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Det lokale it-netværk 
under betegnelsen 
Silkeborg Valley lok-
kede nyt it-firma til 
Ferskvandscentret

Tekst: Jakob Schmidt  
Foto: Jens Anker Tvedebrink

SILKEBORG: Altoros er nav-
net på en international it-
koncern med hovedkontor i 
højteknologiens højborg, Sili-
con Valley i Californien. Nu 
har Altoros åbnet en afdeling i 

Silkeborg Valley - nærmere 
betegnet Ferskvandscentrets 
bygning O i Erhverv Silke-
borgs vækst-iværksættercen-
ter G-kraft.

På verdensplan har Altoros 
en koncern med cirka 200 an-
satte. Ledelsen sidder i Sunny 
Vale, Californien, mens man 
har udviklingscentre i Øst-
europa og Argentina samt af-
delinger i Norge, Storbritan-
nien - og nu Silkeborg.

Det lokale Altoros-kontor er 
foreløbig bemandet med Kim 
Jonassen, som har været på 
lønningslisten siden 2011.

It-koncernen tilbyder 
blandt andet højt specialise-
rede konsulentydelser til 
virksomheders udvikling af 
software, og for Kim Jonassen 
startede det i virkeligheden 
med, at han var kunde hos 
Altoros. 

Tidligere var Jonassen 
nemlig ansat som projektle-
der i en Aarhus-virksomhed, 
hvor man benyttede sig af 
Altoros’ ydelser.

Denne kontakt udviklede 
sig til, at Kim Jonassen fik an-
sættelse, og indtil for nylig var 
udgangspunktet privaten i 

Skovby. Og det var ikke nogen 
tilfældighed, at det blev Silke-
borg, da der skulle findes 
kontor andetsteds. Kim Jonas-
sen kiggede sig omkring, og 
Aarhus var alvorligt inde i bil-
ledet, før valget faldt på Silke-
borg.

- Jeg blev opmærksom på 
Silkeborg Valley-netværket 

via Steen Olsen fra virksom-
heden Soalive.dk, og senere 
viste Erhverv Silkeborg stor 
interesse for os som virksom-
hed. Jeg fik indtryk af, at der i 
Silkeborg bliver gjort noget 
ekstra for at skabe netværk, 
vidensdeling og samarbejde 
på tværs. Det er lige i Altoros’ 
ånd, fastslår Kim Jonassen.

En anden ting, som lokke-
de, var muligheden for at blive 
en del af Erhverv Silkeborgs 
G-kraft-program. 

Et udviklingsforløb for am-
bitiøse iværksættere, hvor der 
blandt andet sættes fokus på 
virksomhedsstrategi og 
vækstmuligheder. 
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33-årige Kim Jonassen har fået til opgave at opbygge en organisa-
tion i Danmark af den amerikanske it-koncern Altoros, og det sker 

fra Ferskvandscentret. Firmaet startede tilbage i 1999 og er grund-
lagt af den hviderussiske it-iværksætter Renat Khasanshyn. Han er 

fortsat i spidsen for koncernen, der i dag ledes fra Californien. 

Silicon Valley og 
Silkeborg Valley

Folkene bag Intranote er direktørene Erik Søndergaard, 
til venstre, og Søren Rust Nielsen. Virksomhedens 
egenkapital udgør 2,2 millioner kroner, efter at der i 2011 
blev investeret betydeligt i den fremadrettede udvikling af 
firmaet. Foto: tHomAS PRISKoRN

It-firmaet fik rekord-
overskud og investerer 
fremadrettet mod 
yderligere vækst

Af Jakob Schmidt

SILKEBORG: It-virksomheden 
Intranote A/S på Papirfabrik-
ken oplevede i 2011 for andet 
år i træk markant vækst på 
alle områder.

Omsætningen steg fra 2010 
til 2011 med 8,9 procent til 
34,6 millioner kroner, og 

overskuddet blev sidste år på 
godt tre millioner kroner før 
skat mod 2,2 millioner kroner 
året før.

- Det har været et tilfreds-
stillende år, hvor specielt 
vækst i indtjeningen som følge 
af vores satsning på bruger-
venlig software, har båret 
frugt. Vores force er i dag, at 
vi fokuserer så indædt på bru-
gervenligheden. Forstået på 
den måde at vores superbru-
gere ikke er afhængige af ud-
viklere men selv kan tilpasse 
deres løsninger.

Sådan forklarer direktør 

Erik Søndergaard om lidt af 
baggrunden for succesen.

Erik Søndergaard står i 
spidsen for virksomheden 
sammen med direktør Søren 
Rust Nielsen, og blandt Intra-
notes specialer er udvikling af 
intranet-løsninger og løsnin-
ger inden for dokumenthånd-
tering

Virksomheden oplyser, at 
man i 2011 haft betydelige 
udviklingsomkostninger. Det 
gælder blandt andet software 
til Ipad, Ipod og Windows 
Mobile-systemet.

- Der vil ligeledes blive inve-

steret i udvikling i 2012 med 
det formål at sikre den frem-
adrettede udvikling og aktivi-
tet, der kan sikre indtjeningen 
i markedet for software til vi-
dendeling. Senest har Intra-
note lanceret en vækststrate-
gi, der skal øge salgsstyrken 
og åbne op for nye markeder 
med afsæt i Sverige. Forvent-
ningen er, at organisationen i 
2014 kan høste frugterne af 
indsatsen med nye kontorer 
og større volumen, både når 
vi taler ansatte og kunder, ly-
der det optimistisk fra Erik 
Søndergaard.

Intranote er en  
brugervenlig Silkeborg-succes


