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cBrain valgt som leverandør til den nationale engelske CloudStore 
 

 
København, 22. maj 2014  
 
The Crown Commercial Service i Storbritannien har netop afsluttet et offentligt udbud, kaldet G-Cloud 
5. cBrain er blevet tildelt en kontrakt under dette udbud, hvilket betyder, cBrains F2-produkt nu 
tilbydes som software-as-a-service på den nationale engelske CloudStore, sammen med F2-
implementeringsydelser og -support. 
 
Mere end 29.000 offentlige myndigheder, inklusive ministerier, forvaltninger og lokale myndigheder i 
Storbritannien, kan indkøbe it-løsninger via den nationale engelske CloudStore. Idet cBrains 
internationale vækstplan er baseret på at levere cBrains F2-produkt som en cloud-service, er det 
derfor et vigtigt internationalt skridt for cBrain, at F2 nu udbydes på den nationale engelske 
CloudStore. 
 
cBrain noterer, at cloud computing er ved at blive en af de vigtigste teknologiske trends for offentlige 
organisationer, og cBrain forventer, at cloud computing vil medføre væsentlige ændringer i markedet. 
Samtidig er den engelske G-Cloud rammeaftale særdeles velegnet for små og mellemstore 
virksomheder (SMV), som ønsker at tilbyde cloud-services, og for en udenlandsk leverandør er det 
imponerende, hvor SMV-venlig og ligetil de engelske udbudsprocedurer virker. G-Cloud rammeaftalen 
og den nationale CloudStore i Storbritannien gør det derfor særdeles interessant for cBrain at udbyde 
sine produkter i Storbritannien. 
 
cBrain har derfor besluttet at styrke sin indsats i Storbritannien, idet selskabet har ansat David 
Cotterill som ansvarlig for cBrains cloud-services. David Cotterill bor i England og vil have særlig fokus 
på at åbne det engelske marked for cBrain, baseret på den nye CloudStore-kontrakt. 
 
David Cotterill kommer fra Cabinet Office i London, hvor han var Deputy Director med ansvar for 
technology strategy i Storbritannien med reference til den nationale CTO. 
 
Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere, om eller hvornår det måtte lykkes cBrain at 
komme ind på det engelske marked.  

 
Tildelingen af kontrakten er underlagt en standstill-periode, som slutter kl. 24.00 dd. 
 
 
Om F2 
 
F2 er udviklet i tæt samarbejde med en række danske ministerier og repræsenterer en ny type 
software til brug for digital sags- og dokumenthåndtering hos offentlige myndigheder. 
 
I dag anvender 10 danske ministerier F2, herunder Statsministeriet, og i øjeblikket implementerer det 
danske Udenrigsministerium F2 til brug for 2.000 medarbejdere globalt på 100 lokationer. 
 
Ved hjælp af F2 kan ministerier og styrelser eliminere brugen af papir og digitalisere deres 
arbejdsgange, herunder sagsbehandling, ministerielle processer, kommunikation, samarbejde, 
vidensdeling, dokumenthåndtering og arkivering. Med F2 har alle organisationens brugere, fra yngste 
medarbejder til departementschef og minister, online adgang til både formelle og uformelle 
dokumenter - med sikker mobil adgang fra iPad/tablets og smartphones. 
 
F2 er et 100% standardprodukt, som uden programmering kan konfigureres, så det understøtter 
individuelle behov. Det betyder, at F2 kan tilbydes som en cloud-service, hvorved F2 kan 
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implementeres meget hurtigt og billigt. I dag udbyder bl.a. Statens It F2-produktet som en cloud-
service. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Tejs Knudsen, CEO    
 
 
 
Yderligere information: 
 
Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations 
Telefon: 40118608  
e-mail: ir@cbrain.dk 
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