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SIKKERHED Århusianske Cryptomathic har i mere
end 20 år været på jagt efter en forretningsmodel,
som forener virksomhedens avancerede teknologi
med evnen til at tjene penge.
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Fra kryptisk forskning
til millionforretning
Cryptomathic leverer avancerede sikkerhedsløsninger primært til den finansielle sektor.
Det hele startede i 1986 på Aarhus Universitet med tre teknologibegejstrede matematikere, der tændte på kryptografien. Men vejen
fra forskning til forretning var brolagt med
dyre lærepenge.
™ Af Stig Andersen
Egentlig lyder det meget enkelt. Som forsker har man adgang til myriader af gode idéer
til at løse alverdens problemer.
Så man plukker bare de bedste,
pudser dem lidt af og skubber
dem ud til markedet. Kunderne
må jo blive lige så begejstrede
for den nye teknologi, som
man selv er.
Sådan var holdningen i de
første år, hvor Peter Landrock,
Ivan Damgård og Jørgen
Brandt fra Matematisk Institut
på Aarhus Universitet havde
firmaet Cryptomathic som en
spændende deltidsbeskæftigelse.
Firmaet har taget hele turen
med fra den rene teknologibegejstring til et forsøg på udelukkende at være et produktorienteret firma.
I dag er man landet et sted
midt imellem. Cryptomathics
nuværende forretningsmodel
går ud på at indgå partnerskaber med potentielle kunder,
der finansierer den udvikling
eller tilpasning af standardprodukterne, der måtte være nødvendig. Sammen med de løbende indtægter fra servicekontrakterne betyder det, at
nyudviklingen kan finansieres
over driften.
Men ifølge Peter Landrock,
der i dag er arbejdende bestyrelsesformand i Cryptomathic,
var det hele i starten båret af
ren begejstring for teknologien:
“Vi har altid opfattet talteori
som matematikkens dronning,
som ikke havde nogen som
helst praktisk betydning, men
som var så smuk. Men da jeg
først begyndte at beskæftige
mig med kryptografien, åbnede
der sig en verden for mig, som
næsten ikke var andet end anvendelser af talteori. Det var et
eksempel på grundvidenskab,
der med en lille drejning var
meget relevant for moderne
kommunikation.”
Måtte starte et firma

PBS og flere danske banker fik
nys om, at tre matematikere i
Århus var begyndt at interessere sig seriøst for kryptografi

og datasikkerhed. Så de henvendte sig med de problemer,
der var begyndt at vise sig, efterhånden som flere og flere
finansielle transaktioner blev
foretaget elektronisk. Det var
startskuddet til Cryptomathic.
Peter Landrock fortæller:
“Vi blev enige om, at vi hellere måtte starte et firma. Ikke
fordi vi regnede med at tjene
specielt mange penge. En Olivetti 8088 kostede i omegnen
af 16.000 kr. dengang, så hvis vi
slap for momsen og tjente lidt
penge på konsulentarbejde,
kunne der blive råd både til det
dyre udstyr og noget sommerferie. Det var planen dengang!”
Ifølge Peter Landrock havde
de en typisk teknisk indfaldsvinkel til start af et firma. De
havde ingen fornemmelse for,
om der reelt var et marked, der
ville aftage teknologien. Og det
var ikke fordi, der manglede
idéer til anvendelser:
“I starten skaffede vi os rigtig
mange EF-forskningsmidler, og
ud over at det finansierede vores nyudvikling, gav det os et
uvurderligt netværk blandt de
europæiske banker, teleselskaber og it-virksomheder. Og det
er i dialogen med de potentielle kunder, at de rigtig gode
idéer opstår,” fortæller Peter
Landrock.
Én af de gode idéer, der opstod i den første tid, var et sikkerhedssystem til elektronisk
handel med konnossementer
(søfragtsbreve). Det blev senere anvendt kommercielt af
SWIFT (Society for Woldwide
Interbank Financial Telecommunication) og bliver stadig anvendt i Fjernøsten.
Senere gik Cryptomathic ind
på PKI-markedet, der dækker
udstedelse af sikkerhedscertifikater.
Og senere igen gik man ind
på markedet for sikkerhed på
betalingskort, der i dag fylder
rigtig meget i Cryptomathics
forretning.
Et andet godt eksempel på
hvad der kan ske, hvis man udfordrer grundforskningen med

FORMEL Peter Landrock (tv.), Jørgen Brandt og Ivan Damgård i 1989. De tre matematikere fra Aarhus Universitet havde tre år tidligere stiftet
Cryptomathic.

behovene fra den virkelige verden, er Cryptomathics patenterede centrale signaturserver.
Udviklingsafdelingen i SDC,
den gang Sparekassernes Datacenter i dag Skandinavisk Data
Center, ønskede en mobil løsning til digital signatur. Men
hverken løsninger baseret på
nøglefiler eller chipkort kunne
opfylde kravene.
Konceptet om en central signaturserver, hvor sikkerhedsnøglen ligger permanent, blev
løsningen. Men sådan en løsning medførte ekstremt store
krav til autentificeringen af
brugeren og sikkerheden på
den centrale server.
For at håndtere de problemstillinger skulle man tilbage til
den helt grundlæggende lærdom. Til de sindrige algoritmer, til de bedste protokoller,
til forskningen inden for “tamper resista nt hardware” og ikke mindst til det meste effektive samspil mellem de forskellige teknologier. Peter Landrock forklarer:
“Det er faktisk meget sjældent, at man kan tage et stykke
grundforskning og bruge det
direkte i en produktsammenhæng. Som regel starter produktudviklingen med en problemstilling fra det virkelige
liv. Og for at finde løsningen

skal man gribe tilbage til
grundforskningen. I tilfældet
med den centrale signaturserver har vi i dag en rigtig god
løsning, der tager afsæt i noget
forskning, der blev foretaget
på Aarhus Universitet for omkring otte år siden.”
“Men selvom næsten alt starter med en konkret problemstilling, så sker det også jævnligt, at vi over for kunderne
omtaler nogle nye forskningsmæssige landvindinger, og hvis
de er interesserede nok til at
betale for den nødvendige produktudvikling, så tager vi det
ind,” fortsætter han.
Og kontakten til grundforskningen er intakt. Ivan Damgård
og Jørgen Brandt i dag er ansat
på henholdsvis Datalogisk Institut og Institut for Matematiske Fag ved Aarhus Universitet.
Så hvis der sker noget interessant på forskningsfronten, så
er den viden kendt hos Cryptomathic inden for 24 timer, fortæller Peter Landrock.
Store ændringer i firmaet

På et tidspunkt i 1993-94 gik det
op for Cryptomathics grundlæggere og indtil da eneste
medarbejdere, at med internettet ville markedet for datasikkerhed vokse eksplosivt.

Ø

Cryptomathic
Grundlagt i 1986 af Peter Landrock, Ivan
Damgaard og Jørgen Brandt – alle med
tilknytning til Matematisk Institut, Aarhus
Universitet
Firmaet udvikler og sælger sikkerhedsløsninger til finansielle
transaktioner, digitale signaturer, betalingskort, elektroniske
pas og digital rights management
Cryptomathic har 50 ansatte, hovedparten på kontorerne i
Århus, Cambridge og München. I 2007 var bruttofortjenesten 25,6 millioner kroner og resultatet på 4,5 millioner
kroner. Cryptomathic A/S ejes af Cryptomathic Holding
ApS, der kontrolleres af Landrock-familien, de tre grundlæggere plus CEO/CTO Torben Pryds Pedersen og Infineon
Technologies.

Man begyndte derfor at ansætte folk, og det markerede et
markant skift for firmaet. Fra
at være en spændende deltidsbeskæftigelse for de tre grundlæggere, skulle der nu på en
helt anden måde tænkes i løbende indtægter for at kunne
aflønne det stigende antal
medarbejdere, fortæller Peter
Landrock:
En anden markant udvikling i
firmaets historie blev affødt af
en udfordring udefra. I 1997-98
gik konkurrenter som Baltimore Technology og RSA på børsen og fik store kapitalind-

sprøjtninger, der truede med at
blæse Cryptomathic omkuld.
For at overleve måtte Cryptomathic enten sælges eller få
tilført kapital fra eksterne investorer.
Valget faldt på det sidste, da
først Maersk Data og Infineon
Technologies fra Tyskland investerede med 25 procent af
aktiekapitalen. Det betød store
ændringer for firmaet:
“De eksterne investorer fokuserede naturligt nok på den
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Cryptomathics tidslinje
1986
Cryptomathic bliver grundlagt.
1988
Cryptomathic tilbyder en hel produktlinje af kryptografiske
toolkits.
1991
Cryptomathic leverer TeleSeC til PBS, verdens første
nationale home banking system.
1995
Cryptomathic udvikler og kører pilotprojekt på sikkerhedssystemet BOLERO, som senere bliver brugt kommercielt af
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication).
1998
Cryptomathic går ind på PKI-markedet, d.v.s. udstedelse af
certifikater (PKI = Public Key Infrastructure).
1999
Cryptomathic går ind på markedet for EMV data preparation. (EMV = standard for betalingskort).
2000
Maersk Data investerer i Cryptomathic med 25 procent af
aktiekapitalen. Cryptomathic udvikler den patenterede
løsning med en central signaturserver.
2001
Infineon Technologies (Tyskland) investerer yderligere 25
procent af aktiekapitalen i Cryptomathic med henblik på
teknologisk samarbejde. Cryptomathic åbner kontorer i
Cambridge og København.
2002
Cryptomathic går ind på markedet for TPM (Trusted
Platform Module) og DRM (Digital Rights Management).
Cryptomathic åbner kontor i München.

UDVIKLING Torben Pryds Pedersen har taget turen fra forskningsverdenen til et markedsorienteret softwarefirma. I dag er han både CEO og
CTO i Cryptomathic, der udvikler avancerede sikkerhedsløsninger.

2003
Cryptomathic kommer på World Economic Forums liste
over verdens 40 mest innovative selskaber i verden.
Cryptomathic går ind på markedet for two-factor authentication/anti-phishing.

CTO blev CEO
Medejer af Cryptomathic har
placeret sig i krydsfeltet
mellem forskning og
forretning.
™ Af Stig Andersen
Der står både CEO og CTO på visitkortet.
Torben Pryds Pedersen, 43 år, ph.d. i datalogi i 1992, derefter tre år i en post.doc.
stilling på Aarhus Universitet, ansat hos
Cryptomathic i 1995 og i dag medejer af
firmaet, afspejler det krydsfelt mellem
forskning og forretning, som siden starten
i 1986 har været grundlaget for firmaet.
Med en baggrund i forskningsverdenen
lå det ikke i kortene, at han en dag skulle
stå som medejer og administrerende direktør for et softwarefirma med 50 ansatte.
Men han mener heller ikke, at han er en
særlig typisk CEO:
“Mit fokus ligger først og fremmest på
det rent udviklingsmæssige. Samtidig har
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kommercielle side af vores aktiviteter, hvilket vi ærlig talt
ikke havde gjort specielt meget
ud af. Det virkede fornuftigt
nok, og vi ansatte en hel del
folk udefra til at opbygge en
egentlig salgsorganisation. Jeg
forestillede mig, at jeg så kunne koncentrere mig om nyudvikling. Men det blev noget af
en skuffelse. Der blev hverken
genereret nysalg eller nyudvikling, så det var ikke vejen

jeg dog en del opgaver internt med at få
organisationen til at køre, følge op på projekter, osv. De mere udadvendte aktiviteter og ansvaret for salgsorganisationen
ligger hos arbejdende bestyrelsesformand
Peter Landrock, og den fordeling af opgaverne har jeg det fint med,” siger Torben
Pryds Pedersen.
Nørdet image

I en periode forsøgte Cryptomathic at opbygge en salgsorganisation med folk udefra, men det var ikke den store succes.
“Selvom vi arbejder på at frigøre os fra
det lidt nørdede image, vi nok har, kommer vi ikke uden om, at det er nødvendigt
med en solid teknisk baggrund for at sælge
vores produkter. De folk vi skal sælge til
er typisk teknikere på ledelsesniveau, og
de vil også have svar på de mere langhårede spørgsmål,” siger Torben Pryds Pedersen.
Personligt har han det fint med udviklingen af firmaet fra den rent teknologiske til
en mere produkt- og markedsorienteret

frem,” fortæller Peter Landrock.
Cryptomathic skilte sig efterhånden af med de folk, der var
blevet ansat, da de eksterne investorer kom på banen, Maersk
Datas aktier blev købt tilbage
af de oprindelige ejere og Peter
Landrocks to sønner Matt og
Morten overtog salgsaktiviteterne. Som Peter Landrock udtrykker det: “Fra 2004 har vi
styret det selv.”
De eksterne investorers indtog betød, at Cryptomathic i en
periode satsede på at blive et
rent produktorienteret og markedsdrevet firma. Den satsning
gav ikke det ønskede afkast og

tilgang. Men det har ikke altid været en
nem proces.
“Den store udfordring er at gå fra kun at
tænke på idéen og teknologien og så til at
skulle tænke i et helt produkt inklusive
test, support, upgrade-procedurer og markedsføring. Vi plejer at sige, at i dag vil
kunderne ikke bare have en motor, de vil
have en hel bil,” fortæller han.
Torben Pryds Pedersen tror dog ikke på
en ren produktstrategi i det marked, som
Cryptomathic henvender sig til. Kunderne
har som regel nogle krav til tilpasninger,
som er helt afgørende for dem. Og dem
bør Cryptomathic være parat til at levere,
mener han. I nogle tilfælde kører Cryptomathic endda projekter, som minder meget om de projekter, der blev kørt i firmaets første levetid.
“Den rene teknologitilgang i disse projekter og vores generelt lidt nørdede
image må nok siges at være en arv fra vores baggrund i forskerverdenen,” smiler
han.

sammen med udgifterne til opbygningen af en stor salgsorganisation betød det nogle år
med røde tal på bundlinjen. De
senere år har Cryptomathic
dog været inde i en god økonomisk gænge, hvilket ejerne primært tilskriver strategien med
at basere indtjeningen dels på
“maintenance fees”, dels på
kundernes medfinansiering af
nyudvikling.
Den rigtige model

Cryptomathics ejere mener i
dag at have fundet den rigtige
forretningsmodel. Men indrømmer samtidig, at det er sket
ved at prøve sig frem.

redaktionen@cw.dk

2004
Cryptomatic installerer verdens største PKI-system skaleret
til at generere en milliard kryptografiske nøgler og certifikater om året. Leverer også en ePassport løsning til England.
Cryptomathic leverer den første store two-factor authentication-løsning til en af de førende banker I England.
Cryptomahics ejere og Landrock-familien køber Maersks
aktiepost.
2005
Cryptomathic implementerer det hidtil største EMV data
preparation system og udvider OCES (Offentlige Certifikater
til Elektronisk Service) med en central serverløsning som
underleverandør til TDC, i dag DanID.
2006
Cryptomathic bliver valgt til leverandør af den nationale PKIløsning i Luxembourg, og skal levere two-factor authentication- og PKI-løsninger til den næststørste bank i England.
2007
Cryptomathic åbner kontor i Canada.
2008
Cryptomathic bliver Gold Certified Partner i Microsofts
Partner Program.
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“Der er ikke nogen nem måde
at lære, hvordan man klarer
overgangen fra et rent forskningsmiljø til en markedsdrevet forretning. Der er rigtig
mange gode idéer i de forskningsteam man for eksempel
finder på Aarhus Universitet,
men goder idéer er i sig selv
ikke en motiveringsfaktor for
forretningsfolk. De skal kunne
se en økonomisk fordel i det.
Et godt eksempel er bankernes interesse for sikkerhed på
nettet. Ved at få kunderne til at
udføre flere og flere transaktioner over nettet, kunne de
spare rigtig mange penge på
driften i de enkelte filialer. Så-

dan en strategi stillede store
krav til sikkerheden, så derfor
var bankerne meget motiverede for at investere i de rigtige
løsninger,” siger Peter Landrock.
En af de typiske faldgruber
for folk, der starter egen virksomhed med afsæt i forskningsverdenen, er, at man undervurderer den tid, det tager
at modne et produkt til markedet, mener Peter Landrock. Så
rådet fra ham er klart:
“Man bør ikke putte ret mange penge i et produkt uden at
have en dialog med en potentiel kunde. Derfor er det så vigtigt at skabe sig et godt net-

værk og få en god dialog med
kunderne.”
Han anbefaler kommende
iværksættere fra forskningsverdenen at holde godt øje
med EU’s forskningsprogrammer, for der ligger der gode
muligheder for at skabe sig det
nødvendige internationale netværk. Og så er det også en rigtig god idé at benytte sig af de
netværk, som Alexandra Instituttet i Århus og andre lignende institutioner tilbyder. For
som han udtrykker det:
“Der er altså ikke nok bare at
have en god idé og en smart
hjemmeside!”
redaktionen@cw.dk
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