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Vi skriver sjældent om prisoverrækkelser, selv om – 
eller måske snarere fordi – der efterhånden uddeles 

priser for hvad som helst.
Men i dag gør vi en undtagelse, da der i den teknologi-

ske verden er indstiftet en ny pris, som måske er vigtigere 
end så mange andre.

Den har fået navnet Jakob Nielsen-prisen – opkaldt 
efter den danske ekspert inden for netop brugervenlighed. 
Den blev forleden uddelt på Københavns Erhvervsaka-
demi, hvor man holdt den danske del af den internatio-
nale World Usability Day, som har indstiftet prisen.

Første modtager af æren (der følger ikke penge med) 
blev Jens Sandberg for hans rolle i udviklingen af Danske 
Banks letbank, der gør det nemmere for it-svage borgere 
at klare basale funktioner i forbindelse med deres konti, 
betaling af girokort, overførsel af penge og lignende. 
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Nu sættes der pris  
på brugervenlighed
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Nye teknologier er altid interessante. Men når de sæt-
tes sammen på mere eller mindre uventede måder, 

bliver det næsten endnu sjovere. tag f.eks. denne nye 
tingest, der kan tage den gode gammeldags fisketur til 
nye højder, eller (ja, undskyld) dybder.

Det er angiveligt verdens første ekkolod, som kan fun-
gere sammen med Ios- (Apple) eller android-enheder. 
Og sænker man det ned i havet, en flod eller andre steder, 
kan man se havbunden reflekteret på sin skærm, lige-
som man får informationer om bl.a. vandets temperatur, 
dybde og ikke mindst fiskenes placering.

Deeper Smart Fishfinder hedder dimsen, der selvfølge-
lig også inddrager ting som gps til at huske gode placerin-
ger samt de sociale medier, som jo er ideelle til at udbrede 
lystfiskerhistorier på. Forbindelsen sikres med Bluetooth, 
og batteriet lover op til fire timer på en opladning.
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Fisketur med ekko-
gps og smartphone

3D-print ... .
Vi har skrevet om det 

før. Og i dag kommer vi 
så ind på det igen som et 
af elementerne i en hi-
storie om digitalisering, 
hvor fjerde generation i 
en industrifamilie er i 
gang med at vende op 
og ned på traditioner, 
der blev indstiftet helt 
tilbage i 1898.

Uden sammenligning 
i øvrigt er det ualminde-
lig let at få associationer 
til radiofabrikken Bella 

i tv-serien Krøniken. Her insisterer sønnen Erik som 
bekendt på at satse på de nymodens fjernsynsapparater.

I Thürmer-familien er det også en Erick – dog med 
et c – som ikke kan forlige sig med tanken om, at man 
skal opgive den danske produktion af de gevindpro-
dukter, som lagde grunden til familiens virksomheder.

Om det handler dagens coverhistorie. Lige om lidt 
vil Danishtools.com nemlig være i stand til at levere 
reservedele til skibe, vindmøller og meget andet. 3D-
printede reservedele vel at mærke.

Salget er også blevet digitaliseret, hvilket faktisk slet 
ikke var tanken til at begynde med. Men hvad gør en 
nystartet virksomhed, som ikke har råd til at trykke flere 
tusinde tykke kataloger med endnu flere varenumre og 
sende dem ud i verden?

Også den del har fungeret, eftersom det angivelig 
vælter ind med ordrer. Hvor mange vil det første års-
regnskab vise, når det ligger klar.

Det er ikke nyt, at webhandel fungerer, hvis ellers 
man bærer sig rigtigt ad og forstår at bruge “Google 
juice”, som Erick Thürmer kalder det.

Men hvis vi er nogle stykker, der har været en lille 
smule skeptiske i forhold til, hvad 3D-print egentlig 
kan bruges til i praksis, så må det vist snart være slut.
Næste udgave af Digital udkommer 2. december 2014.

Det minder altså 
lidt om Krøniken

Knud Teddy Rasmussen, 
digitalredaktør

Af Knud Teddy Rasmussen

Hvorfor er det vigtigt for dig 
at kunne søgeoptimere?

“Ud over de bløde værdier 
som f.eks. personlig service, 
handler det om, at kunderne 
kan finde en i Google. Det er 
den måde, man sælger på i 
dag.”

Hvad har I gjort hidtil?
“Vi har en ansat på halv tid 

og købt noget ude i byen. Men 
vi har indset for længe siden, 
at det er den vej, vi skal gå for 
at vækste fremadrettet. Så jeg 
vil have kompetencerne og 
vide, hvad de snakker om, når 
de taler om tekniske begreber.”

Hvorfor?
“Jeg vil gerne have bag-

grundsviden, så jeg selv kan 
optimere vores side, så google 

bedre kan lide den. Men også 
for at forstå hvad jeg køber, når 
jeg handler med de her online-
marketingbureauer.”

Er det nødvendigt?
“Ja, det er en speget branche, 

hvor nogle af dem bare sælger 
luft. De lover måske topplace-
ringer i google-søgningerne, 
som jo er det, vi allesammen 
kæmper om. Og der findes 
bureauer, som bilder små fir-
maer ind, at de kan få dem op 

på side et. Men det kan man 
ikke bare lige sådan.”

Hvordan kommer man derop?
“Især ved at lave indhold på 

sin side, som Google finder re-
levant. Det er ikke raketviden-
skab. Men der er noget teknik, 
man skal kende til.”  

Hvordan ser økonomien ud?
“Vi bruger over en halv 

mio. kr. om året på annoncer 
og søgemaskineoptimering 
på google. Jeg bliver jo ikke 
ekspert af det her. Men kan vi 
bare spare 20 pct. på at kunne 
noget mere selv – eller på at 
kontrollere, at andre gør, hvad 
de lover, så er det det hele 
værd.

Hvordan er forløbet?
“Der har været fem dages 

undervisning i Kolding – af 
ekstremt skarpe undervisere – 
plus nogle lektier. I december 
er der så en eksamen, og i det 
næste halve år kan vi sparre 
med underviserne. Det er 
godt, da det så ikke bare dør.”

Er det dyrt?
“Nej, det synes jeg ikke, 

man kan sige. Det har kostet 
15.000 kr. for mig, og dem 
har jeg allerede sparet på at 
kunne lave noget selv. Og jeg 
kommer til at tjene dem ind 
mange gange i fremtiden. Så 
det giver god mening.”

Gebyret blev sparet hjem 
efter de første dage
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80
pct. af Skandinaviens 

it-afdelinger ser  
implementering  
af sikkerhed som  

en bremse på  
medarbejdermobilitet. 
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