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Lector og Key2Know i strategisk Microsoft-samarbejde
Partnerskab mellem Lector og Key2Know skaber ny storleverandør af fuldt
integrerede portalløsninger – lige fra indledende design til afsluttende uddannelse.
Et af de første konkrete resultater af samarbejdet er et fælles prækvalificeringsbud
på ESDH-løsning til Hørsholm Kommune.
De to danske konsulent- og it-huse, Lector og Key2Know, har indgået aftale om at tilbyde
komplette løsninger til videndeling. Begge virksomheder har fokus på strategiske itløsninger til håndtering af viden og information. Aftalen stiller Lector og Key2Know stærkt i
kampen om store offentlige it-projekter. Tilsammen råder de to virksomheder over
spidskompetencer lige fra metode og koncepter til udvikling af serviceorienteret arkitektur
og uddannelse af brugerne.
”Vi har store forventninger til samarbejdet, som gør det muligt for os at nå endnu flere
kunder med vores Teamshare- og videndelingsløsninger baseret på SharePoint. Vores
store styrke er, at vi i fællesskab kan håndtere information og viden igennem hele dets
livscyklus. Videndeling skal være lettilgængelig, både når informationer skal ind i systemet,
for eksempel fra et ERP-system, og når de skal ud af systemet, eksempelvis via en
offentlig tilgængelig webside. Igennem samarbejdet med Key2Know spænder vi over hele
spektret,” siger salgsdirektør Morten Kopp, Lector Aps.
Kommunesammenlægning øger behov for videndeling
Et af de første konkrete resultater af samarbejdet er et fælles prækvalificeringsbud på
ESDH-løsning til Hørsholm Kommune. Systemet skal sikre et helhedssyn i
opgaveløsninger og sagsbehandlinger med borgeren i centrum, samt sikre en
samarbejdende og kommunikerende offentlig forvaltning på tværs af myndigheder og
offentlige institutioner eksempelvis inden for:
•
•
•
•
•
•

Sikkerhed og brugerstyring
Posthåndtering og indskanning
Journalisering
Sagsbehandling og -styring
Dagsordensmodul
Arkivering

•
•

Videndeling
Integration til omgivende systemer

Indenfor det offentlige har strukturreformen generelt givet anledning til stor efterspørgsel
efter dokumenthåndtering.
”Omhyggelig planlægning er vigtig, når kommunerne skal implementere løsninger på
tværs af de gamle skel. Det er ikke nok at se på det it-tekniske, for hvis vi ikke får brugerne
og eksterne interessenter med, så risikerer kommunerne at gå glip af de gevinster, som
ligger gemt i sammenlægningen,” siger salgsdirektør Lars Christiansen, Key2Know A/S.
Microsoft: Nye dimensioner med Lectors Teamshare
Både Lector og Key2Know satser massivt på Microsoft SharePoint. Microsoft, som er med
i kulissen i Lector og Key2Knows projekter, er ikke i tvivl om værdien ved Teamshare.
”Lectors løsning tager afsæt i Microsofts Sharepoint-teknologi, som forenkler måden, man
kommunikerer og samarbejder på – internt som eksternt. Med Lectors ESDH-baserede
overbygning opnås en løsning, som løfter sag- og journalisering til helt nye dimensioner og
i højere grad understøtter dagens krav til dynamiske processer. Lector er ”Microsoft Gold
Certified Partner” – den højeste udmærkelse, en Microsoft partner kan opnå – og som
sådan har vi en løbende konstruktiv dialog om Lectors tilgang til den kommunale sektor,”
siger partnerchef Tonny Rønnow, Microsoft Danmark.
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#
Kort om Lector
Lector har speciale i it-løsninger til håndtering, udvikling og implementering af viden og
information. Kernen består af løsninger og systemer til kvalitetsstyring og kundedialog.
Lector består af en konsulentdel, en projektdel og en produktdel, og beskæftiger i dag 35
medarbejdere på hovedkontoret i Charlottenlund. Lectors løsninger udvikles enten på
konsulentbasis eller som totalløsninger til fast pris og gennem partnerskab med itbranchens ledende virksomheder. I 2005 blev Lector kåret som gazellevirksomhed af
Dagbladet Børsen.
www.lector.dk
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Kort om key2Know
Key2know er et skandinavisk konsulent- og IT-hus med fokus på videndeling og
kompetenceudvikling. Fokus er på at hjælpe kunderne med, hvordan de mest effektivt kan
1) opsamle, styre og udveksle forretningskritisk viden; 2) udvikle og styre medarbejdernes
kompetencer; 3) understøtte kommunikation, workflow og samarbejde på tværs. Resultatet
er ydelser indenfor videnportaler, dokumentstyring, Information Mapping®,
kompetencestyring, Learning Management og e-Learning. Key2Know beskæftiger i dag
ca. 50 medarbejderen i henholdsvis Århus og Taastrup. I 2005 blev Key2Know kåret som
gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen.
Blandt virksomhedens private kunder kan nævnes Ambu, AstraZeneca, Club 8 Company,
Codan, Danske Bank, JYSK, Novozymes, KMD, TDC. Blandt de offentlige kunder kan
nævnes Frederiksborg Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Nordjyllands Amt,
Roskilde Amt, Skat, Svendborg Kommune og Århus Amt og Århus Kommune.
www.key2know.dk

