Vækst med it – et nyt, gratis online selvhjælpsværktøj til forretnings-it
Af Odd Erland Bakkengen, Seniorkonsulent IBIZ-Center, Teknologisk Institut
Alt for mange små og mellemstore virksomheder og iværksættere udnytter i dag ikke de muligheder, der
ligger i anvendelsen af it. Vækst med it er nyt gratis selvhjælpsværktøj, der skal få flere virksomheder til at
forbedre deres forretningsprocesser ved hjælp af it.
Vækst med it henvender sig til iværksættere og mindre virksomheder, der gerne vil have et hurtigt overblik
over, hvordan it kan effektivisere netop deres forretningsgange og dermed optimere virksomheden.

Vækst med it - en personlig tjekliste, der giver et hurtigt samlet overblik over it-muligheder
Vækst med it - en nem vej til den rigtige beslutning og dermed den rigtige investering
Vækst med it - kan anvendes fra alle computere, tablets og smartphones – bare der er adgang til
Internettet. Få din tjekliste på www.vaekstmedit.dk

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”.
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 en dårligere udnyttelse af it og mulighederne
for forkerte investeringer er dermed stor. En tjekliste fra Vækst med it giver et godt afsæt for at lægge en
plan – eventuelt i dialog med en rådgiver.
Vækst med it er udviklet på baggrund af IBIZ-Centerets brede kendskab til de udfordringer, som mindre
virksomheder har. Værktøjet kan anvendes af alle, der har en indsigt i virksomhedens forretningsgange;
ledelse/ejere, administration, produktion og salg.
Vækst med it lanceres den 19. marts 2012, i samarbejde med en række branche – og
interesseorganisationer, erhvervsråd, væksthuse, kommuner, offentlige institutioner, it-leverandører og

rådgivere. Målet er, at Vækst med it forventes at blive anvendt af ca. 5.000 danske iværksættere og mindre
virksomheder i 2012.
Faktaboks:
IBIZ-Centeret 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. Læs mere om IBIZ-Center på www.ibiz-center.dk

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 smart phone
Vækst med it – hent den og kom skriv din feedback på www.ibiz-center.dk

