Vækst med it – et nyt, gratis online værktøj til forretnings-it
”Når jeg gennemgår Vækst med it, så er der rigtig mange ting, der giver stof til eftertanke. Det synes jeg
faktisk er meget godt og givende for min virksomhed”. Udtalelse af Anita, testperson

Artikel af Odd Erland Bakkengen og Kate P. Thomsen,
Seniorkonsulenter IBIZ-Center, Teknologisk Institut

Alt for mindre og mellemstore virksomheder udnytter i dag ikke de muligheder, der ligger i anvendelsen af
it. På baggrund af deres brede kendskab til de udfordringer, som mindre virksomheder til dagligt slås med,
har IBIZ-Centeret udviklet et nyt og gratis selvhjælpsværktøj – Vækst med it - der skal få flere
virksomheder til at forbedre deres forretningsprocesser ved hjælp af it.
Hvem har gavn af Vækst med it?
Vækst med it henvender sig til mindre virksomheder og virksomheder i forandring, der gerne vil have et
hurtigt overblik over, hvordan it kan effektivisere netop deres forretningsgange og dermed optimere
virksomheden. Værktøjet kan anvendes af alle, der har en indsigt i virksomhedens forretningsgange;
ledelse/ejere, administration, produktion og salg. Og så er det tilgængeligt fra alle computere, tablets og
smartphones – bare der er adgang til internettet.

Du får
- en personlig tjekliste, der giver et hurtigt samlet overblik over it-muligheder
- en nem vej til den rigtige beslutning og dermed den rigtige investering.
Effektiv anvendelse af it
En effektiv anvendelse af it i virksomheden kan skabe store gevinster i form af fx sparet tid, hurtigere
leverancer, øget salg og bedre kundebetjening. Centerleder i BIZ-Center, Jan Overgaard, nævner i den

forbindelse at: ”de mindre virksomheder desværre ofte ikke er klar over, hvordan forskellige it-løsninger
kan lette det administrative arbejde i virksomheden”.
Undgå it-fejlinvestering
Imidlertid kan det være meget svært at være i stand til at synliggøre netop de områder, hvor en
effektivisering kan have størst effekt. Samtidig er det svært at få overblik over de it-løsninger, der kan være
relevante for den enkelte virksomhed. Sandsynligheden for forkerte investeringer i it er dermed stor. En
tjekliste fra Vækst med it giver et godt afsæt for at lægge en plan.
Hvor finder du Vækst med it?
Værktøjet er lanceret i samarbejde med en række branche– og interesseorganisationer, erhvervsråd,
væksthuse, kommuner, offentlige institutioner, it-leverandører og rådgivere. Derfor kan du finde adgangen
til værktøjet gennem deres hjemmesider og naturligvis også på www.ibiz-center.dk.
Siden lanceringen medio marts i år har de første ca. 1.000 brugere allerede anvendt værktøjet. Vi forventer
derfor, at opfylde vores målsætning på 3.000 mindre virksomheder, der har anvendt Vækst med it i 2012.

Faktaboks:
IBIZ-Center er Danmarks eneste innovationscenter for udbredelse af eBusiness (forretnings-it) i små og
mellemstore virksomheder. Vores mål er at effektivisere virksomhedernes daglige drift og derigennem
forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.
Faktaboks:
Vækst med it - en gratis og personlig it-tjekliste målrettet din virksomheds behov. Har du adgang til
internettet kan du anvende Vækst med it på både pc, tablet og smartphone.
Billedforslag til sidste fakta-boks:

