Det er tid til at

booste
digitaliseringen
af din
forretning
Tag det første skridt og udforsk DiTEM
projektet – den digitale transformation af
europæiske mikrovirksomheder
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Projektet er stiftet med støtte fra den Europa-Kommissionen. Denne udgivelse
viser kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive stillet ansvarlig
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DiTEM kurset
Vi er glade for at introducere dig til det online DiTEM kursus. Det
kan hjælpe din mikrovirksomhed med at udforske og udnytte
digitaliseringens muligheder. Kurset er opdelt i de følgende seks
moduler:

IT-lederskab
Stærkt IT-lederskab er vigtigt
for alle virksomheder, der
ønsker at forøge
produktiviteten og
konkurrencedygtigheden i
den digitale æra. Du vil her
finde retningslinjer for,
hvordan du succesfuldt
leder en forretning i den
digitale æra

Sky
Skyen er en nødvendig del af
enhver moderne virksomhed
nu-til-dags. Hvis du endnu ikke
har udnyttet mulighederne ved
Sky-teknologien, kan du ligeså
godt udforske denne
introduktion til mulighederne
og fordelene ved Skyteknologien for din
virksomhed

It-sikkerhed
It-sikkerhed skal være en del
af hver mikrovirksomheds
strategi. Du vil her kunne
finde information om
datasikkerhed og lære,
hvordan du kan forbedre
datasikkerheden

Mobile løsninger
Du vil her lære mere om,
hvorfor mobilteknologi har
ændret spillet. Virksomheder
er nu fokuseret på at forbedre
brugervenligheden for
medarbejderne ved at bruge
teknologier, der er tilpasset
og er værdiskabende for
medarbejderne

Big data
Hvad er Big data, og hvad
betyder det for en
mikrovirksomhed? Du vil
her lære mere om, hvad
Big Data kan gøre for din
virksomhed inklusiv Big
Data platforme og
applikationer

Sociale medier
Hvad er digital markedsføring?
Hvad kan sociale medier gøre
for din virksomhed, og hvordan
kan du bruge sociale medier
og digital markedsføring til at
styrke din virksomheds
konkurrencedygtighed? Find all
svarene på disse spørgsmål
og lære mere om digital
markedsføring i dette modul

Scan QR-koden ovenfor for at få gratis adgang til kursusplatformen eller besøg: www.ditem.erasmusplus.website

Nøgleresultater
D e n

e u r o p æ i s k e D i T E M
u n d e r s ø g e l s e

Vi udspurgte 224 små- og mikrovirksomheder i seks europæiske lande,
og dette var, hvad vi fandt ud af:

Størstedelen af vores respondenter bruger allerede nogle af de
sociale medier eller sky-tjenester.

De foretrækker at bruge Facebook som socialt medie, dernæst
Twitter og Instagram.
Alle udspurgte mikrovirksomheder udtrykte et ønske om at tilegne
sig nye færdigheder, hvilket vil kunne hjælpe deres virksomhed.

56% af dem har en eller anden form for digital strategi, og har
planer om fortsat at bruge online teknologier.

60% af mikrovirksomhederne sælger varer online.

En stor del af gruppen er ikke interesseret eller er ikke kvalificeret
nok til at lave ”digitale planer”.
Fillagring, samarbejdsopgaver og distancearbejde er de tre mest
almindelige behov, som cloud-løsninger hjælper mikro-virksomheder
med at opfylde.
Er du interesseret i at finde ud af, hvad vi ellers fandt ud af? Du kan se hele
undersøgelsen her.
www.ditem.eu

Politiske anbefalinger
Formålet med Erasmus+ Innovations projektet ’Digitalisering af europæiske
mikrovirksomheder’ [her står der project to gange] (DiTEM) er at hjælpe
mikrovirksomheder med at forberede sig i digitaliseringsprocessen. Denne
rapport undersøger de udfordringer og problemer, som europæiske
mikrovirksomheder står over for med digitalisering af en eller (flere? Det står der
ikke) forretningsprocesser. Den beskriver projektets metodologi og resultaterne
fra en række af forsøgstest med mikrovirksomheder fra Storbritannien, Italien,
Grækenland, Finland, Bulgarien og Danmark.
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Forsøgstræningen
Mere end 120 personer fra seks forskellige
lande deltog i vores forsøgstræning. Her
er, hvad de mente:

”Jeg vil være i stand

”Det var første gang,
til at gøre digital markedsføring bedre.

at jeg har deltaget i et kursus om
Jeg forstår, hvordan søgemaskine

digital teknologier, men DiTEM hjalp
optimering fungerer, og hvordan jeg

mig virkelig med at forbedre mine
skal bruge informationen på min

evner i sociale medier!
hjemmeside”

Nye kunder kommer til!”

Teppo Ahremaa, Finland

Illias Hatzis, Grækenland

”Jeg var imponeret over
metodologien af hver træningsmodul

”Det bedste for mig ved at deltage i DiTEM

i kurset og måden, tingene er

forsøgsworkshoppene var at lære om Industri 4.0

struktureret… Det vil være en stor

og at dele viden med virksomhedsejere i

fornøjelse at dele DiTEM-kurset og

mikrovirksomheder som min egen”

de muligheder, som deltagerne kan

Ulf Egebjerg, Danmark

erhverve sig fra kurset”

”Der er indhold om en bred vifte af emner, der vil
være brugbare for alle online virksomheder, og de er
alle emner, som nye virksomheder måske ikke har
tænkt på eller studeret i dybden”

Charlotte Clark, Storbritannien
”Det har givet mig selvtilliden til at udvikle
min egen digital strategi til at promovere
vores frivillige muligheder. Tak for jeres
støtte”

Ian Tomlinson, Storbritannien

www.ditem.eu

Miroslav Lyudmilov, Bulgarien

PROJEKT
PARTNERNE
Centeret for virksomheder er et
Center of Excellence for mikro-,
små- og mellemstore
virksomheder inden for The

DiTEM-konsortiet består af syv partnere fra
seks EU-lande: Storbritannien, Italien, Finland,
Grækenland, Bulgarien og Danmark

Metropolitan University i
Manchester under Handels- og
Jura-fakultetet. MMU er DiTEMprojektkoordinatoren.

Eurocrea Merchant er et konsulent- og træningsfirma baseret i Italien
med to kontorer i Milano og Napoli. Deres mission er at forbedre det
europæiske samfunds konkurrencedygtighed gennem forretningsudvikling,
It-forum er et medlemsbaseret

uddannelse og oprettelsen af transnationale partnerskaber.

netværk med flere end 470
virksomheder fra private og

Handels- og innovationscenter INNOBRIDGE er en

offentlige organisationer,

forretningsstøttende organisation, der følger

universiteter, lokale, regionale

metoden, kollektive erfaringer og anvender know-how

og statslige myndigheder i de

fra det europæiske handels- og innovations centers

centrale og sydlige regioner af

netværk (EBN). Det er det første (og stadig eneste)

Danmark. It-forums

akkrediterede BIC af EBN-netværket i Bulgarien.

hovedkontoret er lokaliseret i
hjertet af Aarhus Universitets
campus, IT-forskning og
innovationscenter.

ETA er leverandør af erhvervsfaglige uddannelser, der opererer i over
50 lande over hele verden. De er dedikeret til at levere programmer,
der fører til faglige akkrediteringer i et fleksibelt miljø. Fra ambitiøse
ledere til erfarne trænere og konsulenter har deres praktiske
programmer bevidst sig værdifulde for en enorm række af individer.
TUAS investerer i pædagogisk
modernisering af videregående
uddannelser. De udvikler og
implementerer multifelt
innovationspædagogik med

CrystalClearSoft (CCS) var grundlagt i 2005 med formålet at

fokus på forskning, udvikling og

fremdrive læringsprocessen i en ny æra, der øger effektiviteten

innovation (RDI), fleksible

gennem brugen af ICS. CCS er den førende leverandør af digitale

læseplaner, iværksætteri og

løsninger og specialiserede tjenester til kommunikation af viden og

internationalitet.

skabe opmærksomhed om den mest effektive måde.

www.ditem.eu

