
ALBOA er et boligadministrationsselskab, der administrerer ca. 7500 
lejemål, fordelt på bolig erhverv og en række institutioner. ALBOA 
mærker, hvordan fremtidens krav er mere konkurrencedygtige priser 
og en kvalitet, der ikke lider under dette. For at kunne levere dette 
kræves en professionel administration, som også skal fremstå som 
en sådan udadtil.

ALBOA’s medarbejdere brugte unødigt meget tid på at udforme deres 
egne e-mail signaturer i Microsoft Outlook, der af denne grund også 
var meget forskellige. Et af problemerne var, at en stor del af medar-
bejderne slet ikke benyttede signaturer i e-mails, mens andre selv 
udformede signaturerne efter hvordan den enkelte medsrbejder 
mente den skulle se ud. Derfor blev der trukket unødigt meget på 
IT-afdelingens ressourcer, som skulle assistere ved oprettelsen af 
disse signaturer. Det stod derfor klart, at det var nødvendigt med en 
løsning, hvor man ved styring af e-mail signaturerne kunne fremstå 
som en professionel og homogen organisation overfor omverdenen. 
Valget faldt på ACTIVESIGNATURE

TESTIMONIAL

Efter implementeringen af ACTIVESIGNATURE styres e-mail signatu-
rerne hos ALBOA nu centralt og medarbejdernes e-mails bliver i 
perioder desuden brugt til at kommunikere nyheder og budskaber ud 
med. ALBOA har også gjort gavn af nogle af ACTIVESIGNATURE’s andre 
funktionaliteter, idet det har været nødvendigt for ALBOA at give nogle 
afdelinger deres helt egne e-mail signaturer. I ALBOA har ACTIVESIG-
NATURE virkelig været en stor gevinst, og som IT-administrator, Mikkel 
Dam Junker beskriver:

”Jeg anser ACTIVESIGNATURE som et af de mest geniale hjælpepro-
grammer til Microsoft Office-pakken.”

Netop IT-afdelingen har kunnet mærke hvordan ACTIVESIGNATURE har 
overflødiggjort supportspørgsmål og fejl i e-mail signaturerne ligesom 
løsningen har forenklet administrationen.

ALBOA, der er et administrationsselskab for 2 boligforeninger, har altid haft svært ved at 
fremstå som et forenet selskab. ALBOA har altid været klar over vigtigheden af at kunne 
fremstå som en professionel og forenet organisation, men tidligere har organisationen haft 
svært ved at føre dette ud i livet, blandt andet på grund af manglende styring af deres 
officielle e-mail signaturer. Det blev derfor besluttet at kigge efter en løsning der kunne 
administrere de officielle e-mail signaturer.

KUNDE TESTIMONIAL
ACTIVESIGNATURE til ALBOA

Jeg anser ACTIVESIGNATURE som 

et af de mest geniale hjælpeprogrammer til 

Microsoft Office pakken. Jeg kan kun anbefale 

ACTIVESIGNATURE, og jeg mener at det er det 

eneste professionelle bud på central styring af 

e-mail signaturer. 

Mikkel Dam Junker
IT-Administrator 

ALBOA
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