
CASE:

Et troværdigt medie med 
ekstremt relevant målgruppe
”Vi er drevet af know how, og vi vil gerne accelerere vores budskab til 
markedet på en seriøs og troværdig måde. Og Berlingske Business er et 
forum for seriøsitet og refleksioner. Et samarbejde med Berlingske giver 
troværdighed til vores synspunkter.”

POUL NIELSEN
Marketingdirektør, Columbus Danmark

Columbus Danmark er en del af en inter
national software virk somhed, som leverer 
teknologiløsninger, der forenkler og effektivi
serer processer til virksom heder, og derved 
hjælper dem til at levere bedre resultater.

OPGAVE
Positionere Columbus Danmark som en at
traktiv og interessant know how virksomhed 
overfor pontentielle og nuværende kunder 
såvel som ansatte.

Tilføre troværdighed til Columbus Danmarks 
konferencer og seminarer.

LØSNING
Relationsskabende klummeindrykninger i/på 
Berlingske Business, der positionerer Colum
bus Danmark som knowhow virksomhed.

Imageopbyggende jobannoncer.

Afholdelse af Business Intelligence konference 
i samarbejde med Berlingske Business.

RESULTAT
Styrkelse af Columbus Danmarks troværdi
ge, videnstunge og seriøse profil overfor Ber
lingske Business målgruppen via en optimal 
balance mellem det kommercielle og det, der 
interesserer målgruppen.

Øget dialog og relation med virksomhedens 
interessenter, internt såvel som eksternt.

BERLINGSKE BRANDVIEW 
PRINT + DIGITALT

BUSINESS EVENT

KAMPAGNEMATERIALER

PLATFORME

Ikke mange er i tvivl om, at digitaliseringen i dag er den
største driver for vækst. I mange år var Danmark et
foregangsland inden for it-området. I tre år i træk blev
vi kåret som det bedste land i verden.

I perioden 2006-2008 var Danmark således verdens
suverænt førende it-nation. Vi havde uddannelsesni-
veauet på plads, infrastrukturen, en høj udbredelse af it
i befolkningen og en stærk it-integration i erhvervslivet.

Siden er Danmark stille og roligt dalet ned fra den aller-
øverste top til nu at være middelmådigt præsterende i
europæisk sammenhæng. En kedelig trettendeplads, lyder
konklusionen i den seneste rapport fra World Economic
Forum over verdens førende it-nationer. Rapporten ud-
trykker faktisk decideret bekymring i forhold til dansk
erhvervslivs kraftigt dalende evne og vilje til at skabe og
udvikle ny forretning gennem it. Her ligger Danmark på
en 33. plads. Så selvom vi betragter os selv som en it-nation,
skal vi måske til at stille os selv spørgsmålet, om vi udnytter
det potentiale til fulde, som ligger i digitaliseringen? Rap-
porten siger, at det gør vi langtfra.

Det er paradoksalt. For taler man med topledere, er de fle-
ste enige om, at it er en vigtig, hvis ikke den mest afgørende
vækstdriver. It er ikke blot et afgørende element i virksom-

ANNONCE

i samarbejdemed Columbus RÅDGIVNING

Fra informationsteknologi
til forretningsteknologi
Koncernchef
Thomas honoré,
columbus

“Der er ikke tvivl omat de virk-
somheder, der på strategisk plan
forstår atmestre de nye digitale
muligheder, vil oplevemarkant
større succes end sine konkur-

renter. ”

Thomas honoré,
columbus

hedens vigtigste processer, men i mange brancher er it også
blevet en integreret del af virksomhedens produkter, drift
og salgskanaler. I virkeligheden har digitaliseringen nok
haft den mest afgørende rolle i forandring af forretningen i
langt de fleste brancher gennem de seneste 10-15 år.

Jeg er overbevist om, at de fleste virksomheder er enige
om, at it generelt og ERP- og forretningssystemer i det hele

AfMorten Asmussen, for Columbus

taget har forretningskritisk karakter og bør håndteres som
sådan. Alligevel drives virksomhedens it-udvikling stadig
fra it-afdelingen og ikke af forretningen. Lige præcis her lig-
ger der en kæmpemæssig ledelsesudfordring. It-afdelingen
skal ikke alene stå med ansvaret for, at it-systemerne under-
støtter virksomhedens forretning og strategiske udvikling.
It er et ledelsesansvar.

Der er ikke tvivl om at de virksomheder, der på strategisk
plan forstår at mestre de nye digitale muligheder, vil opleve
markant større succes end sine konkurrenter. Og de enkelte
virksomheders succes vil smitte af på medarbejdere, kun-
der, leverandører, aktionærer og skabe vækst og fremgang
for det omkringliggende samfund også.

Derfor må rådet til enhver ledelse være, at man - hvis ikke
det allerede er sket - sikrer sig, at man har it som et af sine
vigtigste fokusområder. At man ændrer fokus fra at tænke
it som ”informationsteknologi” til ”forretningsteknologi”.
Altså at man anerkender, at it ikke blot er en supportfunk-
tion i virksomheden, men at it er en driver for forretningen.
Dernæst skal man sikre sig, at man har de digitale kompe-
tencer til at bakke op om beslutningen. Det gælder både på
ledelsesniveau og på specialist-niveau. Og så skal man hu-
ske, at det er bedre at starte i det små, end slet ikke at starte.

Brandview er et content marketing-værktøj udviklet af Berlingske Media og målrettet virksomheder, som
ønsker at dele sin videnmedmålgruppen for derigennemat opnå stærkere relationer til kunderne.Turnaround er ikke lærebogsstof. Nogenlunde

sådan lød mantraet før 2008. Idag er det en af de
vigtigste discipliner for enhver solid CEO, der i
klare termer skal forklare såvel bestyrelsen som

organisationen, hvad der skal ske, når bunden falder ud af
virksomhedens markedsplads. Eller hvis andet uforudset
indtræffer og fjerner det velkendte. Den modige, foran-
dringsparate CEO er klar over, at hele organisationen skal
føle ægte lederskab, tryghed og fortsat meningsfuldhed
også i perioder, hvor tingene ikke flasker sig.

Derfor er turnaround lige dele mod,vision og energi, og
derfor findes der ikke én løsning på, hvorledes opskriften
på succesfuld turnaround ser ud. Efter at have gennem-
ført tre af slagsen både i indland og udland, vil jeg alligevel
fremhæve fem learnings, som har været gennemgående i
alle tre turnarounds. Vel at mærke learnings på, hvad der
gjorde, at det lykkedes og endda hurtigere end forventet af
bestyrelserne.

Når man skal ændre en virksomheds præstationer fra
middelmådigt til verdensklasse, kræver det en dedikeret
og koncentreret indsats fra hele organisation. Der må ikke
være et øjebliks tvivl om, hvad der skal ske, hvorfor det skal
ske, hvordan det skal ske, og hvad resultaterne vil blive.
Grundstrukturen i en turnaround er at minimere risici, så-
ledes at de forretningskristiske kerneområder kører kniv-
skarpt - alt imens forandringerne bliver eksekveret.
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Sådan accelerer du en
turnaround -med succes
adm. direktør
Niels steNfeldt,
Columbus daNmark

“Nårman skalændre en virk-
somheds præstationer til ver-
densklasse, kræver det en dedi-
keret og koncentreret indsats fra

hele organisation.”

Niels steNfeldt,
Columbus daNmark

Mine learnings kommer fra videnvirksomheder indenfor
it og software og hvor videnkapitalen og kompetencerne
har været i verdensklasse, men hvor også konkurrencen og
de respektive virksomhedskulturer har været under pres.
Det har været meget krævende industrier, men efter en glo-
bal krise er det et grundvilkår for alle virksomheder idag.

1. Forstå kulturen: Det er helt afgørende for en leder, der
skal ændre en virksomheds præstationer markant, at han
eller hun kender til det verdensbillede, der gælder i virk-
somheden. Hvordan opfatter medarbejderne sig selv, virk-
somheden, dens kerneprodukter og eksistensberettigelse.

2. Stil en knivskarp diagnose: Identificer problemet, be-
skriv problemet og beskriv samtidig virksomhedens si-
tuation, når problemet er løst. På den måde skaber du en
vision for fremtiden og en bevidsthed om, hvor hele virk-
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somheden skal hen. Sørg for at holde fokus på det eller de
absolut væsentligste problemer og få dem ryddet af vejen
med det samme.

3. Beskriv målet: Sørg for at beskrive drømmescenariet, når
de væsentligste problemer er ryddet af vejen. Beskriv det
som et landskab, hvor medarbejderne føler sig hjemme, og
hvor de ser værdierne af de forandringer, I alle er med til at
skabe sammen.

4. Sæt det rigtige hold. Find de rette personer i de forskellige
afdelinger, der kan sætte toget i gang. En turnarounds DNA
er speed and execution. Det rigtige team skal sikre, at pro-
cessen forløber i høj hastighed efter diagnosen er lagt. Alle
skal føle, at processen kører i den rigtige retning på vej mod
målet. Alt for ofte får C-spillere og B-spillere lov til at blive
for længe ombord. Skær dem ud af ligningen og fokuser på
A-spillere. De kan klare det samme som 3-4 B-medarbejde-
re, og endnu bedre.

5. Kommunikér entydigt, kontinuerligt og konsistent. For-
delen ved kort, klart og tydelig kommunikation er: at alle
véd, hvad der er galt, hvor vi skal hen, hvad der skal ske,
hvordan det skal ske og hvornår det sker. Alle medarbejdere
skal have en fornemmelse af at være på rette vej, og at der er
fremdrift i processen. Det kræver klar og tydelig kommuni-
kation omkring processen, hvad vi gør, hvorfor vi gør det,
og hvad status er løbende i processen.

BUSINESS

Få succes med 
Business Intelligence.

S Markedet er i hastig vækst,  
men hvad er den rigtige BI-løsning  
i din virksomhed?

TID:  20. november kl. 8.30-12

TILMELDING: Berlingskeshop.dk/bi-2013

Få succes med din BI-strategi.
S Markedet for Business Intelligence er i hastig vækst, men hvad er den rigtige løsning i din virksomhed? 
Få et bud på denne konference, hvor du bl.a. kan høre oplæg om strategien i Coop ved Kent Bredahl, 
chef for kundeindsigt.  
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Få succes med din BI-strategi.
S Markedet for Business Intelligence er i hastig vækst, men hvad er den rigtige 
løsning i din virksomhed? Få et bud på denne konference med oplæg fra blandt 
andre Kent Bredahl, chef for kundeindsigt i Coop. 

BUSINESS

Do you have the right know-how
to join us?
ColumbusDanmarker en virksomhed i rivendeudvikling. Det er takket væreen fantastisk
indsats af alle vores 160 ansatte gennem 2013. Det betyder, at vores kunder bestiller
flere løsninger. Det betyder også, at vores konkurrenters kunder kommer til os, så vi har
haftentilgangpåmereend15nyestorekunder.Kunder, sompåbaggrundafvoresunikke
processtyringsværktøj, RapidValue*, har bestilt omfattendeERP-løsninger.

Columbus Danmark mangler derfor over 20 nye dygtige ledelsesorienterede kollegaer,
som vil væremed til at udvikle og implementere de bedste løsninger for vores kunder. Vi
lederefterenergiskekandidater,derharviljenogevnentilat lede, inspirereogdriveteams
medafsæt i kundens forretningsprocesser.

Du bliver naturligvis en del af vores internationale karriere- og kompetenceprogram. For,
hvor mange tøver med at udvikle egne medarbejdere af frygt for, at de skifter til en
konkurrent - så er vores perspektiv, at vi udvikler os sammen ogmed vores kunder, så vi
fortsat kan videreudvikle den know-how, der i mere end 20 år har gjort os til den
foretrukne partner for ambitiøse virksomheder, der ser investering i ERP ikke blot somen
driftsomkostning,mensomenkonkurrencemæssig fordel.

RapidValue er vores unikke tilgang til at analysere vores kunders forretningsprocesser og sammenholde det med vores store bibliotek af

bestpractice inden for voresmereend6.000ERP-løsningerog implementeringergennem20år.Det sikrer, at vi kan levereog implementere

hurtigere, sikrere og med hurtigere ROI end vores konkurrenter. Det er derfor, at vi skal være endnu flere dygtige folk til at betjene vores

ambitiøse kunder. Både dem, vi har, og dem, der kommer.

*
’Columbus’ is a part of the registered trademark ‘Columbus IT’

LeadSolutionArchitect
SharePoint

Systemudviklingogdesign
Strategisk forretningsudvikling
Pre-sales, tilbudsgivning
Kundeorienteredeanalyser

LeadSolutionArchitect
Retail

Systemudviklingogdesign
Strategisk forretningsudvikling
Pre-sales, tilbudsgivning
Kundeorienteredeanalyser

2BusinessConsultant
PerformanceManagement

Strategisk forretningsudvikling
Budgetteringog forecast
Rapportering.
Finansiel Konsolidering

LeadSolutionArchitect
DiscreteManufacturing

Systemudviklingogdesign
Strategisk forretningsudvikling
Pre-sales, tilbudsgivning
Kundeorienteredeanalyser

www.columbusglobal.dk/karriere

2BusinessConsultantCRM

CRM-implementering, integration
ogudvikling. Analyse, designog
deployment. Kunderådgivningpå
operationelt og strategiskniveau

3SeniorProjectManager

Styringafudviklingog implementering
afAXERPløsninger.Nationalog inter-
nationalprojektledelse,kontraktstyring,
forhandling,pre-salesogstrategisk
udvikling.

AXConsultantHR

PoCog løsningsbeskrivelser
Pre-sales, tilbudsgivning
QA. (Funktions-ogprocestest)
Procesanalyseogdesign

2BusinessConsultantBI

Udviklings- ogkonsulentopgaver
Rapporteringsløsninger
AX2012BI FrameworkogSQL
Kundeorienteredeanalyser

2AXConsultantProduction

Projekt-scopeogprocesanalyse
Systemanalyse.
Sparringspartnerog rådgiver.
QA. (Funktions-ogprocestest)

2AXConsultantFinance

Løsningsdesignog integration
Sparringom løsningsdesign.
Dokumentationaf forretnings-
gange.

3TechnicalSolutionArchitect

Udviklings- ogkonsulentopgaver
Projektarbejde i relation til
udvikling. Technical Leadpå
udviklingsopgaver for vores kunder.

LeadSolutionArchitect

Systemudviklingogdesign
Strategisk forretningsudvikling
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Kundeorienteredeanalyser

We are looking for more than 20
bright brains
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