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digital synlighed

Hvordan opnår man synligHed på en platform Hvor 
alt er tilgængeligt og Hvor blot få nøgleord på 
en søgemaskine såsom google, kan medføre fremtidige 
samarbejdspartnere og potentielle nye kunder i din 
virksomHed? Hvordan  sikrer man at ens virksomHed ikke 
blot drukner i mængden af informationer og nyHeder på 
de sociale netværk, blogs og Hjemmesider?

i dette præsentationsHæfte vil vi udarbejde, klargøre 
og inspirere jer til Hvorledes der kan suppleres til 
en allerede eksisterende markedsføringsplan og/eller 
udarbejde en kommunikationsstrategi, der lader jer 
bruge et minimum af tid på målrettet markedsføring, 
brug af sociale medier og blogs.

på vegne af arbejdsgruppen
god fornøjelse

joHannes Holt iversen
Humanistisk informatik
aalborg universitet 2013
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space for meditation | tadao ando 1994
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hemmeligheden er dialog
skal man Have succes med integreringen af sociale medier, web2.0 
løsninger, blogs mv. er det vigtigt at man forstår forskellen 
på de sociale medier og massekommunikationsplatforme såsom tv 
og radio. facebook, twitter og andre såkaldte microblogging 
systemer er kun for alvor effektfulde når brugeren kan indgå i 
dialog med virksomHeden, arkitekten eller bloggeren. muligHeden 
for brugeren skal dog i professionelle sammenHænge begrænses til 
en envejskommunikation så eksempelvis en facebook-side kun kan 
kommenteres Hvis virksomHeden Har postet en statusopdatering, 
link, billede eller andet media content. de sociale medier er 
ikke blot et udstillingsvindue, men en muligHed for løbende at 
kunne analysere sine kunders interesser 

SOCIAL MEDIA

EKSEMPLER PÅ PLATFORME VI VIL INTEGRERE:



bjerg arkitektur a/s



bjerg arkitektur a/s

instant message
på bjerg arkitekturs Hjemmeside foreslår vi en integrering af 
cHatfunktionen zopim. med zopim kan du som kunde, bygHerre eller 
ansat arkitekt ude i felten, komme direkte i kontakt med folk på 
tegnestuen vHa. et cHat vindue på forsiden af firmaets officielle 
Hjemmeside. udover at kunne kontakte tegnestuen instant, kan 
zopim også fungere som et bulletinboard, når arkitekterne ikke 
Har tid eller er tilstede ved computeren, kan som kunde, bygHerre 
eller af anden interesse, kontakte virksomHeden direkte via 
virksomHedens officielle e-mail. 
muligHeden Hos zopim findes i en gratis udgave og i en betalt 
udgave alt efter Hvor mange computerbrugere man ønsker 
cHat-modtager-funktionen integreret på.

BJERG.NU

tegnestuen er online

tegnestuen er offline
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tesHima art museum | ryue nisHizawa 2010



bjerg arkitektur a/s

illustrationer på brugen af instant message

ZOPIM
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tegnestuens dashboard
INSTANT MESSAGE

tegnestuen modtager en chatbesked
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tegnestuen vil svare på en chatbesked
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synkroniseringsværktøjet
social media kan være tidskrævende især Hvis ikke man kender 
til funktionerne der kan synkronisere ens arbejde til flere 
platforme. Hvis du eksempelvis Har skrevet et indlæg på din 
blog eller taget et billede og ønsker dette publiceret på 
både din wordpress, facebook, myspace, youtube, instagram og 
personlige twitter-profil, kræver det et synkroniseringsværktøj.  
du kan endda Hvis du vil spare tid i flere måneder, forudindstille 
dine sociale medier, så du kan planlægge en større promotion-
kampagne der kan køre alt imens du selv arbejder videre på 
kontoret. Hvad bedre er, du kan styre det Hele fra din smartpHone. 
vi foreslår at implementere værktøjet Hootsuite.

SOCIAL MEDIA
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planlæg dine statusopdateringer
SOCIAL MEDIA
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strukturér arbejdspladsens netværk
SOCIAL MEDIA

virksomHeden skal anse de sociale medier som værende en form for 
organisationsstruktur indeni selve organisationen Hvad vigtigere 
er at strukturen rækker udover virksomHeden og gennem almene 
faglige interesser og fritidsinteresser kan virksomHeden brande 
sig selv og sine medarbejderes faglige kompetencer. lidt ligesom 
Hvis man Havde fået en artikel i ens brancHeorganisation eller 
fagblad. denne form for indirekte markedsføring kan være gavnlig 
at Have i bagHovedet når man vil publicere nyHeder på de sociale 
medier. modellen overfor afspejler en mulig struktur:
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screen-cast-o-matic erstatter jing
INTERN KOMMUNIKATION

vi Har valgt en række tiltag der strømliner virksomHedens interne 
kommunikation så denne kan foregå på Hvilken som Helst platform, 
både windows, apple, ios og android baserede systemer. dette for 
at styrke virksomHedens muligHed for at kunne arbejde fra Hvilken 
som Helst platform, både egen computer eller sågar Hotellets 
eller familiens Hvis der skulle opstå en emergency. på den led 
vil vi spare virksomHeden for en række problematikker såsom 
eksempelvis at serversystem, screencast-system eller intranet 
ikke er windows og android kompatibelt. samtidig vil vi sørge for 
at intranet kan tilgås fra alle platforme, selv fra smartpHone 
eller ipad.
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 * Gemmer i mp4, avi og flv
 * ingen max-tid på rec. (15 min v. upload)
 * koster godt kr. 8.- pr. måned to go pro …
 * kører via browser og desktop



bjerg arkitektur a/s

dropbox erstatter screencast
INTERN KOMMUNIKATION

dropbox er igen et tiltag for at kunne Hjælpe virksomHeden 
til at kunne imødegå beHovet for at kunne være kompatibel på 
flere computersystemer. dropbox er både mulig at integrere på 
windows og apple. derudover kan dropbox tilgås fra ios og android 
baserede smartpHones samt ipad eller anden toucHpad system.
Hvis man er på farten kan dropbox også tilgås fra en ganske 
almindelig browser på internettet via dropbox.com.
dropbox Har en mappestruktur og derfor kan filer kategoriseres 
og sågar kan store filer fra eksempelvis indesign og pHotosHop 
uploades og deles med arbejdsgrupper eller teams.
desuden kan alle filer gendannes på serveren Hvis de slettes. 
der er aldrig en fil der forsvinder igen.
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 * tilgængeligt fra windows, osx, android og ios
 * mappestruktur
 * viser content som det er gemt 
 * gratis udgave ved 5-10gb serverplads
 * udgift ved 100/200gb > kr. 48/95,- pr, måned
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hjemmesidens struktur
i det følgende afsnit vil vi gennemgå bjerg arkitekturs 
Hjemmeside og vores forslag til en ny struktur. denne mener vi kan 
organiseres, så informationer om virksomHedens kernekompetencer 
kan findes ved blot få klik. derudover Har vi arbejdet ud fra en 
række nøgleord fra bjerg arkitekturs eget oplæg:
 
 - let navigation   - energi & miljø
 - blikfang    - kernekompetencer
 - brugervenligHed   - overskueligHed
 - samling af platforme  - værdiger i fokus

BJERG.NU
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tHe alvar aalto museum | alvar aalto 1973
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markøren placeret henover “aktuelt”
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markøren placeret henover “arkitektur”
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markøren placeret henover “bjerg.wordpress”
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tegnestuen er “offline”
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klikker du på “velkommen” afspilles video i en integreret videoafspiller



bjerg arkitektur a/shjemmesidens struktur
HOME

VELKOMMEN
(film)

BJERG 
ARKITEKTUR AKTUELT ARKITEKTUR PASSIVHUSE 3D BIM PRESSEN SKREV SHOWROOM

virksomheden aktuelt #1 erhverv principper beskrivelse nordjyske vi tilbyder

arkitektur aktuelt #2
skoler & 

institutioner
passivhus-projekter procesforløb

(film) licitationen inspiration

planlægning aktuelt #3
villaer & 

sommerhuse præmieringer
hvad er 3D bim?

(film)
magasinet
ejendom udmærkelser

locations præmieringer

medarbejdere
blog

(ekstern)

bolig 
bebyggelser

nøgle-
medarbejdere

3D bim og bjerg
(film)

lokalavisen
taastrup

præmieringer

pleje-, ældre- & 
dagcentre tilbage

energi & miljø tilbage indretning

tilbage

renovering

tilbage

(fotostream)

3D projekt- 
præsentation

(film)
tilbage

(fotostream)

referencer

tilbage

tilbage
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den billige reklameform
men Hvorfor bruge alt den tid på at implementere de sociale 
medier? er det ikke blot en tidsrøver for virksomHeden?
spørgsmålet kan besvares ganske simpelt; de sociale medier er 
kun en tidsrøver for den virksomHed der ikke lægger en strategi 
for Hvad man vil bruge dem til, samt Hvilke kunder virksomHeden 
ønsker sig skulle engagere sin tid i virksomHedens produkt.
i dette afsnit vil vi vise Hvordan de sociale medier kan blive 
imødegået Hvis blot man Har en indHoldsstrategi og en forståelse 
for Hvilke kundesegmenter man kan tiltrække på de sociale medier.

CONTENT MARKETING
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hvad er content marketing?
den stigende reklame-trætHed blandt forbrugere Har tvunget 
mange virksomHeder til at gentænke deres markedsføring for at 
sikre, at det man Har på Hjerte er så relevant, engagerende og 
værdiskabende, at vi vil bruge vores tid på det. derfor bliver 
reklame i stigende grad til rigtigt indHold og mange virksomHeder 
begynder at tænke som medier med alt Hvad det indebærer:

• Journalistisk forståelse oG indsiGt
• evnen til at fortælle Gode oG relevante historier
• relevanskriterier
• udGivelsesfrekvens
• MedieplatforMe 
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hvorfor netop nu?
i takt med at virksomHeder opbygger deres egne kundegrupper 
gennem trafik på websites, fangrupperinger på sociale medier og 
andre former for digital tilstedeværelse stiger kravet og beHovet 
for at Have noget relevant på Hjerte. samtidig så mindskes 
beHovet for at bruge marketingbudgettet på klassisk mediekøb og 
de frigjorte midler kanaliseres over i medieproduktioner, der 
bliver stadig bedre og bedre.
med den rette indHoldsstrategi kan du nå langt selv med et nærmest 
ikke-eksisterende marketing budget. under det næste afsnit vil 
vi udarbejde et kort omrids af de fem mest typiske social media 
brugere og forbrugere. vigtigt er dog at sige at det er meget 
vigtigt at tage notits af og reflektere over Hvilket segment ens 
virksomHed refererer til først og fremmest.
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forstå de forskellige forbrugertyper
CONTENT MARKETING
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fans 
dette er en kategori af personer, der “kan lide” dit produkt 
eller din virksomHed. de vil gerne associeres med dig. men 
forveksl ikke dette med en villigHed til at købe. 

informations-søgere 
denne kategori er interesseret i at finde ud af mere om dit 
produkt og din virksomHed. de er aktivt søgende og Har stærke 
købssignaler. de leder efter information, der kan bekræfte eller 
sikre dem følelsen af at gøre det perfekte køb. 

tilbudsjægere 
det er den kategori, Hvor alt Handler om pris. de leder efter 
det bedste tilbud og bruger sociale medier til at opsnappe det 
bedste tilbud. de er på ingen måde loyale. meningsdannere: dette 
er kategorien, vi alle gerne vil ramme. det er kategorien, der 
influerer på verden omkring dem. en magt der kun er blevet 
forstærket igennem de sociale mediers udvikling. når de 
kommunikerer, lytter vi andre. disse Har ofte blogs og en stor 
gruppe af folk, der følger dem. også kaldet followers. deres 
popularitet kan være både online og i den fysiske verden. deres 
kommentarer, sHares m.v. kan drive trafik, image og i bedste 
fald salg. 

kritikere
det er en kategori, der Har nogle udfordringer med din virksomHed, 
og som gerne vil lade andre kende til det. det er en vigtig kategori 
at kende, da man oftest med en anstændig og professionel tilgang 
til denne kategori kan vende negativitet til noget positivt.

Vil du læse mere om content marketing læs nedenfor:  
http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/

forbrugertyper
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freeware & professional
i det følgende afsnit vil vi kortlægge Hvilke muligHeder vi 
ser kan være gavnlige for jer som virksomHed. vi Har opstillet 
denne budgetplan således i kan se en implementering af nye 
kommunikationsformer gratis, et billigt budget, medium budget og 
et større budget. alle kategorier Har sine fordele og ulemper. 
dette afsnit er kun blevet til for at anskueliggøre Hvad der er af 
muligHeder såfremt man tilvælger ekstra serverplads, tilknytning 
af computere eller administratorerer af virksomHedens sociale 
netværk og instant message funktion.

BUDGET
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tHe exeter library | louis kaHn 1972
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zopim
gratis      billig  version   avanceret version 
      (61,5 kr./mdr.)    (110 kr./mdr.) 

- mulighed for én agent  - ubegrænset chat    - ubegrænset chat 
- Én chat af gangen   - 2 triggers     - ubegrænsede triggers
- 14 dages chat historie  - mulighed for 2 afdelinger  - ubegrænsede afdelinger        
          - full customization  - full customization
      - ugentlig analytisk rapport 

*kr./mdr. pr. agent 

triggers: Mulighed for at en automatisk identifikation af værdifulde besøgende og 
sende brugertilpassede chatinvitationer.

afdelinger: inddel chatten i forskellige afdelinger, som gør det muligt for kunden at 
vælge en specifik afdeling at chatte med. 

rabatter: 1 år (20 % rabat), 2 år (30% rabat)
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Hootsuite
gratis version      billig version   
        ( 55 kr./mdr.)

- Hootsuite samtaler     - Hootsuite samtaler 
- 5 sociale profiler     - ubegrænsede sociale profiler 
- 0 team members      - 1 ekstra bruger inkluderet 
- en basis analytisk rapport   - avanceret besked planlægning 
- besked planlægning     - ubegrænsede apps 
- ubegrænsede apps      - google analytics integration
- 2 rss/atom feeds      - integration af facebook indsigt
        - Hootsuit university - optional  
        - Hootcare - optional

rss/atom feeds: rss forbindelser, der automatisk opdaterer din sociale profil fra blogs eller news 
feed. 

Hootcare: Hootsuite support

facebook indsigt: Hvem interagerer på jeres facebookside? 
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dropbox
gratis version   pro version     team version 
     (fra 55 kr./mdr.)    (4376 kr./år)*

- starter på 2 gb   - 100, 200 eller 500 gb  - dropbox for virksomheder
- op til 18 gb         - 1 tb for 5 brugere 
           - centreret fakturering 
             og administration 

*ekstra brugere koster yderligere 688 kr. pr. år. 

screencast-o-matic
gratis version       pro version 
        (83 kr./år) 

- 15 min. optagelses tid    - ubegrænset optagelsestid 
- offentliggør på youtube i Hd  - offentliggør på youtube i Hd 
- fungerer til mp4, avi og flv movie  - fungerer  til mp4, avi og flv movie  
        - offentliggør til vimeo og google drive 
        - offentliggør screen shots 
        - forskellige redigerings værktøjer mv.  



bjerg arkitektur a/s

podio
podio premium 
(50 kr./mdr.)* 

 ubegrænset: 
- antal medarbejdere (betal pr. bruger) 
- eksterne medlemmer
- workspace 
- apps
- opbevaring 

mulighed for: 
- deling af filer 
- iphone og android apps 
- bruger administration
- brugertilpasset data rapport

*pr. medarbejder

“med hensyn til podio eller yammer kan 
der vælges frit imellem de to udgaver af 
intranet, begge er kompatible for windows, 
apple, ios og android”
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yammer
gratis version   enterprise network   sharepoint online + yammer
      (17 kr./mdr.)*     (22 kr./mdr.)*

- sikker networking  - sikker networking   - sikker networking 
- gruppe administration - gruppe administration  - gruppe administration 
     - enterprise administration  - enterprise administration 
     - avanceret kontrol   - avanceret kontrol
     - enterprise integration  - enterprise integration 
     - support og services   - support og services 
     - sharepoint online 

* per bruger
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billig version

- zopim                            310 kr.
- Hootsuit                      1100 kr. 
- dropbox                          1210 kr. 
- screencast o-matic         7 kr. 
- podio                           1100 kr. 
- yammer                             374 kr.

i alt                           4101 kr.  

pro version 

- zopim (5 brugere)                       550 kr.                   
- Hootsuite                         1100 kr. 
- dropbox                         1339 kr. 
- screencast o-matic                 7 kr. 
- podio                              1100 kr. 
- yammer                             484 kr. 

i alt                             4580 kr. 

* pr. måned

oversigt over budgetforslag
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følgende kan implementeres

- www.zopim.com

- www.facebook.com

- www.Hootsuite.com

- www.wordpress.com

- www.dropbox.com

- www.youtube.com

- www.screencast-o-matic.com
 
- www.vimeo.com (i brug)

- www.podio.com (intranet)

- www.yammer.com (intranet)

LINKS
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om denne rapport
 
særlig tak til:   susanne togeby
      marianne lykke
      tom nyvang
 
grafisk design:    Johannes holt iversen
 
bjerg.nu visualiseringer: jonas nordahl
  
arkitektur:    tadao ando, alvar aalto,  
      louis kahn, ryue nishizawa 
 
arbejdsgruppen bestod af: 
      julie midtgaard 
      jonas b. nilsson 
      julie Høegh 
      jonas nordahl 
      julie nayberg thomsen 
      johannes Holt iversen 
      julie Haagen mathiassen

denne rapport er udarbejdet i samarbejde med bjerg arkitektur a/s. rapporten anses derfor værende fortrolig mellem virksomHed og aalborg universitet.


