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…BECAUSE TIME MATTERS 

I kender det uden tvivl og slås sikkert med det dagligt  
– ønsket om at øge automatiseringen i hele virksomheden,  

så konkurrenceevnen stiger samtidig med at bruger
tilfredsheden højnes. Der er tale om en virkelig svær 

balance gang, som kun de færreste lykkes med.

En undersøgelse udarbejdet af IDC konkluderer, at Nordi-
ske IT-topledere har blikket skarpt rettet mod produktivi-
tet, effektivitet og omkostningsreduktion. Ingen tvivl om at 
denne agenda har været kendt længe. 

Tiderne er forbi, hvor IT-afdelingernes primære formål 
udelukkende var at drifte installationerne. I dag skal den 
afdelingsansvarlige både drifte installationerne men også 
søge løsninger, der understøtter forretningen på det stra-
tegiske niveau. 

CIO’ens rolle ændres dermed fra drift til strategi, hvor de i 
langt større udstrækning skal kombinere deres faglige vi-
den med en erhvervsøkonomisk funderet uddannelse og 
værktøjskasse, der på både kort og lang sigt kan spotte 
effektiviseringsløsninger på virksomhedens vegne.

IT-chef Jens Fauring fra F-GROUP oplever den samme  
udvikling og bakker ovenstående op:

- Hos F-GROUP fokuserer vi benhårdt på besparelser 
samtidig med, at vi øger serviceniveauet.

LØSNINGER, DER SPARER TID
Søren Truelsen, CEO i softwarehuset  
CapaSystems, oplever tydeligt markedets  
behov for løsninger, der sparer organisationerne tid og 
hjælper til øget effektivisering:

- Især når vi er i marken for at sælge vores softwareløsnin-
ger til CIOs i både danske og europæiske virksomheder, 
oplever vi, at taletiden og interessen stiger, når de løsnin-
ger, vi har med i kufferten, er med til at øge effektivitet og 
skabe omkostningsreduktion.
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- Vi har ud fra markedets behov kontinuerligt søgt at ud-
vikle effektiviseringssoftware, der har sit fokus hos slutbru-
geren. For i forhold til tidligere er der fra virksomhedernes 
side kommet et større fokus på også at øge effektiviteten 
hos den enkelte bruger. Sidder brugeren f.eks. ved en 
maskine, der er knap på hardware, så opstår situationen, 
hvor brugeren kan bruge op til 5-7 minutters ventetid for 
at komme i gang med at arbejde. Og har man en orga-
nisation med f.eks. 3.000 medarbejdere, og 100 af disse 
sidder med PC’ er, der er 5 min. om at starte op, så bliver 
det til mange minutters ineffektiv tid. Og det er i vores 
verden ventetid, der har alt for høje omkostninger, under-
streger Søren Truelsen.

IT Director for A2 SEA A/S, Per Holm supplerer: - For at 
kunne fungere som en aktiv spiller i virksom hedens udvik-
ling er vi som IT-afdeling hele tiden fokuseret på at  finde 
løsninger, der kan være medvirkende til at understøtte og 
øge virksomhedens konkurrencemæssige fordele  - både 
på kort og lang sigt.

IT - DEN STRATEGISKE SPILLER
Tiden er altså for alvor kommet, hvor IT-afdelingerne 
skal klæde sig på til at fungere som en aktiv og strate-
gisk spiller, når det gælder hele virksomhedens udvikling. 
Det er IT-afdelingen, der har indsigt i de forskellige soft-
wareløsningers muligheder for den enkelte virksomhed. 
Det er kombinationen af forskellige software, der skaber 
tidseffektivitet og omkostningsreduktion – og netop det er 
svært eller direkte umulig for konkurrenterne at kopiere.

Så sadl op ude i IT-afdelingerne. Hjælp virksomheden til 
tidseffektiviseringer, der kan gøre forskellen i markedet. 

…because time matters. 
Big time!

Det er IT-afdelingen, som via deres viden  
om systemerne kan koble eksisterende og 
fremtidige systemer, så de på sigt kan give  
den substantial competitive advantage, der  
giver virksomheden en unik konkurrence-
mæssig position.
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CAPASYSTEMS
CapaSystems er en dansk ejet softwarevirksomhed, der 
giver IT-afdelinger i ind- og udland mulighed for at sikre 
deres brugere optimal udnyttelse af IT-devices. Det gør vi 
ved at udvikle softwareløsninger, der er i stand til at infor-
mere, automatisere samt standardisere IT-infrastrukturen 
og slutbrugerens IT-arbejdsredskab.

CapaSystems er fokuseret på at levere løsninger og ser-
vices, der giver mærkbar værdi. Det er vigtigt for os, at 
vores kunder har følelsen af at være i centrum, og derfor 
tager vi input derfra seriøst og udvikler software, der inde-
holder den funktionalitet, som skal til for at sikre den mest 
optimale IT-arbejdsplads.

Book et møde
Vil du vide mere så ring til os og book en  

præsentation af vores produkter, der kan spare dig  
og virksomheden vital tid!


