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Indstilling af produkter 
 
Nedenstående produkter er pt. blevet indstillet til iGRUPPEN. En række medlemmer har angivet deres 
interesse med det initial udfor hvert produkt. Angivelse er opdelt i følgende 3 kolonner: 
 

1. Jeg ønsker at få en kort præsentation, før jeg kan tage stilling  
2. Jeg ønsker at sælge og implementere produkter efter et uddannelsesforløb hos producenten 
3. Jeg ønsker at få produktet registreret under mine kompetencer på hjemmesiden, selvom at jeg 

ikke sælger og implementerer produktet. 
 
Initialer:  
 

KTP:  ktp Data 
ØD:  Østergaard Data 
SM:  Soft Matic  
CS:  Crea Soft 
IP:  iPartners i/s 
BCD:  BCD Nordic 
TC:  TRYGCONSULT 
SA:  SystemAgenten 
SWR:  SWR-Consulting 
S&M:  System & Metode 

 
 
Udvælgelse  
 
Udvælgelse af løsninger/produkter skal ske ved en demokratisk proces, hvor en løsning indstilles af en 
producent eller distributør. Hensigten er dog ikke at medlemmerne i flertal skal beslutte hvilke produkter, 
som skal markedsføres i netværket – men der skal dog mindst være 3 medlemmer udover producenten, 
som vil understøtte produktet med salg og implementering. 
 
KTP Data har anført, at deres boligadministrationsløsning kræver et indgående kendskab til branchen, og 
at der derfor ikke ville være andre medlemmer, som fandt den interessant. Derfor er brancheløsninger 
være undtaget fra denne regel. 
 
Det er endvidere producentens ansvar at igangsætte et længere uddannelsesforløb for de interesserede 
medlemmer for at øge deres kvalifikationer og sikre en bedre implementering hos kunderne. Vi ønsker 
ikke at kunderne får en dårlig oplevelse – som påvirker deres samarbejde med resten af medlemmerne i 
iGRUPPEN. 
 
Resultat 
 
Den lave deltagelse har medført at følgende produkter kom over ”spærregrænsen”: 
 

• InterForm 
• BlueSeries 
• IceBreak 
• IceCap 
• WebSmart PHP 
• WebSmart Presto 
• WebBolig 
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Produkt 
 
 
 
 
 
 

Område, 
 

Producent/Distributør    

IBS Enterprise Express 6.0 ERP-løsning IBS Danmark  SM BCD 
SA 

OFBiz for System i™ ERP-løsning Apache (Open Source)  CS 
IP 
TC 
S&M 

SM BCD 
SA 

IBM Unified Communication Telefoniløsninger IBM Danmark CS 
S&M 

 BCD 
SA 

InfoSuite Business Intelligence Excel Data CS 
IP 
TC 

CS 
IP 

BCD 
IP 
SA 

QlikView Business Intelligence MQMan CS 
IP 
TC 
S&M 

CS 
IP 

BCD 
IP 
SA 

MultiArchive Intelligent Document Management Multi-Support CS 
IP 
TC 

CS 
IP 

KTP 
IP 
BCD 
SA 
S&M 

InterForm Workflow Management System & Metode  
 
IP 

ØD 
CS 
IP 
TC 
S&M 

BCD 
SA 
IP 
 

BlueSeries Workflow Management System & Metode SM 
CS 
IP 

ØD 
CS 
IP 
TC 
S&M 

KTP 
BCD 
IP 
SA 

IceBreak Web Application Development. System & Metode IP ØD 
SM 
CS 
IP 
TC 
S&M 

KTP 
BCD 
SA 
IP 

IceCap Web Emulering af 5250-session System & Metode SM 
CS 
IP 

ØD 
CS 
IP 
TC 
S&M 

BCD 
SA 
IP 

WebSmart PHP Web Development i PHP BCD Nordic TC CS 
IP 
BCD 
SA 

 
IP 

WebSmart Presto Web Emulering af 5250-session BCD Nordic CS 
TC 

CS 
IP 
BCD 
SA 

 
IP 

WebBolig  Boligadministration Ktp Data  KTP KTP 

iSecurity (Raz-Lee) Styring og forbedring af sikkerhed SWR-Consulting S&M SWR SWR 

Scope Tools (Raz-Lee) Produktivitet SWR-Consulting S&M SWR SWR 
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Tilmelding til IBM Power Seminar  
 
Følgende medlemmer har tilmeldt deres løsning til et IBM event til efteråret. Præsentationen skal have et 
klart budskab, som henvender sig til et bredt publikum og skal kunne afholdes på 20 minutter. 
 
IBM har foreslået indlæg indenfor følgende vækstområder: 
 

• Embedded Solutions – Industry Solution Reseller Program 
• Unified Communications – 58% growth in 2008 
• Performance Management in BI – 18% growth in 2008 
• Mid Market ERP – 18% growth in 2008 
• IT Security – 15% growth in 2008 

 
Dette betyder ikke, at andre områder ikke er interessante.  
 
IBM forbeholder sig ret til at vælge, hvilke løsninger de finder mest relevant for deres event. 
 
Vi modtog oplæg fra: 
 

• ktp Data 
• Soft Matic 
• SWR-Consulting 
• TRYGCONSULT 
• BCD Nordic 
• System & Metode 
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ktp Data: 
 

Overskrift: GUI for Power 
 

Salgsbudskab: 
 

Moderniser dine applikationer med ”GUI for Power”. 
 

Beskrivelse: 
 

GUI for Power (G4P) er ”The missing link” i modernisering af RPG appli-
kationer. I korte træk er G4P for den grafiske brugergrænseflade hvad 
SDA er for 5250 emuleringen. 
 
I G4P er der er lagt vægt på, at rpg er virksomhedens primære udvik-
lingssprog. Der er respekt for virksomhedens meget store rpg know-
how. Denne know-how, der ellers er i stor risiko for at gå tabt ved ud-
skiftning af rpg som primær udviklingssprog, kan bevares og gøres 
langt mere dynamisk ved udvikling op mod G4P klienten. 
 
G4P, der er baseret på Icebreak Server, gør i et rpg miljø, den grafiske 
udvikling enkel og forståelig for udvikleren. Uden behov for kendskab til 
html og java kan udvikleren gå i gang efter en kort introduktion. 
 
Slutbrugerne får en komplet klient med genvejstaster, korte svartider 
og grafisk design. 
 
Udvikling af WebServices er tilsvarende enkel. 
 

Modtagere: 
 

Organisationer med egen udviklede applikationer og selvstændige soft-
wareudviklere. 
 

Kunde referencer: 
 

WebBolig der er baseret på G4P er installeret hos en række kunder 
landet over. 
 

Platform (IBM i™, Windows™): 
 

IBM i 
 

Producent: 
 

ktp Data A/S 
 

Produkt eller serviceydelse: 
 

Produkt. 
 

Prisniveau: 
 

Slutbrugerlicens baseret. 
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Soft Matic: 
 

Overskrift: Apache OFBiz ERP 
 

Salgsbudskab: 
 

Open Source, ingen licensomkostninger, platformsuafhængig (Java), frit 
valg af database. 
 

Beskrivelse: 
 

Apache Open For Business (OFBiz) er en ideel ERP udviklingsplatform til 
virksomheder der ønsker at komme i gang med ERP med minimale 
startomkostninger. 
 
Open Source ERP, Open Source CRM, Open Source E-Business / E-
Commerce, Open Source SCM, Open Source MRP, Open Source 
CMMS/EAM, mm. 
 

Modtagere: 
 

Mindre og mellemstore virksomheder indenfor bla. handel, distribution, 
service og produktion. 
 

Kunde referencer: 
 

Check ofbiz.apache.org 

Platform (IBM i™, Windows™): 
 

Linux, Unix, Windows. Der arbejdes på DB2 understøttelse til bla. IBMi. 

Producent: 
 

Community drevet Top Level Projekt under Apache Software Founda-
tion. 
 

Produkt eller serviceydelse: 
 

Projektledelse, implementering, udvikling, hosting og drift. 

Prisniveau: 
 

Gratis download, ingen licensomkostninger 
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SWR-Consulting: 
 

Overskrift: iSecurity effektiviserer og forbedrer implementeringen af OS/i's indbyg-
gede sikkerhedsløsninger. 
 

Salgsbudskab: 
 

Lovmæssige krav (SOX, PCI, HIPAA, BASEL etc.) samt almindelig god 
forretningsskik kræver veldokumenterede processer til styring af sik-
kerheden omkring infrastruktur, programmer og data. Anvendelse af 
iSecurity er en kost-effektiv løsning, som udvikles parallelt med IBM's 
løbende udvikling af OS/i. 
 

Beskrivelse: 
 

iSecurity består af 15 moduler, som kan implementeres individuelt efter 
kundens behov. 
Et grafisk interface giver en brugervenlig overflade med kraftige analy-
seværktøjer. 
Modulet FIREWALL monitorerer og kontrollerer alle 53 exit punkter og 
kan dermed sikre, at kun autoriseret TCP/IP aktivitet får adgang til IBM 
i ressourcerne. 
Modulet AP-Journal monitorerer og rapporterer (print, mail, SMS etc.) 
ændringer af data på database felt niveau. Der er også muligt at moni-
torerer read-access, hvilket ikke er muligt med den nuværende journal 
funktionalitet i OS/i. 
 
 
 

Modtagere: 
 

Sikkerhedsansvarlige, IT chefer, revisionsfirmaer. 
 

Kunde referencer: 
 

Ingen installationer af iSecurity i Danmark. 
Scope produkterne anvendes af kunder i Danmark. 
 

Platform (IBM i™, Windows™): 
 

IBM i 
 

Producent: 
 

Raz-Lee Security Inc. 
www.razlee.com 
 

Produkt eller serviceydelse: 
 

Produkt og serviceydelser i forbindelse med implementering. 
 

Prisniveau: 
 

FIREWALL: P05 = Euro 5.000,00, P60 = Euro 19.000,00 
Årlig vedligeholdelse = 20%. 
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TRYGCONSULT: 
 

Overskrift: PERSONALEPORTALEN  -  Cloud Computing på IBM System I 
 

Salgsbudskab: 
 

IBM System I som integrations-server 

Beskrivelse: 
 

MÅLSÆTNING OG FILOSOFI 

Filosofien bag PersonalePortalen er, på partnerbasis og med anvendelse 

af den nyeste teknologi, at integrere og udbyde markedets bedste per-

sonaleløsninger. Over den gennemprøvede infrastruktur fra vores web-

baserede lønløsning  -  InterLØN  -  udbydes én samlet løsning over in-

ternettet. Selvbetjening efter klippekortprincippet: 

 

Software as a Service 

 

TEKNOLOGI 

Webapplikationer giver mange fordele frem for traditionelle løsninger. 

Ud over de rent praktiske, som anvendelsen over internettet, giver 

brugen af WebServices langt bedre tekniske integrationsmuligheder 

applikationerne  imellem:  

 

Netop de fordele PersonalePortalen 

anvender i samarbejdet med vore partnere 

 

KONCEPTETS STYRKE 

Med PersonalePortalens koncept kan vores kunder fokusere på egen 

forretning. Kunden oplever store forbedringer i personalearbejdet og 

der skaffes samtidig en væsentlig reduktion af den samlede omkostning 

til software. 

 

Modtagere: 
 

Personaleafdelinger 

Kunde referencer: 
 

Ca. 20 

Platform (IBM i™, Windows™): 
 

IBM System I 

Producent: 
 

TRYGCONSULT A/S 

Produkt eller serviceydelse: 
 

PERSONALE-PORTALEN / INTERLØN 

Prisniveau: 
 

Afhængig af antal ansatte medarbejdere 
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 BCD Nordic: 
 
 

Overskrift:  
Web Emulering af 5250-session 

Salgsbudskab: 
 

System i™ 5250 grønskærmsapplikationer direkte til web uden programmering! 

Beskrivelse: 
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Modtagere: 
 

Alle 

Kunde referencer:  

Platform (IBM i™, Windows™): 
 

i system 

Producent: 
 

Business Computer Design 

Produkt eller serviceydelse: 
 

WebSmart Presto 

Prisniveau: 
 

Sammensætte på grundlag af maskintype og antal brugerer 
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System & Metode: 
 

Overskrift: Få en ny ERP-løsning ... for kun 75 kr. om måneden! 

Salgsbudskab: 
 

IceCap™ præsenterer din eksisterende ERP-løsning, som en moderne 
grafisk web-applikation. 
 

Beskrivelse: 
 

Det tager kun 10 minutter at installere og konfigurere IceCap™ på en 
IBM System i™ (AS/400). Alle brugere har herefter adgang til nyt gra-
fisk interface til de eksisterende applikationer på maskinen.  
 
IceCap™ erstatter IBM Client Access og præsentere alle tegnbaserede 
5250-applika-tioner som ægte web-applikationer. Der er ingen omkost-
ninger til andet udstyr eller ekstra licenser. 
 
Få et bedre overblik  
 
Det er ganske let at tilføje applikationerne i det medfølgende menu-
system; IceCap Portfolio™ – og du oplever straks, hvordan du effektivi-
serer arbejdsdagen. Applikationerne åbnes under selvstændige fanebla-
de, hvilket giver et fantastisk overblik og mulighed for hurtigt at springe 
mellem flere systemer. Portfolio tilbyder tillige, at du tilføjer en online 
brugervejledning til hver applikation.  
 
Udvid med flere sprog 
 
Den indbyggede sprogstyring giver din ERP-løsning nye muligheder i en 
globaliseret verden. IceCap™ opsamler alle tekster i en ordbog som du 
administrerer og oversætter. Derfra er det op til brugerens internet 
browser, at vælge det foretrukne sprog.  
 
Integrer til alle platforme 
 
Integrationsmulighederne er mangfoldige. De nye web-applikationer 
kan kaldes direkte fra de fleste systemer og programmer under Win-
dows, Linux og Mac OS/X. For eksempel er alle oversigter udstyret med 
en knap, som øjeblikkeligt overfører kolonner til et regneark. Enklere 
kan det ikke blive. 
 
Byd kunderne velkommen på Internettet 
 
Via IceCap™ kan kunder, samarbejdspartnere og mobile medarbejdere 
få adgang til udvalgte dele af din ERP løsning fra deres computer eller 
mobiltelefon. Det er på denne måde enkelt, at give kunderne adgang til 
ordreregistrering, salgspriser, lagerstatus, ordrestatus etc.   
  
Tilslut jer fremtidens infrastruktur 
 
Via simple makroer kan eksisterende applikationer omformes til Web 
Services, som er fremtidens infrastruktur. Dette åbner mulighed for 
dataudveksling med andre systemer og platforme – også via Internettet 
til eksterne samarbejdspartnere. 
 
Spar mindst en halv million! 
 
IceCap™ gør det muligt, at modernisere den eksisterende ERP-løsning 
og derved spare massive beløb til nye licenser og konvertering. Brug 
pengene fornuftigt! Investér i nye funktioner til det eksisterende system 
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frem for at konvertere til anden platform – det er aldrig problemløst. 
 
Prøv IceCap™ i 30 dage – og oplev, hvordan din egen ERP-løsning 
forvandles til en helt ny version. 
 
 
IceCap™ 
 
IceCap™ dækker alle programtyper med en grafisk brugergrænseflade 
– helt uden programændringer og uden adgang til kildekoden. IceCap™ 
er udviklet under IceBreak™ af System & Metode A/S til IBM OS/400 
version 5.1 eller nyere. 
 

Modtagere: 
 

Alle installationer 

Kunde referencer: 
 

Trygløn, Midtjyskforsikring, Gasa Nord Grønt 

Platform (IBM i™, Windows™): 
 

AS/400, iSeries, System i, IBM i 

Producent: 
 

System & Metode A/S 

Produkt eller serviceydelse: 
 

Produkt 

Prisniveau: 
 

Priseksempler … 
 
• 5 brugere for kr. 75/måned 
• 50 brugere for kr. 375/måned  
• Ubegrænset for kr. 1.750/måned 
 
Brugere defineres som samtidige interne og eksterne brugere (perso-
ner) af IceCap™. 
 

 


