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Øget fokus på software til digital forvaltning 
 

 
 
 
København, 29 april 2009. cBrain noterer en stigende succes hos kunder indenfor det offentlige 
område, hvor cBrain leverer software til digital forvaltning. Specielt fremhæves en succesfuld introduktion 
af standardproduktet cBrain F2. Produktet understøtter en fuld digitalisering af interne sagsgange i 
offentlige organisationer, og i forbindelse med produktintroduktionen har cBrain fået en række markante 
kundereferencer, inklusive Socialministeriet og Transportministeriet. cBrain vurderer at denne succes 
åbner betydelige forretningsmuligheder for selskabet, både i Danmark og på sigt internationalt. cBrain har 
derfor øget sit fokus på offentlige kunder og software til digital forvaltning.  
 
 
cBrain satser på software til digital forvaltning 
 
cBrain vurderer, at løsninger til digital forvaltning i offentlige organisationer udgør et stort og attraktivt 
softwaremarked, både i Danmark og internationalt. Samtidig vurderer ledelsen, at cBrain har bragt sig i 
en unik situation, hvor selskabet i kraft af produkt og kundereferencer, inden for få år vil kunne blive en 
væsentlig leverandør til dette marked.  
 
cBrain har besluttet at udnytte denne forretningsmulighed. cBrain har derfor gennemført en fokusering af 
selskabets aktiviteter. Satsningen omfatter øgede investeringer i både salg, markedsføring og 
produktudvikling.  
 
For at understøtte satsningen, med størst mulig styrke og hastighed, har cBrain både gennemført 
nyansættelser og overført medarbejdere fra andre opgaver.  
 
 
Øgede investeringer i videreudvikling af standardproduktet cBrain F2 
 
cBrain frigav i 2009 sit første standardprodukt under navnet cBrain F2.  
 
cBrain F2 er et såkaldt ESDH-produkt (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Produktet er rettet 
mod offentlige kunder og understøtter en fuld digitalisering af offentlige sagsgange. Samtidig er produktet 
designet med direkte udgangspunkt i brugerens arbejdsgange, hvorfor produktet også betegnes 
Sagsbehandlerens Desktop.  
 
cBrain vurderer nu, at produktintroduktionen har været en succes: 
 

• Standardproduktet cBrain F2 har på kort tid opnået en betydelig interesse, hvilket bl.a. betyder, 
at cBrain har etableret en god liste af potentielle kunder.  
 

• cBrain står nu med de første meget positive kundereferencer i den offentlige sektor. Dette 
omfatter Socialministeriet departement og Transportministeriets departement, som begge har 
udskiftet deres hidtidige ESDH-system og med succes indført cBrain F2. 

 
Det er endvidere cBrains vurdering, at cBrain F2 kan videreudvikles til et særdeles konkurrencedygtigt 
produkt med et betydeligt afsætningspotentiale i både Danmark og internationalt. Som led i satsningen 
har cBrain derfor øget sine investeringer i produktudvikling meget markant. Dette er sket både gennem 
ansættelser og gennem overflytning af udviklingsressourcer.  
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Fundamentet for satsningen er kundereferencer 
 
cBrains satsning på software til digital forvaltning er baseret på en række vigtige kundereferencer, hvilket 
primært kan tilskrives en succesfuld introduktion af standardproduktet cBrain F2. 
 
Der kan høstes store gevinster i offentlige organisationer ved en digitalisering og effektivisering af 
sagsgange. Samtidig har den danske regering, i forbindelse med Globaliseringsstrategien, sat en 
målsætning om fuld elektronisk kommunikation i år 2012, ofte benævnt ”e2012”. En forudsætning for at 
nå e2012-målet er bl.a. en fuld digitalisering af indre sagsgange. cBrain vurderer derfor, at regeringens 
e2012-mål skaber en yderligere efterspørgsel efter software, som kan understøtte digitaliseringsprojekter. 
 
Det har derfor stor betydning for cBrain, når både Socialministeriets departement og Transportministeriets 
departement fortæller, at de har udskiftet deres hidtidige digitale platform (ESDH-løsning) og indført 
cBrain F2 som grundlag for en fuld digitalisering af departementernes sagsgange.  
 
Socialministeriet fortæller om projektet på deres hjemmeside, herunder: 
 

• Socialministeriet har udskiftet departementets hidtidige ESDH-løsning og i stedet indført cBrain 
F2. Målet har været at slippe papiret og overgå til en ren digital sagsgang. Med den nye løsning 
har ministeriet taget et vigtigt skridt frem mod at kunne opfylde regeringens målsætning om 
”fuld elektronisk kommunikation i år 2012”. 
 

• Med cBrain F2 har Socialministeriet fået et effektivt digitalt sagsbehandlingssystem med et 
minut-til-minut opdateret arkiv, hvor alle medarbejdere løbende kan følge arbejdet med 
relevante dokumenter. 
 

Transportministeriets fortæller om projektet på deres hjemmeside, herunder: 
 

• Transportministeriets departementet har gennemført en fuldstændig digitalisering af de indre 
arbejdsgange, og i den forbindelse udskiftet ministeriets hidtidige ESDH-system (”Elektronisk 
Sags- og Dokumenthåndtering”) med cBrain F2. Nu arbejder alle personalegrupper digitalt, fra 
yngste medarbejder til topledelse, og al sagsbehandling, videndeling, kommunikation samt 
journalisering foregår elektronisk i cBrain F2.  
 

• Projektet er gennemført på 6 måneder fra kontraktindgåelse til ibrugtagning, og uden kriser i 
implementeringsforløbet. 
 

 
På vej ind på det kommunale marked 
 
I første kvartal har cBrain indgået en kontrakt med København kommune.  
 
I budgetaftalen for 2010 har Københavns Kommune vedtaget et ambitiøst program, "Citizen 2012", der 
skal gøre kommunen førende i udviklingen af effektiv digital borgerbetjening.  
 
cBrain har indgået en aftale med Københavns Kommune omkring leverance af en IT-løsning til 
planlægning, styring og afvikling af borgersamtaler i forbindelse med aktivering og jobsamtaler. Den nye 
IT-løsning, som er et af de første initiativer i Citizen 2012-programmet, skal forenkle og effektivisere 
borgerbetjeningen og dermed bidrage til at realisere kommunens digitale vision omkring borgernær 
service. 
 
cBrain har hidtil primært arbejdet med offentlige organisationer i centraladministration. Aftalen med 
Københavns Kommune betyder, at cBrain nu har udvidet sit markedsfokus og taget et vigtigt skridt ind 
som leverandør på det kommunale marked. 
 
 
cBrain har den finansielle styrke til at gennemføre satsningen 
 
cBrains årsregnskab for 2009 var selskabets hidtil bedste.  
 
Resultat før skat for 2009 viste en indtjening (EBT) på 8,9 million kroner mod 5,1 million i 2008, svarende 
til en vækst i resultat før skat på 76% og en overskudsgrad på 26%. cBrain har en høj soliditet og kun en 
mindre kortfristet gæld. I regnskabsåret 2009 blev egenkapitalen øget fra 21,9 million kroner til 28,4 
million kroner. Egenkapitalen består primært af likvide poster på i alt 29,1 million kroner, fordelt på likvide 
beholdninger (20,4 million kroner) og debitorer (8,7 million kroner). 
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På den baggrund vurderer ledelsen, at cBrain har den fornødne finansielle styrke til at gennemføre den 
vedtagne satsning som leverandør af softwareløsninger til digital forvaltning i offentlige organisationer.  
 
Flytningen af interne ressourcer omfatter både salgs- og udviklingsressourcer. cBrains satsning, herunder 
ikke mindst omflytningen af interne ressourcer, er i sagens natur behæftet med en risiko. Samtidig 
forventer cBrain, at der vil være en længere salgscyklus i forbindelse med salg af standardløsninger.  
 
cBrain forventer at nå et positivt resultat for regnskabsåret 2010. Dette understøttes af, at cBrain med 
succes har gennemført en række indledende markedsføringsaktiviteter i første kvartal, og at selskabet 
allerede nu har opbygget en betydelig liste af potentielle kunder indenfor det offentlige område.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Per Tejs Knudsen 
CEO 
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