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Our Mission

• Our mission is to provide knowledge, 

service and solutions for continuous school 

improvement 

• We do that by developing and marketing a 

complete IT solution for schools together with 

courses and consulting in change management 

with focus on the national curriculum and 

student improvement 



Tækifærið

• Kröfur um árangur

• Samræmd próf

• PISA kannanir

• Nýjar kennsluaðferðir

• Einstaklingsmiðað nám

• Aukið upplýsingaflæði til foreldra
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QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

Skólar undirbúi nemendur fyrir líf og starf í 

þekkingarþjóðfélagi







Our Vision

• The aim for continues school and student 

improvement inspires us in providing 

excellent solutions that are built on 

extensive knowledge

Mentor Vision for 2012

• Our focus has made us one of the most 

respected companies in Europe in the field 

of IT solutions for schools



-Útflutningur á hugbúnaði

- hvað þarf til? 

Reynsla Mentors



Menn og Mýs (1990)

Árið 2000

lausnir fyrir

skólasamfélagið

lausnir fyrir alþjóðleg

stórfyrirtæki

Yfirtaka á P.O.D.B í júlí 2007

Sameiginleg gildi, mission og vision



Mentor

• 2003 Hafin þróun á Mentor.is

• 2004 Þátttaka í ÚH14

• 2005 Pilotskóli í Stokkhólmi

• Markaðsetning í Svíþjóð hefst

• Yfirfærsla 4000 kennara á Íslandi yfir í nýtt kerfi

• 2007 Vefkerfi tilbúið - jafnvægi

• Yfirtaka á P.O.D.B með þátttöku NSA

• Aukinn kraftur í sölu og markaðssetningu



InfoMentor P.O.D.B

• Ísland
• 160 grunnskólar (98%) og 140 leikskólar (60%)

• 16 sveitarfélög

• Svíþjóð
• 400 grunn- og framhaldsskólar í um 100 

sveitarfélögum

• Pilot verkefni 
• Danmörk og England



Fjármögnun

• Fyrirtæki í fullum rekstri með trausta 
innkomu

• Útrás fjármögnuð af:
• Frumkvöðlum

• Tækniþróunarsjóði 

• Fjárfestar koma inn 2007
• Varan tilbúin - pilot í 2 ár - þekking á markaði

• Samstarfsaðili fundinn

• Framundan sölu- og markaðsstarf



Mentor
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Að þróa upplýsingakerfi á Íslandi

Ísland er fullkominn þróunarmarkaður

Internet aðgangur

http://www.vortex.is/catholica/iceland.jpg


Skýr framtíðarsýn

• Bjargföst trú og bjartsýni

• Afburða starfsfólk

• Menning

• Traustir samstarfsaðilar

Við erum hér!

Mentor 2012



Sprotafyrirtæki 

Mikilvægi árangursríkra samskipta 
við fjárfesta



Skilningur á mismunandi væntingum

• Frumkvöðullinn

• Þolinmæði

• Framtíðarsýn

• Staðföst trú

• Gefst ekki upp

• Árangur

• Fjárfestirinn

• Fórnarkostnaður

• Hefði átt að velja 

annan tind!

• Óþolinmæði

• Áætlanir gangi eftir

• Exit



Frumkvöðlar þurfa að 

• Setja sig í spor fjárfesta

• Rækta sambandið við fjárfestana

• Upplýsingar

• Samskipti

• Hafa stjórn á væntingum

• Verða samferða úr grunnbúðum!



Samvinna

• Frumkvöðlar og fjárfestar eru í sama liði

• Ætla að ná árangri

• Nýta sér styrkleika

• Frumkvöðulsins

• Fjárfestisins

• Samskipti og sameiginlegur skilningur

• Innsýn

• Sprotafyrirtæki þurfa faglega fjárfesta



Samantekt

• Ísland er fullkominn þróunarmarkaður fyrir 

upplýsingakerfi fyrir skóla

• Frumkvöðlamenning

• Skýr framtíðarsýn

• Sveigjanlegt starfsfólk

• Þurfum sterka samstarfsaðila

• Árangursrík samvinna við fjárfesta


