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Realdania: Leverer man kvalitet, må man også
forlange kvalitet
Og kvalitet er netop, hvad Realdania har fået

der, at de både tænker og rådgiver ud fra et

gennem samarbejdet med Conecto. I dag vare-

Realdania-perspektiv. Resultatet er, at vi får kvali-

tager Conecto store dele af Realdanias infra-

ficereret rådgivning med udgangspunkt i vores

struktur, og det værdsættes højt, at Conecto

strategiske mål, så vi hele tiden bevæger os den

har sat sig ind i virksomhedens forretning og

rigtige vej”, pointerer Thomas Wittrock.

værdisæt. Conecto yder en ærlig og skræddersyet rådgivning med afsæt i Realdanias strategiske mål og behov.

Lave faste udgifter og høj kvalitet
For at kunne fastholde et lavt omkostningsniveau

”I begyndelsen af 2017 indledte vi samarbejdet
med Conecto, og det stod hurtigt klart for os, at
Conecto er dygtige, proaktive og i stand til at yde
en gennemsigtig rådgivning, der passer til vores
behov,” fortæller Thomas Wittrock, IT-chef i Realdania.

har Realdania valgt at have en mindre, men
effektiv IT-afdeling. Til gengæld er der udvalgt et
antal dygtige IT-samarbejdspartnere med hvert
deres speciale, som er med til at sikre en effektiv
IT-drift.
”Denne løsning giver os på den ene side flere
penge til filantropi og på den anden side

Forståelse for strategi og forretning

mulighed for at levere digitale værktøjer af høj

Conecto leverer strategisk rådgivning og strate-

kvalitet til vores brugere. Begge dele er ekstremt

giske ydelser på baggrund af en grundig forstå-

vigtigt for os,” understreger Thomas Wittrock.

else for Realdanias forretning og strategi. ”Det

Kvalitets- og omkostningsbevidsthed er nøgle-

har stor betydning for os, at Conecto har sat sig

værdier for Realdania – også når det gælder IT-

ind i vores forretning og værdisæt, for det bety–

samarbejdspartnere. Med en mindre IT-afdeling
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er det samtidig yderst vigtigt, at samarbejdet
fungerer gnidningsfrit.

Alt i alt har Realdania opnået følgende fordele:
•

Ny netværksinfrastruktur og et højere sik-

•

kerhedsniveau
God og kontinuerlig rådgivning på sik-

•

kerhed og netværk
Bedre overblik over driften og kommen-

•

de nødvendige tiltag
En klar strategi og et roadmap for net-

•

værksinfrastruktur
Hurtig support fra kvalificerede og højt

Nutidig og sikker infrastruktur
Lige fra starten af samarbejdet med Conecto har
Realdania været kompromisløse omkring sikringen af virksomhedens kerneværdier. Denne strategiske prioritet har affødt en række projekter,
som Conecto i dag varetager. Blandt disse kan
nævnes Cisco Identity Services Engine (ISE),
Cisco Umbrella samt ny Cisco Software Defined
Network (SDN)-klar infrastruktur.
Derudover har Conecto designet et sikkert og
fleksibelt netværk til Realdanias gæster, som

certificerede specialister, der tilmed kender dem rigtig godt
Kontakt Conecto på info@conecto.dk for
yderligere information.

sikrer virksomheden yderligere. ”Vi har fået en
netværksinfrastruktur og et sikkerhedsniveau, der
svarer til vores krav,” fremhæver Thomas Wittrock.

Tæt samarbejde med Conecto
”Conectos konsulenter er meget kompetente, og
der eksisterer en gensidig tillid mellem dem og
Realdanias medarbejdere”. Thomas Wittrock
understreger samtidig, at det er meget værdifuldt for Realdanias IT-afdeling, at de altid får en
detaljeret statusrapport tilsendt, efter de har haft
en af Conectos konsulenter på en opgave. Hermed kender alle i afdelingen status på opgaven
og ved, hvad der ligger forude, og hvornår
konsulenten kommer igen. Det giver både ro og
overblik.
”Jeg sætter pris på samarbejdet og har stor tillid
til Conecto, som er blevet en vigtig samarbejdspartner på store dele af vores infrastruktur,”

Realdania er en forening med cirka
150.000 medlemmer og godt 220
medarbejdere.
Foreningen består af to datterselskaber:
Realdania By & Byg, som udvikler
eksperimenterende byggeri og bydele
gennem filantropiske investeringer og
aktivt ejerskab, og Bolius, der samler,
kvalitetssikrer og formidler viden fra
bygge- og boligbranchen til
boligejerne.
Realdanias formue stammer fra salget af
Realkredit Danmark til Danske Bank i år
2000.

slutter Thomas Wittrock.
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