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Det sidste halve år er det gået stærkt for den 
virtuelle virksomhed WebProof. I januar 
2015 iværksatte virksomheden en ny for-
retningsstrategi, og siden da er antallet af 
kunder seksdoblet, og virksomheden er 
blevet kåret, som en af de 100 mest lovende 
teknologivirksomheder i Europa af det inter-
nationale erhvervsmagasin Red Herring. 

 WebProof, som har eksisteret siden år 
2000, står bag en cloud-baseret platform, 
som leverer løsninger til online samarbejde 
og korrektur af dokumenter og grafisk 
design. Hvor virksomheden tidligere er gået 
efter store spillere som Lego, Coop, Walt Dis-
ney og Aller, er løsningen nu også målrettet 
små og mellemstore virksomheder.

Strategiskiftet blev sat i gang af WebProofs 
ejere, far og søn, Jan og Jakob Adeltoft. En stor 
kunde som Lego giver WebProof flere end 
2.000 brugere verden over og flere end 30.000 
årlige projekter. Men den gode forretning 
findes ifølge adm. direktør, Jan Adeltoft, i høj 
grad hos små og mellemstore virksomheder.

»Vi har haft en tyngde på de store kunder, 
men der er hundredefold flere små virksom-
heder. Jo mere man kan sprede sig på flere 
små kunder, desto bedre er fremtiden sikret. 
Vi har fået øjnene op for, at små virksomhe-
der også bliver store en dag,« siger Jan Adel-
toft.

Som at få en Oscar
Den nye strategi åbner for markant mindre 
virksomheder med to til 100 brugere. Sam-
tidig har WebProof lanceret en særlig licens, 
som giver freelancere, designere, projektle-
dere og mindre agenturer mulighed for ube-
grænset at prøve tjenesten med op til otte 
brugere. Det har vist sig at være udslagsgi-
vende for det voksende antal af kunder, som 
er steget lige siden. 

Virtuel virksomhed seksdobler antallet af kunder
Kunder i butikken. Den virtuelle virksomhed WebProof stormer frem. På seks måneder har virksomheden seksdoblet 
antallet af kunder og er blevet sat på Red Herrings top 100 liste over de mest lovende teknologivirksomheder i Europa.

 H WebProof har eksisteret siden år 
2000, og er en cloud-baseret platform, 
hvor virksomheder kan samarbejde 
om korrekturlæsning og grafiske 
opgaver. Det er et online samarbejds-
værktøj, hvor en virksomhed kan købe 
licenser, og samarbejdspartnere og 
ansatte kan lægge dokumenter og 
designs online, så de kan nås af de 
forskellige brugere.

 H Virksomheden har adresse og 
mødelokaler på Rådhuspladsen i 
København og i Miami, men er ellers 
en virtuel forretning, hvor stort set al 
aktivitet foregår over nettet via chat, 
videomøder og e-mail. 

 H WebProof har 20 medarbejdere 
fordelt verden over heriblandt i Indien, 
USA, Cypern, England, Portugal og 
Litauen.

 H WebProof omsætter for et tocifret 
millionbeløb og kunne sidste år præ-
stere et overskud på en halv million 
kroner. Adm. direktør Jan Adeltoft 
forventer en fordobling af omsætnin-
gen i 2016. 

WebProof
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WebProof fik endnu mere opmærksom-
hed, da erhvervsmagasinet Red Herring 
kårede dem som en af Europas 100 mest 
lovende teknologivirksomheder. Jan Adel-
toft mener, at placeringen på listen har været 
med til at skabe større opmærksomhed og 
netværk. 

»Det er ligesom at få en Oscar. Hvis man 
får en Oscar, så bliver man løftet, og flere læg-
ger mærke til en,« siger han. 

Opmærksomheden kom især fra den 
anden side af Atlanten. Jan Adeltoft kunne 
hurtigt se, at tre ud af fire nye kunder kom fra 
USA. Derfor besluttede han sig for, at sønnen, 
Jakob Adeltoft, fra juli skulle stå i spidsen for 
et nyetableret kontor i Florida. 

»Vi havde tidligere fået forespørgsler fra 
virksomheder som Walmart, men da de 
fandt ud af, at vi sad i Europa bakkede de ud. 
Hvis man er et større firma, så forventer man, 
at supporten ligger i den samme tidszone, så 
når antallet af amerikanske kunder stiger, 
bliver vi nødt til at være dér,« siger Jan Adel-
toft.  

Selv om WebProof stort set kører hele for-
retningen virtuelt, er det vigtigt at møde de 
helt store kunder ansigt til ansigt, så derfor 
giver det i høj grad mening for virksomheden 
at have en mand i USA, når kundetilstrøm-
ningen kommer der fra.

»Den vigtigste indgang til det amerikan-
ske marked er, at vi er til stede derovre. Vi har 
ikke en udfarende salgsorganisation, så det 
handler meget om, at virksomhederne skal 
finde os. Vi går ikke ud og leder efter dem, 
men det øjeblik de finder os, tager vi hånd 
om dem,« siger Jan Adeltoft. 

Første marketingkampagne
Faktisk har WebProof aldrig gjort et stort 
nummer ud af marketing. Da Jan Adeltoft 
etablerede virksomheden i år 2000, kom 
han fra den grafiske branche og havde gode 
kontakter inden for området. WebProof har 
aldrig haft en salgsorganisation. Eksiste-

rende kunder giver ordet videre, og på den 
måde er virksomheden vokset støt.   

»For første gang går vi i efteråret i gang 
med at lave en kampagne, så derfor er jeg 
ikke bange for at sigte mod en stigning på 
1.000 eller flere 1.000 pct. i antallet af kunder, 
inden året er omme,« siger Jan Adeltoft.

WebProof består af 20 medarbejdere, 
hvor 15 af dem er programmører, som befin-
der sig over hele verden. Selv om virksom-
heden har fysisk adresse, og mødelokaler 
på Rådhuspladsen i København og i Miami, 
foregår næsten alt via nettet. Online kunde-
møder, chat og e-mails er måden, man kom-
munikerer på i WebProof kun afbrudt af 
månedlige møder for danske medarbejdere 
i København.

Før i tiden holdt virksomheden til i kon-
torlokaler i Roskilde, men da programmø-
rerne alligevel havde brug for dyb koncen-
tration, kommunikerede medarbejderne 
via e-mail for ikke at forstyrre, selv om de sad 
ved siden af hinanden. 

»Vi fandt ud af, at det fungerede bedre at 
arbejde hjemmefra. Jeg tror uden tvivl, at 
fremtidens virksomheder ser sådan ud. Men 
jeg savner frokostpausen fra den gang,« siger 
Jan Adeltoft.

F Jo 
mere 

man kan 
sprede sig 
på flere 
små kun-
der, desto 
bedre er 
fremtiden 
sikret. 
Jan Adeltoft, 
stifter og medejer 
af Webproof

Administrerende direktør Jan Adeltoft i den virtu-
elle virksomhed WebProof, som på seks måneder 
har seksdoblet sit antal af kunder. 
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Mærsk Olie og Gas A/S har forelagt Energistyrelsen
to VVM-redegørelser, der omfatter de samlede mulige
påvirkninger på miljøet fra henholdsvis projekt for
Gorm-feltet og projekt for Dan-feltet i Nordsøen med
henblik på indvinding af olie og gas.

Der er endvidere udarbejdet særskilte ikke-tekniske
resuméer af VVM-redegørelserne.

VVM-redegørelserne er begge fremlagt for offentlig-
heden fra den 4. september 2015 til den 2. november
2015. De er tilgængelige på www.hoeringsportalen.dk
samt Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og
kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen.

Har De bemærkninger til en af VVM-redegørelserne,
bedes de sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med
kopi til kle@ens.dk eller Amaliegade 44, 1256 Køben-
havn K, senest den 2. november 2015.

Oplysninger om VVM-redegørelsen kan fås ved hen-
vendelse til Energistyrelsen, Kirsten Lundt Erichsen,
tlf. 33 92 68 73, e-mail: kle@ens.dk, eller Christin Lia,
tlf. 33 92 67 31, e-mail: acl@ens.dk.

OFFENTLIGE HØRING
Offentlige høringer om VVM-redegørelserne
”Maersk Oil ESIA-16 – Redegørelse for miljømæs-
sige og sociale virkninger – Gorm” og ”Maersk
Oil ESIA-16-Redegørelse for miljømæssige og
sociale virkninger – Dan”
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