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Trifork A/S – Nye initiativer
Nyt datterselskab inden for sundhedsteknologi
I samarbejde med Irie Holding etableres et nyt datterselskab Trifork Athene, hvor
Trifork kommer til at eje 66%, og Irie Holding kommer til at eje 34% af
aktiekapitalen.
Trifork Athene A/S vil udvikle og markedsføre et system til understøttelse af de
kliniske arbejdsprocesser, som læger og andet sundhedspersonale udfører.
Systemet Athene vil fokusere på specielt diagnosticering og udvikling af kliniske
protokoller og retningslinier. Athene vil kunne supplere de elektroniske
patientjournaler, som i disse år udbredes i regionerne i Danmark.
Aktiviteten vil ikke medføre væsentlige ændringer i resultatet for 2008 regnskabet,
men regnes på sigt med at have et såvel nationalt som internationalt potentiale.
Aktiviteten indgår som en del af løsningssegmentet i Trifork på linie med de øvrige
løsninger til det offentlige.
Investering i Office Design A/S
Trifork køber sig ind i Office Design med en andel på 30%. Office Design udvikler
produkter til bedre understøttelse af kontorarbejde. Office Design arbejder med
forbedringer af arbejdsprocesser omkring moderne kontorarbejdsplads med mail,
Microsoft Office pakken, intranet og økonomi systemer.
Visionen er at blive den bedste partner, når der skal skabes et effektivt office miljø.
Office Design har udviklet office systemet WORK!.
WORK! er en samling af integrerede applikationer, der får eksisterende kontor
applikationer til at spille bedre sammen.
Den første applikation i suiten er WORK!case, et sags- og dokumentstyrings
system, der henvender sig til virksomheder, der gerne vil have bedre styr på
dokumenterne.
Investeringen er strategisk i forhold til Triforks aktiviteter inden for
procesoptimeringsområdet og ventes at få en neutral indvirkning på 2008
resultatet (EBIT), men en positiv indvirkning på ca. tDKK 500 i 2009 (EBIT).
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