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Hvorfor hurtigt internet?
Virksomheden fik flere og flere medarbejdere, og 
da de 3D modeller der arbejdedes med, samtidig 
blev større og større, var ADSL ikke tilstrækkeligt.
Der opstod flaskehalse om dagen, og backup af de 
tunge filer om natten nåede ikke at blive færdig.
Der var brug for en betydeligt hurtigere internet-
forbindelse. Sagens filer samles til natlig backup

Hvorfor fibernet?
Ønsket var en hurtig og stabil forbindelse, så der-
for faldt valget på en fibernet-løsning.
Det var vigtigt, at det blev en fremtidssikret 
løsning, så der på et senere tidspunkt kunne 
skrues op for hastigheden. Og det giver den valgte 
løsning mulighed for.

3D modellerne bliver større og større

Fra bestilling til installation: 14 dage
Installation og tilslutning: 2 dage
Kabling til routere: 2 dage
Backup servere: IT-Security, Ballerup

Pris, anskaffelse: 1.400 kr.
Abonnement: 499/md.
Mulighed for opgradering: Ja
Maksimal mulig hastighed: 100/100 Mbit/s

Se også video om anskaffelsen

“Vi kan meget bedre udveksle filer, efter at vi har fået det hurtige 
internet. Det hjælper os til at samarbejde bedre; dels internt i de 
enkelte afdelinger, men også afdelingerne imellem. 
Og det kan ses på bundlinjen!”

Rasmus Hjort, medindehaver

Fibernet idoc
Hastighed: 20/20 Mbit/s
Forbindelse: Fiberforbindelse
Leverandør: HEF
Etableret: 2014

Rådgivende ingeniører, 3D modellering og CAD
Antal medarbejdere: 36
Virksomhed startet i: 2010
Omsætning: Ca. 15 mio. kr. årligt

https://www.youtube.com/watch?v=u_xAiQjmP1k


Forventninger til løsningen
Der var forventninger om, at en hurtigere 
forbindelse kunne give virksomheden bedre 
mulighed for at kommunikere med kunderne - 
altså at sende modeller og tegninger. Der var også 
forventninger om, at der med hurtigt internet 
kunne opnås bedre kommunikation mellem afde-
lingerne i Aalborg, København og Poznan, Polen.

Er løsningen tilfredsstillende?
Alle arbejdsprocesser kan nu gå meget hurtigere.
Der er ingen ventetid ved arbejdsstationerne, og 
udveksling af filer foregår helt uden problemer. 
Backup kører om natten, og alle dagens filer når at 
komme med. 
Det giver tryghed og hjælper til, at der nu kan 
fokuseres på arbejdet.Fuld digital arbejdsproces

Eksisterende arbejdsgange
De eksisterende arbejdsgange er forbedret betyde-
ligt. 
Det gølder administrative opgaver som bogføring, 
mail-korrespondance og fakturering, og alt hvad 
der angår fildeling og kommunikation med kun-
derne.

Det er blevet muligt at samarbejde over afstand

Nye forretningsområder
Den hurtigere internetforbindelse har givet virk-
somheden mulighed for at vokse i antal medarbe-
jdere. Det har også betydet, at der kan tages større 
og mere avancerede opgaver ind. 
Der produceres mere datakrævende opgaver, og 
anvendes i større omfang animerede videoer af 
3D-modeller i kommunikationen med kunderne.idoc - en hurtigtvoksende virksomhed

Se også video om effektkæden

“Din virksomhed kan have virkelig stor glæde af hurtigt og stabilt 
internet. Det er en uundværlig del i forhold til at kunne vækste. 
Og lad være med at gå på kompromis med hastigheden. 
Vælg hellere en overdimensioneret løsning end en langsom, for det er 
ikke meget dyrere men giver stort output!”

Rasmus Hjort, medindehaver

Udarbejdelse af 3D model diskuteres
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