Donation fra IT-eksperter giver
AIDS-Fondet arbejdsro
Mere end 33 millioner mennesker i verden er smittet med hiv. Bag det tal gemmer sig børn, voksne
og familier, hvis liv for altid er forandret og dagligt udfordret af både sygdom, angst og frygt for
omgivelsernes fordomme.
I Danmark arbejder AIDS-Fondet både for at gøre livet lidt nemmere for særligt udsatte hiv-smittede her og
nu, og for præventivt at bekæmpe hiv og aids i Danmark og i resten af verden.

Al støtte tæller
Der er mange måder at støtte AIDS-Fondet på. datacompagniet har valgt at bidrage med en donation af ITprojektledelse i forbindelse med en nylig fusion af fire organisationer: Aids-Linien, AIDS-Fondet, STOP AIDS
og Rådgivningen.
Motivet med sammenlægningen er at skabe større fleksibilitet og flere muligheder for faglig sparring, som
skal omsættes til en styrket indsats for målgrupperne.
”Som en non-profit organisation bruger vi alle vores midler på at støtte kampen mod hiv og aids, og vi har
derfor ikke opbygget en dyr og kompetent IT-afdeling. Vi har derimod et solidt samarbejde med udvalgte ITleverandører, som donerer hardware, software og IT-rådgivning, når vi har behov for det. datacompagniet
har bidraget med en afgørende IT-projektledelse og styret os uden om alle de tekniske faldgruber, så vi
administrativt reelt ikke har mærket noget til integrationsprocessen.”, lyder det fra projektleder i AidsFondet, Pia Torpe.
Den nye organisation får lokaler nær Rådhuspladsen - officielt fra den 1. maj 2012.

Kundeprofil

Løsning
Donation af IT-projektledelse i forbindelse med
sammenlægning af tre organisationer i én, samt
installation af hardware, software og netværk på
ny lokation.

AIDS-Fondet har til opgave at indsamle og skaffe
økonomiske ressourcer og foretage uddeling af
disse til fondets formål. Fondets formål er: At
støtte forskningen i hiv infektionen og aids
sygdommen, at støtte oplysningen om hiv og
aids, og at yde støtte til mennesker med hiv/aids.
AIDS-Fondet
88 33 56 00
www.aidsfondet.dk

Partner

datacompagniet A/S
33 91 20 91
www.datacompagniet.dk

datacompagniet har samlet alle tråde i ITinfrastrukturen, rådgivet ledelse og brugere ud
fra behov og budget, udført diverse opdateringer
og opgraderinger, såvel som overvåget alle
installationer.

Udfordring
At gennemføre en integration af tre
organisationers kontorer og data i én
organisation på én lokation. Ensretning af
procedurer for backup, sikkerhed og rettigheder.

Fordele
AIDS-Fondet får med donationen frigjort
ressourcer til at fokusere på kerneopgaverne.
Dertil skaber datacompagniet tryghed ved at
sikre backup af data samt overvågning af alle
installationer.

Primære produkter
IT-projektledelse
IT-rådgivning
IT-konsulentydelser

