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Nyeste konsulentstarter:En god start på det nye år!
Jeg håber, I alle er kommet godt i gang med det nye år. Hvert år spørger man sig selv, hvilke muligheder der er 
for fremgang i år? Hvordan ser fremtiden ud for konsulenter lige nu? Hvor mange gange disse spørgsmål er blevet 
stillet, ved jeg ikke – men det er ikke så få.

 

V i har ledt efter en person med særlige evner for at kigge i 
krystalkuglen, og valget var ikke svært: Direktør Lars Monrad 
Gylling, KMD, har stået i spidsen for vel nok det mest omfat-

tende og succesrige IT-projekt i Danmarkshistorien - kommunesam-
menlægningen. 

Lars Monrad Gylling har været så venlig at fortælle os om en del af 
hemmeligheden bag succesen, nemlig et fantastisk grundigt 
forarbejde, hvor fremtiden har været planlagt så detaljeret, at da 
projektet endelig blev skudt i gang, var KMD klar til at levere varen. 
Satsningen ved at udføre dette forarbejde (kigge i krystalkuglen) er 
af en størrelsesorden, så man må tage hatten af for den mængde is i 
maven, det har krævet. 

En anden af Danmarks store erhvervsledere har for mange år siden 
givet os et mantra: Rettidig omhu. Mantraet beskriver meget præcist 
KMDs handlingsplan og udførelsen af samme. Jeg anbefaler jer med 
ovenstående in mente at læse Direktør Lars Monrad Gyllings ’forudsi-
gelser’, anbefalinger og råd, samt opfordringen til at hjælpe til med at 
gøre alt det sjove og kreative mere og bedre kendt for de unge – alt 
det, I får til at virke hver dag, og uden hvilket store dele af samfundet 
ikke ville fungere - fra administrationen af sundhedsvæsenet, børne- 
og ældreforsorgen, avancerede undervisningsværktøjer, automati-
seringen af vores telekommunikation osv. osv. Alt sammen opgaver, 
som de fleste af os i bund og grund elsker at løse. Vi er endda så 
heldige, at vi kan leve af det. 

Dernæst følger et interview med Eva Sommer – en højt respekteret
testkonsulent, som ProData Consult har haft æren af at kunne 
repræsentere i længere tid. Eva har deltaget i arbejdet med 
kommunesammenlægningen hos KMD og fortæller om sine metoder, 
og hvordan hun har anvendt dem for at opfylde krav og deadlines 

– ikke nogen lille opgave. Kræver erfaring og igen rettidig omhu. 
Tak til dig Eva, for at du tog dig tid til at øse ud af dine erfaringer.

I ProData Consult har vi heller ikke ligget på den lade side: Vi har 
forberedt og organiseret vores kommende flytning – både i Køben-
havn (ultimo marts) og Århus (primo april) – mere om dette senere. 
Desuden har vi kørt organisationen i stilling til at kunne følge med i 
2007, ved dels lidt omstrukturering, dels flere medarbejdere og dels 
en kraftig udvidelse af vort administrationssystem. Vi har også sat 
en del mere fokus på at effektivisere samkøringen med Malmø afde-
lingen – ikke mindst med henblik på synergieffekten. Vi har styrket 
udrulningen af globaliseringen af ProData Consult vinderkonceptet, 
således at vi bedre kan løse opgaven og samtidig bevare et ensartet 
kvalitetsniveau på hele planeten. De første test-cases er nu i gang.

Vi kan endnu engang byde velkommen til nye medarbejdere, 
læs om Ivan og Clara. I sidste nummer fortalte jeg om en kommende 
website: www.konsulenter.dk – se side 11 - den er nu oppe at køre. 
Prøv at klikke ind på den, og giv os dit besyv med – er der spørgsmål 
eller forslag, så kontakt Personalechef Claus Schack.

Med ønsket om rigtig god læsning, og et fremgangsrigt år 2007

Venlige hilsener
ProData Consult

Henning Jørck
Adm. Direktør
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Fremtidens konsulent ifølge Lars Monrad Gylling, direktør for KMD

Hvordan tackler man egentlig sammenlægningen af 271 kommuner? Hvad kan en eftertragtet IT-konsulent? Og 
hvordan kan de danske IT-konsulenter få Danmark frem i feltet, når det drejer sig om den globale IT-udvikling? 
Disse og mange andre spørgsmål vil direktøren for KMD, Lars Monrad Gylling, besvare i dette interview.

beslutninger – og det slap vi mægtig godt fra!

Noget andet, som også var succesfuldt, var, at vi gik i gang i ret god 
tid. Vi gik faktisk i gang med forberedelserne allerede inden reformen 
var politisk besluttet. Vi fornemmede ligesom, at dét her lugtede af 
alvor, allerede da regeringen nedsatte en kommission til at undersøge 
eventuelle ændringer i ”det offentlige Danmarks indretning”.

Det gjorde, at vi havde ”fred og ro” (så meget fred og ro, der nu har 
været) til at planlægge, hvordan vi mente, det her skulle gøres, og til 
at udvikle projektmodellen og vores værktøjer.

Hvis vi havde ventet på, at den politiske beslutning blev taget, havde 
vi fået halveret projektperioden, og det vil sige, at muligheden for at 
teste en masse ting osv. var blevet komprimeret helt enormt.

Så I har været fremsynede?
Det kan du godt sige. Vi investerede faktisk tæt ved 100 millioner kr., 
inden vi havde den første kontrakt. Så det var jo mægtig godt, at det 
blev til noget; vi kunne jo have risikeret, at det blev en fejlsatsning, 
men alternativt kunne vi også have risikeret, at projektet blev til noget, 
uden at vi havde forberedt os, og så kunne vi have endt i katastrofe i 
stedet. Derfor valgte vi at gøre, som vi gjorde.

Med så stort et projekt, der involverer så mange mennesker og 
så megen administration, hvordan har du så formået at holde styr 
på, hvem der har nået hvad, og hvilke deadlines der er blevet 
overskredet etc.?
Vores system er bygget sådan op, at alle 65 projektledere kan se 
”milepæl x” på deres monitor, og hvis de klikker på den, får de 
automatisk definitionen af, hvad der skal opnås i den fase osv. På 
den måde har vi undgået situationer, hvor folk kunne misforstå de 
forskellige delmål. 

Vi har i virkeligheden bygget et meget stramt værktøj for, hvordan 
projektet skal køre, hvor de forskellige delmål er ”låst” til milepæle på 
datoen, og hvis man overskrider de datoer, så bliver de overordnede 
projekter automatisk ”meldt i gul”, dvs. at når alle medarbejdere 
tænder skærmen på intranettet, så er der et ikon nede i højre hjørne, 
hvor man kan se, hvilke projekter der er meldt i gul, grøn eller rød. 
Hvis man så har nogle gule og røde (også grønne for den sags skyld), 
kan man klikke på ikonet for at få information om, hvorfor projektet er 
forsinket, og hvem der er de ansvarlige. Og det kan hele firmaet se!

Så hele projektet har været kørt på en meget synlig og kontant facon, 
både i forhold til kunderne og i forhold til os selv.

Har du brugt konsulenter i forbindelse med sammenlægningen af 
kommunernes aktiviteter?

Vi har selv mange spidskompetencer, men når man laver flere 
hundrede projekter på tværs af mange teknologier, så kommer 
man aldrig til at kunne fylde hele paletten ud selv. Vi trækker jo 
på en stor del af vores egne kompetencer til det ene projekt, og 
derfor får vi brug for hjælp til alle de andre projekter, vi også skal 
tage os af. For eksempel kommer der jo en finanslov og en ny 
arbejdsmarkedsløsning.

Det er også et stort projekt at lave det nye jobcenter, hvor man 
fusionerer arbejdsformidlingen og kommunernes bistandsafdelinger 
sammen til et nyt jobcenter. Det har vi også lavet, og vi har lavet 
mange ting ved siden af, hvor vi har brugt rigtig mange konsulenter.

Hvad har dine erfaringer været med at bruge konsulenter?
Vi ønsker selv at have vores kompetencer på langt det meste af det, 
vi laver, således at vi selv sidder med kompetencen bagefter, når vi 
fx laver en ny økonomiløsning i SAP. Det skal jo ikke være sådan, at 
kompetencen forlader huset, når konsulenten går.

I virkeligheden lægger vi en slags mosaik, hvor vi gør så meget, 
vi kan, med vores egne folk, og så fylder vi hullerne ud med 
konsulenter.

Som udgangspunkt kommer vi måske selv med 60-80 mand, men 
har så brug for 20 freelancekonsulenter til at fylde ud med. Vi har i 
mange år haft gode erfaringer med at bruge konsulenter, og generelt 
leverer de varen – det er der ingen tvivl om!

Hvad forventer du af en freelancekonsulent?
Når vi taler freelancekonsulenter, så forventer jeg to fundamentale 
ting: spidskompetence og fleksibilitet. 

Hvad mener du med fleksibilitet?
Vi kommer jo nogle gange i en situation, hvor vi måske 
bliver ramt af sygdom eller af en opsigelse, eller der 
kommer måske et projekt flyvende ind, som gør, at vi har 
flere opgaver på hånden, end vi kan magte, og i sådan en 
situation skal vi bruge nogen hurtigt. Så fleksibiliteten er 

H vad har været din største udfordring på IT-området i år? 
Det har helt klart været vores kommunalreformprojekt, 
fordi det jo er så ufatteligt stort og berører så ufatteligt 

mange mennesker. Det er formentlig det største IT-projekt i 
Danmarkshistorien.

Vi skulle fusionere 271 kommuner sammen til 98, og kun 35 
kommuner var uberørt af fusionerne. I gennemsnit svarer det til, at 
tre kommuner går sammen og bliver til én stor organisation med 5-
6.000 ansatte, som har ca. 500 forskellige IT-systemer – at lave 65 
fusioner med samme D-dag, det er bare mægtig stort! 

Det lyder måske relativt enkelt at tage tre kommuner, som for 
eksempel kører med det samme lønsystem, og bare lægge dem 
sammen. Men selvom kommunerne på overfladen har samme 
produkt, så er anvendelsen af produktet typisk forskellig. Det svarer 
lidt til, at man har tre virksomheder, der alle sammen anvender 
”Outlook”, og selvom det lyder enkelt, så opdager man, at den måde, 
hvorpå de hver især har arrangeret deres data og opbygget deres 
struktur, er forskellig fra de andres måder at gøre tingene på.

Men IT-siden er jo i virkeligheden kun den ”lille del”. I en 
kommunalfusion skal 5-6.000 mennesker jo ”op i luften og bagefter 
ned og lande igen” i en ny struktur, i et nyt ledelsesapparat, og de 
skal måske også flytte osv.

IT-projektet er en delmængde af et større projekt. Det egentlige 
projekt er nemlig at lave en fusion. Man skal finde ud af, hvor folk 
skal bo, hvem der skal være leder, og hvad politikken skal være på en 
række områder. Disse ting er jo store og betyder meget.

Kan du kort beskrive, hvilken metode du har anvendt for at få 
projektet i mål?
I det her projekt valgte vi at være meget mere rigide og bygge en 
model op for, hvordan projekterne skulle køre. Vi lavede nogle ret 
rigide rapporteringsværktøjer, som beskrev den sekvens, man skulle 
gøre tingene i, hvilke ting man skulle melde ind, og hvis de ting ikke 
blev meldt ind, eskalerede det til styregruppen osv. 
Så vi kørte en ret håndfast projektmodel: ”Her er vores metode, her er 
vores kontrakt, vi har en fast pris, vil I med os eller ej?”

I virkeligheden har det vist sig, at vores kunder blev superglade for, at 
vi gjorde det på den måde, fordi de også havde brug for 
nogle retningslinjer.

Ellers kan man jo ende med at diskutere i en evighed, 
hvordan forskellige ting skal være. Så man kan godt sige, 
at IT-projektet i en eller anden forstand blev lidt styrende 
for, at kommunerne blev tvunget til at træffe en række 
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Fordele og rabatter til alle konsulenter med 
et valideret CV i vores database!

Som konsulent hos ProData Consult kan du nu finde alle personale-
rabatter og fordelsaftaler på vores nye fordelsportal: 
www.personaleZONEN.dk. Her har du fri adgang til helt unikke 
personalerabatter på biograffilm, koncerter, teaterbilletter, shows, 
benzin, tøj, hårde hvidevarer, forsikring og meget, meget mere. 
PersonaleZONEN består af en række indholdsZONER, hvori der 
præsenteres forskellige typer fordele og rabatter, som du har adgang 
til som konsulent med et valideret CV hos ProData Consult. Disse 
indholdsZONER er som følger:

KulturZONEN
Det, vi før kendte som KulturKlubben, er nu ændret til KulturZONEN, 
som er et afsnit under PersonaleZONEN. Her har du adgang til unikke 
rabatter og VIP-oplevelser på teater, sport, biograffilm, shows, kunst, 

koncerter, stand-up, udstillinger, opera, rundvisninger og andre 
events og arrangementer.

RabatZONEN
På RabatZONEN er alle de leverandører samlet, der giver rabat mod 
fremvisning af et gyldigt medlemsbevis. Dette printer du selv ud inde 
fra PersonaleZONEN.dk.

Brugernavn og adgangskode til PersonaleZONEN
Hvis du har et valideret CV hos os, vil du på e-mail modtage 
brugernavn og adgangskode til PersonaleZONEN, som 
du kan bruge til at komme ind i fordelsportalen. Har du 
af en eller anden grund ikke modtaget en sådan e-mail, 
er du meget velkommen til at ringe til os på: 43431171 
eller sende en mail til Anja Svava: as@prodata.dk

Hold øje med nyhedsbreve fra PersonaleZONEN på din 
e-mail!

Hvordan forestiller du dig fremtidens IT-konsulent, og hvilke 
grundlæggende kompetencer har han eller hun?
Ud over at kunne en eller anden teknologi virkelig godt, så skal 
en konsulent også have evnen til at gå ind i en organisation og 
fornemme ”lugten i bageriet” og kunne kigge på de værktøjer, der 
anvendes, hvordan der dokumenteres, og se hvad folk selv har af 
viden. Det kræver nogle sociale færdigheder. Så en god konsulent 
ville have en kombination af teknologisk viden og bestemt også 
menneskelig viden. 

Hvis du skulle ønske noget for IT-udviklingen i Danmark, hvad 
skulle det så være?
Det ville simpelthen være at få uddannet nogle flere folk på højt 
niveau. Vi har lige nu en situation, hvor vi i Danmark uddanner knap 
1.000 mennesker inden for datalogi og ingeniørstudiet om året, 
og det er bare alt for lidt. Så hvis jeg skulle ønske mig noget på 
Danmarks vegne, skulle det være, at vi fik en større volumen af de 
her folk, så Danmark i fremtiden vil være med helt fremme i feltet.

Hvordan kan IT-konsulenterne hjælpe til med det?
De kan hjælpe til ved at gøre deres job mere interessant for unge 
mennesker. Jeg tror ikke, at det opfattes som smart og trendy at 
arbejde med IT. 

Det opfattes nok som lidt nørdet, og som noget, der går ud på at 
sidde bag en skærm i 40 år, indtil man går på pension.
Så det er vigtigt at få folk til virkelig at forstå, at det her faktisk er 
noget, der også handler om at være i samspil med andre mennesker 

blandt andet, at man kan træde ind i 3 uger med den viden, man har, 
og bidrage med noget.

Er der nogen specielle spidskompetencer, I bruger meget eller 
kommer til at bruge meget i fremtiden?
Snart kommer vi til at bruge mere SAP, så vi har selvfølgelig købt en 
del ind på SAP samtidig med, at vi selv bygger den kompetence op. 

Vi har også behov for at købe konsulenter, der kan hjælpe os 
med at understøtte noget af det gamle, efterhånden som vores egne 
folk flytter sig over på en ny platform. For eksempel er COOL:Gen 
ved at blive lukket ned, men vi har stadig masser af systemer på den 
platform. Sådan har billedet altid været, lige nu har vi en COOL:Gen 
/ SAP udfordring, men spoler du filmen fem år tilbage, så hed det jo 
noget andet på det tidspunkt.

Så vi har hele tiden situationer, hvor vi har brug for at købe en eller 
anden kompetence, og det kommer vi formentlig til at have, så længe 
jeg kan se frem.

Hvis du kigger ind i krystalkuglen for 2007/2008, er der 
så et område, hvor du kan se, at I kommer til at bruge 
spidskompetencer?
Ja, der er ingen tvivl om, at det stadig hedder SAP. De næste 2-4 års 
udfordring ligger formentlig i koblingen mellem SAP og andet, samt at 
finde ud af, hvor snitfladerne i det er – om der er noget .NET i det, og 
om der er portalværktøjer i det. Med hensyn til de områder vil vi nok 
gå ud og købe specialviden.

og knække nogle interessante ”nødder”. Det at arbejde med IT 
er en ufattelig vigtig brik i dag. Man løser i virkeligheden store 
menneskelige problemer og store udfordringer; om det så er 
ældreomsorg eller skolevæsnet eller noget andet. Hvis denne industri 
ikke sørger for at få flere begavede unge mennesker ind, så vil vi 
sakke bagud de kommende år.

Jeg mener, at det her fag kan gøres mere attraktivt ved, at vi er mere 
bevidste om, hvad vi i virkeligheden laver – og selvfølgelig sidder vi 
og koder eller tester, eller hvad vi nu gør – men i virkeligheden er der 
også meget kreativitet i det her fag og megen problemløsning på højt 
samfundsniveau. Det skal vi være bedre til at formidle.

Hvad er dit ønske for danske IT-konsulenter i det nye år?  
Som jeg ser markedet, så er det et marked med en 
kolossal efterspørgsel; der er for få højtuddannede, så jeg er ikke i 
tvivl om, at de, der er spidskompetencer i dag, vil få en god periode.
Jeg tror, at de vil få et rigtig godt år i 2007!

Men man er den konsulent, der går ind med spidskompetence 
her og der til en ganske god hyre, så er det netop, fordi han eller 
hun har en spidskompetence i nuet. Det kan godt være, at det lige i 
øjeblikket er fristende at klø på og fakturere for 60 timer om ugen og 
lave en masse penge, men man skal altså også kunne opretholde sin 
markedsværdi om 2-3 år. Det er jo det klassiske dilemma 
– vil man høste eller så? 
 
Hvad tror du er ”hot” om 2 år? 
Jeg tror, at sikkerhed vil komme til at fylde mere. Selvom man 
snakker om SOA osv., så tror jeg, at behovet for integration og 
behovet for sammenhæng vil vokse og parallelt med det, vil behovet 
for sikkerhed ligeledes vokse. 

Hvad tror du bliver den største udfordring for de danske IT-
konsulenter i fremtiden? 
Lige nu har vi højkonjunktur. Vi har en situation, hvor vi rent faktisk 
har ret stor efterspørgsel efter højtudannede i Danmark grundet 
mangel på højtudannede inden for de her områder. Vi uddanner 
simpelthen for få, så udfordringen for den enkelte konsulent ligger i 
vedvarende at være spidskompetent, fleksibel og adræt – også tre år 
fra nu. 

 Fremtidens kosulent - fortsat
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H vad er din spidskompetence?
Min spidskompetence er at være testkoordinator. Jeg har 
blandt andet været testkoordinator på selskabsskatte-

systemerne og statens regnskabssystem. Desuden var jeg overordnet 
testkoordinator på CSC’s del af skattesystemerne, inden jeg blev 
konsulent. Faktisk har jeg altid arbejdet med 
meget store systemer.

Hvilke arbejdsopgaver har du haft ude hos KMD?
Hos KMD har jeg fortrinsvis arbejdet som testkoordinator, dvs. jeg 
startede med at skrive teststrategi og derefter testplaner for projek-
tet. Derudover har jeg også haft ledelsen og oplæringen af dem, der 
skulle skrive testcases.

Jeg skrev deres teststrategi på en måned, hvor jeg oven i købet var 
på halv tid, fordi jeg ikke var blevet færdig hos min tidligere kunde. 
Det kan man jo egentlig ikke, medmindre man på forhånd ved, hvad 
man vil skrive, så der brugte jeg min ”værktøjskasse”, som jeg kalder 
den. I min værktøjskasse har jeg bl.a. metoder til planlægning og 
gennemførsel af test, som jeg simpelthen lægger ”ned over” syste-
met, som jeg er blevet bedt om at lave planer for og spørger: ”Kan de 
fungere her?”

Når jeg har konstateret dette, er det meste af arbejdet med at skrive 
teststrategi og planer ren rutine. Det eneste jeg gør, er at tage doku-
mentstandarden fra kundens certificering, og flette teststrategien fra 
min værktøjskasse ind i deres dokumentstandard, så teststrategien er 
skrevet efter deres standard. 

De metoder jeg ofte bruger til test, og som jeg har haft meget held 
med, er egentlig to metoder, hvor jeg bruger det bedste fra dem 
begge. Som basis finder jeg frem til, hvordan brugeren normalt vil 
anvende systemet, og ud fra dette udarbejdes beskrevne testforløb. 
Sammen med disse ”normalforløb” bruger jeg Exploratory Test, som  
er ikke-beskrevet test. Exploratory Test går ud på, at testeren udfor-
sker de områder af systemet, hvor den beskrevne test har vist flest 
fejl. De to testformer gør tilsammen, at man først får testet det, bru-
geren anvender mest, og dernæst tester man de mere sjældent an-
vendte dele af systemet, alt efter hvor meget tid man har til rådighed.

For eksempel gik vi i produktion med en version, som stort set kun 
var testet 50 %, hvilket ikke er særlig meget, men dér var fordelene 
ved den måde testen var tilrettelagt på synlige, fordi vi havde fået 
testet sådan, at de ”stier”, folk helst vil følge, var ”ryddet”. Dette 
betyder, at når brugerne kun gør det, de normalt skal gøre, så op-
lever de ikke systemet som fejlbefængt. Kun hvis de kommer ud til 
”siderne”, og måske trykker på en tast, de ikke skal trykke på, at de 
vil opleve fejl; på denne måde opleves systemet som mere stabilt end 
det egentlig er.

Ind i mellem har kunder ikke tid til at vente på, at syste-
merne bliver testet færdig og det er lige netop i sådanne 
tilfælde, at denne kombination af testmetoder er rigtig 
god. Oprindeligt fik jeg ideen til at kombinere disse to 
metoder på en EuroStar konference (EuroStar er en 
konference for professionelle testere og testmanagere, 
som jeg deltager i stort set hvert år), hvor den norske 

test-guru Strale Armland præsenterede denne metode. Jeg har så 
efterhånden tilpasset det, Strale Armland viste, så det kan bruges 
sammen med testværktøjet TestDirector fra Mercury, som jeg har 
brugt i alle mine 10 år som konsulent.

Jeg bruger QualityCenter, som består af TestDirector (som er et test-
styringsværktøj) og QuickTest Pro (som bliver brugt til at automatisere 
test med). Bruger man ikke TestDirector, så kan man heller ikke få 
Quicktest Pro til at fungere optimalt. Jeg tror, at en af grundene til, at 
KMD valgte mig, var, at jeg kunne implementere QualityCenter, så de 
ikke skulle bruge en masse penge på kurser. Jeg kan også uddanne 
de medarbejdere, som skal udføre testen, hvis de har brug for det.

Så de fik sådan en totalløsning af dig?
Ja, man kan faktisk godt sige, at jeg er en totalløsning!

Hvad er det helt præcis, du har testet?
Det er det nye jobcenter-system, som skal tage over efter den gamle 
berømte, eller måske skal vi sige berygtede dame, ”Amanda”. Kom-
munerne har her fra den 1. januar overtaget al jobformidling, både 
for kontanthjælpsmodtagere og for ledige A-kasse medlemmer. Det 
vil sige, at det har været nødvendigt at lave et system, der kan ”ad-
ministrere” alle personer, der ikke er i arbejde. Man skal bl.a. kunne 
registrere jobtilbud, der kommer fra virksomhederne, trænings- eller 
kursustilbud, for derefter at ”tilbyde” disse aktiviteter til de ledige.

Hvad er forskellen på det nye system i forhold til det gamle ar-
bejdsformidlingssystem? 
”Amanda” var udviklet med et værktøj, som hed HPS, hvilket gav 
meget tunge systemer, og var i høj grad udviklet til at kunne give 
en masse statistikker til staten vedrørende de jobs, man havde fået 
formidlet osv. Det var bygget op på en meget lidt brugervenlig måde: 
For at registrere en borgers sag, som vi normalt bruger to dialoger til 
med det nye system, skulle de med Amanda igennem op til 20 små 
dialoger!

Tror du, at vanskelighederne med Amanda har haft noget at gøre 
med den kritik, arbejdsformidlingen har fået det sidste stykke tid?
Ja, det kan det meget vel have! De arbejdsformidlere og sags-
behandlere, der har fået det nye system, har udtrykt stor tilfredshed 
med dets funktionalitet!

Hvad synes du har været mest spændende 
ved at arbejde på Danmarks største IT-projekt?
Det er ikke så tit, jeg har arbejdet med versionering, altså at man 
kommer ud med versioner så hyppigt som på det her projekt, og det 
har været spændende. Det har også været spændende for mig at se, 
om den metode, jeg stiller op med, også virkede dér.

Er det samtidig det, der har været den største udfordring?
Helt klart! - Og udfordringer er altid spændende.Jeg har ikke et job 
ret længe, hvis jeg ikke synes, det er spændende.

Hvad er det, du finder spændende ved at teste de her versioner?

Det at kunne holde styr på, hvor langt vi er med kvaliteten af den 
enkelte version.

Har der været tidspunkter, hvor du har tænkt, 
nu gider jeg ikke det her mere?
Det må jeg jo så erkende, at det har der! Hvis en projektleder fx lige 
har været inde for at undersøge, om ikke de selv kunne gøre det hur-
tigere – for: ”Det der med at teste, det kan vel ikke være så svært…”

Selvom du har mange års erfaring som freelance konsulent, 
har du så alligevel lært noget nyt på det her projekt hos KMD?
Egentlig ikke så meget. Det jo mig som konsulent, der skal komme 
med den erfaring og viden, som jeg forventes at bidrage med. 

Jeg lægger meget vægt på, at jeg ikke skal hente min viden hos den 
virksomhed, jeg kommer til. Når jeg kommer til en virksomhed, så 
skal jeg bidrage med viden, og de skal have mulighed for at tage 
til sig af min viden – det er mit bidrag. Som freelancer har jeg et 
kursusbudget på i hvert fald 40.000 kr. pr. år. Sidste år var jeg på et 
7 dages coaching-kursus, og i det hele taget lægger jeg meget stor 
vægt på at uddanne mig selv mht. de bløde værdier.

Har du nogen gode råd og erfaringer, som du gerne vil dele med 
andre freelancere?
Ja - for det første skal man være indstillet på, at man altså ikke har 
en arbejdsplads med kolleger, men en arbejdsplads med kunder,
og man kan fremlægge sine gode råd, men kunden gør, som kunden 
vil. Det, kunden siger, er altid det rigtige. Men man er også nødt til at 
være udadvendt, det kan jo ikke nytte noget, at man sidder og bider i 
bordkanten, frem for at sige, hvad man mener. Det er også vigtigt at 
være god til at skabe sig et netværk andre steder, når det er 
kunderne, man sidder hos til hverdag.

Hvad har du lyst til at tage fat på, når du er færdig med projektet 
ude i KMD?
Tjah! Så skal jeg i hvert fald have tre måneders ferie!
Og så kunne jeg godt tænke mig at få lov til at komme ud og lave 
noget coaching igen. Det har jeg også beskæftiget mig med tidligere 
– så det bliver nok den næste opgave.

Kommunesammenlægningen set med konsulentøjne 
- Interview med Eva Sommer

Eva er en af landets førende testkonsulenter med 10 års freelance konsulenterfaring, og før det mange års 
erfaring som fastansat. Hun har været på opgaver for ProData Consult uafbrudt i mere end 2 år hos forskellige 
kunder – senest i forbindelse med kommunesammenlægningen hos KMD.
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For første gang i nyere tid inviterer vi alle konsulenter 
til en forumaften omkring regnskaber og revision for 
freelancere. 

Vi støder ofte på spørgsmål inden for disse områder, og under ar-
rangementet vil vi få besvaret mange af dem. Du er velkommen til at 
spørge vores revisorer om alt, hvad der har med regnskabsføring at 
gøre. Her er et udpluk af de emner, som vi vil tage op:

• Enkeltmandsfirma eller ApS? Fordele vs. ulemper?

• Etablering af nyt firma – hvordan gøres det bedst?

• Fradragsregler og fradragsmuligheder?

• Firmabeskatning vs personbeskatning?

• Krav til den løbende bogføring samt årsregnskab?

• Fejl man bør undgå i forbindelse med regnskaber, moms og         

   skat?

Arrangementet er som altid gratis, og vi byder 
på et let måltid undervejs.

Venlige hilsener,

Allan Larsen, 
Kvalitetschef      
 

   Opslagstavlen

Forumaftener hos ProData Consult i marts måned:

ProData Consult i København 
kunne den 20. November 2006 
byde velkommen til vores nye 
systemadministrator, Ivan Watson. 
Han vil assistere IT chefen med 
in-house hardware, software, 
opsætning, konfiguration og 
planlægning.

Ivan Watson har arbejdet med  IT siden 1984, og har fortrinsvis 
arbejdet med systemadministration på PC-, Unix- og MSbaserede 
systemer. Desuden har han erfaring med support og 
undervisning. Ivan er født og opvokset i England, men har 
boet her i Danmark i mere end 25 år sammen med sin 
familie. Det er en stor hjælp for IT-chefen, at Ivan nu er 
blevet en del af teamet, idet behovet for systemudvikling 
og -administration er steget i takt med ProDatas 
ekspansion.

Den 8. januar kunne vi byde vores 
nye marketingassistent, Clara Maria 
Jørgensen, velkommen.Hun vil fremover 
sidde hos ProData Consult København 
og assistere marketingchefen, med at 
producere de fremtidige udgivelser af 
”KonsulentNyt”.

Hej! Jeg er ansvarlig for produktionen af ”KonsulentNyt” både til 
Danmark og Sverige. Mit arbejdsområde omfatter blandt andet, 
at skrive artikler, lave interviews og samle billedmateriale, og ind 
imellem vil jeg sikkert også tegne en illustration eller to til bladet, 
eftersom jeg oprindeligt er uddannet illustrator, og har arbejdet med 
illustration siden 2001. Desuden er jeg meget interesseret i at finde 
ud af, hvad du som konsulent, kunne tænke dig at læse om her i 
bladet, så hvis du har et forslag eller en brillant ide, er du mere end 
velkommen til at sende mig en e-mail på: cj@prodata.dk

Nye medarbejdere

   Nyt ProData website til freelance konsulenter!

Sitet indeholder blandt andet:

• Aktuelle ProData opgaver

• Freelance konsulent FAQ

• Konsulent- og CV login

• Konsulenttilmelding

• Hjælp til at gå fra fastansat 

   til freelance 

• Info. om den globale fremtid

www.konsulenter.dk
	 •	Dato for forumaften i Brøndby:
 Onsdag den 21. marts 2007 17.00-20.00
 ProData Consult, Kirkebjerg Alle 84, 2605 Brøndby

 Tilmelding i Brøndby hos Allan Larsen 
 på email: al@prodata.dk 

	 •	Dato for forumaften i Århus:
 Torsdag den 15. marts 2007  17.00-20.00
 ProData Consult Århus, Runetoften 14, 8210 Århus 

 Tilmelding i Århus hos Helene Ekskildsen
 På email: he@prodata.dk

 Tilmelding nødvendig!
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Efterspurgte kompetencer
Kan du selv, eller kender du nogen, hører vi meget gerne fra dig på tlf. 43431171. ProData Consult er 
altid på udkig efter tunge drenge (m/k) indenfor 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
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
DB/2
Informix
Interbase
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Paradox
Progress
Sybase 

- stedet for de tunge drenge…

”At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet”
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