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InnovationsAgenterne styrker dansk kort-udvikler 

- CardLab udvikler betalings- og adgangskort med biometri og øget sikkerhed 
 

Selv specialiserede og højteknologiske virksomheder har brug for ekstern sparring, viden og 

samarbejdspartnere for at styrke deres forretning. Det ved en af verdens førende udviklere 

af avancerede elektroniske plastikkort, danske CardLab. De har brugt InnovationsAgenterne 

som super-researchere til at finde nye sparrings- og projektpartnere. 

- Deres arbejde er guld værd, siger direktør Frank Sandeløv om InnovationsAgenterne. 
 

Han har fået hjælp fra agenterne til videndeling, nye kontakter og nye muligheder for finansie-

ring af udviklingsprojekter. 

CardLab er blandt en lille håndfuld virksomheder internationalt, der konkurrerer om at realise-

re visionen om at ”putte en computer ind i et kort”. Siden 2006 har virksomheden arbejdet på 

at udvikle fremtidens kredit- og adgangskort, og CardLab har kunder og samarbejdspartnere 

over hele verden, fra USA til Kina. 

CardLab er helt i front inden for bl.a. mikroelektronik, it-sikkerhed og biometri. Så langt i front, 

at vejen fra idé til færdigt produkt er krævende og besværlig, bl.a. fordi der skal udvikles helt 

nye produktionsteknikker for at kunne presse kortets nye funktionaliteter ned på meget lidt 

plads. For eksempel må den mikroelektronik, der er indstøbt i kortet, max. være 0,45 mm høj 

og selve printkortet er 0,12 mm højt. Et typisk plastikkort må max. være 0,76 mm. højt for at 

opfylde de internationale standarder. 

CardLabs avancerede betalings- og adgangskort kaldes ”powered cards”, fordi de rummer et 

ultra-tyndt batteri, der giver strøm til kortets funktioner. CardLab har udviklet fire grundmodu-

ler, der kan kombineres, så kortene kan avendes både som adgangskort, ID-kort og betalings-

kort med valgfrit niveau af sikkerhed:   

- en dynamisk magnetstribe, der gør det muligt at samle flere kort i ét 
- en scanner, der aflæser kortindehaverens fingeraftryk 
- en tænd/sluk funktion, der aktiveres ved, at man banker let på kortet 
- en RFID-jammer, der forhindrer uønsket aflæsning af kontaktløse kort  

 

Direktør Frank Sandeløv: 

- For en udviklingsvirksomhed som CardLab er det afgørende ikke blot at finde kunder, 
men også at finde samarbejdspartnere, der kan og vil udvikle de nye teknologier sam-
men med os og dele deres viden med os.  

 

På vejen fra produktudvikling til storskala-produktion har InnovationsAgenterne konkret hjul-

pet CardLab med: 



- at forberede en ansøgning til Markedsmodningsfonden, der skal finansiere en test-
case i markedet sammen med en udvalgt dansk eller udenlandsk kunde  

- at undersøge mulighederne for at etablere et udviklingsprojekt i regi af EUs innovati-
onspuljer for små og mellemstore virksomheder 

- at etablere samarbejde med Dansk Biometrisk Selskab for at blive en del af det danske 
netværk af virksomheder med fokus på biometrisk teknologi  

- at skabe kontakt til ingeniørstuderende med henblik på studiejobs og praktik  
 

Med hjælp fra InnovationsAgenterne har CardLab fået en bredere palet af muligheder og et 

større netværk. 

- InnovationsAgenterne har hjulpet os videre med mange nye kontakter, og vi har fået 
gode henvisninger til nye muligheder for finansiering af udviklings- og kommercialise-
ringsprojekter, slutter direktør Frank Sandeløv. 
 

Seneste nyt fra CardLab: 

CardLab indgår samarbejde med engelske BioSSL, eksperter i biometrisk sikkerhed på nettet. 

BioSSL integrerer CardLabs nye kort med fingeraftryksscanner i deres løsningsplatform. 

Et nyt smart card baseret på CardLab teknologi er netop lanceret på det amerikanske marked. 

Kortet er et”bridge kort”, der kombinerer en mobil-app med et traditionelt betalingskort.  


