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KVARTALSMEDDELELSE Q1/2011     

 
Digitaliseringspris styrker cBrains markedsposition 

 
 
København 27. april 2011. cBrain annoncerede i 2009 en ambitiøs vækstplan. Vækstplanen er baseret 
på salg af selskabets software produktlinie kaldt ”cBrain F2”, som understøtter digitalisering af 
sagsprocesser og offentlig forvaltning. 
 
cBrain ser et meget stort marked for F2-produktlinien, ikke mindst inden for den offentlige sektor, hvor 
myndigheder investerer i nye digitale værktøjer for at leve op til krav om yderligere effektivisering. 
 
År 2011 er startet godt for cBrain, hvor 2 af cBrains referencekunder: Transportministeriet samt Klima- og 
Energiministeriet har modtaget digitaliseringsprisen i forbindelse med deres implementering af cBrains F2-
produkt. Digitaliseringsprisen gives til en myndighed, som har implementeret en digital løsning, der har 
givet en markant effektiviseringsgevinst, og prisen blev overrakt af Videnskabsminister Charlotte Sahl-
Madsen i forbindelse med IT&Telestyrelsens årlige digitaliseringskonference.  
 
Ved prisoverrækkelsen blev det bl.a. fremhævet: 
 

”Transportministeriet og Klima- og Energiministeriet viser vejen for, hvordan man stadig på det 
administrative område kan realisere store gevinster. Deres ESDH-løsning er banebrydende i 
forhold til at sammentænke de politiske sagsbehandlingsprocesser og journaliseringspraksis, da 
registrering og journalisering sker automatisk samtidig med, at man sagsbehandler og fx 
sender mails fra systemet. Det er også nytænkende, at løsningen er udstyret med social 
teknologi, så der til hvert dokument er tilknyttet en chatfunktion. Derudover er det fantastisk 
så hurtigt systemet er at implementere – kun seks måneder i Transportministeriet og otte uger 
i Klima- og Energiministeriet”.   

 
Prisen til cBrains kunder har stor betydning for cBrain, fordi den styrker cBrains markedsposition i det 
offentlige marked. 
 
I 2010 lykkedes det cBrain at etablere en række markante referencekunder for F2-produktet, og som 
resultat heraf har cBrain noteret en stadig stigende interesse for produktet. Med digitaliseringsprisen er 
denne interesse yderligere øget, og cBrain forventer som følge heraf at kunne annoncere en række nye 
vigtige F2-kunder i løbet af år 2011. 
 
 
Yderligere produktudvikling 
 
I år 2010 investerede cBrain betydelige beløb i videreudviklingen af F2-produktet i år 2010, og selskabet 
fastholder et fortsat højt investeringsniveau i år 2011.  
 
I første omgang blev F2-produktet udviklet til at understøtte en fuld digitalisering af sagsgange i 
centraladministrationen, specielt de ministerielle departementer, hvor produktets særlige styrker bl.a. er 
en understøttelse af godkendelsesprocesser, høringer og bestillinger.  
 
I dag anvendes F2-produktet i 3 ministerier, og undersøgelser i ministerierne viser, at ministerierne har 
været i stand til at opnå både markante effektiviseringsgevinster og øget brugertilfredshed. Ministerierne 
fremstår i dag som solide referencer og dette, kombineret med digitaliseringsprisen, gør, at cBrain 
forventer at kunne sælge løsningen til flere ministerier. 
 
I forbindelse med de fortsatte produktinvesteringer, udvides funktionalitet af F2-produktet, således at det 
kan tilbydes til et bredere marked.  
 
cBrain har således annonceret, at selskabet har indgået en aftale med Rudersdal Kommune, hvor 
kommunen tester F2-produktet i Teknik og Miljø-afdelingen. I den forbindelse er produktet eksempelvis 
blevet udvidet, så det også understøtter geografisk stedfæstelse (såkaldt ”GIS”-funktionalitet).  
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De videre produktudvikling betyder også, at cBrain nu også begyndt at tilbyde produktet til en række 
kunder indenfor den private sektor. Eksempelvis har cBrain netop afsluttet leverancen af en komplet 
digital platform til fagforeningen DJØF, hvor et af de centrale moduler er en F2-løsning til brug for den 
interne sagsbehandling hos DJØF. 
 
 
Effektiv implementering 
 
I løbet af år 2010 cBrain har cBrain udviklet et sæt af metoder og værktøjer, som understøtter en hurtig 
og effektiv implementering af F2-produktet.  
 
Ved hjælp af disse værktøjer lykkedes det Klima- og Energiministeriet at gennemføre en fuldt 
implementeringsforløb på kun 8 uger fra projektstart og frem drift, hvor alle brugere, fra yngste 
medarbejder til departementschef, arbejder på F2-systemet. Dette omfattede en installation af F2-
løsningen hos Statens IT, som hoster løsninger for ministeriet. 
 
Normalt er digitaliseringsprojekter inden for den offentlige sektor, ikke mindst digitalisering af sagsgange, 
som regel meget langvarige, ligesom de ofte kræver meget omfattende konsulentydelser. Den meget 
korte implementeringstid hos Klima- og Energiministeriet var således et af de forhold, som blev 
fremhævet i forbindelse med tildeling af digitaliseringsprisen, og cBrain ser dette som en yderligere 
styrkelse af selskabets konkurrenceevne. 
 
Effektiv implementering er således en af de faktorer, som kan gøre det muligt for cBrain at opnå høje 
vækstrater i forbindelse med F2-satsningen. 
 
 
Vækst og positiv indtjening 
 
Det noteres, at der traditionelt er tale om meget lange salgsforløb ved salg til offentlige kunder, og at 
dette forhold er blevet forværret som følge af den uro omkring udbudsregler og SKI-aftaler, som specielt 
har præget år 2010. 
 
Som konsekvens af de lange salgsforløb kan det tage nogen tid, inden selskabet ser markante vækstrater 
som resultat af F2-satsningen. Men ikke mindst med udgangspunkt i den gode start på år 2011, fastholder 
cBrain imidlertid sin forventninger til både øget omsætning og fortsat positiv indtjening i regnskabsåret 
2011. 
 
I forbindelse med årsregnskabet 2010 rapporterede cBrain, at selskabets egenkapital blev øget fra 28,4 i 
mio. i 2009 til 30,5 mio. i 2010. Det noteres i den forbindelse, at cBrain er gældfri og at selskabets 
egenkapital, ved indgangen til år 2011, primært består af likvide poster på i alt 25,2 mio. kroner, fordelt 
på likvide beholdninger (19,4 mio. kroner) og debitorer (5,8 mio. kroner). 
 
Ledelsen vurderer således, at cBrain både produktmæssigt og finansielt står i en solid position, som gør 
det muligt at gennemføre selskabets langsigtede planer. 
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