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Velkommen til dukaPC
dukaPC er en lille, men voksende, dansk virksomhed
med ambitioner om at gøre
en stor samfundsmæssig forskel ved at gøre computere og
internet tilgængelig for alle.
Bag dukaPC står to erfarne
iværksættere, Erik Hougaard
og Lars Peter Larsen
Af journalist Tommy Hansen
En ny, dansk udviklet og dansk
produceret computer har siden
lanceringen ultimo 2010 vakt
opsigt, og på rekordtid har firmaet dukaPC ApS vundet indpas på markedet med computeren af samme navn.
Firmaet repræsenterer et ITeventyr, der ikke handler om
milliarder, men som handler
om den næsten halve million
danskere over 50 år uden kendskab til computer og internet,
der med en dukaPC får det
værktøj, de har manglet for at
stå på den digitale udvikling.
Produktet har allerede vist sin
berettigelse i ældrecentrene hos
flere kommuner, hvor den særlige ”seniorcomputer” hurtigt
er blevet både et samlingspunkt
og en døråbner for de ældre.
Stadigt flere offentlige ydelser lettes ved - eller forudsætter
- adgang til internettet, og dette
kræver fortrolighed med en
computer. Dét er en egenskab,
som op imod en halv million

danskere mangler, og dukaPC
søger netop at slå bro mellem
teknologien og de mennesker,
som ellers risikerer at blive
hægtet af.
dukaPC startede helt jordnært
i 2009 ved, at medindehaver
Lars Peter Larsens mormor
udtrykte fortrydelse ved aldrig
at ”have lært det dér med computer”, så hun kunne få emails
fra børnebørnene. Lars Peter
var lige som sin gode ven og
kollega, Erik Hougaard, i forvejen i IT-branchen, så de satte
sig for én gang for alle at lave
en ”seniorvenlig” udgave af en
computer.
Skal man tro ældrecentre i
f.eks. Vordingborg, Hillerød og
Hedensted Kommune samt
hundredevis af private kunder,
er det lykkedes til fulde. Overalt er begejstringen éntydig,
En dukaPC er i princippet en
almindelig computer, men den
fungerer med en trykfølsom
skærm og en slags ”overlæg”
til den traditionelle Windowsbrugerflade, hvor udtryk som
Kontrolpanel
og
Internet
Explorer er fremmedord for
folk uden kendskab. En
dukaPC er opsat klar til brug,
når den ankommer til kunden,
og de sidste tilpasninger foregår online ved at dukaPC’s supportmedarbejdere simpelt hen

overtager styringen af PC’en.
En dukaPC er derfor i enhver
henseende en ”rigtig” computer, men den er skræddersyet til
de mennesker, som ikke føler
sig fortrolige med internet og
computer.
Den koster et éngangsbeløb i
anskaffelse og derefter et abonnement på enten 249 eller 149
kr. om måneden, afhængigt af,
om man selv har et trådløst netværk eller det skal ske automatisk via dukaPC’en. I begge tilfælde inkluderer prisen en
emailadresse samt en nemt tilgængelig support, hvor man i
tilfælde af problemer både kan
ringe til et dansk telefonnummer og tale med ”rigtige mennesker”, og hvor medarbejderne i alle tilfælde kan fjernbetje-

ne computeren og hjælpe folk
videre med det samme.
Selve brugerfladen i dukaPC
indeholder en omfattende vejledning, og menuerne i den
trykfølsomme skærm er sat
logisk og overskueligt op.
I 2012 har dukaPC ApS indgået et partnerskab med PhotoCare, hvor alle forretninger i
Danmark fremover vil fungere
som
”ambassadører”
for
dukaPC samt yde praktiske råd
og vejledning. dukaPC er i forvejen certificeret Microsoftpartner.
Konceptet er allerede på vej
til andre lande, idet dukaPC nu
har fået eksportkontakter til
bl.a. Norge og Sverige.
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