
 
 

Side 1 

DATAPEOPLE ApS 

Emil Møllers Gade 41A 

8700 Horsens 

Tlf. 75 65 60 23 

info@datapeople.dk 

www.datapeople.dk 

CVR: DK58983519 

PRESSEMEDDELESE 

 

 

 

 

Horsens 16. januar 2019 

Datapeople udvider forretningen - og teamer op 
 
IT-virksomheden DATAPEOPLE har overtaget kundeporteføljen i Top IT – og ejeren 
Henrik Pedersen følger med over i det nye regi.  
 
Henrik Frølund, grundlægger af DATAPEOPLE, har efter moden overvejelse sagt ja tak til at udvide 
forretningen med enkeltmands-virksomheden Top IT´s kundeportefølje - og dens indehaver Henrik 
Pedersen fortsætter sit arbejde med kunderne – nu blot som en del af teamet i Datapeople. 
Årsagen til Henrik Pedersens ønske om at blive indlemmet i den lokale IT-virksomhed er flere. Men 
primært er det et ønske om at blive en del af noget større – og kunne nyde godt af den sparring og de 
mange supplerende kompetencer, som teamet i Datapeople repræsenterer og tilbyder. 
 
DATAPEOPLES grundlægger, Henrik Frølund er stadig virksomhedens spydspids.  Og bag sig har han 
opbygget et stærkt team af personer, der brænder for IT og for at levere gode og økonomisk holdbare 
løsninger. Et team, som Henrik Pedersen nu fremover glæder sig til at blive en del af. 
 
Henrik Frølund udtaler om udvidelsen: 
-Vi har længe ønsket at udvide vores kundeportefølje, da vi mener, at vi både med vores egne kompetencer 
- og vores stærke team bagved - kan servicere en større kundegruppe, end vi gør i dag. Samtidig ser vi frem 
til at byde Henrik Pedersen velkommen i vores team og få glæde af de kompetencer, han også kan tilføre 
DATAPEOPLE i dagligdagen”  
 
DATAPEOPLE arbejder tæt med sine kunder og er i stand til at løse stort set alle opgaver inden for IT.  
Virksomheden fungerer som kundens ”outsourcede IT-chef/medarbejder ”og træder til, når en IT-
udfordring eller opgave presser sig på. Det betyder hurtig action og en tæt kontakt til kunden og deres 
forretning. Mange virksomheder har derfor valgt at samarbejde med DATAPEOPLE, fordi det erstatter 
en egentlig ansættelse af en IT-chef eller medarbejder.  
 
Henrik Frølund fortsætter: 
-Vi dyrker den stærke og personlige relation og sætter os grundigt ind i vores kundes virksomhed. 
På den måde, kan vi supportere og udvikle løsninger inden for IT, som er skræddersyet til 
virksomheden. Den samme måde er Henrik Pedersen vant til at arbejde med sine kunder på. Derfor 
har vi en forventning om, at vi bliver et godt match, og at vores kunder som helhed får et ekstra 
udbytte af den nye konstellation”   
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DATAPEOPLE servicerer et bredt udsnit af virksomheder – store som små i det Østjyske. 
Kunderne dækker hele paletten fra produktions-/servicevirksomheder til handel og små 
iværksætter- 
virksomheder. Leverancen varierer fra større server- og netværksløsninger, til levering af både 
software og hardware samt backup og livline ved nedbrud m.m.  
 
Den nye konstellation er trådt i kraft her pr. 1. februar 2019. Hvis man måtte ønske at vide mere 
om DATAPEOPLE og det nye team, kan man læse mere på  www.datapeople.dk 
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