
”Det skete at kontrakter blev scannet ind, 
men slet ikke i noget organiseret omfang. 
Det indebærer, at vi har en masse fysiske 
kontrakter liggende rundt omkring. F.eks. 
indgår vi rigtigt mange forfatterkontrakter, 
og vi har både behov for at gemme alle disse 
kontrakter et fælles sted, for at kunne tilgå 
kontrakterne igen og for at søge i forskellige 
termer og betingelser. Udfordringen bestod 
derfor i at digitalisere opbevaringen af vores 
papirkontrakter”, indleder IT Manager Mark 
Henriksen, Karnov Group Denmark A/S.

Automatisk påmindelse frigiver ressourcer
Fælles for enhver kontrakt er, at den med 
regelmæssige mellemrum skal tages op 
til overvejelse: Skal den fornys? Skal den 
opsiges? Skal den udløbe? Skal den gen-

For en virksomhed som Karnov Group Denmark A/S, 
udbyder af information til professionelle, der arbejder med 
jura, regnskab, revision og ledelse, som dagligt indgår 
rigtigt mange kontrakter med både klienter og leveran-
dører, betød manglen på en fælles tilgang til de mange 
kontrakter, at disse kun meget vanskeligt lod sig genfinde, 
og dermed var der heller intet fælles overblik over virksom-
hedens samlede kontraktgrundlag.

forhandles? Med kontrakterne liggende 
spredt over hele virksomheden manglede 
Karnov både et samlet overblik og et detal-
jeret overblik over hver enkelt kontrakt, lige-
som det heller ikke var muligt at etablere 
en egentlig arbejdsgang for kontrakternes 
behandling gennem virksomheden.
”Uden overblik var det meget vanskeligt 
for en ny medarbejder at forstå sit ansvars-
område, for hvad skal man tage fat i, hvem 
arbejder vi sammen med, og hvem er de 
vigtigste samarbejdspartnere? Disse ud-
fordringer havde vi alle sammen”, fastslår 
Mark Henriksen.

Hosted løsning – eller ingen!
For Mark Henriksen spiller det en afgørende 
rolle, at Canons kontraktstyringsløsning 

Hosted online-
løsning fra Canon 
skaber overblik 
over tusindvis af 
kontrakter hos 
Karnov
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• Virksomheden blev grundlagt af 
Magnus Karnov på en vision om at 
”Hver mands adgang til lovgivningen 
er grundstenen til ethvert demokrati”. 

• I dag er Karnov én af de ledende 
udbydere af information til 
professionelle, der arbejder med 
jura, revision, regnskab og ledelse, 
og virksomhedens onlineløsninger 
gør hver dag omkring 30.000 
brugere i stand til at træffe vigtige 
forretningsbeslutninger på et bedre 
grundlag. 

• I Karnov Group arbejder der ca. 150 
medarbejdere, fordelt på kontorer i 
København og Stockholm.

you can
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”Det jeg forventer mig mest af, er den proaktivitet Canons løsning giver mig 
ved konstant og automatisk at holde mig orienteret om hver enkelt kontrakts 
tilstand. Jeg kan på forhånd planlægge f.eks. en måneds kontraktarbejde 
samtidig med at løsningen giver os fuldstændig personuafhængighed, 
hvis en medarbejder forlader os.”
Mark Henriksen, IT Manager hos Karnov Group Denmark A/S

er en hosted online-løsning, da man hos  
Karnov har vedtaget en IT−strategi, hvor 
man fortrinsvis ønsker cloud-løsninger.
”Hvis ikke Canons kontraktstyringsløsning 
havde været en hosted løsning, havde vi 
aldrig været interesseret. Alt, hvad der kan 
”cloudes” bliver det, og vi er langt fremme 
med at opfylde denne strategi”, forklarer 
Mark Henriksen.

Intelligent workflow og mobilitet 
optimerer arbejdsgangene
Inden for kort tid tager Karnov fat på den 
workflow−del, der er integreret i Therefore 
Online. ”Får vi eksempelvis en ny med-
arbejder, skal vi have adgang til en lang 
række stamdata fra HR-afdelingen. Det 
kan vi lægge ind i et automatisk workflow 
i Therefore, og anvende i forhold til vores 
interne arbejdsgang i IT−afdelingen til 
f.eks. at generere mailadresse, konto, sy-
stemadgang og andre traditionelle med-
arbejderforhold. Det ser jeg meget frem 
til”, konstaterer Mark Henriksen.

Mobil adgang til kontraktindholdet, 
som eksempelvis Karnovs sælgere læn-
ge har efterspurgt, bliver en ny mulighed, 
som Mark Henriksen ser meget frem til at 
realisere. Tidligere skulle medarbejderne 
huske at kopiere eller printe det ønskede 
indhold – fremover bliver det tilgængeligt 
fra enhver browser.

Brugervenligt
For Karnov spiller it-systemernes bruger-
venlighed en meget stor rolle – og med 
Canons online kontraktstyringssytem er net-
op dette element sat i fokus. ”Brugevenlig-

heden er én af de gode ting ved systemet. 
Vi har f.eks. en studerende fra IT Univer-
sitetet, der dels yder it-support til vores 
brugere, dels håndterer udrulningen af 
systemet”, fremhæver Mark Henriksen.

Kontraktstyringssystemet giver ro i maven
Med styr på kontrakterne mener Mark Hen-
riksen, at det vil give mere ”ro i maven”, i 
og med at alt er samlet ét sted, hvor sik-
kerhed og back-up er i orden. Det er ikke 
mindst vigtigt, når Karnov, sikkert inden 
for kort tid, også lægger HR−afdelingens 
medarbejderkontrakter ind i systemet.
”Det jeg forventer mig mest af, er den 
proaktivitet Canons løsning giver mig ved 
konstant og automatisk at holde mig ori-
enteret om hver enkelt kontrakts tilstand. 
Jeg kan på forhånd planlægge f.eks. en 
måneds kontraktarbejde, samtidig med 
at løsningen giver os fuldstændig per-
sonuafhængighed, hvis en medarbejder  
forlader os.”

Eksemplarisk samarbejde med Canon
Det var en tilfældighed, der førte til at 
Karnov begyndte at interessere sig for  
Canons kontraktstyringsløsning. Ved 
en demonstration af scanning- og 
OCR−software hørte Mark Henriksen 
om løsningen. ”Jeg havde ledt lidt efter 
et system til kontraktstyring, men ikke 
fundet noget, der var cloud-baseret. 
Desuden er prisen så lav, at der ikke var 
behov for nogen investeringsprocedure. 
Samarbejdet med Canon gik meget fint, 
og alle aftaler blev overholdt til tiden”, 
slutter Mark Henriksen, der ikke tøver med 

at anbefale en kontraktstyringsløsning fra 
Canon til andre organisationer med behov 
for at håndtere mange kontrakter.


