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Som sædvanlig var der mange hårde
projekter og deadlines i det forløbne år.
Og gang på gang hørte vi fra kunderne, hvordan konsulenterne fra ProData
Consult gjorde den afgørende forskel.
I det hele taget viser tilfredshedsmålinger hos vores kunder, at I er mere
populære end nogensinde, og gør et
fremragende job. Jeg vil gerne sige tak
til jer alle for jeres indsats, og særligt
til alle jer, der ydede en ekstra indsats,
og sørgede for at vores kunders vigtige
deadlines blev nået til glæde for dem
og deres tusindvis af brugere og kunder.
2007 var også året, hvor vi fik skudt
vores globaliseringsprojekt i gang.
Siden sommerferien 2007 er der startet
ProData Consult afdelinger i Bulgarien,
Columbien, Holland, Ukraine, Mexico,
Rumænien og Polen. Særligt ProData
Consult Polen er kommet stærkt ud
af starthullerne, og kører allerede en
break-even efter mindre end seks
måneder. Også Holland er kommet
stærkt i gang. I 2008 er det ambitionen
at starte i mindst ti nye lande og flere
ser allerede ud til at være lige rundt om
hjørnet.

Jeg vil gerne slå fast her på lederpladsen, at formålet med ProData Consult’s
globaliseringsprojekt ikke er at in-source billige konsulenter fra Østeuropa
– intet kunne være fjernere fra vores
værdigrundlag. Ambitionen er simpelthen at skabe verdens største globale
it konsulentnetværk bestående af de
tungeste it drenge & piger på planeten
overhovedet. Du vil som del af ProData
Consult netværket altså være del af et
stort globalt it netværk, og dermed få
hele verden som “din legeplads”, hvis
du ønsker det. I 2008 skulle vi derfor
gerne opleve de første danske konsulenter, som tager opgaver for vores
udenlandske afdelinger.
Vi vil fortsat, og ydmygt, arbejde på at
være det mest troværdige og professionelle IT konsulenthus at være tilknyttet som freelance konsulent.
Jeg ønsker jer alle rigtig god læsning
og et rigtigt godt 2008!
Henning Jørck
Adm. Direktør

ProData Consult A/S
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Hjælp til selvhjælp!
Er du på udkig efter din næste freelance-opgave?

Christian B Nielsen
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Jørgen Jørgensen
Focon Electronic Systems

Mark Sederquist
ATP

1.

Christophe Hardy
HIQ Wise

Karl Erri
SDC Udvikling

Martin Bruce
GN Netcom

Claus Fonnesbech
Christensen
Magnus Informatik

Kasper Dannefer
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Mærsk Line

Mogens Vad
Baunsgaard
Westas Wind Systems

Claus WittJespersen
Danske Bank

Kim Bøgelund
CSC / Alexander Mann
Solutions

Morten Steffensen
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Få direkte kontakt til
ressourceafdelingen
Gør følgende:

2.
Find din næste
freelance-opgave på
konsulenter.dk

Scroll ned, udfyld kontaktformularen og kom
i direkte kontakt med
ressourceafdelingen
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Hvilke kompetencer er mest
efterspurgte her i Danmark?

2008
Et Kig i Krystalkuglen
Af Per Henriksen, Direktør for produktion og kvalitet
hos ProData Consult

På trods af outsourcing af både drift og udvikling har der været en stigende tendens
til at hyre freelance it-konsulenter, og der er intet, som tyder på, at den udvikling vil
stoppe, snarere tværtimod.

Vi har af ren nysgerrighed foretaget en analyse af efterspørgslen på seks kategorier af it-konsulenter i løbet af
2006 og 2007. Lagkagediagrammerne nedenfor illustrerer
udviklingen i efterspørgslen på forskellige kategorier af itkonsulenter i forhold til hinanden udtrykt i procent. Det er
værd at notere, at der tilsynedladende ikke har været et fald
i efterspørgslen på udviklere på trods af outsourcing. Vi forventer, at billedet vil være nogenlunde det samme i 2008,
muligvis med en stigning i efterspørgslen på testere.

1. Halvår af 2006

2. Halvår af 2006

Projektledelse 15%

Projektledelse 13%
Udvikling 46%

udvikling 43%

Drift 17%
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På de næste sider vil repræsentanter
fra hhv. Microsoft, Oracle, Bea Systems
og IBM give deres bud på 2008 – primært set fra et teknisk perspektiv. Fra
mit lidt mindre tekniske synspunkt ser
fremtiden bestemt lovende ud for de
danske freelance it-konsulenter. Der er
en tydelig tendens til at virksomheder
fokuserer på at ”slanke” deres organisation. De reducerer med andre ord
antallet af faste medarbejdere, og beholder kun de medarbejdere, der varetager virksomhedens kernefunktioner.
Dette vil frigøre midler til at rekruttere
freelance it-konsulenter og andre eksperter til specifikke tidsbegrænsede

projekter og resultere i en mere agil
virksomhedsstruktur, som giver mulighed for at agere og reagere på markedstilpasninger, nye trends og projekter.
Man kan kalde det Lean Management
på organisationsniveau. En slank organisation har kernekompetencerne inhouse og hyrer freelance it-konsulenter
til at drive nye projekter. Det giver både
lavere faste omkostninger for virksomheden og fri bevægelighed i forhold til
udviklingsprojekter og nye forretningsområder. Men det er også her vigtigheden af at have et godt konsulenthus
tilknyttet viser sig. Freelance it-konsulenternes rolle i fremtidens organisa-

tion bliver at hjælpe virksomhederne
med at tackle fluktueringer i projekter
og tilpasninger til forretningen, som er
drevet af markedsforventninger, nye
teknologier etc. Sagt med andre ord
er vi overbeviste om, at din erfaring og
professionalisme er en vital brik i fremtidens måde at drive virksomhed på.
Hos ProData Consult vil vi forstætte
med at gøre vores bedste for at klæde
dig på til fremtidens udfordringer. Fx.
afholder vi næste Forumaften i februar, hvor Jan Scoubo fra Bea Systems
kommer og demonstrerer deres nyeste
teknologier. Se tidspunktet på side 15.

Drift 19%

Test 6%

Jørns klumme

Test 8%

Andet 9%

Andet 11%

Analyse/Arkitektur/Design 10%

1. Halvår af 2007

Analyse/Arkitektur/Design 3%

BPR:
Business Process Reengineering

2. Halvår af 2007

(forløbere for BPR er bl.a. TQM Total Quality
Management og Process Innovation)
Projektledelse 10%

Projektledelse 15%
udvikling 47%

udvikling 41%
Drift 17%

Drift 7%

Test 11%

Test 13%
Andet 15%

Andet 13%

Analyse/Arkitektur/Design 6%

Analyse/Arkitektur/Design 5%

Fremover vil Jørn definere
it-relaterede begreber og
udtryk her i KonslulentNyt.
Har du en anden definition,
end dem Jørn kommer
med her, eller har du forslag til ord, du godt kunne
tænke dig blev defineret,
så er du meget velkommen
til at sende os en mail på:
cj@prodata.dk

Definition:
En gennemgang og ændring af forskellige elementer i en forretningsproces for
at skabe (radikale) ændringer i form af værdi eller merværdi for en virksomhed,
produkt eller kunde.
Metoden består som regel af :

1.

Udarbejdelse af en BPR-foranalyse, hvor den nuværende situation vurderes
og en forbedringsplan udarbejdes.

2.

Design og implementering af forbedringsplanen oftest i form af et projekt
med henblik på implementering i basisorganisationen
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Trends i 2008? Hmmm!
Af René Løhde, Microsoft

Jeg har taget et kig på, hvad diverse “technical fellows”
og “distinguished engineers” - de “kloge hoveder”
- laver, for at få en indikation af, hvad der kan ramme
markedet i 2008. Da jeg er ansat hos Microsoft, vil
jeg tage udgangspunkt i de Microsoft produkter, som
kommer til at ramme markedet eller eksisterende
produkter/trends, som kommer til at gennemgå
yderligere forvandling i 2008.

René Løhde har været hos Microsoft i
2 år, og fungerer i dag som IT arkitektur
evangelist for generel Microsoft platforms adoption 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 akitektur 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 offentlige IT debat via sin blog på Version2 : http://
www.version2.dk/blogs/renelohde”

Jeg vil rigtig gerne sige, at det bliver
produkter som Windows 2008, Visual
Studio 2008 og Microsoft SQL Server
2008, som vil have den største indflydelse på it-branchen i 2008. Jeg er
sikker på, at alle, som bruger disse,
vil forvente, at de ændringer, disse
tre produkter bringer til markedet, vil
gøre deres liv nemmere. Alligevel tror
jeg dog ikke, at et retrospektivt blik på
2008 i fremtiden vil vise, at det var disse tre produkter, som var de vigtigste
teknologiske landvindinger.
Så tillad mig at kigge på, hvilke produkter som for alvor rammer os i 2008, og
som har et ”klogt hoved” bag sig.

Monolitisk Udvikling
Af N-tier Applikationer
I 2007 (– og jeg forudsiger også i 2008)
var Erik Mejier taler på verdens bedste udviklerkonference, JAOO i Århus.
I den forbindelse viste Erik, hvad han
arbejdede på. Kort fortalt var det et
værktøj ved navn Volta, som tillader
udviklere at udvikle monolitiske applikationer. Jeg tror, at Volta kommer til
at være en reference for, hvordan applikationers udvikling, forretningskrav
og IDE kommer til at spille sammen i
fremtiden. Læs om Volta her: http://
labs.live.com

Internet Ser vice Bus
I november 2007 hørte jeg tidligere
IBM’er – nu Microsoftee – Donald Fergusson fortælle om, hvad han bruger
sin tid på hos Microsoft. Det er hans

ambition at få generaliseret arkitketuren for en Enterprise Service Bus (ESB)
til at kunne blive allemandseje på internettet. Jeg tror, at den form for arkitektur vil blive almindelig i nær fremtid og
at Microsofts version af denne: http://
labs.biztalk.net er et sted, hvor der
kommer til at ske ting og sager i 2008.
Læs baggrund her: http://msdn2.
m i c ro s of t.c o m /e n- u s /a rc j o u r n a l /
bb906065.aspx

Linq
I December 2007 afholdt vi to dage med
introduktion til Language INtegrated
Query (LINQ) – en forenet forespørgselssyntax for .Net udviklere. Mange vil
betegne LINQ som “syntaktisk sukker”
oven på nogle sprogkonstruktioner. På
trods af denne betegnelse blev LINQintroduktionsdagene overværet af over
500 udviklere fra hele Danmark. LINQ
og underliggende sprogkonstruktion er
Anders Hjelsbergs måde at gøre udvikleren på .Net mere produktiv. I 2008 vil
udviklere i hele verden for alvor tage fat
på LINQ.

.Net i browseren
Under JAOO 2006 talte jeg med Nikhil Kothari, som i sin tid hos Microsoft
har været dybt involveret i programmeringsmulighederne omkring webapplikationer. Han fortalte om AJAX, oversættelse af traditionel .Net kode i VB
eller C# til javascript og hvordan han
arbejdede på at få dette ind i .Net programmeringsmodellen. I 2008 kommer
der til at ske en konsolidering på det-

te område, når Silverlight 2.0 rammer
markedet, og når vi, der har kompetencer i .Net, får et helt nyt, men dog samtidigt velkendt, værktøj.

Udfordringer I 2008?
For nyligt hørte jeg et interview med
Per Højholt. Interviewet var lavet som
et tilbageblik på året 1987. I den forbindelse blev Per Højholdt spurgt, hvad
der havde skuffet ham mest i 1987? Til
det svarede Højholt noget i retningen
af, at det mest skuffende ved året 1987
var dets enorme lighed med året 1986
(...og iøvrigt også med 1988, som ikke
var begyndt på dette tidspunkt). Præcis sådan har jeg det med mine forudsigelser om 2008 – issues kommer til
at blive en gentagelse fra 2007, og de
kommer til at følge os ind i 2009.
Den største udfordring vi, som it-branche, har er vores mangel på et identitetslag i det, som vi kalder vores “online verden”. For uanset hvad vi indgår
i: Enterprise, partner føderation, ehandel, online service, e-Government,
uddannelse eller de populære sociale
netværk, så er den store fællesnævner
brugernes identitet. Mange af de overvejelser de kloge hoveder gør sig på
dette område kan findes på Kim Camerons blog.

Ny t identity framework
I 2008 vil Microsoft vise den første
forsmag på et nyt identity framework.
Eksternt går frameworket pt. under
navnet ”ADFS v2”. Der er tilsyneladende en tilknytning mellem identitets-

frameworket og Active Directory. For
de fleste udviklere vil denne tilknytning
blive meget løskoblet og rammeværket
vil kunne udnyttes på andet end Active
Directory. Hvis man ønsker at se de
første eksempler på, hvordan ”ADFS
v2” kan bruges, så kig forbi min ven
Vittorios blog: http://blogs.msdn.com/
vbertocci/archive/2007/12/13/developing-a-minimal-sts-with-adfs-2-identity-framework-part-iii-creating-a-relying-party.aspx

Hvis jeg var freelance...
Jeg har gennem det seneste år mistet
to gode kollegaer til et uhyre, som jeg
har elsket at hade i dets første to inkarnationer. Her i den tredje version er den
blevet til et enterprise CMS til hjemmesider, en Web 2.0 driver med wiki og
blogs, et socialt kollaborationsrum, en
intranet søgemaskine og ikke mindst et
stykke middleware til “w Of Business”systemer. Sharepoint bliver adopteret i
markedet i sådan en grad, at konsulenter med kompetencer i Sharepoint er
i meget høj kurs. Hvis jeg skulle ud i
markedet som konsulent i 2008, ville
jeg forsøge at få et bedre kendskab til
Sharepoint og de .Net teknologier, som
bruges ved udvikling til Sharepoint.

Henvisninger:
Volta:
http://labs.live.com
Internet Service Bus
http://labs.biztalk.net
http://msdn2.microsoft.com/en-us/arcjournal/bb906065.aspx
ADFS v2
http://blogs.msdn.com/vbertocci/
archive/2007/12/13/developing-aminimal-sts-with-adfs-2-identity-framework-part-iii-creating-a-relyingparty.aspx
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Fleksibilitet og indsigt
Af Peter Laier,

Peter Laier, nordisk Consulting chef.
Ansat hos Oracle siden 1997. Har en
baggrund som leder indenfor forsikrings- og oliefirmaer og har desuden
været management konsulent. Peter er
uddannet civilingeniør, Can jur. Og HD.

Ordliste:
BPM (Business Process Modelling):
Modellering af forretningsprocesser,
ofte i sammenhæng med automatiseret processtyring; ”strikkeopskriften”.
JMS (Java Messaging System):
Java standard for asynkrone meddelelser; ”hvordan man skriver, og poster
et brev”.
RSS (RDF Site Summary):
Standard for publicering af online indhold, som fx. Nyheder, ”avis-formater”.
WS (Web Services):
En funktion udført ved et kald over
nettet; ”en ordre givet over telefonen”.

Årsagen er, at fleksibilitet og indsigt er
afgørende faktorer for at opnå forretningsmæssig succes. Gennem 2007
har vi set flere og flere virksomheder
arbejde seriøst med SOA for at opnå
større fleksibilitet i forretningen og dermed blive i stand til at få nye produkter
hurtigere på markedet. Et eksempel på
det er forsikringsselskabet TrygVesta,
som valgte software fra Oracle til at
understøtte arbejdet med deres SOAprojekt - et projekt, der netop handler
om at reagere hurtigere på kundernes
behov og samtidig blive i stand til at
håndtere fremtidig vækst effektivt. Det
er min klare opfattelse med SOA, at vi
kun har set begyndelsen. I takt med
at frontløberne opnår reelle resultater
og softwareprodukterne samtidig bliver mere modne og bredtfavnende,
vil mange flere virksomheder give sig i
kast med SOA-projekter. En af de underliggende drivere i denne proces er
det faktum, at fleksibilitet og indsigt i
alle virksomhedens forhold er afgørende faktorer for at opnå forretningsmæssig succes.

BI og SOA hænger sammen
Når vi taler om SOA-projekter, så plejer vi ikke at kæde dem sammen med
BI. Men meget tyder på, at det i det
mindste skal være en del af den samme overvejelse. I en undersøgelse
foretaget af Ventana Research peger
81 pct. af deltagerne på, at SOA i en
eller anden grad er vigtig for BI og at
alle dele af forretningen vil have gavn
af BI-services. Derfor er det på tide at
anerkende både SOA og BI som nøglekomponenter i en moderne IT-arkitektur. Faktisk kan man - uden at gå for
vidt - sige, at det bliver afgørende for
virksomheder at udvikle både en SOAog en BI-strategi, hvor den ene er en

Udfordringer i 2008

Oracle

Business intelligence (BI) og service orienteret arkitektur
(SOA) har gennem 2007 været blandt de førende
strategiske prioriteringer hos it-direktørerne.
central del af den anden. På den måde
bliver de i stand til hurtigt at tilpasse
deres processer til kundernes efterspørgsel og dermed vinde på trods af
hastigt skiftende markedsforhold.

Middleware er nøglen i
fortsat uddannelse
Både SOA og BI kræver middlewareværktøjer, og det gør de mange integrationsprojekter også, som er hverdagen for flertallet af virksomheder. Derfor
er mit bud, at det vil være alfa og omega at uddanne sig indenfor middleware
i 2008. Det er selvfølgelig naturligt for
mig at pege på Oracle’s brede portefølje - men der er mening i det, for det
er markedets ledende - det viser alle tal
og undersøgelser. Middleware er utrolig bredt, og spænder fra applikationsintegration over dokumenthåndtering
til sikkerhed, herunder adgangskontrol
og styring af rettigheder. Og så selvfølgelig BI og SOA som omtalt ovenfor.

Som freelance
konsulent ville jeg...
fokusere på at dygtiggøre mig i de generelle SOA metoder og værktøjer, da
der vil være meget arbejde her i gennem en del år. Som tidligere skal man
nok sørge for enten at være meget
”dyb” (Særlige SOA komponenter, Security, specielle applikationer m.v.) eller
meget ”bred” og arbejde op mod slutbrugere med procesværktøjer og metoder. Det skyldes selvfølgelig, at de
mange konsulenter fra low cost lande
er en faktor, som man også i 2008 bliver nødt til at forholde sig til, og som
typisk vil bringe mere generelle kompetencer med sig til en lav timepris.
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Af Jan schoubo,

BEA Systems

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om hvilke udfordringer, jeg ser for 2008. Det bliver med udgangspunkt i mit
job hos BEA Systems, hvor jeg er en del af vores presales engineering team.
Lad mig starte med et område, jeg
ikke ser så store udfordringer i - fordi
gode kolleger arbejder hårdt på at løse
dem. BEA har et omfattende softwareprogram til implementering og drift af
SOA-baseret forretning. Med vores tre
produktplatforme (Aqualogic til SOA,
Weblogic til service implementering og
Tuxedo til transaction processing) dækker vi bredt og med nyheder inden for
virtualisering, web 2.0 og open source/
eclipse, tilfredsstiller vi også de kunder,
der er med forrest i udviklingen. Så på
den tekniske side er vi – sagt i al beskedenhed - ganske godt kørende.

Men hvor ligger
udfordringerne så?
Den første udfordring er slet ikke ny:
Vi skal hjælpe vore partnere og vore
kunder til at se mulighederne i de nye
teknologier, standarder og produkter, som kommer i en stadig hurtigere
strøm. Erfaringen viser, at der kan være
en vis tøven fra, at vi introducerer en ny
teknologi eller standardimplementering
til den bliver taget op af danske partnere og kunder. Nogle danske firmaer
er konservative, og ser nyheder som
trusler snarere end som muligheder.
Case værktøjer, data warehousing,
Java, WS/SOAP, WS-RP, virtualisering - listen er legio. Vores udfordring
er at vise partnere og kunder, hvordan
man kan udnytte disse nye muligheder
på en nem, sikker og profitabel måde.
Nyttige patterns her er tætte forhold til
partnere, udnyttelse af referencer, kurser og deling af best practice. Anti-patterns er over-sell og hype.

Den anden udfordring...
Den anden udfordring hænger lidt
sammen med den første: vi skal være

med til at løfte abstraktionsniveauet for
de løsninger, der konstrueres. Ligesom
Assembler kan have sin berettigelse,
når man skal skrive en hardware-driver,
lige så bøvlet vil det være til beskrivelse
af en rykker-procedure. Og meget af
SOA handler om “det rigtige abstraktionsniveau til den rigtige opgave”. Derfor er udfordringen med f.eks. Web 2.0
ikke, hvordan man koder løsningen,
men hvor man skal bruge den; og det
samme kan siges om BPM, JMS, WS,
UDDI og mange andre nyere teknikker
og standarder. Kunsten er at vælge det
rigtige værktøj til opgaven. Nyttige patterns her er gode arkitekter med bred
og praktisk viden, og en vilje til at investere i fremtiden. Anti-patterns er “notinvented-here” udviklere med hjemmestrikkede badedragter og kortsigtede
løsninger.

Jan Schoubo, Sr. Systems engineer.
Ansat hos BEA Systems i danmark
siden 1999; efter 23 år hos Digital/
Compaq, Hedeselskabet og Recau.
Han har en baggrund som programmør, og har taget hele turen med
Assembler, Cobol, Fortran, Algol,
Pascal, C++, Java, Case, CAD, GIS,
Data Warehousing, TP, Client-server,
N-tier o.m.a.

Den tredje udfordring …
Den tredje udfordring handler om fremtiden: Vi skal være klar til at præsentere
og forklare de nye teknologier, der er
på vej. Vores Project Genesis er et godt
eksempel: dette netop annoncerede
dynamiske framework kombinerer vore
produkter med nye teknologier som
Ruby, Perl, Mashups, RSS osv. på en
måde, som giver helt nye muligheder
for applikationsudviklerne. Projektet er
kun lige annonceret, men der er allerede produkter på vej. Nyttige patterns
her er åbenhed, seminarer og kurser,
aktiv støtte i tilbud. Anti-patterns er
laissez faire. Jeg håber, vi ses rigtig tit
“derude” hos jer og hos kunderne, og
at I ikke tøver med at tage fat i os, blot
der er den mindste anledning.
På snarligt gensyn
- Jan | Jan.Schoubo@bea.com

Ordliste:
UDDI (Universal Description,
Discovery and Integration):
En online fortegnelse over web services; ”en telefonbog”.
WS/SOAP (Simple Object Access
Protocol):
Standard for hvordan man laver et ws
kald; ”Vejledning i brug af telefonen”
WS-RP (Web Services Remote
Portlets):
Standard for web
services, der returnerer en brugergrænseflade i stedet for data; ”Bestilling af en blanket til udfyldelse”
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Fokus på optimering
Af Ole Conradsen, IBM

Vi er nu ved starten af et nyt år. Hvad mon 2008 kommer
til at betyde for IT branchen, og hvad kommer der til at
ske med vores arbejdsopgaver?

Ole Conradsen har arbejdet med it siden 1980, heraf siden 1988 hos IBM
Danmark A/S, hvor han har arbejdet
med implementering af it løsninger til
danske og udenlandske kunder. Ole
har fortrinsvis arbejdet med Software
løsninger på IBM E-server P-series,
IBMs primære platform for AIX baserede løsninger. Herunder har han arbejdet hos IBM’s udviklingscenter, Austin
TX, med High Availability løsninger på
AIX.( HACMP ). I øjeblikket arbejder Ole
med at gennemføre SAP it projekter
og SOA løsninger for danske og udenlandske virksomheder.
Desuden er Ole (med) forfatter af
følgende bøger: IBM WebSphere
Commerce Suite SPE Customization, SG24-5958-00.´ | Migrating
to HACMP/ES, SG24-5526-00. |
HACMP/ES Customization Examples,
SG24-4498-01. | Disaster Recovery
Using HAGEO and GeoRM, SG242018-01. | Lotus Domino R5 for IBM
RS/6000, SG24-5138-00. | Lotus Domino Release 4.6 on | IBM RS/6000:
Administration, SG24-4694-02. |
Implementing SAS on the RS/6000
Family SG24-5513-00. | High Availability And Scalability with Domino
Clustering and Partitioning on AIX
SG24-5163-00.

Det er jo vanskeligt at se fremad, langt
lettere er det at se tilbage og beskrive, hvad der kunne være lavet anderledes, men jeg tror, at der allerede nu
tegner sig et billede af et 2008, hvor
tingene måske ikke er helt så hektiske på alle fronter og et år, hvor der
kommer til at være fokus på optimering og omkostninger. Opgaven bliver i høj grad at levere løsninger, som
giver kontante besparelser fra første
dag, enten ved lavere it driftsomkostninger, eller ved konkrete besparelser i arbejdsprocesser i virksomheden. Hvordan skal vi så transformere
disse krav over i konkrete løsninger?

To muligheder
To muligheder springer frem som oplagte løsninger. Det ene er virtualisering og serverkonsolidering, det andet
er forbedret brug af globale arbejdskraftressourcer. Kraftige servere har i
dag kapacitet til at afvikle flere samtidige applikationer, og med de forbedringer, der er sket med virtualiseringssoftware, er der et stort potentiale for
besparelser ved serverkonsolideringer.
Med Server virtualisering kan der opnås bedre kapacitetsudnyttelse med
dynamiske ressourceallokeringer, samt
en forbedret driftstabilitet med muligheden for HW vedligehold uden at
stoppe produktionen. Virtualiseringssoftware fås til de fleste platforme fra
AIX, Unix, Linux til Windows, og det er
en overskuelig opgave at migrere det
eksisterende system til en virtuel serverkonfiguration.

Brugen af globale
ressourcer
Et andet område, hvor vi forhåbentlig
bliver bedre til at udnytte vores it bud-

get i 2008, er i brugen af globale ressourcer. Der er gode muligheder for
optimering på dette område, men det
kræver, at vi er velforberedte, herunder at opgaverne er detailspecificeret,
og at vi kender til og har forståelse for
den arbejdsgang, der er sædvane hos
vores globale samarbejdspartnere. Alt
for ofte ses det, at opgaverne ikke har
den fremdrift, vi ønsker, fordi der ikke
er en klar gensidig forståelse af, hvad
der forventes af parterne. Det er vigtigt,
at samarbejde med nogen, der har erfaring på området, hvis man ikke selv
har tid eller kapacitet til at erhverve sig
denne erfaring. Ellers kan man meget
hurtigt ende med at sætte alle fordelene over styr.

Manglen på arbejdskraft
Samlet set er der mange spændende
udfordringer i de kommende år. Inden
for alle områder tales der om mangel
på arbejdskraft, opgaver der ikke bliver løst og konstant fokus på omkostningsniveauet. Opgaver, som it kan
være med til at løse ved at støtte forbedrede arbejdsrutiner, men vi skal
være kreative i løsningen. Ofte hører
man om, hvordan rapportering og administrativt arbejde tager mere og mere
af vores arbejdstid, og det er ikke altid,
at brugerne oplever det som en hjælp,
når der kommer et nyt administrativt
system. Hvis vi fremover kan designe
og lave it systemer, som reelt letter arbejdsgangen, og frigiver ressourcer i
virksomhederne, er jeg overbevist om,
at der vil blive meget travlt i it afdelingerne, også fremover.
Med venlig hilsen,
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Tip en 13’er!
I anledningen af det nye år bringer vi her en quiz og udlodder tilmed en præmie! I slutningen
af 2008 vil der blive trukket lod blandt de mest præcise besvarelser, og er du den heldige
vinder, har du valget mellem et års abonnement på “GEAR” eller en laptop taske fra Case
Logic (enten til en 15” eller en 17” laptop).
Send din besvarelse til: cj@prodata.dk • eller send en fax til: 43 42 11 71
eller med post til: ProData Consult • Stamholmen 157 • 2650 Hvidovre

1.

Vil det i 2008 blive muligt at købe en 10 megapixel
kameratelefon i de danske butikker?

Ja

Nej

Vil Computerworld nominere ProData Consult
for bedste it-konsulenthus i 2008?

Ja

Nej

Vil der i 2008 blive opfundet en CPU, som
udelukkende er baseret på optisk teknologi?

Ja

Nej

Vil det i 2008 blive muligt at købe en
computerskærm, som viser billeder i 3D
(uden brug af 3D briller)?

Ja

Nej

Vil man i 2008 opfinde ”intelligent papir”, altså en
form for elektronisk ”papir”, som kan blive brugt
adskillige gange og vise forskellige former for tekst?

Ja

Nej

Vil Blue-ray DVD vinde formatkrigen over HD DVD
(målt på salgstal i Danmark) i løbet af 2008?

Ja

Nej

Vil man i 2008 kunne købe et fladskærm-TV på
mere end 200 tommer i Danmark?

Ja

Nej

Vil man i løbet af 2008 kunne købe en notebook, der er
tyndere end Apples Macbook Air?
Ja

Nej

Vil ProData Consult have flere end 400 danske freelance
it-konsulenter på kontrakt ved udgangen af 2008?
Ja

Nej

Vil Google lancere deres ”Google phone”
i løbet af 2008?

Ja

Nej

Vil Helge Sander fortsat være videnskabsminister i
udgangen af 2008?

Ja

Nej

12.

Vil der blive lanceret en ny ”XBOX” i løbet af 2008?

Ja

Nej

13.

Vil ProData Consult være repræsenteret i mere end 15
lande i udgangen af 2008?

Ja

Nej

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Navn:

E-mail:

Ole Conradsen
NB.: Kun ProData Consult konsulenter kan deltage i konkurrencen.
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Nye Medarbejdere
Den 15. november kunne vi byde velkommen til vores nye
it-assistent, Allan Kindberg Nielsen, som fremover vil sidde
i it-afdelingen hos ProData Consult i København, hvor hans
opgaver blandt andet vil omfatte programmering af hjemmesider og it-support. Allan, som kan bryste sig af at være
vinder af Commodore 64 demokonkurrencen i 1988, er uddannet EDB-assistent og har en Datanomuddannelse. Desuden er han selvlært .Net Nuke-haj, og har erfaring med at
designe og programmere websider på freelancebasis. Hans
store passion er at få computere til at gøre det, han vil, og
det er noget, vi er glade for her hos ProData Consult, da der
er en del hjemmesider, der skal opgraderes her i løbet af
2008.

BEA Forumaften
d i ng
Tilmel ig!
nd
nødve

Velkommen til endnu en forumaften
hos ProData Consult, denne gang med
tekniske nyheder fra BEA
Præsentation ved Jan Schoubo fra BEA Danmark.

ÄÄ Virtualiseringsstrategi
ÄÄ Aqualogics Business Process Modelling
Jan vil præsentere BEA’s syn på disse emner, fortælle om konkrete produkter
og projekter, og prøve at pege på trends for de kommende år.
Aftenen vil primært henvende sig til:
Udviklere | analytikere | projektledere | forretning.
Vi kommer til at se nogle demoer undervejs, hvis tiden tillader det, ligesom der
bliver plads til diskussion og spørgsmål.

Den 2. januar 2008 kunne vi byde velkommen til vores nye
Kommunikationskoordinator, Vibeke Thaysen. Hun vil fremover sidde i receptionen hos ProData Consult Århus og hendes primære opgave vil være at håndtere den interne og eksterne kommunikation. Yderligere kommer Vibeke til at stå for
modtagelse af gæster, klargøring af møder og mødelokaler
m.v. samt indkøb af div. forplejningsartikler.
Vibeke færdiggjorde sin uddannelse som kontorassistent tilbage i 1985 og har som sådan arbejdet i en stor produktionsvirksomhed og i et vikarbureau. De sidste 10 år har hun
arbejdet på en privatskole, hvor hun dels var på kontoret og
dels underviste i indskolingen. Vibeke er meget kunstnerisk
anlagt, og har desuden en stor interesse for fugle, hvorfor
hun er medlem af Dansk Ornitologisk Forening.

Den 14. Januar kunne vi byde velkommen til vores nye ressourcekoordinator, Per Ullum Hansen. Per vil fremover sidde i ressourceafdelingen og hjælpe Sven og Peder med at
matche konsulenter og projekter samt holde øje med hvilke
nye konsulenter, der kommer ind i vores database fra personaleafdelingen, så sælgerne til hver en tid modtager CV’er
på de konsulenter, som vil kunne levere det rigtige produkt til
kunden. Per har igennem en årrække været selvstændig erhvervsdrivende, og har en passion for bordtennis, hvilket dog
ikke har givet sig udtryk i guldpokaler på hylden…endnu.

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid undervejs. Arrangementet er gratis, og tilmelding er nødvendig. Nederst på denne side kan du læse
nærmere om dato og tid for henholdsvis København og Århus.
Vi glæder os til at se dig!

Program:
17.00

-18.30: Præsentation og indlæg
ved Jan Schoubo

18.30

-19.00: Spisning

19.00 - 20.00: Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

Tirsdag 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. 28/2 kl. 17:00-20:00
ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J.
Tlf.: 70 26 11 71
Send svar til Vibeke Thaysen:
vt@prodata.dk
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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
(m/k) inden for følgende
områder/kompetencer:

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
ASP/ASP.NET/JSP
AXAPTA
C
C#
Cobol
Cool:Gen
Delphi
Java/J2EE
Oracle Developer
Oracle Designer
Perl
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder
SAP ABAP

SÆRLIGT
EFTERSPURGTE
KOMPETENCER
Fra ressourceafdelingen
meldes det, at der næsten
konstant er behov for
erfarne konsulenter i
følgende områder:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

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
kontorstøtteapplikationer
Movex
Papyrus
QTP

Cobol
Se alle detaljer på:
J2EE
www.konsulenter.dk
PL/1
Testere
Test managere
Test koordinatorer
Tunge projektledere

®

- stedet for de tunge drenge…

ProData Consult
Stamholmen 157
2650 Hvidovre

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

”At hjælpe kunde r me d de re s IT ve d at leve re kompromisløs k valitet ”

