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LumbyePro er en kompetent leverandør af forretningsudviklingsydelser til virksomheder i ejendomsbranchen. Mange års erfaring og viden i denne 
branche har givet CEO-Susanne Lumbye Jensen en uvurderlig indsigt, som Susanne søger at udnytte til ledelse og vækst i din virksomhed.

Din virksomheds erfaringer og størrelse har stort potentiale til at få endnu mere værdi ved at have fokus på forretningsudvik ling gennem digitale 
muligheder. Dette forretningsforslag søger at danne et samarbejde ved at tilbyde en samlet løsning, der hjælper din virksomheden med at få 
medarbejdere til at passe på din forretning.

Om LumbyePro

CEO-Susanne Lumbye Jensen har over 20 års erfaring med at levere ledelses- og udviklingstjenester til ejendomsbranchen. Ekspertisen giver 
mulighed for at levere de bedste strategiske ydelser og tilpassede tilbud for at øge din virksomheds rækkevidde og fremme den s vækst. Susanne 
arbejder utrætteligt for at sætte nye mål og løse udfordringer for din virksomhed.

Data, Etik og sikkerhed er de 3 elementer som er med til at sikre, at medarbejderne passer på

Det handler grundlæggende om ledelse at få medarbejdere til at passe på data og din forretning.

Projektet gennemføres med det formål, at data, etik og sikkerhed skal sikre, at medarbejderne ved hvordan de skal passe på vi rksomhedens data.

Gennem projektet skabes der et overblik og indsigt i hvilke ledelsesmæssige beslutninger og initiativer der er nødvendige for at medarbejderne 
ved hvordan de skal passe på

Introduktion



Data, Etik og sikkerhed i din virksomhed opdeles i tre faser (før, under og efter)

Før data, etik og sikkerhed
Vi leverer et holistisk blik på data, etik og sikkerhed baseret på de kriterier der er aftalt med virksomhedens 
ledelse.
Vi kender dit marked og undersøger dine udfordringer og definerer kriterier som kan bruges som et 
benchmark for fokus og klarhed i din organisation. 

Under data, etik og sikkerhed
Efter en grundig workshop med den ansvarlige ledelse i din virksomhed afholder LumbyePro workshop 
indenfor emnerne it-landskab, it-sikkerhed, it-politik og it-beredskabsplan for at nå de mål og målsætninger, 
der er defineret for din virksomhed.
Data, etik og sikkerhed hjælper med at etablere mål og indgår i digital strategi, der er opnåelige og øger 
medarbejdernes engagement.

Efter data, etik og sikkerhed
Det samlede oplæg på data, etik og sikkerhed gennemgås med ledelsen, som efter mødet træffer beslutning 
om implementering af hele eller dele af de forslåede initiativer.
LumbyePro har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at bistå med implementeringen af data, etik og 
sikkerhed.

Projektet data, etik og sikkerhed gennemføres med det formål, at få medarbejderne til at passe på din virksomheds- og kunders data.

Gennem projektet data, etik og sikkerhed skabes der indsigt i hvordan data, processer og systemer anvendes på tværs af virkso mheden.



Årlig opdatering 
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system

Årshjul med data, etik og sikkerhed
Vi har nu gennem projektet fået lagt grundlaget for at medarbejderne ved hvordan de skal passe på din virksomheds data. Men der er opgaver som går igen 
og igen i et årshjul.

LumbyePro hjælper med at skabe overblik over de løbende opgaver der er i din virksomhed.



Projektet
Her er et overblik over projektets mål, tidslinje og leverancer.  LumbyePro tilstræber at levere projektet i henhold til afta lens vilkår og gøre processen 
smidig og enkel for dig.

Leverancer Tidsplan

Før data, etik og sikkerhed 08. august

Under data, etik og sikkerhed 11., 15., 18. og 22. august

Efter data, etik og sikkerhed 29. august

Eksempel på  levering i projektet og tidsplan 

Mål
Gennem dette projekt tilstræber LumbyePro at levere følgende resultater:

1. At udarbejde et samlet blik på data, etik og sikkerhed, der afspejler værdierne og definerer mål for hele organisationen
2. At levere det beslutningsgrundlag der hjælper virksomheden med at igangsætte de nødvendige initiativer i forhold til data, et ik og sikkerhed



Tilbud

Tilbud i detaljer:

• Indledende møde – varighed ca. 3 timer
• Mødets formål er, at få klarlagt formålet med projektet Data, etik og sikkerhed

• Aftale møde – varighed ca. 2 timer
• Formål med mødet er, at indgå aftale om projektet Data, etik og sikkerhed samt aftale opstartsdato

• 4 workshops af 3 timer
• IT-Landskab
• IT-Sikkerhed
• IT-Politik

• IT-Beredskabsplan

• Opsummering af afholdte workshops

• LumbyePro forventer ikke være på kunden adresse under udarbejdelsen af opsummeringen

• Gennemgang af opsummeringen – varighed ca. 1-3 timer

• Gennemgang af projektet med ledelsen og evt. Planlægning af initiativer.

Her er en oversigt over det samlede tilbud.

Data, etik og sikkerhed tilbydes til en fast pris på kr. 20.000 ekskl. moms



Optioner – alternativ tilbud

Data, etik og sikkerhed som enkeltstående workshops og møder

• Indledende møde – varighed 3 timer – Pris kr. 5.000 ex. moms

• Mødets formål er, at få klarlagt formålet med projektet Data, etik og sikkerhed

• Workshop: IT-Landskab – varighed 3 timer – Pris kr. 5.000 ex. moms

• Hvordan ser it-landskabet ud i detaljer fx hvilke systemer deler data

• Workshop: IT-Sikkerhed – varighed 3 timer - Pris kr. 5.000 ex. moms

• Sikkerhed handler også om adfærd, men hvordan ved medarbejderne at de har den rigtige adfærd

• Workshop: IT-Politik – varighed 3 timer - Pris kr. 5.000 ex. moms

• Krav, muligheder og forventninger til medarbejdere og ledelse

• Workshop: IT-Beredskabsplan – varighed 3 timer – Pris kr. 5.000 ex. moms

• Hvilke systemer og processer er kritiske for vores virksomhed

Det er også muligt at tilkøbe data, etik og sikkerhed som enkelte workshops. 

Men det er også muligt at sammensætte et skræddersyet forløb til dig og din virksomhed.



LumbyePro som samarbejdspartner

LumbyePro har en dyb indsigt i ejendomsbranchen som koblet sammen med +20 års erfaring som forretnings - og digital forretningsudvikler i hele 
Danmark opnået via ansættelse hos softwareleverandører - det har givet viden og erfaring som er helt unik. 

Formålet med LumbyePro tager afsæt i it, digitalisering, strategi og forretningsudvikling, hvor nye teknologier og forretning smodeller bidrager til at 
virksomheder med samme eller mindre indsat kan udvikle forretningen og dermed skabe værdi og fremtidssikre din virksomhed.

Mission

LumbyePro arbejder for at udvikle virksomheder digitalt og strategisk via en fagligt kompetent indsats og sikre at virksomhed ens ideer 
implementeres og realiseres. 

Vision

LumbyePro vil være et af de naturlig valg, når virksomheder søger forretningsudvikler med speciale i ejendomsbranchen.



Værdier

LumbyePro har fire kerneværdier som kendetegner måde at arbejde på. 

• Professionel

• Respekt

• Ordentlighed

• Fremtidsorienteret

Forretningsudvikling af din virksomhed håndteres med lige så stort engagement som i LumbyePro. 

Værdierne sætter barren for, hvad du som kunde kan forvente af LumbyePro.  



Med dette tilbud håber jeg at have inspireret dig til at tro på, at din virksomheds ønsker om digitalisering og forretningsud vikling kan blive en 
realitet.

Jeg håber også, at du er overbevist om, at LumbyePro er den rigtige for dig at samarbejde med, når din virksomhed skal fortsætte
forretningsudviklingen. Der er bestemt også andre dygtige forretningsudviklere i markedet, men med min unikke viden og erfari nger om din 
branche mener jeg at LumbyePro vil være en af de bedste samarbejdspartnere for dig og din virksomhed. 

Velkommen til LumbyePro og velkommen til en unik kombination af det som du og din virksomhed kan forvente af en professionel 
forretningsudvikler. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig

Susanne Lumbye Jensen
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