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IT Strategi
elementer

Forretnings-
strategi

Teknologiske
muligheder

IT-strategi

Visioner

Implementering og
projektstyring
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IT-muligheder og forretningsstrategi
Gensidig påvirkning

Ny
teknologisk 

idé

Forretnings-
udfordringer

Åbner op 
for nye

muligheder

Forretnings-
løsning

Driver lysten 
til forandring

Forretnings-
investering

Opnå 
vedvarende

fordele

Tilskynde
innovation



Ref.3

EN STRATEGI
BESVARER 
EKSTERNE

SPØRGSMÅL

EN STRATEGI
BESVARER 
INTERNE 

SPØRGSMÅL

“Kan vi benytte IT
til at komme 
foran?”

“Kan IT hjælpe os med at 
udnytte markeds-
muligheder?”

“Hvilke muligheder
giver ny teknologi?”

Hvorfor skal vi udarbejde en IT-strategi?

EN STRATEGI SKABER FÆLLES FORSTÅELSE
mellem forretning og IT

“Det er 
nødvendigt”

“Er vi ved at 
komme bagud?”

“Hvordan udnytter vi 
bedst begrænsede 
investeringer?”

“Hvordan får vi IT til at 
passe ind i vores (re-
organiserede) virk-
somhed?”

“Får vi størst mulig
nytteværdi af vores 
IT-omkostninger?”

“Udvikler vores 
IT-anvendelse sig i

den rigtige retning?”

“Der er forskellige opfattelser af,
hvad vi bør gøre”

“Understøtter IT forretningen?”

“Vi skal gå i samme retning!”

“Hvad er muligt?”

IT-
STRATEGI
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Primært grundlag for IT-strategien

Forretningsmål og
-strategier

Forretningsstrategiske 
udfordringer og 

teknologiske 
udviklingstendenser

Forretnings-
processer Leveranceprocesser 

Støtteprocesser

Hvilke informationer og 
systemer er nødvendige 
for forretningsproces-
serne og forretnings-
strategien?

Hvilke opgaver 
der udføres

Hvordan forretnings-
gangene 
forløber og 
kan forbedres

Informationsbehov

Eksisterende
IT-systemer
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Et overvældende sortiment på hylderne
Teknologielementer af særlig interesse

Dokumentstyring
redskaber og systemer

Massiv parallel beregning
og lignende koncepter

Flad dataskærm

Ekspertsystemer

Neurale netværk

Nye mobil- og trådløse
tjenester og udstyr

Billedgenkendelse
og -bearbejdning

Intelligente dokumenter Talegenkendelse
og -generering 

Multimedie-teknologier

Intelligente arbejdsstationer

Individualiserede
serviceydelser

Fælles adgang ved
person-til-person-komm.

Internet/intranet/extranet

Mobile Computing

Virtual reality

Groupware
Workflow systemer
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Udfordringer for ledelse og medarbejdere
IT-udviklingen fremtvinger forandringer

• Standardisering 
• Telekommunikation 
• Internet
• Grafisk bruger interface
• Scanning og tale 

Teknologi

• Hurtigere beslutninger
• Reorganiserede 

processer
• Hurtigere gennemløb
• Bedre service

Opgaver

• Flad
• Fleksibel
• Netværksbaseret
• Hurtigt reagerende

Struktur

Lejere
og leve-
randører

Konkur-
rence

• Bredere jobindhold
• Selvstændighed
• Videnformidling
• Beslutninger

Medarbejdere

• Samspil topledelse og 
IT-ledelse 

• Knowledge Mngt. 
• Ledelse af forandringer
• Fra chefer til ledere

Ledelse

Kultur

Økonomi
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De vigtigste IT-aktiviteter
de næste 12 måneder

0% 20% 40% 60% 80%

Løse år 2000
problemet

Tilpasse systemet til
Euro 'en

Forbedre ÌT-
infrastruktur for at

Lave fælles
intranet/extranet

Implementere nye
teknologier

Client/server
implementering

Internet
implementering

Implementere
groupware

Kilde: The Wall Street Journal Europe, oktober 1998
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Forretningsprocesser

Udlejnining Indflytning Huslejeadm Lejerservice Fraflytning

Ejendomsadministration:

Renholdelse
Tilsyn med  
anlæg

Vedlige-
holdelse

Moderni-
sering

Ejendomsvedligeholselse:

Ejer-
foreninger

Andelsbolig-
foreninger

Foreningsservice:

L
e

vera
n

c
ep

ro
c

es
se

r

?

Værdi 
for 
kunden

Værdi 
for 
kunden

Servicering af kunderne er alfa og omega for en moderne ejendomsadministration

Støtteprocesser

Økonomistyring

Personaleudvikling og -administration

Juridisk service
Informationsteknologi

Ledelse
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Akademikere

Tid

V
o

lu
m

e
n

1970 1985 1993 1996 1998

Internetudviklingen
Stadier i anvendelsen

Entusiaster

Brugere

Virksom-
heder
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Internet- og multimedie-teknologi
Informationssøgning

• Offentlige databaser
– BBR registeret
– Matrikelregisteret
– ESR, Ejendomsdatasystemet
– Planregisteret
– SVUR, Salgs- og Vurderingsregisteret
– Den elektroniske tingbog
– Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
– CPR Søg

• Andre databaser
– Juridiske databaser
– Købmandstandens Oplysningsbureau

• Realkreditinstitutter

• Pengeinstitutter
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Internet- og multimedie-teknologi
Effektiv kunde-kommunikation

• Udlejning: 

– Profilerende udstillingsvindue

– Udbud af erhvervslejemål

– ED’s www.lokaleborsen.dk

– Video-oplevelse af lokalernes attraktivitet

• Information til den enkelte kunde

– forskellige målgrupper - forskelligt behov

– rapporter om ejendommen

– bestyrelser for andelsboligforeninger

– nyhedsbreve
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Internet- og multimedie-teknologi
Samspil med samarbejdspartnere

• Kommunikation med leverandører

– digitaliserede kort og tegninger

– diagnose- og servicesystemer

– komponent-kataloger

– komponent- og servicebestilling

– varmemålerfirmaer

• Finansielle virksomheder

– pengeinstitutter

– realkreditinstitutter
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IT-muligheder
Ejendomsadministration - papirløs? 
• Kontorstøtte-systemer, bl.a. e-mail

• Scanning-teknologi
– bogføringsbilag
– dokumenter 
– tegninger for ejendomme

• Digitale fotos af ejendomme og lejemål

• Internet-teknologi
– intranet til intern kommunikation og 

videnformidling
– extranet til kommunikation med kunder og 

leverandører

• Elektronisk indberetning af huslejeoplysninger

• Bærbar PC til synsinspektører
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IT-strategiens indhold

• Strategi for IT-anvendelsen (IT-ambitionsniveauet) 
for understøttelse af forretningsprocesser

• Strategi for systemer og data
– tilgængelighed for afdelinger og foreninger
– ansvar/ejerskab for systemer (funktionalitet)    

og data (datavaliditet)

• Strategi for IT-infrastruktur (anlæggelse og 
vedligeholdelse af informationsvejnettet)

• Strategi for sourcing (gøre det selv/ outsource)

• IT- og brugerorganisation
– superbrugere, 
– IT-organisation og IT-styregruppe
– ERFA-grupper, f.eks. i ED-regi
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Kriterier for valg af system og leverandør
Systemkvalitet

• Brugerfunktionalitet

• Applikationsstruktur og 
database (integration)

• Adskillelse mellem 
standardprogram og 
tilretninger

• Brugerværktøjer

• Brugergrænseflader

• Teknologisk platform

• Overholdelse af standarder

• Åbenhed for andre systemer

Leverandørkvalitet

• Implementeringsmetode og 
projektstyring

• Uddannelseskoncept

• Service og support

• Udviklingsstrategi

• Forbehold overfor kontrakt

• Leverandørens omdømme

• Organisatorisk og økonomisk 
styrke (overlevelsesevne)

• Internationalisering?

Kvalitative og kvantitative (økonomiske) vurderinger


