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Website med 40
.000 besøgende
om året

Teknologi
kan blive en
belastning
Når virksomheder
indfører
Unified Communic
ations &
Collaboration ska
l de tænke
sig om. Ellers kan
det blive en
belastning for vir
ksomheden,
siger Bjørn Ekner
fra Jabra.
Læs side 17
- Daglige nyhede

r, få nyhedsbreve

t hver uge...

Tilmeld dig nyhe
dsbrevet på
Telekommunikat
ion.dk
Få egne nyheder,

brochurer og links

til egen hjemmeside

med på Telekommun

ikation.dk

● Vi har mange beslutningstagere.
56% deltager i virksomhedens køb indenfor IT og tele.

Få dine kunders
opmærksomhed

Udgivelser & temaer

2 0 1 7

NR. 3 – 25. SEPTEMBER UGE 39

NR. 1 – 3. APRIL UGE 14
Deadline 20. marts

Deadline 8. september

• Det digitale kontor / Den digitale transformation
• Cloud Computing
• IT-sikkerhed

• Cloud Computing
• Internet of Things
• IT-sikkerhed
NR. 4 – 15. NOVEMBER UGE 46

NR. 2 – 6. JUNI UGE 23
Deadline 11. maj

Deadline 1. november

• Unified Communications and Collaboration
• Mobilitet
• SDN (Software Defined Networks)

• Unified Communications and Collaboration
• Mobilitet
• Videokonferencer

Få en advertorial med
Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi står klar til at hjælpe dig med at få skrevet din
advertorial, så du får det helt rigtige budskab ud til læserne.

Få flere kunder. Kom med på
ITreload.dk
Dit
banner

Annonce

Om at skabe værd
i
for sine kunder

”Hvordan skaber man
værdi for sine kunder
?
Næppe ved at sænke
abonnementsprisen
med en
lille logrende hund.
Værdiskabning handle
r i mine
øjne om at udvikle
produkter og service
ydelser,
der kan anspore til
at øge kundernes kreativ
itet,
produktivitet og indtjen
ing. Og heldigvis går
den
gode synergi begge
veje. Vores kunder
motiverer
os til fortsat at udvikle
os.”

Thorben G. Jensen, direktør

T

for ipnordic A/S.

horben G. Jensen er CEO
i
telefonivirksomheden
ipnordic A/S. Virksomhede
n
er beliggende i Sønderjyllan
d,
men har erhvervskunder
over
hele landet. Trods solidt
vokseværk er ipnordic stadig omgivet
af giganter i branchen.
Derfor
er tanken om at konkurrere
på
pris ikke den strategi, der
ligger

lige til højrebenet. Thorben
G.
Jensen fortæller:
”Vores styrke ligger i, at
vi
tilbyder kunderne merværdi
på
mange andre felter. Et eksempel
er vores unikke servicekonce
pt.
Vi tilbyder 24/7 support
alle
årets dage, og vores teknikere gør ikke forskel på kunder.
Uanset om du har 500 fastnet-

der er vigtigst. Disse kunder
stiller store krav til deres
teleløsning - både når det handler
om service og funktionalite
t.
De kan ikke bruge en standard
hyldevare. Vi udvikler systemet
sammen med disse kunder
og
tilpasser det perfekt til
deres
behov. Det er skræddersyed
e
teleløsninger, der giver kunden
en merværdi, som ingen
lavere
priser kan matche.”

nødvendige fagkompeten
cer og
beslutningstagere ind til en
snak
med kunden med det samme,
og hvis alle nikker, kan vi
være
i sving ugen efter.”

At være der for kunden
– er det en merværdi?
Når man skærer helt ind
til
benet, er den største værdi,
en
virksomhed kan give kunderne,
at være der, når de har brug
for
det. At tage dem alvorligt,
Egen udviklingsafdeling
uanset hvor stor eller hvor lille
ipnordic udvikler selv deres
en
sy- kunde det er, og vise
at
samarstemer
og
software.
Det drejer bejdet er vigtigt
telefoner kørende hos os,
for begge parter.
eller sig eksempelvis om
Communidu har 5 mobiler, så slipper
Det burde være en selvfølge,
vo- cator, PBX Designer,
ipnordic og det føles mærkeligt
res teknikere ikke opgaven,
før App og Virtual Statistics;
at kalde
eventuelle problemer er løst.
en netop det en merværdi.
stribe softwares, der er udviklet
Men
hvis økonomien bliver det
for gøre arbejdsdagen lettere
mest
Fleksibilitet og support
og afgørende parameter
– kan selvmere givtig for ipnordic’s
Alligevel ved direktøren
kun- følgeligheder blive
godt, der. Alt er udviklet
sjældenheder.
til specifikke Thorben G.
at især hans rigtig store kunder
Jensen og hans kolbehov. Thorben G. Jensen
er heftigt ombejlet af større
for- legaer er dog ikke i
seltvivl.
skaber, som sikkert kan tilbyde tæller om processen:
”Kundernes telefoni er vores
”Meget
ofte
starter
det
en lavere pris. Det er en
med, hjertesag, og vi ved,
del af at en kunde kommer
at deres tid
med
dagligdagen i branchen, men
det idé eller en udfordring, en og forretning er værdifuld. Derforstyrrer ikke hans nattesøvn.
som for er det også vores
mission at
han eller hun ønsker, at
vi skal hjælpe kunderne
”Jeg føler mig overbevist
trygt igennem
om,
at kunderne godt kan gennem- løse. Det kan være udvikling af både startprocesse
n og videre
ny funktionalitet. Hvis det
skue, at omkostningerne
bare i en rigtig stor televirksomhsker i den daglige drift. Egentlig er
ligger andre steder. Vi
drifter kan sådan en opfordring ed, det jo blot et spørgsmål om at
hele telefonidelen for kunderkøre leve op til kundernes
berettigefra skrivebord til skrivebord
ne, så de ikke skal bruge
de
forventninge
r.”
tid
og energi på det. Eksempelvis og meget ofte over mange landegrænser, før der kommer
sender vi ikke ekstraregning
en
er afklaring fra tekniske
for ændringer i opsætningen
chefer,
af programmø rer,licensha
kundernes omstillingssy
vere
stem. og mange andre.
Og det er en
Hos os er det blot én
af de proces, der kan tage
måneder. I
mange services, der følger
med.
Mange andre steder er gebyrer nogle tilfælde vil kunden sikkert
for den slags ydelser markeret have fundet en alternativ løsmed små bogstaver i kontrak- ning, inden der lander et svar.
I andre tilfælde har teknologiten, og opdages først, når
reg- kapløbet måske gjort
idéen uakningerne begynder at rulle
ind. tuel. Hos os kan vi
hive alle de Tlf. 89 10 10
Et billigere abonnement
10 / www.ipnordic.dk
kan
give flere hovedpiner, og
der
skal ikke dukke mange
ekstra
gebyrer op, før besparelsen
er
sat til.”
ipnordic
Men det er ikke kun sup• leverer telefoni og internet
til erhvervskunder i Danmark
portdelen, der gør, at mange
• er i solid vækst og beskæftiger
pt.
100+
medarbejdere
både store og små kunder
• tilbyder fastnet, mobiltelefoni
tro, omstillingsanlæg og internet
fast fortsætter samarbejdet
• bygger deres forretning
med
på at tilbyde telefoni uden
den sønderjyske telefonivirkkontraktlige bindinger og
med 30 dages fuld returret
somhed. Thorben G. Jensen
• har et servicekoncept, hvor
de tilbyder 24 timers support,
året rundt og svarer kald
fortæller:
inden 15 sekunder
• er pioner inden for markedet
”Vores supportkoncept
for ip-telefoni
er
• udvikler selv al software
udslagsgivende for nogle
af vo• tilbyder specielle produkter
res kunders valg. Men for
som sekretærservice og
en
GPS flådetracking, til optimering
del af de største er det sikkert
af kundeservice og
arbejdsprocesser
vores fleksibilitet og vilje
til at
imødekomme specifikke behov,

Kontakt:
Konsulent Nikolaj Jonasson, nj@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 39

Magasin, website og nyhedsbrev
IT-Reload er meget mere end et trykt magasin. Med vores
digitale univers skaber vi kontakt til over 40.000 potentielle
kunder om året, hvilket giver dig mulighed for at få nye kunder.
Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at få
flere kunder.
Kontakt:
Konsulent Nikolaj Jonasson, nj@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 39.

Få dine
nyheder
med
Link til din
brochure/
whitepaper

Link til din
hjemmeside

2 0 1 7 Annonceinformation
Rabatter

Bliv medlem og få store fordele:
50 procent rabat på annoncer og advertorials i magasinet.
50 procent rabat på alle bannerannoncer på ITreload.dk og i
nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. it-sikkerhed – 3 stk.
Brochure/whitepaper på ITreload.dk – 1 stk.

2 indrykninger ........................................................................... ÷25 %
3 indrykninger ........................................................................... ÷30 %
4 indrykninger ........................................................................... ÷40 %
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder. Rabatter på indrykninger og medlemspakken kan ikke kombineres.

Jeres pressemeddeleser på ITreload.dk – max. 6 stk.

Pris 6.800 kr. i 12 måneder.

Placeringstillæg
Formater og priser i 4 farver

Placeringstillæg: Side 3, 5 eller 7: +10 %
Pris i DKK

1/1 side

19.900,-

Bredde x højde:

Indstik

256 x 370 mm

Et indstik er en effektiv Direct Mail, der sikrer jeres budskab stor
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.
Indhent venligst tilbud.
1/2 side

15.900,-

Bredde x højde:

Generel information

A: 124 x 356 mm
B: 256 x 176 mm

A

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

B
1/4 side

C

A:
B:
C:
D:

A
B

10.900,-

Bredde x højde:

D

58 x 356 mm
124 x 176 mm
190 x 116 mm
256 x 86 mm

IT-Reload påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar
for IT-Reload.

Forside-spot
Bredde x højde:

1xA: 82 x 75 mm
2xA: 170 x 75 mm
3xA: 256 x 75 mm

A

5.900,8.900,11.900,-

(i samme udgave)

Bagside 1/1 side

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g.
Bladformat: Tabloid

24.900,-

Bredde x højde:

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/
mediebureau godkendt af IT-Reload. Der ydes ingen godtgørelse på
indstik.
IT-Reload forbeholder sig ret til ændringer.

A: 256 x 370 mm

A
B

Bagside 1/2 side

14.900,-

Annoncesalg: Nikolaj Jonasson, nj@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 39
Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Bredde x højde:

B: 256 x 176 mm
Dobbeltside
Format: Kontakt os for mål

35.900,-

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk
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Din kontakt til virksomhedsejere og
IT-ansvarlige i danske virksomheder
It og digitaliseringen i vores hverdag hører til blandt de mest innovative og dynamiske områder overhovedet i dansk erhvervsliv.

Få flere kunder. Kom med på
ITreload.dk

Via aktiv og opsøgende journalistik sætter IT-Reload på 20. år fokus
på branchens politiske og økonomiske rammevilkår, ligesom vi har
fingeren på pulsen, når det gælder de nyeste produkter, systemer
og visioner for effektive it-løsninger.
Der er masser af beslutningstagere, som søger inspiration og viden
i magasinet IT-Reload, og det udnytter vores samarbejdspartnere i
deres markedsføring.

Dit
banner

Få dine
nyheder
med

På nettet har ITreload.dk og vores nyhedsbrev, et stigende antal
besøgende, hvilket giver dig mulighed for synlighed i vores digitale
univers.

Få link til
din
brochure/
whitepaper

Kontakt os allerede i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe med at
skaffe flere kunder.

Redaktion:
Lars Bennetzen
redaktion@ITreload.dk

Link til din
hjemmeside

Salgsafdeling:
Mediekonsulent Nikolaj Jonasson, nj@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 39

Cloud Computing

Velkommen til
’Always-On’ æra
en

IT-Reload – oplagsfordeling

Antal

%

Virksomhedsejere og IT-ansvarlige i virksomheder

7.818

92

IT-indkøbere i stat, regioner og kommuner

496

6

Branchens leverandørfirmaer

211

2

Ialt

8.525

2016 kan potentiel
t set gå hen
og blive det stærkeste
økonomisk fremgang år med
siden
2007, mener PwC.
Det
som sød musik, men lyder
vækst kommer ikke økonomisk
uden hårdt
arbejde og habil
teknologi

Always-On virksomheden

s succes ligger

i tilgængeligheden af data og
applikationer 24 timer
i døgnet,
7 dage om ugen
uanset hvor i verden,
man ønsker
adgang fra

generhverves – også
i de
Her spiller ’tilgængelig kritiske situationer.
Af Martin Plesner-Ja
hedsløsningen’ en
cobsen,
hovedrolle, da den
Team Lead Nordic,
skal sikre kontinuitet
Veeam Software
en af
forretningsprocessern
e og
I den moderne forretning
lig mere end det koster
oprette infrastrukturen evnen til at genat have den rigtige
hvor
plads til selv den mindste er der hverken
infrastruktur.
Ifølge Roy Illsley, Principalsom helst fra.
nedetid eller
systemer, der ikke
Analyst hos
Derfor er det essentielt,
analysehuset Ovum,
er til at
at virksomheder
er markedet for datatilmed. Enhver forstyrrelse komme i kontakt
beskytter
gængelighed nu i omegnen
sig på forhånd – hvilket
af den normale
drift kan resultere
størsteaf 12 milliarder
delen har forsømt.
dollars, da de gamle
i tab. Specielt for virkForbløffende, når
backupløsninger hursomheder som er afhængige
man
tænker på det tab
tigt bliver forældet.
bare én times nedetid
af at være
tilgængelige hele tiden
medfører. Hele 84
Det er på tide at udskifte
og kunne levere
% anerkender endda,
kundeservice 24/7.
den
nuvæat deres forretning
rende it-infrastruktur
lider
ud
Gap’ – kløften mellem, af et ’Availability
it-løsninger og virtualiserimed pålidelige
hvad it kan levere,
Sig ’ja’ til tilgænge
ngsteknologi. I
og hvad forretning
dag opererer mere
lighed
en forventer.
end 50 % af verden
Konsekvenserne ved
Skal en virksomhed
på
virtualiserede servere,
nedetid er større end
beskytte sig selv mod
og Gartner forudser,
blot de økonomiske.
uforudset nedetid,
at dette stiger til 82
Der
må de
% i 2018. I Danmark,
risiko for, at forstyrrelse er også en reel
mantraet til sig. It systemertage ’Always-On’
ligger vi allerede på
rne skader virksomskal kunne give
det
hedens omdømme
uafbrudt adgang til
elle servere indeholder niveau i dag. Virtu. Ifølge 2016 Veeam
filer og
Avaien
lability Report mener
Always-On virksomhe applikationer.
af data, og for at undgå massiv mængde
73
dens
succes
datatab
it-ansvarlige, at nedetid % af de adspurgte
ligger
er det
i tilgængeligheden
vigtigt, at man regelmæss
eller datatab påvirker
af data og applikation
igt sikkerhedskokundernes tillid til
er
24 timer i døgnet,
pierer data og sikrer,
virksomheden og påvirker
7 dage om ugen uanset
at
data
virksomhedens omdømme
kan genskabes
hvor i verden, man
igen.
negativt.
ønsker adgang fra.
Set i dét lys, har det
Virksomheder forsømm
overraskende svar
Always-On begynde
til os været, at mange
er
r og slutter
at beskytte sig selv
virksomheder stadig
med teknologi
bruger lokal backup.
Og nok også vil gøre
Genetablering af omdømme
For at blive en Always-On
det om to år. Ikke
koster væsentvirksomhed er det
nok med det, så forvigtigt, at data med
sømmer en lang række
garanti gemmes og
kan
teste deres backup-lø virksomheder at
sninger hyppigt nok.

100,0

IT-Reload sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)

5
Der er et stigende
behov for en ny generation af backupog recovery-systemer,
som fokuserer på
hele datacenteret
og
samtidig kan udnytte
nyt hardware, der
kan levere snapshots
hver
skabe backup til eventuel 15. minut og
genetablering af
it-systemet.

Coromatic gør det
muligt for
virksomheder og
organisationer at opretholde
deres drift
uden afbrydelser.
Som førende
leverandør af løsninge
r til kritisk
infrastruktur sikrer
vi uafbrudt
forsyning af strøm
og datakommunikation.

Backup og recovery
altid følge ’3-2-1’-re-systemer bør
glen

Med 3-2-1-reglen
skal man have tre kopier
af data; på 2 forskellige
media (disk-disk,
disk-tape, disk-cloud
); og mindst 1 af disse media skal være
offside. Man kan også
argumentere for at
tilføje et nul til reglen,
som repræsenterer
nultolerance over
for
fejl. Det betyder, at
alt skal testes hyppigt.
Takket være de nye
højkvalitetsløsninger
er det både overkomm
eligt og uligt lettere
end nogensinde før
at forhindre tab af
data. Det er ikke nødvendig
t at skulle vælge
mellem optimering
af budget eller beskyttelse af data. Datatilgæn
gelighed 24/7/365
er i dag en realitet
for ’Always-On’ forretningen.

Q

Om Martin
Plesner-Jacobsen
Martin Plesner-Jaco
bsen har titel af
Team Lead Nordic
hos Veeam. Martin
har
i gennem de sidste
14 år arbejdet som
konsulent hos nogle
af Danmarks største
virksomheder, hvor
han omlægger og
effektiviserer it.
Martin er specialisere
ti
Microsoft og VMware
produkter, og han
har de sidste 5 år
arbejdet i krydsfeltet
mellem it-organisat
ion og forretning.

Drift uden
afbrydelser

Coromatic tager
fuldt ansvar fra
strategi og design,
integration, vedlige
til
holdelse og energio
ptimeret drift
af kritisk infrastr
uktur. Vores ekspert
ise inkluderer
nødstrøm og køling,
netværk og datakom
såvel som sikkerh
munikation
ed. Installationer
leveres as-a-service eller som turnkey
-løsninger.
Ring 66 17 62 60

eller besøg os på

coromatic.dk

Mere end 30 års
erfaring med produkte
kritisk infrastruktur.
r og løsninger til
Erfaring og viden,
Coromatic Academy
vi deler ud af på
. Tilmeld nyhedsbr
ev og få invitation
i din indbakke. Se
er
mere på coromati
c.dk/events.
Coromatic i Danmark:
Odense • Roskilde
• Vejle • Aarhus
Coromatic Nordic:
coromatic.se .no
.dk .fi Coromatic
International: coromatic
.com

Senest kontrollerede oplag: 8.525 eksemplarer
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet og
PackMarkedet samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og ITreload.dk

2 0 1 7 Læserundersøgelse

Få ﬂere kunder med IT-Reload
Mange beslutningstagere
56 procent af de besøgende i IT-Reloads univers
deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens
beslutninger om køb indenfor IT og telekommunikation.

Høj troværdighed
96 procent syntes, at IT-Reload er et troværdigt
eller meget troværdigt medie.
Beslutter alene/sammen med andre

Ikke beslutningstager

Læserne bruger tid på magasinet
40 procent bruger over 11 minutter på at læse en enkelt
udgave af avisen IT-Reload. 51 procent bruger mellem
6 og 10 minutter.

God respons på din markedsføring
32 procent har kontaktet en virksomhed på baggrund af
en omtale eller en annonce.

Få jeres brochurer/whitepapers med på ITreload.dk
35 procent vil gerne have adgang til dine brochurer/whitepapers via ITreload.dk
25 procent vil gerne linke sig videre til dine løsninger og produkter på din hjemmeside

Typisk proﬁl af læseren/brugeren i magasinet og på ITreload.dk
•
•
•
•
•
•

Beslutningstager om køb indenfor IT og tele.
Mellem 45 og 54 år.
Arbejder i en virksomhed, der har brug for løsninger indenfor IT og tele.
Læser vores trykte magasin og bruger over 11 minutter pr. udgave.
Er ﬂittig bruger på ITreload.dk og læser nyhedsbrevet.
Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer og omtaler
i magasinet og ITreload.dk.

Ring til Nikolaj Jonasson på tlf. 46 93 66 39 og få et godt tilbud
Data: Indsamlet i foråret 2016 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 143 deltagere er fra ITreloads univers, der består af:
Magasinet IT-Reload | Nyhedsbrevet IT-Reload | Nyhedsportalen ITreload.dk

Ved ikke

2 0 1 7 IT-Reload

Få dine budskaber ud til 40.000 potentielle
kunder i vores digitale univers
Dit
banner
Få dine
nyheder
med

Få dine
brochurer/
whitepapers
med
Nyhedsbrev
med dine
nyheder

ITreload.dk

Link til din
hjemmeside

Kontakt
Mediekonsulent Nikolaj Jonasson, nj@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 39

