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Digitalisering i ministerium skaber ny organisationsform: 

Hierarkisk adhockrati  
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Fremtidens intelligente digitalisering 

handler ligeså meget om at ændre ar-

bejdsgange og skabe nye processer, som 

at sætte strøm til håndteringen af papir-

gange og dokumenthåndtering. To dan-

ske forskere har set digitalisering udvikle 

sig til en ny organisationsform i Klima-, 

Energi– og Bygningsministeriet.  

Af Jan Horsager 

Ændringer i arbejdsgange og processer er 

det naturlige næste skridt i den digitale 

evolution, når dokumenter og papirgange 

er digitaliseret. Men det  er også  et afgø-

rende skridt mod fremtidens intelligente 

digitalisering og det paradigmeskifte, som 

lige nu driver it-udviklingen. 

Ved indgangen til 2014 ses tydelige tegn 

på den udvikling. Blandt andet i bogen 

”Tillid på Bundlinjen” hvor forskerne Niels 

Thygesen, CBS og No Emil Sjöberg Kamp-

mann, RUC blandt andet beskriver projekt 

KERMIT i Klima-, Energi- og Bygningsmini-

steriet.  

KERMIT er et digitaliseringsprojekt base-

ret på cBrain F2 platformen, der erstatte-

de den traditionelle elektroniske doku-

menthåndtering i ministeriet med digital 

sagsbehandling. Projektet var i 2011 med 

til at sikre ministeriet Digitaliseringsprisen 

sammen med Transportministeriet.  

Digitaliseringsprisen blev givet til de to 

ministerier for implementering af F2 - ikke 

mindst i kraft af de effektiviseringsgevin-

ster, som ministerierne har opnået. I be-

grundelsen for prisen hed det blandt an-

det: 

”Deres ESDH-løsning er banebrydende i 

forhold til at sammentænke de politiske 

sagsbehandlingsprocesser og journalise-

ringspraksis, da registrering og journalise-

ring sker automatisk, samtidig med, at 

man sagsbehandler og f.eks. sender mails 

fra systemet.” 

”Det er også nytænkende, at løsningen er 

udstyret med social teknologi, så der til 

hvert dokument er tilknyttet en chatfunk-

tion.” 

I bogen ”Tillid på Bundlinjen. Offentlige 

ledere går nye veje” beskrives projektet i 

kapitlet  ”KERMIT - Elektronisk sagsbe-

handling. En fortælling fra Klima-, Energi– 

og Bygningsministeriet . 

Tillid er ifølge forfatterne  det nye ledel-

sesparadigme. Og i bogen er der eksem-

pler på en række projekter, hvor offentli-

ge ledere er gået nye veje for at gøre op 

med eksisterende ledelsesparadigmer. 

De to forskere beskriver udviklingen i 

Klima-, Energi– og Bygningsministeriet fra 

en klassisk hierarkisk styringskæde til en 

transparent sagsstyring, hvor alle har fået 

indsigt i sagsforløb. En ny og innovativ 

organisationsform tømret sammen gen-

nem tillid, som forskerne kalder hierarkisk 

adhockrati. 

”Den har vist sig at være effektiv, for man 

kan konstatere en række positive effekter 

i form af mindre spildtid, mindre frustrati-

on og mere involvering.” Sådan konklude-

rer Niels Thygesen, CBS og No Emil Sjö-

berg Kampmann i bogen om udviklingen 

af offentligt lederskab, der har undertitlen 

”Offentlige ledere går nye veje”. 

Det hierarkiske adhockrati 

”Via de ændringer i sagsgangen som  

KERMIT medførte, har man redefineret 

noget så bærende som selve organise-

ringsstrukturen. Mens man i 

”papirverdenen” fulgte den klassiske sags-

gang, der var defineret af hierarkiet, så er 

det i den digitale verden potentielt muligt 

for  både ledere og medarbejdere at defi-

”Den har vist sig at være effektiv, for man kan 
konstatere en række positive effekter i form af 
mindre spildtid, mindre frustration 
og mere involvering” 

 

Fra bogen ”Tillid på Bundlinjen” om den nye organisationsform hierarkisk 
adhockrati, som digitalisering med F2 platformen har skabt  

i Klima-, Energi– og Bygningsministeriet. 
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Åh hvad… 
…………et paradigmeskifte 

”Et paradigmeskift er et skift i 

tænkemåde eller nærmere beteg-

net et skift fra et paradigme til et 

andet. Begrebet blev introduceret 

af filosoffen Thomas Kuhn i det 

videnskabelige værk The Structu-

re of Scientific Revolutions.” Så-

dan lyder definition på et paradig-

meskifte i Wikipedia. 

De store analysehuse har forskel-

lige navne for det paradigme-

skifte, der driver it-udviklingen 

lige nu. Men bundlinjen er den 

samme: Vi bevæger os hastigt 

væk fra en verden, hvor it er sy-

nonymt med: 

…programmer på en pc, som er 

forbundet til servere via et net-

værk og kommunikation med 

andre servere via internettet… 

…til… 

…en verden med masser af apps 

der kan levere digitale services på 

snart sagt alle typer af maskiner 

fra armbåndsure, over mobile 

terminaler til indbyggede compu-

tere alt sammen forbundet i net-

værk. 

Det nye it-paradigme betyder, at 

informationsteknologien ikke 

længere er begrænset til at hjæl-

pe os via et tastatur og en skærm, 

men i alle processer. Bag skær-

men ved tastaturet er det til gen-

gæld de intelligente løsninger, 

som er robuste, hurtige, bruger-

venlige og lækre at betjene, som 

vinder slaget om digitalisering. 
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nere den hierarkiske rækkefølge. Og altid 

ud fra hver enkelt sag.” 

Det betyder, ifølge Niels Thygesen og No 

Emil Sjöberg Kampmann, at hierarkiet 

opretholdes med klare ansvarsfordelinger 

samtidig med, at hierarkiet kan tilrettelæg-

ges ad hoc fra sag til sag og dermed øge 

fleksibiliteten. 

”Digitaliseringen af sagsgangen fik altså 

vidtrækkende konsekvenser. Den førte til 

en organisationsinnovation: et hierarkisk 

adhockrati.” 

Ledelsen skal gå forrest 

Historien om KERMIT er blot ét kapitel i en 

bog, der handler om, hvilke principper 

offentlige ledere kan benytte, hvis de skal 

lede med tillid. I cBrain er det erfaringen 

både fra KERMIT og andre digitaliserings-

projekter, at de største effekter af digitali-

seringsarbejdet nås, når ledelsen går for-

rest. 

 ”Vi oplever de bedste resultater, når le-

delsen er aktiv helt fra starten af proces-

sen og er med hele vejen,” siger Robert 

Lentz, der er direktør i cBrain. 

Erfaringerne fra cBrains arbejde med digi-

taliseringsprojekter viser, at det har stor 

effekt, når lederne tager ansvaret for, at 

arbejdet med forretningsforståelse gen-

nemsyrer projektet.  

Samtidig træffer cheferne de afgørende  

beslutninger om, hvordan digitaliseringen 

kan hjælpe med at løse opgaverne smarte-

re gennem nye processer, ændringer i 

organisationen og så videre. Dermed defi-

nerer de effekten af digitaliseringen, og 

hvordan gevinsterne skal realiseres. 

På den måde bliver digitaliseringen med F2 

et forretningsudviklingsprojekt med effek-

ter, der rækker udover, hvad man normalt 

ser ved den traditionelle elektroniske sags

– og dokumenthåndtering. 

Analysehuset IDC forud-

ser, at udviklingslande 

bliver drivkraften i udvik-

lingen af kerneteknologi-

erne i it-paradigmeskiftet, 

som hos IDC kaldes den 

tredje platform. 

Ikke alene i Kina, Indien og 

Brasilien men i langt fatti-

gere dele af Afrika og Asi-

en vil mobilteknologi, 

intelligente apps og cloud-

løsninger repræsentere en 

mulig smutvej til avance-

ret digitalisering uden de 

samme investeringer, som 

den rige del af verden har 

gjort de seneste årtier. 

Omvendt betyder det, at 

vi i den rige del af verden 

skal være kreative og ud-

nytte teknologien til de 

tigerspring, som er nød-

vendige for at bringe os 

fra at være såkaldt indu-

strialiserede lande eller i-

lande til at være d-lande 

eller digitaliserede lande.  

Fra u over i til d 

På den måde får de nuvæ-

rende udviklingslande eller 

u-lande en reel mulighed 

for at lande et sted mel-

lem i– og d-land i det tek-

nologiske paradigmeskifte. 

Eller lidt mere brutalt: Hvis 

vi fortsat skal være kon-

kurrencedygtige og finan-

siere den nuværende leve-

standard, så skal vi tænke 

nyt.  

Industrialiseringen er slut i 

mange af i-landende, ja 

faktisk har lande som Dan-

mark jo oplevet industri-

produktionen forsvinde til 

u-lande og efterlade ser-

vice og information som 

væsentlige indtægtskilder 

sammen med fødevarer. 

Begrebet d-land er skabt i 

en arbejdsgruppe og tæn-

ketank med navnet Dan-

mark 3.0 i foreningen 

DANSK IT. 

Målet er at diskutere, 

hvordan Danmark ud-

nytter det digitale potenti-

ale til at udvikle både øko-

nomi og demokrati. Flere 

af cBrains medarbejdere  

er aktive i arbejdet med 

Danmark 3.0 

 

Derfor skal vi være et d-land 



 

 

cBrain F2: 
Digitaliseringsplatform 

F2 repræsenterer en ny type inte-

greret standardsoftware, som gør 

det muligt at understøtte en fuld 

digitalisering af arbejdet i videnba-

serede organisationer.   

Samtidig er F2 et konfigurerbart 

standardprodukt, som uden pro-

grammering – hurtigt kan op-

sættes og tilpasses, så løsningen 

understøtter individuelle proces-

ser og sagsgange, herunder selv-

betjening og integration til andre 

systemer. 

Nem og hurtig understøttelse af 

individuelle processer medfører, 

at F2 kan benyttes som platform 

for en ny og langt mere agil tilgang 

til digitalisering, kaldet digital 

evolution. 

Ved at anvende F2 er det således 

muligt at digitalisere processer trin

-for-trin uden omfattende forun-

dersøgelser og analyse. Ligesom 

processer løbende kan tilføjes, 

tilpasses og ændres i takt med nye 

behov og krav. Det sikrer fleksibili-

tet, og det sikrer at organisationen 

og brugeren kan følge med. 

Erfaringer med mobil  
sagsbehandling i topledelsen 
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Social-, Børne- og Integrationsministeriet om F2 Manager: 

I Ministeriet for Børn, Ligestilling, Inte-

gration og Sociale Forhold er F2 Manager 

omdrejningspunktet for mødematerialet 

til møderne i koncernledelsen. F2 Mana-

ger er en app til iPad, som giver adgang 

til mødemateriale for deltagerne både fra 

departementet og styrelserne under mi-

nisteriet.  

Af Jan Horsager 

Mobilitet er en del af strategien om 

”smart forvaltning” i Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 

F2 Manager er et vigtigt element i denne 

strategi, selvom ønsket om mobile løsnin-

ger i organisationen er drevet ligeså me-

get af brugerne i organisationen, som den 

er initieret af ønsket om at effektivisere 

arbejdsopgaver og spare omkostninger.  

Annie Stahel, CIO i ministeriet initierede 

begrebet ”smart forvaltning” allerede i 

2013, med henblik på at sikre en kontinu-

erlig fokus på at udnytte mulighederne i 

digitaliseringsværktøjerne og sikre, at ny 

teknologi gav værdi netop gennem mere 

effektiv understøttelse af arbejdsopgaver 

og direkte besparelser i både tid og om-

kostninger. 

”Da jeg første gang så F2 Manager på 

iPad, var jeg ikke i tvivl om, at der her var 

en anvendelse af teknologi, der kunne 

gøre en forskel for organisationen – speci-

elt på ledelsesplan. Opgaverne omkring 

forberedelse, distribution, opdateringer af 

mødemateriale var tidligere langt fra opti-

malt og uanset om det var på mail eller på 

papir, så var der altid ændringer i sidste 

øjeblik og frustrationer både hos medar-

bejdere og ledelse” siger Annie Stahel og 

fortsætter: 

”Det har ændret sig fuldstændig med F2 

Manager. F2 Manager er helt integreret 

med F2 og opdateringer af dokumenter i 

F2, betyder at materialet også er opdate-

ret i F2 Manager uden, at medarbejderen 

skal gøre mere. Materialet er samlet i 

møderne og F2 sikrer, at det er pdf’er, så 

vi åbner og annoterer direkte i F2 Mana-

ger.” 

Kerneaktiviteter i velfærdsstaten 

F2 Manager bruges til topchefernes møde-

materiale og dagsmapper i ministeriet. 

Den komplekse organisation omfatter 

mange kontorer, som er ansvarlige for 

kerneaktiviteter i velfærdsstaten og er 

afhængig af, at der dagligt bliver truffet en 

lang række beslutninger og godkendelser.  

Med adgang til materialet fra F2 er ledel-

sen opdateret med de seneste ændringer. 
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Mobil sagsbehandling 
pa  F2 platformen 

F2 Manager og F2 Minister er to 

apps udviklet som iPad-løsninger 

til iOS 6 og nu også til iOS 7. 

Begge apps er fuldt integreret 

med F2 og synkroniserer løben-

de indholdet med F2. 

Løsningen understøtter annoterin-

ger inden for appen og brugeren 

undgår at lægge dokumenter i 

andre apps for korrekt visning 

eller kommentering. 

Løsningen understøtter anvendel-

se af chatfunktionen på tværs af 

platformen. 

Datatransmission mellem løsnin-

gerne er krypteret og adgang på 

iPad er sikret ved passwords og 

datakryptering. 

Den samlede løsning er udviklet af 

cBrain og anvender ikke tredje-

parts software. 

 

 

Notat  om F2 Manager 
i tre ministerier 

Mobilitet er lige nu den stærkeste 

drivkraft i forandringerne af den 

måde organisationer bruger infor-

mationsteknologi. Researchnotat 

”Skab værdi med mobile proces-

ser i topledelsen” fra cBrain er 

baseret på interviews med nøgle-

medarbejdere i tre ministerier: 

 Klima-, Energi- 

og Bygningsministeriet.  

 Ministeriet for Børn, Ligestil-

ling, Integration og Sociale 

Forhold. 

  Miljøministeriet. 

Notatet beskriver, hvordan mini-

steriernes ledere udfører mobil 

sagsbehandling på cBrain F2 

Platformen. Notatet kan rekvire-

res på cview@cBrain.dk. 
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Koncerndirektionen i Social-, Børne– og 

Integrationsministeriet holder nu deres 

møder hver anden uge helt uden papirer. 

Annie Stahel opsummerer erfaringerne 

med at ”slippe ledelsen fri på en iPad” i tre 

ord: ”Tid. Fleksibilitet. Økonomi”  

Der bliver sparet tid. Den akademiske 

medarbejder, som står for at forberede 

dagsordenspunkterne til direktionsmøder-

ne har materialet i F2 og dermed får kon-

cerndirektionen adgang til materialet di-

rekte i F2 Manager og på iPad, så snart 

punktet er forberedt og frigivet. Der er 

ikke brug for yderligere administrative 

ressourcer til at forberede mødet, eller 

overføre dokumenter, og cheferne kan 

arbejde med forberedelsen med det sam-

me.  

Styr på mødematerialet 

Det er en stor lettelse ikke at skulle tjekke 

både fysiske og digitale postkasser for at 

få styr på mødematerialet. Lederen kan 

arbejde overalt og bladre i tidligere mø-

der, når der lige skal tjekkes detaljer fra et 

møde. Og han kommer ikke til at forlægge 

en sagsmappe eller flere; selvom chefen 

selvfølgelig kan glemme sin iPad. 

Der er også økonomi i det. Det bliver nem-

mere for medarbejderne at arbejde med 

materialet før og efter møderne, og der er 

ikke længere medarbejdere, som står ved 

printeren og printer mødemateriale eller 

forvirring om, det er rette version og lig-

nende. 

Men Annie Stahel understreger, at de 

bliver mere og mere afhængige af, at tek-

nikken virker og understreger vigtigheden 

af både oppetid og intuitiv anvendelse i 

den mobile sagsbehandling. 

Ministeriets topledelse går ikke på kursus i 

anvendelsen af teknologi. Dagsmappen 

med mødematerialet er et arbejdsred-

skab, som topcheferne kender og mestrer. 

Så når den bliver digitaliseret, skal det 

bare virke med det samme og hele tiden – 

ellers vælger de værktøjet fra.  

Næste skridt 

Et af de næste skridt i arbejdet med F2 

Manager i ministeriet bliver at teste af-

stemningsfunktionen. Afstemningsfunktio-

nen gør det muligt at indikere enighed 

eller uenighed i for eksempel en indstil-

ling, som er lavet til en sag.  

”På sigt kan afstemningsfunktionen helt 

ændre den måde som mødeledere i en 

organisation arbejder på. Med mødedelta-

gernes tilkendegivelser om enighed eller 

uenighed i en indstilling samt kommenta-

rer kan mødelederen bedre vurdere tids-

forbruget på dagsordenspunkterne eller 

helt udelade en diskussion, hvor alle på 

forhånd er enige, ” slutter CIO Annie Sta-

hel fra Social-, Børne– og Integrationsmini-

steriet.  

Dagsmappen med mødemateriale er et af de vigtigste arbejdsredskaber for topchefer i 

den offentlige forvaltning. Med F2 Manager er alle dagens møder med dagsordner og 

bilag lige ved hånden  



 

 

Statens It 

Statens It er en styrelse i Finans-

ministeriets koncern og leverer it-

service til statens myndigheder. 

Styrelsens opgave er at skabe 

fundamentet for den videre digi-

talisering af staten og drive it-

omkostningerne ned ved at samle 

driften af mange ministeriers it og 

høste stordriftsfordelene ved at 

sammenlægge og standardisere 

systemer. 

Hovedopgaverne omfatter drift, 

support, udvikling og harmonise-

ring af it i staten. 

Første kunder er i drift pa  
ny F2 Cloud hos Statens It 
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Samarbejdet mellem Statens It og cBrain 

sikrer F2-brugerne en endnu bedre per-

formance og stabil drift i den digitale 

forvaltning. 

Af Jan Horsager 

Statens It har i samarbejde med cBrain 

etableret et nyt cloud-center, som tilby-

der cBrain F2 som en cloud-service. 

De første kunder er gået i drift på den nye 

F2 Cloud-service. Første F2-kunde i skyen 

var Ministeriet for By, Bolig og Landdi-

strikter, herefter fulgte Ligestillingsmini-

steriet, der er en selvstændig myndighed i 

Kirke- og Ligestillingsministeriet samt 

Beskæftigelsesministeriet. 

Driftstarten for de nye F2 Cloud-kunder 

har været problemfri. Det nye cloud-

driftsmiljø hos Statens It kører fejlfrit og 

med meget tilfredsstillende svartider. Og 

det er netop svartider og stabilitet, som 

er en helt afgørende parameter for pro-

duktiviteten hos F2 brugerne. 

Betydelige stordriftsfordele 

Med det nye F2 Cloud-center opnår Sta-

tens It betydelige stordriftsfordele. Såle-

des kan Statens It tilbyde kunderne en 

både bedre og billigere service, ligesom 

det er nemt at skalere kapacitet. Samtidig 

gør det nye F2 Cloud-center det muligt for 

Statens It at tilbyde en nem og hurtig 

etablering samt drift af F2 i nye bruger-

organisationer. 

"Det er en fordel for både os og for de 

myndigheder, der er kunder hos os. Der 

er åbenlyse stordriftsfordele i form af 

lavere priser og mere sikker og stabil drift 

- og det gør det let og effektivt for os at 

skalere alt efter behovet hos vores kun-

der," siger vicedirektør for Statens It, 

Søren Ulrich Vulff, og fortsætter: 

"Der er et stort potentiale i denne type 

standardisering, hvor vi kan tilbyde vores 

kunder cloud-baserede standardsyste-

mer. Kunderne har licenserne i forvejen, 

og vi kan hjælpe med den fælles  

platform,” siger han og understreger, at 

der er tale om en strategi for Statens It: 

”F2 er første skridt i den retning - og vi 

har allerede et samarbejde med andre 

leverandører om at standardisere andre 

af de typer systemer, som mange af vores 

kunder kan have gavn af. Vi opfordrer alle 

leverandører, der i forvejen leverer stan-

dardsystemer til vores kunder, til at 

drøfte et samarbejde med os om drift af 

løsninger i vores cloud.” 

F2 er en fuldt integreret digitaliserings- 

platform, som understøtter papirløs vi-

denproduktion, sagsbehandling, kommu-

nikation og ledelse i videnbaserede orga-

nisationer. Derfor er den mulige kunde-

kreds til F2 Cloud hos Statens It også både 

ministerier, styrelser og organisationer. 

F2 blev oprindeligt udviklet i samarbejde 

med en række ministerier med henblik på 

at understøtte en fuld digitalisering af 

generelle sagsgange. Siden er F2 blevet 

udvidet med flere moduler til blandt an-

det at understøtte fagspecifikke sagsgan-

ge, integration og selvbetjening. 

F2 opsættes og tilpasses helt uden pro-

grammering på få uger. 

Indkøb via SKI 

cBrain er leverandør på SKI hovedaftale 

02.18 ”IT-løsninger og –vedligehold”. 

Tildelingen omfatter både ”Delaftale 02: 

Elektronisk sags– og dokumenthåndte-

ring” samt  ”Delaftale 06: Relationssty-

ringsløsninger  CRM.” 

Begge aftaler gør det muligt at købe F2 

leveret som cloud-løsning hos Statens It. 

“Der er åbenlyse stordriftsfordele i form af 
lavere priser og mere sikker og stabil drift” 

Søren Ulrich Vulff, vicedirektør, Statens IT 

F2 Cloud 

F2 er den første applikation, der 

udbydes som cloud-service fra 

Statens It. Når Statens It har væ-

ret i stand til at etablere den nye 

cloud-service, skyldes dette 

blandt andet, at F2  er et 100 

procent standardsystem baseret 

på komponenter og understøttet 

af en automatiseret versions- og 

opgraderingsstyring. 
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Na r begreber bliver til: 

Hvad er cloud computing? 

“Cloud computing be-
tyder, at nogen andre 
driver dine computere 
og software, mens du 
koncentrerer dig om at 
bruge det, der bliver 
leveret til at skabe vær-
di” 

Daryl Plummer, Vice President  
Gartner til Financial Times 

It-branchen er fyldt med forkortelser og 

begreber, som ender med at blive gen-

stand for stor debat, jo længere de lever. 

Cloud computing er ingen undtagelse 

efter mere end ti  år som begreb. 

Af Jan Horsager 

Normalt siger vi, at kært barn har mange 

navne. Men i tilfældet cloud computing er 

det snarere en masse kære børn, der har 

fået ét navn. Cloud computing er blevet et 

såkaldt buzzword eller et samle-begreb 

for it-løsninger, der bliver leveret via in-

ternettet og ikke skal installeres og vedli-

geholdes hos brugeren. 

Manden bag begrebet 

Daryl Plummer er Vice President og 

topanalytiker i det internationale it-

analysehus Gartner. Han har selv været 

med til at forme begrebet cloud. 

Et begreb, der har taget form siden mid-

ten af 1990-erne, da leverandørerne be-

gyndte at tegne en sky, når de skulle for-

tælle om software og data leveret via 

internettet. Gartners Daryl Plummer har 

til Financial Times sagt: 

”Cloud computing betyder, at nogen an-

dre driver dine computere og software, 

mens du koncentrerer dig om at bruge 

det, der bliver leveret til at skabe værdi.” 

Det handler om it-service 

Det er med andre ord den it-service, der 

bliver leveret, som er kernen i cloud com-

puting. 

Der er i årenes løb lagt mange lag af ord 

og begreber rundt om den kerne. Begre-

ber som infrastructure as a service, 

platform as a service, software as a ser-

vice og så videre. 

De mange begreber kan især være gavnli-

ge, når man skal måle effekten og dermed 

værdien af en cloud løsning. Men kernen 

er leverancen af it til at løse opgaver. 
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cBrain  - The Process Company 
cBrain er en ingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. Vi hjælper med at skabe målbare effektiviseringsgevinster 

gennem digitalisering af forretnings- og videnprocesser. 

 

cBrain har kunder indenfor både stat, kommune, private virksomheder og organisationer. Det betyder, at vi ofte kan inspirere med 

utraditionelle løsninger ved at anvende ideer på tværs af traditionelle anvendelsesområder. 

 

Vi sikrer innovation og nytænkning gennem anvendelse af et velafprøvet metodesæt, kaldet ”det innovative rum,” hvor vi designer 

løsninger med udgangspunkt i brugeroplevelse og anvendelse. Det giver højere brugertilfredshed og reducerer omkostninger til 

implementering. 

 

cBrain er noteret på Nasdaq-OMX i København. 

I det sene efterår 2013 har både Økonomi- 

og Indenrigsministeriet samt Udenrigsmini-

steriet indgået aftaler med cBrain om leve-

rance af F2 platformen. 

I Udenrigsministeriet  kommer den nye F2-

løsning til at understøtte 2.000 brugere, 

heraf 1.000 brugere i Danmark og 1.000 

brugere på de danske repræsentationer 

med adgang fra både pc og mobile enheder. 

Hermed har ni danske ministerier nu valgt at 

indføre standardsystemet F2 som deres 

integrerede platform for digitalisering. 

Det er en unik situation både set i et dansk 

og et internationalt perspektiv, hvor det har 

vist sig svært at indføre avanceret standard-

software på tværs af ministerområder. 

 

 Beskæftigelsesministeriet 

 Klima-, Energi– og Bygningsministeriet 

 Miljøministeriet 

 Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter 

 Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold 

 Statsministeriet 

 Transportministeriet 

 Udenrigsministeriet 

 Økonomi og Indenrigsministeriet 

Endnu to ministerier vælger cBrain F2 

cBrain er blevet udvalgt som leverandør 

indenfor områderne ESDH og CRM  på ram-

meaftale 02.18 it-løsninger og vedligehold 

hos Statens og Kommunernes Indkøbs Ser-

vice A/S (SKI). 

ESDH står for elektronisk sags– og doku-

menthåndtering, mens CRM står for 

customer  relationship management. 

 cBrain var også udvalgt på den tidligere  

Rammeaftale 02.18, men kun på ESDH-

området. Med den ny tildeling kan cBrain 

også levere løsninger på CRM området. 

SKI er en indkøbscentral, som ejes af staten 

og Kommunernes Landsforening. SKI har 

som formål at effektivisere og professionali-

sere det offentlige indkøb i Danmark, blandt 

andet ved at indgå rammeaftaler, der er 

med til at sikre mængderabatter på de mest 

almindelige varer og ydelser.  

Få mere at vide om mulighederne for at få 

leveret projekter fra cBrain under ESDH og 

CRM på SKI 02.18 hos cBrains direktør 

Robert Lentz -  rl@cbrain.com 

cBrain er pa  SKI-aftale 02.18 - ESDH og CRM 
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Kontakt cView 

Har du spørgsmål om cBrains 

produkter og aktiviteter eller 

indholdet i cView, så send en 

mail til cview@cbrain.com 


