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Digitalisering med omtanke 

Små virksomheder, der gerne vil digitalisere forretningen og udnytte nettet som salgskanal, 

skal se sig godt for. Der er både mange faldgruber og mange muligheder. Og det kan koste 

dyrt, når virksomheder ikke går velovervejet til opgaven. Men der er hjælp at hente. Innova-

tionsAgenterne giver en håndsrækning og peger virksomheder i den rigtige retning fra star-

ten. 

Det aarhusianske rejsebureau Check Point Travel levede oprindeligt af ”håndlavede rejser” til 

målgruppen 45+. Nu er håndarbejdet suppleret med et pakke-koncept, der fastholder rejser-

nes høje kvalitet, samtidig med at prisen er skarp. Desuden er nettet nu i højere grad inddraget 

som salgskanal. Sådan beskriver direktør Henrik Særmark-Thomsen den udvikling, bureauet, 

der har ni medarbejdere, har været igennem de seneste år. Udviklingen har betydet, at et 

uændret antal medarbejdere nu håndterer en omsætning, der er fordoblet siden 2010.  

Den interne og eksterne digitalisering og effektivisering af forretningen kom godt fra start med 

hjælp fra InnovationsAgenterne. De har bidraget til, at Check Point Travel er godt i gang med 

en gennemgribende digitalisering af virksomheden. Mødet med InnovationsAgenterne har ikke 

mindst givet Henrik Særmark-Thomsen en tiltrængt tænkepause i en travl hverdag og en mu-

lighed for at se virksomheden i helikopter-perspektiv. 

- Jeg er typen, der handler. Der skal ske noget. Problemerne skal løses, og det skal være 

lige nu. Når du samtidig har travlt med den daglige drift, så er der risiko for, at du tager 

nogle overilede beslutninger, som koster dig dyrt på den lange bane, forklarer Henrik 

Særmark-Thomsen. 

Netop investeringer i nye it-løsninger skal overvejes grundigt, og ifølge bureaudirektøren var 

han klar til at skrotte virksomhedens eksisterende webshop-system og købe et nyt. Innovati-

onsAgent Kai Ormstrup Jensen bragte ham på andre tanker. 

- Han bad mig stoppe op og lave en grundig analyse af arbejdsgangene på bureauet 

først. Desuden skulle vi kigge på de faser, vores kunder går igennem - fra det første 

møde med Check Point Travel til det afsluttende køb af en rejse. Formålet var at udpe-

ge de punkter, hvor det kan betale sig at effektivisere og styrke forretningen ved hjælp 

af it. 

- Resultatet blev, at vi valgte at optimere vores eksisterende hjemmeside i stedet for at 

skrotte den. I stedet har vi investeret i et tilbuds- og faktureringssystem, som gør det 

meget lettere for os at sammensætte tilbud på rejser. En rejse består af mange enkelt-

dele: flybilletter, hotel, leje af bil osv. I det nye system kan vi koble os direkte op på vo-

res underleverandører og sammensætte et tilbud lettere og ikke mindst hurtigere. Og 



jo hurtigere kunden modtager et tilbud, jo mere sandsynligt er det, at han køber rejsen 

hos os. 

Næste skridt i Check Point Travels digitale udviklingsplan er en ny hjemmeside og webshop, 

der gør det muligt for kunden i højere grad at betjene sig selv. Kunderne efterspørger nemlig i 

stigende grad muligheder for at kunne tilpasse rejsen individuelt, og gerne på nettet.  

Ifølge Henrik Særmark-Thomsen har dialogen med InnovationsAgenten betydet, at han nu 

træffer beslutninger om nye digitale tiltag på et mere oplyst grundlag. Og han mener, at man-

ge mindre og mellemstore virksomheder kan have gavn af en helikopter-tur med en Innovati-

onsAgent. 

- I en travl hverdag er det svært at finde tid til at sætte sig ned og tænke tingene igen-

nem. Kai kom ind som en uvildig mentor, der gjorde os opmærksom på nogle grund-

læggende ting omkring digitalisering, som vi ikke havde haft overskud til at tænke 

igennem. F.eks. at du skal udpege de præcise områder, hvor en investering i it rent 

faktisk giver en effektivisering og en bedre forretning. Og at du skal sætte dig i kun-

dens sted og analysere, hvordan han interagerer med din virksomhed på nettet, og 

hvilke behov han har. Det er noget, som mange små og mellemstore virksomheder kan 

lære noget af. Både når de gerne vil sælge mere på nettet, og når de vil effektivisere 

interne arbejdsgange med it. 

Henrik Særmark-Thomsen vurderer, at Check Point Travel er godt på vej, men endnu langt fra 

målet. Næste skridt er en ny webshop. Når den fungerer optimalt, tager Check Point Travel hul 

på et nyt kapitel i sin ekspansionsplan: lanceringen af net-filialer i nabolandene.  


