
Specialister i 
ERP-systemer
Effektivt, enkelt og online

Når administration, økonomi, afdelings- og medlemsstyring skal samles i 
ét system, er WinKAS den helt rette løsning. WinKAS er et let, brugervenligt 
økonomi- og ERP-system, som er målrettet organisationer og foreninger.



Baggrund
 

WinKAS A/S har siden 1995 været et aktivt udviklingshus placeret i det jyske, hvorfra både 
udvikling og kundesupport stadig foregår. WinKAS’ salgs – og konsulenttjenester fungerer som 
satellitfunktioner, fordelt i forskellige regioner i Danmark for at dække behovet for nærkontakt.

WinKAS A/S har altid fungeret som en stabil medspiller i foreningsverdenen og har med sine 
mange år på markedet en markant viden og forståelse for behov, trends og strømninger i 
branchen.

I 2002 trådte WinKAS A/S ind på det danske erhvervsmarked med en stærk detailløsning, 
som i dag er i drift hos en lang række butikker og kæder. Denne løsning fortsætter i 2016 i 
søsterselskabet CRS.

I 2005 så de første organisationsløsninger dagens lys. Disse er siden hen blevet en stor succes 
på grund af WinKAS’ innovative teknologi til udveksling af data mellem flere interessenter. 
Organisationsløsningen er også videreudviklet til en større kommunikationsløsning under navnet 
Den Kommunale Foreningsløsning, hvor hundredevis af systemer kan spille sammen i et 
interaktivt netværk af data og forståelse.

Som en naturlig del af fremgangen fusionerede WinKAS A/S i 2011 med MB-Gruppen og blev 
derved en del af en større it-familie, hvor synergien mellem flere af gruppens medlemmer er en 
vigtig brik – som fælles leverandør til kommunerne i Danmark.

Helt unikt  

medlemssystem

WinKAS’ medlemssystem er helt 

unikt, da du selv kan bestemme, 

hvilke felter/informationer  

du vil registrere på  

dine medlemmer. 



Præsentation af MB-Gruppen
 

MB-Gruppen har, under sit juridiske navn MB Solutions A/S, eksisteret som koncern siden 1992, 
og havde i 2015 en omsætning på 145 milioner, hvoraf de 10 millioner kom fra WinKAS A/S.
Gruppen har samlet 142 ansatte — 87 i Danmark og resten fordelt i Ukraine og Vietnam.

Udvikler tillægsprodukter til Microsoft Exhange. Fokus på styring af mødelokaler og digital 
skiltning. Produkterne markedsføres internationalt via forhandlernetværk.

Systemudviklingsvirksomhed der er beliggende i Hanoi, Vietnam.

Implementerer, hoster og drifter it-infrastruktur. Fokus på virksomheder fra 2 til 400 it-brugere.

Specialister i interaktive displayløsninger. Udvikling og drift af digital platform til turistinformation. 

Specialister i udvikling af web- og appløsninger. 
Fokus på interaktive platforme til pleje- og sundhedsområdet. 

Udvikling, implementering og support af administrative løsninger til foreninger, organisationer 
og kommuner.

Systemudviklingsvirksomhed beliggende i Kharkiv, Ukraine.

Førende leverandør af IT- løsninger til Retail sektoren.



”Vi har størrelsen, som giver de nødvendige kompetencer 
og den rigtige leveringssikkerhed, men er samtidigt ikke 
for store til at udvikle individuelle løsninger.”

Hvorfor vælge WinKAS
og MB-Gruppen?

 

Vi har en god økonomi, en fornuftig omkostningsstruktur og frem for 
alt erfarne og kompetente medarbejdere, hvilket er din garanti for et 
samarbejde i særklasse.

WinKAS A/S har altid været kendt for sin villighed og fleksibilitet vedrørende 
integration og specialudvikling, og fungerer som en sparringspartner, som 
med 100% loyalitet og tavshedspligt altid følger dig hele vejen til målet.

WinKAS A/S sætter en ære i ethvert samarbejde med vores kunder, og kan 
tilbyde at være en aktiv medspiller i jeres it-struktur.

Vi sigter på partnerskaber med fokus på langsigtet samarbejde.

Bakkegårdsvej 2B 
8240 Risskov 
Danmark

E-mail: salg@winkas.dk

Tlf.: 7020 6474          www.winkas.dk

WinKAS 
kundereferencer 
Antallet af kunder i MB-Gruppen 
overstiger 25.000, hvoraf de 3.500 
kan tilskrives WinKAS A/S. Antallet 
for WinKAS dækker alt fra almindelige 
foreninger til større organisationer/
kommuner samt detailforretninger 
overalt i Danmark.

Et udpluk af større kunder 
hos WinKAS A/S:

•  Frederikshavn Kommune

•  Vesthimmerland Kommune

•  Horsens Kommune

•  Odder Kommune

•  Rebild Kommune

•  Silkeborg Kommune

•  Dansk handicap organisation

•  Nærbutikkernes Landsforening (NBL)

•  Dansk brystkræftorganisation (DBO)

•  Arkitektforbundet

•  Ehlers-Danlos foreningen

•  Danske biavlere

•  Sportsbranchen.dk

•  Skobranchen.dk

•  Osteogenesis Imperfecta

•  Landsorganisationen for Danmarks 

 civile Hundeførere (DcH)

MB Group har over 1.000 erhvervs 
kunder fordelt på alle brancher i alle 
størrelser af virksomheder.


