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Forord - it i virksomheden

Denne 20 minutters guide kan give dig en ekstra uges ferie, hvis du 
blot bruger nogle af de mange gode råd, du bliver præsenteret for.

Med denne guide får du et overblik over hardware og software, der 
kan bruges til at gøre livet lettere i virksomheden. De fleste mindre 
virksomheder kunne nemt spare 10 minutters arbejdstid eller mere 
om dagen. På et år giver det en uges ekstra arbejds- eller fritid. 

Til denne bog hører også en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde 
yderligere Tips og Tricks til din virksomheds anvendelse af it:  
www.startogvaekst.dk/profit. Du finder desuden i de fleste afsnit et 
link, der kan bringe dig videre til det emne, som afsnittet omhandler.

Få en uges gratis ferie
Ofte har du allerede købt det hardware og software, du har brug for. 
Du skal blot udnytte det bedre. I andre tilfælde kan du med fordel 
investere i nye it-systemer, eller du kan få udviklet specielle løsninger, 
som kan reducere arbejdspresset med de daglige rutiner samt 
minimere risikoen fejlindtastninger mv. 

Få overblikket over it
It kan alting, men for at træffe kvalificerede valg, skal du have 
overblikket. Denne guide giver dig overblik til at tage de rigtige it-
beslutninger i din egen virksomhed. 

Selv små tiltag kan have en stor effekt og give dig overskud. Vi ønsker 
dig god fornøjelse med læsningen, og håber at du også opnår profIT.
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Områder hvor du kan spare tid

  Forbinde virksomhedens pc’er og beslutte  
kun at gemme filer på den ene

  Samle alle dine virksomheds kontakter  
i e-mail-programmet Outlook

  Købe en online-udgave af Outlook

  Oprette en skabelon så logo, navn og dato 
automatisk kommer på dit brev

  Få underskrift og signatur sat automatisk  
på dine e-mails

  Give dine kunder svar på de oftest stillede spørgsmål  
på din hjemmeside

  Flette dit salgsbrev med adresser  
der ligger i et regneark eller Outlook

  Opstille dine kalkulationer i et regneark

  Få et it-firma til dagligt at tage backup  
af dine dokumenter og andre filer 

  Selv tage backup på en ekstern harddisk

   Har du f.eks. tre servicebiler, kan du scanne  
forbrug af emner direkte hos forbrugeren. Forbruget  
overføres direkte til faktura og lagerbeholdning

   Integrere dine programmer så du undgår  
dobbeltindtastning og fejl
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It-hardware 

En pc
En pc er en maskine, der er bygget til at behandle forskellige data. Før 
der er lagt programmer ind i den, kan den ingenting. Før du kan se 
noget på skærmen, skal der lægges et program ind på pc’en, der skal 
styre alle andre programmer. Programmet Microsoft Windows XP er 
det program, man oftest bruger til at styre alle de andre programmer. 
Windows kaldes også for et styresystem.

Flere pc’er
Når firmaet vokser med en eller flere medarbejdere, bliver der købt 
flere pc’er. Hver pc kan fungere selvstændigt. Man kan skrive breve 
og printe dem ud, hvis der er tilkoblet en printer.

Skal du flytte en fil fra en pc til en anden, bliver du nødt til at 
bruge en diskette, brænde en CD eller lægge den på en huskepind 
(memory- eller USB-stick).

Netværk af pc’er
Så snart du har mere end en pc i dit firma, bør du sætte dem 
sammen i et netværk. Det betyder f.eks. at alle pc’erne kan gemme 
dokumenter og andre filer på den samme pc. 
Enten køber du en speciel pc (server), hvor alle gemmer deres filer og 
dokumenter. Eller også vælger I en af pc’erne, som den I gemmer på.

Alle pc’er der er koblet sammen i netværket, kan nu hente og bruge 
de samme filer. Det sparer meget tid og fjerner besvær. Et alternativ 
til en server eller afhængighed af en bestemt pc i netværket, kan være 
anvendelse af en NAS enhed.

Når du vil opsætte et netværk i din virksomhed, bør du overveje de 
sikkerhedsmæssige konsekvenser. Er du ikke sikker på opsætningen, 
kan du måske uforvarende komme til at give hackere adgang til din 
virksomheds data.

!  Læs mere om computernetværk i virksomheden på  
www.startogvaekst.dk/datanet 

Det gør NAS
Har du behov for fil-deling på dit netværk, men har valgt at arbejde 
uden decideret server, er en mulig løsning en ekstern harddisk som 
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tilkobles dit netværk. En sådan enhed kaldes for NAS eller ”Network 
Attached Storage”.
Den eksterne harddisk kan lagre alle de filer som skal være tilgænge-
lige på netværket, og samtidig kan den sættes op som en FTP server, 
så du med en adgangskode kan have adgang til alle dine filer fra en 
hvilken som helst computer med adgang til internettet. Prisen er kun 
en brøkdel af prisen for en server (fra ca. 1.500 kr. og opefter), men 
en NAS enhed er heller ikke så stabil som en rigtig server.

!  Læs mere om anvendelse af NAS i virksomheden på  
www.startogvaekst.dk/nas 

Trådløs
Hvis du i virksomheden er træt af at skulle trække kabler fra stikket 
i væggen og hen til dine pc’er kan du vælge en trådløs løsning. Lige 
ved stikket i væggen kan du indsætte en radiosender (Access point). 
Den udsender så radiosignaler, som dine pc’er kan opfange.

Opsætningen af et trådløst netværk kræver lidt flere sikkerhedsover-
vejelser end et netværk bestående af kabler. Hvis ikke sikkerheden 
er i orden, vil enhver kunne få adgang til jeres netværk og bruge det 
til f.eks. at hente ulovligt materiale fra internettet eller få adgang til 
virksomhedens data. 

!  Læs mere om sikkerhed ved trådløst netværk i virksomheden på  
www.startogvaekst.dk/traadloes 

Online adgang til dine pc’er
Det kan give ekstra frihed at have 24 timers adgang til filer og andre 
ting på virksomhedens pc’er. Sidder man og arbejder hjemme eller 
hos en kunde, er der altid et specielt dokument, man mangler.

Når du har adgang til internettet, kan du også få adgang til dine egne 
pc’er. Windows XP indeholder en funktion der hedder Fjernadgang. 
Som navnet siger, så giver dette stykke software adgang til din pc fra 
et fjernt sted. Har du en server eller en NAS enhed i dit netværk, 
kan du vælge at få den sat op, så du kan få adgang til dine filer f.eks.
filer via internettet. Med få timers hjælp fra en it-supporter kan du få 
uhindret adgang til dine data fra et hvilket som helst sted i verden. 
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Sikkerhed 

Undgå virus
Så snart du åbner dine pc’er mod omverdenen, er der mulighed for 
at virus kan komme ind og ødelægge dine filer og dokumenter. En 
computervirus er en fil, som en person har skabt for at ødelægge dine 
filer og dokumenter eller bare ”lave sjov” med din pc.
Virus kan overføres via disketter, CD’er, og memory sticks. Den 
kommer også ofte sammen med en e-mail, eller når du f.eks. 
downloader morsomme billeder fra tilfældige hjemmesider.

For at beskytte dig mod virus skal du købe et Anti-virus program, 
som du skal installere på din pc. Dette program kikker alle de filer 
igennem, som du kunne finde på at give adgang til din pc. Finder det 
noget mistænkeligt på en fil, vil den ikke få adgang til din pc.
Lad også være med at downloade tilfældigt materiale fra internettet 
på dine virksomheds pc’er. Brug din private pc til dette formål.

Nogle af de mest brugte programmer er Norton Antivirus, McAfee 
Antivirus og VIRUSfighter, men der findes også mange andre gode 
antivirusprogrammer. 

Gode vaner
Er du i tvivl – så scan! Hvis du modtager filer eller har haft din 
memory stick i en fremmed computer er det en god ide at scanne 
indholdet for virus. Specielt vedrørende e-mail er det vigtigt ikke at 
åbne vedhæftede filer, men i stedet at gemme dem på din harddisk 
for derefter at scanne dem inden filerne åbnes.

!  Læs mere om antivirusprogrammer på  
www.startogvaekst.dk/antivirus 

Undgå hackerangreb
For at sikre din pc eller dit netværk imod hackerangreb bør du følge 
nogle enkle regler.
•  Hold din pc opdateret. 
•  Såvel din Office-pakke som Windows XP bør sættes til at hente 

opdateringer automatisk, herved sikrer du, at din pc er opdateret 
og bedst beskyttet imod eventuel fejl eller sikkerhedsbrist. 

•  Anvend en Firewall.  
En Firewall er et program på din pc eller en komponent i dit 
netværk som sikrer dig imod at andre trænger sig ind og får adgang 
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til dine data. Windows XP har en Firewall som en del af styre-
systemet, men anvender du ældre styresystemer, bør du anskaffe en 
Firewall.

•  Et måske mindre kendt problem er Spyware.  
Spyware er små programmer som holder øje med, hvad du fore-
tager dig på din pc. Anti-spyware programmer findes både som 
programmer du køber og som gratis programmer. Microsoft har 
f.eks. et tillægsprodukt til Windows XP kaldet Windows Defender 
som kan bruges til at fjerne og beskytte din pc imod Spyware.

!  Læs mere om it og sikkerhed i virksomheden på  
www.startogvaekst.dk/sikkerhed 

Backup
Vidste du at harddisken, er en af de dele som oftest går i stykker?

Hvis din pc med alle dine dokumenter og programmer går i stykker, 
bliver stjålet eller brænder, har du så et kopi af dem? Kan du et andet 
sted finde dit regnskab fra sidste år, det gode salgsbrev, du fik lavet 
i sidste måned eller de 125 adresser på kunder, du har fået lagt i en 
database? Hvis du tager daglig backup vil dine data højst være 24 
timer gamle, hvis der går noget galt.
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At tage en backup sker i tre tempi:
1: Et program samler de data, du har besluttet der skal tages backup af.
2: Disse data skal gemmes på noget hardware et eller andet sted.
3: Verificer backup data

1. Backup program
Der findes flere programmer til at samle dine data og gøre klar til 
backup. Af gode gratisprogrammer kan du bruge:
•  Stone’s Kopikontrol på www.stoneware.dk
•  Windows XP har programmet Sikkerhedskopiering eller 

gendannelse
•  Ofte følger den nødvendige software med, når man køber f.eks. en 

flytbar harddisk eller en CD/DVD brænder

2. Gemme data
Der er flere medier du kan bruge til at gemme data på f.eks.:
•  CD/DVD
•  Flytbar harddisk
•  Få et eksternt firma til at tage backup via internettet

3. Verificer data
Det er vigtigt at du efterfølgende kontrollerer, at de data der er gemt 
i din backup, er uden fejl. De fleste programmer har indbygget en 
funktion til automatisk at kontrollere din backup. Omkostningen 
ved at verificere din backup er, at processen tager lang tid, men det 
kan vise sig som en god investering, da der ikke er meget ved en 
backup med mindre den indeholder de rigtige data.

Gode vaner
Hvis du selv tager backup, er det en god ide at have 2-3 eller flere 
backupmedier som du kan skifte imellem, det giver en bedre 
sikkerhed, hvis uheldet er ude. Disse backupmedier bør naturligvis 
opbevares på forsvarlig vis, og ikke lige ved siden af din pc. Tag f.eks. 
en backup med hjem, og gem en anden hos en medarbejder, eller hos 
familie. På den måde sikrer du, at din backup også er tilstede, hvis 
din virksomhed bliver ramt af f.eks. tyveri eller brand.

Har du meget data, der skal køres backup af, kan du f.eks. sætte 
systemet til at køre natten over. De fleste backupprogrammer 
genererer en rapport som fortæller om, der er opstået fejl undervejs. 
Har dit backupprogram kørt om natten, kan du således starte dagen 
med at konstatere, at du har en ny og velfungerende backup.
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!  Læs mere om backup på  
www.startogvaekst.dk/backup 

UPS 
– noget vil gå galt, men det behøver ikke at være en katastrofe
Før eller siden vil du opleve, at din pc eller server går ned pga. en fejl 
eller defekt, men du kan også opleve at udefrakommende påvirkninger, 
lægger dit system i grus. Det sker f.eks. når en sikring springer, ved en 
kortvarig strømafbrydelse på elnettet eller hvis lynet slår ned. Men du 
har en mulighed for at beskytte dine pc’er og din virksomheds data.

Hvis strømmen går, samtidig med at du arbejder, har du formodentlig 
mistet alle de informationer, du ikke har gemt. Værre går det, hvis din 
virksomheds elnet rammes af lyn eller anden fejlstrøm, så er dit udstyr 
måske ødelagt og måske er dine data tabt. Har du en backup, kan du 
naturligvis retablere dine data, men det tager tid, og først skal du enten 
have repareret eller udskiftet din computer.

Nødstrømsanlæg fås i flere størrelser, og går under den fælles 
betegnelse UPS (Uninterrupted Power Supply). Mange UPS –  
produkter yder også beskyttelse imod overspænding, så med en UPS 
under skrivebordet eller i serverrummet er du godt beskyttet imod 
udsving på elnettet. 

!  Læs mere om anvendelse af UPS i virksomheden på  
www.startogvaekst.dk/sikkerhed 
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Skal du bruge hjælp til it

Man kan bruge meget tid på at få it til at fungere.  Man skal gøre op 
med sig selv, hvor meget man selv kan finde ud af, og hvornår det 
er givtigt at søge professionel hjælp.  Ofte går der lang tid, før man 
tilkalder hjælp, da it-drengene jo er noget dyre. Eller er de?
Al den tid og de mange ærgrelser du har før et dødt pc netværk 
virker, gør måske at du ikke kan finde tid til at servicere dine kunder 
ordentligt.
 
Priser
”It-drenge” kommer i forskellige prisklasser. De der yder support til 
opsætning af en pc, lave netværk, indlæse programmer, skabe adgang 
til internettet m.v. fås til lidt mere end en almindelig håndværker-
pris. dvs. 400-500 kr. pr time.
Der findes efterhånden en hel del mindre firmaer, der netop har 
fokus på denne form for it-support.

!  Læs mere om hjælp og it support på  
www.startogvaekst.dk/helpit 
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Programmer til pc

Når en pc kommer fra fabrikken, er den blot en tom skal fyldt med 
elektronik.
Den bliver først brugbar, når du eller en forhandler indlæser diverse 
programmer.
En pc er i dag ofte leveret med et styresystem og nogle programmer. 
Styresystemet f.eks. Windows XP er fundamentet for at alle de 
andre programmer kan fungere. Styresystemet er også det, der får 
alle enkeltdelene i din pc til at fungere. Det styrer bl.a. at tegnene 
kommer frem på skærmen, når du trykker på tastaturet, eller at 
musemarkøren flytter sig, når du bevæger musen. Også funktioner 
som udskrift på printer eller kommunikation på netværk og internet 
er forvaltet af styresystemet.

Med Windows XP følger nogle programmerne der bl.a. giver dig 
mulighed for at gå på internettet og sende e-mails. Der er også et 
meget simpelt tekstbehandlings- og tegneprogram med. Og nogle 
små spil som minestryger og 7-kabale.

!  Lær mere om Windows på  
www.startogvaekst.dk/windows 
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Program til at arbejde med tekst

De fleste virksomheder har brug for at købe et specielt program, der 
er beregnet til at arbejde med tekst. Har du dette, kan du gøre næsten 
alt med en tekst. De muligheder, der bruges mest i en virksomhed er:

•  Skrive breve til kunder og leverandører
•  Udarbejde et salgsbrev eller tilbud som kan sendes til kunder

Gode vaner
Når du f.eks. skal skrive et brev, er det en god ide at starte med 
at skrive teksten uden hensyntagen til, hvorvidt teksten skal stå 
til højre eller venstre, have fed eller kursiv skriftsnit. På den måde 
kan du koncentrere dig om indholdet i en og samme arbejdsgang. 
Efterfølgende markerer og formaterer du så teksten, så den kommer 
til at stå som du ønsker. Det er naturligvis en god ide at gemme flere 
gange undervejs, så skal du ikke starte helt forfra, hvis strømmen 
forsvinder.

Lettelser
For at lette dit arbejde kan du til en start bruge 2-3 timer til at lave 
en brevskabelon. Den kan indeholde virksomhedens logo, adresse, 
aktuel dato og indehaverens underskrift. Hver gang du vil skrive et 
nyt brev, så vil ”slavearbejdet” være gjort automatisk.

Du kan også oprette tekster, som kan komme ind automatisk imens 
du skriver. Du gemmer teksterne i systemet, og kan fremkalde dem 
igen med en simpel tastkombination. Funktionerne kaldes f.eks. for 
Autotekst eller Autokorrektur og kan spare dig for meget tid ved 
tasterne.

Det mest brugte tekstbehandlingsprogram i dag er Word. Det ligger 
som et af programmerne i Microsoft Office Pakken

!  Lær de mest brugte funktioner i tekstbehandling på  
www.startogvaekst.dk/word 
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Programmer til at regne med

At se et regneark i funktion første gang er en speciel oplevelse. Lige 
pludselig bliver det at arbejde med plus, minus, gange og division 
en nydelse. Regnearket laver alle udregningerne for dig. Har du 
lavet en fejl kan du ofte finde og rette den. Automatisk bliver fejlen 
korrigeret andre steder. Ændrer du f.eks. prisen på dit produkt eller 
ydelse et sted, vil regnearket automatisk rette alle priserne. Også hvis 
du ændrer timelønnen, vil regnearket automatisk opdatere de ydelser, 
der er bygget på timelønnen.

I regnearket findes også hundredvis af indbyggede funktioner f.eks. 
til beregning af lån, renter og ydelse, eller logiske funktioner som kan 
undersøge om en given betingelse er opfyldt. Har kunden købt for 
mere end 10.000 kr. eller 20.000 kr. så kan funktionen f.eks. give en 
rabat på enten 5% eller 7%.

Virksomheder bruger fortrinsvis regnearket til:
•  At udregne priser / kalkulation
•  Til udarbejdelse af fakturaer
•  Udarbejde driftbudget
•  Udregne projektbudgetter
•  Som database til at sortere og udvælge poster.
•  Til at analysere større datamængder

Gode vaner
Som udgangspunkt skal det, du skriver i cellerne enten være tekst 
eller tal. Start med at skrive teksterne ind, så de beskriver hvilke tal 
der kommer til at stå. Derefter kan du skrive dine tal, og til sidst 
oprette de formler som skal regne på dine tal. Har du ikke alle tal fra 
starten kan det være en god ide at skrive nogle fiktive tal for at være 
sikker på, at formlerne virker korrekt. Husk også at gemme løbende, 
men vær opmærksom på, at den almindelige fortryd funktion 
nulstilles, når du gemmer.

Lettelser
For at lette dit arbejde med at udregne priser kunne du bruge et par 
aftener til at lave et regneark til det. Du har sandsynligvis nogle faste 
udgiftsposter, der går igen fra ordre til ordre. Ofte er det mængder 
eller timeforbruget, der varierer. Får du en ny opgave ændrer du blot 
de tal, du har skrevet i regnearket ved ”tid” eller ”antal”. I løbet af få 
sekunder har du udregnet et nyt tilbud.
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Det mest brugte regneark hedder Excel. Det ligger som et af 
programmerne i Microsoft Office Pakken.

!  Lær de mest brugte funktioner i regneark på  
www.startogvaekst.dk/excel
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Programmer til at tegne og redigere 
billeder med
Mange virksomhedsejere finder det spændende at kunne lave mindre 
tegninger eller illustrationer.  Problemet ved tegneprogrammer er, 
at de ikke gør brugeren god til at tegne eller vælge farver, der passer 
sammen. Har du ikke et grafisk talent, er det måske bedst at overlade 
det grafiske til grafikere og andre med talent.

Tegneprogram
Der er flere forskellige gode tegneprogrammer. Sammen med 
Windows XP får du Paint, som er et lille og simpelt program. Ofte 
vil man også kunne bruge billedbehandlingsprogrammer til at tegne 
med. 

Billedbehandlingsprogram
Digitale kameraer er meget udbredte i dag, og det gør det nemt og 
billigt at tage billeder. Billeder, der viser virksomhedens produkt 
eller ejer i gang med et udføre en opgave, kan bruges både på 
hjemmeside og på tryk. For at kunne ændre i billedets størrelse 
eller klippe et bestemt område ud af billedet, skal du have et 
billedbehandlingsprogram. 

Der er flere billedbehandlingsprogrammer at vælge imellem. Ofte 
følger der et program med, når du køber et digital kamera eller en 
scanner. 
Det mest brugte program blandt de professionelle grafikere er 
Photoshop fra Adobe. Blandt ikke professionelle er Paint Shop Pro 
fra Corel et af de mest anvendte bl.a. fordi prisen er meget lavere. 
Programmet Photoshop findes også i en ”let” udgave, hvor de 
mest avancerede funktioner ikke er med. Til gengæld er prisen kun 
omkring 15% af prisen for den fulde udgave af programmet.
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Programmer til at kommunikere med

En virksomhed har brug for at kommunikere. Både til egne 
medarbejdere og til kunder og leverandører. Virksomheden skal 
altid sørge for at optimere sin kommunikation. Den skal være god, 
relevant og kunne fås ”her og nu”. Det synes medarbejdere, kunder 
og leverandører i hvert fald.

Du kan organisere din virksomhed på en sådan måde, at virksom-
hedens viden gøres tilgængelig lige meget, hvor du er. 

E-mail / Microsoft Outlook
Du skal have adgang til internettet for at kunne sende og modtage e-
mail. Du skal have en eksakt adresse, så man kan sende informationer 
til dig. Du bør have en adresse der viser at du kommer fra dit firma, 
f.eks.. mogens@startogvaekst.dk 
Microsoft Outlook vil med stor sandsynlighed være dit e-mail-
program. Det får du automatisk, når du køber Office-pakken. 

Har du ikke Office-pakken kan dit e-mail program muligvis være 
Outlook Express, som trods navneligheden er meget forskellig fra 
Outlook. Faktisk er eneste lighedspunkt udover navnet, at de begge 
kan håndtere e-mails.

Online fra start
Det vil være en meget god idé at købe dig adgang til en online 
udgave af Microsoft Outlook. Det vil give dig stor sikkerhed og 
adgang til dine mails overalt. Desuden får du mulighed for at 
kommunikere med og organisere arbejdet med dine eventuelle 
ansatte. Det koster mellem 60-100 kr. pr. medarbejder pr. måned at 
få en online løsning. Ofte medfølger en licens til Microsoft Outlook, 
så du behøver ikke at have programmet i forvejen.

!  Læs gode råd om brug af Outlook og e-mail i virksomheden på 
www.startogvaekst.dk/outlook og www.startogvaekst.dk/email

MSN eller Skype
Programmer som MSN eller Skype kan også have en vigtig funktion 
i en virksomhed. Hvis du for eksempel har en udviklingsopgave med 
en kollega et andet sted i landet eller i Indien, kan I være i online-
kontakt med hinanden. Er der noget der lige skal afklares, kan man 
ofte ”chatte” sig frem til en løsning. Det er meget tidsbesparende. 
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MSN og Skype gør det også muligt at tale direkte sammen. Vil man 
lave en videokonference kan man blot tilslutte et webkamera. 

Skype har desuden den fordel, at man kan købe en telefon, så 
man kan ringe gratis til andre Skype brugere. Man kan også ringe 
til almindelige telefonabonnenter mod en minuttakst som ofte er 
væsentlig mindre end taksten for almindelig fastnettelefoni. 

MSN følger automatisk med, når man køber Windows XP, og Skype 
kan downloades fra www.skype.dk.

Hjemmeside
De informationer du kan finde på internettet tilhører altid en 
bestemt hjemmeside. Informationer om legoklodser ligger bl.a. på 
hjemmesiden www.lego.dk. Det er LEGO, der har oprettet den.

Behøver din virksomhed overhovedet en hjemmeside? 
Ja, om ikke andet så fordi dine kunder forventer det, det er typisk på 
internettet, at kunder og leverandører vil søge information om dig og 
din virksomhed. Det er her, du kan fortælle om dine produkter eller 
ydelser, også selvom du ikke anvender din hjemmeside aktivt i din 
markedsføring.

Hos web-firmaer kan du købe både domæne (f.eks. www.startogvaekst.
dk) og plads på deres pc til dine internetsider. Det koster mellem 10 
og 500 kr. om måneden, alt efter hvilken løsning du vælger.

Kan du ikke selv oprette selve hjemmesiden, findes der en række 
webbureauer, som tilbyder små standardløsninger, som prismæssigt 
starter omkring 4-5.000 kr. for selve opsætningen. 

Inden du går i gang bør du overveje:

•  Hvem vil læse siden, hvem er målgruppen?  
•  Hvad skal brugeren kunne: læse, købe, deltage i debat eller…? 
•  Er der specielle behov i målgruppen? 
•  Hvordan finder brugeren din side: annoncering, søgemaskiner 

eller..? 
•  Skal domænet være .dk .eu eller .com?  

Det er altid en god ide at se sig om efter andre hjemmesider, som 
ligner det du selv ønsker. Så har du mulighed for at henvise dit 
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bureau, eller den der skal oprette din hjemmeside dertil. Du kan jo 
lige så godt lade dig inspirere, og der er ingen grund til at begå de 
samme fejl som andre har gjort før dig.

!  Læs mere om hjemmesider på  
www.startogvaekst.dk/byghjemmeside  

CMS – enkel vedligeholdelse af din hjemmeside
Med et CMS system (Content Management Systems) kan du let 
vedligeholde indholdet på din hjemmeside. Uanset om du selv kan 
oprette din hjemmeside eller skal købe dig til assistance, bør du 
sikre at du selv kan vedligeholde indholdet. Vedligeholdelsen sker 
lettest i et CMS system, hvor du efter en kortvarig instruktion vil 
kunne rette, skrive nye tekster eller sætte nye billeder ind på din 
hjemmeside. CMS systemerne er ofte forholdsvis lette at komme i 
gang med, især hvis du i forvejen er fortrolig med f.eks. Word.

!  Læs mere om hjemmesider på  
www.startogvaekst.dk/internet  

Googleoptimering 
Google kan blive den største leverandør af besøgende til din 
hjemmeside. Du skal gøre det rigtigt fra starten, for der er ikke meget 
ved at have en hjemmeside som ingen finder. 

Der findes en række simple grundlæggende regler, som kan sikre at 
din side bliver placeret fornuftigt i Google. De ord som du ønsker 
at din side bliver fundet på, kaldes for nøgleord, og de skal stå ”de 
rigtige steder” på din hjemmeside. 

Handler du f.eks. med børnetøj kunne nogle af dine nøgleord være:

•  Børnetøj
•  Børnemode
•  Børnetøj online
•  Billig børnetøj
•  Designer børnetøj
•  Lækkert børnetøj
•  Osv.

Du skal prøve at forestille dig hvad dine kunder søger på, og så finde 
ud af hvordan det kan passe ind i teksten på dine egne sider. 
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!  Læs mere om Googleoptimering af din hjemmeside på  
www.startogvaekst.dk/googleoptimering

Annoncering på Google med AdWords
Placering på Google kan være altafgørende for trafikken på din 
hjemmeside. Bedst er det selvfølgelig at blive fundet som den 
allerførste på en søgning, men det kan være et langvarigt og 
vanskeligt projekt. Det er derimod meget hurtigt at oprette en 
annonce (AdWords) på Google – om 20 minutter kan du være i 
gang, og få vist din første annonce på Google. Du kan hele tiden selv 
styre dit annoncebudget, eller du kan vælge at lade et bureau varetage 
det praktiske.

!  Læs mere om AdWords på  
www.startogvaekst.dk/adwords  

Web-butik
Din viden eller produkter kan måske også sælges fra din hjemmeside. 
Vurder om dit produkt eller ydelse evt. skal omformes for også at 
kunne sælges over internettet. En webbutik har åbent 24 timer i 
døgnet, så du kan også tjene penge, mens du sover.

En webbutik består af to dele: 
1. En butik, hvor man kan se og udvælge varerne. 
2. En kassesluse, hvor man kan komme til at betale sine varer.
Varer kan betales enten via en bankoverførsel, efterkrav eller bedst 
ved dan/visakort direkte i web-butikken.

!  Læs mere om hjemmesider på  
www.startogvaekst.dk/startwebbutik  
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Programmer til at præsentere med

Skal du præsentere et produkt eller holde et foredrag, kan du 
vælge at understøtte din fremlæggelse med et diasshow udarbejdet 
i et præsentationsprogram f.eks. PowerPoint. For nogen vil en 
PowerPoint præsentation være en god støtte i fremlæggelsen, mens 
andre finder, at det er et forstyrrende element.

PowerPoint og lignende programmer giver dig mulighed for at 
oprette dias, som du kan bruge til at vise f.eks. på en storskærm, 
men du kan også printe de enkelte dias på overheads, eller fremstille 
uddelingskopier til deltagerne.

Når du opretter en præsentation, så tænk på at tilhørerne sikkert sidder 
langt væk, og at præsentationen skal understøtte din fremlæggelse.

Det er ikke meningen, at tilhørerne skal bruge tid på at læse teksten, 
for så kan de ikke samtidig høre, hvad du fortæller! 

Det er også en god idé, at du i fremlæggelsen undlader at opremse 
teksten fra hvert enkelt dias. Tilhørerne har formodentlig hurtigt nået 
at læse de stikord, som du har skrevet. 

Du bør derfor:

•  Bruge farver og skrift så teksten ses tydeligt, tænk på skrifttype, 
kontrast og størrelse.

•  Højst have 5-7 linjer tekst på hvert dias.
•  Skrive stikord / i punktform i din præsentation.
•  Sikre at alle dias har et ensartet layout/design.
•  Undgå unødig animation og lydeffekter.

Desuden skal du altid:

•  Bruge billeder eller illustrationer til at underbygge dit budskab
•  Øve præsentationen, inden din fremlæggelse.
•  Tænke på hvor lang din fremlæggelse bliver, det er surt kun at være 

nået halvvejs i sin præsentation, når den tid man har til rådighed 
er gået! 

•  Det virker også rodet og uprofessionelt, hvis du springer noget 
over, eller roder frem og tilbage i din præsentation.
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Gode vaner
En god arbejdsgang er, at du begynder med at skrive så meget tekst 
som muligt i dispositionen. På den måde kan du koncentrere dig 
om indhold og først bagefter gå ind på de enkelte dias og rette til, 
indsætte illustrationer og tilføje en designskabelon. 

Lettelser
For at lette dit arbejde med præsentationer kunne du bruge et par 
timer til at lave en designskabelon. På den måde kan du hurtigt 
formatere dine præsentationer, så de altid fremstår ensartet og 
professionelt. 

Du bør oprette din egen designskabelon, for hvis du anvender en 
af dem som fulgte med dit præsentationsprogram, kan du næsten 
være sikker på, at en eller flere af tilhørerne har brugt den samme 
skabelon før dig. Det virker meget mere professionelt, at du har dit 
eget design.
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Programmer til at organisere med

En pc er yderst velegnet til at gemme dine mange informationer. 
Informationer om priser på varer, hvem du har sendt et salgsbrev til, 
og hvornår du sidst har kontaktet leverandør. Registrer størrelsen på 
dit lager eller saml alle webindtastede tilmeldinger til dine kurser ét 
sted, som så kan bruges i andre sammenhænge.

Hvis du lagrer informationerne på en hensigtsmæssig måde i 
relevante pc programmer, kan der virkelig spares tid, og skabes 
merværdi for både dig og dine kunder. 

Adressekartotek
Som virksomhedsejer vil du få kontakt med mange kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere. Så lang tid du kun er dig selv i 
firmaet, gemmer du måske adresserne i din lommekalender eller ved 
at kikke på de breve, du har sendt. 

Et sådant system er dog ikke så godt, efter du har ansat den første 
medarbejder. Han eller hun kan ikke finde rundt i dit system, som 
oftest bygger på din egen hukommelse. 

Organiser derfor allerede fra dag ét dine kunder, leverandører og 
samarbejdspartnere i et elektronisk adressekartotek. Det vil gøre livet 
nemmere for dig siden hen.

Microsoft Office Outlook 
De fleste bruger Microsoft Outlook til at sende og modtage e-mail 
med. Det er dog også vældig godt til at samle alle sine kontakter i. 
Har du købt Microsoft Office pakken, får du automatisk Outlook 
med. Outlook er ”storebror” til Outlook Express.

Gode vaner
Registrer dine kontakter så snart du har en vis kontaktflade 
med dem. For at gøre dette, kan du i Outlook anvende området 
”Kontaktpersoner”. Udfyld skemaet med kontaktpersonens navn, 
adresse, e-mail mv. Du kan i notatfeltet evt. skrive lidt om hvilken 
form for kontakt du har haft. Nu har du for eftertiden gemt vigtig 
viden om denne person.

Sender du en e-mail til vedkommende kontaktperson, vil du altid 
kunne finde denne på kontaktkortet, som du netop har oprettet. 
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Dele Outlook adresser med andre
Har du Outlook liggende på din egen pc, kan programme kun bruges 
af dig personligt. Skal flere personer i en virksomhed have glæde af de 
samme adresser, skal Outlooks adressekartotek ligge på en server f.eks. 
uden for virksomheden. Dette gælder også, når flere personer skal have 
adgang til samme Outlook kalendersystem. Har din virksomhed under 
20-25 ansatte, vil det næppe kunne betale sig selv at investere i sin egen 
Exchange Server. En sådan server løber hurtigt op i 50 – 100.000 kr., 
men virksomheden kan i stedet købe plads på en server ude i byen. En 
sådan løsning kaldes for Hosted Exchange Server.

Prisen pr. bruger ligger mellem 60-100 kr. pr. måned. Det er inklusiv 
kalender, projektstyring, plads til masser af fælles filer og backup.

Se for eksempel:
www.scannet.dk
www.dandomain.dk 
www.erhverv.tdc.dk

!  Lær de mest brugte funktioner i Outlook på  
www.startogvaekst.dk/outlook. 

CRM systemer og andre adressekartoteker
Adressekartoteker, der har fået tilføjet forskellige funktioner som 
kalender, projektstyring udskrivning af rapporter, søgefunktioner mv. 
kaldes CRM systemer (Customer Relationship Management) – altså 
et system der kan hjælpe med at styre dine relationer til dine kunder 
og samarbejdspartnere.
CRM systemer kan have flere funktioner og kan levere mere 
avancerede rapporter end Outlook, men har grundlæggende de 
samme funktioner: adressekartotek, kalender, projektstyring mv.

Af andre CRM systemer kan nævnes:

•  ChannelCRM:  www.styrditsalg.dk 
•  B2B CRM:  www.b2bcrm.dk
•  IntelliGlobe:  www.intelliglobe.dk

Kalender
Hvis du bruger et elektronisk kalendersystem er det oftest baseret 
på Outlook. Om det er på mobiltelefon, PDA eller andet bærbart it 
udstyr, er det Outlook der anvendes.
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Har du Outlook på din egen pc, kan du bruge kalenderen til egne 
aftaler. Derefter kan aftalerne synkroniseres med f.eks. mobiltelefon, 
PDA eller bærbare pc. På den måde har du altid en opdateret 
kalender ved hånden.

Dele kalender med andre
Er der flere i virksomheden, er det tidsbesparende og effektivt at 
kunne se hinandens gøren og laden, f.eks. ved at have adgang til 
hinandens kalendere. Dette kræver at du f.eks. har købt adgang til en 
Outlook Exchange server ude i byen.
Prisen for denne adgang er pr. bruger 60-100 kr. pr. måned. Det er 
inklusiv kalender, adressekartotek, projektstyring, plads til masser af 
fælles filer og backup.

!  Lær de mest brugte funktioner i Outlook kalender på  
www.startogvaekst.dk/outlook

Bogførings- og regnskabsprogram
Når du har egen virksomhed skal alle økonomiske transaktioner 
registreres. De allerfleste anvender et i dag et bogførings- og 
regnskabsprogram. Man kan enten selv registrere alle de mange bilag 
eller få en revisor eller bogholder til at gøre det.

Bogføringsprogrammer og økonomisystemer findes i dag i såvel online 
versioner, som i traditionelle programmer som du installerer på din pc.

Fordelen ved de onlineprogrammer er, at de er tilgængelige overalt hvor 
du har adgang til internettet, og dermed kan f.eks. din revisor ”se dig 
over skulderen”. Du er også automatisk sikret backup af dine data, og 
dermed risikerer du ikke at miste noget, hvis din egen pc går i stykker.

Mange økonomisystemer kan også udveksle data med CRM 
og CMS systemer, hvorved du f.eks. undgår at skulle indtaste 
kundeoplysninger eller vareoplysninger flere gange.

!  Læs mere om forskellige regnskabsprogrammer:  
www.startogvaekst.dk/regnskabsprogrammer

ERP system - Enterprise Resource Planning
Et ERP system giver virksomheden et samlet overblik over alle vitale 
informationer om f.eks. produktion, salg, markedsføring, økonomi 
og personale. Et ERP-system er for mange virksomheder en stor 
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investering, dels i selve programmet dels i implementeringen. Mange 
leverandører af ERP-systemer har derfor udviklet branchespecifikke 
løsninger, som sigter mod at løse de behov som er fælles for en given 
branche.

Brancheløsninger
It er skabt til at udføre forudbestemte rutiner igen og igen. Derfor 
er der udviklet mange it-løsninger for forskellige brancher. Hver 
branche har sine karakteristika, og det er dette it-brancheløsninger 
har taget udgangspunkt i. De prøver at standardisere de opgaver, en 
speciel branche oftest udfører.

De fleste brancheløsninger indeholder et totalt regnskabssystem 
kombineret med branchespecifikke løsninger på de oftest udførte 
opgaver.

•  For en frisør er tidsbestilling en vigtig del af arbejdsprocessen. 
Derfor er der udviklet forskellige bookingløsninger evt. kom-
bineret med regnskabsprogram.

•  Som producerende virksomhed skal der holdes styr på styklister, 
kalkulation, rekvisitioner, arbejdsgange mv. Flere it-systemer 
tilbyder at løse dette problem.

•  For elektrikere, VVS’ere og andre håndværkere er det specielt 
vigtig at have styr på arbejdssedler, kalkulation, forbrug af varer fra 
servicevogn, mv., så der er udviklet specielle it-systemer, der kan 
håndtere dette.

•  Tandlæger, fysioterapeuter og andre servicevirksomheder skal f.eks. 
håndtere offentlige tilskud i forhold til behandling.

•  Detailhandlen har brug for statistik om salg, håndtering af rabat og 
tilgodehavende, fakturering direkte til bogføring mv. It-systemerne 
er bygget til at klare dette.

•  Kroer og restauranter skal styre meget logistik. Bestillinger skal 
modtages og videregives til køkkenet. Regninger fra køb i kro eller 
restaurant skal måske samles til regning på et værelse. Værelser skal 
bookes seks måneder forud.

E-Business
En virksomhed der i alle dens aktiviteter indtænker, hvordan man 
kan optimere ydeevne, service, effektivitet, medarbejdertilfredshed 
mv. ved brug af it kan kaldes en e-business.
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Nogle af de trends der præger virksomheder der arbejder bevidst med 
e-business er: 
•  The real-time society vil blive normen. Det vil sige at kunder, 

leverandører og samarbejdspartnere ønsker svar, leverancer, 
oplysninger her og nu. Der må ikke være ventetid.

•  One-to-one kontakt mellem udbyder og modtager. 
•  De forskellige led mellem kunde og producent, kunde og 

medarbejder og alle andre led i en kommunikations- og 
leverandørkæde bliver stadig kortere.

•  Den innovationsbaserede økonomi vil slå igennem overalt. Nøglen 
til succes i fremtiden findes i at kunne levere innovative  
produkter og services.

Digital signatur
Som virksomhed eller privatperson kan man anvende en Digital 
Signatur til unik identifikation. Den anvendes bl.a. til at logge ind på 
offentlige sider og i forbindelse med handel via internettet. 

Du kan også anvende digital signatur til at identificere dine kunder 
på din egen hjemmeside. Hvis du f.eks. sælger musik, eller modtager 
bestillinger via internettet er en Digital Signatur en entydig 
identifikation af din kunde, og dermed har du en højere sikkerhed 
for at kunden rent faktisk er den, som han/hun giver sig ud for. 

Som bruger af Digital Signatur, skal din virksomhed først have 
udstedt en signatur. Det sker hos TDC på adressen:  
http://erhverv.tdc.dk/digital, og en personlig Digital signatur bestilles 
på: http://privat.tdc.dk/digital. Selve proceduren tager op til et par 
dage, da du af sikkerhedshensyn skal have tilsendt adgangskode mv. 
med almindelig post. Sammen med koder modtager du også en 
vejledning i installation af din Digitale Signatur.  

!  Læs mere om Digital Signatur i virksomheden:  
http://www.startogvaekst.dk/digitalsignatur 

E-faktura
Vil du som virksomhed handle med offentlige virksomheder eller 
institutioner, sker en del af handlen elektronisk. Først kom e-faktura 
med krav om at regninger til det offentlige skulle være digitale, og 
fremover vil vi se øgede krav til at handel sker elektronisk frem for via 
tilbud og ordrer i papirform.
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Du kan afsende en e-faktura på 3 måder:
•  Via virksomhedens eget økonomi- og fakturasystem.
•  Via en fakturaportal på internettet.
•  Via et Læs Ind-bureau.

Det er gratis at anvende et Læs Ind-bureau med mindre din virksom-
hed:
•  har en årsomsætning på mere end 15 mio. kr.
•  har pligt til at afregne moms månedligt 
•  betaler lønsumsafgift på mere end 1,5 mio. kr. 

Du kan teste om din virksomhed kan anvende Læs Ind gratis, hos 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på www.eogs.dk/laesindtest. Du skal 
bruge dit CVR- eller SE-nummer til testen. Her kan du også læse 
mere om e-faktura generelt.

 !  Læs mere om e-faktura på Økonomistyrelsens hjemmeside, her 
kan du også downloade informationsmateriale vedr. e-faktura: 
http://www.oes.dk/sw7213.asp 
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Integration med specialudviklet 
software 

Har du f.eks. en webbutik og får 10 – 15 ordrer pr dag via e-mail, er 
det praktiske arbejde med fakturering, ordrebehandling og afsendelse 
måske ikke svært at håndtere. Hvis ordreantallet stiger til f.eks. 100 
– 150 pr dag, vil du pludselig skulle bruge meget tid på indtastning 
af oplysningerne i dit økonomiprogram, udskrift af plukkelister, 
adresselabels mv., og her bør du overveje at få specialudviklet en 
løsning til din virksomhed.

Skal du have programmeret noget specielt til dit regnskabsprogram 
eller f.eks. få dit bookingsystem integreret med din hjemmeside ligger 
timeprisen typisk fra 5-700 kr. og op. Men ved at øge integrationen 
imellem dine programmer kan du måske bruge tiden til at få flere 
vare over disken, og investeringen vil hurtigt være tjent hjem igen. 

Færre fejl - mere overskud
Den væsentligste gevinst er måske minimeringen af fejl! Hvis du skal 
genindtaste hver eneste ordre vil der helt sikkert opstå fejl, så kunden 
f.eks. får vare nr. 201232 i stedet for 201233, eller varen slet ikke når 
frem fordi adressen ikke er korrekt. Disse fejl vil koste dig dyrt i tabt 
goodwill, og vil give dig meget ekstraarbejde.

Områder hvor du kan opnå profIT ved at øge integration:
•  Dine leverandører har måske et ERP-system eller en e-handels-

løsning, så vareinformationer mv. kan overføres direkte til dit eget 
ERP-system og videre derfra.

•  Integrer dit CRM- og ERP-system således at f.eks. kundedata kun 
indtastes en gang.

•  Integrer din webbutik med dit ERP-system og varelager/katalog.
•  Opbyg dit ERP-system så du kan modtage elektroniske bestillinger 

f.eks. via din hjemmeside, EDI eller direkte fra dine kunders ERP-
system.
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Integration og automatisering med 
standardsoftware 

Mange standardprogrammer har faktisk allerede indbygget 
integrationsmulighed, og ofte vil investeringen i standardsoftware 
være væsentlig mindre end i specialudviklet software.

Programmerne i f.eks. Microsoft Office er fra starten udviklet så de 
i vid udstrækning kan tale sammen. F.eks. kan du have lister med 
kunder liggende i f.eks. Word, Excel, Outlook eller i en database 
som Access, og bruge disse lister til udsending af direct mail eller 
lignende, det er næsten kun fantasien der sætter grænser. 

Ligeledes er en del af andre programmer udviklet så de mere eller 
mindre automatisk kan tale sammen. Dit CRM benytter sig måske 
af Outlook til at sende e-mail, eller oplysningerne kan integreres 
direkte med et bestemt ERP-system. Nogle webbutikløsninger er 
også udviklet, så de kan udveksle data direkte med et eller flere ERP-
systemer. Det kan derfor være en fordel, at du allerede fra starten eller 
ved udskiftning af systemer tænker på integration. 

Makro-automatisering i standardprogrammer
Skal du ofte gentage samme handling i et program, vil du i mange 
tilfælde kunne indspille en makro så programmet kan gentage en 
serie handlinger du har ”lært programmet”.  

En makro kan f.eks. oprettes så den i en arbejdsgang kan:

•  Går til et bestemt sted i dokumentet
•  Hente indhold ind fra et andet dokument
•  Indsætter en bestemt reference eller tekst
•  Gemme dokumentet under et bestemt navn
•  Printe siden
•  Lukke dokumentet.

En makro kan aktiveres enten ved en et klik på et ikon, eller f.eks. 
med en genvejstastkombination. I princippet fungerer det på samme 
måde som funktionen Udskriv i Word. Du kan udskrive ved at finde 
ikonet i menuen eller i værktøjslinjen, men også med genvejstasterne 
Ctrl+P.
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Makroer indspilles ved at aktivere programmets ”optagefunktion”. 
Derefter udfører du de handlinger som makroen skal indeholde og 
gemmer optagelsen. Derefter kan den serie handlinger gentages. Du 
behøver altså ikke at sætte dig ind i det programmeringssprog, som 
ligger bag en makro, med mindre der er tale om meget avancerede 
makrofunktioner.

Opret selv en database
Mange af de programmer som anvendes til at styre en virksomhed 
f.eks. CRM- og ERP-systemer bygger egentlig på en database. 
Har du f.eks. Microsoft Office Professional, har du også 
databaseprogrammet Access. Du kan således selv bygge programmer 
op som passer til din virksomhed, og f.eks. være bindeledet imellem 
din Web butik og dit varelager.

At oprette en database er ikke så svært, men at oprette en database 
som er velfungerende og uden dobbeltarbejde, kræver at man ved en 
del om databaser, inden man går i gang.

Arbejdsgangen er simpelthen omvendt af, hvad vi kender fra f.eks. 
tekstbehandling eller regneark, hvor man blot kan begynde at skrive, 
og først bagefter tænke på formen. Med en database ligger der meget
arbejde i forberedelsen, inden programmet startes.

Kender du ikke i forvejen til databaser, er det en stor mundfuld at 
sætte sig ind i databasetankegangen, og udvikle sin egen løsning. Her 
bør du nok tænke på at købe dig til en løsning fra din it-leverandør. 

En simpel database som et kartotek kan oprettes på en time 
– naturligvis afhængig af kompleksiteten af opgaven. Programmet 
kan også lave meget avancerede løsninger, som integrerer data 
fra forskellige kilder f.eks. en webbutik og dit ERP-system. Disse 
løsninger kan det tage lang tid at udvikle.
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Gratis software - Open Source

Der findes en lang række programmer, som er ganske gratis at 
benytte. Faktisk kan man bygge næsten hele sin virksomheds it-
anvendelse op omkring Open Source.

Der vil selvfølgelig være funktioner som virker anderledes, end det 
man kender i forvejen, men sådan er det jo også, hvis man køber en 
ny udgave af et andet program. 

Bag Open Source projekter står der typisk ”en hel hær” af 
programmører, som hver især er med af lyst. De arbejder frivilligt på 
et givent projekt f.eks. en Office-pakke, et programmeringsværktøj 
eller et billedbehandlingsprogram. 

Open Source og økonomi
Hvis man ser på den økonomiske side af sagen, vil man kunne sparre 
mange penge til indkøb af programmer.

Købe programmer: 
Closed Source indkøb
Mærkevare pc inkl. Windows styresystem  ······························ 6.700,-
Kontorpakke: MS Office Professional ····································· 3.250,-
PDF filer: Adobe Acrobat Standard ··········································· 800,-
Billedbehandling: Adobe Photoshop  ······································ 6.680,-
DTP: Adobe InDesign ··························································· 8.380,-
Webdesign: Dreamweaver ······················································ 3.600,-
I alt  ··················································································· 29.410,-

Gratis programmer: 
Open Source indkøb
Mærkevare pc inkl. Windows styresystem  ······························ 6.700,-
Kontorpakke: OpenOffice.org  ················································· 0,00,-
PDF filer: Inkluderet i OpenOffice.org ···································· 0,00,-
Billedbehandling: Gimp  ·························································· 0,00,- 
DTP: Scribus ··········································································· 0,00,-
Webdesign: NVU ····································································· 0,00,-
I alt  ····················································································· 6.700,-

Der er således gode argumenter for at vælge Open Source:
•  Det er gratis
•  Det er lovligt
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•  Programmerne kan oftest gemme i samme eller kompatible 
formater som tilsvarende købeprogrammer

•  Der er typisk god mulighed for support, om end en del vil være på 
engelsk. 

Men der er naturligvis også ulemper:
•  Måske kender din normale it-leverandør ikke det pågældende 

produkt, og du er derfor henvist til at søge hjælp andet steds
•  Specielle funktioner som f.eks. Makrofunktioner i Word og Excel 

virker måske ikke i OpenOffice.org
•  Der er flere produkter at vælge imellem, og dermed bliver 

markedet mere uoverskueligt
•  Programmerne er måske ikke så avancerede som købeprogram-

merne
•  Hvis alle programmørerne løber sur i projektet, er der ingen 

kontrakt der kan binde dem til at videreudvikle på programmerne. 
Af samme årsag er det en god ide at vælge programmer som har 
været på banen en vis tid. 

Find Open Source ressourcer
På profIT’s hjemmeside har vi samlet links til en række Open Source 
programmer som kan bruges i din virksomhed. 

!  Læs mere om Open Source og find dine nye programmer:  
www.startogvaekst.dk/opensource 
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It - ordbøger 

It er fyldt med forkortelser, fremmedord og ord som pludselig 
betyder noget andet end det plejer i det danske sprog f.eks.: UPS, 
ASP, Bus, Cookie eller Cracker.

På vores hjemmeside finder du links til en række it-ordbøger på 
internettet, som kan hjælpe dig med at forstå de nye it-termer.

!  Læs mere og find online it-ordbøger:  
www.startogvaekst.dk/itordbog 
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Sådan fik andre profIT 

Der er mange muligheder for at forbedre anvendelsen af it. Nogle 
virksomheder forbedrer udnyttelsen af standardprogrammer enten 
gennem uddannelse og kurser, eller ved udvikling af specialløsninger 
som letter det daglige arbejde. Andre investerer i nye programmer 
eller udstyr, som kan effektiviserer behandlingen af data og dermed 
minimerer antallet af fejl.

It øger patienttilfredshed og forbedrer effektiviteten hos tandlægen
Tandlægeteamet har valgt en meget offensiv it-strategi, og har 
investeret massivt i de nyeste it-værktøjer inden for administration, 
kommunikation og tandlægebehandling. 

Elektroniske journaler har sammen med digitalisering af røntgen-
billeder, indkaldelse via SMS og e-mail lettet det daglige arbejde i 
klinikken og samtidig øget patienttilfredsheden.

– Vi har en strategi om, at vi vil yde en service udover dét, som 
patienterne forventer. Vi ønsker også at levere mest mulig kvalitet for 
pengene, og her bidrager it-systemerne også, siger Marianne Lund, som 
er den ene af de to partnere i Tandlægeteamet. Ofte løser it endda flere 
problemer eller opgaver på én gang.

Lambæks Fjederfabrik skiftede økonomisystem, og fik profIT
Nu kan Lambæks Fjederfabrik sende ordrebekræftelser, faktura og 
følgesedler via e-mail direkte fra økonomisystemet C5. Det giver en stor 
besparelse ikke kun på porto, men også i arbejdstid, hvor man tidligere 
skulle printe og kuvertere mv. 

De fik også specialudviklet forskellige funktioner i C5, bl.a. mulighed 
for at søge lidt anderledes, end systemet er sat op til som standard, og det 
kunne deres egen it-leverandør tilpasse.

– Når en kunde genbestiller en ordre, kan vi i dag tage udgangspunkt i et 
tidligere ordrekort, ved at anvende en kopifunktion. På den måde sparer 
vi tid til indtastning, og undgår tastefejl eller ”den menneskelige faktor” 
som Charlotte Davidsen udtrykker det.

!  Læs mere om virksomheder som har brugt it til at opnå profIT: 
www.startogvaekst.dk/profitsaadan 
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Sådan opnår du profIT

Brug profIT-partnerne og få vejledning
Udover denne bog og tilhørende hjemmeside, kan du få vejledning 
hos partnere i profIT-samarbejdet. 

Det kan dreje sig om f.eks.: 
•  Googleoptimering
•  CRM
•  ERP
•  Forbedring af hjemmeside / Web-butik
•  Indkøb af it
•  Optimering af it i virksomheden
•  Bedre udnyttelse af Office-pakken
•  Eller noget helt andet

- Find adresser og links til partnerne her (se også side 42):  
www.startogvaekst.dk/raadtilit

Brug leverandører og kursusudbydere 
Leverandører og kursusudbydere kan hjælpe dig med at udnytte 
dit it optimalt. Du kan f.eks. deltage på korte intensive kurser, og 
derigennem få opøvet de færdigheder som sikrer en bedre udnyttelse 
af it – og dermed profIT. Mange tilbyder også, at en it-konsulent 
kommer til din virksomhed, og hjælper dig med at finde den rigtige 
løsning. Så kan konsulenten tilrette dit system, og derefter undervise 
dig i anvendelsen.

Brug it tjeklisterne fra profIT 
For at hjælpe og inspirere dig, har vi udviklet to tjeklister. 
Den ene liste henvender sig til iværksættere og virksomheder i 
etableringsfasen. Den anden liste er for virksomheder som ønsker at 
effektivisere driften eller som er i vækstfasen.

It i etableringsfasen
I etableringsfasen handler det ofte om at få tingene til at fungere, på 
den mest hensigtsmæssige måde og uden for store investeringer. Her 
er det den basale anvendelse af it, og de gode vaner som er i fokus.

It i drifts- og vækstfasen
Er din virksomhed etableret eller i vækstfasen, handler det ofte 
om at forbedre og optimere udnyttelsen af it. Du kender allerede 
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din virksomheds daglige rutiner og arbejdsgange, men ønsker 
f.eks. at effektivisere eller udvide din virksomhed. Her er det andre 
spørgsmål som melder sig. Det kan f.eks. handle om automatisering 
af de daglige rutiner, forbedring af eksisterende løsninger, eller at få 
inspiration til at gøre arbejdet på en ny måde.

- Find tjeklisterne på profIT-hjemmesiden:  
http://www.startogvaekst.dk/helpit

Sådan�opnår�du�profIT�
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Silkeborg Iværksættercenter
Viborgvej 22-24
8600 Silkeborg
Tlf.: 87 20 47 11
Fax: 87 20 47 10
www.silkeborg-ivaerksaetter.dk
kontakt@silkeborg-ivaerksaetter.dk

Djursland Erhvervsråd
Århus Lufthavn
Stabrandvej 24
8560 Kolind
Tlf.: 87 74 81 81
Fax: 87 74 81 82
www.djurslanderhverv.dk
info@djurslanderhverv.dk

Djurslands Center for Iværksættere
Grenaa Tekniske Skole
Århusvej 49-51
8500 Grenaa
Tlf.: 87 58 22 00
Fax: 87 58 22 20
www.kursus.gts.dk
info@gts.dk

Odder Erhvervs- & Udviklingsråd
Banegårdsgade 3
8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 30
Fax: 86 54 28 41
www.erhverv.odder.dk
udvikling@odder.dk

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd
Tørvebryggen 12
8900 Randers
Tlf.: 86 40 10 66
Fax: 86 40 60 04
www.kronjylland-erhverv.dk
kronjylland@reu.dk

it-forum midtjylland
Åbogade 15
8200 Århus N.
Tlf.: 70 22 23 91
Fax: 70 22 23 92
www.itforum.dk
info@itforum.dk

SilkeborgEgnens Erhvervsråd
Bredhøjvej 20
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 40 55
Fax: 86 81 54 67
www.silkeborg-erhverv.dk
bansmann@silkeborg-erhverv.dk

Kursusafdelingen,
Århus Købmandsskole
Hans Broges gade 2
8000 Århus C
Tlf.: 89 36 30 00
Fax: 89 36 30 30
www.kursus.aabc.dk
kursus@aabc.dk





Åbogade 15
8200 Århus N.
Tlf.: 86 15 25 77
Fax: 86 15 25 89
web: www.startogvaekst.dk
e-mail: info@startogvaekst.dk

Få en uges ekstra ferie
It kan alting, men for at træffe kvalificerede valg, skal du have 
overblikket. Denne guide giver dig overblik til at tage de rigtige  
it-beslutninger i din egen virksomhed.

De fleste mindre virksomheder kan nemt spare 10 minutters 
arbejdstid eller mere om dagen. På et år giver det en uge, som du 
f.eks. kan bruge på at øge dit salg eller til at holde fri.

Du kan f.eks.:
•  Forbinde virksomhedens pc’er i et netværk
•  Samle alle din virksomheds kontakter i  

e-mail programmet Outlook
•  Købe en online-udgave af Outlook 
•  Flette dit salgsbrev med adresser der ligger i et  

regneark eller Outlook
•  Opstille dine kalkulationer i et regneark 
•  Tage backup på en ekstern harddisk
•  Integrere dine programmer så du undgår  

dobbeltindtastning og fejl

IT i virksomheden

ISBN-13: 978-87-89419-65-7 ISBN-10: 87-89419-65-0


