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Virksomhedsbeskrivelse 
Fujitsu A/S 
 

 

En agil it-samarbejdspartner med international styrke og et stærkt lokalt fokus. 

Om Fujitsu 
Fujitsu Limited er en af verdens største globale service- og teknologi-

virksomheder med hjemsted i Japan. Vi er førende inden for Informa-

tion and Communication Technology (ICT) med et bredt sortiment af 

it-produkter, -løsninger og -services. Fujitsu-koncernen beskæftiger 

omkring 159.000 medarbejdere og opererer i mere end 100 lande. 

For regnskabsåret 2014/15 rapporterede Fujitsu Limited, der er note-

ret på den japanske fondsbørs (Tokyo Stock Exchange), en samlet 

koncernomsætning på 4,8 billioner yen (40 mia. US$). Fujitsu er der-

med den 5. største IT-services udbyder i verden og nummer 1 i Japan. 

Markedsandel for globale it-services (efter indtægt) 
Rang Virksomhed Andel Omsætning (mio. $) 

1 IBM 5,7 % 54.826 

2 Hewlett-Packard  3,2 % 30.372 

3 Accenture 3,0 % 28.785 

4 Deloitte 2,3 % 22.000 

5 Fujitsu  2,1 % 20.522 

  Andre  83,7 % 798.314 

TOTAL  100 %  954,819 

Kilde: Gartner, " Market Share: IT Services, 2014" 31 March 2015 (GJ15172) 

 
Vision 
De tre ord tradition, udvikling og innovation opsummerer historien 

om Fujitsu. Siden grundlæggelsen i 1935 har Fujitsu vundet indpas 

på det europæiske it-marked igennem det langvarige samarbejde 

med Siemens. Fujitsu er i dag førende it-infrastrukturleverandør med 

en innovativ portefølje af produkter, løsninger og tjenesteydelser, der 

er grundlag for strategien om at skabe dynamisk infrastruktur.  

Fujitsus overordnede vision er at skabe værdi til vores kunders forret-

ning ved at integrere mennesker og teknologi. Målet er at udnytte 

vores mangeårige erfaring og ekspertise inden for ICT-området til at 

forme fremtidens samfund i fællesskab med vores kunder, samt at 

skabe nye og effektive løsninger. Vores Brand Promise ”Shaping to-

morrow with you” understøtter dette mål og Fujitsus strategi om at 

være tæt på vores kunder og altid nærværende i samarbejdet. 

 
 
 

 
CSR 
Fujitsu har en 20-årig lang historie med grøn it. Allerede fra den tid-

ligste fase i udviklingen af Fujitsus produkter indarbejder vi vores 

energibesparende koncepter i design og materialevalg. Disse initiati-

ver sikrer, at vores kunder forsynes med produkter, der reducerer be-

lastningen af miljøet. Fujitsu har endvidere opnået certificeringer og 

medlemskab af blandt andet The Green Grid, FN’s initiativ for social 

ansvarlighed UN Global Compact, Climate Savers Computing Initia-

tive, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good Index Series, og oe-

kom research. Dermed fremmer Fujitsu som samlet organisation 

både ansvarlig management, og bidrager til opbygningen af et bæ-

redygtigt samfund. 
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Fujitsu Nordic 
Fujitsu Nordic, hvori Fujitsu Danmark har en central rolle, er en fø-

rende leverandør af ydelser inden for it- og kommunikationsområdet. 

Vi tilbyder outsourcing, konsulentydelser og en omfattende portefølje 

af it-produkter og -services. Fujitsu Nordic har cirka 4.500 medarbej-

dere og opererer i Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt de Bal-

tiske lande.  

Fujitsu Nordic har 34 kontorer, otte datacentre, og vi drifter og ser-

vicerer mere end 20.000 servere, håndterer årligt 2.500.000 service 

requests og har ansvaret for mere end 230.000 pc-arbejdspladser og 

slutbrugere igennem outsourcing- og driftsaftaler. Vores kunder er 

hovedsagligt inden for bank, finans, detail- og fremstillingsindu-

strien, telekom samt den offentlige sektor bredt set. 

Fujitsu i Danmark 
Som en del af den globale Fujitsu-koncern har Fujitsu A/S en interna-

tional styrke forankret i et stærkt lokalt fokus med rødder der går 

mere end 50 år tilbage til blandt andet ICL, Nokia Data og Regnecen-

tralen. Historisk set har Fujitsu i Danmark haft stort fokus på det of-

fentlige marked. Via udvikling af vores service- og produkt-portefølje 

har vi de seneste år vundet stadigt større indpas i den private sektor, 

og skabt en mere balanceret forretningsmodel. 

Vi er i dag førende leverandør inden for applikations- og infrastruk-

tur-outsourcing, dPublic-løsninger, it-produkter, konsulentydelser og 

teknisk service, og beskæftiger i dag omkring 300 medarbejdere på 

hovedkontoret i Ballerup og regionskontoret i Aarhus. 

Forretningsområder  
Fujitsu arbejder i dag primært inden for tre forretningsområder: 

Managed Infrastructure Services  
Dette forretningsområde står for outsourcing af it-drift og -support for 

en række større danske virksomheder, kommuner og institutioner. 

Driftsydelserne inkluderer alt fra klassiske kapacitetsbaserede, kun-

detilpassede tjenester (servere, storage, netværk og backup), til en 

komplet suite af cloud-services. Vi har endvidere udviklet et gennem-

arbejdet procesapparat til at understøtte driftsleverancen, og tilbyder 

både on-site og Service Desk-ydelser, samt en Single Point of Contact 

(SPOC). Fujitsu leverer enten driftskapacitet fra vores to danske data-

centre placeret i hhv. Ballerup og Hellerup, eller fra ét eller flere af 

vores globale datacentre. 

Via vores afdeling for Technical Maintenance Services kan vi endvi-

dere levere tekniske ressourcer til implementering, service og vedli-

gehold af såvel Fujitsus egne som udvalgte tredjepartsprodukter in-

den for områderne server, storage, backup, virtualiserede miljøer, de-

tail (POS/BOS) og ATM. Vi råder over et landsdækkende net af service-

teknikere, og er en af landets førende serviceleverandører på kasse-

terminaler i detailhandlen og vi servicerer en stor del af landets pen-

geautomater, hvor vi sikrer et højt serviceniveau for flere af landets 

banker - også uden for normal åbningstid. 

Business Application Services 
Business Application Services står for udvikling og rådgivning, samt 

implementering af administrative løsninger til primært kommuner og 

regioner, og er overvejende baseret på en Microsoft teknologiplat-

form. Udover at have en unik position inden for ERP, ESDH og BI står 

Business Application Services både for vedligeholdelse og videreud-

vikling af vores kunders bespoke-løsninger, samt andre projekter der 

håndteres lokalt eller med et blend af offshore-ressourcer.  

Products 
Products står for Fujitsus hardware-forretning, der dækker over Fujit-

sus eget hardware og udvalgte tredjepartsprodukter. Hardware-forret-

ningen leverer en bred portefølje af klienter fra desktops til tablets, 

samt servere og storage. Alle Fujitsus hardware-produkter er produce-

ret med en tysk/japansk filosofi om grundighed og kvalitet. 

 
For mere information, se venligst: 
www.fujitsu.com og www.dk.fujitsu.com. 
 

 

 

 

 
 
• Fujitsu er verdens 5. største it-service udbyder, og nr.1 i Japan. 

• Fujitsu er blandt verdens 5 største udbydere af servere. 

• Fujitsu har omkring 95.000 patenter på verdensplan. 

• FORTUNE Magazine har i 2015 udnævnt Fujitsu som en af verdens mest be-
undrede virksomheder for tredje år i træk. 

• Fujitsu er udnævnt som verdens 17. mest økobevidste virksomhed i verden 
(Newsweek’s Green Global 500). 

• Over 18.500 Fujitsu-medarbejdere arbejder inden for R&D. 

 

 

 

     
Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og tager forbehold for, at oplysningerne er fuldstændige, opdaterede og korrekte. 
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