
Dansk Byggeri har altid anerkendt vigtigheden af at have en 
ensretning på deres e-mail signaturer, og derfor har organisatio-
nen igennem længere tid haft en løsning til at administrere e-mail 
signaturer centralt. Denne løsning kunne kun bruges sammen med 
Lotus Notes, så da Dansk Byggeri i 2008 skiftede til Microsoft 
Exchange og Microsoft Outlook var en ny løsning nødvendig. 

Dermed stod Dansk Byggeri overfor en udfordring, som bestod i at 
finde en løsning der kunne administrere og bibeholde ensretnin-
gen af deres e-mail signaturer i Microsoft Outlook. Det var derfor 
åbenlyst at kravet til den nye løsning var, at den som minimum 
skulle kunne det samme som den gamle.

TESTIMONIAL
Valget faldt på ACTIVESIGNATURE da løsningen levede fulgt ud op 
til Dansk Byggeri’s behov.

Faktisk har Dansk Byggeri’s 200 medarbejdere ikke kunnet mærke 
nogen forskel, da det med ACTIVESIGNATURE, ligesom organisa-
tionens tidligere løsning, blot er nødvendigt at udarbejde det antal 
skabeloner der skal benyttes. Heller ikke på det administrative 
plan er der sket ændringer. Det er fortsat den grafiske afdeling der 
står for designet af signaturerne, hvorefter det så er IT-afdelin-
gens ansvar at rulle e-mail signatur skabelonerne ud til medarbej-
derne.

Til forskel fra Dansk Byggeri’s løsning til Lotus Notes har ACTIVE-
SIGNATURE en lang række ekstra funktionalitet som organisatio-
nen kan og vil gøre brug af.  Muligheden for at indsætte datosty-
rede marketingmeddelelser, links og forskellige signaturer til 
forskellige Microsoft Active Directory grupper er alle ting som 
Dansk Byggeri vil gøre brug af i fremtiden. For som Palle Jacobsen 
siger: 

” Ting udvikler sig hele tiden”.

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.500 virksomheder inden 
for byggeri, anlæg og byggeindustri. Organisationen havde igennem mange år benyttet 
Lotus Notes og havde en udemærket løsning til at administrere e-mail signaturer til denne 
platform.  Da Dansk Byggeri i 2008 skiftede til Microsoft Outlook var det meget vigtigt for 
organisationen at finde en løsning, der kunne administrere e-mail signaturer til Microsoft 
Outlook.

KUNDE TESTIMONIAL
ACTIVESIGNATURE til Dansk Byggeri

Vi var yderst tilfredse med vores gamle 

løsning til Lotus Notes og da ACTIVESIGNATURE 

var mindst lige så god faldt valget på 

Fischer & Kerrn’s løsning. Efter vi har taget 

ACTIVESIGNATURE i brug har vi ikke oplevet nogle 

betydelige forskelle fra vores gamle løsning, hvilket 

var meget vigtigt for os. 

Palle Jacobsen
IT-Chef 

Dansk Byggeri
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