
 
 

NetNordic skal levere og drifte justitsvæsenets landsdækkende videokonferenceløsning, 

Video4.  

 

Danmarks Domstole består af 24 byretter, samt en række øvrige retter, råd og nævn med lokationer i 

hele Danmark samt på Færøerne og Grønland. Løsningen er en national videokonferenceløsning, der 

skal dække 241 lokationer på tværs af hele justitsområdet i Danmark: Danmarks Domstole, 

Anklagemyndigheden, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen (inkl. Færøerne, men 

ekskl. Grønland). 

I november 2020 vandt NetNordic et EU-udbud om opgradering og udskiftning 

af den hidtidige videokonferenceløsning (Video3), samt implemetnering af den 

nye Video4 løsning og efterfølgende drift, vedligeholdelses, support og 

videreudvikling. Kontrakten løber over 4 år og starter med, at NetNordic 

overtager driften af den eksisterende løsning, hvorefter man straks påbegynder 

implementeringen af 5 delleverancer, der idriftsættes i løbet af 2021.  

”Kontrakten er en vigtig aftale for NetNordic og er en af flere samfundskritiske 

installationer, vi håndterer” siger Ulrik Kjeldgaard, CEO NetNordic Denmark. 

”Det betyder, at vi som virksomhed kan være med til at understøtte 

retssikkerheden i Danmark, og det ligger godt ind i vores kerneværdier om at 

være pålidelige og ”best companion”. Vi tager et socialt ansvar, og vi bestræber 

os på at levere den absolut bedste kvalitet.” 

Og netop kvaliteten har vægtet tungt i udbuddet, hvor NetNordic har scoret 

”meget tilfredsstillende” både i delkriteriet ”kvalitet af løsning” og ”standard og 

kompleksitet”..  

”I NetNordic er vi stolte af at få lov at levere en så stor og samfundskritisk 

installation, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Domstolsstyrelsen 

de næste mange år”, siger Ulrik Kjeldgaard.  

Aftalen med Domstolsstyrelsen spænder bredt over NetNordic’s kompetencer 

og løsningsområder. Som nordisk systemintegrator leverer vi løsninger og 

tjenester til vores kunder inden for netværk, datacentre, it-sikkerhed og 

kommunikation.  

 

For yderligere oplysninger, kontakt:  

Ulrik Kjeldgaard, CEO NetNordic Denmark A/S  

ulrik.kjeldgaard@netnordic.com 

Lone Pedersen, Presseansvarlig NetNordic Denmark A/S: 

lone.pedersen@netnordic.com 

 

 

Om Domstolsstyrelsen  

Danmarks Domstole er den 

tredje statsmagt og dermed 

uafhængige af politiske 

interesser. Danmarks 

Domstole sikrer alle ret til 

en fair og lige behandling i 

det danske retssystem.  

Hvert år gennemfører 

Danmarks Domstole flere 

end 750.000 sager inden for 

områderne skifteret, 

fogedret, civilret, familieret, 

boligret og strafferet. Dertil 

kommer flere end 1.600.000 

tinglysningssager og andre 

juridiske opgaver.  

 

 

Om NetNordic Denmark 

NetNordic er en nordisk 

uafhængig systemintegrator 

med fokus på løsninger og 

tjenester til vores kunder 

inden for netværk, data-

centre, it-sikkerhed og 

virksomhedskommunikation 

Vi leverer fremtidens smarte 

IT-løsninger. Vores mål er at 

være kundens “Best 

Companion”.  
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