
På væggen i Morten Sandlykkes kon-
tor står der:

VISION: 
1.500.000 Targit users by 2015.

Morten Sandlykke er administrerende 
direktør i Targit A/S. Officielt er titlen 
CEO – Chief Executive Officer – og 
det falder faktisk helt naturligt i en 
virksomhed, der ganske vist er fast 
forankret i Hjørring, men opererer på 
det globale marked.

Visionen på væggen er udtryk for, at 
Morten Sandlykke og Targit absolut 
ikke har stillet sig tilfreds med, at virk-
somheden i 2010 rundede en omsæt-
ning på 100 mio. kr., og at 300.000 
personer på verdensplan anvender 
firmaets produkt – Targit BI Suite.

Targit befinder sig i den niche i IT-
landskabet, der hedder Business In-
telligence. Det er software, der henter 
informationer i en virksomheds eksi-
sterende IT-systemer, og som præsen-
terer informationerne i en sammen-
hæng og en form, der giver optimalt 
grundlag for at træffe beslutning.

Et ledelsesværktøj altså – ja men i sti-
gende grad også et værktøj for de øv-

rige medarbejdere i virksomhederne, 
fordi flere og flere medarbejdere kan 
og skal træffe selvstændige beslut-
ninger, hvis de får det nødvendige 
grundlag. Og det kan de så få med 
Targits BI-software.

Så visionen om at fem-doble antallet 
af brugere på fem år bygger både på 
forventningen om, at flere virksom-
heder vil købe Targit BI Suite, og at 
anvendelsen vil blive bredt ud til flere 
og flere brugere i virksomhederne.

Targits førerstilling indenfor BI-ni-
chen dokumenteres ikke blot af den 
støt stigende afsætning. Den under-
støttes også af det internationalt 
kendte IT-analyse firma Gartner, der 
i februar placerede Hjørring-virksom-
heden i sin ”Magic Quadrant for Busi-
ness Intelligence Platforms”. En stor 
anerkendelse i de kredse.

Spørger man Morten Sandlykke, hvad 
der er specielt ved Targits software, 
er han ikke i tvivl:

”Brugervenlighed. Softwaren skal 
være enkel at installere, vedligeholde 
og først og fremmest at bruge. Så få 
klik som muligt for at få det ønskede 
resultat frem.”

�

Targit – modtager af Erhverv Hjørrings 
Initiativpris 2011 – ekspanderer konstant og 

er på vej med nye initiativer

Førende i sin 
branche på 

GLOBALT plan

Priser i 2010

Initiativprisen
Erhverv Hjørrings Initiativpris 2010 gik til 
MarineShaft A/S, der i sine kun seks leve-
år har udviklet sig til en af de betydeligste 
virksomheder på Hirtshals Havn med 90 
medarbejdere.

Initiativprisen blev overrakt på Erhverv 
Hjørrings generalforsamling til direktører-
ne Knud Andersen og Anders Jensen.

Elevprisen
Erhverv Hjørrings Elevpris var en nyska-
belse i 2010. Den uddeles for at hædre en 
dygtig afgangselev fra EUC Nord og er 
indstiftet for at støtte og skabe synlighed 
omkring erhvervsuddannelserne og de er-
hvervsgymnasiale uddannelser.

Den første elevpris blev uddelt til Gustav 
Valentin Blichfeldt Sørensen, der blev 
HTX-student i 2010.

Iværksætterprisen
Erhverv Hjørrings Iværksætterpris 2010 
blev tildelt HDC Glasskader A/S fra Hjør-
ring ved direktør og stifter Henrik Dige 
Christensen.

Siden starten i 2003 har Henrik Dige 
Christensen opdyrket et helt nyt forret-
ningsområde for udbedring af glasskader 
for forsikringsselskaber på landsplan, og 
virksomheden har nu 12 ansatte og dæk-
ker hele landet.



Det er en grundlæggende tankegang 
i Targit, at det skal være sådan. Nær-
mest en kultur. Og den har sin rod i 
firmaets historie.

Det hele startede nemlig med noget 
helt andet. Det er i øvrigt 25 år siden. 
Så Targit har jubilæum i år.

Det startede med udvikling af soft-
ware til detailhandlen. Tankstationer, 
optikere og så videre.

”Er der noget, som detailhandlere 
ikke kan og vil, så er det at sætte sig 
ind i kompliceret software. Det har de 
bare ikke tid og lyst til. Så vi blev fra 
starten vænnet til at skulle levere løs-
ninger, som var umiddelbart nemme 
at gå til. Og den lære har vi aldrig 
glemt,” forklarer Morten Sandlykke.

Men i takt med, at detailhandlen flyt-
tede sig fra selvstændige butikker 
over til butikskæder, ændredes også 
efterspørgslen på software. I 2000 
blev den del af virksomheden, som 
udviklede systemer til detailhandlen, 
solgt fra, og den lever sundt og godt 
som Retail Planit. Herefter kunne Tar-
git koncentrere sig om Business In-
telligence, som var blevet tiltagende 
vigtigt, siden virksomheden i 1996 op-

�

købte Morton Systems, der med Mor-
ten Middelfart som drivkraft havde 
specialiseret sig i den type software.

Morten Middelfart er i dag udviklings-
direktør i Targit A/S.

Virksomheden beskæftiger i dag 60 
medarbejdere, hvor 50 sidder i ho-
vedkontoret på Aalborgvej i Hjørring. 
Resten er beskæftiget i Targits afde-
ling i Tampa, Florida.

Men derudover har Targit 260 for-
handlere over hele verden, så op mod 
tusind personer er dagligt beskæfti-
get med Targit-produkter.

I Hjørring er omkring halvdelen af 
medarbejderne lokale, og største-
delen har gjort en stor del af turen 
med siden virksomhedens start. Det 
gælder ikke mindst i udviklingsafde-
lingen med mange mere eller mindre 
selvlærte medarbejdere, som i dag 
besidder en unik ekspertise på BI-om-
rådet.

Blandt de senere tilkomne medarbej-
dere er der mange, der er udgået fra 
universitetsmiljøet, og som pendler 
fra Aalborg.

Fremtiden for Targit, som Morten 
Sandlykke ser den, venter lige om 
hjørnet.

”Vi er klar til Cloud computing. Vi 
venter sådan set bare på, at kunderne 
begynder at efterspørge det,” siger 
Morten Sandlykke.

Begrebet Cloud computing dækker 
over, at virksomhederne ikke mere 
selv har software og data liggende, 
men over internettet trækker på de 
services, de har brug for.

”I fremtiden skal vi ikke længere sæl-
ge vores softwarepakker, men i ste-
det gøre vores Business Intelligence-
service tilgængelig over nettet – og 
så selvfølgelig opkræve betaling for 
virksomhedernes forbrug,” forklarer 
Morten Sandlykke.

En anden spændende og meget synlig 
Targit-satsning er lige på trapperne. 
Nemlig PI – Personal Intelligence – i 
form af et nyt socialt medie, illo.com.

Der bliver tale om et website, der 
minder om Facebook eller You Tube, 
hvor privatpersoner kan uploade 
data, behandle dem med PI-software 
og præsentere dem i relevant sam-
menhæng.

Fra venstre Morten Middelfart, 
udviklingsdirektør og Morten Sandlykke, 
administrerende direktør
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