
Trackunit og ZTR går sammen om at forbinde 
byggebranchen
LONDON, ON, MINNEAPOLIS, MN og AALBORG, DK – 15. september, 2021 - Trackunit og Industrial IoT-
afdelingen hos ZTR går sammen for bedre at kunne imødekomme de voksende krav fra bryggebranchen. 
De to førende telematikvirksomheder giver kundernes behov førsteprioritet og kombinerer deres betydelige 
ressourcer for at fremskynde innovation og skabe digital transformation – med samarbejde og service i 
centrum for deres strategi.

“Branchen befinder sig ved et afgørende vendepunkt hvad angår digitalisering af forretning og udstyr 
– og kunderne leder efter en betroet partner,” udtaler Søren Brogaard, administrerende direktør for 
Trackunit.

Den administrerende direktør for ZTR, Sam Hassan, er enig: “Ved at kombinere ZTRs og Trackunits 
ressourcer og tilbud er vi bedre rustet til at opfylde kundernes behov nu og fremover.”
 
Styrkelse af vores kernefokus
Som en kombineret enhed vil Trackunit og ZTR udvide deres kernefokus for at fremskynde den digitale 
rejse inden for byggebranchen, fortæller Hassan.

“Ved at gå sammen med Trackunit vil vi kunne drive forretning på global skala og levere et udvidet tilbud 
til vores kunder med større effektivitet og dybde”, siger han.

“Sammen styrker vi vores kernefokus på at facilitere byggebranchens økosystem. Ved at kombinere vores 
virksomheder styrker vi vores teknologi og øger den værdi, som kunderne vil kunne trække ud af deres 
data”, tilføjer Søren Brogaard.

I de seneste år har området for IoT- og telematikmuligheder udviklet sig fra simpel track and trace-
teknologi til data-drevne indsigter, der skaber massiv værdi for interessenterne i byggebranchen.

Når transaktionen afsluttes, vil enheden bestående af Trackunit og ZTR specialisere sig i at udvikle tilbud, 
der giver forbedret udnyttelse, øger flådens tilgængelighed, forbedrer sikkerheden og reducerer tab 
af udstyr. Begge virksomheder vil desuden hjælpe kunderne med at indsamle data og omsætte dem 
til indsigter – så kunderne kan bygge smartere maskiner. Selskabet er desuden dedikeret til at hjælpe 
kunderne med at forbedre den daglige drift med øget operatørsikkerhed og tjek af maskinernes tilstand.

“Vores løfte til branchen er baseret på samarbejde. Med et så konkret og ædelt formål som at eliminere 
nedetid ved vi, at det er absolut nødvendigt at samarbejde med vores kunder for at implementere nye 
digitale værktøjer. Vi gør os nyttige og stræber efter at løse virkelige problemer, samt udvise empati for 
vores kunder, partnere, konkurrenter og branchen som helhed”, siger Søren Brogaard.

Det bedste fra begge verdener
Trackunit og ZTR har begge den grundlæggede målsætning at skabe løsninger, der driver byggebranchen 
fremad. Trackunit tiltrak for nylig en strategisk investering fra den ledende software og servies investor 
Hg med henblik på at fremskynde virksomhedens ekspansion, og ZTR har transformeret sin forretning 
og forudser vækst gennem stigende efterspørgsel. Både Trackunit og ZTR har for nylig taget deres første 
skridt ind i, og opnået fodfæste i Asien. Begge virksomheder er klar til at starte det næste kapitel – én 
virksomhed med fokus på at forene branchen og gøre den til en af de mest nyttige industrier i verden. 
Timingen kunne faktisk ikke være bedre.

”Vi har fokus på at opfylde vores eksisterende kundeforpligtelser og skabe en god integration. Det handler 
om at bringe mennesker, kompetencer og fremragende teknologi sammen for at skabe en større effekt”, 
siger Søren Brogaard.



Et skift i markedet
Byggebranchen er i hastig vækst. Der er en øget investering i IoT-funktionalitet, og byggebranchen er 
nu blandt de fem brancher med størst investeringsvækst. Som følge heraf forventes mængden af data 
at stige eksponentielt, efterhånden som anvendelsen af forbundet materiel fortsætter ud over 2025, og 
omfanget af data på maskin-niveau vokser. På baggrund af denne udvikling går Trackunit og ZTR IIoT 
sammen for bedre at kunne hjælpe deres kunder med at imødekomme de forandringer, der følger med en 
stigende digitalisering af byggebranchen.

“Et samarbejde mellem ZTR og Trackunit er et utroligt næste skridt, der gør os i stand til at blive en virkelig 
global spiller og servicere vores kunder på en bedre måde. Jeg glæder mig til at smøge ærmerne op og 
deltage aktivt i ledelsesteamet. Jeg ser frem til at drage ud på denne fælles mission ‒ som jeg ikke er i 
tvivl om, at Søren Brogaard er den helt rigtige til at lede”, siger Sam Hassan.

Om Trackunit
Trackunit er den førende leverandør af SaaS-baserede IoT-løsninger til den globale byggematerielindustri. 
Trackunit indsamler og analyserer maskindata i real-time med henblik på
at levere proaktiv og forudsigende information, der styrker kunderne gennem datadrevet fremsyn.

Trackunit lover at føre det teknologiske engagement for at hjælpe med at eliminere nedetid. Ambitionen 
med denne mission er ikke alene at undgå overskridelser af budgetter og tidsplaner, men også at 
genskabe branchens omdømme med hensyn til innovation og lederskab.

Trackunits brancheledende telematiske software, hardware og servicer, der spænder over områder fra 
operatørsikkerhed og maskintilstand til virksomhedsoptimering, gavner hver dag
driften hos kunder over hele verden. Trackunit servicerer kunderne direkte fra hovedkvartererne i Danmark, 
Chicago, USA, og Singapore og gennem datterselskaber i Sverige, Norge, Frankrig, Holland, Tyskland, 
Storbritannien, Australien og Japan.

Besøg trackunit.com for at få flere oplysninger.

Om ZTR
ZTR er en global teknologivirksomhed, der udvikler løsninger til den kompakte byggeindustri. 
Telematikudbyderen er kendt som pioner inden for udvikling af IoT-teknologi (Internet of Things) til 
industrien, og leverer produkter og tjenester, der giver virksomheder mulighed for eksternt at overvåge og 
administrere mobile aktiver såvel som anlægsaktiver.

ZTR er førende i branchen med hensyn til at opfylde behovet for mere righoldige maskindata, mere 
oppetid og bedre indsigt, og virksomheden har udformet nye løsninger, der hjælper udlejningsfirmaer, 
OEM’er og slutbrugere med at arbejde smartere og nemmere. Ved at lytte til og samarbejde med 
kunderne imødegår ZTR store udfordringer for branchen og baner vej for den fortsatte digitalisering af 
byggesektoren.

ZTRs telematikløsninger kan let integreres med de industrimaskiner og forretningssystemer, som kunderne 
bruger hver dag, så de kan bruge dataene til at træffe beslutninger og reagere i realtid. Med mere end 
450.000 telematik-aktiverede enheder på kontrakt integrerer ZTR med mere end 150 Original Equipment 
Manufacturers og mange førende udlejningsselskaber verden over.

Jernbane-afdelingen hos ZTR vil fortsætte med at fungere uafhængigt.  Denne meddelelse vil ikke 
have nogen indvirkning på afdelingens organisationsstruktur, kunder eller forretningsdrift. Yderligere 
oplysninger findes på www.ztr.com.

http://www.trackunit.com
http://www.ztr.com
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