
KonsulentNyt
MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 32 /  2013

Cloud-
potentiale

Microsoft 2013 

Revolution i  
IT-afdelingen

Oracle 2013 

PC’en er  
ikke død 

Deloitte 2013 



2 KonsulentNyt 32  2013

RevolutioN i 
it-afdeliNgeN 

Dyrekøbt erfaring

Cloudpotentiale
PC’en er ikke død

Konsulentstarter

4

10
9

15

NichepRogRammøR  
foR laNdbRuget

16

20

18



3KonsulentNyt 32  2013

KonsulentNyt 32  2013

Magasin for IT-konsulenter
ISSN-nr.: 1604-878

Ansvarshavende redaktør: 
Søren Rode

Redaktion: 
Jeanett Wolff 
Tina Lee
redaktion@prodata.dk

Grafik og design: 
Tina Lee
tinalee@prodata.dk

Foto:  
Tina Lee 
Fotograf Anders Debel 
Loui Rendtorff 

Udgiver: 
ProData Consult A/S 
Oplag: 3.500 ekspl. 

Tryk: 
Chronografisk

ProData Consult København
Stamholmen 157
2650 Hvidovre

ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J

Tlf. 43 43 11 71
info@prodata.dk
www.prodata.dk
www.konsulenter.dk

Vores datterselskab i Polen kom 
for alvor i gang og lavede over-
skud fra november. Vi havde 
også vores gennembrud i Norge 
i 2012, hvor vi nu har mange 
danske konsulenter på opgaver 
for os.

Vi vandt flere store udbud og 
har netop været til kick-off på 
SKI 02.15 – udbud af IT-konsu-
lentydelser på timebasis til det 
offentlige – som vi vandt som én 
af meget få leverandører. 

Vi lancerede en stor opgrade-
ring af vores CV-site, som vi nu 
i al beskedenhed mener, hører 
til blandt branchens bedste. Og 
vi lancerede nye og opdaterede 
websites.

Vi blev igen i 2012 kåret af 
Computerworld som Danmarks 
dygtigste IT-konsulenthus ved 
deres top 100-arrangement. 
Det er fjerde gang inden for de 
seneste otte år. 
 

Så det var et godt år. Vores 
bedste nogensinde. Men det er 
helt tydeligt, at IT-branchen er 
under pres. Flere store, IT-tunge 
virksomheder har været ude at 
skære dybt i antallet af både 
fastansatte og konsulenter  
ultimo 2012 og primo 2013.

Jeg opfordrer dog alle til at have 
is i maven og ikke løbe efter den 
første den bedste fastansæt-
telse. Som dygtig IT-konsulent 
er du i den rigtige branche. 
Selvom vi også har oplevet en 
kraftigere aktivitetsnedgang ved 
årsskiftet end vanligt, mærker 
vi et stigende aktivitetsniveau 
og en støt forøget mængde af 
nye forespørgsler. Flere af de 
kunder, der var ude med store 
nedskæringer, køber konsulen-
ter ind igen.

Konkurrencen er dog benhård, 
og kunderne har aldrig været 
mere professionelle og kritiske 
omkring deres IT-konsulentind-
køb. 

I 2013 vil vi fortsat arbejde ben-
hårdt og ydmygt på at være 
det bedste IT-konsulenthus at 
være tilknyttet – for de bedste 
IT-konsulenter. I vil se yderligere 
forbedringer af vores IT-løsnin-
ger, flere og bedre konsulentar-
rangementer og endnu flere 
spændende opgaver hos vores 
kunder over hele Nordeuropa. 

I denne første 2013-udgave af 
KonsulentNyt har vi bedt de 
store softwareleverandører 
Microsoft og Oracle om at give 
deres bud på, hvad det nye år 
vil bringe.

På vegne af alle i administra-
tionen vil jeg gerne sige tak 
for godt og loyalt samarbejde 
i 2012 og ønske dig et frem-
gangsrigt konsulentår i 2013. 

 
Søren Rode 
Adm. direktør

Tak for 2012 og goddag til 
et spændende 2013  
I et ofte presset marked var 2012 alt i alt et godt år for ProData Consult: Mere 
end 535 forskellige ProData Consult-konsulenter af ni forskellige nationaliteter 
servicerede tæt på 170 forskellige kunder i seks forskellige lande. 
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RevolutioN i 
it-afdeliNgeN 

Virksomhederne kræVer mere for mindre af deres 
iT-afdelinger, en iT-reVoluTion Vil TVinge mange  
iT-konsulenTer Til aT finde nye græsgange, og  

kundeopleVelser er deT nye sorT. deT spår oracles 
direkTør for corporaTe communicaTions, når han 
bliVer spurgT om Tendenserne for 2013 og frem.

Interview med Anders Lund Rendtorff,  
Director Corporate Communications, Oracle.
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 ”Og det er lidt af en udfordring, når 
virksomheden har investeret penge i 
traditionel on-premise og oven i købet 
bruger 60-70 procent af IT-budgettet 
bare til at vedligeholde den eksisteren-
de infrastruktur. Der 
er meget lidt tilovers til 
innovation,” fortæller 
han.  
Oracle imødekommer 
kundernes udfordrin-
ger med integrerede 
systemer, der er tech-
virksomhedens svar 
på at simplificere IT, 
drive innovation og 
håndtere den vok-
sende datamængde 
– og ja, sidstnævnte hører med til 
tendenserne igen i år.

iT-konsulenTer skal Være skarpe
Omkostningerne skal ned, derfor har 
Oracles kunder et ekstremt fokus på, 
hvilke projekter der skal investeres i. 

Et projekt bliver kun overvejet, hvis der 
ligger en businesscase – fx et kunde-
behov, der ikke kan udskydes, eller en 
forventning til at forrente en investering, 
fordi den sætter virksomheden i stand 

til at tiltrække nye 
kunder. Da virksom-
hederne samtidig har 
fokus på at forenkle 
deres infrastruktur 
og gøre den mere 
dynamisk, skal IT-
konsulenter ifølge 
Anders Rendtorff 
spørge sig selv, om 
deres kompetencer 
understøtter denne 
kraftige tendens. 

”Det vil være en løbende udfordring 
for virksomheder at forholde sig til 
dataeksplosionen, så du skal som 
konsulent være skarp på, hvordan du 
hjælper virksomheden med at forholde 
sig til den – og vurdere, om dine kom-
petencer er gode nok.”

hvis maN spøRgeR 
Anders Lund Rendtorff, Oracles direktør for Corporate  
Communication, er tendens nr. 1 i 2013, at kompleksitet  
og omkostninger skal bringes ned, og IT-afdelingen skal  
være i stand til at understøtte innovation.

”Jeg siger ikke, at de 
integrerede systemer vil 
gøre mange mennesker 
arbejdsløse, men det er 
en overvejelse værd at 
tænke over, hvor den 
fremtidige beskæfti-
gelse ligger.”
Anders Lund Rendtorff



7KonsulentNyt 32  2013

For der kommer til at ske et skift i bru-
gen af ressourcer. Oracle er på forkant 
med udviklingen i forhold til integrerede 
systemer, men konkurrenterne arbejder 
med samme tankegang. Når der er så 
stærk en bevægelse hen imod at fjerne 
kompleksitet, så er det også et mål at 
bruge færre menneskelige ressourcer 
til at drive infrastruktu-
ren: De menneskelige 
ressourcer, man har, 
skal frigøres til at fo-
kusere på forretnings-
skabelsen. Anders 
Rendtorff siger:
”Vores omsætning på 
integrerede systemer 
vokser med trecif-
rede vækstrater. Den 
udvikling vil vi sikkert 
også se fra vores 
konkurrenter. Jeg 
siger ikke, at de integrerede systemer 
vil gøre mange mennesker arbejds-
løse, men det er en overvejelse værd 
at tænke over, hvor den fremtidige 
beskæftigelse ligger.”

reVoluTion i iT-afdelingen
Det er lidt af en revolution, der foregår 
rundt om i IT-afdelingerne. I dag har 
man typisk en IT-chef, der har kom-
petencer under sig som databasead-
ministratorer, folk, der har forstand på 
servere, storage og netværk – ansatte, 
der går og fintuner og får kulissen til at 
fungere. Sker der fejl, skal man under 
fejlretning tage hensyn til kompatibilitet 
mellem versioner og styresystemer. 
Det er den kompleksitet, de integrere-
de systemer kan luge væk fra infra-
strukturen. Anders Rendtorff fortæller:
”Det betyder, at nogle af de gamle 
kompetencer gradvist bliver overflødi-
ge, men tanken er, at de kompetencer 
skal frigøres fra opgaver, som dybest 
set ikke er værdiskabende. Fintunin-
gen betyder blot, at man kan levere. 
Den egentlige ydelse er at understøtte 
forretningens drift, drive webshop, 
være aktiv på sociale medier, aflevere 
regnskab, drive forsyningskæde osv.”

fokus på daTahåndTering
Den voksende datamængde driver 
revolutionen i IT-afdelingerne, for virk-
somhederne har brug for redskaber, 
der kan håndtere den. Den måde, vi 
agerer på som forbrugere og medar-
bejdere, når vi opererer på tværs af 
platforme og bruger digitalt indhold, 
skaber en kolossal vækst i data. Fort-
sætter vi som nu, vil mængden af data 
i 2020 overstige den fysiske kapacitet, 

der er i markedet til at lagre data.
”Man kan ikke lave storageløsninger, 
der er store nok. Det skaber en række 
udfordringer i sig selv, fra hvordan du 
komprimerer data, til hvordan du fil-
trerer støj fra og lagrer de data, du har 
behov for, mest omkostningseffektivt,” 
fortæller Anders Rendtorff.

Ud over de inte-
grerede systemer 
imødekommer Oracle 
datahåndteringsbe-
hovet med en række 
analyseprodukter, der 
bliver en stor del af 
Oracles cloudverden.

kapiTalisér på  
sociale medier
Analyseprodukterne 
skal blandt andet bru-
ges til at trække værdi 

ud af de sociale medier, som også 
fylder meget i 2013-landskabet. Ikke 
alle har fundet ud af at kapitalisere på 
de sociale medier, og når man ikke ved 
hvordan, bliver analyse en væsentlig 
del af arbejdet. Anders Rendtorff siger:
”Som en del af vores cloudløsning 
sælger vi analyseværktøjer, der afslø-
rer, hvad folk interesserer sig for, og 
hvordan interesserne relaterer sig til 
andre interesseområder. Du får et klart 
billede af det, man på engelsk kalder 
sentiment analysis – fx om folk taler 
positivt eller negativt om dit produkt, 
og hvilken sammenhæng produktet 
optræder i.”
Den viden kan den enkelte virksomhed 
bruge på en række måder. En måde 
er, hvordan man udvælger den bedste 
rollemodel til at markedsføre sit brand. 
En amerikansk bilproducent skulle be-
slutte sig for, hvilken olympisk sports-
stjerne de ville bruge til at markedsføre 
en bestemt bil. De benyttede Oracles 
løsning, der kobler sig op på Twitter-
tuben og stikker en analytisk snabel 
ned i hele Twitters trafik – hvilket svarer 
til milliarder af tweets. I den indledende 
fase havde bilproducenten en liste over 
oplagte valg, fx basketstjerner, men 
ved at analysere på, hvad målgrup-
pen OGSÅ interesserede sig for, og 
hvilke nyheder de læste om olympiske 
sportsstjerner, opdagede kunden, at 
de skulle bruge en af svømmerne.  
Hun lå ikke i toppen af deres liste, 
men i hende fik de en stjerne, som 
målgruppen faktisk havde en stærkere 
interesse for end andre sportsfolk.  
Anders Rendtorff siger:
”Når du designer din reklame, får du 
fat i en sammenhæng, der bringer dig 

En uafhængig analysevirksomhed udførte for Oracle 1.342 
onlineinterviews med globale topledere aug.-sept. 2012.

Stort fokus på 
kundeoplevelser
I starten af februar offentliggjorde  
Oracle en ny global undersøgelse  
omkring kundeoplevelser.  
Undersøgelsen kaster lys over, hvilke 
områder virksomhederne prioriterer,  
og hvor de påtænker at investere. 

de VigTigsTe resulTaTer: 

• 81 % er enige i, at sociale medier er   
  afgørende for succes, men 35 % bruger  
 ikke sociale medier til salg eller service

• 91 % ønsker at være førende på   
 kundeoplevelser, men 37 % er kun lige  
 begyndt med initiativer på området

• 93 % siger, at en forbedring af kunde-
 oplevelser er en af   de tre vigtigste prio- 
 riteter de næste to år, og 97 % siger, at 
 kundeoplevelser er afgørende for 
 succes

• Prisen for fiasko er stor – 20 % af  
 årsomsætningen

planlagTe inVesTeringer  
de kommende To år:

•	BI og kundeanalyser: 31 %
•	Integreret kundeservice på tværs af 

platforme: 29 %
•	Videnstyring: 25 %
•	Onlineselvbetjening: 24 %
•	Mobile apps: 25 %
•	Mulighed for onlinechat: 21 %
•	eCommerce: 25 %
•	Web Experience Management-løsninger 

(WEM): 25 %

VigTigsTe prioriTeTer  
de kommende 12 måneder:

22 % vil forbedre 
kundeoplevelsen på 
tværs af platforme

18 % vil forbedre  
oplevelsen af  
onlinekundeservice

17 % vil forbedre 
oplevelsen af 
onlineshopping 

”Det er et klart signal, 
kunderne sender. Et så 
markant signal må man 
agere på, og der ligger 
her en del konsulentar-
bejde i at få virksomhe-
derne til at give en god 
og sammenhængende  
kundeoplevelse.”
Anders Lund Rendtorff
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EnginEErEd 
SyStEmS – primært 

Exadata og Exalytics – er 
lige nu vores vigtigste forret-

ningsområde. I disse dage arbejder 
alle vores core tech-konsulenter 

med Exadata, og vi har investeret 
massivt i at opbygge et stort 

kompetencecenter inden 
for dette område.

1

omRådeR med 
støRst aKtivitet i 
oRacle coNsultiNg  
Af Simon Mørup-Petersen,  
konsulentchef, Oracle

datacEntEr-
konSolidEring er 

ligeledes et meget vigtigt områ-
de for os. Med vores nye initiativ 

omkring Migration Factory gør vi alt, 
der står i vores magt for at gøre migre-

ringer og konsolideringer så simple, 
effektive og sikre for vores kunder, 
som det er teknisk muligt. Vi ser 

stor vækst på dette område på 
tværs af Europa.

På Soa- 
områdEt (Service 

Oriented Architecture) ser vi 
meget aktivitet inden for standar-
disering på integrationsområdet, hvor 

vi arbejder med meget store kunder, der 
ønsker at bevæge sig fra klassisk point-to-
point-integration til en mere SOA-drevet 

tilgang. Driveren for disse projekter er 
kundernes øgede krav til altid at kunne 

tilgå up to date operationelle data i 
en fortsat mere kompleks og 

datarig verden.

SikkErhEdS-
områdEt er 

også et område, hvor 
vi ser øget fokus.

2

3

4

tættere på din målgruppe. Det ville have 
været et meget svært og tidkrævende 
analysearbejde, hvis ikke disse redska-
ber var tilgængelige. Og da redskaber-
ne er tilgængelige som en cloudløsning, 
kan du nøjes med at vurdere, om du vil 
betale prisen. Du skal ikke først ud og 
investere i en infrastruktur, bygge den 
op og skaffe interne kompetencer.”

guld i kundeopleVelser
Et af de steder, konsulenter kan finde 
projekter i fremtiden, er inden for kun-
deoplevelser, som Oracle har et stort 
fokus på lige nu. 
En analyse, som Oracle har lavet i 
Europa, viser, at 80 procent af kunder-
ne på et tidspunkt har skiftet leverandør 
på baggrund af en dårlig oplevelse. 
Samtidig er fire ud af fem villige til at 
betale mere for et produkt for at få en 
bedre oplevelse eller føle sig godt be-
handlet. Vi forbrugere bliver i stigende 
grad utålmodige i takt med, at vi finder 
ud af, hvor meget der kan lade sig gøre. 
Når man én gang har oplevet en god, 
hurtig service, kan man ikke forstå, 
hvorfor en anden leverandør ikke kan 
tilbyde det samme.
Kundeoplevelsen udgøres, ud fra et 
IT-synspunkt, af mange forskellige 
komponenter. Nogle er klassisk CRM, 
fx at vide, hvem kunden er, men det 
har også betydning, om kunden har et 
samlet overblik over sit engagement 
med eksempelvis sit teleselskab, sin 
bank eller sin forsikring.  
Anders Rendtorff siger:
”Det er et klart signal, kunderne sender. 
Et så markant signal må man agere på, 
og der ligger her en del konsulentar-
bejde i at få virksomhederne til at give 
en god og sammenhængende kun-
deoplevelse på tværs af platforme. Ikke 
mindst, hvis man kan anskueliggøre, 
hvad der skal til for at øge kundeople-
velsen, og man kan hjælpe virksomhe-
derne til at få deres infrastruktur til at 
spille bedre sammen.”
Virksomhedernes største udfordring 
bliver netop at få bundet systemerne 
sammen og at se på udfordringen med 
forretningsmæssige øjne: De løsninger, 
man laver, skal designes sammen. 
Mange virksomheder har en indbygget 
konflikt mellem forretningsdelen og IT: 
Ledelsen føler ikke, at IT-afdelingen un-
derstøtter forretningen, og IT-afdelingen 
føler, at de kun bliver betragtet som en 
omkostning. Med den opfattelse af hin-
anden er det svært at skabe løsninger, 
hvor man tænker forretning og teknologi 
sammen, men det er afgørende for at få 
succes med kundeoplevelsen.
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En finansiel virksomhed hyrer mig fra tid til anden for at få de sikkerheds-
mæssige ting på plads, som lovgivningen og revisionen foreskriver, fx be-
redskabsøvelser og IT-sikkerhedspolitik, men heller ikke mere. For køber de 
mere tid og får løst flere opgaver, er de bange for at få højere omkostninger 
end konkurrenterne, hvilket vil afspejle sig i nøgletallene, som ledelsen bliver 
bedømt efter.

Undervejs i samarbejdet har jeg forsøgt at gøre dem det klart, at nogle af de-
res aktiviteter bringer dem i en risikozone, og at en lidt mere proaktiv tilgang 
til sikring af tilgængelighed, integritet og fortrolighed vil være at udvise rettidig 
omhu.  Men den tilgang har de hidtil afvist.

I stedet har jeg forsøgt at påvise risici gennem virksomhedens årlige be-
redskabsøvelse, som jeg står for. Forrige år afholdt jeg en såkaldt tabletop 
exercise for ledelsen og de IT-ansvarlige. Øvelsen bestod af en lang række 
opgaver og cases, og en af disse cases involverede et massivt brud på sik-
kerheden.

Ledelsen mente, at øvelsen var alt for teoretisk, og at det ikke var sandsyn-
ligt, at sådan et sikkerhedsbrud kunne ske. Jeg vurderede, at der var huller 
i beredskabet, men ledelsen mente, at de havde styr på tingene, og at jeg 
overvurderede risikoen. Fx stod et presseberedskab ikke særlig højt på prio-
riteringslisten, og træning af virksomhedens brugere i IT-sikkerhed – aware-
ness training – var en unødvendig omkostning. PR-chefen kunne sagtens 
håndtere den slags sager.

For et års tid siden skete det usandsynlige – sikkerhedsbruddet blev en  
realitet. Som jeg havde vurderet, var beredskabet ikke tilstrækkeligt – hver-
ken virksomhedens presseberedskab eller deres awareness training. Den 
første indikation af, at noget var gået galt, fik jeg via et socialt medie, hvor en 
af virksomhedens ansatte beskrev et nedbrud.

Dagen efter blev jeg hasteindkaldt og kunne i samarbejde med den finansiel-
le virksomhed og deres leverandører gå i gang med at vurdere og udbedre 
skaden.

Med et tab på et sekscifret beløb viste sikkerhedsbruddet tydeligt, at fore-
byggelse betaler sig. I dag er virksomhedens tilgang til IT-sikkerhed langt 
mere proaktiv. De får fx udarbejdet risikovurderinger og sårbarhedsanalyser, 
fordi ledelsen har erkendt, at trusler ændrer sig over tid, og at IT-sikkerhed 
ikke blot er en afgrænset opgave, der kan tjekkes af på en to do-liste under 
den årlige revision. 

@ KoNtaKt Hvis du har været ude 
for en spændende problemstilling, som 
kolleger kan lære af, så skriv til  
redaktøren: tinalee@prodata.dk.

michael christensen,  
Certified Business Continuity & IT-Security Consultant 

Dyrekøbt erfaring

STøRSTemin

udfordring
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hybridløsninger
Cloud computing bliver endnu større i 
2013, men teknologien får ikke eneret på 
infrastrukturløsninger. Den komplette virtua-
lisering ligger langt ude i fremtiden, hvis det 
overhovedet er den rette løsning.
”Den største tendens er, at vi i meget højere 
grad end tidligere vil se, at hele eller dele 
af løsninger lægges ud i cloud’en. Kunder 
vælger ofte at etablere en hybridløsning, 
hvor blot dele af en eksisterende og dyrere 
on premise-løsning flyttes ud i cloud’en. 
Den mulighed er først opstået inden for det 
seneste år og tiltaler mange, som nu trinvist 
kan flytte deres løsninger ud i skyen og få 
de fordele, som naturligt følger med i det 
paradigme,” fortæller Ole Kjeldsen.
Men specielt til helt små, nyetablerede 

virksomheder giver cloud god mening. De 
starter i skyen og bygger virksomhedens 
infrastruktur op derude. Både fordi de 
med det samme kan nå et marked kloden 
rundt uden store indledende omkostninger, 
og fordi IT-løsningen dermed kan vokse 
med virksomheden. Ole 
Kjeldsen siger:
”Cloud afløser ikke alt. 
Den overtager de IT-om-
råder, der giver mening, 
men om det er 30, 40 
eller 50 procent, er svært 
at sige. Blot kan vi se, at 
fordelene er udtalte for store, mellemstore 
og små virksomheder såvel som for alle 
private forbrugere.”

TrinVisT paradigmeskifT
Man er nødt til at forstå som konsulent – og 
som virksomhed – at cloud ikke er alt eller 
intet. 
”Ja, det er et paradigmeskift, men ét, der 
sker trinvist. Vi kan se, at på den mel-

lemlange bane vil der 
stadig være masser af on 
premise-løsninger. Der er 
investeret millioner i dem, 
og de fungerer ganske 
fint. Samtidig kan de 
kobles med cloudløsnin-
ger og opnå ekstra værdi,” 

fortæller Ole Kjeldsen.
Det er oftest først, hvis udstyret står for en 
renovering, eller hvis virksomheden vokser, 
og infrastrukturen ikke kan følge med, at det 

Cloudpotentiale
Det nye år hos Microsoft kommer til at bære præg af efterårets produktlancering, 
som var den største nogensinde. I 2013 skal potentialet i produkter og initiativer 
realiseres. Derudover kommer næste version af MS Office – en version, der er tæt 

forbundet med cloud’en; et område, hvor Microsoft nu tager rigtig fat. 

Interview med Ole Kjeldsen, direktør for platform og udviklere, Microsoft.

Den samlede omsætning 
på cloud computing  
nåede i 2012 mere end 
$ 109 mia.
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kan give god mening at bruge en cloudløs-
ning. I den situation kan man se på, om det 
kan betale sig bare at udvide, eller om alt 
skal skiftes over til en cloudløsning.  
Ole Kjeldsen siger:
”Der er ingen tvivl om, at kvaliteten af det, 
man kan få i cloud’en, i forhold til den pris, 
man giver for det, ikke bare er konkurren-
cedygtig – den er faktisk forsvindende billig 
i forhold til selv at skulle 
drive en infrastruktur.”

mobiliTy
Cloud’en er omdrejnings-
punkt for mange andre 
store trends, der driver 
IT-industrien. Mobility er en 
af dem, uanset om vi taler 
smartphones eller tablets. ”Mobile devices 
kan meget offline, men de giver en bedre 
oplevelse, når de er koblet til en cloud- eller 
webløsning, og her bliver cloud vigtigere i 
forhold til lagring,” siger Microsofts direktør 
for platform og udviklere.
For big data er eksponentielt stigende og 
driver flere løsninger ud på cloud’en, da 
det er for dyrt selv at vedligeholde storage. 
Samtidig kommer flere data til, der skal 
lagres og analyseres, og det sker bedst rent 
økonomisk på en cloudplatform.

social neTworking
Social networking er stort i IT-branchen. At 
vi skal kunne dele alt, bidrager også til, at 
mere bliver lagt ud på cloud’en. Microsoft 
baserer tiltag på, hvad folk søger. Bagsi-
den af medaljen er, at det, som mange har 
søgt efter, ikke nødvendigvis er det bedste 
udgangspunkt.
”Men det er den vej, brugen af social 
networking går. Vi kan se, at mange stiller 
spørgsmål på fx Twitter i stedet for at bruge 
en søgemaskine. Er det mere rigtigt eller 
forkert, end hvis arbejdet var kvalificeret 
på en anden måde? Det er en trend for fx 
yngre brugere, udvalgte brancher og IT-
udviklere, der bruger dette medie intensivt.”

80 mia. apps
Research- og rådgivningsvirksomheden 
Gartner forventer, at antallet af downloa-
dede apps i 2013 runder 80 mia. Dermed 
er apps også i top fem over IT-trends anno 
2013. Vi søger efter apps til alle tænkelige 
interaktioner. Mange apps fungerer offline, 
men mange er også afhængige af en eller 
anden form for cloudtjeneste. 

”De sjoveste brugerople-
velser, der, hvor magien 
sker, er, når interaktionen 
er bundet op på en cloud-
tjeneste og foregår med 
andre på nettet,” siger Ole 
Kjeldsen.
Hidtil har mange apps 
fungeret som monolitter, 

der kun kan én ting, fx vise vejret i Danmark 
eller madopskrifter. Men flere begynder 
at se de muligheder, der ligger i platforme 
som Windows Phone, hvor en app kan 
koble flere forskellige scenarier sammen, så 
relevante data fra fx kontakter, Facebook, 
LinkedIn og Twitter er tilgængelige ét sted. 
Fokus er på at samle alt, hvad man inter-
agerer med kontakter om, såsom billeder, 
statusopdateringer, sms, telefon e-mail etc., 
og ikke på, om man er inde i én bestemt 
app som fx Facebook.

Touch
Da touchskærmen blev 
introduceret, skete der en 
eksplosion inden for mobile 
devices. Nu er touchskær-
me hvermandseje. For hver 
fire-fem devices på marke-
det vil den ene inkludere en 
touchskærm, og Ole Kjeldsen tipper på, at 
det inden for to år ikke kan betale sig at pro-
ducere små og mellemstore skærme uden 
touch, da softwareoplevelser begynder at 
basere sig på touch. Ole Kjeldsen uddyber:
”Forbrugerne vænner sig til touch på 
smartphone, og i mange tilfælde er det en 
god, intuitiv måde at interagere med sine 

data, fordi det er apps-baseret. Og fordi vo-
res apps er der, og folk begynder at kunne 
se værdien, begynder pc-producenter også 
at bruge touchskærme.”
Man kan tale til Xbox og nogle Samsung-
tv’er, men teknologien er ikke oplagt i en 
stue, hvor folk sidder og snakker med 
hinanden. Touch vil ifølge Ole Kjeldsen få 
en hurtigere udbredelse, fordi teknologien 
er mere intutitiv. Derudover er skærmene til 
at betale.
”Min 21-tommers touchskærm, som jeg 
bruger i køkkenet bl.a. til at finde opskrifter 
med, købte jeg for to år siden for 1.400 kr, 
så touchskærme er her og er til at komme i 
nærheden af prismæssigt.”

konsulenTer skal Tænke roi
Pris er også en vigtig overvejelse, når man 
som konsulent arbejder med IT-projekter: 
Man skal hele tiden tænke ROI – Return on 
Investment – og konsulenter skal som altid 
holde fødderne på jorden, for trends som 
eksempelvis cloud’en er ikke løsningen på 
alt. 
”Men skyen er en løsning på rigtig mange 
ting, og der er en klar ROI for alle de projek-
ter, vi har kørt de seneste år,” fortæller Ole 
Kjeldsen. 
Det samme gælder apps. De er heller ikke 

løsningen på alt. Derfor 
skal IT-konsulenter hele 
tiden at have antennerne 
ude og kende muligheder-
ne, men samtidig udnytte, 
at det er i koblingen af 
de forskellige trends som 
cloud’en, touch og social 
networking, at virkelig 

værdi opstår. Ole Kjeldsen siger:
”Man skal ikke udvikle apps, bare fordi 
apps er det nye sort. Som konsulent skal 
man være i stand til at overskue og udnytte 
muligheder for synergi på tværs af de her 
megatrends.”

Rådgivningsvirksomhe-
den Gartner forventer, 
at antallet af downloa-
dede apps runder  
80 mia. i 2013.

Sidste års mest populære gratis-apps i Danmark ifølge Apple Store.

Der er ca. 2 mio. apps 
i de fire store online-
markedspladser iOs, 
Android, Windows  
og BlackBerry.
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Et af de sjovere eksempler på, hvad big data kan bruges til, er Xbox-systemet 
IllumiRoom, der bruger Kinect og en projektor til at øge området omkring 

tv-skærmen. Ved at transformere ekstreme mængder af data og projicere dem 
ud i rummet ændrer IllumiRoom rummets udseende, udvider synsfeltet og 

giver helt nye spiloplevelser. 

Microsoft Xbox IllumiRoom
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Deloitte forudsiger, at i 2013 vil 
mere end 80 procent af inter-
nettrafikken målt i bit fortsat 
komme fra de traditionelle 
desktop- og laptop-pc’er. Mere 
end 70 procent af de timer, vi 
bruger på computerudstyr (pc’er, 
smartphones og tablets), vil være 
på en pc. Arbejde tegner sig for 
en stor del af de timer, men selv 
i vores fritid er vi tilbøjelige til at 
bruge pc’er mere end halvdelen 
af tiden. For de fleste menne-
sker vil pc’en fortsat være den 
primære computerenhed. 

Et stærkt stigende 
salg af tablets og 
smartphones har fået 
nogle til at sige, at 
pc’en bliver en anakro-

nisme. Fra 2010 til 2012 er det 
samlede antal solgte tablets og 
smartphones vokset fra over 350 
millioner til omkring 1 milliard en-
heder. Dette er langt større end 
omfanget af solgte pc’er, der dog 
også voksede i denne periode, 
bare til et lavere niveau. Salget 
er altså fortsat stort, og den 
samlede base af pc’er fortsæt-
ter med at stige i 2013, omend i 
et langsommere tempo end i de 
seneste to årtier.

Hvorfor har pc’en overlevet, 
og hvorfor overlever 
den fortsat? Den 
simple grund er, at 
selvom pc’er, tablets 
og smartphones alle 
har processorer, hukommelse, 

lagring, tilslutningsmuligheder 
og brugergrænseflader, har hver 
enhedstype en unik blanding 
af disse features, der gør den 
bedre egnet til visse opgaver. 
De vigtigste grunde til, at mere 
end én milliard mennesker vil 
fortsætte med at udføre hoved-
parten af deres computerarbejde 
på traditionelle pc’er i 2013, er 
grundlæggende fysiske features: 
Pc’er har større skærme, større 
tastaturer og mus eller pegefelter.

Uanset om man skal revidere 
dokumenter, surfe på inter-
nettet eller se video, trumfer 
pc-skærmbilledet det, 
den mobile enhed kan 
præstere: En desktop-
monitor med et dia-
gonalmål seks gange 
større end en smartphoneskærm 
har et skærmområde, der er 39 
gange større. Præference for 
større skærme manifesterer sig i 
andre produkter såsom fjern-
syn, hvor den hurtigst voksende 
kategori i 2012 var 50-tommers 
tv. Milliarder af mennesker vil – 
når de har muligheden – næsten 
altid vælge at se på den største 
skærm.

Desuden er folk indimellem nødt 
til at skabe indhold. Mens det er 
forholdsvis ligetil at gennemgå et 
regneark på en tablet, bliver det 
anderledes vanskeligt, hvis tab-
letten skal bruges til at redigere 
bare en enkelt celle i regnearket 
– og nærmest umuligt at skabe 

et helt nyt regneark. Det er nemt 
at skrive en mail på 50 ord på 
en smartphone eller 
tablet, men længere 
mails kræver et fuldt 
tastatur. Grænsen sy-
nes at være omkring 
de 500 ord.

Ganske vist er der hundredvis 
af millioner af mennesker, som 
næsten aldrig laver regneark eller 
skriver tusindvis af ord – men 
der er lige så mange, der gør. 
Og for de forbrugere vil det være 
praktisk umuligt at udskifte deres 
pc med en smartphone eller tab-
let. I en nylig undersøgelse blev 
smartphoneejere spurgt, hvilken 
enhed – smartphone, tablet eller 
pc – de foretrak at udføre 13 
almindelige opgaver på. Alle re-
spondenter sagde, at de foretrak 
at bruge deres pc.

Trods de allestedsnærværende 
smartphones står pc’er for langt 
størstedelen af con-
nected device-trafik. 
I en undersøgelse 
offentliggjort i april 
2012 foregik 91,8 
procent af al connected device-
trafik i USA fra pc’er med kun 
5,2 procent fra smartphones og 
2,5 procent fra tablets. Selvom 
andelen af trafik fra mobile 
enheder er stigende, vil deres 
andel, selv med stærk mobil- og 
tablet-vækst, ikke være mere end 
15 procent på verdensplan ved 
udgangen af 2013.

PC’en er ikke død
I disse hypermobile tablet- og smartphonetider kan man godt få den tanke, at 
PC’en kun er et knurhår fra at uddø, men ifølge rapporten ”What’s ahead in 
technology, media & telecommunications” fra Deloitte, verdens største konsu-
lentvirksomhed, er det langt fra tilfældet.



16 KonsulentNyt 32  2013

Ved siden af konsulentopga-
verne udvikler Erik Lund nemlig 
nicheprogrammer til landbruget. 
Han bor selv på en landejen-
dom, og det hele begyndte, da 
fru Lund begyndte at interes-
sere sig for gotlandske pelsfår. 
Der gik ikke længe, før hustruen 
og hendes kolleger opfordrede 
Erik Lund til at udvikle et avls- 
og registreringsprogram.  
”Arbejdet med avl og registre-
ring af dyr er kompliceret. Før 
mit første program, der blev 
udviklet i 1993, foregik hob-
byavlernes dokumentation med 
blyant og papir,” forklarer Erik 
Lund.
I dag er Erik Lunds hustru 
blandt de 10 vigtigste avlere af 
gotlandske pelsfår i Danmark. 
Gotdata, som programmet 
hedder, er stadig i brug, og Erik 
Lund er netop gået i gang med 
at udvikle en ny version.

skandinaViens sTørsTe  
lammeproducenT 
Også folk uden for det gotland-
ske pelsfåreavlsmiljø hørte om 
avls- og registreringsprogram-
met. I 2010 blev Erik Lund 
kontaktet af Frank Hansen, 
Skandinaviens største lam-
meproducent. Han havde brug 
for hjælp til at styre logistikken 
omkring sine dyr. 
”Han kørte et program udviklet 
af Dansk Landbrug, men det 
var kompliceret at bruge, og de 
stoppede med at udvikle det, så 
Frank Hansen ønskede noget 
nyt,” fortæller Erik Lund. 
Et større softwarehus vil ikke 
lave den slags, da markedet er 
for lille til at dække udviklings-
omkostningerne. Men Erik Lund 

sagde ja til opgaven, selvom 
han vidste, at det ikke var no-
gen guldgrube. 
Programmet, kaldet Fåredata, 
blev udviklet i samarbejde med 
lammeproducenten og hans 
ansatte. Processen tog et års 
tid, da lammeproduktion er en 
række faser i 
en årscyklus.  
”Jeg startede i 
februar 2010. 
Program-
met skulle 
være klar til, 
ved hjælp af 
øremærker 
og PDA, at 
registrere de 
ca. 3.500 lam, der kom i løbet 
af april.” 
Og der er god brug for IT hos 
lammeproducenten. Dyrene 
skal vejes, syge dyr behandles, 
i efteråret begynder slagtninger-
ne, og så skal næste sæson for-
beredes: Hvilke mordyr og lam 
skal indgå i avlen, den rigtige 
vædderkombination skal findes 
osv. Alt det er nu blevet meget 
nemmere for Frank Hansen, der 
ikke kan undvære Erik Lunds 
program og gladelig betaler 
5.000,- om året for retten til at 
bruge det, fordi investeringen  
rigeligt tjenes ind på en forbed-
ret bundlinje.

forreTningen breder sig
Udover egne data, har lam-
meproducenten Frank Hansen 
også brug for at gemme slagte-
data på de lam, han sender til 
slagtning. Tallene bruger han til 
statistik og i avlsarbejdet. Hidtil 
har det mindre slagteri, Frank 
Hansen bruger, afleveret hånd-

skrevne data, der bliver indta-
stet manuelt, men nu, hvor alle 
dyr har øremærke, burde data 
kunne aflæses med en PDA. 
Derfor pressede lammeprodu-
centen på for, at slagteriet også 
fik et registreringsprogram. Erik 
Lund fortæller: 

”Jeg har lige 
færdigudvik-
let program-
met, som 
slagteriet 
tager i brug 
i februar. 
Derefter får 
lammepro-
ducenten 
automatisk 

data tilsendt pr. mail, og med 
ét klik kan de indlæses i en 
database.”  
Også dette program har Erik 
Lund fået positiv respons på. 

glad for myndighedskraV 
Landbrugsprogrammer er et 
nicheområde. Ikke mange 
kaster sig over dem, for det 
kræver indsigt, og økonomien 
skal hænge sammen. Men det 
gør den også for Erik Lund, der 
stiler efter med tiden at få 50 
brugere af Fåredata, hvilket han 
mener, er realistisk.  
”Kontrolbesøg var sjældne 
før år 2000, men nu får du 
kæmpebøder og bliver trukket 
i landbrugsstøtte, hvis ikke 
du dokumenterer alt om hvert 
eneste dyr i din besætning – 
fem år tilbage. Jeg kan næsten 
være glad for, at myndighe-
derne stiller alle de krav, for det 
betyder større efterspørgsel på 
IT-løsninger.”
Men det er ikke kun økonomisk, 

at Erik Lund sætter pris på sin 
IT-niche. Programmeringsmæs-
sigt finder han arbejdet enormt 
spændende. 
”Der er mange ting at tage 
hensyn til i fx avlsprogram-
mer. Til Gotdata udviklede 
jeg på baggrund af regler fra 
Landbohøjskolen en funktion, 
der beregner graden af indavl 
ni generationer tilbage. Det er 
voldsomt komplicerede mate-
matiske udregninger, der ligger 
bag, men det lykkedes.” 

kun fordele
Netop udviklingen af pro-
grammer og de matematiske 
puslespil er med til at holde den 
67-årige IT-konsulent skarp. På 
spørgsmålet, om han oplever 
fordomme hos kunderne, er 
svaret nej.  
”Jeg har aldrig oplevet åbenlys 
aldersdiskrimination. Jeg kan 
ikke sige, om en kunde har fra-
valgt mig til fordel for en yngre 
konsulent, men jeg tror det ikke. 
En af fordelene ved at være 
konsulent er netop, at det ikke 
er alderen, der tæller, men det, 
du kan og det, du leverer.” 
Til gengæld er der en stor 
fordel ved at være oppe i årene. 
Erfaringen. Både fagligt, hvor 
han har et arsenal af tidligere 
løsninger, han kan trække på, 
og menneskeligt, hvor han 
fornemmer, at alderen gør det 
nemmere at tale med alle slags 
mennesker – måske fordi han 
har bevist sit værd. Og erfarin-
gen skal ikke gå til spilde. 
”Så længe jeg har ideer og kun-
der, der kan bruge min erfaring 
og kompetencer, har jeg ikke 
planer om at gå på pension.”

NichepRogRammøR  
foR laNdbRuget
UDvIkLeR eRIk LUnD hAR væReT MeD, sIDen IT Lå I vUggen. DeT eR bLeveT TIL sMå 
30 åRs eRfARIng I IT-bRAnChen, hvORAf De 13 åR hAR væReT sOM IT-kOnsULenT. 
Men seLvOM hAn hAR nåeT pensIOnsALDeRen, hAR hAn Ikke TænkT sIg AT sTOppe. 
hAn eR gODT I gAng MeD AT skAbe sIg en pOTenTIeLT LUkRATIv fORReTnIng. 

Interview med IT-konsulent Erik Lund

”Jeg startede i februar 
2010. Programmet skulle 
være klar til, ved hjælp af 
øremærker og PDA, at re-
gistrere de ca. 3.500 lam, 
der kom i løbet af april.”
Erik Lund
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Navn: Erik Lund 
Alder: 67 
Uddannelse: Ingeniør  
 og civiløkonom 
Titel: IT-konsulent 
Fokus: Office-pakken,   
 Visual Studio og  
 databaser 
 
Erik Lund har arbejdet med IT siden 
1985 og har været konsulent siden 
2000.

Blå bog
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I november, december og januar har 396 ProData-konsulenter arbejdet på projekter  
hos kunderne. Heraf er følgende 40 konsulenter begyndt på helt nye opgaver:

Konsulentstarter
2. november 2012 til 1. februar 2013

Adam Markiewicz

Andreas Juul hirszhorn

Arjen geerse

bence Löcsej

birgitte M. pedersen

Carsten bejder nielsen

Dorthe Lysdahl

henning Jørck

Jacek starzycki

karsten feddersen

katarzyna kuc

ketil Johansen

kjeld borup pedersen

krzysztof Rychta

Marc hutnik

Martin eiler

Mette nielsen

Michael kofoed

Mikkel C. kjærgaard

Morten schmidt-petersen

Morten sonne

niclas Lundqvist

nicolas Duminil

Ole eggers-Larsen

paweł Dziadek

peter kristiansen

peter Liebst

poul fischer

Rafał groñ

Ray McCarthy

Robin Westerhoff

Roman pawlik

stevan Janosevic

søren Lassen

Taras kravtchouk
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Redesign af  
konsulenter.dk
Konsulenter.dk har fået nyt ud-
seende. Målet har været at gøre 
navigationen enklere og kun be-
holde de vigtigste informationer. 
CV-sitet blev fornyet sidste som-
mer med nyt interface og øget 
brugervenlighed, så her har vi 
kun justeret farverne, så de mat-
cher det ændrede design: Vi har 
introduceret en ny ProData-blå, 
og bierne er sendt på græs.  
Hvis du ikke allerede har set 
forandringen, kan du opleve den 
på www.konsulenter.dk. 

Vi vil gerne høre din mening om 
det nye design. 
Du kan give os den på
www.konsulenter.dk/feedback

Efterspurgte kompetencer  
ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter, der arbej-
der 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. 

 
plaTforme
.NET
Android
AS/400
CICS
iOS
Java EE
Java
Linux
MVS
Qt
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, 
SUN …)
Ubuntu
VMS
Windows
Windows CE
Windows 
NT/2000/XP
Windows Phone

 

meToder
Basel III
CMMI 
GMP
ITIL
LEAN
Multi threading
PRINCE2
Scrum
Six Sigma

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  
konTorsTøTTe-
applikaTioner
Movex
Papyrus
QTP 

ProData Consult åbner en 
filial i Holland og har udnævnt 
Toine van Kastel som Country 
Manager. 

Toine van Kastel har mere end 
15 års erfaring med salg, IT og 
HR, og han har med succes 
hjulpet organisationer med re-
kruttering af de bedste freelan-
ceressourcer og medarbejdere.

Det er anden gang, at ProData 
Consult er til stede i Holland. 
Før 2010 var ProData Consult i 
Holland en franchise på licens, 
men ejeren, Dataman, mistede 
licensen, da de gik konkurs i 
oktober 2010. På det tidspunkt 
var ProData Consult Holland en 
succesfuld virksomhed. Derfor 
ønsker ProData Consult nu 
at genskabe successen med 
hjælp fra Toine van Kastel, der 
håndterede ProData-franchisen 
under Dataman-ejerskabet.

Formålet med den hollandske 
gren af   ProData Consult er at 
opbygge en solid forretning og 

genvinde de tidligere kunder og 
konsulenter, så en ny kunde- og 
konsulentdatabase kan opbyg-
ges. Målet er at nå en sund om-
sætning ved udgangen af   2013. 

ProData Consult Holland har 
kontor i Gorinchem, og det 
lokale salgsteam vil bestå af 
Toine van Kastel og en assistent. 
Alle backoffice-tjenester vil 
blive forvaltet af hovedkontoret i 
Danmark.

ProData Consult udvider i Holland

Thomas g. Jensen

Thomas søby Ingwersen

Tomasz Wieczorkowski

Torben gram

Torben Ravn

Gør dit CV  
forårsklar 
Tjek dit ProData-CV på  
www.konsulenter.dk/cv,  
og opdater dine kompetencer 
samt tilføj dine seneste  
erfaringer/opgaver.  
Har vi et fuldt opdateret CV 
i databasen med alle dine 
kompetencer, øger du dine 
muligheder for, at vores 
sælgere finder nye projekter 
til dig i 2013.

konsulenter.dk  
på Twitter  
Følg med, og se de nyeste  
opgaver fra ProData Consult 
på:  
twitter.com/konsulenterdk 
 
På konsulenter.dk kan du  
også bruge vores nye Twitter- 
funktion og tweete opgaver  
til dine followers.



Program: 

Kl. 17.00-18.30  Præsentation og indlæg ved 
  Martin Gorm Pedersen 

Kl. 18.30-19.00 Spisning

Kl. 19.00-20.00 Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

 Martin Gorm Pedersen 
er konsulent for ProData 
Consult og har igennem 
en årrække stået for ud-
viklingen af kongehusets 
IT-strategi. Her har han 
udviklet et unit ERP-
system, der håndterer 
mange af de administra-
tive udfordringer, som 
et moderne kongehus 
står overfor. Desuden er 
Martin stifter af Software 
as a Service-platformen 
RequirementOne, som 
med succes benyttes til 
kravspecificering, pro-
jektledelse og udbud af 
brugere i over 100 lande.

Invitation til forumaften i Hvidovre

Projektsucces  
med kravspecifikationer 
– og strategisk brug af Software as a Service-værktøjer

tilmeldiNg Arrangementet er 
gratis, men tilmelding er nødvendig 
på www.konsulenter.dk/forum

ved Martin Gorm Pedersen 
 
En veldefineret kravspecifikation og en effektiv projektudførelse er 
vigtige skridt på vejen mod projektsucces. Martin Gorm Pedersen 
deler ud af sine mangeårige erfaringer med sammensætninger af 
projektteams samt brugen af Software as a Service-værktøjer som 
fundament for projektgennemførsel.

Hør bl.a. om:

• Valg af projektledelsesværktøjer

• Effektiv projektledelse gennem kravspecificering

• Opbyg teamet smart

• Brug af outsourcing

• Vigtigheden af kravstyring

• Mersalg til kunder

Martin tager i det ovenstående udgangspunkt i konkrete business 
cases og produktdemonstrationer, og der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål undervejs.  
Vi byder på kaffe, kage og et let måltid undervejs.

Torsdag 
den 11. april  

kl. 17.00-20.00 
stamholmen 157 

2650 hvidovre


