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KVARTALSMEDDELELSE Q3/2010     

 
 
 

Spirende succes på det offentlige marked for cBrains standardprodukt: F2  
 
København 4. november 2010. cBrains vækstplan tager udgangspunkt i et øget salg af 
softwarelicenser, baseret på produktlinien cBrain F2. cBrain F2 samler og integrerer alle de 
funktioner, som medarbejdere og ledere har brug for i relation til en effektiv digital 
forvaltning. cBrain F2 beskrives derfor også som ”videnarbejderens integrerede desktop”.  
 
I forbindelse med vækstplanen fokuserer cBrain specielt på den offentlige sektor, hvor 
software til digitalisering udgør et stort marked. Samtidig betyder krav om bl.a. øget øget 
effektivisering og borgerservice, kombineret med et løbende krav om at reducere antallet af 
medarbejdere, at markedet stadig vokser. cBrain søger, med udgangspunkt i selskabets 
satsning på produktlinien cBrain F2, at få del i dette marked, idet cBrain F2 understøtter 2 af 
de helt centrale opgaver: en digitalisering af sagsgange og en overgang til fuld elektronisk 
kommunikation, jævnfør målet i regeringens globaliseringsstrategi om ”fuld elektronisk 
kommunikation i år 2012 (e2012)”. 
 
cBrains strategi er en kraftig fokusering på produktudvikling samt kundereferencer.  
 
cBrain vurderer, at kundereferencer er af særlig stor betydning i den offentlige sektor. 
Samtidig vurderer ledelsen, at selskabet i kraft af en unik teknologi og produktvision kan 
levere særdeles konkurrencedygtige løsninger og der igennem bygge solide kundereferencer. I 
takt med at cBrain opbygger sine kundereferencer, er det cBrains plan, at få 
samarbejdspartnere til i stigende grad at varetage tilpasning og implementering af softwaren. 
Herved kan cBrain opnå en yderligere skalering af sine aktiviteter, og dermed en øget vækst. 
 
Som led i den strategiske satsning, med øget fokus på produktudvikling, har cBrain overflyttet 
et betydeligt antal medarbejdere fra udvikling af individuelle løsninger til udvikling af cBrains 
standardprodukt: cBrain F2. Samtidig har cBrain øget sine investeringer i salg og 
markedsføring af standardproduktet.  
 
Som konsekvens heraf er omsætning og omkostninger hidrørende fra salg af individuelle 
løsninger reduceret, parallelt med at investeringer og omkostninger relateret til 
standardproduktet er øget. Dette afspejles i tallene for første halvår, hvor 
produktionsomkostningerne er reduceret med 45% (fra 6,2 mio kroner til 3,4 mio kroner), 
mens omsætningen blev reduceret med 20% (fra 16,8 mio kroner til 13,4 mio kroner). Når 
reduktionen af produktionsomkostningerne kun slår delvist igennem i relation til 
omsætningen, skyldes det, at salg af F2 licenser nu i et vist omfang kompenserer for det 
formindskede konsulentarbejde. Ledelsen ser således med tilfredshed, at cBrain kan notere de 
første positive resultater af satsningen.  
 
Det noteres i den forbindelse, at cBrains resultat for første halvår viste en indtjening på 1,8 
mio kroner mod 3,8 mio kroner i første halvår 2009. Det noteres således med tilfredshed, at 
selskabet har formået at fastholde en positiv indtjening parallelt med satsningen . 
 
Det forventes, at cBrain i en periode fremover fortsat vil rapportere en reduceret omsætning 
og indtjening, indtil det tidspunkt hvor salget af standardløsninger fuldt ud kompenserer for 
den reducerede omsætning af individuelle løsninger. Men det forventes også, at cBrain vil 
kunne fastholde en positiv indtjening, mens omstillingen pågår. For regnskabsåret 2010 
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fastholder cBrain således sine tidligere udmeldte forventninger om et samlet positivt resultat 
for regnskabsåret 2010.  
 
cBrain har fortsat en høj soliditet og kun en mindre kortfristet gæld. I forbindelse med 
halvårsregnskabet rapporterede cBrain således, at selskabets likvider over perioden er øget fra 
18,9 mio kroner til 22,0 mio kroner. Dette betyder, at selskabet har den økonomiske styrke til 
både at fastholde satsningen, ligesom selskabet har den økonomiske styrke til øge 
investeringerne yderligere, såfremt nye muligheder måtte opstå. 
 
Parallelt med videreudviklingen af standardproduktet, kan cBrain løbende notere en række 
vigtige markedsmæssige resultater. I indeværende kvartal (Q3, 2010) omfatter dette: 
 

• En markant kortere leverancetid ved leverance af  F2-standardproduktet. cBrain 
har således gennemført en samlet leverance af cBrain F2 til Klima & Energiministeriet 
på blot 8 uger.  
 
cBrain ser den reducerede leverancetid, og de deraf reducerede omkostninger for 
kunden i relation til både den organisatoriske og tekniske implementering, som en 
væsentlig styrkelse af cBrains konkurrenceevne såvel som en styrkelse af cBrains 
muligheder for at skalere sine aktiviteter. 
 

• Åbning af 2 nye vigtige markedsområder i Danmark: kommuner og statslige 
institutioner. I indeværende kvartal har cBrain således indgået sine første kontrakter 
inden for begge disse områder med henholdsvis Rudersdal kommune og Danmarks 
Evalueringsinstitut (en selvstændig institution under Undervisningsministeriet).  
 
Introduktionen af standardproduktet, cBrain F2, skete gennem en satsning på de 
ministerielle departementer, og det er også her, cBrain i dag har sine vigtigste, første 
kundereferencer. cBrain fortsætter med at bearbejde departementerne, men åbningen 
af de 2 nye markedsområder betyder, at cBrain nu kan adressere et langt større 
marked med sit standardprodukt. Som konsekvens heraf øger cBrain nu yderligere 
sine markedsføringsaktiviteter og afholder eksempelvis i slutningen af indeværende år 
(november 2010) det første seminar rettet mod danske kommuner. 

 
 
Leverance af komplet F2-løsning til Klima & Energiministeriet på 8 uger. 
 
cBrain har i 3. kvartal kvartal gennemført en fuld leverance af standardløsningen, cBrain F2, til 
departementet i Klima & Energiministeriet. Projektet omfatter en fuldstændig digitalisering af 
de indre arbejdsgange. Nu arbejder alle personalegrupper digitalt, fra yngste medarbejder til 
departementschef, og al sagsbehandling, videndeling, kommunikation samt journalisering 
foregår elektronisk i ét og samme IT-system: cBrain F2. 
 
Implementeringen blev påbegyndt i august, og det samlede projektforløb fra start og frem til 
fuld idriftsættelse af ministeriet blev gennemført på kun 8 uger.  
 
cBrain har gennem de sidste 12 måneder investeret betydelige beløb i at effektive og 
automatisere leveranceprocessen, idet tid og ressourcekrav i forbindelse med selve leverancen 
er af afgørende betydning for cBrains evne til at skalere forretningen og dermed nå sine 
omsætningsmål. I efteråret 2009 gennemførte cBrain en leverance til Transportministeriet på 
ca. 6 måneder. Det er derfor et gennembrud for cBrain, når selskabet nu kan demonstrere en 
samlet, tilsvarende leverance til Klima & Energiministeriet på blot 8 uger.  
 
Den seneste leverance betyder endvidere, at cBrain nu har tre referenceministerier: Klima & 
Energiministeriet, Socialministeriet og Transportministeriet, hvis departmenter alle har indført 
digital forvaltning baseret på cBrains standardprodukt, cBrain F2. 
 
 



     
cBrain, Kvartalsmeddelelse side 3 af 3    

Første kommunale kunde: Rudersdal kommune  
 
cBrain kunne i september måned annoncere, at selskabet har indgået kontrakt med Rudersdal 
Kommune om implementering af ”cBrain F2” i kommunens Teknik og Miljø-afdeling. Målet er 
en fuld digitalisering af afdelingens sagsgange.  
 
Digitaliseringen af de tre ovennævnte departementers sagsgange, baseret på F2, har givet 
markante resultater, både hvad angår effektivisering, kvalitet i arbejdet og 
medarbejdertilfredshed. Ved at implementere den ”integrerede desktop”, håber Rudersdal 
Kommune at kunne genbruge erfaringer fra ministerierne og høste tilsvarende gevinster. 
 
Aftalen med Rudersdal kommune er vigtig for cBrain, fordi det kommunale marked udgør et 
meget stort markedspotentiale for cBrain, og Teknik og Miljø-afdelingen i Rudersdal Kommune 
er den første kommunale enhed, som afprøver F2-systemet.  
 
 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) anskaffer F2 
 
cBrain har i Q3 indgået aftale med Danmarks Evalueringsinstitut omkring leverance af cBrain 
F2. 
 
Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig institution under Undervisningsministeriet, og 
EVA er den første statslige institution, som har besluttet at indføre cBrain F2. Med denne ordre 
har cBrain derfor taget et første skridt ind på et nyt markedssegment: de offentlige 
institutioner i Danmark. 
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