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ProData Consult er gået ind i Q3 
med over 300 konsulenter på 
kontrakt, og med udmeldinger 
om de stærkeste pipelines  
nogensinde fra vores  
nøglekunder.

Efterårssæsonen ser med andre 
ord umanerlig spændende ud, 
og hvis du ikke allerede har et 
opdateret ProData CV og godt 
kunne bruge en opgave her i 
andet halvår, vil jeg kraftigt an-
befale, du går ind på  
www.konsulenter.dk, opdaterer 
dit CV og melder dig klar.

Dette nummer af Konsulent-
Nyt beskæftiger sig med test, 
test og test. Da jeg startede i 
branchen for 12-13 år siden, var 
Test knap nok en selvstændig 
disciplin. I slutningen af nullerne 

begyndte vi for alvor at få fore-
spørgsler på test-konsulenter, 
og i dag udgør test-konsulenter 
omkring 20% af vores samlede 
konsulentomsætning – og det 
er et stadigt voksende marked 
med stigende efterspørgsel.

Thomas Axen har været en af 
de absolutte drivkræfter i  
Danmark i den proces og giver 
her i magasinet sit syn på vigtig-
heden af test og sin opfattelse 
af en god tester og et optimalt 
testforløb. Thomas afholder 
desuden forumaften her i huset 
om emnet, som du kan læse om 
på bagsiden. Det plejer at være 
et stort tilløbsstykke og kan på 
det varmeste anbefales.

Lige gyldigt hvad man laver 
i denne branche, så er det i 

dag en umiskendelig fordel, ja 
en nødvendighed, at have en 
grundlæggende viden omkring 
test, testteori og testprocesser. 
Det håber vi også, du synes og 
løfter på de kommende sider 
for en flig af testuniverset fortalt 
og beskrevet af hardcore test-
nørder.

 
Søren Rode 
Adm. direktør

Så er en lang, varm  
og fantastisk dansk  
sommer forbi
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Større foKuS på teSt i peNSam
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Thomas Axen er en mand, der tager test alvorligt. 
Det har han gjort siden 1995, hvor de primære 
firmaer har været Microsoft på ERP-området, og 
derefter ATP, hvor han har brugt en årrække på 
at videreudvikle testområdet. Thomas Axen er nu 
travlt beskæftiget med at gentage succesen  
i PenSam.

Dobbeltinterview med Thomas Axen, afdelingsleder  
– IT-forretningsudvikling, og Charlotte Dam, test manager. 
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”Vi har samlet IT centralt, ryddet op i 
udviklingsmodeller og ensrettet processer 
og arbejdsgange; alle skal arbejde efter 
Gatemodellen,” fortæller Thomas Axen.
Han har taget test manager Charlotte Dam 
med fra ATP. Hun er i dag faglig ansvarlig for 
testområdet i PenSam, og hun fortæller: 
”Det har krævet mange gode diskussioner 
at nå frem til en fælles opfattelse og derved 
blive enige om, hvad det vil sige at lave best 
practise-projekter.          

GATEMoDEllEn SæTTER RAMMERnE
Ud over at optimere testsiden er målet 
med Gatemodellen at skabe en samlet 
IT-organisation, ét hold. Og dette er den 
største forandring, der er sket i PenSam. 

Gatemodellen er dog kun det første skridt, 
der sætter rammerne og mulighederne for 
forbedringer. Thomas Axen siger:
”Jeg er meget bevidst om, at man skaber 
nogle behov. Alle de metrikker og målinger, 
vi kommer til at lave nu, starter noget hos 
ledelsen – de vil have/vide mere. Samtidig 
giver det os mulighed for at gå ind og tune 
hver del af motoren.”
Og det kan godt betale sig at lave målinger. 
I ATP stod Thomas Axen for metrikker, der 
viste, hvor ressourcerne blev brugt. Fx initi-
erede han en mere detaljeret tidsregistrering 
for at identificere, hvor tidsrøvernee var, og 
hvordan man skulle omprioritere ressource-
forbruget.

efter at  

have arbejdet med videre-

udvikling på testområdet i 

ATP rykkede Thomas Axen 

sidste år videre til PenSam 

for også at videreudvikle  

IT-forretningsudviklings-

afdelingen, herunder at 

optimere testområdet 

og skabe fælles fodslag.  

Målene er bl.a. mere 

automatiserede tests, flere 

strømlinede processer, klar 

kommunikation og bedre 

testmiljøer. Og de mål skal 

nås ved hjælp af Pen-

Sams nye Gatemodel, som 

indeholder management-

værktøjet til styring af 

projektbaserede udviklings-

processer.
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Det tog Thomas Axen syv år at skabe en 
effektiv testorganisation i ATP, men han 
mener, at det kan gøres langt hurtigere i 
PenSam, fordi han og Charlotte Dam har 
været igennem processen én gang, og fordi 
organisationen er mindre.

PRojEkTlEDERE oG TESTlEDERE SoM  
MAkkERPAR
Test fylder typisk en tredjedel af et soft-
wareudviklingsforløb og udgør dermed 
en stor andel af udgifterne. Derfor har det 
været vigtigt for Thomas Axen at få test på 
agendaen i PenSam. Det har han blandt 
andet gjort ved at få test managerne og 
projektlederne til at arbejde tæt sammen 
som makkerpar for at skabe tydelighed i 

deres indbyrdes afhængighed og sikre, at
projektet bliver en succes. 
”Rollerne er meget mere balancerede nu, 
og de fungerer rigtig godt sammen som 
makkerpar,” fortæller Thomas Axen.
Måske fordi afdelingslederens krav til enga-
gement og faglig dygtighed betyder, at det 
er en anden type testlederkompetencer, der 
kommer i spil: De træder mere i karakter og 
tager ansvar, hvilket værdsættes. Projektle-
derne oplever nemlig, at de kan give slip på 
en tredjedel af deres ansvar. Thomas Axen 
siger:
”Projektlederne skal ikke længere følge op 
på testlederne. Det er en kæmpe lettelse 
for dem.”

TEST ER En kARRiEREvEj
Thomas Axen har flere gange været ude for 
den holdning til test, at man altid kan sætte 
ansatte, der ikke kan andet, til at teste. Det 
er han lodret uenig i:
”Jeg vil kun have engagerede testere, der 
sætter en ære i det, de laver, og som bliver 
certificerede. At være tester er en karriere-
vej, ikke en mellemstation på vej til noget 
andet.”
Mange dygtige konsulenter har ikke tidligere 
set test som et attraktivt arbejdsområde, 
men det seneste år har det ændret sig 
markant. 
”I starten spurgte vi nogle af de konsulenter, 
vi havde gående, om de var interesserede 
i at blive fastansat – de sagde nej tak. 

Navn: Thomas Axen 
Alder: 45 
Stilling: Afdelingsleder  
 – IT forretningsudvikling,   
 PenSam 
Uddannelse: Diplom, IT-ledelse og  
 strategi, IT-Universitetet i   
 København 

Blå bog
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Men nu, hvor de kan se, hvad der er sket 
det seneste år, siger de ja. Konsulenter, vi 
kender, spørger også, om vi skal bruge flere 
folk. Vi har skabt et positivt rygte,” siger 
Thomas Axen, der mener, at test generelt er 
et vækstområde, hvor konsulenter fremover 
vil kunne finde flere opgaver.

STADiG lAnG vEj Til MoDEnhED 
Test optager ikke kun Thomas Axen i 
arbejdstiden. Som en del af bestyrelsen 
for DSTB, den danske softwaretestkomité, 
bidrager han til at fremme udviklingen af 
softwaretest i Danmark. Her kan han se, at 
der er en voksende interesse for konfe-
rencer og en tendens til større modenhed 
inden for test.
”Men der er stadig lang vej til det, Charlotte 
og jeg har været igennem.” Det er blandt 
andet tydeligt for Thomas Axen, når han 
holder indlæg på testkonferencer. ”Forståel-
sen for området blandt de folk, der kommer, 
ligger et andet sted – de tror, de er der, 
men vi forstår ikke hinanden. Der er måske 
10-15 virksomheder i Danmark, der har den 
fornødne modenhed,” siger Thomas Axen. 

En stor del af årsagen til den manglende 
modenhed på testområdet ligger i kar-
rierevejene. Videnbasen smuldrer, fordi 
eksperter som Thomas Axen rykker op i 
systemet, hvor de skal fokusere mere på 
ledelse og mindre på test. Dermed kan det 
næste hold testere og testledere i bunden af 
fødekæden begynde forfra. 
Thomas Axen siger:
”Vil man fastholde det høje niveau, skal 
softwaretest oprettes som en faglig disciplin 
på universiteterne. Det vil kræve forskning 
på området, men jeg tror på, det kommer.”

Det SKer iNDeN  
for teSt i peNSam 

•	 Arbejdet med Gatemodellen har 
givet en større forståelse for test i 
IT-udvikling, og test kommer med 
allerede i foranalysen

•	 Projektledere og test managere er 
nu et makkerpar

•	 Projektledere og test managere har 
et fælles forum, hvor forskellige 
emner tages op

•	 Etablering af rollen release test 
manager

•	 Test har to slides i styregruppe-
materialet, og test er synlige (se 
illustrationer)

•	 Etablering af testmetrikker, som 
middel til at foretage procesforbed-
ringer

•	 Etablering af et testdashboard  

•	 De forskellige roller inden for test er 
blevet beskrevet

•	 Vi satser stadig på automatiseret test

•	 Test arbejder kontinuerligt med 
testmodenheden 

•	 Test arbejder på en tættere  
involvering af forretningen

Navn: Charlotte Dam 
Alder: 53 
Stilling: Test manager og faglig   
 ansvarlig for test,  
 PenSam 
Uddannelse: Civilingeniør, informa-  
 tionsteknologi, DTU 

Blå bog
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Automatisering 
af test kræver 

helhjertet tilgang 
hviS MAn ovERvEjER AT AuToMATiSERE TEST i Sin  

viRkSoMhED, SkAl MAn føRST GøRE SiG klART hvoRfoR. 
DEREfTER SkAl MAn AfSæTTE RiGEliGT MED TiD,  

RESSouRcER oG knofEDT, hviS MAn vil hAvE noGET uD 
Af invESTERinGEn. DET foRTællER MADS looSE WinklER, 
En Af DAnMARkS bEDSTE inDEnfoR AuToMATiSERET TEST.

Interview med konsulent Mads Loose Winkler, udvikler og automatiseret tester.

”Grunden til at man skal gøre sig klart, 
hvorfor man ønsker at automatisere, er 
simpel. Man kan nemlig ikke bare gå 
ud fra, at man kan spare tid eller penge 
på den manuelle regressionstest ved 
at automatisere. Man skal op i en vis 
størrelse, for det er et tungt maskineri, 
man sætter i gang, og det koster noget, 
næsten ligegyldig om man bruger det 
eller ej, for de automatiserede scripts 
skal vedligeholdes for at kunne fungere. 
Desuden kræver en besparelse af den 
manuelle regressionstest, at man har 
afsat tid til at udføre den, og den ikke 
allerede er ’sparet’ væk.”

Det er voldsomt svært at gøre op i tid. 
Men man får noget andet ud af det. 
Man får en meget bredere dækning 
og hurtigere test, hvilket igen betyder 
større sandsynlighed for at køre test, 
som man ikke ville køre i en standard-
release, fordi den bliver sparet væk, 
eller udviklerne ikke kan nå det. 
”I en releaseproces er der et vindue til 
test. Det vindue kan skrumpe ind, hvis 
releasen udskydes, eller ting ikke lige 
virker. Ved at have hurtigere test er der 
større chance for, at man får testet i det 
hele taget – hvilket sandsynligvis giver 
et produkt med færre fejl.”
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nåR En viRkSoMhED kaster sig over auto-
matisering af test, bør ledelsen være klar 
over, at man går i gang med en grundlæg-
gende ændring af processer i virksom-
heden. Og sådan en 
procesændring vil altid 
kræve fokus og tid. Der 
skal samtidig være vilje i 
ledelsen og nogen til at 
drive processen – gerne 
en ildsjæl – for den kræ-
ver også, at man finder 
de profiler, der kan løse 
opgaven. Mads Loose 
Winkler fortæller:
”Det er ikke nok bare at 
købe et automatiseringsværktøj og sætte 
en manuel tester til at gå ind og automa-

tisere virksomhedens test. Man skal have 
nogen, der har specialistviden, ellers tror 
jeg, at man bliver skuffet over resultaterne – 
eller manglen på samme.”

Derudover er det vigtigt 
at testere, test managere, 
udviklere og projekt-
ledere er klar over, at 
automatisering eksisterer, 
og hvordan de bedst 
udnytter denne funktion i 
virksomheden.
Det er en form for pro-
cesændring, der kræver 
tilvænning på samme 
måde, som hvis man 

indfører en ny mødekultur. Mads Loose 
Winkler siger:

”Det er ikke nok at sende mail ud med 
information om ændringerne – det er en 
modningsproces, der kræver en vedhold-
ende indsats.”

TEST ER En MoDninGSPRocES
I ATP er modningsprocessen stadig i gang. 
En proces, der startede, før Mads Loose 
Winkler kom ind i organisationen for fem 
år siden. Organisationen har haft glæde af 
automatiseringen, og Mads Loose Winkler 
mener, at den har kunnet betale sig for ATP, 
men han mener også, at der altid er plads til 
forbedringer.
”Det arbejder man på, og meget er allerede 
automatiseret i ATP. I en stor organisation 
med mange forskellige områder, der skal 
spille sammen, er det ikke altid let at indføre 

Det er en form for  
procesændring, der  
kræver tilvænning på  
samme måde, som hvis 
man indfører en ny  
mødekultur.  
 Mads Loose Winkler
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procesændringer,” siger Mads Loose 
Winkler. 
Han mener, at der kan være mange forkla-
ringer på, at automatisering af test er svær 
at få 100 % forankret. Årsagerne kan vari-
ere fra manglende informering af resten af 
organisationen og for lidt fokus på driften, 
til politiske overvejelser om, hvorvidt der 
skal automatiseres, og hvilke ressourcer 
der skal afsættes til det.

cEnTRAl EllER DEcEnTRAl AuToMATiSERinG
Om styringen af automatiseret test skal 
være central eller decentral afhænger i 
nogen grad af de ressourcer, man har i virk-
somheden. I Mads Loose Winklers optik er 
der flest fordele ved at centralisere automa-
tiseringen. På den måde 
samler man viden på et 
par medarbejdere, der 
kan holde styr på scripts 
på tværs af organisatio-
nen. Derudover er det en 
fordel, hvis automatise-
ringsteamet primært har 
fokus på udvikling, og at 
al testviden ligger hos de 
manuelle testere. Mads 
Loose Winkler siger: 
”Det er svært at finde 
gode udviklere, som 
også er gode til  
manuel test, og automatiseringsrollen bliver 
hurtigt meget versatil: Ud over udvikling af 
scripts ligger der en del fokus på afvik-
ling og drift af scripts, heri opfølgning på 
fejl i applikationen, tilretning af testdata, 
estimering af opgaver og generel rådgivning 
vedrørende automatisering af test.”
Der er andre fordele ved at køre automa-
tiseringen af test centralt. Løsninger og 
dokumenter bliver mere ensartede, og 
man har få eksperter i stedet for at sprede 
viden meget ud. Ved en decentral løs                        
ning får man hurtigt mange nøglepersoner, 
der ikke nødvendigvis kan overtage hinan-
dens arbejde, fordi de udfører det på hver 
deres måde. 

blivER huRTiGT nEDPRioRiTERET
Ordet fokus er lidt af et mantra for Mads 
Loose Winkler, for han oplever gang på 
gang, at automatiseret test i en travl hver-
dag ryger nederst i prioriteringsbunken. Det 
er noget, man laver til næste release, ude i 

fremtiden, så ofte ender de ressourcer, der 
skulle have lavet scripts, med at få uddele-
geret andre opgaver, der haster mere.
”Generelt er en af de store udfordringer 
at få test, som er beskrevet, så man kan 
automatisere dem. Mange af de testcases, 
jeg har set, er mere lavet som stikord til en 
med specialistviden inden for applikationen, 

og man kan ikke som 
udenforstående følge en 
vejledning, hvor der står: 
Find en kunde, og opret 
en kundeaftale,” siger 
Mads Loose Winkler.
Man skal vide i detaljer, 
hvad der skal gøres, så 
man kan gå ind og gen-
nemføre testen.  

DRifTSoMkoSTninGER 
ovERRASkER MAnGE
Det kan komme bag på 
nogle virksomheder, at 

det kræver tid og ressourcer at drifte og 
vedligeholde automatiseringssuiten, efter 
at udviklingen af automatiseringsscripts har 
fundet sted. Alle scripts bør jævnligt afvikles 
for at sikre, at de stadig virker og er klar 
til test, når det gælder. Ændringer i miljø, 
testmaskiner, testdata, automatiserings-
softwaren og selve applikationen kan nemt 
få et script til at fejle. At være på forkant er 
essentielt for at have en brugbar automati-
seringssuite. Mads Loose Winkler uddyber:
”F.eks. overvejede vi i ATP på et tidspunkt, 
om vi skulle afvikle alle vores scripts hver 
dag. Men det kræver, at nogen kigger på 
dem hver dag, finder fejlene og får dem ret-
tet eller tager de forældede scripts ud. Det 
er en tung proces. Nogle af fejlene er ikke 
nødvendigvis fejl i script eller applikation  
det kan være et problem med testmiljøet, 
og så kræver det, at man finder frem til 
den rigtige mand i organisationen, der kan 
hjælpe med at fikse problemet. Det er en 
stor driftsopgave.”

Navn: Mads Loose Winkler 
Alder: 37  
Stilling: Udvikler med testerfaring 
Uddannelse: Autodidakt

Blå bog

Alle scripts bør jævnligt 
afvikles for at sikre, at de 
stadig virker og er klar 
til test, når det gælder. 
Ændringer i miljø, testma-
skiner, testdata, automati-
seringssoftwaren og selve 
applikationen kan nemt få 
et script til at fejle.  
 Mads Loose Winkler

forDele veD automatiSeriNg 
•		Spar	manuelle	timer	ved	afvikling	af	

regressionstest 

•		Undgå	manuelle	fejltagelser	ved	
repetitionstest 

•		Mindre	behov	for	ressourcer	med	
specifik viden 

•		Mulighed	for	større	testdækning 

•		Hurtigere	svar	ved	afvikling	af	regres-
sionstest

•		Regressionstest	holdes	ved	lige	 

•		Fejl	findes	tidligere
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hvilkE TyPER oPGAvER SiDDER Du  
ovERvEjEnDE MED?
Jeg sidder typisk med testrelaterede 
opgaver inden for pensionsbranchen 
og især med opgaver, der relaterer sig 
til Edlunds Liv.Net ramme-
værk. P.t. sidder jeg hos 
PenSam på et projekt, 
der involverer en 
bunke forretnings-
regler og går på 
tværs af en lang 
række systemer 
i organisationen. 
Dermed er der 
både fokus på 
forretning og mere 
tekniske integratio-
ner, og den blanding 
passer mig godt.

ER DER En uDfoRDRinG, DER ofTE 
GåR iGEn i DiT ARbEjDE  
– oG hvoRDAn hånDTERER Du DEn? 
Det er til tider en udfordring at holde sig 
opdateret på ændrede krav undervejs 
og få tilrettet testcases mv. Det sker 
ofte, at man glemmer at informere 
testerne, når der tages nye beslutnin-
ger, men det er jo essentielt, at man 
som tester hele tiden er opdateret på 
løsningen.

hvAD SæTTER Du MEST PRiS På i DiT 
ARbEjDE?
Jeg sætter stor pris på, at man som te-
ster får forståelsen af hele processen og 
den forretningsmæssige baggrund her-
for. Jeg startede egentlig som udvikler, 
men var dybt frustreret over altid kun at 
kende et lille hjørne af det system, jeg 
var med til at bygge. Jeg har
et stort behov for at forstå helheden, 
og det får man mulighed for som tester. 
Desuden er man som tester i berøring 
med mange mennesker – kravstillere, 
udviklere, brugere etc. – og kommer 

derfor lidt rundt i organisationen.

hvAD GivER DiG DE STøRSTE  
fRuSTRATionER?
Jeg kan godt blive meget involveret i 

et projekt, og det kan til tider 
være frustrerende for mig 

ikke at være med i alle 
hjørner. Jeg øver mig 

i at sige til mig selv, 
at jeg ikke behøver 
være eksperten på 
alle områder, og at 
jeg ikke behøver 
være med i alle 
diskussioner. Men 

det kan godt være 
svært.

hviS Du kunnE få én 
TinG ænDRET i DiT ARbEjDE 

MED TEST, hvAD SkullE DET Så 
væRE – oG hvoRfoR?
Jeg ville rigtig gerne have test med 
helt fremme i processen, involveret 
allerede i kravstillingsprocessen. Der er 
et kæmpe tab af viden ved, at test ofte 
først kommer til, når noget er klar til at 
blive testet. Jeg mener, det er vigtigt, at 
man som tester forstår, hvad forretning-
en vil have, så man tester med dette 
for øje og ikke kun efter, hvad man har 
forstået ud fra en kravspecifikation. 
Med test involveret i kravstillingsproces-
sen vil man kunne bevare den vigtige 
forretningsforståelse gennem hele 
projektet, og det vil give en langt højere 
kvalitet i testen. Jeg ser ofte testere 
bruge uforholdsmæssig meget tid på 
små usandsynlige scenarier, fordi de 
mangler forståelse for, hvad der er det 
væsentlige. Derfor tror jeg også, at det 
vil give en mere effektiv testproces.

Louise Ege
Tester/IT-konsulent

Testere bruger uforholds-
mæssig meget tid på 
usandsynlige scenarier

To konsulenter om deres holdning til testarbejde:
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hvilkE TyPER oPGAvER SiDDER Du  
ovERvEjEnDE MED?
Som freelance test manager hyres jeg 
som regel ind til at planlægge testen af 
et produkt med nogle større knopskyd-
ninger i et større kompleks af 
integrerede systemer. I 
praksis betyder det, at 
jeg bliver projektle-
derens garant for, at 
produktet kom-
mer ud med den 
rette kvalitet og de 
ønskede krav.

ER DER En uD-
foRDRinG, DER  
ofTE GåR iGEn i 
DiT ARbEjDE – oG 
hvoRDAn hånDTERER  
Du DEn? 
Der er flere gengangere blandt 
udfordringerne, men hvis jeg kun skal 
nævne én ting, så er det, at der ofte 
mangler en tegning over, hvordan data 
flyder gennem systemerne, og hvordan 
de forandres. Der er skrevet et antal 
dokumenter, som har med arkitektur, 
design, implementering og processer at 
gøre, men denne ene tegning mangler. 
Tegningen bliver i projektet brugt til at 
kunne fortælle en historie om, hvordan 
forretningens processer påvirker sy-
stemerne. Den bliver projektets rygrad 
og kommunikationsredskabet mellem 
udviklere, forretning og testere til fælles 
forståelse.
Få personer forstår, hvilken deltalje-
ringsgrad, tegningen skal have. Derfor 
står jeg som regel for den, hvilket også 
giver mig kendskab til systemet i sin 
helhed i en høj detaljeringsgrad. Hvis 
tegningen udføres på et tidligt tidspunkt 
i projektet, opdager jeg huller i syste-
mernes interfaces og kan derfor sætte 

de involverede parter sammen, så de 
kan blive enige om en løsning.

hvAD SæTTER Du MEST PRiS På i DiT 
ARbEjDE?

Når jeg kan se, at det som 
udvikles, kan hjælpe 

mange mennesker i 
deres arbejde, og når 

jeg kan bidrage med 
at skabe forståelse 
mellem forretning 
og udviklere.

hvAD GivER DiG  
DE STøRSTE  

fRuSTRATionER?
Dem får jeg, når for-

retningen kommer for 
langt væk fra projektet 

og ikke har føling med, hvor 
projektet er. Jeg er stor tilhænger 

af agile projekter, hvor forretningen bli-
ver skolet i at være tæt på projektet, så 
produktet, der udvikles, har forbindelse 
til virkeligheden.

hviS Du kunnE få én TinG ænDRET i DiT 
ARbEjDE MED TEST, hvAD SkullE DET 
væRE – oG hvoRfoR?
Mit højeste ønske er at komme til et 
projekt, hvor udviklingsteamet har 
indført continuous integration, og at al 
regressionstest er automatiseret af et 
automatiseringsteam, som konstant 
tilfører nye test til suiten.
Hvis mit ønske blev opfyldt, ville det 
være muligt at få nedsat cyklustiden fra 
udvikling til produktion markant. Det 
ville også betyde, at der faktisk kunne 
testes i dybden på de krav, der stilles til 
projektet. 

Jakob Øjvind Nielsen
Test manager/Teknisk projektleder

Der mangler ofte en  
tegning over, hvordan data 
flyder gennem systemerne
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Der var film og fyraftensøl til 
deltagerne på et konsulentar-
rangement i slutningen af juni. 
Deltagerne var så begejstrede 
for tiltaget, at der er flere 
events på vej. 

ProData Consult havde 
inviteret på filmen Only God 
Forgives, og bagefter var der 
øl og poolspil på Pub & Sport 
på Vester Voldgade. Alle 
mente, at filmen var meget 
alternativ, men den satte gang 
i snakken, og der var bred 
enighed om, at aftenen var en 
succes – og at ProData gerne 

må stable flere konsulentar-
rangementer på benene.
Salgsdirektør Jan Wolff, 
der var aftenens vært, fik 
efterfølgende mails fra flere af 
deltagerne. 

Konsulent Klaus Nielsen skrev 
følgende:

”Jeg havde glæde af at mødes 
med nuværende og nye kol-
legaer i en anden sammen-
hæng end normalt. Faktisk var 
en af dem en af mine tidligere 
studerende fra ITU, som hel-
digvis var for fuld eller høflig til 

at huske min undervisning.”

John Brun sagde om aftenen:
”Et superhyggeligt arran-
gement, der meget mod 
sædvane holdt mig ude helt til 
midnat. Det er faktisk længe 
siden, at jeg har hygget mig, 
så tiden gik i stå. Filmen var 
godt nok en særlig oplevelse. 
Jeg har endnu ikke besluttet 
mig for, om det er godt eller 
skidt – men den har gjort et 
stort indtryk. Oplevelser er 
det, som giver livet indhold. 
Tak for det.”

Efterspurgte kompetencer  
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 telefon 43 43 11 71.

PlATfoRME
.NET
Android
AS/400
CICS
iOS
Java EE
Java
Linux
MVS
Qt
SAP 
SAP HANA
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN 
…)
Ubuntu
VMS
Office 365

Windows
Windows Phone
 
METoDER
Basel III
CMMI 
GMP
ITIL
LEAN
Multi threading
Prince2
Scrum
Six Sigma

SPRoG/ 
væRkTøjER
Adobe CS
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 ...)
HTML 5
LESS/CSS
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 

Gør dit CV  
efterårsklar 
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.

Ny ressource- 
koordinator
Maria Boeck 
Littau starter 
den 2. sep-
tember som 
ressource-
koordinator 
hos ProData 
Consult i  
København.  
Maria er 36 
år og kom-
mer fra en 
baggrund som telemarketingmed-
arbejder og salgskonsulent med 
solid erfaring i at søge og screene 
kandidater. Film og fyraftensøl for konsulenter

vidste du, at  
konsulentnyt  

også kan læses 
og downloades online? 

www.konsulent-nyt.dk 
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Jeg var konsulent i en stor dansk virksomhed, hvor jeg arbejdede 
som testkoordinator. Opgaven var en overtagelsestest, hvor man 
testede udvalgte automatiserede jobflows, f.eks. udbetalingsflows, 
for at sikre, at den daglige drift fungerede efter en større halvårlig 
release.

Tidligere stod firmaets driftsafdeling for afviklingen af test på de 
bestillinger, jeg fremsendte, men siden den forrige halvårsrelease 
var afdelingen blevet outsourcet. Der var i forvejen en meget stram 
tidsplan på to uger: En uge til test og en uge til gentest af rettelser, 
hvis der blev fundet fejl i selve testen. Grundet de nye procedurer for 
bestilling af testafvikling havde vi noteret en risiko for forsinkelser. 
Af samme årsag holdt vi planlægningsmøder flere måneder tidligere 
end normalt for at sikre, at vi kunne udføre testafviklingen på den 
afsatte tid. Aftalen med leverandøren var, at de ville sætte en med-
arbejder til at håndtere vores bestillinger og sætte dem i gang, så 
snart de blev afgivet.

Da testens første dag oprandt, havde vi trods aftalen ikke en dedi-
keret medarbejder hos leverandøren. I stedet blev vores bestillinger 
lagt i bunken med andre kunders opgaver, og allerede efter et par 
dage kunne vi se, at projektet skred alt for langsomt frem. Både jeg 
og flere af kundens medarbejdere pressede dagligt på, for at vi kun-
ne få vores dedikerede tester, men det skete først ca. 10 dage sene-
re, midt i testuge to. På det tidspunkt var under halvdelen af testen 
blevet gennemført. Derfor fik vi leverandørens mand til at stille hos 
os de sidste to-tre dage. Han tog mine bestillinger med det samme 
og overvågede løbende, at afviklingen ikke fejlede undervejs – noget 
leverandøren indtil da ikke havde haft fokus på.

Det endte med, at vi testede helt frem til fredag eftermiddag, hvor 
systemerne skulle opgraderes fra kl. 16 og henover weekenden. 
Flere jobs kørte stadig, da testrapporten blev afleveret og godkendt, 
få timer før produktionssystemerne lukkede ned, og opgraderingen 
skudt i gang.

Vi nåede vores deadline, men processen var ikke ligefrem et drøm-
mescenarie. Konsekvensen af udfordringerne blev en beslutning 
om, at virksomheden ved fremtidige større releases ville have en 
medarbejder fra leverandøren med til overtagelsestest fra første 
testdag.

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

IT-konsulent Claus Holm, holmIT.dk – Lej en IT konsulent 

Outsourcing skabte problemer

STøRSTEmin

udfordring
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I maj, juni og juli har 308 ProData-konsulenter arbejdet på projekter  
hos	kunderne.	Heraf	er	følgende	78	konsulenter	begyndt	på	helt	nye	opgaver:

Konsulentstarter
2. maj 2013 til 1. august 2013

Adejola Oyetti

Alex Dodig 

Anders K. Andersen

Anders Eriksen

Anders Værge

Anette L. Jensen

Arkadiusz Sas

Bo Engbæk Larsen

Camilla Pedersen

Carsten Suurland

Casper Friis

Christian Hvid

Claus Holm

Dan Nilsson

Daniel Klipfel

Dennis Kerschus

Dionysos Kerasiotis

Dorte Albrechtsen

Ebbe Brandstrup

Erik Ørsted

Ernesto Rios

Gitte Lakshøj

Heidi Nordtorp

Henrik Kaspersen

Henrik Kinnunen

Henrik Vollesen

Jakob Kierkegaard

Jan Madsen

Jason Williams

Jesper G. Pedersen

Jette Nielsen

Jimmy Jeppesen

Jonas Iqbal

Kamil Trebunia

Kenneth Sklander

Kim L. Johansen

Kostas Rutkauskas

Marcin Milczarz

Marek Balicki

Mariusz Szafrański
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Martin B. Nielsen

Max van Anen

Michael H. Larsen

Michael L. Pedersen

Michael Oscarsson

Michael Poulsen

Michael Schlamovitz

Michał Jankowski

Michał Sowacki

Michel Haring

Michele Marotto

Mikael Henriksson

Morten Steffensen

Pelle Grønberg

Per Møller

Peter Koch Jensen

Pär Gregersson

Rafal Blejsz

Rasmus Boserup

Sara Baker

Sune Pedersen

Søren Rasmussen

Taras Kravtchouk

Thomas B. Jørgensen

Thomas D. Hansen

Thomas Haaning

Thomas Jacob Birk

Thomas Sejr Madsen

Thomas Wahl

Thor Larholm

Tine Dybvik-Nielsen

Tomasz Długoborski

Torben Ramsing

Ulla Nancy

Vathanan Kumarathurai

Yasmin DeBond



Program: 

Kl. 17.00-18.30  Præsentation og indlæg ved 
  Thomas Axen 

Kl. 18.30-19.00 Spisning

Kl. 19.00-20.00 Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

 I 17 år har Thomas 
Axen, afdelingsleder hos 
PenSam, arbejdet med 
softwareudvikling. I hans 
karriere har han været 
omkring ledelse, proces-
ser, kvalitetssikring, re-
lease management, test 
og konfigurationsstyring 
inden for områder som 
pension, webudvikling og 
ERP hos PenSam, ATP, 
Microsoft og Catalog 
International.

Invitation til forumaften i Hvidovre

Kan TEST være en  
karrierevej? 

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

Ved Thomas Axen, PenSam 
 
Denne forumaften henvender sig til alle konsulenter med kendskab 
til test, og dem som arbejder med test i dag eller har gjort det  
tidligere.

Vi kommer bl.a. til at høre om følgende:

•	 Hvilke test-profiler er mest efterspurgte på markedet lige nu? 

•	 Hvordan ser fremtiden ud for testere og test managers?

•	 Karrierevalg: Tester vs. test manager – hvad passer bedst til  
mig på sigt? 

•	 Kompetenceudvikling: Gode råd til kommende  
specialister og ledere.

•	 Krav om certificeringer?

•	 Spørgsmål og svar. 

Vi byder som sædvanlig på kaffe, kage og et let måltid undervejs.

ToRSDAG 
den 19. september  

kl. 17.00-20.00  
Stamholmen 157 

2650 Hvidovre


