Case:

DIFKO

Investeringer bringes til live på nettet
For investeringshuset Difko er deres CMS-løsning en hjørnesten i
forretningen, som blandt andet byder på innovativ online auktion,
ekstranet for investorer og suveræn kundepleje.

Tryghed og troværdighed, uden at være kedelige
I en af landets ældste investeringsvirksomheder Difko, omfavner man
internettets muligheder med hensyn til kommunikation og handel. Med
mange år på bagen er Difko et investeringshus, der går op i at signalere
tryghed og troværdighed, uden at være kedelige – hvilket deres udprægede web-fokus vidner om.

Web-fokus hjørnesten i forretningen
Difko har i over 30 år udviklet og udbudt investeringsprojekter inden for
ejendomme, skibe og vindmøller. Projekterne er gennemtænkte, nøglefærdige og af høj kvalitet, og Difkos mange års erfaring skaber tryghed for
deres investorer. Difkos fokus på lønsomme investeringer kommer også
til udtryk ved deres investering i en Tangora Portal CMS licens, som i takt
med behovet er udvidet løbende til i dag at være en af hjørnestenene i
Difkos investeringsforretning. Tangora Portal CMS-licensen rummer både
et koncern-website, et kunde-ekstranet, en online børs og et site for
datterselskabet Difko Inkasso. Arbejdet med de forskellige webløsninger er
uddelegeret til forskellige ansvarlige i Difkos organisation, så man undgår
flaskehalse:
”Med den omfattende kommunikation og forretning vi driver online, er der
behov for at vi har forskellige personer og afdelinger, der bidrager til driften af
vores onlineaktiviteter, ellers ville vi meget hurtigt opleve flaskehalsproblemer,
og vores webløsninger ville fremstå mindre dynamiske,” siger Marketingchef
hos Difko, Janis Trærup Pilgaard.

Nem og gennemskuelig online handel med anparter
Hos Difko handles brugte anparter nemt og gennemskueligt via det
skræddersyede online auktionssystem, som er en del af den omfattende
Tangora Portal CMS licens hos Difko: ”Vi er meget glade for vores online
børs – det er i vores øjne den mest dynamiske og gennemskuelige måde at
handle brugte anparter på, og salgshistorikkerne giver os uvurderlige informationer, som vi kan bruge fremadrettet i værdifastsættelse af anparter til
kommende auktioner. Derudover er systemet ikke kun en fordel for os, men
også for vores mange kunder, der har nemmere ved at gøre en god handel,

Besøg www.tangora.dk og se nogle af de utallige virksomheder og organisationer,
store som små, der allerede benytter Tangora Portal CMS. De findes i alle størrelser
og over hele landet. Med mere end 1.700 webløsninger i Danmark får du fordel af
en gennemtestet og markedsledende teknologi.

Løsningen giver bl.a. mulighed
for:
Ekstranet
• Følg energiproduktionen fra vindmøller via realtidsintegration til vindmøllernes produktionsdata
• Køb og sælg vindmølle- ejendoms- og skibsanparter
online via særlig børs, og se omfattende køb- og
salgshistorik på anparter
• Nem opdatering af virksomhedsinformationer til både
offentlige sider og særligt følsomme informationer til
de adgangsbeskyttede områder via særlige valideringsregler i databaseopbygningen
Website
• Visning af omfattende projektdatabase via specifikke
sagsdata på intranettet giver detaljerede og dokumenterede referencer
• Stor link- og dokumentdatabase med vejledning i
forbindelse med investeringsprojekter
• Ekstra website for datterselskabet Difko Inkasso
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da systemet er tilgængeligt og gennemskueligt,” siger Janis Trærup Pilgaard,
der anser Difko som den eneste ”anpartshandels-plads” med en online
auktion.

Ekstranet giver kunderne overblik og tryghed
På det adgangsbeskyttede ekstranet ”Mit Difko” har man som investor
mulighed for at logge sig på og fx se både aktuelle og historiske driftsinformationer på de enkelte møller i de vindmølleselskaber, man har købt
anparter i – og på den måde løbende følge sin investering. Man kan fx se
hvilke møller, der er i drift lige nu, og hvor meget strøm den enkelte mølle
producerer (= mulighed for afkast).
Det skaber stor værdi for investorerne, eftersom de – uafhængigt af tid og
sted – kan følge deres investeringer online: ”Visningen af driftsdata direkte
fra de eksterne vindmøllesystemer i Europa giver vores investorer en fornemmelse af at stå lige ved siden af deres investeringer. Det er en service fra vores
side i forsøget på at skabe det bedste overblik over de investeringsprojekter,
vi udbyder, og det er noget vores kunder sætter stor pris på,” slutter Janis
Trærup Pilgaard.

Om Difko A/S
Dansk Investeringsfond har i over 30 år - under navnet
Difko - arbejdet med projektudvikling, formidling af investeringskapital og administration af investeringsprojekter for
danske investorer.
Difko har fra de første år været en betydelig aktør i det
danske erhvervsliv og har, som landets største udbyder af
kommanditselskaber, skabt mere end 160 projekter inden
for skibe, ejendomme og vindmøller.
I dag er Difko et fuldservice investeringshus og den betydeligste administrator af investeringsprojekter i Danmark.
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