
Læs mere på:
www.ibiz-center.dk 

Følg med på Twitter:
twitter.com/IBIZcenter

E-mail: 
info@ibiz-center.dk

Telefon:
Få en indledende snak med  
Mads fra IBIZ-Center
på 72 19 42 30

Adresse: 
IBIZ-center
Teknologisk Institut
Gregersensvej 5
2630 Taastrup

Vil du gerne være It-starthjælper: 
Læs mere på www.ibiz-center.dk

Så anbefaler vi dig at  
få It-starthjælp! 
It-starthjælp er
en kvalificeret og uvildig rådgivning tilpasset små 
og mellemstore virksomheder. Starthjælpen ydes af en 
række professionelle rådgivere valgt og kvalitetssikret 
af IBIZ-Centeret. 

Kender du dit it-behov?
En virksomheds it-behov er som et isbjerg: Kun 10 % er 
synlige, resten er gemt under overfladen. En it-start-
hjælper bringer de 90 % usynlige behov frem i lyset og 
hjælper med at finde netop dén løsning, der matcher 
dine behov. Dette er det første og vigtigste skridt på 
vejen til, at få succes med din investering.

Vil du undgå it-fejlkøb – og 
sikre at din investering kan 
tjene sig hjem?

Vil du finde nye it- 
muligheder, der kan  
spare tid og penge?

Vil du sikre, at dit  
beslutningsgrundlag  
matcher dit it-behov?

It-starthjælp
Overblik og hjælp til valg af it

Undgå it-fejlkøb 
- kend dit behov

Vil du vide mere?

IBIZ-Center – Innovationscenter for 
eBusiness drives af Teknologisk Institut 
og DELTA. Innovationscenteret er  
finansieret af Rådet for Teknologi og 
Innovation samt af Videnskabsministeriet. 



Kend dine behov – og stil krav
Du får først afdækket dine it-behov og får dem  
beskrevet i en behovsbeskrivelse. Når du klart har  
fået defineret, hvad der skal leveres, undgår du  
unødvendige uoverensstemmelser. Det sikrer et  
godt samarbejde med din it-leverandør. 

Hvis der er behov for det, kan it-starthjælperen 
tage de næste trin sammen med dig.

Find din It-leverandør
Vil du have sikkerhed for at it-leverandøren opfylder  
dine krav, og at du får den rigtige pris, kan det betale  
sig at få flere it-leverandører til at give et tilbud.  
It-starthjælperen hjælper dig med at udfærdige  
og gennemgå de forskellige tilbud.
 

Vælg It-løsning
Valget af løsning er vigtigt. Vælger du rigtigt første  
gang, undgår du unødige ekstra omkostninger og får  
mere tid til din kerneforretning. Derfor skal tilbuddet  
suppleres med en demonstration af, hvordan  
leverandøren vil leve op til dine krav. 
 

Kom i mål med en it-projektplan 
For at få effekt af din investering er det vigtigt, at du  
får installeret din løsning korrekt. En god idé er at have  
en projektplan med bl.a. en plan for uddannelse og sy- 
stemtest. Den udarbejdede plan og behovsbeskrivelse 
hjælper med at sikre, at du får leveret det aftalte.

Vi har fået en 
seriøs behovs-

beskrivelse, som  
vi havde tillid til  

at bruge, da vi  
indhentede  
tilbud fra it- 

leverandører

Tim Storm-Nielsen
www.elmoprint.dk

Hvordan kommer du i gang?
 
Ønsker du et hurtigt overblik over, hvilken type it, 
der giver størst værdi for din virksomhed, er det en 
god idé at besøge www.ibiz-center.dk og klik på 
”Find Gevinsten”.

Vær gerne flere om at ”Finde gevinsten”, så I får 
en god snak om virksomhedens behov. Her får du 
på kun 15 min. en kort rapport, som danner et godt 
udgangspunkt for dit samarbejde med en it-start-
hjælper. 

Det første trin

Du får hjælp til at:
•	 Afdække	dit	it-behov	og	få	det	beskrevet
•	 Indhente	it-tilbud
•	 Vælge	den	rigtige	løsning
•	 Udarbejde	en	it-projektplan	og	kontrakt

4 trin til succes 
Gør din hverdag med it lettere

I mål med
it-projektplan

Vælg  
løsning

Find  
leverandør

Kend dit  
behov


