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Processen 
 
Dette projekt var tænkt som en opfølgning på det indledende udviklingsprojekt, som også var co-
finansieret af Den Danske Maritime Fond. I det foregående projekt blev grundstene til Scoutbase 
platformen og virksomheden som skulle udvikle og drifte denne lagt, såfremt det bliver en succes. I 
dette projekt skulle platformen transformeres fra prototype til kommercielt og skalerbart produkt.  
 
Der var var starten en række kendte parametre som skulle justeres for at opnår denne målsætning, 
men som projektet skred frem, og vi blev klogere på tekniske såvel som forretningsmæssige 
aspekter, samt muligheder der er opstået som en naturlig del af det at udvikle, så har vi måttet 
træffe valg, og ændre vores indledende antagelser og planer. Denne proces har ikke været fremmed 
for os, da vi fra starten har bedrevet udviklingen af Scoutbase platformen på et grundlag af 
designtænkning. Dette er i sin natur en agil iterativ proces, som adskiller sig fra mere traditionel 
lineær projektledelse. Vi er yderst taknemmelige for den opbakning og tillid vi har mødt ved Den 
Danske Maritime Fond, når tingene har ændret sig, eller ikke har gået som forventet.   
 
 

Highlights fra projektperioden 
 
I periferien af den egentlig projektplan (men dog naturlige sideeffekter heraf), er der opstået nogle 
enestående muligheder i løbet af projektperioden, som har haft, og fortsat har, skelsættende 
betydning for Scoutbase. Det mest markante er beskrevet her. 
 
I efteråret 2019 blev vi udvalgt til at deltage ved Rainmakings "Trade With Impact" program i 
Hamborg. Dette satte os i forbindelse med en række etablerede virksomheder i den maritime 
branche. Konkret udmøntede programmet sig i et stærkt samarbejde med Shell, et samarbejde som 
også indeholdt et pilotprojekt om bord på Shell-opererede skibe. Naturen i dette samarbejde er for 
os yderst strategisk, da Shell har afgørende indflydelse på standarderne i den maritime branche (i 
særdeleshed tankskibsbranchen). Samarbejdet med Shell er kun blevet styrket i tiden siden. 
Grunden til et andet samarbejde blev også lagt. Tidhorisonten i dette er dog længere, da de tekniske 
muligheder for gennemførelse stadig er i et udviklingsstadie. Hvis det lykkes, kan det dog på sigt 
eliminere behovet for dedikeret Scoutbase hardware om bord på skibene, hvilket vil forenkle teknisk 
implementering om bord, og skabe en ny salgskanal for Scoutbase i stil med en "app-store" om bord. 
 
Vi har fra starten været meget opmærksomme på det faktum at vi introducerer noget nyt i en 
"konservativ" branche drevet af lovkrav og industristandarder. Således ved vi at det vi tilbyder, 
indledningsvist, ikke nødvendigvis vil appellere bredt, men derimod til særlige segmenter i den 
maritime branche, hvor sikkerhed og arbejdsmiljøstandarder spiller en særlig rolle i forhold til den 
kommercielle drift, og nyder særlig prioritet. Dette stiller vi os dog ikke tilfreds med og vi ønsker at 
Scoutbase skal blive en ny alment gyldig standard for hvordan man håndterer "the humant element" 
i skibsdrift. Dette har vi ikke kræfterne til at drive selv, og vi har derfor målrettet jagtet strategiske 
samarbejder med indflydelsesrige instanser, som har gennemslagskraft til at hjælpe vores mission 
på vej. Foruden oil majors (som vi nu har fat igennem Shell), har vi kigget i retning i 
forsikringsbranchen, da der findes en grundliggende overensstemmelse i interesser; navnlig 



nedbringelsen af ulykker (som er kostelige for forsikringsselskaberne). Det er lykkedes os at få 
etableret en god dialog med en stor spiller indenfor søassurance, med et udspil om at de godt kunne 
tænke sig at lade deres kunder, afprøve Scoutbase platformen i et pilotforløb, betalt af 
assurandøren, med det formål at teste værdiskabelsen fra et loss-prevention perspektiv. 
Hastigheden på dette projekt er desværre påvirket negativt af Corona-situationen i verden, men der 
ligger et stort potentiale gemt i deres interesse, som vi arbejder målrettet på at realisere. 
 
Sidst skal nævnes at vi blev optaget i MARCODs Maritime Stars program. Dette er for os et 
vidnesbyrd om at den maritime branche anerkender vigtigheden af vores mission. Programmet 
startede lige før sommer, så vi har endnu til gode at kende effekten af dette. Dog ligger der 
potentiale gemt, da en række "fyrtårnsvirksomheder" tilknyttet projektet er interessante for os, og 
tilsyneladende vi for dem. 
 
 

Projektets milepæle 
 
Herunder gennemgås milepælene som blev fremsat, da projektet blev tegnet op, herunder hvad 
status er på disse, helt konkret, her ved projektets afslutning. 
 
 

Skalerbar teknologi bag Scoutbase - Sikring af nem udrulning og problemfri drift  
 

Denne milepæl er blevet opfyldt i høj grad. En række funktionaliteter er blevet automatiseret og 
rykket frem på brugerinterfacet, hvilket gør at et stort (ubegrænset) antal skibe kan tilføjes til et 
rederis enestående database, enkelt og hurtigt. Således er vi i stand til at imødekomme fremtidig 
efterspørgsel i hvad grad dette måtte byde sig. Desuden er hardwaredelen standardiseret til plug-
and-play installation af søfolkene om bord. En udfordring er fortsat integrationen med 
netværksinfrastrukturen fra rederi til rederi, da der er en meget lav grad af standardisering på dette 
område. 
 
 

 Fuld udrulning af Scoutbase til samtlige testskibe hos DFDS og anvendelse af data - Fuldskala tests.  

Denne milepæl er blevet omdefineret i løbet af projektet, da DFDS valgte at vi i stedet for at rulle 
ud til en række testskibe skulle rulle ud til hele flåden. Gennemførelsen af dette forudsatte 
opnåelsen af milepælen beskrevet ovenfor. Da vi var klar til fuld udrulning, og havde leveret den 
første sending hardware-enheder til dette ramte Corona, og vi først nu været i stand til at samle 
tråden op. Planen er således at vi i løbet af september måned påbegynder udrulning til, i første 
omgang, 27 skibe (fragtskibene). Anvendelse af data udestår således desværre fuldstændigt. 

 
 
 

 

 



Patentansøgning - udfærdigelse og indsendelse. 

Dette er fuldført, og vi er netop ved at følge vores EU-patentansøgning op med en 
verdenspatentansøgning - patentbureauet arbejder på indsendelse af denne i skrivende stund. 
 
 

Etableret pilot med ny betakunde - Opstart, integration og tests. 
 

Denne milepæl er opnået i form af vores samarbejde med Shell (pilotforløb er netop indledt og 
løber indtil ultimo november 2020, hvor der forventes konvertering til kommerciel aftale). 
 
 

Nye funktioner føjet til prototypen - Første produktopdatering. 
 

Alle elementer af denne milepæl er opfyldt, med undtagelse af muligheden for generering af PDF-
rapporter med nøgleindsigter fra platformen. Der er tilføjet avanceret bruger- og 
skibsadministration, og datasorterings-funktionaliteter. 
 
 

Etableret pilot med ny betakunde - Opstart, integration og tests. 
 

Denne milepæl er ikke opnået. Vi har været i dialog med en række rederier som har været 
interesseret i at køre et pilotprojekt med os, men vi har ikke været i stand til at få dette 
eksekveret. Corona-situationen har i denne henseende været en udtalt barriere. 
 
 

Nye funktioner føjet til prototypen - Kommunikationsaspektet af Scoutbase styrkes. 
“Fuldt”, kommercialiserbart produkt 

 
Denne milepæl er fuldt ud opfyldt. Platformen har fået tilført en spørgsmål-editor som sætter 
rederierne i stand til selv at udvikle nye spørgsmål og sende disse ud, ”ovenpå" Scoutbase-
spørgsmålene, samt at benytte funktionaliteten til anden form for kommunikation. 
 
 

Udfordringer 
 
Som så mange andre har vi været berørt af COVID-19 situationen og den måde dette har påvirket 
såvel skibsdriften som verdenshandelen. Konkrete effekter af dette er beskrevet her. 
 
Vores beta-kunde DFDS har pauset deres udviklingsaktiviteter, og således også vores fremskridt 
med dem. Tilsvarende har det været vanskeligt at holde fremdrift i vores nye pilotprojekt med Shell 
på den tiltænkte vis. I forhold til Shell har det dog lykkedes os at omstrukturere vores processer, så 
vi har kunne fortsætte og få idriftsat vores pilotprojekt, om end det har taget væsentlig længere tid 
at få udført opgaver, og at vi til tider føler at vi har arbejdet i blinde da vi ikke har kunnet komme 
om bord i skibene, og mødes med andre interessenter som vi har været afhængige af. 



 
Konferencer, som vi var inviteret til at præsentere på i foråret, blev aflyst eller udsat, og vigtig 
promovering af Scoutbase, og demonstrationer for nye kundeemner gik således tabt.  
Kunde- og partneremner, som vi er i dialog med om pilot projekter/testsalg, udsatte for at fokusere 
på Covid-situationen. Investorer, som vi er i dialog med, melder om tilbageholdelse med nye 
investeringer. 
 
Vi har derfor ikke kunnet generere færdige usecases eller primære resultater i perioden, som ellers 
var målet. Dette skulle have hjulpet os til at sælge eller rejse nye midler.  
 

Status 
 
Nu ved projektets afslutning kan vi konstatere, på trods af de udfordringer som vi er blevet sat 
overfor i projektperioden, at vi er et godt sted. Vi har en tro på at projektet fortsat har en fremtid. 
Vi kan se på hvad der rører sig i branchen omkring menneskelige faktorer at fokus herpå er fortsat 
stigende. Vi tror på at vi har skabt os et forspring i forhold til de øvrige løsninger som begynder at 
skyde op, og vi anser vores position for ganske unik. 
 
Hvad angår selve produktet, Scoutbase platformen, så har vi nu en stabil løsning der har bevist 
teknisk proof of concept. Platformen er blevet forevist vores beta-kunder og responsen har været 
overvældende positiv, ikke mindst på grund af simpelheden, og det faktum at tilsvarende indsigter 
simpelthen ikke findes andetsteds i dag. Vi har kunne logge svarprocenter fra testskibene mellem 
80 og 96% målt både på DFDS og Shell, hvilket indikerer at søfolkene også har omfavnet denne nye 
mulighed for at give konstruktiv feedback om forholdende der berører arbejdsmiljø og trivsel i deres 
daglige arbejde til søs. Vi mangler dog stadig egentlig proof of concept på den samlede løsning, men 
nærmer os hastigt dette stadie. 
 
Hvad angår vores finansielle situation, har vi fået forlænget vores Innofounder Experienced bevilling 
fra Innovationsfonden indtil ultimo januar 2021. Dette giver os tid til at konvertere de nuværende 
pilotkunder til kommercielle aftaler, samt finde yderligere midler gennem nye investorer eller lån 
(evt. vækstfonden). 
 
De to pilotprojekter med hhv. DFDS og Shell forudser vi vil tage fart for alvor i løbet af de kommende 
måneder, og dette håber og tror vi på vil bibringe de vigtige usecases og cementere værdiskabelsen 
forbundet med anvendelse af Scoutbase platformen til forebyggende sikkerhedsarbejde. 
 
Som virksomhed er vi sårbare primært på det tekniske område som følge af den nuværende 
bemanding. Vi vil have svært ved at løfte en større efterspørgsel, primært i implementeringsfasen. 
Dette er noget vi er særligt opmærksomme på. 
 



 

Fremtiden 
 
På produktsiden er vores filosofi at vi aldrig bliver færdige. Der vil kontinuerligt være elementer som 
kan forbedres og nye ideer til funktioner som kan tilføjes, for at skabe yderligere værdi for brugerne, 
og højne brugeroplevelsen. For nuværende har vi et product roadmap som strækker sig ind i de 
næste par år. Et af de helt store elementer på dette er at blive i stand til at gøre endnu mere med 
de data vi indsamler, og ultimativt bevæge os i retning af forudsigelse af risikoen for ulykker i realtid. 
Hertil kigger vi på anvendelsen af værktøjer som kunstig intelligens og maskinlæring. Konkret kigger 
vi på muligheden for at anvende vores realtids-data sammenholdt med historisk data, og udledning 
af mønstre herfra. Her er Shell interessant i lyset af deres engagement i HiLo Risk Management 
projektet, som har udviklet netop avancerede datamodeller baseret på historisk data. HiLo har 
været involveret sideløbende med vores engagement med Shell. Derudover har vi allerede nu dialog 
med Shell om at introducere Scoutbase bredt i branchen, blandt andet gennem Shells "Partners in 
Safety" program, som er omfattende. 
 
Vi forudser at den nuværende udvikling vil bringe os et sted hen hvor vi vil kunne klare os selv 
økonomisk indenfor det næste års tid. Dog er vi ikke helt afklaret omkring hvorvidt det alligevel kan 
være formålstjenligt at rejse flere penge med det formål at sætte fart på skaleringen. Dette 
forventer vi til dels vil kunne afgøres af graden af efterspørgsel i løbet af det kommende år. Såfremt 
vi skal rejse penge eksternt, foretrækker vi en etableret industrispiller som forstår problemet vi 
løser, og branchen indefra, i modsætning til udeforstående venturekapital og lignende. 
 
Rent organisatorisk, så bliver vores første indsatsområde at sikre en solid teknisk organisation som 
er i stand til at levere og implementere hurtigt, og som er i stand til at imødegå og løse tekniske 
problemer tilsvarende hurtigt. 
   
 

Afsluttende bemærkninger 
 
Afslutningsvis vil vi gerne have lov at sige tak for det altid fantastiske samarbejde, og den 
imødekommenhed og støtte som Den Danske Maritime Fond altid har vist os. 
 
Vi kommer gerne forbi og fortæller og fremviser resultaterne of de to støttede projekter, både til 
fondssekretariatet og hvem ellers der måtte være interesseret. Det er bare at give os besked. 
 
 
 
Yassin Askar, Sebastian Nause-Blüml, og Mads Ragnvald Nielsen 
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