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P I O N E R E R N E Af Anette Schulin-Zeuten

Zap...Zap...

Den lille danske software-
virksomhed Northmann
har satset på det engelske
marked og herved opnået
en distributionsaftale med
KodakPolychrome Graphi-
cs. Nu glæder virksomhe-
den sig til at samle kræfter-
ne om Skandinavien.

Erfaringer fra udlandet

Midt på Vesterbrogade i Køben-
havn ligger Anton Rosens pris-
belønnede bygning Løvenborg,
hvor det lille softwarefirma
Northmann har lejet sig ind. 

Northmann blev startet i
2002 og de første to år af virk-
somhedens levetid er gået med
at udvikle software, som gør
det nemt og billigt for virksom-
heders marketing-afdelinger at
genbruge digitale billeder og
styre billedbruget hos datter-
selskaber og distributionssel-
skaber i udlandet. Northmann,
som blandt andet har William
Schulin-Zeuthen og Vækstfon-
den i investorkredsen,  har ud-
viklet software til at organisere,
behandle og distribuere digita-
le billeder, grafik, logo’er, PDF
filer, videoklip o.l. til marke-
ting- og informationsafdelin-
ger. Systemet er baseret på selv-
betjening og sparer dermed
brugerne tid samtidigt med at
det sikrer en højere og ensartet
kvalitet, når billeder bruges i
tryksager eller på WEBsider og
i dokumenter. 

Kigger man ind, vil man of-
te kun finde to eller tre medar-

bejdere hjemme, og de fleste
stole stomme. Resten af flok-
ken er i London, Paris, Älmhult
i Sverige eller andre steder.
Sådan har det været de sidste
mange måneder, siden selska-
bets direktør William Schulin-
Zeuthen fik et tilbud han ikke
kunne sige nej til fra Kodak Po-
lychrome Graphics. I foråret
2004 deltog Northmann i DRU-
PA messens Software Innovati-
on Parc i i Tyskland. Her ople-
vede firmaet en stor interesse
for sit produkt. Efter messen
skrev det anerkendte fagblad
Seybold Reports, at det var lyk-
kedes for Northmann at virke-
liggøre en gammel drøm om at
arbejde med kun en enkelt di-
gital master. Messen var samti-
digt stedet hvor Kodak Po-

lychrome Graphics (KPG) fatte-
de interesse for Northmann.

Virgin blandt de nye kunder
Så William Schulin-Zeuthen
pakkede kufferten og flyttede
til London, hvor Northmann i
forvejen har en medarbejder
placeret. I løbet af fem måne-
der lykkedes det at få fem nye
kunder, hvor iblandt Virgin Mo-
bile og Virgin Retail nok er de
mest kendte i Danmark.

- Det har været både lære-
rigt og hårdt arbejde for alle i
Northmann at samarbejde med
KPG. Vi har skulle udarbejde
programmer for træning, in-
stallation og markedsføring ef-
ter Kodaks normer og samtidig
været en del af deres salgsorga-
nisation under selve test mar-

keting kampagnen. Salgsarbej-
det har været styret af Kodak og
vi har således solgt til Modern
Colour Solutions, en virksom-
hed med 15 ansatte, samt til in-
ternationale virksomheder som
HH Associates og Triple ARC,
som er nogle af de største ope-
ratører indenfor Print Media
Management i England og Eu-
ropa, samt til den engelske af-
deling af verdens største produ-
cent af hobby bøger - David &
Charles - der er ejet af ameri-
kanske FW. Med denne spred-
ning i kunde-gruppen, har det
selvsagt været en meget stor
udfordring for Northmanns
medarbejdere, men det er gået
over al forventning, siger Wil-
liam Schulin-Zeuthen. 

På baggrund af det flotte re-

sultat indgik KPG forhandleraf-
talen med Northmann her i ju-
ni måned og nu er medarbej-
derne i KPG UK veltrænede og
kan drive salget selv.

Hjem til Danmark
Nu skal Northmann igang med
at starte salget i Skandinavien,
hvilket egentlig var planen før
chancen med Kodak dukkede
op. Northmann har således
brugt sommerferien til at un-
derstøtte IBM’s database DB2 og
kører i dag på både MS SQL, Or-
acle, PostGRE SQL og nu DB2.
Efter sommerferien vil der
være fokus på at opbygge salgs-
kanaler i Skandinavien og sæl-
ge direkte til kunderne i start-
fasen. Kunderne i Skandinavien
tæller allerede idag virksomhe-
der som IKEA, Lego, SCA og
Martin Group. 

- Vi er nu på udkik efter stær-
ke IT-salgskanaler i Skandinavi-
en, pointerer William Schulin-
Zeuthen.

Besparelses-potentialet for
en mindre virksomhed, som
genbruger cirka 300-500 bille-
der er mellem 375.000  kroner -
625.000 kroner i forhold til den
pris de skulle betale et reklam-
ebureau, og for større virksom-
heder som Lego, IKEA, SCA og
Martin Group, som bruger me-
re end 10.000 billeder, er bespa-
relsen meget større. Fælles for
store og små kunder er at inve-
steringen i produktet typisk er
tjent hjem på 9 til 14 måneder.

Nu skal vi tilbage til Danmark

- Vi er lige  nu på udkik efter stærke IT-salgskanaler i Skandinavien, siger direktør i softwarefirmaet Northmann,   Wil-
liam Schulin-Zeuthen, fra det lille kontor på Vesterbrogade i København.

ƒ Denne artikel er lavet i
samarbejde med Vækstfonden

Færdselssyndere på rulleskøjter
Politiet i Uganda har fået nok. Mere end
nok - og nu vil de slå hårdt ned på farlige
rulleskøjtekørere, som angiveligt er an-
svarlige for en del af de mange trafikdrab i
hovedstaden Kampala. Rulleskøjter er ble-
vet et populært transportmiddel blandt
grupper af teenagedrenge i den østafrikan-
ske by, hvor de zigzagger ind og ud mel-
lem bilerne. 

- Disse dristige unge mænd hager sig
fast bag på minibusser og kører skødesløst
henad farlige busbaner bare for sjovs
skyld, siger den lokale chef for trafikpoliti-
et, Gabriel Tibayungwa, til den statsejede
avis New Vision. 

Politiet vil ikke vige tilbage for at an-
holde de unge hurtigkørere - hvis de kan
fange dem. ritzau

Japanere vil være 
ældste ægtepar
En ældre japaner på 104 og hans et år yn-
gre kone vil søge optagelse i Guinness Re-
kordbog som verdens ældste ægtepar. 

Yoichi Gomi og hans kone Kazono siger,
at deres samlede alder slår de nuværende
rekordholdere Herbert og Magda Brown fra

USA, der er henholdsvis 105 og 100 år
gamle. Ægteparret Gomi har været gift i
72 år. ritzau

Fange må beholde langt hår
Det californiske fængselsmyndigheder
handlede uretmæssigt, da de forsøgte at
tæmme de vildtvoksende lokker på en fan-
ge af indiansk afstamning, som ikke ville
klippes af religiøse årsager. 

Billy Soza Warsoldier, der ikke havde
haft håret i saksen i 25 år, anlagde sag
efter at han under et ophold i et åbent
fængsel var blevet straffet for at nægte at
overholde reglerne om, at de indsatte
mænds hår ikke måtte overstige otte cen-
timeter. 

Dommeren gav ham medhold blandt an-

det, fordi det ikke blev sandsynliggjort at
Warsoldiers lange hår udgjorde en sikker-
hedsrisiko - der findes nemlig ingen re-
striktioner på de kvindelige indsattes
hårlængde. ritzau


