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“Vores nye it gør, at vi bedre kan servicere kunderne, så de kommer trygt i hus.” 
Karsten Græsborg, regnskabschef i HusCompagniet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kunden 

HusCompagniet har eksisteret siden 1972 og har opført mere end 

10.000 huse over hele landet. HusCompagniet har et bredt udvalg af 

individuelle kvalitetshuse - også sommerhuse. Firmaet har en 

egenkapital på et tre-cifret millionbeløb og er ejet af FSN Capital – 

en af Nordens førende kapitalfonde. 

Udfordringen 

Uden egen it-funktion er det vigtigt for HusCompagniet, at 

systemerne kører stabilt, og at de får en god og hurtig service fra  

leverandørerne. 

Løsningen 

Nye større arbejdsstationer og et 3D tegneprogram understøtter 

kreativitet og detalje, når HusCompagniets tegnere designer 

kvalitetshuse til familier på husjagt. 

 
Familier på jagt efter drømmebolig får hjælp af Fujitsu 
At bygge sit drømmehjem er en proces forbundet med mange 

beslutninger, bekymringer og ikke mindst diskussioner i familien. Der 

er mange problemstillinger, der skal tages hensyn til og løsninger, der 

skal findes svar på. 

 For i højere grad at kunne sikre familier på husjagt en ordentlig 

tryghed i de mange beslutninger omkring byggeriet af drømmehuset 

har det danske byggefirma HusCompagniet for nyligt valgt at 

implementere det nye tegneprogram, Autodesk Revit, der kan tegne i 

3D. Det nye tegneprogram giver HusCompagniets tegnere mulighed for 

at udarbejde de mest avancerede tegninger ned til den mindste 

detalje, der visualiserer alle perspektiver i de nye hjem. 

 

”Hjemmet er vores personlige frirum og det sted, hvor vi slapper af fra 

hverdagens støj og stres. Derfor er det vigtigt for os, at vores kunder 

føler sig hjemme i de huse, de køber af os. Vi tegner alle vores huse 

helt fra bunden i 3D, så de er tilpasset vores kunders individuelle 

drømme og behov,” siger Karsten Græsborg, regnskabschef i 

HusCompagniet, der har specialiseret sig i individuelle typehuse og i 

2013 var det mest succesfulde selskab i typehusbranchen.  

 

Computere med nok kraft 

Det nye super avancerede tegneprogram stillede større krav til 

it-ressourcerne end de gamle pc’er kunne løfte, og HusCompagniet 

valgte derfor at opgradere deres stationære arbejdsstationer til helt 

nye arbejdsstationer fra Fujitsu. Med 1.000 solgte huse i 2013, der alle 

blev tegnet helt fra bunden, har HusCompagniets 43 tegnere rygende 

travlt, og det er derfor væsentligt, at deres computere kan klare et højt 

arbejdspres og har den nødvendige power.  

 

”Fujitsu havde et rigtig godt tilbud til os, og så var deres hardware 

certificeret af Autodesk. Vi er i dag 175 ansatte, men har ikke en 

decideret it-funktion. Derfor er det vigtigt for os, at vores it kører 

stabilt, og at vi får en god og hurtig service fra vores leverandører. Vi 

kender Fujitsus kvalitet, fordi vi i forvejen bruger dem på server- og 

storagesiden. Logodan, der drifter al HusCompagniets it, leverede 

maskinerne opdaterede og klargjorde dem med et ensartet setup, så 

vores tegnere kunne bruge dem med det samme. Vores nye it gør, at vi 

bedre kan servicere kunderne, så de kommer trygt i hus,” siger Karsten 

Græsborg, HusCompagniet. 
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Om Fujitsu CELCIUS arbejdsstationer   

Fujitsus stationære CELSIUS arbejdsstationer tilbyder en sofistikeret 

kombination af førende processor og grafik performance til at øge 

effektiviteten. Disse modulopbyggede produkter af høj kvalitet kan 

konfigureres til organisationens præcise behov. De bedste støje- 

missioner hjælper med at maksimere produktiviteten ved at bidrage 

til et mere stille arbejdsmiljø.  

 ■ Xeon Processor. 

■ nVidia Quadro Grafikkort. 

■ 16 GB Ram. 
■ SSD harddisk. 

 

 

 

Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 173.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangspunkt 

i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi 

med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. 

 

I Danmark har Fujitsu ca. 300 medarbejdere på adresser i Ballerup og 

Aarhus. Fujitsu er førende inden for forretnings- og applikationsydelser, 

infrastrukturydelser og produkter og produktsupport. 

 

www.fujitsu.dk 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 
2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 

 

  
 

  
 
Immaterialret 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 
Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
Fujitsu Limited i Japan og andre lande. Andre virksomhedsnavne, produktnavne og 
navne på serviceydelser kan være varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Fujitsu eller andre. 

 

http://www.fujitsu.dk/

