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Øgede investeringer i både markedsføring og produktudvikling 

 
 
København, 5. november 2009. I februar 2009 annoncerede cBrain en ny vækstplan for perioden 
2009-2011. Vækstplanen kaldes for ”Plan 100”, og målet er bl.a. at bringe cBrains omsætning op på 100 
millioner kroner. Planen er baseret på en markant vækst gennem salg af standardprodukter. 
 
Ledelsen noterer, at vækstplanen implementeres som planlagt.  
 
Som led i planen har cBrain øget sine investeringer i indeværende kvartal, både hvad angår markedsføring 
og produktudvikling. Der er bl.a. ansat yderligere medarbejdere inden for salgs- og markedsføring, der er 
tilført yderligere ressourcer i forbindelse med en videreudvikling af selskabets standardprodukter, og 
cBrain er begyndt at forberede en markedsføring i udlandet.  
 
 
Succes med det første standardprodukt: cBrain F2 – Sagsbehandlerens desktop. 
 
I februar 2009 annoncerede cBrain sit første standardprodukt, cBrain F2. cBrain F2, som er rettet mod 
kunder inden for det offentlige område, understøtter en digitalisering af sagsbehandlingen, hvorfor 
produktet betegnes ”sagsbehandlerens desktop”.  
 
cBrain oplever en betydelig interesse for produktet, og cBrain har foreløbig annonceret aftaler med 2 
ministerier, Indenrigs- og Socialministeriet samt Transportministeriet, som har besluttet at indføre cBrain 
F2 i departementet.  
 
De 2 projekter har stor betydning som referencer i forbindelse med det videre salg af cBrain F2.  
 
cBrain noterer derfor med tilfredshed, at projekterne har nået væsentlige milestones i indeværende 
kvartal, hvor den første enhed i Indenrigs- og Socialministeriet er gået i drift, samtidig med at der er 
gennemført afleveringsprøve hos Transportministeriet. 
 
 
Ny produktlinie understøtter øget produktivitet for vidensarbejdere. 
 
I september annoncerede cBrain sin nye produktlinie, ”Vidensarbejderens Integrerede Desktop”, som 
samler de funktioner, fremtidens vidensarbejder har behov for, i een integreret løsning. Herved er det 
muligt at øge vidensarbejderens produktivitet ganske betydeligt.  
 
cBrain F2, ”sagsbehandlerens desktop”, er der første produkt i produktlinien, og cBrain noterer, at netop 
”øget produktivitet” er et væsentligt argument for de ministerier, som investerer i cBrain F2. 
 
cBrain har tidligere meddelt, at selskabet har skrevet kontrakt med Beierholm revision omkring udvikling 
af en løsning til revisionsselskabets godt 500 medarbejdere, samt at denne løsning forventes at danne 
grundlag for et nyt produkt, betegnet ”revisorens desktop”. 
 
Projektet hos Beierholm gennemføres som planlagt, og de første brugere er gået i drift. cBrain 
videreudvikler for tiden løsningen og forventer inden for kort tid at kunne annoncere ”revisorens desktop” 
som et nyt produkt i produktlinien. 
 
Med annoncering af den nye produktlinie har cBrain taget et vigtigt skridt i forbindelse med 
implementering af vækstplanen. Det er således cBrains mål, at den nye produktlinie vil bidrage med mere 
end 50% af selskabets omsætning i år 2011, ligesom den nye produktlinie er grundlaget for selskabets 
ambitioner om internationalisering. 
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Forberedende skridt  mod internationalisering. 
 
Da cBrain annoncerede sin nye produktlinie, ”Vidensarbejderens Integrerede Desktop, begyndte selskabet 
at forberede en internationalisering.  
 
I indeværende kvartal er cBrains første produkt, cBrain F2, blevet oversat, således at produktet kan 
præsenteres på engelsk.  
 
Samtidig har cBrain taget de første initiativer omkring markedsføring i udlandet. cBrain har bl.a. frigivet 
en dedikeret website/blog ( www.knowledgeworkerdesktop.com), hvor cBrains koncept omkring ”den 
integrerede arbejdsplads” præsenteres og diskuteres i en engelsk version under titlen: ”The Knowledge 
Worker Desktop”.  
 
 
Øgede investeringer i produktudvikling. 

Som led vækstplanen har cBrain øget sine investeringer i produktudvikling, herunder både udvikling og 
videreudvikling af produkter i produktlinien såvel som udvikling af den underliggende teknologi, hvilket 
bl.a. betyder, at cBrains komponentbibliotek løbende udbygges.  
 
Som særlige fokusområder arbejder cBrain bl.a. med ”digital forvaltning” og de såkaldte ”web2.0-
teknologier”. 
 
cBrain forventer løbende at kunne annoncere produktnyheder, som resultat af disse investeringer, ligesom 
det forventes, at den videre produkt- og teknologiudvikling løbende vil bidrage til at styrke selskabets 
positionering. 
 
 
Fastholder forventninger til året. 

Finansielt ser cBrain en fortsat positiv udvikling, hvorfor cBrain fastholder sine forventninger med en 
fortsat vækst og positiv indtjening for regnskabsåret 2009.  
 
Det er ledelsens opfattelse, at cBrain både markedsmæssigt, produktmæssigt og finansielt står i en stærk 
position, som kan understøtte en betydelig ekspansion, og at selskabet har den finansielle styrke til 
gennemføre sin vækstplan.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Per Tejs Knudsen 
CEO 
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