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AVISEN Af Stephan Wedel Alsman

Eksklusivt for kunder

Nye it-iværksættere

RELATERET INDHOLD

Tilføj søgeagent

Artikler

Fik dårlig service og skabte ny Uber for
kurérservice

Martin Hansen, stifter af Mover, en ny Uber-agtig kurérservice, ser muligheden for at levere onlinehandlens
missing link: Strakslevering inden for en time i København. Foto: Jonas Pryner Andersen

28. JUN. 2016

Iværksætter vil forbinde internethandel med lynhurtige
pakkeleverancer. Inspirationen kom fra Uber 

Der var bestilt et nyt bord, og gæsterne kom samme aften. Men
Martin Hansen kunne ikke få leveret bordet fra Gubi til
middagsfesten. Den oplevelse fik ham til at droppe en 12 år
lang karriere som ledelseskonsulent og starte en virksomhed,

How can we 
help you?
Public Relations – in house

• Generate press coverage

• Handle press inquiries

• Stakeholder & influencer management

External communication – involving partners

• Newsletters, websites, social media, 
adverts, design, photos & video and 
more
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Serious about Innovation
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Der er hårdt 
brug for 
ingeniørerne
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Op ad bakke for flere 
kvinder i topledelsen

TEMA KARRIERE

Af Mads Sixhøj 
msix@berlingske.dk
og Louise Kastberg
loka@berlingske.dk

Landets boligejere har de seneste år ople-
vet, at realkreditinstitutterne har skruet 
priserne i form af bidragssatserne i vejret. 
Men selv om man som realkreditkunde 
skulle være utilfreds med dette og kan 
se, at et andet institut har en smule lavere 
bidragssatser, er der ikke meget at gøre ved 
det. Det er nemlig så dyrt at skifte realkre-
ditinstitut, at det sjældent kan betale sig for 
kunderne.

Det siger Forbrugerrådet Tænk, der 
mener, at realkreditinstitutterne udnytter 
situationen til at hæve bidragssatserne.

»Det er en beskyttelse af instituttet, at 
der er sådan en betalingsmur for at komme 
over på den anden side. Det er også der-
for, at realkreditinstitutterne kan sætte 
bidragssatserne så højt op, som de gør. 
De ved jo godt, at kunderne ikke flytter, 
fordi det er så dyrt. Som virksomhed tager 
man den pris, som man kan tage. Og hvis 
mobiliteten blandt kunderne er lav, så kan 
man tage en højere pris, og det er det, som 
realkreditsektoren benytter sig af,« siger 
Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i 
Forbrugerrådet. 

Da at skifte til et andet realkreditin-
stitut betyder, at man optager et nyt lån, 

er omkostningerne mere eller mindre de 
samme, som når man omlægger sit eksi-
sterende lån til et nyt. Et regneeksempel 
fra Realkredit Danmark viser, at det koster 
omkring 20.000 kr. at omlægge et fastfor-
rentet lån, og dermed kan det sjældent 
betale sig at skifte institut for at få en lavere 
bidragssats, siger Morten Bruun Pedersen, 
da låntagerne typisk kun har deres realkre-
ditlån i fem til otte år.

»Selv om bidragssatserne er lidt lavere i 
det ene institut frem for et andet, så kan det 
nemt tage en fem-seks år, før besparelsen er 
tjent ind igen på grund af de store omkost-
ninger ved at skifte,« siger han. 

Ifølge Ane Arnth Jensen, direktør i bran-
cheforeningen Realkreditrådet, er der rige-
ligt med konkurrence selskaberne imellem 
i forhold til at kapre kunder fra hinanden. 
Hun henviser til, at mange låntagere har 
omlagt deres lån på det seneste på grund af 
den lave rente, men få har benyttet lejlighe-
den til at skifte institut. 

»Jeg kan bare konstatere, at når det 
koster det samme at skifte som at blive, så 
må man gå ud fra, at kunderne er tilfredse, 
hvor de er. Men jeg hæfter mig selvføl-
gelig også ved, at der trods alt er 12 pct., 
der vælger at skifte i forbindelse med en 
omlægning,« siger Ane Arnth Jensen med 
henvisning til resultatet af en undersøgelse 
fra 2013.

Betalingsmur 
binder kunderne 
til realkreditlån

Boliglån. Det er så dyrt at skifte realkreditselskab, 
at kun få gør det, kritiserer Forbrugerrådet Tænk. 
Realkreditsektoren mener derimod, at den mang-
lende mobilitet skyldes, at kunderne er tilfredse.

F I N A N S /4 - 5
VÆ K S T /14 -15

De tektoniske plader i softwarebran-
chen bevæger sig så hurtigt nu, at det 
gælder om at være vaks ved havelågen 
for at følge med. Jeg tror, der vil ske store 
udskiftninger i, hvilken software man 
har på hylderne i virksomhederne.
Ulrik Bo Larsen, stifter og adm. direktør i Falcon Social, 
der tirsdag fik et kapitalindskud på 112 mio. kr.
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GENERELT Af Kasper Astrup Saugmann

Eksklusivt for kunder

Dansk virksomhed kåret til årets start-up i
Norden

Brian Munkholm er CTO - teknisk direktør - i startup-selskabet Realm, der tirsdag aften vandt hovedprisen ved
Nordic Startup Awards på Island.

Foto: Magnus Møller

1. JUN. 2016 KL. 16:25

Den danske teknologivirksomhed Realm er blevet kåret til årets bedste start-up i Norden. 

Det skete sent tirsdag aften ved awardshowet Nordic Startup Awards i Reykjavik på Island. 

Realm, der har udviklet en database til mobile applikationer, vandt foran de fire andre nationale vindere fra
Norge, Sverige, Island og Finland. 

”Det er selvfølgelig stort for os. Det betyder en hel del at få den anerkendelse. Vi var meget glade over at vinde i
Danmark, men selvfølgelig er det noget større at vinde over alle de andre lande også,” siger Brian Munkholm,
teknisk dirketør i Realm. 

Ingen brugerkontakt 

28/11/2016 Estate Founders House fusionerer med norsk coworking-gigant - Estate

http://estatemedia.dk/dk/2016/11/28/founders-house-gaar-sammen-med-norsk-coworking-gigant/ 1/7

CEO Tine Thygesen (Foto: © clausboesen.dk

Founders House fusionerer med norsk coworking-gigant
Kontorfællesskabet Founders House på Islands Brygge fusioner med norske Mesh, som har hjemme i Oslo.
Tilsammen huser de to startup-coworking spaces 150 virksomheder med over 450 medarbejdere og vil
udvide med 6000 kvm. i København.

Kristian Foss ASSET MANAGEMENT, KONTOR mandag 28. november 2016 8:25

Danske Founders House og norske Mesh, der udbyder kontorplads i henholdsvis

København og Oslo, slår sig sammen for at blive den ledende spiller i Norden indenfor
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Aktuelt

Gratis sparring
for iværksættere

fylder 1 år

Hver mandag får iværksættere gratis sparring i to timer af 
erfarne erhvervsfolk hos “Iværksætterhjælpen”, som fejrede et-

års fødselsdag i uge 47. Bag initiativet står Anne Damgaard, 
som er jurist og selv oplevede, at det var besværligt at komme 

igennem til kommunens rådgivningstilbud.

Anne Damgaard (th) yder uformel 
 ekspertrådgivning til en iværksætter  

i frisørsalonen i Nansensgade. 
 Foto: Jacob Simonsen.

Transparent
& dedicated
Kemp & Kjær are known for our close 
relationships with our clients. 

We are genuinely excited about reaching 
our clients’ business goals.

Our clients know who we are talking to at 
which media.

Why work with Kemp & Kjær
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Jakob Kemp Hessellund

Founding Partner

Jakob is educated at the 

Danish School of Journalism 

and the Aarhus School of 

Business. 

Former co-founder and CEO 

of Encode ApS, a Danish IT 

company.

Mark Benfeldt Kjær

Founding Partner

Mark is educated from the 

Copenhagen Business School 

in political communication. 

Worked with PR, PA and media 

analysis at PR agencies prior to 

co-founding  Kemp & Kjær.

Jakob Vesterager

Consultant

Jakob is a journalist from the 
Danish School of Journalism 
and has worked with 
journalism and 
communications since 2011, 
primarily in the fields of 
business and research, e.g. at 
Reuters Finance.

Tine Moe

Consultant

Tine Moe is cand. merc. 

Communication Management 

and Leadership from 

University of Southern 

Denmark in Odense and has 

been with Kemp & Kjær since 

2016.
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Priser fra kr. 1.500,-
excl. moms 

Stort lager af 
presenninger
og lagerhaller!

Tilbud er gældende 
så længe lager haves.

Alle priser er ekskl. moms

Presenninger

fra kr. 40,-

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

,-

Telte til alle formål!
F.eks. Håndværkertelt 
- enkel montering på kun 5 minutter!

Priser fra kr. 1.500,-
excl. moms 

Stort lager af 
presenninger
og lagerhaller!

Tilbud er gældende 
så længe lager haves.

Alle priser er ekskl. moms

Presenninger

fra kr. 40,-

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

Telte til alle formål!
F.eks. Håndværkertelt 
- enkel montering på kun 5 minutter!

Priser fra kr. 1.500,-
excl. moms 

Stort lager af 
presenninger
og lagerhaller!

Tilbud er gældende 
så længe lager haves.

Alle priser er ekskl. moms

Presenninger

fra kr. 40,-

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

Telte til alle formål!
F.eks. Håndværkertelt 
- enkel montering på kun 5 minutter!

Priser fra kr. 1.500,-
excl. moms 

Stort lager af 
presenninger
og lagerhaller!

Tilbud er gældende 
så længe lager haves.

Alle priser er ekskl. moms

Presenninger

fra kr. 40,-

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

Telte til alle formål!
F.eks. Håndværkertelt 
- enkel montering på kun 5 minutter!

Priser fra kr. 1.500,-
excl. moms 

Stort lager af 
presenninger
og lagerhaller!

Tilbud er gældende 
så længe lager haves.

Alle priser er ekskl. moms

Presenninger

fra kr. 40,-

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

Telte til alle formål!
F.eks. Håndværkertelt 
- enkel montering på kun 5 minutter!

Priser fra kr. 1.500,-
excl. moms 

Stort lager af 
presenninger
og lagerhaller!

Tilbud er gældende 
så længe lager haves.

Alle priser er ekskl. moms

Stort lager af 

Presenninger

fra kr. 40,-

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

Telte til alle formål!
F.eks. Håndværkertelt 
- enkel montering på kun 5 minutter!

Priser fra kr. 1.500,-
excl. moms 

Stort lager af 
presenninger
og lagerhaller!

Tilbud er gældende 
så længe lager haves.

Alle priser er ekskl. moms

Presenninger

fra kr. 40,-

fra krPresenninger

. 40,-

1.998,-

Entreprenør & Murer

Af Liv Arnth Jørgensen 
liv@licitationen.dk

EFFEKTIVISERING Kan bygge-
branchen komme med på 
den digitale bølge? Ja - og det 
er på høje tid, mener iværk-
sættervirksomheden Genie-
belt, der har udviklet en app, 
der integrerer de fleste dele 
af en byggesag i en digital 
platform, for alle projektets 
aktører - lige fra håndværker 
på pladsen til direktør. 

App’en har allerede bruge-
re i 20 lande - bl.a. England, 
USA, Australien, Angola, Por-
tugal, Brasilien og Danmark. 

På tværs af byggesagen
”Før vi lancerede app’en, lave-
de vi en lang række interviews 
med både danske og engelske 
entreprenører. De forbedrin-
ger og effektiviseringer, man 
har haft i andre brancher, har 
man ikke høstet i byggebran-
chen, og man har i byggeriet 

været for dårlige til at lære af 
sine fejl. Vi så derfor et kolos-
salt potentiale for effektivise-
ringer”, siger Ulrik Branner, 
der er partner og kommerciel 
direktør i Geniebelt. 

Målet med Geniebelt var 
derfor, at skabe en kommuni-
kationsplatform, som kan ik-
ke kræver en doktorgrad i it 
og som kan kommunikere på 
tværs af både entreprenører, 
arkitekter, rådgivere, bygher-
re og de udførende håndvær-
kere. 

Danmark er hovedmarked
Der er i alt 350 aktive bruge-
re i Danmark fra 200 forskel-
lige virksomheder. Strategi-
en er ambitiøs og global, 
men Danmark er lige nu Ge-
niebelts hovedmarked. 

Virksomhedens filosofi er, 
at kan de bevise, at brugerne 
sparer tid, så er de meget 
mere indstillet på, at betale 
for produktet. Derfor er der 
med tiden også lanceret eks-
tra moduler, som kan bygges 
ovenpå grundmodulet, som 
lige nu kan hentes gratis. 

Økonomisk indsprøjtning
Der er i dag 16 ansatte i det 
danske selskab. Virksomhe-
den er indtil nu drevet via 
investeringskapital, med 
den tidligere JUST Eat-di-
rektør Klaus Nyengaard som 
hovedinvestor og bestyrel-
sesformand for Geniebelt. 
Han skød i februar i år yder-
ligere 500.000 euro i virk-
somheden. 

Men på trods af en økono-
misk indsprøjtning, forven-
ter Geniebelt ikke sorte tal 
på bundlinjen lige med det 
første.

”Set udefra kan det virke 

som en risikabel strategi, vi 
har. Men jeg tror, at den ene-
ste måde vi kan ændre byg-
gebranchen på med noget så 
fluffy som et kommunikati-
onsværkstøj er ved, at få en 
masse brugere og så siden 
lave et produkt, som de ger-
ne vil betale for. Så der går i 
hvert fald to år, før vi er brea-
keven. Måske længere, for vi 
investerer vores indtjening 
ved eksempelvis at gå ind på 
nye markeder. Så der kan 
godt gå op til fem år”, siger 
Ulrik Branner. 

Finder grupper på facebook
Som nystartet iværksætter-

virksomhed er vækst alfa og 
omega. Der erkender Ulrik 
Branner, der gerne ser en 
vækst på 10-15 procent om 
måneden i gentagne brugere. 

”Vi skal også vokse i forhold 
til nye lande. App’en findes 
allerede på dansk, spansk, 
portugisisk, tysk og engelsk. 
Strategien er, at vi følger bru-
gerne. Vi kan for eksempel se, 
at der er begyndt at komme 
australske brugere, som har 
hørt om os. Nogle lande vil vi 
kunne penetrere uden at ha-
ve medarbejdere der, mens vi 
i andre lande vil skulle ansæt-
te fok. Derfor er der ikke no-
get strategisk mål for, at vi 

skal op på, at være et bestemt 
antal medarbejdere”, siger 
han. 

En stor del af Geniebelts 
markedsføring sker via socia-
le medier, fortæller Ulrik 
Branner.

”Vi bruger Twitter, Face-
book og Linkedin til at finde 
sociale grupper i de forskel-

lige lande, der har med byg-
geri at gøre. Og så interage-
rer vi med dem og markeds-
fører produktet ad den vej. 
Folk kommer typisk ind via 
andre i branchen, så vi er 
også begyndt at se, at folk 
finder os af sig selv. Det er 
meget motiverende”, siger 
han. 

App skal effektivisere byggeriet
Ny app fra Geniebelt skal sikre bedre digital kommunikation mellem byggeprojektets parter

GenieBelt består af folk med en fortid i byggebranchen og app-
udviklere. Fra venstre: Partner og kommerciel direktør Ulrik Bran-
ner og kundeambassadør Peter Dreschler Geniebelt er en digital platform til byggesektoren, der bl.a. kan:

• Skabe overblik over projekter
• Administrere projektets dokumenter
• Registrere løste opgaver
• Give fuld adgang til tegninger
• Give overblik over samtlige aktører på byggesagen
• Skabe overblik over tidsplanen
• Give adgang til data om projektets og opgavernes fremdrift.
• Sikre at information når frem til de rette parter

 

Fakta om Geniebelt”De forbedringer 
og effektivi-
seringer, man 
har haft i andre 
brancher, har 
man ikke høstet 
i byggebran-
chen, og man 
har i byggeriet 
været for dårli-
ge til at lære af 
sine fejl
Ulrik Branner, partner 
og kommerciel direktør i 
Geniebelt

VIRKSOMHEDSKØB Skilte-
producenten Infra Group har 
solgt 66 procent af virksom-
heden til Arkil A/S. 

”Jeg er virkelig glad for den 
her mulighed. De seneste to 
år har vi primært beskæftiget 
os med produkter til cyklis-
me, pullerter og solcellema-
ster, en produktion som også 
vil overgå til den nye virksom-

hed. Men det bliver dejligt at 
komme til at lave skilte igen, 
og det føles lidt som at være 
kommet hjem igen. Vi skal ik-
ke være verdens største, men 
meget gerne verdens bedste”, 
siger direktør Christian Da-
luiso fra Infra Group.

Bygger ny fabrik på Fyn
I forbindelse med virksom-
hedsovertagelsen er Infra 
Group og Arkil ved at opføre 
en 1.700 kvm stor fabriksbyg-
ning i Ringe på Fyn, hvor pro-
duktionen af vejskiltene skal 
foregå.  Der er i dag ikke ret 
mange leverandører på mar-
kedet, og blandt de få kan 
nævnes Saferoad, Serisign og 
SkilteEkspressen.      tøtte

Arkil køber skilteproducent

For Christian Daluiso (til ven-
stre red.) og Jesper Kristensen, 
partner i Infra Group, (til højre 

red.) er salget af virksomhe-
den en hjemvenden til, hvad 

de to hidtil har beskæftiget sig 
mest med, nemlig skilte. 

 (Foto: Sigh)

How we work
We think like journalists and business 
people, because that’s our team’s 
background.

We track all contact to journalists and 
share the data with our clients online 
in real time.

We rigorously aim for quality in each 
step of our processes to maximize the 
reach of our client’s message.



Why work with Kemp & Kjær6

We founded



Greentech Startup PR7

We’re a member of



Why work with Kemp & Kjær8

27Nr. 06 · 12.06.16 · MARKEDSFØRING 

AF CHRISTIAN W. LARSEN cwl@markedsforing.dk

K
underejsen foregår i dag i vidt omfang på 
sociale medier. Selv fysiske butikker uden 
onlinehandel kan lære af forbrugernes 
digitale bevægelser.

Det ved de noget om hos Falcon.io, der 
har specialiseret sig i at give brands et 

samlet overblik over hele kunderejsen via bl.a. værktø-
jet ”Audience”. 

Har I nogle indsigter, I gerne vil dele med os?
– Sociale medier er en mulighed for at komme i di-

rekte kontakt med kunderne, længe før de bliver kunder, 
siger Ulrik Bo Larsen, CEO og stifter af Falcon.io, der for 
nylig droppede Falcon Social til fordel det ”renere” navn, 
der ikke kun signalerer sociale medier. 

– Med direkte kontakt til forbrugeren på sociale me-
dier kommer virksomheden til at fremstå menneskelig 
og tæt på, i modsætning til hvis brandet kun opleves 
gennem massemarkedsføring.

Der er flere tilgange til at få mest muligt ud af sociale 
medier, mener Ulrik Bo Larsen:

– Alle har data fra sociale medier. Det handler om at 
udnytte dem effektivt. De massive mængder af data om 
kunder, som man kan hente på sociale medier, muliggør 
grundig segmentering, analyser af kundeadfærd, præ-
ferencer for egne eller konkurrenternes brands og de-
taljeret kortlægning af kunderejsen fra et punkt, hvor 
kunden slet ikke har været i kontakt med virksomheden 
endnu.

De data betyder, at man kan tage langt mere kvalifi-
cerede beslutninger om køb af annonceplads og måle 
på annonceringen i hidtil uset grad. 

Målret indholdet
For at skabe indhold, der rammer målgruppen klokke-
rent, kan man slå lytte-bøfferne ud på sociale medier og 
finde ud af, hvad målgruppen taler om. 

– Er det jer eller konkurrenten? Hvad er hot lige nu? 
Derefter kan man målrette indhold i realtid på en helt 
anden måde, end hvis det er baseret på bedagede ana-
lyser af målgruppens præferencer. Og man kan flytte 
kommunikationen fra at fortælle om egne fortræffelig-
heder til at adressere de emner, der er vigtige for kunden 
lige nu, fortsætter Ulrik Bo Larsen.

For få år siden besvarede kundeservice en masse 
telefonopkald. I dag kontakter kunderne et brand gen-
nem Twitter og Facebook, og hvor brandet ellers er til 
stede, lyder det.

– Den direkte interaktion er ofte synlig for alle i de 
sociale kanaler, og derfor har kundehenvendelser stor 

INDFRIER 
FORVENTNINGERNE

”SOCIAL 
CRM”
betydning, både når det går godt, og når det går galt. Samtidig gene-
rerer kundehenvendelsen data om kunden, som kan relateres til de 
data, som brandet har om kunden i forvejen.

Kritisk eller ven?
Med et værktøj som Falcons nye Audience-modul kan man se, hvordan 
kunden har været i kontakt med brandet tidligere: Helt ud til tweets om 
konkurrenten og offentlige Facebook-kommentarer, som indeholder 
relevante nøgleord. Kort sagt, hele kunderejsen. 

– Det er her, begrebet ”Social CRM” 
dukker op. Ved at bruge Audience, finder 
du ud af, hvordan du håndterer kunden 
– er kunden kritisk overfor brandet eller 
anbefaler hun det til vennerne?

– Næste gang en kunde henvender sig 
på jeres Facebook-side, så tænk over, 
hvor meget I egentlig ved om kundens 
forhold til jeres brand? Og hvilken betyd-
ning det har for, hvordan I svarer kun-
den?

Det bør det have. Forbrugerne fore-
trækker nemlig, at kommunikationen er 
personaliseret. 

– En undersøgelse fra Yahoo viser, at 
54 pct. foretrækker personaliserede re-
klamer. Målrettede reklamer virker, fordi 
de er mere relevante for den enkelte. Det 
er indlysende. 

– Og derfor er min udgangsreplik, at 
virksomheder bør overveje, hvad det mon 
vil betyde, hvis de har adgang til alle de 
data, moderne analyse-værktøjer giver 
dem af muligheder. Min påstand er, at 
brugen af ”Social CRM” vil ændre effekten 
af langt, langt de fleste virksomheders 
markedsføring, slutter Ulrik Bo Larsen. l

NÆSTE GANG EN KUNDE  
HENVENDER SIG PÅ JERES 
FACEBOOK-SIDE, SÅ TÆNK 
OVER, HVOR MEGET I EGENTLIG 
VED OM KUNDENS FORHOLD 
TIL JERES BRAND? OG HVIL-
KEN BETYDNING DET HAR FOR, 
HVORDAN I SVARER KUNDEN?

Ulrik Bo Larsen

Man kan følge hele kun-
derejsen på sociale medi-
er: Fra før kunden opda-
ger brandet, og til dialog, 
køb og kundeservice. Ved 
at kombinere de sociale 
data med egne CRM-data 
fås ”Social CRM”, som 
giver helt nye muligheder 
for virksomheden.

10/10/2016 Succesbrødre bag byggeapp: “Vi kan se at vi ændrer verden”

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/152660/artikel.html 1/8

Succesbrødre bag byggeapp: “Vi kan se at vi ændrer verden”

Brødrene Bent Dalgaard (tv) og Torben Dalgaard er klar til at ekspandere deres byggeapp til udlandet. Næste skridt er Norge. Foto: Steven Achiam

29/9/2016 Vitus-prisen: Dansk bygge-app har bragende succes i udlandet - Digital247

http://digital247.dk/2016/09/29/vitus-prisen-2016/ 1/4

Vitus-prisen: Dansk bygge-app
har bragende succes i udlandet
By Redaktionen -  29. september 2016

4 Torsdag 10. september 2015ejendomme

Dansk it 
gør byggeri  
billigere og 
hurtigere
geniebelt – et dansk udviklet  it-værktøj – har 
blot ti måneder på bagen, men er allerede på 
markedet i 20 lande og bruges primært i mindre 
og mellemstore firmaer.  Værktøjet samler og 
integrerer byggeprocessen på én platform

Af Peter B. Rasmussen

entreprenørvirksomheden 
Juul & Nielsen har taget 

et stort skridt fremad med det 
nye it-værktøj Geniebelt. Pro-

duktet spås stor 
udbredelse – også 
globalt.

Geniebelt er 
udviklet i dan-
mark og integre-

rer de fleste dele af en bygge-
sag i en platform, hvor der er 
bred adgang – lige fra hånd-
værker til direktør.

Geniebelt er en egentlig 
kommunikationsplatform, 
som samtidig er et strategisk 
værktøj for tidsplanen. Det 
trækker den enkelte hånd-
værker med. Det er noget nyt. 
Produktet er uafhængigt af 
den enkeltes it-kompetencer 
og it-udstyr. 

Redigering Anne risager  |  Layout  Juan rodas

»Du kan bruge dette udstyr, 
selv om du er en platfodet 
it-bruger, der står med den 

billigste mobiltelefon«
Tommy Nielsen, adm. direktør, Juul & Nielsen

Torsdag 10. september 2015  5ejendomme

Juul & Nielsen bruger allerede 
it-softwaren Geniebelt til at 

styre arbejdsprocesserne ude 
på byggepladserne, fortæller 
virksomhedens adm. direktør 

Tommy Nielsen.  
Foto: Nicolai Lorenzen

“du kan bruge dette udstyr, 
selv om du er en platfodet it-
bruger, der står med den bil-
ligste mobiltelefon eller tablet. 
det, synes jeg, er genialt,” si-
ger Juul & Nielsens adm. di-
rektør Tommy Nielsen.

Ude på byggepladserne
juul & nielsen bruger al-
lerede Geniebelt til at styre 
arbejdsprocesserne ude på 
byggepladserne. Den centrale 
styring betyder, at der er min-

dre brug for møder eller tjek 
af adgangsmuligheder til en 
opgave. Alle disse data er di-
gitalt tilgængelige på Genie-
belt. De nye muligheder bliver 
dog ikke implementeret med 
stormskridt.

“Geniebelt kræver, at virk-
somheden modnes til den 
kulturforandring, som det er. 
det kan være svært at få alle 
med. Underentreprenører skal 
f.eks. forpligte sig til at arbejde 
på denne platform. Det samme 

gælder deres medarbejdere. 
det er noget, der kommer til at 
tage nogen tid, inden man får 
alle med. Det tager tid for dem 
at committe sig, så alle kan se, 
at det er en gevinst for dem. 
når det kommer til at ske, så 
finder vi en optimering,” vur-
derer Tommy Nielsen.

Han regner med en gevinst 
på optimering af alle proces-
ser i størrelsesordenen 2-4 pct. 
Tommy nielsen er optaget af 
leanprocesser, og Geniebelt er 

med til at understøtte denne 
udvikling. Alle medarbejdere 
er koblet op på virksomhedens 
system, dog med undtagelse af 
bogføring.

“Her er et system, der er 
world wide. Samtidig er det 
et system, som den enkelte 
håndværker kan anvende. Det 
er ligegyldigt, om den enkelte 
håndværker er ansat hos mig 
eller ansat et andet sted. Når 
han er på min byggesag, så ar-
bejder han over dette system. 

Så kan han have profiler på 
alle mulige byggepladser, hvor 
han kommer,” siger Tommy 
Nielsen.

Venturepenge bag
Geniebelt har været tre år 
undervejs og er udviklet i et 
selskab af samme navn. De 
ansatte består af it-kyndige 
og personer med kompeten-
cer fra byggebranchen. Målet 

Fortsætter side 6

Media relations 
& stakeholders
Journalists tell us they love the high 
quality material we send them.

We involve stakeholders to promote 
our clients' interests. 

We work with bloggers, celebrities and 
"micro-influencers".



Online client dashboard
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6/10/2016
Maria Charlotte på Instagram: “Jeg har i dag smagt is fra Koupe, som er med mindre sukker - læs hvad jeg synes om dem på bloggen � � � ”

https://www.instagram.com/p/BLJqYR-jZWD/ 1/2

marialottes Følg

1 d.39 Synes godt om

marialottes Jeg har i dag smagt is fra
Koupe, som er med mindre sukker - læs
hvad jeg synes om dem på bloggen � �
�

marialottes #koupedk#koupe#lowcarb#ice
cream#iceicebaby#ice#glutenfree#mindres
ukker

tummyrevolution See gott ut�

marialottes @tummyrevolution � �

Find personer ProfilSøg Søg

Are Traasdahl i foajeen til huset i Miami som kostet 22 millioner dollar. Foto: Johannes Worsøe Berg

Norsk teknologimilliardær vant
internasjonal gründerpris

Gründermilliardær Are Traasdahl er kåret til «årets gründer» i Global Startup

Awards.

  Del på Facebook    Del på Twitter

Jonas Blich Bakken og Marcus Husby

Publisert: 09.12.2016 — 16:48

13/9/2016 Certificeret Kostvejleder (@schade.fitliving) • Instagram-billeder og -videoer

https://www.instagram.com/p/BKQ2dRYBLLJ/?taken-by=schade.fitliving 1/1

772 opslag 17,5k følgere 644 fulgte

schade.fitliving Følger

Certificeret Kostvejleder •  •Vægttab -28kg
•Schadeinstagram@gmail.com . •| ONLINE KOSTFORLØB OG PRISER � � |
schade.bloggerspoint.dk

ProfilSøg Søg

schade.fitliving Følger

16 t.248 Synes godt om

schade.fitliving SÅ er det blevet sommer (igen) og det betyder IS � �  Læs om den
nye lækre @koupe_danmark PROTEINIS !! � � Bloggen � Link i profil � Her står alt om
smag og næringsindhold ��� 
. 
#sundhed #træning #workout #løb #vægttab #weightloss #kostplan #gym #getfit
#fitfamdk #happy #gladmad #sundlivsstil #livsstil #fitnessdk #fit #muller #abs #balance
#livsglæde #kost #bloggerspoint #kropogsind

albertestengaard Lækkert!! Hvor købes det?�

schade.fitliving @albertestengaard Det hele står på bloggen �❤� 

albertestengaard Ja undskyld var inde og læse altså skrev�� men tak og øv der ikke
er en liiiiige ved mig�

×

Brugervenlige IT-løsninger i 
hånden på håndværkerne er 
en af årsagerne til, at bran-
chen har fået lettere ved at 
håndtere vækst, og i mange 
tilfælde kan undgå at hyre 

administrativt personale.

Ordrestyring.dk, det markedsledende firma 
indenfor timesagsstyring til håndværkerne, 
har oplevet en så massiv interesse siden 
firmaets begyndelse, at de for nyligt har 
valgt også at gøre indtog i Sverige og 
Norge.

– Vi har virkelig ramt noget i håndværker-
branchen. De får et hidtil uset overblik 
over forretningen, og kan spare tid og 
tusindvis af kroner med vores IT, siger 
administrerende direktør hos Ordresty-
ring.dk Carsten Schou Rasmussen.

GAZELLE-HÅNDVÆRKER: BEDRE IT 
GJORDE VÆKSTEN NEMMERE
Jonathan Wissing, stifter af Vangede Byg 
ApS, der blev Gazellevirksomhed for anden 
gang i 2015, kan bekræfte fordelene ved at 
bruge IT-redskaber som Ordrestyring.dk’s.

– Bedre IT har betydet, at vi er i stand til 
at håndtere en forretning i vækst, for hvis 
du har en lille håndværkervirksomhed, 
så oplever man typisk et stort kaos med 

administration og fakturering, mens for-
retningen vokser, siger Jonathan Wissing, 
stifter af Vangede Byg ApS.
Jonatan Wissing har knap tyve mand ansat. 
Dem bruger han 12 timer om ugen på at 
administrere.

– Det er inklusiv alt; ind- og udgående fak-
turaer, sygdom, barsel, løn, skat, bogføring 
og årsregnskab. Før Ordrestyring.dk sej-
lede det, må jeg indrømme. Vi havde først 
årsregnskabet klar i maj-juni. Nu er det klar 
1. januar, siger han, og fortsætter:

– Ordrestyring giver os mere præcise fak-
turaer, og det betyder, at privatkunder med 
ro i sindet kan se præcis, hvad der er sket 
undervejs, hvilke materialer, der er brugt, 
og hvad tiden er gået med. Man ender altid 
med den rigtige pris, og der er ikke mulig-
hed for at håndværkerne har rod i tingene, 
siger han.

TRE FJERDEDELE AF BRANCHEN 
TIDSREGISTRERER STADIG PÅ PAPIR
Selvom IT-Analysen fra Dansk Byggeri i 
2015 viser, at knap tre fjerdedele af byg-
gebranchen stadig tidsregistrerer på papir, 
er der en klar stigning i IT-redskaber. Mens 
lidt over en tredjedel købte nyt IT-værktøj 
indenfor det seneste år i 2013, er det ste-
get til knap halvdelen i 2015.

Men for at nye IT-redskaber skal være 
attraktive for håndværkere, er det ifølge 
Jonathan Wissing fra Vangede Byg ApS 
vigtigt, at de også letter dagligdagen for de 
ansatte:
– Medarbejderne har været meget positive 
og lettede over den nye IT. Nu skal de ikke 
sidde med timesedler og papirer i bilen og 
lede efter kuglepennen og blokken. Det er 
en naturlig forlængelse af, at vi har moder-

ne mobiltelefoner, og at man kan tage et 
billede af det, som man har arbejdet med 
og uploade det i systemet. Lige så simpelt 
som var det en musik-app.

NY GROSSIST-WEBSHOP HAR GJORT 
ORDRESTYRING ENDNU MERE 
POPULÆR
Siden februar har håndværkere, på en 
ny webshop hos Ordrestyring.dk, også 
kunnet få fuldt overblik over grossister-
nes produkter og listepriser, og samtidigt 
foretage alle indkøb fra ét og samme sted. 
Og hvis man eksempelvis har klikket på 
et toilet, får man automatisk vist artikler 
og værktøj, der normalt bruges ved en 
toilet-installation, for at gøre indkøbene 
endnu lettere.

– Man kan kalde det håndværkerbranchens 
svar på Momondo, som betyder, at man 
slipper for at skulle ind på adskillige web-
sites for at sammenligne priser og handle 
varer. Det er ret revolutionerende, og her 
har vi også oplevet massiv interesse, siger 
administrerende direktør for Ordrestyring.
dk, Carsten Schou Rasmussen.

I Danmark har Ordrestyring.dk på nuvæ-
rende tidspunkt 700 virksomhedskunder 
og i alt 4.300 brugere, og forventer at nå 
1.000 kunder til juni.

Firma digitaliserer 
håndværksbranchen i raketfart
Gazelle-håndværker giver mobil timesagsstyring en del af æren for firmaets vækst. Leverandøren, Ordrestyring.dk, oplever 
eksponentiel vækst i en branche, som i årevis har skreget på produktivitetsforbedringer. 

Foto: Kim Wincentz – WIFOPRO
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 ■ Virksomheden vil gerne udfordre den samlede bygge- 
 branche. 

 ■ Kommerciel direktør Ulrik Branner: “Som jeg ser det, er  
 der et udskilningsløb i gang i byggeriet. Dem, der vil  
 ændre måden, vi samarbejder og kommunikerer på.  
 Og dem, som desværre bliver ladt tilbage. Danmark er i  
 en unik position til at udnytte dette paradigmeskifte. Vi  
 vil angribe frygten for forandringer.” 

 ■ Geniebelt styres af gari Nickson, administrerende  
 direktør, Ulrik Branner, kommerciel direktør, Bob Leung,  
 produktionsdirektør, Nikolaj Berntsen, teknisk direktør og  
 Klaus Nyengaard, der er arbejdende bestyrelsesformand. 

 ■ Geniebelt har været på markedet i 15 måneder. Globalt  
	 set	har	7800	oprettet	profil.	1800	i	Danmark.	 
 produktet har 1000 aktive brugere. Selskabet har i dag  
 16 ansatte i Danmark, England, polen, Canada og  
 Brasilien

FAKTA    Geniebelt

Af Lars Mandal

iværksættervirksomheden 
Geniebelt er et nyt selskab 

med base i Danmark. Det tilby-
der hjælp til en trængt bygge-
branche, der lider under pro-
blemer med at bygge til tiden 
og til prisen.  

Hjælpen består i en ny di-
gital platform med tilhørende 
applikationer, der kan down-
loades gratis via selskabets 
hjemmeside.  

“Vores bud er en fælles 
digital platform til projekt-
styring og kommunikation 
til gavn for alle parter i hele 
byggefasen. Alle aktører deler 
den samme viden, den sam-
me kommunikation og der-
med den samlede plan for at 
undgå misforståelser og fejl,” 
siger geniebelts kommerciel-
le direktør Ulrik Branner og 
forklarer, at platformen stil-
ler krav til de medvirkende. 
Den tager sit udgangspunkt 
i at gøre hverdagen mere en-
kel for projekt- eller bygge-
lederen. 

“Status for vores projekt 

er efter en testperiode med 
fem entreprenører i england 
og det samme i Danmark, at 
vi nu har 7800 oprettede 
profiler på geniebelt. Vi har 
kørt cirka 7000 projekter 
gennem platformen siden 
november 2014. grundplat-
formen er gratis, og der er 
et ubegrænset antal brugere 
på det enkelte projekt. Vi 
ser oftest, at det er entre-
prenøren eller bygherren, 
der starter projektet op hos 
os. Oven på det gratis fun-
dament tilkøber projektet de 
services, som er nødvendige 
og målrettede deres behov. 
Og ja, det er her, vi skal tjene 
vores penge,” fortæller Ulrik 
branner.   

Fælles mål
Han mener, at geniebelt forsø-
ger at få aktørerne til at forstå, 
at det er vigtigt at sætte fælles 
mål og kommunikere dem til 
alle. Altid.  

“Vi angriber de gængse und-
skyldninger, vi møder overalt: 
Jamen, dette byggeri er unikt, 
komplekst og uforudsigeligt. 
Netop derfor skal der arbejdes 

tværfagligt, så man kan undgå, 
at alle byggesager i gennem-
snit gennemføres 20 pct. over 
budget.” 

“Jeg tror ikke, der findes 
andre brancher, hvor der er så 
meget spild, så mange fejl, der 
aldrig bliver samlet op. Under-
søgelser dokumenterer, at der 
i større byggesager på globalt 
plan i gennemsnit er 7-15 pct. 
fejl. Og det er ikke småpenge, 
vi taler om. Alene på nybyggeri 
bruges der 220 mia. kr. her-
hjemme. Om året. Der bruges 
halvanden gang så meget på 
renovering.” 

Paradigmeskifte
Ulrik branner mener, at den 
danske byggebranche står 
midt i et paradigmeskifte. 

“Vi er hastigt på vej mod 
en langt større bevidsthed 
om den ineffektivitet, der 
kendetegner branchen ge-
nerelt i dag. Det er ikke en 
ineffektivitet, som skyldes 
de enkelte mennesker i bran-
chen. Tværtimod oplever vi en 
gryende erkendelse af, at der 
skal ske noget nyt, og det af-
spejles i den store interesse, vi 

oplever for vores produkter.” 
Ulrik branner mener, at 

selve byggebranchens DNA 
historisk set er organiseret til 
katastrofer.  

“Der er alt for mange parter 
i byggesager, der bruger alt 
for meget tid på at beskrive, 

hvordan tvister skal afgøres i 
kommende retssager. Tænk, 
hvis man brugte energien på at 
samarbejde omkring det, man 
er der for – at bygge fantas tiske 
bygninger – i stedet for,” siger 
han.  

Digital platform skaber bedre 
proces og kommunikation  

En af Geniebelts udfordringer er at få byggeriets aktører til at forstå vigtigheden af at sætte fælles mål og få dem kommunikeret ud til alle. Foto: Frederikke Brostrup

Nyt dansk selskab opererer globalt med 
nyt produkt, der vil revolutionere pro-
jektstyring og kommunikation i bygge-
branchen til gavn for alle aktører 

“Jeg tror ikke, 

der findes andre 
brancher, hvor 

der er så meget 

spild, så mange 

fejl, der aldrig bli-

ver samlet op.”

Ulrik Branner,  kommerciel 
direktør, Geniebelt

A note on media 
relations ...
Key to success is the right story rather 
than our relation to a specific journalist.

We address the requirements of each 
journalist at each media channel: 

Some need a political stakeholder, others 
need a finished article and great photos.
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6/10/2016 LouiseKnygberg på Instagram: “Læs om den lækre protein is fra #koupe på bloggen: www.tarmetoilettertabuer.com #proteinicecream #feelgood #icecream #foodpornography #proteinnice #lowcarb #eathealthy #love #blogger #blo…

https://www.instagram.com/p/BLHQUWyh97t/ 1/2

louiseknygberg Følg

2 d.design4fitness, pipelippe,
emilieelisabethfogh, taraperunovicc,
lavenderandlovage, lenetargas og
tuni.metropolife synes godt om dette

louiseknygberg Læs om den lækre protein
is fra #koupe på bloggen:
www.tarmetoilettertabuer.com
#proteinicecream #feelgood #icecream
#foodpornography #proteinnice #lowcarb
#eathealthy #love #blogger #bloggers
#food #goodstuff #bloggers

louiseknygberg #drink #dessert
#foodiegram #bae #foodlove #health
#copenhagen #live #instagram #instalove
#instagood #instamoment #photooftheday

Tilføj en kommentar ...

Find personer ProfilSøg Søg

29www.Q.dk

Q TESTER 
rose-bodycream

Ma vie en rose
Hvad: Rose Otto Body 
Cream fra balance me til 
210 kr. 200 ml.
Fordele: Cremen er let 
og efterlader en duftsky 
af roser på huden. Den 
indeholder plejende 
olier, æteriske olier og 
antioxidanter samt plejer 
og fugter selv ens tørre 
vinterhud rigtig fint. Den 
efterlader huden blød 
og smidig og lover også at have en 
foryngende effekt. 
Ulemper: Jeg synes, dens duft er en 
smule i overkanten og opleves lidt 
“kunstig” - men det er jo en smagssag.   
Bonus: Uden parabener og andet 
hormonforstyrrende – 99 % naturlig.

Ren guf 
til huden
Hvad: Juhldal 

RoseRain 
BodyCream No. 22 til 
250 kr. 180 ml.
Fordele: Jeg er 
blevet tætte venner 
med denne skønne, fede creme fra 
Juhldal. Faktisk glæder jeg mig hver 
morgen til at skulle smøre mig i den. Min 
ellers tørre hud bliver ”langtids”-blød – og 
næret. Wauw, siger jeg bare!
Ulemper: Eneste lillebitte suk er, at man 
stikker sine fingre ned i krukken. Ikke helt 
så hygiejnisk som en tube – men dette 
er en detalje. Desuden er den lidt dyr. 
Bonus: Dufter helt diskret af rose og er 
fuld af fugtgivende naturlige sager som 
centella asiatica, squalane og jojobaolie. 

Blød og lækker 
i en fart
Hvad: Benecos Body 
Lotion Pomegranate & 
Rose til 59 kr. 150 ml.
Fordele: Cremen er 
lækker og dufter skønt af 
roser. Huden absorberer 
lynhurtigt cremen, så man 
ikke skal gå i evigheder 
og vente på at kunne tage tøj på. Hud-
en føles blød og glat hele dagen, og fik 
jeg nævnt, at den indeholder masser af 
C-vitaminer, som opstrammer huden? 
Ulemper: At der ikke gemmer sig mere 
i tuben, for jeg vil gerne smøre mig ind 
hele tiden.
Bonus: Cremen er både økologisk og 
vegansk.

Uhm, 
snart er det istid
Nogle ville sige, at det er tid til is hele 
året, og med den super lækre protein-is 
fra hollandske Koupe får danskerne som 
de første i verden lov til at smage den 
prisvindende is. Og hold nu fast, for selvom 
smagen er som fyldig flødeis, indeholder en 
portion mindre sukker end et æble, mere 
protein end tre æggehvider og flere fibre 
end en portion broccoli. Ved World Dairy 
Innovation Awards i 2016 blev Koupe kåret 
til årets bedste is. Fås i varianterne vanilje, 
chokolade, banan og jordbær. 25 kr. for 
125 ml. Fås bl.a. i Meny og fitnesscentre.  

Se min kjole – 
den er lejet
Kender du ikke appen Closay endnu, er 
den værd at stifte bekendtskab med. 
Særligt hvis du – som mange andre 
danske kvinder – har lidt for mange og 
måske dyre kjoler i dit klædeskab, der 
aldrig ser dagens lys. Tanken er, at du 
lejer dem ud og tjener penge på det. 
Ligesom du selv kan leje en lækker 
designerkjole for måske en femtedel 
af, hvad den ville koste dig fra ny. 
Kjolerne tilgængelige på appen udlejes 
af kvinder i dit nærområde, betaling 
foregår via appen, og alle udlejninger 
er forsikret af Alka Forsikring. Ren win-
win. Closay-appen er tilgængelig i App 
Store og Google Play.

”Vær den ven, du selv 
ønsker at have.”

❯
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Casper bruger 3D  
– det giver ham  

motiverede medarbejdere
Byggeriet har besøgt bygningskonstruktøren Casper. Han er ekspert i at  

anvende VDC (Virtual Design and Construction). Især brugen af 3D-modeller  
har øget motivationen markant blandt hans 25 medarbejdere

Af Emil Sloth Andersen, esa@danskbyggeri.dk, foto Ricky John Molloy

yggeriet besøger den 
9. november ved 
16-tiden det råhus, 
som i 2019 bliver til 

Herlev Hospitals nye Kvinde-
Barn-Center. Man havner i en 
meget fredfyldt verden, når 
man stiller sig ind i det cir-
kelformede råhus. Luften er 
forfriskende. På himlen ses en 
smuk solnedgang. Og under 
NCC-stjernen står bygningskon-
struktøren Casper på bygge-
pladsen med sin iPad.

Casper Vase Petersen er eks-
pert i at blande digitale værk-
tøjer og beton. Han anvender 
nemlig VDC i dagligdagen. VDC 
står for "Virtual Design and 
Construction". Byggeriet af 
det nye Kvinde-Barn-Center 
udmærker sig ved, at VDC-tek-
nologien bliver brugt i alle fa-
ser. Tegningerne er erstattet af 
3D-modeller, hvor de tekniske 
krav og mål nemt kan aflæses i 
modellen og nye materialebe-
stillinger kan tastes ind. Alt er 
samlet på ét sted.

Casper er i færd med sin 
"kvalitetssikrings-rutine", da 

Byggeriet møder ham. Først 
finder han 3D-modellen af rå-
huset frem på sin iPad gennem 
programmet Dalux. Så tjekker 
han kravene i udbudskontrol-
planen.

- Yes. Der er ingen luft i un-
derstøbningen. Godt, siger han 
og krydser af.

3D giver ejerskabsfølelse
Hvad man ikke kan se er, at 
Casper har 25 folk under sig. 
Både formænd, sjakbajsere og 
betonarbejdere. Mens Casper 
spadserer rundt og kvalitets-
tjekker, spørger Byggeriet ham, 
hvad 3D-bygningsmodellerne 
har gjort for hans team. Han 
stopper op.

- Engang fortalte de mig, at 
de gerne ville inddrages mere. 
Det måtte jeg jo gøre noget ved, 
siger Casper.

Så Casper og NCC tog den 
traditionelle kommunikation 
via 2D-tegninger og forvand-
lede den til 3D-kommunikation. 

- Og så tog jeg mine medar-
bejdere med ind i et mødeloka-
le og viste dem 3D-modellerne 
på en fladskærm. De var vilde 
med det, siger Casper med en 

$ Bygherre og andre interesserede 
kan se det færdige byggeri i 3D – 
før det er byggetWe work both project based and on 

decent retainers.

We go the extra mile to create
results if things turn out tougher
than expected.

Fair business 
model
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