
Hymatik fik hjælp til 
digitalisering 
Odense-virksomheden Hymatik – det tidligere Rasm. Holbeck Hydraulik har med succes deltaget i Erhvervshus 
Fyns populære program ”Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering”. Programmet har indtil videre hjulpet 13 
syddanske virksomheder med at digitalisere deres forretning. Yderligere 51 er i gang og der er plads til flere.

Michael L. Harder, der for snart fire år siden købte 
hydraulikvirksomheden Rasm. Holbeck Hydraulik 
ud af H.J. Hansen,  fik som en af de første plad-
ser på digitaliserings-programmet. For hans syv 
mand store virksomhed er det en gevinst at få 
adgang til et program, som er med til at sikre, at 
digitaliseringen rent faktisk bliver til virkelighed.

- Siden vi overtog virksomheden, har vi haft 
vækst. Vi har vidst, at digitaliseringen af vores 
virksomhed er vigtig, men det er enormt svært at 
finde tid, samtidig med at vi driver butikken. Da vi 
kom med på programmet, fik vi en ekspert tilknyt-
tet, som har styret processen og forpligtet os på at 
få gjort tingene på ugentlig basis, siger Michael L. 
Harder.

Virksomheden har hidtil solgt hydraulikløs-
ninger, som er kommet ind på mails og tele-
fonbestillinger. Nu er de ved at få opbygget en 
helt ny hjemmeside, hvor kunder direkte skal 
kunne bestille deres 5.000 lagerførte varer og 
op imod 600.000 registrerede varenumre, som 
de forhandler for verdens største hydraulikpro-
ducent Parker Hannifin.

- Det betyder, at vi kan sætte gang i en skalering
af vores virksomhed, hvor vores produkter når
ud i verden på en langt stærkere måde. Det er
første led i en stor digital omstilling, hvor vi om
få måneder også vil være klar med et nyt kon-
cept, som giver vores forretning et helt nyt ben,
siger Michael Harder, der endnu ikke kan løfte
sløret for det nærmere indhold.

Interessen for digitalisering stiger 
I Erhvervshus Fyn oplever man stigende in-
teresse for digitaliseringen ude i virksomhe-
derne.  Det gælder fx det populære program 
”Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering”, 
hvor virksomheder i Syddanmark kan opnå en 
medfinansiering på mere end 100.000 kr. og få 
tilknyttet en ekspert til at udarbejde en strategi 
for deres digitalisering.

Programmet har været meget eftertragtet, og 
blev i 2019 udvidet med yderligere midler fra 
Erhvervsstyrelsen til medfinansiering til endnu 
flere nye syddanske SMV’er, heriblandt også en 
særlig indsats til dronevirksomheder. 

- Vi ved, at digitalisering er top of mind hos virk-
somhederne, og derfor er det selvfølgelig også
top of mind hos erhvervshusene, siger Tanja
Erendal, projektleder på ”Digital Omstilling –
Strategi for Digitalisering” i Erhvervshus Fyn,
og fortsætter: Programmet er eftertragtet, fordi
virksomhederne kan komme rigtigt i gang med
digitaliseringen med en gennemtænkt strategi,
og vi ved, at digitalisering betaler sig!

Region Syddanmarks Digitaliseringsbarometer 
fra 2018, med besvarelser fra mere end 1000 
SMV’er i Syddanmark, viser, at de højt digitali-
serede virksomheder over de seneste to år har 
præsteret syv gange højere omsætning end de 
lavt digitaliserede.

Om ”Digital Omstilling 
- Strategi for Digitalisering”

Om Erhvervshus Fyn

Programmet er en finansieringsmulighed 
for virksomheder i Syddanmark, som har 
behov for assistance til at få lavet en digital 
strategi. Virksomhederne kan opnå en med-
finansiering på op til 110.000 kroner, som 
går til tilknytning af en privat rådgiver, der i 
samspil med virksomheden udarbejderen 
strategi for e-baseret markedsføring, en in-
telligent produktionsstrategi eller en anden 
relevant strategi for digitalisering. 
Programmet tilbydes af Erhvervshus Fyn i 
samarbejde med Erhvervshus Sydjylland.
Interesseret? Ring til projektleder 
Tanja Erendal på tlf. 31 63 69 32.
Læs mere om programmet på:  
https://ehfyn.dk/strategi_digitalisering
Læs mere om tallene i Digitaliseringsba-
rometer og den seneste måling, som viser 
effekten af digitalisering: https://ehfyn.dk/
digitaliseringsbarometer_effektmaaling

Vi fremtidssikrer Fyn. Derfor er vores vision 
at gøre Fyn til det oplagte sted i verden at 
drive og udvikle profitabel og bæredygtig 
forretning. Med fokus på at udnytte de digi-
tale muligheder og automatisere virksom-
heder, hjælper vi hver dag fynske virksom-
heder med at accelerere deres vækst.
Vi tilbyder:
Specialiseret sparring 
Finansiering 
Klyngesamarbejder  

Og så sikrer vi virksomhederne én indgang til 
erhvervsfremmesystemet.
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