
Digitale collaborationværktøjer øger effektiviten
Hos  Digitalt, som har ansvaret for Nuudays fem for-
skellige digitale enheder, kaldet tribes, arbejder man 
med digitalisering af salg og service til både privat- og 
erhvervskunder, data- og AI-udvikling, musikløsninger og 
TV-underholdning.

Det stiller store krav til samarbejdet, for innovation og 
nytænkning kommer ikke af sig selv. Derfor har man i Nuu- 
day valgt at benytte en række digitale kommunikations- 
og collaborationværktøjer, som fremmer samarbejdet, 
nedbryder siloer og øger effektiviten hos organisationens 
tværfaglige teams, på tværs af forskellige lokationer.
- Det er super vigtigt, for en virksomhed af vores størrelse, 
som arbejder med innovation, og har fokus på at skabe 
værdi for kunderne, at vi kan arbejde tæt sammen om at 
komme fra en idé til en løsning. Derfor arbejder vi ud fra 
agile principper, hvor vi prøver at nedbryde funktionelle 
siloer, og i stedet arbejde sammen i små tværfaglige 

Collaborationværktøjer skaber 
nærhed, fremmer innovation og 
øger effektiviteten
Hos Nuuday benytter man forskellige collaborationværktøjer til at dele viden og kom-
munikere med hinanden på tværs af tværfaglige teams og lokationer. Skærmdeling 
og videomøder er en integreret del af dagligdagen, fordi det skaber den nærhed og 
visuelle dialog, som gør det muligt at arbejde agilt og effektivt med digital innovation.

Rune Keldsen
CDO, Nuuday

Som en af Danmarks største digitale service 
providere er Nuuday helt med fremme i bussen, 
når det gælder om at udvikle og udnytte ny 
teknologi. Hos virksomheden, som består af en 
række kendte brands, arbejder man hver dag 
med at skabe innovation igennem digitalisering. 



teams på tværs af lokationer. Og til det benytter vi os i høj 
grad af forskellige digitale samarbejdsværktøjer, som 
fremmer dialog og vidensdeling, når vi kommunikerer 
med hinanden i dagligdagen, udtaler Rune Keldsen, som 
har ansvaret for Digitalt i Nuuday.

Nærhed er vigtigt for et godt samarbejde
Et godt eksempel er Digitals Business Tribe, som arbej- 
der med onlineudvikling til Nuudays erhvervskunder. 
Her arbejdes der i små tværfaglige teams, efter scrum- 
principperne, hvor forskellige squads samarbejder om 
løsningsdesign og sparring omkring de fælles problem-
stillinger, som handler om at levere værdi til kunderne.
- For os betyder et effektivt samarbejde, at vi kan arbejde 
tæt sammen i dagligdagen. Og her er nærhed og kom-
munikation fuldstændig essentielt. Nærhed kan både 
være i fysisk forstand, men det kan også være gennem 

skærmdeling og videomøder, forklarer Helle Bødker Ped-
ersen, som har ansvaret for Business Triben i Digitalt.

De digitale værktøjer betyder alt for innovationen
De digitale samarbejdsværktøjer betyder alt for Nuu-
days evne til at kunne løse komplekse problemstillinger 
og tænke nyt.
- Det, at vi har understøttende teknologi, gør, at vi, selvom 
vi er på flere lokationer, stadigvæk kan have den her 
nærhed og visuelle vidensdeling, som er så vigtig i vores 
dagligdag, forklarer Helle Bødker Pedersen.

Alle har fri adgang til collaborationværktøjerne
Hos Digitalt har man taget en beslutning om, at tingene 
ikke skal bookes – og det gælder både skærme og 
andet værktøj. For det skal være tilgængeligt og nemt at 
få adgang til for alle i afdelingen. På den måde fungerer 
collaborationværktøjene som en meget let integreret del 
af business tribens hverdag, fordi de forskellige squads 
har nem adgang til at kalde op til hinanden, dele informa-
tioner eller co-create direkte på skærmen. 
- Vores collaborationværktøjer er super intuitive, de er 
let tilgængelige og nemme at bruge. Der er aldrig ud-
fordringer med det, fortæller Helle Bødker Pedersen. 

Arbejdsformen tiltrækker unge digitale talenter
For Nuuday er der ingen tvivl om, at den måde at arbejde     
på, tiltaler rigtig mange unge digitale talenter, giver en 
stor arbejdsglæde og sætter nytænkningen fri.
- Der er ingen tvivl om, at denne her måde at arbejde på 
tiltrækker unge digitale talenter og skaber en kæmpe 
stor arbejdsglæde. Når man har de rigtige værktøjer, 
sættes innovationen og nytænkningen fri, og vi oplever, at 
vores medarbejdere får en stor frihed og fleksibilitet, som 
gør samarbejdet meget nemmere, og som de sætter stor 
pris på, understreger Helle Bødker Pedersen.

Færre rejsedage skaber work-life balance
Nuudays collaborationværktøjer virker så godt, at med- 
arbejderne nu kun rejser, når de virkelig har brug for 
det. - På den lange bane, er jeg overbevist om, at den 
her måde at arbejde på, med små agile tværfaglige 
teams, og de samarbejdsværktøjer, vi bruger, kommer 
til at mindske behovet endnu mere for at mødes fysisk, 
fordi skærmteknologien er så god. Det sparer os for lang 
transporttid. Vi bliver mere effektive og det skaber en god 
work-life balance, forklarer Helle Bødker Pedersen.

Helle Bødker Pedersen
Business Tribe Lead i Digital, Nuuday



“
Det er vigtigt for os, at alle 
medarbejdere  kan arbejde 
hjemmefra og har mulighed 
for at benytte fleksible digitale
kommunikations- og samar-
bejdsværktøjer, som gør det 
muligt at deltage i møder, 
uanset hvilken lokation man 
opholder sig på.

““Nuuday minimerer miljøpåvirkningen
Når vi bruger mindre tid på transport, er det også godt for 
miljøet, og bæredygtighed er en naturlig del af Nuudays 
forretningsstrategi. Virksomheden forsøger hele tiden at 
finde den rigtige balance mellem at skabe værdi som 
forretning og skabe værdi for samfundet. 
- Som en af Danmarks største virksomheder er det kun 
naturligt, at vi bidrager til, at Danmark bliver CO2-neu-
tral. Hos Nuuday har vi allerede gjort rigtig meget for at 
nedbringe vores energiforbrug og klimaaftryk, men der 
er brug for, vi gør endnu mere i fremtiden, udtaler Jaap 
Postma, CEO, Nuuday.

100 procent CO2-neutral i 2030
Derfor har TDC Group sat sig et ambitiøst mål om at hele 
forretningen skal være 100 procent CO2-neutral i 2030. 
- Ambitionen om at vi skal være 100 procent CO2-neu-
trale om 10 år, lever op til FN’s ”Business Ambition for 
1,5C”. Det er et meget ambitiøst mål, og at vi som virk-
somhed har meldt det offentligt ud, gør, at vi tager forplig-
telsen meget seriøst. Det betyder, at vi hver dag arbejder 
målrettet for at minimere vores egen belastning af miljøet 
- og den belastning vores udstyr og tjenester medfører 
ude hos kunderne, forklarer Jaap Postma.

Helt konkret sker det ved at TDC konstant forsøger at 
optimere energiforbruget i deres netværk, tilpasse sys-
temerne løbende efter kundernes faktiske efterspørgsel, 

bruge overskudsvarme fra serverrum til opvarmning af 
bygninger og sikre, at det anvendte udstyr er på forkant 
med internationale miljøkrav.

Teknologien bidrager til et grønnere samfund
Men det stopper ikke her, for Nuuday er en moderne 
arbejdsplads, der både tænker på miljøet og medarbej- 
dernes trivsel samt mulighed for at samarbejde fleksibelt 
og effektivt - på tværs af lokationer.  Derfor benytter virk-
somheden både hjemmearbejdspladser og videoudstyr. 
Det mindsker transportbehovet, øger effektiviteten og 
giver større medarbejdertilfredshed.
- Hos Nuuday er det vigtigt, at alle medarbejdere kan ar-
bejde hjemmefra og har mulighed for at benytte fleksible 
digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer, som 
gør det muligt at deltage i møder, uanset hvilken loka-
tion man opholder sig på. Vi gør meget for at begrænse 
antallet af rejsedage. Det er både godt for miljøet, effekti- 
viten og medarbejdertilfredsheden, så det er win-win 
hele vejen rundt, udtaler Jaap Postma.

Ved at begrænse medarbejdernes behov for transport, 
mindskes mængden af spildtid, så tiden kan bruges 
mere effektivt på arbejdet. Det giver mere tid sammen 
med familie og venner - og det kan mærkes på medar- 
bejdertilfredsheden.  Samtidig reduceres CO2-påvirknin-
gen af miljøet. Så der er mange gode grunde til at bruge 
digitale samarbejdsværktøjer i dagligdagen.

Jaap Postma
CEO, Nuuday

Vi gør meget for at begrænse an-
tallet af rejsedage. Det er både 

godt for miljøet, effektiviteten og 
medarbejdertilfredsheden.

Som en af Danmarks største virk-
somheder er det kun naturligt, at 
vi bidrager til, at Danmark bliver 

CO2-neutral.



Det er vigtigt for os, at alle 
medarbejdere  kan arbejde 
hjemmefra og har mulighed 
for at benytte fleksible digitale
kommunikations- og samar-
bejdsværktøjer, som gør det 
muligt at deltage i møder, 
uanset hvilken lokation man 
opholder sig på.

“
Nuuday

Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Nuuday er en dansk telco virksomhed, der blev 
grundlagt i begyndelsen af 2019 som følge af 
opsplitningen af de to TDC selskaber OpCo 
og NetCo i to selvstændige juridiske enheder 
under TDC Group. I den forbindelse skiftede 
OpCo navn til Nuuday. 

Nuuday leverer digitale tjenester og består af 
otte stærke brands, som udfylder forskellige 
behov hos privat- og erhvervskunder. På privat-
markedet drejer det sig om brands som You-
See, Telmore, Fullrate, Hiper og Blockbuster, og 

på erhvervsmarkedet omfatter det Fullrate Pro, 
Firmafon, TDC Erhverv, NetDesign og SECU. 

Nuuday arbejder med at skabe innovative 
digitale løsninger, som giver mening i men-
neskers liv og værdi for danskerne nu og i 
fremtiden gennem udviklingen af fremtidens 
TV, bredbånd, telefoni, netværk, it-sikkerhed, 
customer engagement og collaboration.

Nuuday beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere, 
som repræsenterer 33 forskellige nationaliteter.

Nuuday bruger flere digitale værk- 
tøjer til at sikre effektivt samarbejde

Microsoft Teams
Microsoft Teams er et arbejdsområde til teams, som 
samler alt indhold, alle personer og værktøjer under 
ét og styrker produktiviteten. 

Microsoft Teams er en del en af Office365 og inte-
grerer derfor gnidningsløst mellem Office program-
merne. 

Cisco Webex
Med Cisco Webex Teams kan teams samarbejde i 
virtuelle møderum, kommuniker, dele dokumenter og 
holde møder. 

For at sikre det tætte samarbejde bruger flere 
teams Cisco Webex Board, som både er et interak-
tivt whiteboard, et video system og en præsenta-    
tionsskærm. 


