Marie Lommer Bagger modtager Milestone Innovation Award på vegne af Measurelet
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Dansk softwarevirksomhed overrækker
innovationspris til startup-virksomhed
Milestone Systems var selv en startup for blot 20 år siden og er i dag
verdensførende inden for video management-teknologi og beskæftiger knap
800 medarbejdere på verdensplan. Men det betyder langt fra, at Milestone
Systems har mistet det for virksomheden stadigt altafgørende DNA, nemlig
entreprenørskab – en af årsagerne til, at den Brøndby-baserede virksomhed
til stadighed sætter standarden inden for den globale video managementindustri. Og entreprenørskab er vigtigt, ikke kun for de etablerede
virksomheder, men også for Danmarks fremtid.

”Det er en af grundene til samarbejdet med DTU High Tech Summit.
Entreprenørskab er det, der skaber innovation, og innovation er det, der
skaber fremtidens teknologi. Vi ønsker med samarbejdet at anerkende
entreprenørerne ude på uddannelsesinstitutionerne og støtte op omkring
deres ideer og forretningskoncepter. Det er dem, der skaber fremtiden,”
forklarer President & CEO Lars Thinggaard, Milestone Systems.
Netop derfor har Milestone Systems indgået et femårigt samarbejde med DTU
High Tech Summit, som i år fandt sted den 10.-11. oktober, hvilket bl.a.
indebærer en årlig pris, Milestone Innovation Award, som i år blev tildelt
startup-virksomheden Measurelet, vinderen af startup-messen, DTU Startup
Fair. Bag Measurelet står en tidligere sygeplejerske, Marie Lommer Bagger.
Konceptet er et teknologisk toilet, som kan sortere, veje og måle mængden af
urin og afføring samt sende data direkte til patientens journal.
I alt syv startup-virksomheder pitchede deres forretningskoncepter til et
panel bestående af Lars Thinggaard, Milestone Systems, Ken Singer, UC
Berkeley, Tore Duvold, Innovation Fund Denmark samt Sune Stilling, Mærsk
Growth. Udover Milestone Innovation Award modtog Measureleet 30.000 kr.
samt 9 timers mentoringordning med Milestone Systems’ executive
management-team. Lars Thinggaard stod også for hovedtalen ved åbningen
af DTU Startup Fair, hvor han fortalte om rejsen fra startup til etableret
virksomhed og om, hvordan man i processen fastholder entreprenør-ånden.
Vi har brug for de danske studerende
En anden bevæggrund for Milestone Systems’ deltagelse på DTU High Tech
Summit er at indgå dialog med de studerende om, hvorfor det at arbejde i en
video management-virksomhed kan være det første karriereskridt. I dag har
virksomheden hele 175 ledige stillinger, primært inden for teknologi- og
softwareudvikling. Men det er svært at finde arbejdskraften inden for
Danmarks grænser, en problematik Lars Thinggaard også italesatte på Dansk
Industris Topmøde tidligere i år. Tal fra DI viser, at hele 6 ud af 10 danske
virksomheder kæmper med at skaffe medarbejdere, ikke mindst de danske itvirksomheder.
”Danske virksomheder oplever en voldsom mangel på it-specialiseret
arbejdskraft, og derfor er mange nødsaget til at kigge ud over landets
grænser for at finde de medarbejdere, de har brug for. Det er endnu en af
grundene til vores tilstedeværelse på DTU High Tech Summit: At møde de

unge studerende, at forstå hvad der fagligt tænder dem og skabe en dialog
mellem erhvervslivet og de studerende,” siger Lars Thinggaard, Milestone
Systems.

About Milestone
Milestone Systems is a leading provider of open platform video management
software; technology that helps the world see how to ensure safety, protect
assets and increase business efficiency. Milestone enables an open platform
community that drives collaboration and innovation in the development and
use of network video technology, with reliable and scalable solutions that are
proven in more than 150,000 sites worldwide. Founded in 1998, Milestone is
a stand-alone company in the Canon Group. For more information visit:
www.milestonesys.com. For more news and viewpoints visit our microsite:
The Milestone Post. Click here for information on Trademarks.
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