
Kombinationen af en gennemgribende vækst, nye 
lokaler og et boom i antallet af medarbejdere, sæt-
ter større krav til løsninger, der skaber overblik. 
Derfor har Konsolidator investeret i digitale møde-
lokaleskilte fra Delfi  Technologies. 

Siden Konsolidators etablering i 2016, er det kun gået 
fremad med at opfylde virksomhedens mission om 
at skabe standardiseret og automatiseret software 
til konsolidering, hvorigennem man hurtigt kan sikre 
nøjagtige tal og få bugt med de udfordringer, der er i 
forbindelse med fi nansiel konsolidering i Excel. 

En vellykket mission, der har bidraget til en vækst på 
mellem 40-70 procent hvert år, hvilket blandt andet 
kan mærkes på medarbejderstaben. Her er man gået 
fra 5 til 35 medarbejdere på fi re år – og det var med til 
at skabe nogle nye udfordringer i forhold til plads og 
overblik. 

For at få mere plads til softwarevirksomhedes vækst 
og ambitioner, fl yttede man i 2021 derfor ind i det sto-
re kontorfællesskab på Vandtårnsvej 83 i Søborg. Det 
nye kontor på 2. sal er indrettet til kreative sjæle med 
åbne kontorfællesskaber, sociale møbelarrangemen-
ter og en ekstraordinær udsigt over samtlige virksom-
heder i hele kontorfællesskabet. 

MØDELOKALER HJÆLPER 
MED DEN DAGLIGE PLANLÆGNING
Da Konsolidator i dag har kunder på tværs af Europa, 
USA og Sydøstasien, er der et stort antal onlinemø-
der, som kræver koncentration og fuld opmærksom-
hed. Derfor anvender man hyppigt seks mødelokaler i 
forskellige størrelser til en lang række formål. 

Det stod hurtigt klart for den voksende virksomhed, at 
man var nødt til at fi nde en løsning for at holde styr på 

de forskellige mødelokaler, og samtidig have mulig-
heden for at synliggøre de forskellige lokalebooknin-
ger direkte på indgangen til lokalerne for, at undgå 
de problematikker og forvirringer, der ellers opstod 
i hverdagen. Efter en større søgning efter den rette 

DIGITALE SKILTE HJÆLPER MED AT 
SKABE OVERBLIK OVER MØDELOKALER

Før vi fi k de digitale 
møderumsskilte, var der intet 
overblik eller tidsstyring af 
vores mødelokaler. Der var 
ofte forvirringer omkring 
hvilke lokaler, der var optaget, 
dobbeltbookninger og andre 
problematikker som vi er helt ude 
over nu.
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skilteløsning faldt valget på Delfi Technologies’ digitale 
møderumsskilte. 

- Før vi fik de digitale møderumsskilte, var der intet 
overblik eller tidsstyring af vores mødelokaler. Der var 
ofte forvirringer omkring hvilke lokaler, der var optaget, 
dobbeltbookninger og andre problematikker som vi er 
helt ude over nu, forklarer Jette Thelin, der er Head of 
Strategic Partnerships hos Konsolidator.

DIGITALE SKILTE – MED INTEGRATION 
DIREKTE TIL OUTLOOK KALENDER
De digitale skilte fra Delfi Technologies blev let og hur-
tigt integreret med virksomhedens Outlook kalender 
således at medarbejderne nu kan booke sig ind i loka-
lerne direkte fra deres kalender i Outlook. Samtidig 
kan de nu også se en oversigt over lokalernes ledige 
tidspunkter direkte fra deres arbejdsstation. 

De digitale skilte er trådløse og drives af et knapcel-
lebatteri med en batterilevetid på ca. 5 år før behovet 
for udskiftning opstår. Softwaren som styrer de digitale 
skilte, ligger i skyen og er udviklet af Delfi Technolo-
gies. Alt det kræver, er blot en internetforbindelse og 
en trådløs antenne, der sender opdateringerne ud til 
samtlige skilte inden for få sekunder. 

- Da vi var på udkig efter den rette skilteløsning til 
vores mødelokaler, var det alfa og omega, at der ikke 
skulle bores, trækkes kabler og andet i vores fine glas-
vægge. Her fungerer det perfekt med Delfis trådløse 
skilte og en simpel montering direkte på glasset, for-
tæller Jette Thelin. 

Mødelokalerne er navngivet efter deres tidligere kon-
torplaceringer så som ”Kælderen”, ”Tobakken” og 
den nuværende placering ”Vandtårnet”. På alle skil-
tene fremgår disse navne i selve designet – og netop 
designet af skiltene kan sammensættes lige som man 
ønsker det. Der kan vises nuværende møder, hele 
dagens møder i lokalet, mødeemne, mødeholderens 
navn og mange andre væsentlige informationer. Der-
til er det også muligt at få en komplet oversigt over 
alle mødelokaler og tidspunkter på en storskærm i 
eksempelvis receptionen eller entreen med Delfis Visi-
on 4K storskærmsløsning. Det er både muligt at leje 
eller købe en løsning som hos Konsolidator fra Delfi 
Technologies. 

OM KONSOLIDATOR

Konsolidator blev grundlagt i 2016 af CFO Claus Finderup 
Grove, statsautoriseret revisor Jack Skov samt software 
arkitekt Lars Højer Paaske. Sammen havde de en mission 
om at skabe et standardiseret og automatiseret software til 
konsolidering, der kunne få bugt med de udfordringer, der 
er i forbindelse med finansiel konsolidering i Excel. I dag 
hjælper Konsolidator CFO’er, økonomichefer og Financial 
Controllers med at spare tid på konsolideringen, som de i 
stedet kan bruge på analyser der understøtter strategisk 
beslutningstagning. Konsolidator blev noteret på Nasdaq 
First North i 2019, har i dag over 200 kunder på tværs af 
Europa, USA og Sydøstasien.
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