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F2 er klar til at hjælpe myndighederne 

med digital post. Afleveringen af post til 

borgere og virksomheder kan nu integre-

res i den digitale sagsbehandling med de 

to moduler F2 Digital Post og F2 Fjern-

print. F2 Fjernprint er første fuldt integre-

rede løsning med Strålfors Connect. 

Af Jan Horsager 

I de kommende måneder sætter Digitali-

seringsstyrelsen en massiv markedsfø-

ringskampagne i værk: Den skal informere 

borgerne om, at det fra 1. november er 

obligatorisk at have en digital postkasse til 

at modtage og sende post til offentlige 

myndigheder. 

Men det er ikke kun virksomheder og 

borgere, der er udfordret af kravet om 

digital post.  For myndighederne kræver 

kanalskiftet også overvejelser og handlin-

ger. cBrain har udviklet to standardmodu-

ler – F2 Digital Post og F2 Fjernprint til at 

hjælpe med at integrere opfyldelsen af 

kravet om digital post direkte i sagsbe-

handlingen med F2. 

F2 Fjernprint er den første it-løsning på 

markedet, som via web-services afleverer 

breve til fjernprint hos Strålfors Connect 

som en integreret del af sagsbehandlin-

gen i F2. 

Med modulet F2 Fjernprint kan medarbej-

dere hos offentlige myndigheder, der 

anvender F2 til sagsbehandling, blot væl-

ge fjernprint, når dokumentet er færdigt, 

og så er brevet på vej til borgeren – uan-

set om det skal leveres digitalt i eBoks 

eller printes, pakkes og sendes med fysisk 

post (se boksen om F2 Fjernprint). 

Med modulet F2 Digital Post bliver brevet 

afleveret direkte til borgerens eller virk-

somhedens digitale postkasse i eBoks, 

som i dag er digital postmester for det 

offentliges digitale post. Når posten er 

sendt kan sagsbehandleren i F2 se, hvor-

når posten er afleveret som digital post 

hos eBoks (se boksen om F2 Digital Post). 

Digitaliseringen af posten mellem borgere 

og myndigheder er en del af Digitalise-

ringsstrategien 2011 – 2015. Kommunika-

tionen mellem virksomheder og myndig-

heder blev gennemført i 2013. Dermed vil 

en vigtig milepæl i digitaliseringsstrategi-

F2 Digital Post 

Standardmodulet F2 Digital Post 
giver mulighed for at aflevere 
post direkte i borgeres og virk-
somheders digitale postkasser via 
eBoks, der er digital postmester 
for det offentlige Danmark. Når 
brevet er produceret i F2, vælger 
sagsbehandleren Digital Post i 
menuen. 

Nu leveres brevet til brugerens 
digitale postkasse, og myndighe-
den kan i F2 se og dermed doku-
mentere, at brugeren har modta-
get brevet som digital post. Hvis 
modtageren er fritaget fra kravet 
om en digital postkasse, får sags-
behandleren nu besked om, at 
brevet skal leveres med postvæs-
net via fjernprint. 

Yderligere oplysninger om F2 
Digital Post hos cview@cbrain.dk 

CPR– og CVR-integration 

Når myndigheder skal aflevere 
post til borgere og virksomheder i 
eBoks eller via fjernprint, kan de 
anvende CPR- eller CVR-nummer 
til for eksempel at identificere 
modtageren og få den rigtige 
adresse — e-mail eller fysisk 
adresse.  

cBrain har udviklet standardmo-
duler som via webservices inte-
grerer opslag i cpr– eller cvr-
registret med sagsbehandlingen i 
F2. Modulerne kan også bruges til 
andre relationsopgaver i sagsbe-
handlingen. 

Yderligere oplysninger om CPR– 
og CVR-modulerne hos 
 cview@cbrain.dk 

Klar, parat, start: 

Digital post 
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en være nået ved årsskiftet. Myndigheder-

ne i Danmark sender årligt mere end 140 

millioner breve med dokumenter til borge-

re og virksomheder. I 2012 vandt Strålfors 

Information Logistics A/S en rammeaftale 

om en fjernprintløsning til offentlige myn-

digheder i Danmark, så alle dokumenter, 

der skal sendes med fysisk post, sendes 

digitalt til Strålfors, der printer, pakker og 

sender posten. 

Den digitale post skal afleveres til borgere 

og virksomheder via eBoks, der er digital 

postmester for det offentlige. 

CVR- og CPR-registre 

I forbindelse med digital kommunikation 

er information i CVR og CPR registrer også 

relevant. cBrain har i den forbindelse intro-

duceret nye moduler, som sikrer en inte-

gration mellem F2 og registrene. 

Den obligatoriske digitale post ventes iføl-

ge Digitaliseringsstyrelsen at indbringe en 

samlet offentlig besparelse på en mia. 

kroner om året. Det kan Morten Joon Sø-

rensen tale med om. Han er web- og kom-

munikationskonsulent i ledelsessekretaria-

tet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-

kruttering med ansvar for digitaliseringen 

af styrelsens post. 

Styrelsen opstod efter fusion af Arbejds-

markedsstyrelsen og Styrelsen for Fasthol-

delse og Rekruttering den 1. januar 2014. 

Morten Joon 

Sørensen var 

allerede i gang 

med digitalise-

ringsarbejdet i 

Styrelsen for 

Fastholdelse og 

Rekruttering og 

arbejdede tæt 

sammen med 

cBrain og Strål-

fors om at im-

plementere 

fjernprint-

modulet til F2. 

”Vi var allerede i 

gang med at tale 

om og overveje 

løsninger, da udbuddet, som Strålfors 

vandt, var i gang. Med 80.000 årlige breve 

var der udsigten til en besparelse på 1,4 

millioner kroner om året,” fortæller Mor-

ten Joon Sørensen. 

”To tredjedele af besparelserne er porto, 

print og pakning. Men hertil kommer na-

turligvis også, at sagsbehandlerne ikke skal 

bruge tid på at håndtere breve,” siger han. 

Det er netop i medarbejdernes tidsbespa-

relser, at en stor gevinst ligger i F2 Fjern-

printmodulet. For med postfunktionen 

fuldt integreret med sagsbehandlingen i 

F2, så bliver det færdige brev med navn og 

adresse leveret til borgere og virksomhe-

der med fjernprintmodulet, der så også 

leverer dokumentation til afsenderen for 

leverancen. 

Det betyder frigjort tid, hvis effektiviserin-

gen bliver brugt som en del af procesarbej-

det. For som Morten Joon Sørensen fra 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-

ring understreger, så betyder det en stor 

forandring i arbejdsdagen. 

Stor forandring i arbejdsdagen 

”Sagsbehandlere er vant til at have de 

breve og dokumenter i hånden, som skal 

sendes ud til borgerne. Derfor er det helt 

afgørende, at brugerne har været med i 

arbejdet med at tilrettelægge overgangen 

og implementeringen af Fjernprintmodu-

let,” siger Morten Joon Sørensen. 

”Nu er vi er i gang med F2 Fjernprint mo-

dulet og kan arbejde med og forholde os til 

de spørgsmål, som hele indførelsen af 

digital post fører med sig til en start. 

Spørgsmål om for eksempel kommunikati-

on med borgerne, om at tage løsningen i 

brug, eller om daglige rutiner for tidspunk-

terne for afsendelse af post for at Strålfors 

kan printe og sende til rette tid etc.” 

”Men det er jo de samme udfordringer, 

som man kender fra den analoge verden,” 

siger Morten Joon Sørensen. 

Han mærker samtidig stor interesse for 

løsningen med integration af fjernprint i 

sagsbehandlingen. Andre myndigheder 

med F2 Digitaliseringsplatformen har alle-

rede haft fat i ham for at diskutere mulige 

løsninger for ikke bare at være klar, men 

gerne et skridt foran kravene til digital 

post. 

F2 Fjernprint 

Standardmodulet F2 Fjernprint 
giver mulighed for, som en inte-
greret del af sagsbehandlingen i 
F2 at sende post til borgere og 
virksomheder via Strålfors Con-
nect, der enten leverer post til 
eBoks eller printer, kuverterer og 
sørger for automatisk omdeling 
via Post Danmark. 
 
Hvis modtageren af posten er 
tilmeldt eBoks og har accepteret 
at modtage henvendelser fra 
myndigheden, så afleverer Strål-
fors Connect brevet og de tilhø-
rende dokumenter i modtagerens 
digitale postkasse. 
 
Er modtageren ikke tilmeldt 
eBoks eller bliver fritaget for at 
skulle have en digital postkasse 
inden 1. november, så printer og  
pakker Strålfors Connect papir-
brevet og sender det via Post 
Danmark med myndigheden som 
afsender. 
 
I F2 kan medarbejderen følge 
leverancen og har dermed doku-
mentation for afsendelse, tids-
punkt for afsendelse etc. 
 
Yderligere oplysninger om F2 
Fjernprint hos cview@cbrain.dk © kreizihorse - Fotolia.com 
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Håndtering af relationer skal integreres i 

den digitale sagsbehandling; jo bedre 

digital understøttelse af relationer desto 

højere effektivitet og mulighed for at 

tilpasse salg og service. 

Af Jan Horsager 

Fra at være et selvstændigt computerpro-

gram til håndtering af kunder eller relatio-

ner er relationsstyring godt på vej til at 

blive moduler i organisationens it-løsning. 

På den måde bliver relationsstyring en 

integreret del af den digitale sagsbehand-

ling og dermed fundamentet under den 

service eller det salg, som er organisatio-

nens formål. 

Som redaktør og analytiker har jeg været 

med til at beskrive meget om CRM-

software fra den ene yderlighed i form af 

en lidt avanceret adressebog til store call-

center løsninger med mulighed for kunde-

historik, ordreafgivelse, fakturering og så 

videre. Karakteristisk for udviklingen fra 

den spæde start og frem til nu, er ønsket 

om overskuelig adgang til alle de tilgænge-

lige data for hurtigt at gennemføre et nyt 

salg eller yde den mest optimale service. 

Målet er naturligvis effektivisering i form 

af lavest mulige omkostninger for salg eller 

service. Og i takt med internettets udvik-

ling er selv- og medbetjening blevet et 

vigtigt element i relationsstyring, både i 

den private e-handel og i særdeleshed i 

myndighedernes borgerbetjening og med-

lemsorganisationers administration. 

Derfor har det med en analytiker-

dagsorden været særdeles interessant at 

betragte vores indsats hos cBrain for at 

blive valgt som leverandør til delaftalen 

om Relationsstyringsløsninger (CRM) un-

der SKI-rammeaftalen 02.18. For cBrains 

bruttoløsning (se boksen om cBrain, CRM 

og SKI 02.18) gør den digitale relation til 

omdrejningspunktet for service og under-

bygger dermed den tendens, der får analy-

sehuset Gartner til at beskrive de moderne 

CRM-teknologier som en afgørende driv-

kraft for kundeoplevelsen af digitalisering. 

Her skal man så holde tungen lige i mun-

den, for kundeoplevelsen betyder for ek-

sempel borgerens eller et medlems ople-

velse af digitaliseringen. Men det er også 

formålet med at lave delaftalen om CRM 

under SKI rammeaftalen 02.18; at under-

støtte og udbygge relationen mellem orga-

nisationen  og dennes interessenter – altså 

borgere, medlemmer, virksomheder, med-

arbejdere, partnere, studerende etc. 

cBrains tilgang til relationsstyring er netop 

en kompleks organisering af relationer 

mellem bruger, organisation og rolle. Det 

betyder, at der til bruger, organisation og 

rolle kan knyttes en lang række metadata, 

som enten er konstante eller som tilføjes 

via de processer, som brugeren indgår i 

eller via integration til andre systemer. 

CRM-inspiration fra cBrain 

I juristernes og økonomernes organisation 

Djøf er implementeringen af cBrains digita-

liseringsplatform med produkterne M4 og 

F2 blevet kernen i en strategisk digitalise-

ring med det formål at skabe større med-

lemstilfredshed. Organisationen beslutte-

de en fuldstændig udskiftning og erstat-

ning af foreningens mange forskellige sy-

stemer med en ny sammenhængende og 

fuldt integreret digital platform. 

Med cBrain M4 bliver alle medlemsinfor-

mationer samlet i ét vindue kaldet cockpit-

tet, herunder stamoplysninger, økonomi, 

sager, kurser, tillidshverv, medlemshisto-

rik, telefonnotater og e-mail kommunikati-

on. Det sparer tid og giver en højere kvali-

tet i arbejdet, fordi medarbejderne altid 

har korrekte og alle relevante informatio-

ner til rådighed samt en hurtig adgang til 

mere detaljerede informationer. 

Via selvbetjeningsportalen Mit Djøf kan 

medlemmerne se og vedligeholde egne 

informationer samt varetage selvbetje-

ningsopgaver som blandt andet at udfylde 

digitale blanketter og andre processer som 

for eksempel ændring af arbejdstid. Man-

ge henvendelser behøver nu ikke længere 

en medarbejders tid for at blive løst. 

SKI 02.18: CRM 

Følgende er SKIs definition på 

relationsstyringsløsninger i Ram-

meaftale 02.18 Bruttoløsninger 

og vedligehold, Delaftale 6: Rela-

tionsstyringsløsninger (CRM): 

”Relationsstyringsløsninger, også 

kaldet Customer Relationship 

Management (CRM) løsninger, 

omfatter bruttoløsninger, hvis 

formål er at understøtte og ud-

bygge relationen mellem kunden 

og dennes kunder (klienter, 

borgere o.l.) ved bl.a. at konsoli-

dere transaktioner og kommuni-

kation fra forskellige kanaler 

således, at kunden, på et oplyst 

og analyseret grundlag, kan 

levere bedre beslutninger, ser-

vice eller produkter.” 

I delaftalen om CRM fokuserer 

SKI blandt andet på: 

 Tilgængeligheden og bru-

gen af tværgående data. 

 Procesunderstøttelse af de 

forretningsområder CRM-

implementeringen omfat-

ter. 

 Aktivitetskonsolidering 

gennem adgang til grund-

læggende data, der relate-

res til kundens relationer. 

 Adgang til organisationens  

tværgående data reltateret 

til håndtering af eksterne  

kunder eller klienter. 

Yderligere information om ram-

meaftalen findes på hjemmesi-

derne hos cBrain eller SKI. 

© tashatuvango - Fotolia.com 
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Integrationen af data har medført, at 60 til 

80 procent af registreringsarbejdet er 

blevet automatiseret i Djøf. 

cBooking er et andet eksempel på relati-

onsstyringsløsninger fra cBrain. Løsningen 

er blandt andet i drift hos cirka 20 a-kasser 

i en privat cloud hos AK Samvirke  og er 

baseret på cBrain M4 med understøttelse 

af en fagproces for booking. 

Ledige medlemmer af a-kasserne kan via 

selvbetjening på nettet booke de rådig-

hedssamtaler, som loven kræver, at de har 

med en sagsbehandler hos a-kassen. Bag 

denne service ligger en kompleks proces, 

der relaterer medlemmernes ønsker om 

mødetid til ledige tider hos sagsbehandler 

og a-kassens lokaler samt medlemmets 

sag i fagsystemet. 

Den enkelte a-kasses mødeplanlægger kan 

se sagsbehandlernes kalendere og lokale-

allokeringen og på den måde frigøre en 

række møder, som medlemmerne kan 

booke via selvbetjeningen på nettet. 

Der kan gives mulighed for, at medlem-

merne kan vælge mellem forskellige læng-

der på møderne, hvis der for eksempel er 

tale om coaching. 

A-kasserne tilbyder typisk en række for-

skellig typer af samtaler til deres medlem-

mer afhængig af ledighedslængde, uddan-

nelse, etc. cBooking understøtter fagpro-

cesserne i forbindelse med  samtalerne. 

Når møderne er booket bliver sagsbe-

handlernes kalender i Outlook direkte 

opdateret.  Så når jeg med analytiker-

kasketten trækker en streg under disse 

mellemregninger og kigger på facit for 

relationsstyring eller CRM, er der en klar 

konklusion: 

Håndtering af relationer er afgørende for 

effekten af digitalisering i alle organisatio-

ner. Og relationsstyring kræver effektiv 

software og integration. Jo bedre digital 

understøttelse desto højere effektivitet og 

derfor alt andet lige større råderum til 

forretningsudvikling. 

CRM i verdens største biogasanlæg 

Et helt andet eksempel på relationssty-

ringsløsninger  er BioLink, som cBrain har 

leveret til Maabjerg Bioenergy i Holstebro. 

Her er det relationer mellem verdens stør-

ste biogasanlæg Maabjerg BioEnergy og 

landmændene, som understøttes i forbin-

delse med forskellige fagprocesser. 

Maabjerg Bioenergy producerer biogas og 

råvaren er rågylle fra de lokale landmænd.  

BioLink danner automatisk daglige køre-

planer for flåden af tankvogne, der kører 

mellem landmændene og biogasanlægget 

og giver landmændene adgang til selvbe-

tjening med informationer om kvalitet, 

leverancer og økonomi. Dermed er CRM-

løsningen også cBrains indgang til clean-

tech og cBrains bidrag til ren energi.  

© kotoyamagami - Fotolia.com 

cBrain, CRM og SKI 02.18 

cBrain er en af de otte leveran-

dører, der kan sælge relations-

styringsløsninger eller CRM-

løsninger på delaftale 6 under 

SKI Rammeaftale 02.18.  

Under denne aftale tilbydes hele 

cBrains Digitaliseringsplatform, 

der kan leveres dels i form af 

kundetilpassede løsninger og 

dels i form af standardsystemer. 

Mødebooking, kursusadministra-

tion, HR-systemer, tilskudsadmi-

nistration, selvbetjening, porta-

ler  og en lang række øvrige 

fagprocesser kan anskaffes un-

der delaftale 6 i SKI 02.18.  

Yderligere information om  

relationsstyringsløsninger hos 

cview@cbrain.dk 
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Thomas Qvist undrer sig. Undrer sig over, 

hvor lidt software, der i dag reelt er stan-

dard-software og service-orienteret.  

For netop standarder og service-tilgangen 

er efter hans opfattelse et par af de funda-

mentale forudsætninger for at udvikle 

software, der kan efterleve høje krav til 

robusthed, hastighed, funktionalitet og 

betjening. Kvalitetskrav som hos cBrain er 

afgørende for software, der skal under-

støtte digitaliseringen af forretningskritiske 

processer i videnstunge organisationer. 

Thomas Qvist er chief technology officer 

eller CTO hos cBrain og har været med fra 

virksomhedens start i 2003. Som CTO har 

han ansvaret for udviklingsarbejdet og 

driften af cBrains produkter. Han er civilin-

geniør med speciale i parallelprogramme-

ring.  

Den faglige stolthed fylder meget hos cBra-

ins CTO, og det gennemsyrer også soft-

warehusets organisation: cBrain er en 

ingeniørvirksomhed med en solid soft-

wareteoretisk baggrund. For Thomas Qvist 

betyder det, at intet er umuligt. 

Når spørgsmålet lyder, hvorfor digitalise-

ringsplatformen F2 er blevet en succes i 

den danske centraladministration, så star-

ter hans svar bogstavelig talt fra midten: 

”Den helt overordnede overskrift er, at vi 

har minimeret ”middlewaren” ganske al-

vorligt. Både teknologisk og organisato-

risk.” 

Teknologisk ved at sikre, at hele stacken er 

et fuldt integreret system, men bygget på 

teknologier baseret på åbne standarder, så 

løsningen ikke er låst. Organisatorisk ved 

at alle udviklere har kompetencerne til at 

forstå hele løsningen – både teknologien 

og de opgaver, som kunderne skal bruge 

softwaren til at løse.  

”Vi har ikke den lagdeling, som i mange 

andre softwarehuse gør det muligt at ud-

vikle software uden at udviklerne behøver 

at arbejde sammen og dermed åbner for 

outsourcing. cBrains udviklere skal være 

helhedsorienterede,  det vil sige forstå 

domænet, de udvikler til samtidig med, at 

de skal være sindssygt dygtige.” 

 

”Teknologisk har vi 
helt fra starten 
baseret udviklingsar-
bejdet på webservice 
tilgangen. ” 

Thomas Qvist, CTO, cBrain 

Thomas Qvist er CTO hos cBrain og 

daglig ansvarlig for udvikling og drift 

af cBrains software. Her fortæller 

han om ingeniører, åbne standarder, 

serviceorientering og masser af dia-

log i maskinrummet. 

 Af Jan Horsager 

Intet er umuligt i cBrains maskinrum 
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”Teknologisk har vi helt fra starten base-

ret udviklingsarbejdet på webservice-

tilgangen. Dengang var det helt nyt i .Net 

1.1 og måske et lidt modigt valg for en ny 

virksomhed. Men det har jo netop vist sig 

at fungere helt optimalt og givet os mulig-

hed for at skalere fra starten,” fortæller 

Thomas Qvist og fortsætter: 

Åbne standarder 

”Vi udvikler masser af teknologier, men 

gør det baseret på åbne standarder. Så i 

stedet for at sætte alt ind på at kunne 

finde én leverandør med en enterprise 

service bus og lægge alt vores data ind på 

den, så vælger vi at udstille alle vores data 

via et REST-interface; så kan du vælge en 

vilkårlig leverandør. Det tror vi meget 

mere på” 

”Det var et bevidst valg fra starten at ar-

bejde med en serviceorienteret eller 

rettere komponentbaseret strategi og 

arbejde med teknologier som XML. Og der 

var næsten en én til én sammenhæng 

med den vision, som Microsoft havde lagt 

frem dengang og så vores strategi for 

cBrain. Og den satsning har virket.” 

Thomas Qvist peger på, at det også bety-

der, at cBrains produkter udvikler sig lø-

bende sammen med for eksempel .Net-

frameworket. 

En del af forklaring på F2-succesen ser 

Thomas Qvist i, hvor lidt der skal til for at 

lave en standard implementering og drive 

løsningen. Kunderne bliver typisk overra-

sket fordi F2-driften nærmest er en del af 

den almindelige serverdrift og i dagligda-

gen ikke kræver andet end backup. 

”Når en løsning bygger på Microsoft stan-

darder og middlewaren er væk, så er kra-

vene til drift meget små. cBrain drifter selv 

en række kunder, og det giver os hele 

tiden ny viden om optimal drift af vores 

produkter,” siger han. 

Lynhurtig datakommunikation 

Et anden vigtig ingrediens i cBrains ma-

skinrum er arbejdet med at sikre lynhurtig 

datakommunikation, selv når data skal 

flyttes over små linjer og store afstande.  

”I mange organisationer er der blevet 

opbygget mange særlige rutiner for at 

flytte data frem og tilbage, som vi med 

komprimeringen af data og kommunikati-

onsprotokollerne i F2 gør helt overflødige. 

På den måde trækker vi kompleksiteten 

ud af opgaven.” 

Så er vi tilbage ved, at intet er umuligt. 

Heller ikke selvom man laver et standard-

produkt som F2, hvor der ikke bliver kodet 

tilpasninger til enkelte kunder. Til gen-

gæld bliver der udviklet nye standardmo-

duler med input fra kunderne og det er 

netop også en del af succesen ifølge CTO-

en.  

”Det kan lade sig gøre fordi vi ønsker at 

involvere kunderne som stakeholdere. 

Det gør vi på forretningssiden i arbejdet 

med digitalisering af arbejdsgange og 

processer.  Og det gør vi på teknologisi-

den sammen med it-afdelingen.” 

Spiller med kundens CIO 

Thomas Qvist ser sig selv som træneren 

på cBrain-holdet, som udfordrer kunden 

på løsningen af en opgave. Og han ser i 

kundens it-chef eller digitaliseringschef en 

anden træner, som kan gribe bolden og 

være afgørende i implementeringen og 

udviklingen. Et af de helt store emner på 

cBrain CTO-ens dagsorden lige nu er 

håndtering af store datamængder. Det er 

en afgørende konkurrenceparameter for 

software at kunne håndtere store mæng-

der data i forhold til blandt andet adgang, 

sikkerhed, fremfinding og manipulation. 

”Der må vi bare sige, at vi har rigtig stor 

erfaring fordi vi længe har arbejdet med 

data lifecycle management. Deduplikering 

af data er et godt eksempel på, hvordan vi 

anvender vores erfaring med store data-

mængder i cBrain F2” siger Thomas Qvist 

og fortsætter: 

”Når der ikke er dubletter af dokumenter, 

så sparer du ikke alene plads; du sikrer 

også, at de dokumenter, der rent faktisk 

er aktive, hurtigere kan findes frem, fordi 

SQL-serveren og cachen kun skal finde ét 

dokument.” 

”Fokus på sikkerhed og adgang er et an-

det af de store emner lige nu og i al frem-

tid velsagtens? Forretningskritisk software 

skal kunne understøtte komplekse sikker-

hedsstrukturer i en verden, hvor viden i 

form af data skal deles både internt og 

eksternt; men alligevel kun med dem, der 

nu engang skal have adgang,” siger Tho-

mas Qvist og fortsætter: 

”Det hjælper ikke noget, at softwaren kan 

fremsøge en million dokumenter hurtigt, 

hvis den så skal bruge 0,3 sekunder pr. 

dokument for at finde ud af, hvilke af 

dokumenterne brugeren har adgang til. 

Det er et af vores kerneområder at hånd-

tere.” 

Teknologierne fylder naturligvis meget i 

Thomas Qvist arbejde. Men ligeså vigtig 

for et velfungerende maskinrum er kvali-

tetssikringen.  

Ingeniører og kvalitetssikring 

Teknologierne fylder naturligvis 

meget i Thomas Qvist arbejde. 

Men ligeså vigtig for et velfunge-

rende maskinrum er kvalitetssik-

ringen.  

Thomas Qvist understreger, at 

cBrains ingeniør-fokus er med til 

at gøre kvalitetssikring til en del 

af dagligdagen i udviklingen og 

implementeringen af cBrains 

produkter. 

”Ingeniørtilgangen sikrer få fejl 

og dermed en høj kvalitet af 

produktet. Men lige så vigtigt er 

vores ingeniørfokus med til, at 

løsningen også løser brugerens 

behov, når den er implemente-

ret,” siger Thomas Qvist. 

Digital inspiration 

Rekvirer brochurer : 

cview@cbrain.dk 



 

 

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. 

Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-

Vorpommern GmbH (DVZ) har indgået en F2 

Cloud Partneraftale med cBrain. Aftalen 

betyder, at DVZ kan tilbyde F2 til sine kun-

der som en cloud service ("Software-As-A-

Service"). F2 software cloud'en kommer til 

at køre hos DVZ i Schwerin, hvor den bliver 

installeret i et sikkert miljø. DVZ er full ser-

vice it-leverandør til statsadministrationen i 

den tyske delstat Mecklenburg-

Vorpommern. DVZ er full service IT-

leverandør til statsadministrationen i 

Mecklenburg-Vorpommern med  400 

medarbejdere hovedkontor i Schwerin.  

Partneraftale i Mecklenburg-Vorpommern 
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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.dk 

Lægeforeningen har valgt cBrain som leve-

randør af en ny digital platform, herunder 

cBrains F2 sagsbehandlingsløsning og  

cBrains M4 CRM og medlemssystem. 

Den nye digitale platform til Lægeforeningen 

skal bl.a. understøtte medlemsadministrati-

on, sagsbehandling samt selvbetjening for 

medlemmer, og svarer dermed til de løsnin-

ger, som cBrain tidligere har leveret til bl.a. 

Djøf, Danmarks Lærerforening, Dansk Psyko-

log Forening og Gymnasieskolernes 

Lærerforening. 

Leverer ny digital platform til Lægeforeningen 

Statsforvaltningen har indgået kontrakt med 

cBrain som leverandør af Statsforvaltnin-

gens nye sags- og dokumenthåndteringssy-

stem med ca. 600 brugere. 

Digitalisering af den offentlige sektor skaber 

et stort marked for cBrains F2-produkt. Det 

er derfor med stor tilfredshed, at cBrain kan 

annoncere kontrakten med Statsforvaltnin-

gen kun kort tid efter at cBrain fik en tilsva-

rende aftale med Erhvervsstyrelsen.  

cBrain har i dag leveret F2 til departemen-

terne i ni ministerier. De nye aftaler styrker 

cBrains position som leverandør til ministeri-

ernes styrelser og dermed til hele centralad-

ministrationen.  F2 bliver i dag brugt som 

digitaliseringsplatform i offentlige institutio-

ner som blandt andet det meteorologiske 

institut DMI og universitet RUC i Roskilde. 

Aftale med Statsforvaltningen om F2-leverance 

cBrain er i forbindelse med et offentligt 

udbud hos The Crown Commercial Service i 

Storbritannien kommet med i rammepro-

grammet G-Cloud. Det betyder, at cBrains 

F2-produkt nu tilbydes som software-as-a-

service på den nationale engelske Cloud 

Store, sammen med F2-

implementeringsydelser og -support.  Mere 

end 29.000 offentlige myndigheder, inklusi-

ve ministerier, forvaltninger og lokale myn-

digheder i Storbritannien, kan indkøbe it-

løsninger via den nationale engelske Cloud-

Store uden at skulle i udbud.  Idet cBrains 

internationale vækstplan er baseret på at 

levere cBrains F2-produkt som en cloud-

service, er det derfor et vigtigt internationalt 

skridt for cBrain, at F2 nu udbydes på den 

nationale engelske CloudStore. 

Leverandør til den nationale engelske CloudStore 


