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CORONAPANDEMIEN HAR ØGET
BEHOVET FOR ET GENBESØG AF
VIRKSOMHEDENS DIGITALE STRATEGIER
Mange virksomheders digitale strategier er presset af den accelererede digitale udvikling. Behovet for digital transformation har
aldrig været større, og det betyder, at man må genbesøge de digitale strategier, som er blevet forældet langt hurtigere end forventet.
De virksomheder, som har styr på deres digitale strategier, og kan bruge dem proaktivt til at skabe værdi for forretningen,
bliver fremtidens vindervirksomheder.

D

igitaliseringen er accelereret
Som vi netop har set med Corona, kan verden pludselig ændre sig fra
den ene dag til den anden. Konsekvenserne af den globale pandemi
har allerede været store og fatale, og vil påvirke os i lang tid fremover.
Verden har ændret sig. Det må vi begynde at indstille os på. Der er en
”New Normal”.
– Corona førte til omfattende ”Lockdowns” og ”Social Distancing”,
som gjorde, at vi blev afhængige af at kunne kommunikere virtuelt med hinanden
– både privat og arbejdsmæssigt. Digitaliseringen accelererede med flere år i løbet
af 2020, og det har krævet en enorm digital omstillingsparathed hos alle de virksomheder og organisationer, som skulle håndtere den nye virtuelle virkelighed, fortæller
Rikke Knudsen, Head of Business Consulting i NetDesign.
Teknologien var til stede
Mange virksomheder måtte i hast flytte hele deres virksomhed online, hvis de ville
have en chance for at overleve. Så der blev sat turbo på de digitale beslutningsprocesser
og udvist en kæmpe tillid til virksomhedernes IT-afdelinger, som arbejdede i døgndrift
for at få IT-systemerne hurtigt op at køre, så alle medarbejdere havde adgang til de
digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger hjemmefra.
– At alt dette overhovedet kunne lade sig gøre, på så kort tid, viser, at mange virksomheder var langt mere digitalt modne og meget mere omstillingsparate end først
antaget. Det siger noget om, hvor meget, og hvor hurtigt, man kan flytte tingene, når
der er støtte og opbakning – og alle arbejder sammen, forklarer Rikke Knudsen.

FAKTA
OM NETDESIGN
• NetDesign er en it- og konsulentvirksomhed,
som er specialist i at hjælpe danske virksomheder og offentlige organisationer med deres
digitale transformation og forretningskritiske
it-systemer.
• NetDesign er eksperter i at designe, levere,
vedligeholde og drifte løsninger inden for Collaboration, Cyber Security, Digital Infrastructure, og Customer Engagement.
• NetDesign rådgiver bl.a. virksomheder og
organisationer om, hvordan de får det optimale
ud af deres investeringer i it-sikkerhed, netværk
samt digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger.
• NetDesign har eksisteret i over 30 år. Virksomheden har ca. 320 medarbejdere og er en del af
TDC Erhverv og Nuuday.
Se mere om Business Consulting i NetDesign
her: https://www.netdesign.dk/business-consulting

Corona har nedbrudt barrierer
I takt med at hjemmearbejde og onlinemøder er blevet det normale, er mange barrierer blevet nedbrudt. Vi har taget mere af vores personlige liv med ind i vores professionelle liv, og vi har oplevet helt nye sider af hinanden. Ting vi altid har ment skulle
gøres face-to-face, har vist sig sagtens at kunne lade sig gøre online.
– Vi har deltaget i onlinemøder, webinarer og workshops med chefer og kolleger, som
er blevet inviteret hjem i stuen, med på gåturen til en ”Walk & Talk”, til online yoga og
virtuel fredagsbar. Vi har mødt hinandens børn, når de dukkede op på skærmen for
at få hjælp til opgaver i hjemmeskolen, og vores grænser mellem arbejde og fritid har
rykket sig. Der er blevet højere til loftet, efterhånden som forståelsen og tolerancen er
vokset i takt med, at vi har overgivet os til situationen, fortæller Rikke Knudsen.
Vi kan forvente endnu mere digitalisering
Tiden med Corona har været med til at åbne vores øjne for, at der findes en masse
gode digitale løsninger, som kan være med til at styrke forretningen. Omvendt har den
også vist, hvor sårbare vi er, hvis vi ikke har den rigtige teknologi og de nødvendige
digitale værktøjer til rådighed.
– Der er ingen tvivl om, at den digitale udvikling vil fortsætte i de kommende år, hvor
flere nye generationer af digitalt indfødte unge, træder ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er vi, som kunder og forbrugere, blevet markant mere digitale de seneste år, hvilket
aflæses tydeligt i vores ændrede adfærds- og indkøbsmønstre. Det er noget mange
virksomheder i stigende grad, kommer til at fokusere på, når de tilrettelægger deres
digitale strategier fremover, forklarer Rikke Knudsen.
Fremtidens vindervirksomheder er digitale
Ifølge Rikke Knudsen er det dog ikke nødvendigvis de mest kapitalstærke virksomheder, med mulighed for at ansætte de dygtigste medarbejdere, der kommer til at klare
sig bedst i fremtiden. Det er derimod de virksomheder, som er villige til at genbesøge

og revidere deres digitale strategier, så de passer til den nye virkelighed.
– Det er de omstillingsparate ledere, som evner at opbygge en kultur, der fremmer
innovation og et digitalt mindset i organisationen og hos medarbejdere, som kommer
til at skabe fremtidens vindervirksomheder, fortæller Rikke Knudsen.
Genbesøg jeres digitale strategier
For mange virksomheder har Coronapandemien været et wake-up call, fordi de blev
tvunget til at genbesøge og revurdere hele deres digitale strategi.
– Coronakrisen skabte et akut behov for en ny digital krisestyringsstrategi hos mange
virksomheder, hvor det handlede om at minimere konsekvenserne af de store forandringer og begrænse skaderne mest muligt; men det fokus har flyttet sig. Nu handler
det i højere grad om, at man har behov for en plan, der gør, at man har optimale betingelser for at tilpasse sig den nye virkelighed, fortæller Rikke Knudsen.
Digital transformation kommer ikke af sig selv
Men tingene kommer ikke af sig selv. Det kræver både mod, nysgerrighed og en veludviklet evne til at udfordre mainstreamtankegangen og status quo, hvis man skal lykkes
med at skabe en omfattende digital transformation i en organisation.
– Forandringerne kommer ikke af sig selv, og varige forandringer er umulige at skabe,
hvis man ikke samtidig arbejder målrettet med at fremme en digital kultur og et
digitalt mindset hos medarbejderne på tværs af organisationen. Samtidig er det yderst
vigtigt at sikre, at man er i stand til at identificere de områder, hvor det giver størst
værdi at arbejde med de digitale teknologier, forklarer Rikke Knudsen.
Få hjælp til at skabe forandringen
Det kræver mange ressourcer at skabe større digitale forandringer i en organisation,
for at kunne synliggøre, hvor forandrings- og tilpasningsbehovet er størst, hvor udviklingspotentialet gemmer sig, og hvordan transformationsprocessen skal drives, for at
blive en succes. Derfor har NetDesign skabt Business Consulting.
– Det at skabe forandringer i organisationer er en kompleks og langvarig proces.
Udover overblik og nøje planlægning, kræver det nemlig også et stort indblik i konkrete teknologier, samt en bred forretningsmæssig forståelse. I Business Consulting
fokuserer vi på at hjælpe vores kunder med at udvikle og modernisere deres digitale
strategier. Vi differentierer os ved at arbejde i krydsfeltet mellem forretningen og IT. Vi
synliggør, hvordan vores kunder kan øge værdien af deres IT-investeringer på tværs af
hele organisationen, og hvordan de kan få medarbejderne til at adoptere de nye systemer og værktøjer via vidensdeling og uddannelse, forklarer Rikke Knudsen.
Omfavn udviklingen og de nye teknologier
Som leder er det vigtigt, at man både interesserer sig for IT, ny teknologi, nye systemer
og platforme, samt de processer og den kultur, der hersker i virksomheden. For den
digitale udvikling er meget mere end bare teknologi, og det handler om andet end at
optimere og automatisere processer. Det handler også om mennesker og omstillingsparathed, og derfor bør det altid stå højt på agendaen.
– Som leder må man ikke være bange for it- og den digitale udvikling. Nye teknologier som f.eks. IoT, 5G og Machine Learning er ikke udviklingens fjende – det
er gammel og forældet teknologi derimod. Styrken i de nye teknologier er ikke,
at de gør mennesker bedre til at gøre det, de allerede gør i dag, men at de giver
mennesker, og dermed også virksomheder, mulighed for at gøre noget, de aldrig
har kunnet før. Det er det, der gør de nye teknologier og den digitale udvikling- og
forandringsproces så fantastisk spændende og udfordrende at arbejde med, fortæller
Rikke Knudsen.
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