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DET FRIE LIV
 Interview med IT-konsulent  
 Sune Scherfig om hans lange  
 karriere som freelancer. 

Hvordan 
forbereder 
du dIg bedST 

på 2009?
repræsentanter for 

Microsoft, Sun og 
oracle giver deres  

bud på de vigtigste  
IT-tendenser i 2009
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2008 har været et usædvanligt år med mange 
ændringstiltag i IT-branchen og ’krisen’ har ikke gjort 
det lettere for erhvervslivet. Hos ProData Consult nægter 
vi at sidde stille og vente på, at noget sker – vi hælder 
simpelthen mere kul på vores formål: “At hjælpe kunder 
med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet.”

Og hvad definerer kompromisløs kvalitet? Det gør i princippet modtagerens oplevelse – det 
være sig kunden, konsulenten såvel som kollegaen. Det er noget, vi stræber efter at opnå 
hver eneste dag i hvert eneste gøremål, og vi er klar over, at vi altid kan blive bedre.

At kunne levere denne kompromisløse kvalitet er selvfølgelig kun muligt, fordi dygtige kon-
sulenter rent faktisk findes. Vi bruger megen energi på at finde disse konsulenter. Ud af 100 
ansøgninger passerer kun mellem 10 og 15 screeningen … Vi indrømmer, vi er meget kræsne. 

Men vi har også deltaget i alle de største IT-projekter i landet gennem de sidste 3-4 år, og 
skal man være med i de største, så kræver det “de skrappe piger og de tunge drenge”, som 
ikke alene har IT-kompetencerne, men også erfaringen, evnen til let at omgås andre, og som 
er klar over, at det drejer sig om at levere det, kunden ønsker. 

For ProData Consult har 2008 været et godt år – faktisk det bedste nogensinde. Vi har 
opnået en tocifret vækstrate. Vi har fået lavet en del store rammeaftaler og har en del under 
forhandling til ikrafttrædelse i 2009. F.eks. er ProData Consult lige blevet valgt som leveran-
dør under SKI, hvilket giver mulighed for at hjælpe det offentlige med deres IT. Og det vil vi 
jo rigtig gerne. Vi har lavet en hel del interne investeringer og lanceret det nye CV-site, som vi 
håber, I konsulenter er glade for. Ligeledes er timeregistreringssystemet forbedret markant, 
og der er åbnet mulighed for at se, hvilke andre ProData-konsulenter, der arbejder samme 
sted. Alt dette vil blive integreret i konsulenter.dk, som vi arbejder på at gøre til en konsulent-
portal. I den forbindelse er jeres feedback vigtig for os, så vi løbende kan forbedre servicen.

I 2009 forventer vi ikke mindre vækst end i 2008 – trods krisen. Vi har de seneste måneder 
fået mange henvendelser vedr. effektivisering og optimering af eksisterende forretningspro-
cesser, som påtænkes begyndt i det nye år. Kunderne er forståeligt nok lidt tilbageholdende 
med at trykke på start-knappen i disse dage – men det er et faktum, at der lægges planer for 
effektiviserende tiltag, og der er rigtigt travlt på ’tegnestuerne’ i energisektoren, transport og 
logistik, det offentlige samt mere og mere i fremstilling. At IT – anvendt intelligent – kan opnå 
endog meget store effektivitetsforøgelser, er kendt. At tiden ikke er inde til prisstigninger er 
også klart, men at IT er kommet for at blive, er ikke til debat – så mere kul på formålet: ”At 
hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet.” Det holder vi fast ved.

2009 bliver et spændende år, og jeg ser frem til et positivt og produktivt år sammen med jer!

Venlige hilsener
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Her definerer Jørn Winther Haagensen IT-relaterede 
begreber og udtryk. 

Implementere er et ord, som alle, der arbejder 
professionelt med IT, kender og bruger ofte – og det 
er formentlig så indarbejdet i vores verden, at det 
automatisk springer frem på tungen, uden at vi tænker 
nærmere over det. Imidlertid er der nogle sprogfolk, 
der synes, det er grimt, uforståeligt og fuldstændig 
overflødigt, og derfor får det blodtrykket til at stige 
hos dem! Også på engelsk betegnes ordet af nogle 
sprogfolk som uheldigt! Jeg tror ikke på, at ordet vil 
forsvinde og måske heller aldrig blive erstattet. Men 
her lidt baggrundshistorik – om ikke andet så til at 
få en god dialog med en kollega, som også har en 
mening om det. 

Ordet er via engelsk/amerikansk IT-jargon kommet til 
os – formentlig fra lærebøger og/eller engelsktalende 
guruer! 

Altså er implementere et godt dansk IT-buzzword, 
som stammer fra det engelske ord implement, der 

JøRNs 
KLUmmE

betyder to carry out eller to get done. Det engelske 
ords oprindelse stammer fra latin implementum (that 
which fills a need) og implere (to fill).

Det danske ord er altså simpelthen en fordanskning af 
det engelske ord, og det er slet ikke usædvanligt, at 
fremmede sprog på den måde trænger ind i national-
sproget, med mindre man som i bl.a. Frankrig og til 
dels Tyskland gør meget for at finde passende ord på 
eget sprog. Så implementere betyder ganske enkelt 
indføre, gennemføre, iværksætte eller realisere.

Men på den anden side skal vi jo også have nogle 
brancherelaterede ord eller en IT-terminologi, så vi kan 
dupere udenforstående, der ikke lige har helt styr på, 
hvad vi laver inden for IT! Jeg er selv ofte blevet spurgt: 
“Hvad betyder implementere?” når jeg har fortalt min 
familie og omgangskreds, hvad jeg laver som projekt-
leder og det at implementere projektet nævnes. Der 
eksisterer med andre ord et behov for oversættelse 
til mere forståelige termer, i hvert fald når vi kommer 
uden for vor egen verden!

KONsULENTsTARTER!

Sonja Christensen
Vestas Wind Systems

Volker Kucherer
Vestas Wind Systems

Søren Jensen
Ementor Danmark 

Stephen Condell
Energinet.dk

4 5KonsulentNyt nr. 18 / 2009



 “Jeg har jo 25 års jubilæum i år!” udbryder Sune 
Scherfig entusiastisk. Han indleder interviewet med 
at fortælle om de første skridt, der ledte til en flot kar-
riere som IT-konsulent: “I 1983 købte jeg min første 
maskine. Det var en ZX81, som var en af de modeller 
som Sir Clive Sinclair lavede. Den kostede 1.000 kr., 
og jeg købte den brugt. Den havde 64 kB ram, som 
man satte på med et modul, og senere købte jeg så 
min første PC med indbygget 1,44 MB floppydisk.  
Det var store sager,” siger Sune og griner let.

 “På et tidspunkt drev jeg en helsekostbutik, hvorfra 
jeg distribuerede sund mad til Jylland og omegn. Jeg 
leverede både til forbrugere, butikker og producen-
ter og introducerede branchen for princippet om lave 
priser og høj omsætning, i stedet for omvendt. Jeg 
blev nødt til at holde nøje styr på kostpriser, fragt og 
mængden af varer, jeg havde på lager. Derfor udvik-
lede jeg et lagerstyringssystem til at holde rede på det 
hele. Dengang blev data gemt på almindelige kasset-
tebåndoptagere, og det er jo ret sjovt at tænke tilbage 
på! Det var et stort arbejde at lave programmet i Basic 
og maskinkode, men næste gang jeg skulle lave lager-
status, skulle jeg blot skrive antallet ind, og det var jo 
dejligt nemt.”

Det næste skridt 
Sune åbnede kort efter sit eget lille IT-firma:

 “Der kom en tekstbehandlingsmaskine ved navn 
Amstrad Joyce, og den købte jeg så i 1986. Jeg 
besluttede mig for at blive forhandler, for så fik jeg den 
20 procent billigere. Jeg solgte så til mindre virksom-
heder og brugte selv computere til flere og flere ting. 
På den måde fandt jeg ud af, hvordan mange pro-
grammer fungerede helt til bunds. Jeg har benyttet 
computere til alle slags opgaver og er så blevet ved 
med at arbejde på dem, også når de drillede. Det er 
den måde, jeg har lært det på. Learning by Doing.”

 “Jeg kan huske en sjov oplevelse, da jeg fik den første 
PC i slutningen af firserne. Først kunne jeg ikke bruge 
den til noget som helst, fordi den manglede et styre-
system. Men da jeg så kom i gang, var det helt vildt! 
Det var oplevelsen af at udvide den ene hjernehalvdel 
enormt meget. Jeg var helt høj, og så en masse mulig-
heder i det. Der startede det rigtigt for mig.” 

Det brede kompetencefelt
En af Sunes absolut stærkeste forcer er hans brede 
spektrum af kompetencer og forståelsen af helhe-
den. Egenskaber der er blevet opbygget gennem 
mange års erfaring fra forskellige arbejdspladser og 
arbejdsområder:

 “Jeg er en bred konsulent. Nogle konsulenter kommer 
ud til kunden og er super fantastiske til f.eks. at skrive 

programmer, men har svært ved at kommunikere med 
dem, der rent faktisk skal bruge det færdige produkt. 
For mig er det vigtigt at følge projektet hele vejen igen-
nem. Jeg kan snakke med chefen, der bestiller jobbet, 
men også brugeren, der har gavn af programmet.”

 “De første konsulentjobs, jeg fik, var opgaver, som jeg 
ikke syntes, jeg anede noget om. Det føltes lidt som 
at blive kastet ud højt oppe fra og så lære at flyve 
undervejs. Det er min lærdom både fra jobbet og fra 
livet generelt.”

 “Jeg har aldrig haft et job, jeg ikke har løst godt. I star-
ten følte jeg mig meget heldig, men jeg ved godt, at 
det kræver en god baggrundsviden at kunne vælge 
den rigtige løsning blandt de oceaner af information, 
vi har til rådighed i dag. Det får man flair for i denne 
branche, fordi man får så mange muligheder. Det er 
en vigtig del af min profil, at jeg kan sætte mig ind i nye 
ting og anvende dem i større sammenhænge.”

 “Jeg har haft en del hardcore jobs i firmaernes nervesy-
stemer, fordi de hyrer konsulenter til jobs, som deres 
egen IT-afdeling ikke har kompetence til eller simpelt-
hen ikke har lyst til at påtage sig ansvaret for. Den tillid, 
man bliver vist, er voldsom. Jeg kan godt få et adre-
nalin-kick, så jeg lige tjekker det hele en ekstra gang 
udover det sædvanlige, inden jeg starter det op. Man 
kan simpelthen ikke tillade sig at fejle.”

Nørd
Sune startede sin konsulentkarriere som projektleder, 
men skiftede efter nogle år over til rollen som pro-
grammør, hvilket gav ham uventet frihed, selvom han 
altid har følt sig som en outsider: “Det var dejligt for 
mig at droppe de lidt konforme krav, som ofte bliver 
stillet til projektlederen. Der er et friere miljø blandt pro-
grammører. Som programmør kan man godt tillade sig 
at se ud, som man nu gør.”

 “Jeg er vel en nørd. Hvis der er noget der driller, finder 
jeg tilfredsstillelse i at finde løsningen. Det er vel forud-
sætningen for at være en nørd, for at blive klogere. Jeg 
kan godt sidde med en computer i dagevis, hvis jeg er 
kommet godt i gang med en udfordrende opgave.”

Udviklingen og 80%-reglen
Den 52-årige konsulent føler selv, at hans værktøjs-
kasse er tæt på at være komplet i øjeblikket. Den bliver 
opdateret hele tiden, men den har ikke brug for store, 
nye værktøjer: “Ja, jeg er stået af på det nyeste nu. Jeg 
lavede et projekt i .NET for nylig, men jeg tror ikke på 
det nyeste nye, blot fordi det er nyt. Langt de fleste af 
de opgaver, der venter derude lige nu, kan løses med 
de redskaber, jeg allerede har.”

  

 
DET FRIE LIv
Sune Scherfig er en af de tunge drenge. Siden 2004 har Sune løst 
opgaver for ProData Consult hos virksomheder som Carlsberg IT, 
Retsmedicinsk Institut, Petersen-Back A/S, Panum Instituttet og  
Haldor Topsøe A/S. Han har arbejdet med computere siden starten  
af 80’erne og har set, hvordan udviklingen og skiftende trends påvirker 
jobbet som IT-konsulent. KonsulentNyt tog derfor en snak  
med denne karismatiske og meget erfarne konsulent for at se  
nærmere på hans syn på jobbet som freelance IT-konsulent,  
fremtiden og finanskrisen. 

►
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 “Man har brug for styringssystemer og overblik, og det 
kan vi med de værktøjer, vi har. Derfor er opgaverne 
mere fokuseret på at få brugt værktøjerne og få udnyt-
tet deres muligheder, så det bliver nemt og effektivt for 
brugeren.”

 “Som projektleder mødte jeg engang det, man kalder 
for 80%-reglen. Hvis mine kompetencer og det, jeg 
laver, dækker 80% af de behov, der er hos kunderne, 
så er der et godt forhold mellem pris og kvalitet. 
Kompetencer inden for de sidste 20% er enten foræl-
dede eller tilhører en lille eksklusiv elite. Man kan sag-
tens uddanne sig inden for de nyeste versioner f.eks. 
som Sharepoint-ekspert, og så banke derudad inden 
for det område. Men jeg vil hellere servicere 80% af 
virksomhederne og så lade eliteopgaverne være.”

 “Selvfølgelig lærer jeg hele tiden, men jeg synes ikke, at 
der er brug for de helt store spring mere. Den soft-
ware, vi har i dag, er rigelig til at servicere langt de fle-
ste almindelige virksomheder i en overskuelig fremtid. 
Jeg foretrækker at vente og se, hvad de nye værktøjer 
bringer med sig. Det, jeg føler er brugbart, inkorpore-
rer jeg så i mit repertoire.”

 “Kan man bruge de nye teknologier, er det fint, men der 
er ingen grund til at være i front af udviklingen, bare for 
at være i front. Så hellere være solid.”

stress, frihed og valget af det rigtige liv
Mange konsulenter kender til stress på arbejdet og de 
mange bolde i luften. Det er også noget Sune kender, 
men han arbejder hen imod et friere liv, hvor han kan 
træffe de rigtige valg: “Jeg kan helt klart mærke stress, 
og jeg kender alt til det med at blive forpustet og andre 
fysiske tegn. De fleste føler jo, at de kører på 120%, 
men jeg vil hellere køre på 100% og så stadigvæk 
føle, at jeg og humøret kan følge med. Det drejer sig 
om livsstil, men kan være selvforstærkende, hvis man 
f.eks. føler, man må kompensere for lange arbejdsti-
der med diverse materielle belønninger. Har man fået 
opbygget et højt forbrug, der er afhængigt af, at man 
kører 120%, har man ikke tid til at nyde tingene allige-
vel. Så kan man ligeså godt skære udgifterne ned og 
så være til stede i livet 100%.”

 “Jeg føler mig meget privilegeret, fordi jeg har meget 
varierende opgaver, og jeg kan til dels selv bestemme, 
hvornår jeg vil have opgaver. Er man fastansat, har 
man sine faste ferier. Jeg vil selv bestemme, hvor 
meget jeg vil arbejde. Det kan være rigtig svært at sige 
nej til en opgave, fordi man ikke ved, hvad man har i 
morgen. Det er en frygt, jeg kender fra mig selv, men 
også i høj grad fra mine kolleger. Det er en ubegrundet 
frygt. Der vil altid være brug for dygtige folk.”

 

 “Men jeg kender godt tvivlen, f.eks. om jeg kan løse en 
opgave. Tidligere troede jeg, at hvis jeg var i tvivl, så 
var der en grund til det. Men det passer ikke. Tvivlen 
kommer altid. Det er en anledning til at overveje og til 
at vælge. Jeg har lært ikke at være bange for tvivlen, 
fordi jeg ved, at der altid dukker en løsning op. Jeg 
har et motto, som siger: ‘Jeg spørger ikke, om det kan 
lade sig gøre. Jeg spørger: Hvordan gør vi det?’”

 “Jeg har sørget for at have god luft i økonomien, så jeg 
ikke skal forpligte mig til mere, end jeg har lyst. Jeg 
stoler på, at tingene nok skal lykkes, frem for at bruge 
en masse energi på at gardere mig mod alt muligt. Jeg 
kan godt klare måneder uden løn, og det kan jo være 
konsekvensen.” 

IT-boblen og finanskrisen                                 
Mange konsulenter er meget optagede af den omtalte 
finanskrise og hvilke konsekvenser den kommer til at 
have for dem. Sune har været der før, og han oplevede 
blandt andet den berømte IT-boble, men det styrker 
kun hans positive livssyn: “Dengang IT-boblen brast, 
mærkede jeg ærligt talt ikke rigtig noget til det. Det, 
man læser om, er dem, der sælger nogle meget dyre 
produkter, og som så bliver påvirket af det. Almindeligt 
hårdtarbejdende mennesker er der jo altid brug for.”

 “Krisen vil nok betyde, at store firmaer, der finansierer 
projekter, pludselig stopper finansieringen. Måske kan 
det blive sværere at finde nye jobs, fordi der er flere om 
buddet – men det er faktisk ikke min oplevelse.”

 “Jeg håber, finanskrisen vil betyde, at folk lærer at se 
anderledes på det med at skære ned. Lige nu synes 
mange jo, det lyder ubehageligt, at vi skal skære ned 
og man er bange for at skulle begrænses. Jeg har 
et lidt andet syn på det. Jeg tror ikke på begræns-
ning. Vi skal derimod have mere. Mere kvalitet, mere 
tid, mere fællesskab, mere bæredygtighed, mere 
mangfoldighed.”

 “Den udfordring, vi nu står over for, er Learning by 
Doing forfra – som dengang vi sad med den første 
computer. Nu handler det om at skabe en bæredygtig 
fremtid, mens vi lever her og nu.”

“Tidligere troede jeg, at hvis jeg var i tvivl, så 
var der en grund til det. Men det passer ikke. 
Tvivlen kommer altid. Det er en anledning til 
at overveje og til at vælge. Jeg har lært ikke 
at være bange for tvivlen, fordi jeg ved, at der 
altid dukker en løsning op.”
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Ifølge de fleste af os er hele vores branche 
baseret på en evig kamp for udvikling, en 
febrilsk søgen efter at anvende nye og 
tilsyneladende bedre teknologier og teknikker 
til opbygning af systemer samt en stærk tro 
på, at nyt altid er bedre, hvilket jeg tror, er 
ved at ændre sig. 

Min ven Olle, som arbejder som programmør for en Business Intelligence-
virksomhed her i Sverige, fortalte mig for et stykke tid siden, at det, de 
gør og ser andre gøre, er at gå tilbage. Som han sagde: “Fuld fart bagud! 
Vi går tilbage til gamle færdigheder som f.eks. systemadministration, 
compiler-teknologi og Lisp.” Med andre ord: Ingen SOA, ingen BPEL, 
ingen SOAP, kun de hævdvundne færdigheder med at bygge software og 
kontrollere alle aspekter af systemet og dets miljø. Hvad får ham til at sige 
dette? Hvorfor er han og hans kolleger lige pludselig ligeglade med de 
sidste ti års buzzwords inden for informationsteknologien?

For at forstå dette må vi begynde med den finans- og klimakrise, som 
naturligvis ikke forsvinder de næste par år, og som vil fortsætte med at 
påvirke os fundamentalt. Man behøver ikke at være et orakel for at se det. 
Det interessante er dog, at de begge fører mod den samme udvikling: 
Energi og besparelser. Besparelser, fordi vi skal reducere omkostningerne 
og energi, fordi vi skal reducere forbruget. 

Tilsammen vil de udmønte sig i spørgsmålene: Hvorfor IT? Hvad skal vi 
bruge det til? Hvilke konkurrencefordele, om nogen, kan min IT-afdeling 
give mig, og hvor vil mine IT-investeringer give det bedste afkast?

Således vil vi begynde at anvende IT som et forretningsværktøj. Vi vil 
starte med at vride vores virksomhedsdata for at få mest muligt ud 
af mindst muligt, som Ian Ayres beskriver i sin seneste bog “Super 
Crunchers”. Vi kan allerede se det ske, og det vil fortsætte med at 
vokse og trænge ud i alle hjørner af virksomheden. Dette vil drive os til 
at anvende clouds, da de fleste af os ikke vil have økonomi til at bygge 
vores egne supercomputere. Vi vil i stedet leje plads på store net, der er 
hostet af store aktører. Eller, hvis vi er en almennyttig organisation eller 
bare meget progressive, gør vi det med en løs tilknytning af computere, 
der kører pauseskærme som SETI@Home (Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence, red.) gjorde. Under alle omstændigheder vil omfattende 
anvendelse af computere være noget, vi bliver nødt til at forstå og for-
holde os til.

Parallelprogrammering
Programmering af clouds betyder naturligvis, at man må gå parallelt, 
hvilket er noget, vi alle hen ad vejen skal lære, da mikroprocessorer går 
tilbage til mindre komplekse designs og kan indeholde flere kerner på 
hver chip. Når man går parallelt, betyder det også, at vi skal tage højde 
for algoritmer igen, og alt det, vi har lært indtil nu, skal læres igen. Dr. Guy 
Steele, medopfinder af programmeringssproget Scheme, medlem af Sun 
og seniorforsker ved SunLabs, siger: “Den sæk fuld af programmeringsfif, 
som har tjent os godt i de sidste 50 år, er den forkerte måde at tænke på 
fremadrettet og må kasseres.” 
 
Parallel- og algoritmeprogrammering kombineret med den løbende 
renæssance inden for programmeringssproget er ensbetydende med en 

Thorbjörn har arbejdet for Sun i 
næsten ti år og er i dag førende 
teknolog og talsmand vedrørende 
Java, softwareudvikling, spørgsmål 
omkring åbne kilder og miljø. Han 
har 16 års erfaring som software-
udvikler og er en hyppig taler ved 
konferencer og forelæsninger på 
universiteter. Som Senior Java 
Architect hos Sun har han ledet 
adskillige udviklings- og forsk-
ningsprojekter for Suns kunder. 
Thorbjörn begyndte at program-
mere som barn tilbage i 1985 og 
er aldrig stoppet. Hans hobby er 
programmeringssprog, som han 
har en omfattende samling af.

På vEJ TILBAGE

2009 bliver endnu et spændende år for alle, 
der arbejder som teknologikonsulenter. Det 
er meget svært at sige, hvordan det generelle 
økonomiske klima vil påvirke efterspørgslen 
på konsulentydelser, men overordnet set 
vil virksomhederne også have behov for at 
gennemføre IT-projekter i 2009.
I hårde økonomiske tider har virksomhederne behov for at være endnu 
tættere på deres kunder. Berøringen med kunderne skal ske oftere og på 
sammenhængende vis, og enhver interaktion skal være “komplet”. Det 
skal ske med lave omkostninger, og det skal frem for alt foregå HURTIGT.

Den type projekter kan både være drevet som kundevendte projekter 
(CRM), Business Intelligence-projekter eller det kan være forskellige inte-
grationsprojekter baseret på middleware.

Hvis man ser på tilbagemeldingerne fra vores kunder, så fokuserer de på 
vidt forskellige projekter, hvilket afspejler, at de har vidt forskellige behov. 
For nylig gennemførte Oracle en række seminarer for at udbrede kend

BUsINEss INTELLI-
GENcE sTåR sTADIG 
høJT På AGENDAEN

Peter Laier, nordisk consulting 
chef. Ansat hos Oracle siden 1997.  
Har en baggrund som leder inden 
for forsikrings- og oliefirmaer og 
har desuden været management-
konsulent. Peter er uddannet civil-
ingeniør, cand.jur. og HD.

fornyet interesse i funktionel programmering og funk-
tionelle programmeringssprog, hvilket allerede kan ses 
i sprog som f.eks. Python, Scala og F#. Desuden har 
Olle og hans kolleger efter at have fiflet med en masse 
interne domænespecifikke sprog, som f.eks. Rails, nu 
en dybere forståelse for opbygningen af sprog, og de 
vil nu begynde at opbygge eksterne DSL’er for at give 
deres brugere værktøjer til at kommunikere med de 
stadigt mere komplekse algoritmer, som de anvender, 
således at de nu får brug for mere indgående og reelle 
færdigheder i forbindelse med compiler- og fortolker-
teknologi. Det er nemt at opbygge DSL’er, som det 
også var i Lisp.

På vej tilbage 
Så når Olle siger, at han og hans kolleger er på vej 
tilbage til de gamle færdigheder, som f.eks. system-
administration, compiler-teknologi og Lisp, er det helt 
i tråd med tendenserne for de kommende år. Vi vil 
som softwareudviklere have brug for at vide mere om 
distributionsmiljøet, da vi skal tage højde for skalering, 
både pga. omkostnings- og energibesparelser samt 
nye indlæsningstyper.

Vi skal tage højde for algoritmer og compiler-tek-
nologier, da vi vil skrive eller i det mindste ændre 
programmeringssprogene til flere opgaver, og vi skal 

gå parallelt i stor målestok. Og Lisp? Ja, man kan jo 
ikke rigtig studere funktionelle programmeringssprog 
og fortolkningen af computerprogrammer uden at 
komme ind på Lisp på den ene eller anden måde. Eller 
som Paul Graham sagde: “I takt med at computeren 
har fået mere magt, har de nye sprog, der udvikles, 
bevæget sig støt i retning af Lisp-modellen. En yndet 
opskrift på nye programmeringssprog i løbet af de 
seneste 20 år har været at tage C-modellen for data-
behandling og tilføje dele, der er taget fra Lisp-model-
len, stykke for stykke, såsom kørselsindtastninger og 
spildopsamling.”

Så sådan ligger landet – mine forudsigelser for fremti-
den baseret på min ven Olles observation: En renæs-
sance for klassiske færdigheder inden for datalogi, 
algoritmer og programmeringssprog kombineret med 
en dyb forståelse for computerteknologi i almindelig-
hed. Der er kun én forudsigelse tilbage, denne gang 
fra min ven Patrick: “Som med alle andre år vil 2009 
være året for Linux desktop. Dog vil det for alvor være 
det i år, og NetBooks og andre bærbare ”cloud”-com-
putere er beviset på dette.”

►

Fortsættes på næste side. ►
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I hårde økonomiske tider har virksomhederne behov 
for at være endnu tættere på deres kunder. Berøringen 
med kunderne skal ske oftere og på sammenhæn-
gende vis, og enhver interaktion skal være “komplet”. 
Det skal ske med lave omkostninger, og det skal frem 
for alt foregå HURTIGT.

Den type projekter kan både være drevet som kunde-
vendte projekter (CRM), Business Intelligence-projek-
ter eller det kan være forskellige integrationsprojekter 
baseret på middleware.

Hvis man ser på tilbagemeldingerne fra vores kunder, 
så fokuserer de på vidt forskellige projekter, hvilket 
afspejler, at de har vidt forskellige behov. For nylig gen-
nemførte Oracle en række seminarer for at udbrede 
kendskabet til Oracle Technology Network. I den for-
bindelse spurgte vi kunderne, hvilke projekter der i den 
kommende tid står højest på deres dagsorden.

sOA er fortsat inde i varmen
Allerøverst på listen står Business Intelligence og Data 
Warehouse-løsninger. Virksomhederne ønsker endnu 
bedre indblik i deres data, og de ønsker det i realtid. 
Herefter kommer integration af eksisterende applika-
tioner efterfulgt af migrering til nyere versioner af eksi-
sterende software. 

En stor del af virksomhederne fokuserer fortsat på  
Service Orienteret Arkitektur (SOA), og at der stadig er 
grøde i det marked, blev understreget af, at Oracle for 
nylig kunne annoncere, at vi nu er oppe på 1.000 med-
lemmer i vores europæiske SOA Partner Community.

At virksomhederne ønsker at komme endnu tættere 
på deres kunder, er også afspejlet i, at Master Data 
Management kommer ind på listen over prioriterede 
projekter - skarpt efterfulgt af generel modernisering af 
eksisterende infrastruktur.

Gartner giver også et fingerpeg
For nylig holdt Gartner sit store årlige symposium i 
Cannes. Traditionelt benytter Gartner symposiet til at 
pege på, hvilke 10 teknologier der bliver hotte i det 
kommende år. Det er en spændende liste, for Oracle 
er rigtig godt positioneret med vores teknologi og 
vores kompetencer i forhold til denne hitliste.

For 2009 vurderer Gartner, at virksomhederne vil 
fokusere på virtualisering af både servere og storage. 
Storage er i øvrigt et område, der er rigtig meget 
interesse omkring. Oracle lancerede på dette års 
OpenWorld et banebrydende produkt, nemlig HP 
Oracle Database Machine og HP Oracle Exadata 
Server. Pilotkunder har oplevet dramatisk forbedret 
performance på de nye systemer, og der er stor inte-
resse fra kundernes side.

Gartner mener også, at vi kommer til at fokusere på 
Cloud Computing - et område hvor Oracle har annon-

ceret samarbejder med Amazon og Intel. På server-
siden vil fokus rykke forbi blades.

På nettet kommer vi til at se en spændende udvikling i 
2009. Oracle har selv præsenteret en lang række pro-
dukter, der fokuserer på Enterprise 2.0-begrebet. 

Gartner siger i sin forudsigelse, at web-centriske tek-
nologier kommer i fokus, og at det i løbet af en femårig 
periode vil føre til langt større brug af service-oriente-
rede miljøer. I forlængelse heraf kommer vi også til at 
se en øget brug af mash-ups, hvor funktionalitet bliver 
indbygget og integreret i eksisterende websites. Og vi 
kommer til at se endnu flere eksempler på social soft-
ware (Oracle har inden for dette område nogle meget 
spændende Social CRM-produkter).

velkommen til bikuben
Gartner forudser en stærk konvergens og konsolide-
ring i markedet for Unified Communications. 

Oracle er enig i dette synspunkt og lancerede 
OpenWorld Oracle Beehive, der via åbne standarder 
integrerer væsentlige samarbejdsværktøjer såsom 
mail, kalender, IP-telefoni, Instant Messaging og andre 
“presence”-værktøjer. Naturligvis kombineret med 
stærke content management værktøjer og omfattende 
integreret sikkerhed. 

Oracle Beehive lader virksomhederne køre videre med 
deres eksisterende klienter og virksomheder, der f.eks. 
har investeret i Outlook, behøver ikke at se bort fra 
denne investering. Med disse spændende teknologier 
til rådighed og med Gartners bud på en konsolidering 
i markedet ser det bestemt ud til, at vi ser en række 
projekter inden for Unified Messaging.

Ovenfor har vi nævnt kundernes fokus på Business 
Intelligence, og her er Gartner enig i, at det fortsat står 
højt på listen. 

Også grøn IT kommer til at være i fokus, men for-
mentlig kommer det til at ske som afgrænsede 
projekter f.eks. gennem investering i Transportation 
Management og Supply Chain løsninger. Det viser 
undersøgelser, som Oracle har gennemført sammen 
med en række partnere. Endelig peger Gartner på, at 
specialiserede server-systemer vil blive mainstream.

►

Ligesom sidste år er jeg af ProData Consult 
blevet bedt om at skrive en lille artikel om, 
hvad jeg tror, konsulenter skal investere i  
for at være parate til 2009. 

Da jeg ikke har tid til at skrive den slags pjat, men er i gang med at 
arbejde med IT-problemstillinger, som er hyper-komplicerede (læs: spiller 
Wii), vil jeg genbruge følgende e-mail til min bedre halvdel. 

Hej skat.

Jeg kommer først sent hjem i aften. Et nyt udbud er lige havnet på mit 
bord. Det er spritnyt og de fjolser dygtige proceskonsulenter, som har 
hjulpet kunden med at beskrive arkitektur og krav til løsningen, har lige 
læst “alt godt fra Gartner” og tror, at det partout vil gøre systemet bedre, 
hvis de genbruger alle de akronymer, Gartner kommer med. 

Ja, jeg ved, at jeg lyder bitter, men jeg skal til at finde kompetencer i min 
organisation, som ved alt om “Gartner hype”, Web 2.0 græsrodstekno-
logier og deres påvirkning af virksomheder i det såkaldte Enterprise 2.0. 
Ydermere skal min organisation kende de gængse governanceregler og 
opsætningen og konfiguration af dynamisk policy for systemer, der under-
støtter “den dynamiske forretning” i store virksomheder.

Hvis jeg så bare kunne sige til min organisation: “Hey, rolig nu! Bare fordi 
de skriver det, betyder det ikke, at vi skal til at uddanne alle vores konsu-
lenter til at kunne specificere REST-baserede interfaces, kode syndike-
ringsteknologier og/eller vide alt om MashUps. Det er vigtigt, at vi stadig 
har for øje, at Gartner sidste år sagde, at SOA hype’en først når sit “slope 
of productivity” i 2010, og at vi stadig skal være opmærksomme på disse 
kompetencer: Evnen til at designe løstkoblede systemer, Service Enabled 
Legacy (Legacy Application er en applikation, nedarvet fra en tidligere 
applikation, red.) og skalere i forhold til forretningens uendelige kravspecs. 
Det betyder, at teknologier til at koble systemer sammen i heterogene 
miljøer stadig er meget efterspurgte og vores fokus på at opdyrke disse 
kompetencer er vigtig.”

Så kravene til vores egne folk bliver stadig større og deres fokus er, og 
skal stadig være, på vores kerneområder. Derfor er det vigtigt, at jeg i den 
kommende tid får valgt eksterne konsulenter, som kan dokumentere erfa-
ring med – eller har interesse for – alt fra IT-supporteret high level policy 
governance som den ene yderlighed til specificeringen af ressourcer og 
uniforme interfaces i RESTful webservices som den anden yderlighed.

Jeg får en pizza på kontoret, vi ses i morgen. Knus fra mig!

Til slut vil jeg blot bemærke, at de efterspurgte kompetencer i første 
omgang er platform- og framework-neutrale. Ikke desto mindre kommer 
der et tidpunkt, hvor vi alle skal til at være mere konkrete for at etablere 
det, kunden efterspørger. Derfor er det vigtigt, at vi med vores foretrukne 
teknologier og værktøjer ved, hvordan vi implementerer de ting, som 
efterhånden finder vej til de fleste projekter: SOA fleksibilitet og Web 2.0 
simplicitet og kollaboration. Ved du, hvordan du involverer dig i disse 
“industry trends” med dine kompetencer, favorit framework, pakkeprodukt 
… etc.? Hvis ikke, så er det her, dine opgraderinger skal ske! 

Med håb om et intellektuelt udfordrende 2009 for alle ProData Consults 
konsulenter.

René Løhde

PARAT TIL 2009?

René Løhde har været hos 
Microsoft i 3 år og fungerer i dag 
som IT-arkitektur-evangelist for 
generel Microsoft platformsadop-
tion hos kunder og partnere. Før 
René kom til Microsoft, var han den 
første tekniker, som blev ansat til at 
realisere Projekt Digital Forvaltning 
hos IT- og Telestyrelsen. René 
bruger det meste af sin tid på 
at tale om nye teknologier og 
arkitektur-paradigmer, som har 
aktuel interesse for IT-arkitekter. 
For tiden er det typisk Microsoft 
Office som (udviklings-) platform og 
Identity Management i heterogene 
systemer. 

René blander sig i den offent-
lige IT-debat via sin blog på 
Version2 : http://www.version2.
dk/blogs/renelohde”
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Tilmelding 

nødvendig!

ET PUsT FRA DEN
INTERNATIONALE AFDELING

– Derudover er der flere afdelinger på vej i 
Europa, Amerika og ikke mindst Afrika, hvor der 
er stor efterspørgsel efter dygtige europæiske 
konsulenter.

I flere afrikanske lande har diverse internationale 
institutioner og sponsorer iværksat omfattende 
projekter, men mangler højt uddannet arbejds-
kraft indenfor IT til at køre dem i hus. Samme 
situation har vi også oplevet i flere europæiske 
lande, hvor der er mangel på højt kvalificerede 
IT-konsulenter. 

I det hele taget ser vi en tendens til at flere og 
flere konsulenter flytter sig på kryds og tværs 
af grænserne til de steder hvor der er brug for 
deres ekspert-kompetencer. Det gælder skandi-
naviske konsulenter, der får opgaver i udlandet, 
men også udenlandske konsulenter, der kom-
mer til Skandinavien. Ekspert-kompetencer i den 
tunge prisklasse er især efterspurgt hos ProData 
Consults multinationale kunder. 

I takt med at vi underskriver flere rammeaftaler 
med internationale virksomheder og institutioner, 
vil vi se denne udvikling stige. I det forgangne år 
har vi fået aftaler på plads med flere af de abso-
lutte sværvægtere inden for de europæiske tele-, 
finans-, energi- og detailbrancher. De efterlyser 
typisk dygtige konsulenter, der kan gå ind og 
løse et projekt, der er gået i hårknude eller er 
blevet forsinket. I de situationer leder de natur-
ligvis efter ekspert-konsulenter, der kan fungere 
som “troubleshooters”, og i den forbindelse står 
danske konsulenter særdeles stærkt pga. deres 
høje kompetenceniveau. Endvidere har danske 
konsulenter et godt ry i udlandet, hvor de opfat-
tes som pålidelige, ordholdende og flittige. 

FORUmAFTEN

Præsentation og indlæg  
ved Per s. Andersen fra cadabra consulting

 + Hvad er forandringsledelse?

 + Hvilke udfordringer står man som projektleder overfor undervejs i  
forandringsprocessen i en virksomhed? 

 + Organisationer er i kontinuerlig bevægelse, ofte bliver både ledere og  
medarbejdere udsat for hændelser, hvor der skal tænkes anderledes.  
Hvordan håndterer man både faglige og emotionelle udfordringer som  
konsekvens af de ændringer, der er undervejs?

Per S. Andersen er selvstændig konsulent og ekspert i forandrings- og  
projektledelse. Han har en baggrund som IT-chef fra den Blå Avis og  
over 10 års erfaring med projektledelse i nogle af Danmarks største 
virksomheder. 

Per er uddannet civilingeniør M.Sc. og har en Executive MBA  
i forandringsledelse.

17.00-18.30:

18.30-19.00:

19.00-20.00:

Torsdag d. 26/2 kl. 17:00 - 20:00
ProData Consult København
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre 
Tlf.: 43 43 11 71
send svar til Allan Larsen:  
al@prodata.dk

Torsdag d. 26. februar kl. 17.00 - 20.00
 

Præsentation og indlæg ved Per S. 
Andersen, Cadabra Consulting

Spisning

Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

Tilmelding nødvendig. 

Onsdag d. 4/3 kl. 17:00 - 20:00
ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.
Tlf.: 43 43 11 71
send svar til heidi Andersen:  
ha@prodata.dk

Trods den globale finans- og likviditetskrise har vi haft travlt 
i det forgangne år. Vi har fået nye partnere flere steder rundt 
om i verdenen bl.a. i Irland, Ungarn, Tjekkiet samt et sted  
så spændende som Colombia. Dermed er ProData Consult 
nu repræsenteret i 13 lande.

2009 ser ud til at blive et fremgangsrigt og  
travlt år i den internationale afdeling. Faktisk  
har det vist sig, at mange af vores interna- 
tionale kunder i usikre tider foretrækker at  
benytte sig af dygtige eksterne konsulenter  
frem for at fastansætte medarbejdere med 
deraf følgende fremtidige forpligtelser. Det  
betyder, at antallet af aktive konsulenter og  
forespørgsler hos vores partnere er i frem- 
gang. 

Så selvom man dagligt hører og læser om 
nedgang, finanskrise og recession, mener  
vi at have et solidt grundlag for en velbe- 
grundet optimisme.

René Jørck

General Manager Europe & Africa

René er ansvarlig for at opbygge, drive og eks-
pandere ProData Consult i Europa og Afrika, 
med undtagelse af Danmark og Sverige.

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage 
og et let måltid mad undervejs.

Arrangementet er som altid gratis.

vi glæder os til at se dig! 
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®

- stedet for de tunge drenge…

“At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kval i tet”

ProData Consult 
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre

PLATFORmE
.NET
AS/400
CICS
Linux
MVS
OS/2
SunOS
Symbian OS
UNIX (AIX, HP, SUN…)
VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows NT/2000/XP

sPROG/væRKTøJER
Adobe Air
ASP/ASP.NET/JSP
AXAPTA
C
C#
Cobol
Cool:Gen
Flash
Delphi
Java/J2EE
Oracle Developer
Oracle Designer
Perl
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 

SAP ABAP
SAP R/3
SAS
TestDirector
Visual Basic/VB.NET
Visual C++ 
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere
TEKNOLOGIER
.NET
3-Tier 
Client/Server
COM/DCOM/Active X
CORBA
Device drivere (DOS & 
Windows)
Embedded
Extranet
Firewalls
Internet/Intranet (CGI, 
DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, POP3, 
SMTP, 
XML, XSLT…)
J2EE
SharePoint Portal Server
BEA Portal Server
BizTalk Server
Protokoller
(NetBIOS, SNA, TCP/IP, 
X25…)

SOA 
(Service Oriented 
Architecture)
SOAP
Seriel kommunikation
UMTS/3G
WebServices
WAP/WML
Win32
Windows NT/2000/XP 
services
DATABAsER
Access
Adabas
DB/2
Informix
Interbase
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Paradox
Progress
Sybase 
FORRETNINGs- OG 
KONTORsTøTTE- 
APPLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP 

EFTERsPURGTE  KOmPETENcER
Kan du selv, eller kender du nogen,  
hører vi meget gerne fra dig på tlf.:  
43 43 11 71. 

ProData Consult er altid på udkig 
efter tunge drenge inden for følgende 
områder/kompetencer:

Telefon: 4343 1171
Mail: info@prodata.dk
www.prodata.dk

ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.

Telefon: 7026 1171
Mail: aarhus@prodata.dk
www.prodata.dk

Se jobs og flere detaljer på: www.konsulenter.dk

Hvis du er en af “de tunge drenge”  
med minimum 5 års professionel  
IT-erhvervserfaring,  
er www.konsulenter.dk din portal! 

Vi mangler hele tiden flere erfarne  
konsulenter over hele landet.

På www.konsulenter.dk er det 
muligt at søge stillinger direkte  
samt at oprette og opdatere Cv’er.

www.konsulenter.dk


