Manden der downloadede
hele internettet
IT-konsulenten
Claus Valgren
Christensen
filtrerer nettets
indhold til atomer
for at skubbe
virksomheders
hjemmesider højest
muligt op blandt
søgeresultaterne

med, at jeg indrettede et særligt
rum til serverne – med køling
og det hele,« beretter han.
Da de første ideer om at løse
nogle umiddelbart foreliggende udfordringer i jobbet udviklede sig til noget større, så
var Claus Valgrens første store
plan, at han ville udvikle en internetsøgemaskine, der er bedre end Google.
»Det er ikke særlig svært,«
vover han fortsat at sige i dag,
selv om han nye, forretningsmæssige mentorer hos finansierings- og venturekapitalvirksomheden 1st Corporate
Technologies fik ham på andre tanker. Ud fra den rationelle overvejelse, at Google er ikke
et selskab, man som lille dansk
iværksættervirksomhed sådan
bare lige bider skeer med.

AF PETER MØLLER CHRISTENSEN

Første server i privaten
»Det var tilbage omkring 2005,
hvor vi i det IT-konsulentfirma, jeg dengang arbejdede for,

Fin adresse

På ægte ventureinvesteringsmanér har Claus Valgren Christensen solgt
en bid af sin virksomhed Sitexploration til 1st Corporate Technologies,
som til gengæld sikrer ham husly og arbejdsro i de tre-fem år, som investeringshorisonten lyder på. Foto: Magnus Møller
i stort omfang benyttede Microsofts
samarbejdssystem
Sharepoint, og her var en masse elementer, det ikke fungere ordentligt,« fortæller Claus
Valgren Christensen og beretter om, hvordan en overbevisning om at kunne gøre det bedre selv, førte til anskaffelsen af

en første server stillet op hjemme i privaten.
»Det var ikke særlig populært, at sådan en maskine skulle stå der midt i stuen og fylde
op og varme og larme. Og situationen blev naturligvis ikke
bedre, da jeg begyndte at anskaffe flere servere. Det endte
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Men venturekapitalfolkene på
den fine adresse på Sankt Annæ Plads i København, hvor
Claus Valgrens Sitexploration
nu er den femte vækstvirksomhed i folden, fik sammen med
Claus Valgren drejet hans internetekspertise over på analysen af søgeresultater og den
sammenhæng, der er mellem
placeringen blandt en række
søgeresultater, og hvor mange og hvilke typer henvisninger der eksisterer til den pågældende side.
»Det arbejde kan hurtigt
koste 1 mio. kr.,« siger Claus
Valgren Christensen med
henvisning til de fakturaer, de egentlige søgemaskineoptimeringskonsulenter skriver ud for at optimere til en
topplacering blandt de dynamiske søgeresultater.

Region Hovedstaden har indført
en sms-ordning, så patienter bliver
mindet om, at de har en aftale med
deres hospital om ambulant behandling, så de kan huske at møde
op.
Hospitalerne har et frafald på
mellem 3 og 4 pct. af patienter, som
misser deres aftaler, og det koster
sundshedssektoren mange penge.
Ifølge en analyse fra Rambøll Mangement op mod 133 mio. kr. om året.
Inspirationen kommer fra frisører og tandlæger, som gennem flere
år har brugt sms-beskeder for at få
kunderne til at huske deres aftaler.
Fordi noget virker for frisører, er
det langtfra sikkert, at det har nogen effekt, når det drejer sig om hospitalsbehandling, som trods alt er
en noget mere alvorlig affære. Udeblivelse fra en ambulant behandling kan meget vel være udtryk for
en bevidst handling, mere end den
er udtryk for forglemmelser eller
manglende styr på kalenderen. Her
hjælper hverken huskekager eller
sms-beskeder.
Politikerne har fra tid til anden
overvejet indførelsen af kontante
bøder til patienter, som ikke dukker
op til aftalt tid. Bøder indføres, fordi
de skal virke adfærdsregulerende og
bruges i vidt omfang af det offentlige
f.eks. ved parkering. Vil sundhedsvæsenet for alvor nedbringe antallet
af udeblivelser, er nok så mange velmente sms’er næppe løsningen. -fod
FOTO; SCANPIX

»... og så har han downloadet
hele internettet – eller i hvert
fald den danske og skandinaviske del af det,« lød et af de
skudsmål på Claus Valgren
Christensen, som på forhånd
indikerede at han er en n-ø-r-d.
Beretningen om, hvordan
han over en periode plastrede sit hjem til med computerservere, der skulle analysere de
mange lagrede data, svækker
på ingen måde dette forhåndsindtryk.
IT-konsulenten, der 1. maj
vinkede farvel til jobbet som
chefudvikler hos IT-virksomheden Traceworks, er dog ikke mere nørd, end at hans internesse for at kortlægge
sammenhængen i især internettets linkstruktur stammer
fra helt praktiske udfordringer
i et tidligere job som IT-konsulent.

En huske-sms er
næppe nok
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