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1. En kort beskrivelse af ideen, forløbet og resultatet: Hvad var formålet, hvad skulle udføres, og hvad 
blev rent faktisk udført? 

SYVR - i lydsprog (sə(ː)ˈveɪə) er en app - som en ”UBER for surveys i Marineforsikringsmarkedet”. Dette 
marked er i øjeblikket kendetegnet ved lavere præmier og lav betalingsviljen (WTP) fra 
forsikringsselskaberne. Der er meget pres på priser og høj konkurrence. Alt arbejde vedrørende sourcing af 
”taksator” sker i dag manuelt via emails, telefon etc. SYVR er en differentieret og unik digital platform, der 
bygger på principperne fra GIG Economy, dvs hurtig adgang til ressourcer via lokationsbaseret tech. SYVR vil 
levere real time ”close to job” kvalificerede surveyors (marine taksatorer) på den globale scene ved hjælp af 
SYVR - mobilappen.  

Nogle af nøglepunkterne for SYVR er: 

- Appen reducerer kompleksiteten og tid for forsikringsselskaberne.  
- SYVR platformen giver små og mellemstore Survey (taksator) virksomheder adgang til og 

eksponering overfor de store marineforsikringsselskaber, som de i dag har begrænset eller ingen 
adgang til.  

- SYVR vil gavne forsikringselskaberne og øge konkurrencen til deres fordel.  
- SYVR har firstmoverfordel lige nu og er det første projekt af sin art i et meget konservativt marked.  

Vores hjemmeside illustrerer platformen og konceptet: https://syvr.org/   

Vi har lavet en del prototyping overfor kunder og partnere i forbindelse med forløbet. Her har vi haft møder 

med vigtige fremtidige kunder og bedt disse samt fremtidige brugere, "surveyors" om at reagere på design, 

job & deal flow, brugeroplevelse og incitamentsstruktur ift. at bruge systemet. Disse diskussioner og reelle 

use-case tests har resulteret i, at vi har ændret vores prismodeller for brugerne undervejs. Vi har ligeledes 

på basis af input fra markedet kunne lancere systemet i flere faser, således at f.eks. ansøgningsmodulet var 

https://syvr.org/


 

klart på vores side allerede 3 uger efter vi har orienteret markedet om konceptet. Vi har ligeledes afholdt 2 

webinars, hvor vi har gennemgået betasystemet, flow og arkitektur. Dette har yderligere resulteret i gode 

tilpasninger på såvel den tekniske som den juridiske side omkring brug af systemet, data strategi, GDPR 

forhold m.m.  

I bilag 1 er der en oversigt over platformen og dets komponenter, samt en video gennamgang af 

processerne.  

 

2. Refleksioner omkring hvad der gik godt, og hvad der gik skidt. 

Projektet er generelt gået godt og vi har fået god feedback fra samtlige af markedets parter. Flere globale 

spillere har leveret testimonials og opbakning på diverse sociale medier.  

På den tekniske front har vi måtte lave nogle ændringer, men alt i alt kunne vi nå det indenfor den tidsplan 

vi havde fastlagt. Vi har anvendt en agil udviklingsproces hvor vi løbende har testet de tekniske valg vi har 

taget ift, fremtidige brugeres behov og krav. Det har betydet, at vi har været i stand til at foretage de 

tekniske ændringer vi skulle uden at miste for meget tid, samtidig med at vi har været nogenlunde i sync 

med markedets krav til denne nye platform. Det har været en tilfredsstillende proces. 

 

3. Fremtidsperspektiv - Hvad er næste skridt? 

Vi har åbnet op for kunde og surveyor registreringer og det ser lovende ud.  Vi planlægger at gå LIVE / soft 

launch når vi har tilstrækkelig med surveyors ombord, hvilket vi regner med at ske i første kvartal.  

Vi vil bruge SoMe til deling og er aktive på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/25168832/). Vi vil 

også bruge den kommende tid på at markedsføre platformen i Skandinavien og London til de store marine 

forsikringsselskaber.  

Vi håber naturligvis at platformen bliver brugt så meget som indikationerne fortæller og i så fald, vil næste 

udviklingsskridt være en Version 2, hvor vi raffinerer flere af processerne. 

 

4. Projekt regnskab  

Vi har stort set holdt projektet indenfor budget. Se Bilag 2 for regnskabet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Uth, Adm. Direktør 
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