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Din kontakt til direktører og 
IT-professionelle i danske virksomheder

Magasin med din historie til dine kunder

IT-Reload er et
nyskabende mediekoncept

Website med dine nyheder

Nyhedsbrev



Udgivelser og temaer, print og online  2018

Deadline 20. marts

• Det�digitale�kontor�/�Den�digitale�transformation

• Cloud�Computing

• Internet�of�Things

• IT-sikkerhed

Deadline 9. maj

• Unified�Communications

• Mobilitet

• Virtualisering

Deadline 11. september

• Cloud�Computing

• Internet�of�Things

• IT-sikkerhed

Deadline 29. oktober

• Unified�Communications�and�Collaboration

• Mobilitet

• Det�digitale�kontor/�Den�digitale�transformation

NR. 4 Magasinet er på gaden 14. november 

NR. 3 Magasinet er på gaden 26. september

NR. 2 Magasinet er på gaden 30. maj

NR. 1 Magasinet er på gaden 5. april

IT-Reload – oplagsfordeling   Antal

Direktører�og�IT-professionelle��
i�virksomheder� � 4.565

IT-indkøbere�i�stat,�regioner��
og�kommuner� � 279

Branchens�leverandørfirmaer� � 235

I alt   5.079

IT-Reload�er�et�nyskabende�medie-koncept�med�læseren�og�vores�
samarbejdspartnere�i�centrum.

IT-Reload�er:�nyhedssite,�nyhedsbrev,�sociale�medier,�webinarer�og�
trykt�magasin.

Vores�redaktion�laver�selvstændig�og�interessant�journalistik�til�
glæde�for�vores�læsere�–�senest�har�vi�udvidet�redaktionen�med�en�
journalist�på�Christiansborg.

Vi�tror�på,�at�alle�virksomheder�har�historier,�der�skal�fortælles,�men�
vi�kan�også�konstatere,�at�mange�gode�historier�bliver�indenfor�virk-
somhedens�fire�vægge.�Vi�hjælper�vores�samarbejdspartnere�med�
at�bringe�deres�historier�og�budskaber�ud�til�den�rigtige�målgruppe�
–�det�giver�et�stærkere�brand�og�mere�salg.

Vores�samarbejdspartnere�kan,�med�et�medlemsskab,�få�deres�
nyheder�med�på�IT-Reload.dk�og�i�nyhedsbrevet.�Vi�sender�også�
gerne�dine�historier�ud�til�dine�kunder�via�vores�trykte�magasin.

Du�skal�se�IT-Reload�som�en�samarbejdspartner�og�et�supplement�til�
jeres�nuværende�markedsføring,�PR�og�kommunikation.

Kontakt�os�i�dag,�og�hør�hvordan�vi�kan�lave�et�samarbejde.

Redaktion: 

Redaktør� Christiansborg-redaktion
Lars�Bennetzen� Dan�Bjerring
redaktion@IT-reload.dk� bjerring@odsgard.dk

Medierådgivning:

Ansvarsh.�redaktør�
Michael�Odsgard
mod@odsgard.dk
tlf.�46�93�66�18

Din kontakt til 
direktører og 
IT-professionelle i 
danske virksomheder

IT-Reload sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet
Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, La-
ger & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt håndbogen Branchevej-
viser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byg-
geri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

 Online: IT-Reload.dk med temaer hele året

• Cloud�Computing

• IT-sikkerhed

• Unified�Communications

• Internet�of�Things�(IoT)

• Mobilitet

• Videokonferencer

• IT

• Mobil�og�Tele

-�Vi�opretter�gerne�nye�temaer�i�samarbejde�med�dig

■    ■    ■   ■    ■    ■    ■ 

Senest kontrollerede oplag: 5.079 eksemplarer  
Periode: 1/7-2016 til 30/6-2017

Odsgard A/S�·�Stationsparken�25�·�2600�Glostrup�·�www.odsgard.dk
�����������������������Tlf.�43�43�29�00�·�odsgard@odsgard.dk
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1/1 side� 12.900,-
Bredde�x�højde:

256�x�370�mm

1/2 side� 9.900,-
Bredde�x�højde:

A:�124�x�356�mm
B:�256�x�176�mm

1/4 side� 7.900,-
Bredde�x�højde:

A: 124�x�176�mm
B:�190�x�116�mm
C:� 256�x���86�mm

Forside � 9.900,-
Bredde�x�højde:

A:�256�x�75�mm

Bagside 9.900,-
Bredde�x�højde:

B:�256�x�176�mmA

Generel information

Placeringstillæg

Et�indstik�er�en�effektiv�Direct�Mail,�der�sikrer�jeres�budskab�stor�
opmærksomhed�og�efterlader�et�positivt�indtryk�hos�læserne.

Indhent�venligst�tilbud.

Indstik

Formater og priser i 4 farver

Alle�priser�er�eksklusive�moms�og�evt.�grafisk�arbejde.

Annoncer�leveres�som�en�trykklar�CMYK-separeret�pdf-fil�til�e-mail�
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet�farveprofil:�ISOnewspaper26v4
Anbefalet�opløsning:�200�dpi�(79�pixels�pr.�cm)
Papir:�49�g.�
Bladformat:�Tabloid

IT-Reload�påtager�sig�intet�ansvar�for�fejl�i�fremsendt�elektronisk�
annoncemateriale,�for�ikke�rettidigt�indleveret�materiale,�ligesom�
strejker�og�anden�force�majeure�ikke�medfører�erstatningsansvar�
for�IT-Reload.

Materialegodtgørelse:�5�%�godtgørelse�for�information/sikker-
hedsstillelse/100�%�færdigt�materiale�på�ordre�fra�reklame/
medie�bureau�godkendt�af�IT-Reload.�Der�ydes�ingen�godtgørelse�på�
indstik.

Placeringstillæg:�Side�3,�5�eller�7:�+10�%

Pris�i�DKK

IT-Reload�forbeholder�sig�ret�til�ændringer.

Annoncesalg: Michael�Odsgard,�mod@odsgard.dk,�Tlf.�46�93�66�18

Annoncer og advertorials sendes til: annoncer@odsgard.dk

Bliv medlem af IT-Reload:
Få�jeres�pressemeddelelser�på�IT-Reload.dk�og�i�nyhedsbrevet.

Links�til�egen�hjemmeside�på�alle�artikler,�der�omhandler�et�
bestemt�tema�f.eks.�IT-sikkerhed.�

Få�bedre�SEO�på�Google�med�link�på�IT-Reload.dk

Brochure/whitepaper�på�IT-Reload.dk

50�procent�rabat�på�annoncer�og�advertorials�i�magasinet.

Pris 8.800 kr. i 12 måneder.

Få en advertorial med i IT-Reload
Advertorial 12.900,-
1/1�venstreside

-�Send�færdig�tekst�og�foto.
Vi�layouter�siden.

Med�en�advertorial�kan�du�bringe�nyheder�om�jeres�produkter�og�
løsninger.�Vi�hjælper�dig�gerne�med�at�skrive�din�advertorial,�så�du�
får�det�helt�rigtige�budskab�ud�til�læserne.�Priser�fra�3.000,-�kr.



Advertorial

Med en advertorial kan du få en historie med i IT-Reload.

Historien�kan�være�en�kundecase�eller�om�en�af�jeres�nye�løsninger.�

Vi�sender�gerne�historien�ud�til�jeres�kunder.�Måske�har�I�en�liste�med�300�kontaktpersoner,�der�er�jeres�
nuværende�kunder�eller�potentielle�kunder,�så�sørger�vi�for,�at�der�lander�et�magasin�med�jeres�historie�
på�deres�skrivebord.

Vi�hjælper�gerne�med�at�skrive�din�advertorial,�så�læserne�får�det�helt�rigtige�budskab.

Historien�kan�efterfølgende�også�bruges�i�jeres�markedsføring�f.eks.�som�reference�på�jeres�site�eller�som�
en�pdf-fil,�der�kan�vedhæftes�et�tilbud.

Vi�tror�på,�at�alle�virksomheder�har�historier,�der�skal�fortælles,�men�vi�kan�også�konstatere,�at�mange�
gode�historier�bliver�indenfor�virksomhedens�fire�vægge.

Skal�vi�skrive�din�advertorial,�så�starter�priserne�ved�3.000�kroner.

Få din historie med i IT-Reload
- Vi sender den gerne til dine kunder

ANNONCE

CTGlobal og Lenovo i samarbejde om  integration af Azure Stack

Den nye Azure Stack gør det let for virksomheder at få cloud-teknologi uden nødvendigvis at skul-le flytte op i skyen. Samarbejdet mellem danske CTGlobal og Lenovo sikrer, at hele processen fra overvejelser til fysisk installation og ibrugtagning bliver endnu lettere
Det har traditionelt været en komplice-ret og svær proces at komme i gang med cloud-teknologien, og det har været med til at forsinke, eller stoppe, processen fuldkommen for flere virksomheder.- Men det er nødvendigt, at virksom-hederne kommer i gang med cloud-tek-nologien. Der er mange forretnings-mæssige fordele at hente der, pointerer Lau Robdrup, Business Development Manager hos CTGlobal.
Med den nye Azure Stack fra Mi-crosoft er der kommet en fantastisk mulighed for at komme med på cloud-teknologien. Azure Stack giver virksomhederne cloud-teknologierne in-house og er en let måde at få en hybrid-cloud-løsning.  CTGlobal er eksperter i integration i netop den tek-nologi.

Derfor har CTGlobal valgt at indgå et samarbejde med Lenovo om at levere færdigstrikkede cloud-løsninger til virk-somheder, baseret på Azure Stack.- Lenovo blev valgt som vores samar-bejdspartner, fordi deres tekniske viden og kompetencer matcher vores, siger Lau Robdrup.
- I grove træk så køber kunden en Azure Stack hos Lenovo, og vi rådgi-ver kunden omkring størrelse, formål og brug. Derefter leverer Lenovo en komplet integreret løsning bestående af et rack med 4-12 servere inklusiv net-værk og installation. Dette er en såkaldt Azure Stack scale unit og kan køre 600-800 virtuelle maskiner i den maksimale konfiguration. Den konfiguration kan efterfølgende udvides med flere scale units.

Kunden har nu en tom Azure Stack, og det er der, vi tager over. Vi hjælper med at få den integreret og implemente-ret rigtigt, så kunden hurtigt kan komme igang med deres nye cloud-løsning, forklarer Andreas Sobczyk, Senior Con-sultant hos CTGlobal.

Kompetente konsulenterCTGlobal er specialister i integration af 

Microsoft cloud-løsninger og har lige siden 2015 arbejdet med Azure Stack, længe før produktet blev lanceret. Før det arbejdede CTGlobal også med Azure Pack, der senere skulle udvikle sig til at blive til Azure Stack.- Det har altid været vigtigt for os at have så meget ’hands on’-erfaring som muligt. Det betyder nemlig, at vi for-står arkitekturen og derved kan rådgive vores kunder bedre, forklarer Andreas Sobczyk.
 Både Lenovo og CTGlobal har et tæt samarbejde med Microsofts udviklings-afdeling i Redmond, og det betyder, at det er muligt at trække på viden direkte hos produktgruppen hos Microsoft.- Den viden og de forbindelser kom-mer vores kunder direkte til gode, for-tæller Andreas Sobczyk.

Herudover så har CTGlobal et me-get stort antal Microsoft MVP’s. Most Valuable Professionals ansat. Således er Jakob Gottlieb Svendsen, Principal Consultant, Microsoft MVP, og arbejder direkte med integration af Azure Stack.- Og så har Jakob været medforfatter på bogen ”Microsoft Hybrid Cloud Un-leashed with Azure Stack and Azure”, der springer alt hypen over og fortæller præcist, hvad en hybrid cloud er og giver dig indsigt i alle dele af Azure Stack, så du kan maksimere værdien af din hybride cloud-investering og få din Azure Stack op på det næste niveau, siger Lau Robdrup.

Vigtigt at komme  tidligt med
Med den store viden og erfaring, som CTGlobal har, er det vigtigt, at de tages med som rådgivere meget tidligt, helstinden kunden køber noget som helst.- Det er godt, hvis vi kommer med allerede, når den første tanke om en hybrid cloud-løsning dukker op hos ledelsen. På den måde kan vi rådgive, så den bedste ROI opnås. Her kommer vores konsulenters store viden og erfa-ring kunderne til gode, for vi omfavner 

hele virksomheden. Vi kan tale med både teknikerne og direktionen, siger Lau Robdrup.
En af de faldgruber, som virksomhe-der hurtigt kan havne i, er, at de tror, at det kan være nødvendigt med udskift-ning af hardware, eller at de skal holde fast i deres eksisterende hardwareleve-randør for at få en Azure Stack-installa-tion, der passer ind i deres eksisterende serverinstallation.

- Men det er ikke tilfældet. For den appliance-boks, som Lenovo leverer, er uafhængig af øvrig hardware. Det er i virkeligheden en ’black box’, der kobles til den eksisterende installation, siger Andreas Sobczyk.
Det er en ny verden, som kunderne skal forholde sig til. Med Azure Stack udvikler Microsoft nemlig kun to styk-ker software, der skal lægges oven på hardwaren, og det stiller nogle helt spe-cifikke krav til den hardware.- Microsoft har en meget lang og kompliceret godkendelses- og certifi-ceringsproces, som alt hardware skal igennem, men det betyder, at kunderne er helt sikre på, at når de køber en Azure Stack, så får de også en løsning, hvor de kan være 100 % sikre på, at hardwaren passer til softwaren, forklarer Andreas Sobczyk.

Den måde at sætte krav til hardware og software er noget, som kendes fra de traditionelle SAN-systemer. Den godkendte boks, som Lenovo kommer med, kan bare kobles direkte ind i den eksisterende installation.
- Det giver så en fordel mere. For nor-malt så stiller virtualisering nogle helt nye krav til hardwaren i serverrummet, og det kan folk have svært ved at forhol-de sig til, og ikke mindst kan det være svært at implementere. Men med Azure Stack skal der ikke ændres noget i ser-verrummet. Vi skal bare have installeret den appliance, som Lenovo kommer med, siger Andreas Sobczyk.

Indbygget sikkerhedMicrosoft har gjort et kæmpe stykke arbejde med Azure Stack, ikke mindst når det kommer til sikkerhed og god-kendelse, og det betyder, at når du får en Azure Stack-løsning, så får du med det samme alle certifikater og godken-delsespapirer, der hører til løsningen, herunder sikkerhed for at Azure Stack overholder kravene til den kommende GDPR fra EU.
- Dermed bliver Azure Stack ekstra attraktiv for virksomheder, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se både midrange og enterprise størrelses virk-somheder bruge Azure Stack. Det er nemlig også en fremtidssikring af din teknologi, siger Lau Robdrup.

Andreas Sobczyk slutter af med at fortælle, at allerede fra den første dag, hvor Azure Stack kommer på gaden, er CTGlobal klar med undervisning i Azure Stack, både introkurser og mere avancerede kurser, der hjælper folk til at komme i gang med og forstå Azure Stack bedre:
- For os handler det om at kunne klæde vores kunder bedst muligt på og sikre, at de både får den bedste rådgiv-ning og implementering af deres valgte løsning.
�
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Fakta:
Microsoft Azure Stack er en hybrid cloud platform, der giver Azure services i dit eget data-center.

Azure Stack leveres som en færdigkonfigureret alt-i-en løs-ning, klar til brug fra dag et.
Azure Stack er designet til de scenarier, hvor der er speciele krav til security og compliance krav, disconnected/offline brug eller performance.

Fås i gratis test version (også kaldet development kit), som kan installeres på eksisteren-de hardware eller købes som preinstalleret server.

CTGlobal er Microsoft  
Gold Partner i:
• Windows & Devices
• Cloud Platform
• Datacenter
• Enterprise Mobility   Management

Kontakt:

Tel.: 43 42 96 01
Info@ctglobalservices.com

Med den nye Azure Stack fra Microsoft er der kommet en fantastisk mulighed for at komme med på cloud-teknologi-en. Azure Stack giver virksomhederne cloud-teknologierne in-house, og er en let måde at få en hybrid-cloud-løsning

Jakob Gottlieb Svendsen, Principal Con-sultant, Microsoft MVP, arbejder direkte med integration af Azure Stack. Jakob været medforfatter på bogen ”Microsoft Hybrid Cloud Unleashed with Azure Stack and Azure”

ANNONCE

Sådan kan du få effektiviseret samarbejde og projektproces-serne i din virksomhed 

Span Systemet fra Nureva er et cloud-baseret in-teraktivt værktøj, der er skræddersyet til effektivt og kreativt samarbejde
Fremtidens arbejdsform er samarbejde, og det samarbejde finder mere og mere sted i skyen. Vi har gennem de sidste år set, hvordan cloud-baseret samarbejde normaliseres, og hvordan der er dukket mange forskellige platforme op, der skal fremme samarbejdet, nu også digitalt.Nureva Span udnytter de mange muligheder, som skyen giver, og med dens banebrydende og toneangivende teknologi bringer den nye platform dem sammen i en samlet løsning. Ny teknologi og nye systemer skaber først den ønskede værdi, når organi-sationen og kunderne bruger dem som tilsigtet. Udfordringer er ofte, skaber de reelt effektivisering? Får vi forbedret arbejdsgangen og kommunikationen i virksomheden? Samtidigt skal der være en ledelsesmæssig fokus på selve im-plementeringen. Med det i baghovedet giver Span systemet en nem og intuitiv platform, hvor samarbejde på tværs af folk og platforme er i fokus. Endnu vig-tigere bringes nye kompetencer i spil og slipper kreativiteten løs. Processen stop-per aldrig, og der er rig mulighed for at tilgå og arbejde på projekterne når som helst og hvor som helst med den enhed, du ønsker. 

- Mange af dagens værktøjer tager udgangspunkt i at løse en bestemt type opgave, eller rent lavpraktisk i en form for fildeling eller aktivt konferencekald. Nureva Span tager derimod udgangs-punkt i selve processen, og det er derfor, vi er så begejstrede for at have fået produktet ind i vores portefølje, siger Kristian Glahn, direktør for Business Solutions hos Danmon Group.Nureva Span, der kommer fra det Canadiske firma Nureva, er tænkt som et cloud-baseret interaktivt samarbejds-værktøj. Men et stort et af slagsen. Nureva Span er nemlig et virtuelt kan-vas, eller et workspace, der starter som et blankt digitalt lærred på 18 meter, men som kan blive op til 60 meter langt.Det lyder måske som meget, men når kreative folk arbejder sammen, er det en 

stor fordel, at der er masser af plads at arbejde på. 

Kanvaset op på væggen En interaktiv projektor genererer et visuelt udsnit af det digitale kanvas på 3.1 meter i bredden og i 16:6-format. Formatet er specielt designet for netop at give et ideelt scenarie, når det projek-teres på væggen, og flere skal arbejde på samme tid. Selve det virtuelle kanvas er stadig 18 meter langt, og med fingeren på væggen kan du swipe gennem hele længden.
Den software, der gør det hele muligt, er kernen i Nureva Span, og det er den, der åbner op for alle de mange mulighe-der, som systemet har. Herunder skærm-deling, der er nyeste tiltag og en meget væsentlig del af Nureva.

- Med skærmdeling kan du som del-tager i et projekt dele din skærm, så alle kan se den på projektets kanvas, du kan tage et snapshot, gemme og annotere det til senere brug, fortæller Kristian Glahn.Systemet er modulært opbygget, og det er muligt at sætte op til tre projek-torer sammen med en såkaldt soft edge, så lærredet på væggen fylder lige over ni meter.
Men det er ikke kun ved at projektere på væggen, du kan arbejde med Nureva Span. Har du en laptop, tablet, smart-phone eller en interaktiv skærm, så kan du sagtens deltage. Her samarbejder Danmon eksempelsvis med producent Avocor, der optimerer deres storformat touch-skærme, så de kan bruges med Span systemet. 

- Det digitale kanvas er den workspa-ce, som et team kan arbejde på. Her har du alt det, du normalt bruger i dag af tavler, whiteboards, tegninger og post-it sedler, men du behøver ikke spekulere på at tage billeder af tavlen eller huske at dele dokumenter mellem alle, der var med i mødet, fortæller Kristian Glahn.Nureva Span kan køre både Windows 10, OSX, Android og iOS, så længe du har adgang til en browser, kan du også 

få adgang til Nureva Span. Det stykke software, der styrer den interaktive pro-jektor, er dog stadig kun tilgængeligt til Windows 10.
Som bruger kan du oprette gule sedler og notere ideer i dem. Du kan tegne, du kan indsætte dokumenter, snapshots og billeder fra andre dokumenter, og alt kan annoteres. Løbende kan du gruppere elementer, så de hører til blandt ideer eller oplæg og låse disse fast på lærre-det, forklarer Kristian Glahn.

Samarbejde på tværsHvor det er oplagt at stå ved lærredet, når ideerne skal udveksles, så kan del-tagerne i projektet sagtens deltage fra deres laptops, tablets eller smartphones. Faktisk så behøver du som deltager slet ikke at have en licens til Nureva Span. Brugeren kan gratis registrere sig hos Nureva og få en gratis version, der dog er begrænset til to stk. kanvas, flere kræver licens.
Hvis eksterne skal deltage i projek-tet, er det muligt at invitere en ekstern partner ind i projektet, og denne kan så deltage via en webbrowser.- Inviterede gæster kan deltage helt på samme niveau som alle andre i projek-tet. De kan deltage med deres input og generelt være med i projektet, så længe licensejeren ønsker det, pointerer Kri-stian Glahn og fortsætter:- Du kan også lave en QuickShare session, hvor alle, der har linket, kan lægge noter op på projektet. En god løsning til præsentationer eller brain-storming hos en kunde.

Startede med  
Post-it sedler
Kristian Glahn fortæller, at det hele startede for Nureva med et ønske om at digitalisere Post-it sedler, men så udvik-lede ideen sig.

Nureva begyndte at kigge på, hvordan de kunne lave skabeloner til online sam-arbejde. Langsomt kom de forskellige funktioner på, og muligheden for at organisere informationer og muligheden for at arbejde med forretningsprocesser blev til en del af systemet.- Men en meget vigtig del af systemet er, at alle gule sedler og andre informati-oner på lærredet automatisk bliver ud-styret med meta-data. Det gør det muligt at udskrive data og dele ud i pdf eller excell form med oplysning om bidrage-re og struktur i indholdet. På den måde kan informationerne let eksporteres fra 

Nureva Span og forstås af alle, siger Kristian Glahn.
Han slutter af med at fortælle, at Nureva Span er et værktøj, der bruges meget bredt, både til virtual konstrukti-on, design, projektering og sågar LEAN. Alle virksomheder, der arbejder digitalt med deres kunder, kan med fordel bruge Nureva Span.

Om Nureva SpanEt IoT baseret produkt, hvor vidensar-bejdet digitaliseres og automatiseres. Du kan have et meget stort antal lærre-der på din profil, og du kan som bruger altid invitere dine kunder eller brugere til at deltage i et kanvas.Systemet kører på Microsoft Azure, hvilket gør det til et meget sikkert sy-stem, og det har nu to år på bagen.En licens koster i en premium-version 1.000 kroner/bruger om året, og hvis du ikke har behov for en interaktiv projek-tor, kan du også få en standardlisens, der kun kører på en laptop.
�

n

Om Danmon Group DenmarkDanmon Group Denmark A/S er en del af Dan Technologies A/S, en international koncern med hovedkontor i København og med selskaber og aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, England, Tyskland, Spanien, Portugal, Dubai og Vietnam.
Sammen er vi mere end 140 medarbejdere, der leverer løs-ninger indenfor professionelt TV, video, lyd, data, transmissi-onsudstyr samt præsentations- og kommunikationsløsninger til virksomheder og institutioner.

Kontakt:

Rolf B. Torres-Bjelke, Account/Product ManagerTlf: +45 4596 8817

Nureva Span, der kommer fra det ca-nadiske firma Nureva, er tænkt som et cloud-baseret interaktiv samarbejds-værktøj - et stort et af slagsen. Nureva Span er nemlig et virtuelt kanvas, eller et workspace, der starter som et blankt digitalt lærred på 18 meter, men som kan blive op til 60 meter langt.

- Det digitale kanvas er den workspace som et team kan arbejde på. Her kan du alt det du normalt bruger i dag af tavler, whiteboards, tegninger og post-it sedler, siger Kristian Glahn, direktør for Busi-ness Solutions hos Danmon Group.

ANNONCE

Danske Coretech  bliver til CTGlobalI løbet af de næste fem år skal 60 % af omsætningen komme fra  
udenlandske kunder. Navneskiftet viser dette fokus på global vækst, men 
der vil stadig være plads til at lave løsninger for danske virksomhederEt globalt fokus for den danske it-kon-sulentvirksomhed, Coretech, har bety-det, at væksten har gået stærkt. Specielt i USA har Coretech haft en markant vækst. 
Navneskiftet til CTGlobal skal derfor tydeligt signalere, at virksomheden har et globalt fokus, og dette navneskift er lige blevet lanceret på MMS Summit i USA, hvor CTGlobal havde flere top konsulenter med som talere.- I årets første kvartal ansatte vi syv nye medarbejdere, og indtil videre har vi i andet kvartal ansat tre, primært til vores amerikanske kontor, fortæller Peter Odgaard, partner hos CTGlobal.Skiftet fra Coretech til CTGlobal kommer ikke på grund af en utilfredshed 

med navnet, faktisk tværtimod. Peter Odgaard synes, at Coretech er og har været et godt navn.
- Men vi ønsker at forny billedet af os selv, at vise at vi er en global virksom-hed. Samtidig relancerer vi virksomhe-den, og vi sender et signal om, at det vi er så gode til i dag, det fortsætter vi med i fremtiden, bare med mere tyngde, siger Peter Odgaard.

CTGlobal er en vækstvirksomhed med 10 års nonstop vækst og modtager af Børsens Gazellepris i 2016. Den succes kommer fra et fokus på kernekompeten-cer og modet til at sige nej til opgaver, som ligger uden for disse.- Vi har valgt at sige nej til de opgaver, der ikke ligger inden for det område, 

hvor vores fokus er. Vi laver det, vi gør med fuldt fokus og intet andet, forklarer Peter Odgaard.

Den digitale  
transformation
Der hvor CTGlobal har fuldt fokus er på management-teknologi, og prioriteten er at hjælpe virksomheder med at få et større udbytte af deres investeringer og sikre, at de kan prioritere deres it-inve-steringer bedre.
Det gælder specielt i disse tider, hvor den digitale transformation optager virk-somheder over hele verden.- Den digitale transformation er noget, som alle virksomheder skal forholde sig til. Men det betyder også, at virksomheder får stadigt mere kom-plekse platforme. Der, hvor vi kan hjælpe dem, er ved at få dem til at op-leve dem som langt mindre komplekse, siger Peter Odgaard.

Men det kræver de rigtige værktøjer, noget som CTGlobal ofte oplever ikke er til stede, og det gør det svært for virksomhederne at komme igennem den digitale transformation.
- I bund og grund handler den digitale transformation om, at virksomhederne søger at optimere deres værdikæde, og når vi sikrer, at værktøjerne er på plads, så sikrer vi også, at virksomhederne er bedre rustet til at løfte den opgave, for-klarer Peter Odgaard.

Rigtige kompetencer CTGlobal arbejder med nogle af de største virksomheder i verden og hjæl-

per dem med management-teknologi og digital transformation. 
At en lille dansk virksomhed arbej-der med giganterne indenfor it og har modtaget tredobbelt Microsoft Gold, er netop på grund af det fokus, som CT-Global har.

Det betyder, at CT Global kan have den markante ekspansion på trods af, at de ikke har 450 medarbejdere ansat.- Det er vigtigt, at vi har de rigtige kompetencer ansat, ikke at vi har mange ansatte, slutter Peter Odgaard.�
n

CT Global er en global it-kon-sulentvirksomhed med fokus på teknologi-management og digital transformation

n   Coretech blev til CTGlobal   i maj 2017
n   Coretech blev stiftet   1. oktober 1999
n   Ledelsen består af partner-  ne Kent Agerlund, Peter    Odgaard og Brian Fahren-  holtz
n�� Fokusområder: Teknologi-  management, digital trans-  formation, træning, kursern   Hovedkontor: Herlev i  Danmark
n   Afdelinger i: Norge,   Baltikum, USA, Benelux
Kontakt:

Tel.: 43 42 96 01
Info@ctglobalservices.com

På årets store MMS-konference,  Midwest Management Summit, annonce-rede Coretech, at de skiftede navn til  CTGlobal. Samtidig havde de flere  topkonsulenter på talerstolen.

Peter Odgaard, partner hos CTGlobal, fortæller at det går stærkt for virksomhe-den, der hastigt udvider tilstedeværelsen i USA.

Kent Agerlund, partner og stifter hos CTGlobal, er en efterspurgt herre, der blandt 
andet har fået titlen Most Valued Professionel fra Microsoft.

NR. 4 Magasinet er på gaden 14. november 

NR. 3 Magasinet er på gaden 26. september



Online

Online: Få nye kunder...
Bliv medlem af IT-Reload

Bliv medlem af IT-Reload:
Få�jeres�pressemeddelelser�på�IT-Reload.dk�og�i�nyhedsbrevet.�

Links�til�egen�hjemmeside�på�alle�artikler,�der�omhandler�et�bestemt�tema��
f.eks.�it-sikkerhed.��

Få�bedre�SEO�på�Google,�med�link�på�IT-Reload.dk

Brochure/whitepaper�på�IT-Reload.dk�

50�procent�rabat�på�annoncer�og�advertorials�i�magasinet.

Pris 8.800 kr. i 12 måneder.



Læserundersøgelse  

Få flere kunder med IT-Reload

■ ■    ■ ■    ■ ■    ■ 

Data:  Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 110 besvarelser.

Ring til Michael Odsgard på tlf. 46 93 66 18 og kom med på IT-Reload

Typisk profil af læseren/brugeren i magasinet og på IT-Reload.dk

• Direktør eller ejer
• Beslutningstager om køb indenfor IT og tele.
• Mellem 45 og 54 år.
• Arbejder i en virksomhed, der har brug for løsninger indenfor IT og tele.
• Læser vores trykte magasin og bruger over 11 minutter pr. udgave.
• Er flittig bruger på IT-Reload.dk og læser nyhedsbrevet.
• Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer og omtaler

i magasinet og IT-Reload.dk. 

96 procent 

55 procent 

31 procent 

30 procent 

27 procent 

80 procent 

23 procent 

53 procent 

syntes, at IT-Reload er et troværdigt eller meget troværdigt medie. 

deltager alene elle sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb 
indenfor IT og tele. 

forventer at bruge flere penge på indkøb af IT og tele de næste to år i forhold til 
de seneste to år.  58 procent forventer at bruge det samme. 

af vores besøgende vil gerne have adgang til dine brochurer/whitepapers via 
IT-Reload.dk. 

vil gerne kunne linke sig videre til dine løsninger og produkter på 
din hjemmeside, via IT-Reload.dk. 

har ikke noget i mod sponseret indhold, så længe det er relevant. 

har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en 
annonce i vores magasin eller på IT-Reload.dk. 

bruger LinkedIn til at holde sig orienteret omkring IT og Tele. 42 procent bruger 
også Version 2. 64 procent bruger også ComputerWorld og 24 procent bruger 
også ITWatch. Så IT-Reload er det perfekte supplement til din øvrige markeds-       
føring.




