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At gøre en forskel

Velkommen til årets sidste udgave af KonsulentNyt.
Trods flere store selskabers kriseudmeldinger
med dertilhørende opsigelser i stort antal er det
vores oplevelse, at konsulentbranchen alt i alt
har det relativt godt og er skånet for øjeblikkets
omskiftelige marked. Eksterne konsulenter er
simpelthen en strategisk løsning for moderne
virksomheder for at kunne skalere og balancere
de faste omkostninger.
Denne strategiske betydning resulterer naturligt
nok i et ønske om at have større kontrol med konsulentleverancen, og derfor oplever vi – som jeg
har skrevet om før – en stadig større konsolidering af markedet. Flere og flere store kunder går i
udbud med deres konsulentindkøb og udvælger
få, men strategiske leverandører.
Selvom vi ikke altid synes, at det tilknyttede papirarbejde er lige morsomt, er ProData Consult
heldigvis oftest blandt de valgte leverandører,
og vi har aldrig haft så mange konsulenter på
opgaver, som vi har i disse dage; over 340 aktive
konsulenter på kontrakt netop nu – og pipelinen
for næste år ser lovende ud.
Vi arbejder hele tiden på at være de bedste til

det, vi gør, og på at gøre en forskel – både for
konsulenter og kunder.
Siden sidste udgave af KonsulentNyt er ProData
Consult endnu en gang blevet kåret som årets
dygtigste IT-konsulenthus af Computerworld/
IDG. Det er faktisk fjerde gang inden for de seneste otte år, at vi modtager denne pris. Noget, vi
selvfølgelig er stolte af, men en ære som rettelig
tilfalder alle jer dygtige konsulenter på opgaver for
ProData Consult.
I denne udgave af KonsulentNyt fokuserer vi på
kunder og konsulenter med en brændende interesse og passion, og hvordan denne passion
bidrager til deres arbejde.
Vi håber, det kan være til inspiration.
Du ønskes en glædelig jul med tak for 2012.

Søren Rode
Adm. direktør
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I 2002 havde Bo Belvedere Christensen
arrangeret en ekspedition til en ufremkommelig og sjældent besøgt del af det
nordøstlige Nepal. Holdet havde set billeder, der viste en række spidse toppe
med et udfordrende udseende, men
ekspeditionsdeltagerne anede ikke,
hvordan de skulle nå frem til bjergene:
De havde fundet tre forskellige kort, der
viste tre forskellige landskaber. Hver
morgen, når de mødte hinanden, var
de som opdagelsesrejsende på vej ind
i ukendt land. De måtte bestige en top
i udkanten af området for at sammenligne virkeligheden med de tre kort. På
den måde kunne de notere sig, hvordan
landskabet reelt så ud, og få planlagt en
rute hen til bjerget.

Projektlederuddannet
på verdens tag
I dag arbejder han som projektleder hos KMD, men
Bo Belvedere Christensens første forsøg med at
lede store projekter foregik i bjergene;
Erfaringer, der har givet ham en konkurrencefordel i forhold til andre projektledere.
Interview med projektleder og bjergbestiger Bo Belvedere Christensen

”Det var en helt speciel oplevelse: at gå
ind igennem dale, hvor der ikke var spor
efter mennesker. Ingen havde gået der
før mig. At nå bjerget og forsøge at finde
en vej op. Og så til allersidst, efter tre
forsøg, at stå på toppen som de første
mennesker nogensinde!”
For Bo Belvedere Christensen har de
bedste oplevelser netop været ekspeditioner, hvor han og resten af teamet
var uvidende om, hvad de ville møde
derude.
”Det samme gælder IT-projekter.
Jeg befinder mig godt, når vi er på gyngende grund og skal forsøge at skaffe
fundamentet til at komme videre. Det er
nok én af grundene til, at jeg flere gange
har været med til at udarbejde forretningsplaner for nye forretningsområder.”
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Den kalkulerede risiko

Kender grænsen

På bjergprojekterne minimeSammen med en kammerat går
rer Bo Belvedere Christensen
Bo Belvedere Christensen langs
risikoen for kriser ved at planen bjergryg i Norge. Han er 19
lægge alting grundigt. Men for
år gammel og næsten lige gået
at få succes er bjergbestigerne
i gang med bjergbestigning.
indimellem nødt til at løbe en
Han er ivrig efter at nå til tops,
kalkuleret risiko. Her kommer
så de kæmper sig frem på trods
Bos konkurrencefordel som
af snestormen, der hyler om
projektleder ind i billedet. Den
ørerne på dem. Pludselig hører
måde at tænke på har han
han en glidende swoosj-lyd.
nemlig overført til projekter i
Det næste, han ved, er, at han
hverdagen.
er begravet i
”Hvor traditioen lavine. På
”Hvor traditionel projektnel projektlemirakuløs vis
ledelse går efter at minidelse går efter
lander begge
mere sandsynligheden
at minimere
mænd med
for, at en risiko opstår, så hovedet over
sandsynlighevurderer jeg nøje, hvad
den for, at en
sneen. Bo får
risiko opstår,
en hånd fri
det er for en risiko, og
så vurderer
og graver sig
om det kan betale sig at
jeg nøje, hvad
langsomt ud af
tage chancen.”
det er for en
den kompakte
Bo Belvedere Christensen
risiko, og om
sne. Bagefter
det kan betale
hjælper han
sig at tage chancen, hvis den
sin kammerat, der stadig sidder
samtidig indebærer muligheder,
fast.
vi ellers ikke ville få.”
Turen til Norge er den eneste
Den tilgang giver en bredere
gang, hvor Bo har været i livsrisikoanalyse, da projektlederen
fare. Siden lavinen har han nøje
ikke kun ser på, hvordan man
overvejet konsekvenserne, når
undgår, men lige så meget på,
han bevæger sig på et bjerg.
hvordan man udnytter. Ekspedi- ”Folk betragter det at dyrke
tionen til det nordøstlige Nepal
bjergbestigning som high risk,
er et godt eksempel på at løbe
og de tror, at jeg skal bruges
en vis risiko og agere ud fra den
til high risk-projekter. Men jeg
viden, man har. Dårligt vejr spoplanlægger mine projekter
lerede de to første forsøg på at
minutiøst i forhold til at evaluere
nå toppen. Men Bo og resten af
risici. På bjerget er målet at
holdet så et mønster i stormene
nå til tops, men målet er også
– to dages klart vejr efterfulgt
at komme relativt uskadt ned
af storm – og tog en chance.
igen,” fortæller projektlederen.
Satsningen viste sig at være det
Og han ved, hvad han taler om.
eneste rigtige. Bo fortæller:
På en ekspedition til verdens
”Du kan sammenligne det med
7.-højeste bjerg stod deltagerne
et projekt, der skal bringe et
i den øverste lejr kun 300 højdenyt produkt på markedet: Din
meter fra toppen. Målet kunne
viden er begrænset, og snart vil
nås på 4-5 timer, men en storm
konkurrenterne slå til. Du kan
rasede. Da de havde opholdt
være nødt til at vove dig ud på
sig i den i en halv time, blev de
markedet med et produkt, der
enige om, at de godt kunne nå
ikke er 100 procent færdigt,
til tops, men de ville sandsynfor at ramme vinduet. Hellere
ligvis få forfrysninger og miste
rette fejl efterfølgende end at
nogle fingerspidser og tæer. Det
forpasse muligheden for at
var toppen ikke værd.
komme først.”
Bo fortæller:

Foredragsholder
og forfatter
Bo Belvedere Christensen
holder foredrag på bestilling og har faste foredrag
som ’Projektleder på
verdens tag’, ’Verden på
spidsen’ om ledelse på
store projekter med ekspeditioner som metafor
– og lederseminarer som
’Kalkuleret risiko’. Blandt
kunderne er DONG Energy,
Xerox og Saxo Bank.
Bo er også forfatter til ni
bøger om bjergbestigning. Bestselleren er
’Kilimanjaro – guide til
natur og bestigning’.

”Da jeg kom hjem fra turen,
var det faktisk en af de bedste
ekspeditioner, jeg har været på.
Jeg lærte, at jeg kan sige fra,
når grænsen er nået, uanset om
ekspeditionen har kostet to års
planlægning og mange penge.”
At håndtere kriser på bjerget,
der nogle gange handler om liv
eller død, sætter også hverdagen som IT-projektleder i
perspektiv.
”Det giver ro i maven, for det
værste, der kan ske, er, at
projektet eller firmaet ryger ud
i problemer. Det er slemt nok,
men det er sjældent noget, folk
dør af.”

Projektlederuddannelse
på bjerget
To år er den tid, det typisk tager
at planlægge en ekspedition
af flere måneders varighed.
Der gik ikke lang tid, fra Bo
Belvedere Christensen startede
som bjergbestiger, før han gik i
lag med at arrangere den slags
ekspeditioner. Kæmpeprojekter,
der involverer alt fra planlægning af økonomi, sponsorer og
marketingplan – til mængden
af kalorier, der skal dækkes pr.
mand pr. dag, og antal tændstikker i oppakningen.
”Ved at gennemføre de store
ekspeditioner øvede jeg mig i at
blive projektleder. Ekspeditionerne kræver et enormt planlægningsarbejde, der kan virke
uoverskueligt og stressende
– men for mig er planlægningen
næsten lige så sjov som selve
turen,” fortæller Bo med et lille
smil.
I dag rejser han ud på ekspeditioner i sammenlagt 1-3 måneder om året, men arbejdet som
IT-projektleder lider sjældent
overlast af den grund.
”Bjergbestigningen har generelt
ikke været en stor hindring i mit
arbejdsliv. Jeg planlægger altid
mine projekter og vælger mine
kontrakter, så de passer med
mine ekspeditioner.”

Læs mere på www.k2-adventure.dk
Find Bos bøger på www.saxo.dk

I 8.000 meters højde er der kun omkring en tredjedel
ilt tilbage sammenlignet med mængden af ilt ved
havets overflade. At trække vejret deroppe svarer til
at leve af et andet menneskes udåndingsluft.
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Mount Everest
Man kan næsten ikke snakke med en bjergbestiger uden at komme ind på verdens
højeste bjerg. Bo Belvedere Christensen
har da også Everest på menuen: Han vil nå
til tops uden ilt. Den bedrift er der endnu
ingen danskere, der har klaret.
Bo har forsøgt sig to gange uden held.
Første gang var bjerget fyldt godt op med
kommercielle ekspeditioner, der alle forsøgte at nå toppen på trods af dårligt vejr.
”Otte mennesker omkom. Andre fik forfrysninger. Min ekspedition nåede 8.450 meter,
men endte som redningsteam,” siger Bo.
De ekstreme forhold på ekspeditionerne
kræver særlig opmærksomhed af projektlederen. Når plan A ikke fungerer, sætter
man normalt en nødplan B i værk. Men på
bjerget har Bo Belvedere Christensen været
ude for, at de måtte køre nødplan E for at
gennemføre et projekt.
”De erfaringer tager jeg med mig som ITprojektleder. Når jeg laver en projektplan,
har jeg altid nødplaner – og nødplaner for
nødplaner. Det gør jeg både for projektplanen som helhed, men også for de enkelte
del-elementer.”
Der var nu ikke rigtig nogen nødplan for
det, der skete i forbindelse med Bos andet
topforsøg: Han havde besluttet sig for at
være i sit livs bedste form, men den megen
træning resulterede i en diskusprolaps og
nedsat kraft i det ene ben. Han angreb bjerget alligevel og nåede 8.100 meter, før han
måtte sige stop.
Men han har ikke givet op. Tredje gang
bliver forhåbentlig lykkens gang, når han i
foråret 2013 går efter at nå hele vejen op til
de sagnomspundne 8.850 meter.

Blå bog
Navn:
Alder:
Uddannelse:
Job:
Passion:

Bo Belvedere Christensen
56
Cand.scient. i geologi 		
med datalogi som bifag
Projektleder, KMD
Bjergbestigning

Bo er ekspeditionsleder for Kipling Travel,
projektleder i KMD, foredragsholder og
forfatter. Han har 20 års erfaring med program- og projektledelse og er en af Danmarks mest succesfulde bjergbestigere;
måske fordi han bruger sin projektledererfaring til at gennemføre store ekspeditioner.

min

e
rst
Stø
udfordring
Emil Rossing, IT-konsulent

Kun to mand til stort projekt
I det lille land Guinea-Bissau i Vestafrika har et hold danske forskere i mere
end 30 år beskæftiget sig med at følge og forbedre børns sundhedstilstand.
Centralt i det arbejde er indsamling og strukturering af videnskabelige data i et
IT-system. I dag benytter forskerne et databasesystem, der er baseret på DOS.
I mange henseender fungerer systemet ikke længere optimalt. Derfor har man
iværksat et projekt, der går ud på at udvikle et nyt system – en proces, der nu
kører på syvende år. Dermed er presset efterhånden stort for at sende projektet
i mål. En opgave, som IT-konsulent Emil Rossing er blevet hyret til at løse.
Konkret hænger færdiggørelsen af systemet i Guinea-Bissau på to personer: en
videnskabelig medarbejder med fokus på dataintegritet – og Emil Rossing med
fokus på at færdigudvikle og implementere systemet. Den tidligere udvikler på
projektet, der har skiftet job, kan indimellem afse tid til at besvare spørgsmål.
Dermed er rammerne for projektet ikke sat så meget i system, som det typisk er
tilfældet i det private erhvervsliv.

Challenge Fourteen
Bo har en femårsplan, som han kalder
Challenge Fourteen. Målet er at nå toppen
af de 14 højeste bjerge i verden – der alle
er over 8.000 meter høje. Det er kun muligt
at nå 2-3 bjerge om året pga. de korte sæsoner. Derudover afhænger tidshorisonten
af, om den garvede bjergbestiger kan finde
sponsorer, hvordan markedsføringen skal
løses, træning, koordinering med
sideløbende projekter,
projektlederjobbet
m.m.
”Det bliver
komplekst,
udfordrende
og – jeg tør
næsten ikke sige
det – farligere end
noget andet, jeg har begivet
mig ud i. Som Gimli siger i Ringenes Herre:
Certainty of death, small chance of
success... What are we waiting for?,”
siger Bo med et smil.
For at højne chancen for succes, vil Bo
gennemføre flere bestigninger som dobbeltekspeditioner, fx til bjergene Gasherbrum 2
og K2. K2 har krævet mange menneskeliv,
så for ikke at ende i den ulykkelige statistik
er det en god idé at angribe de stejle højder
i akklimatiseret tilstand.
Kun omkring 30 mennesker har gennemført Challenge Fourteen.

Opgaven kræver derfor et meget intenst samarbejde samt en konstant vekslen
mellem overordnet projekt- og implementeringsplanlægning, opgavekoordinering, hardwareplanlægning og -indkøb, logistik og ikke mindst færdigudvikling
og test af softwaresystemet. Alt sammen under de økonomiske vilkår, der nu en
gang tilfalder et projekt af denne natur.
”Uden at drage paralleller til andre IT-projekter i sundhedssektoren i øvrigt, tror
jeg, at man må erkende, at omfanget af dette projekt er blevet undervurderet en
smule. Samtidig er det et meget ambitiøst projekt: IT-systemet er vokset over tid
og indeholder nu et væld af funktionaliteter, som desværre aldrig er blevet lavet
helt færdig. Dertil kommer, at systemet skal fungere under nogle markant anderledes forhold, end vi er vant til i Danmark – fx har man i Guinea-Bissau ikke
CPR-numre til at holde styr på folk, og der findes heller ikke egentlige adresser
med vejnavne og husnumre. Projektet har derfor selv inddelt regionen i et sektor/nummer-system – og sørger for vedligehold ved jævnligt at male numre på
alle husene,” fortæller Emil Rossing.
Opgaven handler for hans vedkommende nu om at sætte realistiske mål og
skære kraftigt ned på mængden af ufuldstændig funktionalitet for at sikre, at
brugerne får et basalt, men velfungerende og sammenhængende system.
Den næste store udfordring venter lige om hjørnet: De kommende måneder skal
Emil Rossing arbejde i Guinea-Bissau, hvor systemet for alvor skal tages i brug.
Det nye system resulterer i væsentligt ændrede arbejdsprocesser både for de
mange assistenter, der skal sørge for at få udfyldt de nye spørgeskemaer korrekt, samt deres supervisorer, hvis job det er at taste informationerne ind i det
nye system.

@ Kontakt Hvis du har været ude
for en spændende problemstilling, som
kolleger kan lære af, så skriv til
redaktøren: tinalee@prodata.dk.
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Jeg går
benhårdt
efter
resultater
Torben Ponsaing er uddannet civilingeniør,
afdelingsleder i SDC – og bodybuilder.
KonsulentNyt har mødt ham til en snak
om, hvad passionen for at skabe den
perfekte krop har betydet for ham
professionelt og privat.
Interview med Torben Ponsaing, afdelingsleder
– Forretningsprojekter Medarbejderportal, SDC

11

Fotos af fotograf Anders Debel
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Torben
Ponsaing

er en stor mand
Han har ikke brug for skræddergreb som skulderpuder
for at fylde jakkesættet ud.
Den hvide skjorte ligger
glat hen over en svulmende
brystkasse – og ikke en
svulmende mave, som det
ofte er tilfældet med mænd i
fyrrerne. Næven, han tidligere
stak frem for at sige goddag,
er behageligt barket, men den
bliver også udsat for andet
end kontorarbejde. I 26 år har
afdelingslederen i SDC nemlig
løftet jern. Erfaringerne fra
den passion har han glæde af
i sit arbejdsliv i dag.

Meditativ muskelopbygning
”Jeg går benhårdt efter resultater. At jeg er så resultatorienteret
hænger klart sammen med min
sport,” siger Torben Ponsaing.
Man tror ham på hans ord.
Mandens skarptskårne krop er
et håndgribeligt bevis på hans
vedholdenhed.
For nogle læsere ville det nærmest være en bedrift i sig selv at
have holdt ved styrketræning i
26 år. Men for Torben Ponsaing
handler de tusindvis af timer med
tunge håndvægte, de mange
gentagelser og den asketiske
livsførelse ikke kun om at bygge
den perfekte krop. Træningen
er med tiden blevet en form for
meditation.
”I bodybuilding lukker jeg mig
inde i det her lille univers, hvor
jeg kun koncentrerer mig om at
løfte den ene håndvægt, eller
den vægtskive, jeg sidder med.
Det samme kan jeg gøre professionelt, og så skal der meget til at
rokke mit fokus,” fortæller han.
Den meditative effekt, som
Torben Ponsaing oplever i træningscentret, betyder også, at
han er god til at bevare roen, når
der opstår kriser på kontoret:

”Uanset om der er ballade omkring mig, kan jeg sætte mig ned
og koncentrere mig 110 procent
om opgaven. Og når folk kommer
ind til mig og råber op, har jeg
ingen problemer med at tale dem
ned og få kontrol over situationen.”
I mange år svedte afdelingslederen i fitnesscentret flere timer om
dagen, men i dag træner Torben
Ponsaing intensivt en halv time
om morgenen, tre gange om
ugen. En halv time, der fungerer
som et frirum, hvor han kobler af
før en hård arbejdsdag.
”Træningen giver mig stadig et
kick. Når jeg står i badet bagefter, føler jeg en rolig afklarethed, som intet andet giver mig.
Det er eminent,” siger han med
eftertryk.

Blå bog
Navn:
Alder:
Uddannelse:
Job:
Passion:

Torben Ponsaing
46
Civilingeniør
Afdelingsleder, SDC
Bodybuilding
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perfektionist omkring min krop, og
fordel ved at have en veltrænet
det er jeg også blevet omkring min
krop af en vis størrelse. En fordel,
Efter at have spillet fodbold i en
profession.”
han også oplever i dag. Han får
del år fik Torben Ponsaing som
Netop perfektionismen har tidlirespekt.
teenager lyst til at prøve noget
gere været lidt af en udfordring for
”Når jeg går rundt på gangene,
nyt – noget, som han ikke sprang
bodybuilderen. Han kunne blive
træder folk nærmest lidt til side for
ud i, bare fordi alle kammeraterne
ved og ved med at lave en analyse
mig. Går jeg ind i et rum, bliver der
gjorde det samme. Noget, der
eller en præsentation om, fordi
lige kigget en ekstra gang. Og når
var hans eget. En kollega dyrkede
den skulle sidde lige i skabet. Den
jeg taler, er der ro. Mænd er sjove,
bodybuilding, og efter at have hørt
uvane har han lagt fra sig, efter at
de sammenligner på størrelsen –
lidt om det, valgte Torben at prøve
og det giver stadig han er blevet leder.
sporten af.
”Jeg er konstant på over for mine
respekt at være
”Jeg havde brug
”Jeg identificerede mig
ansatte og har ikke længere muden største.”
for at finde en
med sporten, og jeg blev Tidligere var
lighed for at nørde med detaljer en
identitet. Min ninoget i kraft af den. Det
hel dag. Nu bliver opgaverne afleTorben Ponsaing
che blev tilfældigkan jeg lige så godt være paradoksalt nok
veret, når de er i forsvarlig stand.”
vis bodybuilding,
ikke meget for
og jeg havde
ærlig at sige.”
at skille sig ud.
Træning som religion
anlæg for det.
Torben Ponsaing
Det har han ikke
Passionen for bodybuilding er ikke
Det gik forholdsproblemer med
den rene feel good-historie. I pevis hurtigt med
i dag. Derfor er han også blevet
rioder har den fyldt meget i Torben
at bygge muskler op, hvilket var
mere ligeglad med folks fordomme
Ponsaings liv, og det kom bag på
medvirkende til, at jeg blev mere
omkring bodybuilding. Som at
ham, at sporten kunne styre ham,
og mere motiveret for det.”
alle mænd med store muskler
som den gjorde.
Træningen foregik i et bodybuiltager hormoner. Selv om han kort
”Min træning blev min religion. Den
dingcenter, hvor sveden drev ned
overvejede det som ung, er det
styrede mit liv og var afgørende
ad væggene, jargonen var rå, og
ikke en vej, han siden har overvejet
for, om jeg var i balance, og om mit
det gjaldt om at have de størat tage.
humør var godt eller skidt.”
ste overarme. Torben Ponsaing
”Hvis folk er skeptiske, forklarer
Muskelmålene var Torben Ponsaings
syntes, det var sjovt, og træningen
jeg gerne tingenes rette sammenpejlemærke. Større var bedre, og
gik så godt, at han overvejede at
hæng. Det her er en simpel sport,
han lyttede ikke, når venner og
stille op i konkurrencer. Et mål, der
jeg dyrker den som en passion,
familie gjorde ham opmærksom
krævede målrettet træning flere
som andre dyrker løb eller golf,
på, at han var velproportioneret og
gange om dagen, en nøje tilretikke måtte vokse mere.
telagt kostplan – og hormontilskud. den har bare den sideeffekt, at jeg
får større muskler.”
”Jeg tænkte kun på, at musklerne
Ifølge Torben Ponsaing kunne man
skulle være voluminøse – jeg så
ikke stille op dengang uden, for
slet ikke på mine proportioner. Hvis
Kollegernes fascination
alle andre tog hormoner, men han
min overarm kunne blive dobbelt
I de 26 år Torben Ponsaing har
havde godt lagt mærke til, hvordan
så stor, var det dobbelt så godt.”
trænet, har han kun holdt en måhormonerne påvirkede træningsI 15 år skemalagde den garvede
neds pause. Han kan mærke på
kammeraternes humør og havde
bodybuilder sin verden efter femkollegerne, at de respekterer hans
ikke lyst til at udsætte sig selv for
seks måltider om dagen, faste
vedholdenhed og dedikation – og
det samme.
restitueringsperioder og faste
at de ville ønske, de kunne gøre
”Men samtidig var det svært at
sengetider. Et meget tilrettelagt liv.
det samme. Flere er blevet inspitræne med nogen, der på to måMen tænker han
reret til at gribe
neder kunne tage 10 kilo på i ren
tilbage nu, husker
vægtene og har
muskelmasse – noget, der normalt
”Bodybuilding har gjort
Torben Ponsaing
spurgt Torben, om
kræver tre-fire års træning. Så jeg
mig til perfektionist omtiden som god.
han ville hjælpe
overvejede det kraftigt.”
kring min krop, og det er Han havde masdem.
På det tidspunkt var han begyndt
jeg også blevet omkring
ser af selvtillid og
”Mange beder
at læse til civilingeniør, og det reden følelse af at
om en kostplan
dede ham. Der var ikke timer nok
min profession.”
have bygget en
eller spørger, om
i døgnet til at passe både konkurTorben Ponsaing
superstærk krop
jeg ikke lige kan
rencetræning og studier.
og at kunne klare
lave et træningsstort set alt. Men da han ramte
program. Bagefter var det sjovt
Respekt
midten af trediverne, fik Torben
at prøve, men de gider ikke følge
Udseendet og det øgede selvPonsaing øjnene op for, at der var
det. Så mister jeg interessen for at
værd, der fulgte med, var årsagen
andet og mere end bodybuilding
hjælpe.”
til, at Torben Ponsaing fortsatte
derude.
For afdelingslederen forlanger
med de tunge løft, også efter
”Andre værdier fylder mere nu.
meget af sine omgivelser, som han
at konkurrencedrømmen blev
Jeg har stiftet familie, og som leder
forlanger meget af sig selv. Også
parkeret.
tager mit job også mere tid. Med
professionelt. Leverer de ansatte
”Jeg identificerede mig med
24 timer i døgnet og en 10-timers
en utilfredsstillende indsats, beder
sporten, og jeg blev noget i kraft af
arbejdsdag er det begrænset, hvor
han dem overveje, om ikke de kan
den. Det kan jeg lige så godt være
meget bodybuilding, jeg dyrker i
gøre arbejdet bedre.
ærlig og sige.”
dag.”
”Bodybuilding har gjort mig til
Der var også en anden markant

Mandehørm og doping
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2. august 2012 til 1. november 2012

KONSULENTSTARTER
I august, september og oktober har 368 ProData-konsulenter arbejdet på projekter
hos kunderne. Heraf er følgende 67 konsulenter begyndt på helt nye opgaver:

Adam Miąskiewicz

Christian V. Dalsgaard

Henrik W. Ipsen

Jesper Lindquist

Karsten Hoffmeyer

Krzysztof Połatyński

Michael Vardinghus

Ole Andre Aashildrød

Rasmus Olsen

Thomas Ammitzbøll-Bach

Andrew Beeching

Elo Rasmussen

Horia Dragomir

Jimmy Jeppesen

Kasper Nielsen

Mads Skagen

Michele Sciabarra

Osip Mikunis

Simeon Wishlade

Thomas Brask Jørgensen

Bartlomiej Orlowski

Erik Lund

Inna Zelikmane Kauders

Johan Hallenberg

Keld Kristensen

Mark Street

Mikael Graversgaard

Per Steensen

Søren Jakobsen

Tim Pedersen

Bo Wolff

Ernst Laursen

Jacek Stelmaski

Johnny Kjeldbjerg

Kim Kruse Mouritsen

Martin Kessel

Morgan Roderick

Peter Bay-Nielsen

Søren Lindstrøm

Tine Dybvik-Nielsen

Camilla Pedersen

Flemming Wegeberg

Jan Daniel Andersen

Jon Bæk Bomme

Kim Mortensen

Matthew McEwan

Morten Lundin

Poul Fischer

Søren Munk

Torben Frandsen

Christian Amholt

Glenn Kirsten

Jan Hoppe

Jörg Schneider

Klaus Hougesen

Michael Poulsen

Morten Sonne

Rasmus Hartvig

Søren R. Mikkelsen

Torben Gram

Christian Lensbjerg

Henrik Skjærup

Jens Kellermann

Jørgen Hansen

Klaus Nielsen

Michael Schlamovitz

Nikolaj Lundsgaard
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Konsulenter
og deres passion
Vi har spurgt en række konsulenter om deres fritidsinteresser og hvilke
erfaringer derfra, de bruger i arbejdslivet. Generelt drager alle en
arbejdsmæssig fordel af at dyrke en interesse – fra mere energi og et
positivt livssyn til direkte at kunne bruge deres specialviden professionelt.
Her er et udpluk af svarene.

Danmarks bedste
IT-konsulenthus
– igen

Efterspurgte kompetencer lige nu
ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter,
der arbejder med ét eller flere af nedenstående områder.
Kan du selv, eller kender du nogen, der kan, hører vi gerne
fra dig på tlf. 43 43 11 71.

Computerworld kårede i
september ProData Consult
som Danmarks bedste ITkonsulenthus. Det er fjerde
gang på otte år.
Vi er naturligvis både stolte
og beærede over at modtage prisen igen, men frem
for alt værdsætter vi det,
som prisen symboliserer.
Den bekræfter, at ProData
Consults koncept og fokus
er, hvad markedet efterspørger.

Nu finder du også
Konsulenter.dk på LinkedIn
ProData Consult har oprettet en gruppe på LinkedIn, der hedder
konsulenter.dk. Visionen med gruppen er at skabe et rum, der
fungerer som et stærkt og brugbart netværk for vores dygtige konsulenter og medarbejdere.
I gruppen vil I først og fremmest møde de medarbejdere i ProData,
som arbejder med at finde ressourcer til opgaver – nemlig
ressource- og HR-afdelingen.
Gruppen vil løbende blive opdateret – primært inden for følgende
områder:

Navn: Daniel Aakjær Sørensen
Interesse: Crossfit, meditation
Tidsforbrug: Crossfit: 5-6 timers
træning om ugen
Meditation: dagligt 5-20 minutter

Hvad giver dine interesser dig?

Navn: Flemming Kjer
Interesse: Producere og distribuere min

Navn: Kai Hansen
Interesse: Triathlon, mountainbike,

egen og andres elektroniske musik. Jeg
driver et mindre digitalt distributionsforetagende med et katalog på ca. 20.000
tracks.

langdistancesvømning
Tidsforbrug: 7-15 timer pr. uge

Crossfit giver mig et mentalt og energimæssigt overskud. Meditation giver
mig ro i hovedet og i maven, hjælper
min krop til at slappe af efter træning
og øger min koncentrationsevne.

Hvad giver din interesse dig?

Hvilke erfaringer fra sporten
kan du bruge i dit arbejde?

Hvilke erfaringer fra musikken
kan du bruge i dit arbejde?

I crossfit bliver man ofte konfronteret
med sine egne og andres fysiske og
psykiske begrænsninger. At kende
dem er helt sikkert relevant på en arbejdsplads. Både i forhold til, hvordan
man selv reagerer i stressede situationer, men også hvordan andre reagerer.
Åndedrætsteknikker fra yoga og meditation kan være rigtig gode til at holde
hovedet koldt i travle eller stressede
situationer.

Da jeg første gang blev valgt til en
ProData-opgave, var det netop på grund
af min audiorelaterede ’master data’viden. Og så har jeg i mødet med mere
traditionel IT/business-kundesoftware
ofte kunnet tage afsæt i min superbrugerviden inden for musikproduktionssoftware og bruge min indlæringstilgang
alternativt. At jeg har produceret et helt
musikalbum og har håndteret processen fra A til Z betyder, at jeg hurtigt
kan sætte mig ind en given kompleks
problematik eller et stykke software.

At komponere repræsenterer et meditativt frirum for mig. En kompositionsseance er en tidløs boble, hvor tolv timer
forsvinder som dug for solen.

Hvorfor disse sportsgrene?
Triatlon: Det er tre spændende sportsgrene, hvor man altid kan finde en
disciplin at træne, hvis man er skadet.
Mountainbike: Lækkert at cykle i
naturen og mærke, hvor hårdt det er at
køre op ad de store stigninger og ved
stævner at mærke presset for at kunne
præstere.
Langdistancesvømning: Sætte sig
nogle mål og nå dem (indendørs).
Åbentvandssvømning: Opleve naturen
på nærmeste hold, fx i Gudenåen, eller
da jeg svømmede over Øresund.

Hvilke erfaringer fra sporten,
kan du bruge i dit arbejde?
Møde fremmede mennesker på en
åben og positiv måde, være åben og
positiv over for mine kolleger og kunder. Sætte sig nye mål og nå dem.

• Freelanceopgaver
• Forum-aftener og events
• Nyheder
• Diskussioner om emner inden for freelancing og IT-branchen

PLATFORME
.NET
AS/400
CICS
Java EE
Java
Linux
MVS
Qt
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN
…)
Ubuntu
VMS
Windows
Windows CE
Windows NT/2000/
XP
METODER
Basel III
CMMI
GMP
ITIL
LEAN
Multi threading
Prince2
Scrum
SixSigma

Gruppen har allerede mere end 300 medlemmer.

SPROG/VÆRKTØJER
ASP
ASP.NET
JSP
AXAPTA
C++
C#
Cobol
Cool:Gen
Java
JavaScript
LINQ
NUnit
Oracle Developer
Oracle Designer
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder
QML
SAP ABAP
SAP R/3
TestDirector/HP
Quality Center
Visual Basic/VB.NET
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere
WordPress
TEKNOLOGIER
.NET
3-Tier
AJAX

BizTalk
Client/Server
Embedded
Internet/Intranet
(DHTML,
FTP, HTML, HTTP,
POP3, SMTP, XML,
XHTML ...)
SharePoint
SilverLight
SOA
SOAP
TFS
WebServices
WebLogic
WAP/WML
WCF
DATABASER
Access
Adabas
DB/2
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Progress
Sybase
FORRETNINGS- OG
KONTORSTØTTEAPPLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP

Nye medarbejdere

ProData Consult udvider i
Sverige
For at leve op til en stigende
efterspørgsel i Sverige etablerer
ProData Consult en filial i Stockholm. Mattias Drugge er blevet
ansat til at lede afdelingen og
varetage de svenske kunders
interesser. Mattias kommer
fra ZeroChaos, hvor han var
Program Manager for en af virksomhedens største kunder.

Ny account manager til Oslo

Ny HR-konsulent

Ny receptionist

Stephan Pedersen startede den
1. september som account manager i ProData Consult, Oslo,
for at styrke salgsindsatsen i
Norge. ProData Consults nye
salgskonsulent har stor erfaring
med salg, service og ledelse.
Senest har han arbejdet mere
end fem år inden for telemarketing, hvor han både har håndteret B2C- og B2B-kunder.

Marta Paprocka startede den
1. oktober som HR-konsulent
hos ProData Consult i Polen.
Marta Paprocka har opbygget
sine rekrutteringskompetencer
hos henholdsvis ColgatePalmolive og Randstad
Technologies.

Linda Kops startede den
3. september som receptionist
hos ProData Consult i København. Linda har en baggrund
som Project Assistant hos
Copenhagen Group A/S,
receptionist hos Copenhagen
Group A/S og Business
Supervisor hos Hellerup
Business Center A/S.
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En aften med Adobe:

Create the web

Brugergrupperne Copenhagen JavaScript og svenske lat55
inviterede i oktober Adobe til at tale på en event, som ProData
Consult var vært for. Aftenen handlede om den næste generation af HTML og CSS, der tilbyder kraftfulde nye features til
at lege med grafik online.
Over hundrede designere og udviklere var mødt
op en aften i oktober for at høre Adobe fortælle
om nye redskaber, teknologier og best practice
for HTML, CSS og JavaScript.
Den ene oplægsholder, Mihai Corlan, fortalte,
at Edge Tools er noget af det mest spændende,
han har oplevet i sine otte år hos Adobe:
”Udviklere og designere har kæmpet for at finde
effektive arbejdsgange til at bygge moderne
hjemmesider. Med udgivelsen af Edge Tools er
en mere effektiv tilgang inden for rækkevidde.”
Hvert enkelt ’tool’ har kun én funktion, så
vurderer man dem enkeltvis, imponerer de ikke.
Men lægger man de samlede værktøjer og
tjenester sammen, træder deres styrke frem:
de giver udviklere og designere mulighed for at
skabe interaktive weboplevelser af høj kvalitet,
der både kan køre på computere og smartpho-

nes. Uanset om man har brug for webskrifttyper
af høj kvalitet, har brug for at pakke en webapp
som en native app eller vil skabe et responsivt
webdesign og teste resultatet på forskellige
mobile enheder – så kan Edge Tools det hele.
Flere af produkterne, bl.a. Adobe Edge Animate,
er udviklet som open source, så brugerne
kunne give Adobe feedback tidligt i processen.
Dermed kunne Adobe skabe det bedst mulige
redskab med de ressourcer, der var til rådighed,
samtidig med at brugerne fik, hvad de ønskede.
På baggrund af samarbejdet tilbyder Adobe
version 1 af disse programmer gratis.

Der blev vist mange spændende værktøjer
fra Adobe. Deres nye code editor Edge
Code ser lovende ud med inline editing og
et lækkert design. Et andet lækkert element ved editoren er, at den er bygget i de
kodesprog, som man udvikler i. Dermed
kan man nemt ændre editoren og tilføje
nye features.
Selv får jeg nok mest glæde af PhoneGap
Build. Kunder vil til tider hellere have
hybridapplikationer frem for native, og her
er PhoneGap Build det helt rigtige værktøj.
Daniel Kvistgaard,
Frontend developer

Læs mere på:
adobe.com/edge
meetup.com/copenhagen-js
lat55.se

Edge Inspect gør det
muligt at se den samme
webside simultant både
på PC’en/Mac’en og på
den mobile enhed.

Mange af de viste ting er stadig under
udvikling, men Adobe Edge Inspect lignede
et reelt, godt værktøj, som man kan bruge
allerede nu. Derudover blev jeg blev lidt
klogere på Adobes strategi omkring nettet,
og hvordan de ønsker, at folk skal udvikle
til det. Jeg følte, det var lidt underligt, at
apps, som umiddelbart henvender sig
mest til designere, blev vist frem for et
publikum, hvor ca. 90 % er udviklere.
David Pedersen,
Frontend developer

