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Bakvendtland:

Er Tom Ottmar i Startsiden et geni, eller
er alle vi andre helt på trynet?
||Av Pål Leveraas

Startsiden, drevet i gang av Tom Ottmar som en fritidsbeskjeftigelse over
noen år, er flere ganger så store trafikkmessig som digi.no, som utgis av
et 15 mann stort selskap, og ikke så langt fra Nettavisen, som i markedet
verdsettes til 165 millioner kroner. Er mannen Ottmar et geni, eller er alle
vi andre helt på trynet?

VERITAS
- brukerko

De ti mest
lønnsomme ITinvesteringene

digi.no er en av flere aktører som over tid de siste årene
har bygget opp et ikke ubetydelig - og slett ikke gratis apparat for å produsere innhold til Internett. Her i huset er
vi i dag 15-16 personer, alle funksjoner inkludert.
Nettavisen er mer enn dobbelt så mange som oss. Mange
kroner har rent ut for å komme dit vi er i dag, og endelig
begynner det å komme penger i retur fra markedet i disse
dager.

Les mer:
[26.10.1999] Schibsted:
Portalen SOL konkurrerer ikke
med lenkeguiden Startsiden
[26.08.1999] Startsiden
vraket Telenor Nextel

Tom W. Ottmar
[26.08.2003] Startsiden
leverer stort overskudd

Microsoft kan tape
patentvåpen mot
Linux

Dedikerte
prosessorer får fart
på Java

Telenor lover ADSLTV innen to år

[22.10.2002] ABC Startsiden
satser i tøft, svensk marked
Tom W. Ottmar derimot, har helt til han
[27.06.2002] Ottmar mot nye
millioner med Mylder
ble kjøpt av Telenor Nextel i vår drevet
[04.12.2001] Tiden er ute for
Startsiden som en
Tidssignalet
ettermiddagsbeskjeftigelse, et
ABC Startsiden AS
Ottmar
hobbyprosjekt, noe som ble håndtert etter Tom W. [30.10.2003]
Startsiden
frikjent for KaZaA-lenking
at middagen var spist og ungene lagt.

Investeringene har vært lave, og resultatet en trafikk som
altså er langt over hva digi.no kan vise til. På telefonen
forteller han at han regner med 9,5 millioner
sidevisninger i august. Det er et akseptabelt nivå for en
norsk nettjeneste, for å si det forsiktig.
I mars skjøt Telenor Nextel inn fem millioner kroner, og
fikk 35 prosent av selskapet som takk for innskuddet,
kapitalen gikk i sin helhet inn i driften. Ottmar har nå
brukt pengene til å hyre inn to journalister som skal bistå
med å videreutvikle produktet. Hobbyen hans er gjennom
transaksjonen blitt verdsatt til nesten 15 millioner kroner.

[24.10.2003] Phonofile
saksøker Startsiden for lenke
til KaZaA

Gratis antivirus og
brannvegg

Sv: Dårlig d
Sv: Design
operativsyst

[25.08.2003] Kvinneguiden
blir gründerens levebrød

Sv: Design
operativsyst

Nextra AS

Sv: Dårlig d

[16.05.2002] Påstår Telenoransatt var superhacker

» Se flere n

[10.01.2002] Slik kan du
redusere spam-flommen
[14.12.2001] Nextra selger
seg helt ut av Tyskland

Nyeste data

Mange har foredratt i det vide og brede om hvordan
Internett snur opp ned på vedtatte sannheter. I dette tilfelle er den vedtatte sannheten
at innsatsen fra 15 mann ikke under noen omstendighet kan bli utkonkurrert av et
hobbyprosjekt hvor én mann står bak.

• NEC 8x ny DV
• Billige CD R o
• .no domene &
mva kr 495
• Brukte servere
• Bra skole/hjem

Der tok vi grundig feil. Og det er interessant, som fenomen betraktet.

Siste fra Sto

Nå skal det anføres at hadde det ikke vært for at sånne som oss hadde lagt ned
ressurser i å lage innhold, så ville ikke Startsiden hatt noe grunnlag for sin eksistens
heller. Hele forretningskonseptet er nemlig basert på å peke til innhold andre steder
på Internett. På den måten skummes fløten av innsats som andre gjør, mens de andre
ikke helt vet om de skal være fornærmet eller takknemlig for denne skummingen.
Det er en avveining mellom det faktum at det genereres trafikk til steder portalen
peker til, og at portalen får trafikk fordi noen lager innhold som ligger andre steder
på nett.
Startsidens fremste konkurrent er Scandinavia Online. Også denne 40-60 mann store
bedriften merker pusten i nakken. Ved årsskiftet går avtalen som regulerer Telenor
Nextels mulighet til å konkurrere med SOL ut. Da kommer Nextel etter all
sannsynlighet til å lansere sin egen portal. Dersom Nextel da velger å skyve
Startsiden fremfor seg som sin portal, vil det fort bli sterke krefter som utfordrer
SOLs monopolistiske stilling i det norske portalmarkedet. Ikke rart om SOL-folket
er litt nervøse.
Men som allerede påpekt ovenfor: Vedtatte sannheter mister gjerne sin verdi på nett.
Ingen vet hva som faktisk vil skje dersom Startsiden bygget opp som et
hobbyprosjekt får backing av sterke markedsføringskrefter fra Telenor-systemet.
Kanskje effekten blir motsatt av hva man hadde tenkt seg?

Følg spam- og
virusplagen i Norge
time for time

Siste deb

Sv: Dårlig d

- Vi er jo en mye bredere tjeneste som dekker samtlige brukergrupper, ikke bare en
spesialnisje slik digi.no gjør, påpeker Tom W. Ottmar.

Oppdater deg selv i
vårt bransjeregister

Søk etter

[26.08.2003] Startsiden
leverer stort overskudd

[05.11.2001] Farvel. Hallo?

IBM gjenerobrer
supermaskintronen

Ved kjøp og
Bil - Båt - MC
Eiendom - St
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Dagens sa
[12:32] Redd

selskapet
[12:30] Dette

utfordringer
[12:25] Enhå

Symbian
[11:34] Telio
[11:34] Hevd

planlegger
[11:08] Micr

hakk
[10:50] Når
[10:29] Millio

Norge

God helg.

[10:20] Lede
trekker seg

Bli den første til å kommentere denne artikkelen

[10:16] Resu

Innovation
[10:11] Skal

mellom pira

Klikk her for å rise eller rose

[09:37] Utelu

helt

helt
Del dine erfaringer om et produkt/tjeneste du har erfaringer med!

Mål inn og utfarten
på linjen din

[08:59] Ikke

Luxemburg
Sist innsendt ris & ros - se alle her

Dato/klokkeslett

Ris: Sharp Norge Alle Sharp kopimaskin/skivere: Alle SHARP
kopimaskiner/skrivere

03.10.04 20:58

Ros: Catch Communications ADSL: ADSL 2100/512

03.10.04 13:08

Ros: Telenor ADSL 2MBIT: Telenor Online ADSL 2mbit. 2mbit inn/256kbit ut.

01.10.04 15:36

Ros: Apple Computer AB Powerbook 17": Bærbar arbeidsstasjon med stor
og utrolig skarp og fin skjerm. DVD brenne...

30.09.04 17:34

Ris: NextGenTel ADSL: Adsl Delta 2400.Ustabil, lav hastighet,Møkk dårlig
support

30.09.04 16:29

[08:59] Dug

største
[08:56] Synk

attføringsbe
[08:55] Førs

på nett er d
[07:59] Styre

PeopleSoft
[07:18] Du k
[06:30] Alt k

fasttelefoni

Tidligere s
[01.10] Ekst

Nye saker fra digi.no:

fildeling
[01.10] Sun

Microsoft o
[01.10] Bedr

Redd det kommer bud
på selskapet

Dette er Meyers virkelige
utfordringer

[04.10 12:32] BEA er redd de er
neste post på oppkjøpslisten til Oracle-sjef Larry

[04.10 12:30]
Moderniseringsministeren trenger hjelp for å lykkes.

Ellison, men skal forsøke å gjøre motstand.
Les hele saken

Her er hans fem viktigste utfordringer.
Les hele saken

lomma
[01.10] IT sp
departemen
[01.10] De t

investeringe
[01.10] Utse

Enhåndsbetjent Opera
for Symbian

Microsoft sprer seg enda
et hakk

[04.10 12:25] Symbian har valgt
Operas nettleser for et system beregnet på

[04.10 11:08] Microsoft planlegger
enda en utvidelse. Denne gangen er
det antispion-programvare, røper Bill

mobiltelefoner uten trykkskjerm. Les hele saken

programme
[01.10] Vinn

med ruter
[01.10] Alca
transportuly
[01.10] Konk

Gates. Les hele saken

bremser mu

Når du har mange zipfiler

Millionkontrakt for Novell
i Norge

[01.10] Gi ne

[04.10 10:50] Her er to programmer
for å pakke ut og holde styr på mange

[04.10 10:29] Novell vant kontrakten
for sikker ID-forvaltning til 3300
brukere i Vetco Aibel, tidligere ABB

[01.10] Billig

komprimerte filer av gangen. Les hele saken

hukommels
domenenav

Offshore. Les hele saken

Leder for IT-sikring i
USA trekker seg

Resultatvarsel fra
Software Innovation

[04.10 10:20] Georg W. Bush mister
sin nasjonale datasikkerheten-sjef.

[04.10 10:16] Per Kveim, sjef for det
store norske programvareselskapet
Software Innovation, varsler

Amit Yoran sier opp i frustrasjon.
Les hele saken

Skriv ut

Tips en venn

Andre saker fra denne seksjonen
Send redaksjonen en kommentar
Kontakt artikkelforfatteren
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overraskende underskudd.
Les hele saken

Varsling via e-post

Send oss nyhetstips
Søk i digi.no-arkivet

Søk
Avanserte søkefunksjoner

