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Efter en lang og varm dansk 
sommer er efteråret startet 
med fuld fart ud over 
stepperne i konsulent-
branchen. ProData Consult 
har i Q3 passeret over 400 
konsulenter på opgaver alene 
for vores danske 
kunder. En vækst på +30% 
i forhold til sidste år.

Da vi samtidig hører udmeldin-

ger om nogle af de stærkeste 

pipelines nogensinde fra vores 

nøglekunder, ser efterårs-

sæsonen umanerlig 

spændende ud. 

Ud over vores trofaste kunder i 

den private sektor, oplever vi en 

stabil tilgang af offentlige 

kunder, og ”public” udgør nu 

stabilt over 20% af vores 

samlede omsætning. Vores SKI 

02.15 (konsulent) og 02.16 (pro-

jekt) aftaler begynder efter en 

meget langsom og træg start at 

resultere i opgaver. 

Så hvis du ikke allerede har et 

opdateret ProData CV og godt 

kunne bruge en opgave i andet 

halvår, vil jeg kraftigt anbefale, 

du går ind på konsulenter.dk, 

opdaterer dit CV og melder dig 

klar.

Dette nummer af KonsulentNyt 

beskæftiger sig med 

Mobility – en niche der reelt 

først begyndte at accelerere 

med lanceringen af iPhone i 

2007. Siden er det mildt sagt 

eksploderet i volumen og 

betydning og alle os i branchen 

bliver nødt til at forholde os til 

Mobility og de mange 

ændringer og muligheder, som 

det giver og vil bringe i fremti-

den. 

Hvor er det fedt at arbejde i en 

branche, hvor tingene bevæger 

sig så meget og så hurtigt. 

Vi afholder også en forumaften 

om emnet, som du kan læse om 

på bagsiden, hvor en af vores 

absolut dygtigste og mest 

erfarne konsulenter indenfor 

området deler ud af sin viden.

Jeg håber at se dig der.

Søren Rode

Adm. direktør

g g

Søren Rode

Efterår med fart på 



 

STATISTIKKER OG 
TRENDS 
ifølge Jan Wolff 

Gartner, Computerworld og Version2 skriver alle om de store trends indenfor IT. Buzzwords som 
BigData, BYOD og Cloud fylder rigtig meget, men hvad efterspørger kunderne egentlig hos 
ProData Consult, når det drejer sig om konsulentydelser og kompetencer?  

Det har Jan Wolff taget et kig på og dissekeret alle kundernes forespørgsler på IT-konsulenter siden 1. januar i år 
til og med slutningen af august 2014.

62,5 % af opgaverne er placeret på Sjælland og 
de resterende 37,5 % fordelt på Fyn og Jylland. 

25,6 % af forespørgslerne er på forretningskonsulenter. 74,4 % forespørger tekniske konsulenter.

Forretning kompetencefordeling:  

Program- og projektledlese: 67,4%

Forretnings- og processkonsulenter: 21%

Rådgivning og management: 11,6%

Fyn og Jylland: 37,5%

Sjællandt: 62,5%

74,4%

25,6%

Teknisk kompetencefordeling:  

Test og test management: 12%

Teknisk projektledelse /Scrum Master: 6,8%

Arkitektur: 11,2%

Udvikling: 49,5%

Infrastruktur, dba, drift, netværk: 11,5%

Support: 9%



Hvordan fi nder vi konsulenten til kundens forespørgsel? 

Når en kunde har sendt en forespørgsel til ProData Consult, går ressourceafdelingen i gang 

med at fi nde en matchende profi l blandt CV’erne i vores database. Den første søgning laves 

specifi k på de forespurgte kompetencer, konsulentens ledighedsdato, og på hvilket niveau 

konsulenten har arbejdet med kompetencerne. Sekundært bliver der kigget på selve projekt-

erfaringen, og på hvordan kompetencerne har været brugt. Det er derfor vigtigt, at man som 

konsulent holder sit CV opdateret, både de nyeste projekterfaringer og kompetencer. 

Det er også ressourceafdelingen, der annoncerer efter konsulenter via www.konsulenter.dk. 

På konsulenter.dk annonceres næsten 1.000 konsulentjobs årligt. 

Her er medarejderne i ProData Consults ressourceafdeling: 

På de tekniske forespørgsler, er software udbyderene fordelt på 
følgende måde: 

Microsoft: 49%

SAP: 4,2%

Oracle: 14,8%

IMB: 9,5%

Andet: 22,5%

Microsoft: Der er ingen tvivl om, at en stor del af vores tekniske opgaver ligger 

indenfor Microsoft området, og især Microsoft System Center Suiten er på vej 

frem inden for infrastruktur og drift. På CRM delen er DYNAMICS CRM stærkt ef-

terspurgt, og vi mangler ofte konsulenter med kompetencer inden for CRM. Sidst 

men ikke mindst er ASP.NET MVC og Web API’et ved at få fat og efterspørges 

ofte i forbindelse med webudvikling og REST baseret applikationer. Der er ingen 

tvivl om, at det er den vej internettet er på vej hen.

SAP: Vi er bare ikke et SAP hus og derfor overrasker det ikke, at vores efterspørg-

sel på dette område er så lavt, men vi har dog af og til SAP opgaver og er altid på 

udkig efter fl ere SAP projekter og SAP konsulenter.

Oracle: Oracle har købt SUN og dækker derfor også vores Java opgaver. Vi har 

generelt en ret god efterspørgsel på både Oracle specialister og Java udviklere. 

Inden for Java er det især Java SE 7, der er den foretrukne platform og Eclipse 

som IDE. Det mest brugte testværktøj er JUnit, Git til versionscontrol og Jenkins til 

continuous integration services. Som ORM framework er Hibernate i front og som 

build tool er det Maven. Den mest populære applikations server er Tomcat.

IBM: Dækker primært vores Mainframe opgaver, som vi af og til har fra vores 

bankkunder. I de sidste 8 måneder har knap 10 % af kundernes forespørgsler 

været indenfor IBM. Vi kan dog se en tendens til, at det er faldende. 

Andet: Dækker alt fra OpenSource, SAS, Teradata, JavaScript og iOS. Især mo-

biludvikling har taget fart hos vores kunder. Vi har løbende iOS projekter, som vi 

mangler ressourcer til.

Hvad kommer der i 

fremtiden?

WEB generelt:
Der er ingen tvivl om, at HTML5 var 

”darlingen” i 2011, og både 2012 og 2013 

var voldsomt præget af efterspørgsel på 

konsulenter med erfaring i JavaScript og JS 

biblioteker. JavaScript er ikke bare fl eksibelt 

og nemt at bruge, men også krydsplatform 

og browser venligt. 

JavaScript biblioteker som jQuery, Node.

js, Knockout.js og AngularJS, er blevet en 

integreret del af webudvikling og dermed 

meget efterspurgte kompetencer fra vores 

kunder.  

Krav til websites optimeret til mobile 

enheder er stadig stigende sammen med 

kravet om, at de skal være responsive og 

interaktive, og her spiller JavaScript en 

stor rolle og vil nok gøre det i lang tid frem 

uanset platform. 

Microsoft: 
ASP.NET MVC og Web API’et er som 

tidligere skrevet stærkt på vej frem og ofte 

meget efterspurgte kompetencer. Arbejder 

du med real time web, så tag et kig på 

SignalR. Derudover synes jeg, der skal tages 

et kig på Katana projektet også betegnet 

som OWIN (Open Web Interface for .NET), 

der kan afkoble web applikationer fra web-

serveren. Den næste release af Katana vil 

indeholde understøttelse af netop MVC, Web 

API og SignalR.

Java fremtiden:
Jeg tror, at mange Java udviklere er begyndt 

at kigge på Java 8, og mon ikke kunderne 

snart begynder at opgradere? Derudover 

glæder jeg mig til at se, om Scala får fat 

som det næste store JVM sprog. Maven 

har godt fat i markedet som build tool, men 

Gradle er helt klart på vej frem og værd at 

kigge på. 

Sidst men ikke mindst, er Intellij IDEA på vej 

frem og klart et IDE der er værd at kigge på, 

hvis man er træt af Eclipse eller NetBeans. 

Mobil:
Vi har stort set ingen efterspørgsel på 

Windows phone udviklere fra vores kunder. 

Android er på et rimeligt niveau og iOS er 

kraftigt stigende. Især med iOS 8 på gaden,  

vurderer jeg, at fl ere kunder vil anvende de 

nye muligheder for at understøtte deres for-

retning eller tilbyde nye produkter og derved 

efterspørge konsulenter med professionel 

iOS erfaring.  

Sven Majbritt PederMariann
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MOBILITET ER MEGET MERE END ANVENDELSEN 
AF LAPTOPS, SMARTPHONES OG TABLETS I EN 
ORGANISATION. MOBILITET ER ET ÆNDRET 
MINDSET, DER BELØNNER DE HURTIGE, AGILE 
OG FLEKSIBELT TÆNKENDE, OG SOM UDGØR EN 
HJØRNESTEN I UDVIKLINGEN AF EN MERE 
MODERNE VIRKSOMHEDSPRAKSIS. 

Med en engelsk vending kan den mobile bølge, der har skyllet hen 

over hele verden gennem de sidste små 10 år, måske bedst beskri-

ves som mind-blowing. Det er svært overhovedet at huske, at der 

fandtes en tid før smartphones, tablets og konstant billig – hvis ikke 

gratis – internetadgang. Men det gjorde der. 

Privatpersoner og virksomheder kunne ganske vist ringe og sms’e 

til deres netværk, men telefonen var stadig en relativt simpel 

kommunikationskanal. Men i 2007 skete der noget. Før da havde 

forskellige producenter såsom Nokia, Ericsson og BlackBerry alle 

eksperimenteret med telefoner, der kunne gå på nettet og tilgå e-

mail. Men brugerfl aderne var kluntede, og brugerne tog derfor ikke 

rigtigt teknologierne til sig. 

På en konference i januar 2007 trådte Steve Jobs frem foran hele 

verden og introducerede Apples første iPhone. Den var bane-

brydende af fl ere årsager. For det første var det en smartphone 

bygget op omkring software. Alle konkurrenternes telefoner tog 

udgangspunkt i telefonens hardware – inklusive de obligatoriske og 

pladskrævende tastaturknapper. Men iPhone bestod kun af en stor 

skærm, som man så betjente med fi ngrene via en helt ny form for 

touch-teknologi. Kort efter introducerede Apple iPhone 2 og Apple 

App Store og dermed hele det økosystem af apps, som siden har 

lagt fundamentet for al teknologisk mobilitetsinnovation. For det 

andet var iPhone enormt nem at bruge sammenlignet med alterna-

tiverne på markedet dengang. iPhone gjorde det sjovt at interagere 

med sin telefon, og når noget er sjovt at bruge, bruger man det 

som bekendt mere.

BOOST AF PRODUKTIVITETEN
I takt med at internetadgangen blev bedre og billigere med årene, 

anskaffede fl ere og fl ere mennesker sig smartphones. En menings-

måling foretaget af YouGov i januar 2014 viste eksempelvis, at tre 

ud af fi re danskere i dag har en smartphone. For de 18-49-årige i 

undersøgelsen var forholdet helt oppe på ni ud af 10. Denne store 

udbredelse af smartphones på consumer-markedet begyndte lang-

somt at brede sig til virksomhederne. 

Tidligere var praksis i en virksomhed, at en ny medarbejder som det 

første fi k anvist sin corporate-mobiltelefon og corporate-computer. 

Men den form for kontrol trives den nye generation af arbejdskraft – 

ofte betegnet som Generation Y – meget dårligt med. De vil gerne 

have frihed til selv at bestemme, hvilken enhed de ønsker at arbejde 

på. Til gengæld betaler de ofte tilbage ved at være online anywhere 

anytime. Denne mere fl eksible form for arbejde, hvor man med de 

rette enheder og en hurtig internetadgang sagtens kan udføre sit 

arbejde, uanset om man befi nder sig hjemme, på kontoret i Ballerup 

eller på et hotel i Beijing, har betydet et enormt løft i produktivite-

ten. Derfor fi nder man heller ikke mange virksomheder i dag, som 

klynker over de nye mobile muligheder og de sikkerhedshovedbrud, 

der følger med; de har for længst indset, at en mobil arbejdsstyrke 

er en ekstremt effektiv arbejdsstyrke. 

REDEFINERING AF ARBEJDS-PROCESSER
I 2010 skete der igen noget afgørende for mobilitetsmarkedet og 

igen var Apple hovedarkitekten. Lige siden de tidlige 80’ere og op 

gennem 90’erne og 00’erne havde forskellige producenter mar-

kedsført rå udgaver af tablet-computere. Meget rå og af samme 

årsag heller ikke vellykkede. Det var først, da iPad blev lanceret 

i 2010, at tablet-computeren vandt bred udbredelse, fordi den 

ligesom iPhone kombinerede brugervenlighed med en verden af 

skræddersyede apps, som gav den enkelte mulighed for selv at 

defi nere anvendelsen. Hvor iPhone understøttede en verden, der 

på grund af internettets udbredelse automatisk blev mere og mere 

mobil, var iPad i mange henseender med til ikke bare at under-

støtte en igangværende udvikling, men også redefi nere mobilitet. 

Med Ipad som brohoved begyndte fl ere virksomheder simpelthen 

at få øjnene op for nye måder at arbejde på, og i dag har tablet-

Introdukton til

MOBIL ARBEJDSSTYRKE



MOBILITET NR. 1 OG 2 PÅ GARTNERS TOP 10
Mobilitet fi gurerede ikke bare øverst på 

analysehuset Gartners årlige Top 10 for de 

vigtigste strategiske teknologitrends for 2014, 

men også næstøverst med henholdsvis “Mo-

bile Device Diversity and Management” som 

nummer 1 og “Mobile Apps and Applicati-

ons” som nummer 2.

internet
smartphones
tablets
apps
selvbetjening
trykfølsomme 
skærme

computere generelt været med til at automatisere, effektivisere og 

lette hverdagen for tusindvis af mennesker på tværs af brancher. 

For en god ordens skyld skal det siges, at ligesom det var tilfældet 

med mobiltelefonproducenter i tiden efter, at iPhone blev lanceret, 

har mange tablet-producenter siden iPads fødsel også lanceret 

produkter, der som minimum tager kampen op mod “originalen” – 

både målt på pris, design og funktionalitet.  

TABERE OG VINDERE
Markedet for mobilitetsløsninger har dikteret en helt ny dagsorden 

– både i erhvervslivet generelt og internt i IT-branchen. Gigantiske 

spillere på IT-markedet omstillede sig aldrig eller omstillede sig 

for sent til en mere mobil verden og har i dag i bedste fald tabt 

markante markedsandele, som det kommer til at tage mange år at 

hente tilbage igen. I værste fald har det betydet deres fald fra den 

globale IT-elite. 

I virksomhederne har omstillingen til en mere agil organisation på 

tilsvarende vis været med til at defi nere vindere og tabere på hver 

sin side af den mobile kridtstreg. Vinderne har allerede implemen-

teret mobile løsninger i deres IT-infrastruktur og dermed gjort deres 

ansatte i stand til at arbejde hurtigere og mere effektivt. Taberne 

hænger fast i forældede forestillinger om, at deres virksomheder 

sagtens kan klare sig uden mobilitetsløsninger, og at det er for dyrt 

og/eller usikkert at omlægge sine arbejdsprocesser til en mere 

mobil praksis. Intet kunne være mere forkert. Større virksomheder 

i dag har ganske enkelt ikke råd til ikke at have en kortsigtet og 

langsigtet mobil strategi, der er i stand til at facilitere nye og bedre 

arbejdsprocesser.

HOP OMBORD PÅ DET MOBILE TOG
Betragtet med konsulentbriller er den mobile revolution en stor mu-

lighed for at hoppe ombord på et tog, der bare vil fortsætte med at 

buldre afsted i de næste mange år fremover. Udviklingen af skræd-

dersyede apps til meget specifi kke formål er et område i vækst og 

skriger på fortsat nytænkning, i takt med at fl ere og fl ere virksom-

hedstyper og forbrugere udstyres med mobile enheder. Mobile 

enheder, der om bare et år eller to sandsynligvis vil indeholde mere 

funktionalitet, end vi er i stand til at forestille os i dag. 

TABLET-FREMMARCH
En Gallup-undersøgelse foretaget i 2013 

viste, at 44 pct. af de danske hustande havde 

mindst én tablet-computer. Det var en for-

dobling i forhold til året før.
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APPS, SELVBETJENING OG 
TRYKFØLSOMME SKÆRME   H
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DET DANSKE POLITI ER I FULD 
GANG MED AT IMPLEMENTERE 
MOBILE TEKNOLOGIER I DERES 
ORGANISATION. KONSULENTNYT 
HAR TAGET EN SNAK MED DEN 
ANSVARLIGE IT-CHEF OG FÅET 
ET INDBLIK I EN KONTINUERLIG 
PROCES MED HELE TIDEN AT 
UDVIKLE NYE TILTAG.

Interview med Michael S. Hansen, 
IT-direktør, Rigspolitiet.

Som de fl este andre både offentlige og 

private organisationer, har det danske politi 

også haft en effektiviseringsdagsorden de 

seneste fem år. Et trecifret millionunderskud 

i 2009 skulle på få år vendes til balance 

mellem indtægter og udgifter. Det mål er i 

dag indfriet gennem en lang række omlæg-

ninger og effektiviseringsprojekter. IT er ofte 

en nøglespiller i effektiviseringer og ét af de 

nye elementer er mobilitetsinvesteringer, 

siger Michael Steen Hansen, IT-direktør i 

Rigspolitiets afdeling Koncern IT. 

“Hvis jeg helt overordnet skal defi nere, hvad 

vi forstår ved mobilitet, så handler det om 

retten til og muligheden for at tilgå og bruge 

data og services uafhængigt af tid og sted 

og platform. Det gælder, uanset om vi snak-

ker om borgere, medarbejdere eller samar-

bejdspartnere. Der er mange, der defi nerer 

mobilitet som det at have en mobil enhed. 

Men for mig er enheden bare et middel eller 

en platform; det er, hvad man bliver i stand 

til at gøre via enheden, der er afgørende,” 

indleder Michael Steen Hansen.

SELVBETJENING OG AUTOMATISERING ER 
NØGLEORD
Han forklarer, at mobilitetsbølgen så småt 

begyndte at skvulpe ind over det danske 

politi for nogle år siden i form af relativt sim-

pel funktionalitet, men at man gennem den 

seneste tid har accelereret udviklingen.

“Selvbetjening og automatisering er to 

afgørende begreber for os, når vi taler om 

mobilitet,” siger Michael Steen Hansen. 

“Eksempelvis kan borgerne i dag selv 

  HOS RIGSPOLITIET
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anmelde et indbrud via nettet, ligesom de 

heller ikke behøver at stå i kø på en politi-

station for at rekvirere deres straffeattest. 

Det er begge eksempler, hvor borgeren 

kan betjene sig selv, og hvor politiet sparer 

nogle ressourcer.” 

Ud fra samme princip om selvbetjening og 

automatisering har politiet for nylig lance-

ret en politi-app til iOS, Android og senest 

Windows Phone, hvor man bl.a. kan slå et 

cykelstelnummer op for at tjekke, om cyklen 

har været meldt stjålet, fi nde nærmeste poli-

tistation eller tippe politiet med tekst og bil-

leder, hvis man oplever noget mistænkeligt.

”Så mobilitet for jer hænger også sammen 
med service?” 

“Helt sikkert. Der er to ting i det. På den 

ene side følger vi Digitaliseringsstyrelsens 

ønske om at give borgerne mulighed for at 

anvende så mange digitale services som 

muligt. Og på den anden side gør den 

øgede mobilitet i visse tilfælde os i stand til 

at udføre vores arbejde bedre. 

Vi vil eksempelvis gerne kunne foretage så 

meget som muligt ude på et gerningssted. 

Dels ud fra et retsmæssigt synspunkt, fordi 

vi går fra manuelle processer til digitale, og 

dels ud fra et kvalitetsmæssigt synspunkt, 

fordi man får fl ere detaljer med, når man 

registrerer på stedet,” siger Michael Steen 

Hansen.

EFFEKTIVISERING VIA APPS
På bedste politimanér kan Michael Steen 

Hansen “ikke gå i detaljer” omkring alle 

politiets planer for at indføre fl ere digitale 

og mobile services i organisationen. Men 

han fortæller gerne om et par af de allerede 

offentliggjorte løsninger.

“Eksempelvis er vi pt. i udbud med et 

system til automatisk nummerpladegen-

kendelse i alle politikredse – indtil videre har 

det kun kørt som en forsøgsordning i visse 

kredse, men med stor succes. Det anser 

jeg også som et mobilitetsprojekt. Tidligere 

skulle en betjent lave et manuelt opslag for 

at tjekke en nummerplade. I fremtiden sid-

der der tre scannere på bilen, så når man 

eksempelvis triller forbi en parkeringsplads, 



registrerer softwaren automatisk samtlige 

nummerplader, og så går der ikke mange 

minutter, før den fi nder en bil, som er inte-

ressant af den ene eller den anden årsag,” 

forklarer Michael Steen Hansen. “Det er 

enormt effektivt. Og når man samtidig tæn-

ker på, at der sidste år blev stjålet 21.000 

nummerplader i Danmark, så kommer 

denne teknologi til at lægge et stort pres på 

de kriminelle.”

Det andet eksempel hedder BIFROST og er 

en trykfølsom skærm forbundet til en pc i 

patruljebilerne, der er på vej til at erstatte og 

samle forældet teknologi på en ny platform. 

Med BIFROST kan betjentene bl.a. hurtigt 

og nemt lave de nødvendige opslag fra 

bilen, hvilket eksempelvis sparer dem for 

opkald til vagtcentralen.

MOBILITETSPROJEKTER ER EN REJSE
Michael Steen Hansen fortæller, at en inve-

stering i mobilitetsløsninger er en omfatten-

de investering. Det kræver en lang række 

valg og minutiøse sikkerhedsprocedurer, før 

man er klar til at sætte nye initiativer i drift.

“Den første service er altid enormt dyr at 

udvikle. Men derefter vil man som organi-

sation opleve, at hver ny applikation bliver 

billigere og hurtigere at få i luften,” siger 

Michael Steen Hansen og uddyber:

“Helt overordnet vil jeg kalde det en rejse. 

Det er ikke alt, man gerne vil, man kan gøre 

med det samme. Sådan tror jeg, at det vil 

være, uanset om man er det danske politi, 

Carlsberg eller Danske Bank. Mobilitet 

udvikler sig hele tiden. Man er nødt til at 

fokusere på det, man kan gøre nu og så 

affi nde sig med at vente med næste skridt, 

indtil man teknologisk og organisatorisk er 

gearet til det.”

”Hvad ville du have gjort anderledes, hvis 
du kunne skrue tiden fem år tilbage?”
“Jeg har kun været ansat i Rigspolitiet i to 

år, men hvis jeg havde haft mulighed for at 

give mine kolleger et godt råd dengang, 

så ville det nok være, at man skulle have 

tænkt sikkerhedsmodellen anderledes. 

Indenfor de seneste to-tre år er det blevet 

offentligt kendt, at ikke bare enkeltperso-

ner, men også stater er aktive i forhold 

til cyberangreb. Det betyder, at det er 

blevet enormt svært fuldstændig at 

forhindre angreb, og derfor er man 

nødt til at tænke i nye baner i forhold 

til IT-sikkerhed. Det er ikke nok med 

traditionel tænkning. Sikkerheds-

fi losofi erne skal løbende udvikle sig,” 

siger Michael Steen Hansen.

MOBILITETSKONSULENTER BLIVER 
STJERNER
Michael Steen Hansen kommer 

også gerne med gode råd til de 

mobility-konsulenter, som der 

lige nu er en stor efterspørgsel 

på i markedet i takt med, at der 

planlægges og gennemføres 

langt fl ere mobility-projekter i 

dag, end der gjorde for bare et 

par år siden.

“Det er enormt vigtigt som 

mobility-konsulent, at man 

gør sig klart, at man skal 

være langt dygtigere end 

for ti år siden. Man skal kunne fl ere ting – 

eksempelvis de tre mobile styresystemer, 

sikkerhed, VPN, kryptering, integration og 

backend-programmering. Når man udvikler 

en app, er det ikke nok bare at fokusere 

på app’en; man er nødt til at tænke hele 

fødekæden ind fra starten af. Sikkerhed 

eksempelvis. Du kan lave verdens bedste 

app, men hvis ikke den er sikker at bruge, 

stopper det der. I hvert fald hos os,” siger 

Michael Steen Hansen og afslutter:

“Til gengæld er der også mange mulig-

heder i mobilitet. De konsulenter, som er 

dygtige til mobilitet, bliver stjerner. Jeg tror 

sagtens, at man ville kunne kopiere det, 

vi gør hos politiet, til en hvilken som helst 

anden virksomhed med en mobil arbejds-

styrke. Rammekonceptet vil kunne bruges 

overalt.”
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BIFROST
BIFROST består af en touch-screen, 

der understøttes af en computer. Den 

samler opslag i de centrale registre, 

SINE-radioen (SIkkerhedsNettet er 

et fælles radiosystem for det danske 

beredskab, red.), udrykning, fl ådesty-

ring og navigation i ét enkelt værktøj. 

Desuden har man via BIFROST fået en 

helt ny søgemulighed for data. Når man 

for eksempel søger data på et registre-

ringsnummer, får man automatisk CPR-

oplysninger og eventuelle oplysninger 

fra Det Centrale Kriminalregister på den 

person, der er hovedfører af bilen. 

RigspolitietRigspolitiet er dansk politis øverste 

myndighed. Det er Rigspolitiets opgave 

at sætte retningen for hele dansk politi 

- dvs. formulere strategier, understøtte 

arbejdet i politikredsene og koordinere 

politiets arbejde på landsplan. Rigs-

politiet ledes af rigspolitichefen og er 

organiseret i fi re hovedområder. De fi re 

hovedområder er Politiområdet, Kon-

cernstyring, Koncern IT og Koncern 

HR. Herudover hører Politiets Efterret-

ningstjeneste (PET) under Rigspolitiet. 

Det samlede personale i dansk politi 

udgør omkring 14.000 ansatte.
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Nogle vil kalde det held, andre dygtighed. Uanset 
hvad så har bølgen af mobilitetsløsninger banet 
vejen for en dedikeret karriere som udvikler til 
den platform, han holder allermest af – og endda 
beundrer. Mød ProData-konsulenten Jesper 
Zuschlag. 

Den 45-årige programmør Jesper Zuschlag er et godt eksempel 

på, hvor langt kombinationen af talent og interesse kan bære en 

karriere. Siden han blev færdig som datalog i 2000, har han arbej-

det med både indlejrede systemer og backend-udvikling, men gen-

nem de seneste mange år har den primært stået på mobilprojekter 

og særligt udviklingen af apps. 

“Jeg tror meget tidligt, jeg så mulighederne i, at man altid bar sin 

mobiltelefon på sig, og at den kunne gå på nettet. Den kombination 

appellerede til mig – også før, at smartphones for alvor vandt bred 

udbredelse,” indleder Jesper Zuschlag. 

Han forklarer, at hans første mobility-projekt var i starten af 00’erne, 

hvor han udviklede et tidsregistreringssystem til én af de gamle 

Nokia Communicator-modeller. “Det, jeg bedst kan huske fra den 

tid, er, at både mobilteknologien og netværksteknologien var ret 

umoden. Datakommunikation over mobilnettet kørte over det, der 

hed en 2.5G-forbindelse. Det gik ikke specielt hurtigt og var heller 

ikke særligt stabilt. Så selvom man allerede dengang havde visioner 

om mobilitet, så kunne de ikke realiseres,” siger Jesper Zuschlag. 

IOS-ENTUSIAST
Netværksforbindelserne blev med årene bedre og bedre og billigere 

og billigere. Men brugeroplevelsen på mobiltelefonerne blev ved 

med at halte efter, så snart man ville surfe på nettet. Men så skete 

der noget i 2007, da Apple lancerede deres første iPhone.

“Jeg har altid har været en stor beundrer af Apple og havde på 

det tidspunkt arbejdet med udviklingsværktøjer og programme-

ringssprog til Mac i mange år. Men det var rent privat og for min 

egen fornøjelses skyld. Jeg kunne ikke bruge interessen til noget 

erhvervsmæssigt, fordi antallet af fi rmaer, der laver Mac-udvikling i 

Danmark, kan tælles på en meget lille hånd,” siger Jesper Zuschlag 

Med
mobilpassion
som 
ledestjerne
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“Jeg kan godt møde kunder, som beder mig om at 

overføre deres nuværende webløsning direkte til en 

mobilløsning. For som de siger: “Det er vel nogenlunde 

det samme.” Der må jeg fortælle dem, at nej, det er det 

altså ikke”.
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og forklarer, at han med iPhonen pludselig 

kunne veksle fornøjelse til forretning.

“Rent softwareteknologisk fungerer iPhone i 

princippet som en Mac. De har bare fjernet 

alle de ting, som er for tunge eller irrele-

vante på en mobiltelefon, og så har de lagt 

en ny brugergrænsefl ade ovenpå. Da først 

smartphones blev allemandseje, kunne 

jeg anvende min viden professionelt. I dag 

udvikler jeg primært til iOS. Jeg har ef-

terhånden måttet konkludere, at det er nød-

vendigt med et klart platformsfokus. Hvis 

jeg skal kunne følge med og være spids på 

en platform, så kan jeg kun dække én. Der 

er sikkert mobiludviklere, der er dygtigere 

end mig, som kan følge med i fl ere, men jeg 

føler, at det er nødvendigt for mig at være 

fokuseret,” siger Jesper Zuschlag.

DET KAN DA IKKE VÆRE SÅ DYRT
Både teknologi, brugere og 

marked er blevet meget 

mere modent siden 

de første iPhones, 

Androids senere 

forfølgelsesløb 

og opbyggel-

sen af begge 

plastformes 

økosystem 

af apps. 

Men det 

ændrer dog 

ikke ved, at 

Jesper Zusch-

lag stadig kan 

møde kunder, 

som hænger fast i 

forældede tankesæt 

omkring mobiludvikling.

“Jeg kan godt møde kunder, som 

beder mig om at overføre deres nuværende 

webløsning direkte til en mobilløsning. For 

som de siger: “Det er vel nogenlunde det 

samme.” Der må jeg fortælle dem, at nej, 

det er det altså ikke. Det kan godt være, at 

en bruger kan lære at bruge en webløsning 

på sin smartphone, men vedkommende vil 

få en dårlig oplevelse ud af det. I stedet for 

det fulde system, skal man måske kun præ-

sentere brugeren for fi re-fem brugsscena-

rier,” siger Jesper Zuschlag og forklarer, at 

der også stadig ligger en uddannelses- og 

opdragelsesopgave i at få nogle kunder 

til at forstå, at et mobilprojekt kræver de 

samme økonomiske og mandskabsmæs-

sige ressourcer som et traditionelt udvikler-

projekt.

“For mange er der stadig noget psykologisk 

i, at man udvikler til en fysisk lille enhed. 

Opfattelsen er, at det kan da ikke være 

så svært, det tager da ikke så lang tid, og 

det behøver da ikke være så dyrt. Men de 

glemmer, at der ligger den samme pro-

grammeringsopgave bag et mobilprojekt 

som i et hvilket som helst andet udviklings-

projekt med tests og gennemtænkning af 

arkitekturen, så den er skalerbar og kan 

ændres og genbruges.”

TABLETS VAR ET HUL I MARKEDET
”Hvad betød det for dig som udvikler, da 

iPad kom?”
“Rent teknologisk ikke noget. 

Bortset fra nogle få ting 

er det fuldstændig det 

samme at udvikle til 

iPhone, som det 

er at udvikle til 

iPad. Men hvis 

man skal sige 

noget generelt 

om iPad og 

tablets i det 

hele taget, så 

er det, at man 

lige pludselig fi k 

en ny enhed, som 

rent brugsmæssigt 

placerede sig mellem 

en smartphone og en 

bærbar. En tablet er for stor 

til at være lille og for lille til at være 

stor. Det format var der et hul i markedet til.”

“Derudover tror jeg ikke, at man skal un-

dervurdere, at en tablet er et meget intimt 

værktøj. En computer med en opslået 

skærm kan godt skabe en barriere mellem 

to mennesker. Det gør en tablet ikke. Der 

kigger man sammen på skærmen, det er 

nemt at pege og visualisere sit budskab, og 

det giver en meget bedre kommunikation i 

eksempelvis en kundedialog.

”Kan man sige, at tabletten satte yderli-

gere fart på mobiludviklingen, fordi tablet-
apps passede bedre til virksomheder end 
smartphone-apps?”

“Afgjort. Der er kommet mange fl ere an-

vendelsesmuligheder med tablets. Især i 

erhvervssammenhæng. Tabletten har helt 

klart været med til at åbne nye markeder.”

SIKKERHED SKAL VÆRE PRESENT
Vi er også nødt til at runde sikkerheds-
aspektet i mobiludvikling. Hvor meget fylder 
det i dit udviklingsarbejde?

“Sikkerhed er enormt vigtigt i mobiludvik-

ling, fordi man skal være opmærksom på 

det på en anden måde, end man måske er 

vant til. Mange mobile løsninger indeholder 

i dag personlige eller fortrolige oplysninger. 

Hvis man laver et system i et afskærmet og 

beskyttet netværksmiljø, er der måske ikke 

samme fokus på sikkerhed. Men på en mo-

bil enhed er man hele tiden nødt til at tage 

højde for brugssituationen. Måske anvender 

brugeren et offentligt WiFi, måske bliver 

enheden tabt eller stjålet. Sådan nogle ting,” 

siger Jesper Zuschlag. 

”I et team er der så typisk én person, der 
håndterer sikkerhedsaspektet?”
“Nej, det er der desværre ikke. Det er udvik-

lerens opgave at tænke det ind. Det er da 
lidt mærkeligt.”

“Ja, det kan man godt sige. Men det hæn-

ger igen sammen med, at Danmark er et 

forholdsvis lille land. Mobiludviklingsteams 

er ikke store, ofte er det bare en enkelt 

person eller højst en håndfuld. På web- eller 

serverapplikationsopgaver kan man godt 

se teams på 20-30 mand. Det ser man ikke 

særligt ofte på mobiludviklingsopgaver. På 

den måde er det danske marked faktisk 

stadig en smule umodent,” slutter Jesper 

Zuschlag. 

Navn: Jesper Zuschlag

Alder: 45

Stilling: Programmør

Uddannelse: Cand. Scient i Datalogi

Blå bog

Fra skuffeprojekt til 
App Store

Som Jesper Zuschlag formulerer 

det, har alle rigtige nørder altid gang i 

et skuffeprojekt. Hans består bl.a. i ud-

viklingen af små visuelle værktøjer til iOS, 

men også udviklingen af spil. Her udgav 

han i 2014 sammen med to kammerater 

vendespillet Memorize i Apple App Store, 

og det er siden blevet downloadet ca. 

3000 gange. “Det er ikke meget, 

men hæderligt,” griner Jesper 

Zuschlag.
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Et godt råd 
Hvis Jesper Zuschlag skulle guide 

eventuelle nye mobiludviklere, peger han i 

to retninger og kun to: iOS og Android.

“Man kan ligeså godt vælge Android som iOS. 

Det er i hvert fald to platforme, der er kommet 

for at blive. Microsoft-platformen tror jeg ikke 

så meget på. Har man en baggrund inden for 

Java, som Android jo baserer sig på, eller 

bruger man selv Android, bør man selvføl-

gelig kigge i den retning. Generelt skal 

man vælge den platform, hvor ens 

entry-barriere er lavest,” 

råder han. 
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MOBILITY-
KONSULENTEN 
SKAL VÆRE 
BROBYGGER 
OG 
BLÆKSPRUTTE
Software-udvikler og konsulent Ruben Nør-
gaard har fl ere gange ageret bindeled mellem 
forskellige fagdiscipliner i mobility-projekter. 
En kæmpe fordel, siger han selv og peger på, 
at netop tværfaglighed er et nøgleord i arbejdet 
med mobilitet.

 “Hva…, hvor skal vi hen du?” Sådan lød det som bekendt fra 

den lille skærmtrold Hugo i begyndelsen af 1990’erne. En trold og 

en bagvedliggende teknologi, der ikke bare blev en dansk, men 

også international succes som et eksempel på de muligheder, der 

lå i interaktivt tv. Nogle år efter Hugos første fremtoning fl yttede 

softwareudvikleren Ruben Nørgaard fra Aalborg til København og til 

virksomheden Gonzoft. Selvom han ikke kom til at arbejde direkte 

sammen med opfi nderne af Hugo, men “kun” folk fra samme 

organisation, så emmede hele udviklermiljøet dengang af de mange 

nye muligheder, der var blevet skabt i og med interaktivt tv, fortæller 

Ruben Nørgaard i dag. 

“Det var en enormt sjov tid. Jeg arbejdede tæt sammen med manu-

skriptforfattere og grafi kere, som tegnede baggrunde og animatio-

ner. Det var alt det indholdsmæssige, der var i fokus – det tekniske 

skulle bare fungere. Det gjorde, at jeg meget hurtigt i min karriere 

lærte, at software og udvikling bare er ét ben i processen, der skal 

understøtte de mange andre ben, før et produkt er færdigt. Havde 

jeg nu trådt mine barnesko i banksektoren eksempelvis, hvor man 

bare skulle få nogle tal til at gå op, havde mit karriereforløb nok set 

anderledes ud,” siger han og laver selv en sammenligning mellem 

interaktivt tv og de mobile løsninger, han har som fokusområde i 

dag.
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“Mobility handler ligesom interaktivt tv om, 

hvordan brugeren oplever noget på skær-

men. Hvordan det føles at bruge løsningen. 

Det er tankevækkende, hvor utrolig lidt der 

skal til for at skelne en succesfuld applika-

tion fra en mislykket. Tag eksempelvis apps 

til mobile betalinger, som eksisterer i mange 

forskellige versioner. Funktionalitetsmæssigt 

ligger de meget tæt op ad hinanden, og alle 

kan fl ytte penge fra A til B, men når man 

sammenligner brugeroplevelserne, er der 

stor forskel.  Se bare på Danske Banks Mo-

bilePay, som har omkring 1.6 mio. brugere, 

hvilket langt overgår konkurrenterne. Det er 

forståelsen for de bløde værdier, som afgør, 

om en app bliver en succes eller ej.”

BESLUTNINGSPROCES PÅ FÅ MINUTTER
Ruben Nørgaard siger, at der selvfølgelig 

også er fokus på brugeroplevelsen i interak-

tionen med et website. Men han understre-

ger, at der trods lighederne også er meget 

stor forskel på henholdsvis udvikling til web-

ben og udvikling til mobile platforme.

“Når man købte en telefon for ti år siden, 

købte man en feature-phone. Det vil sige, at 

telefonen havde nogle faste features, og så 

valgte man det brand, man gerne ville have. 

I dag vælger man i højere grad en platform, 

når man vælger en telefon eller en anden 

mobil enhed, og så fylder man selv de fea-

tures ind, man gerne vil have efterfølgende,” 

siger Ruben Nørgaard og uddyber:

“Kravet til, om man synes, en app er god 

nok til eksempelvis at håndtere ens e-mail, 

er skærpet meget voldsomt. Vi taler om en 

beslutningsproces på få minutter. Hvis bru-

geren bliver træt af din app, sletter han den 

bare og vælger konkurrentens. Derfor er 

brugeroplevelsen så central, når vi snakker 

apps og mobile løsninger generelt.”

Ruben Nørgaard forklarer, at det som 

udvikler ikke betyder, at man skal være 

ekspert i alt inden for mobilitet – det er om-

rådet alt for komplekst til. Men det betyder, 

at man eksempelvis skal forstå termerne 

user interface og user experience. For det 

er bl.a. personer fra disse faggrupper, man 

i stigende grad kommer til at arbejde sam-

men med som softwareudvikler. 

“Når en ekspert har brugt en halv uge på at 

lave en baggrund i de rigtige farver, så skal 

man lytte til vedkommende. For han har 

sandsynligvis testet netop den baggrund af 

i markedet og fundet ud af, at det er den, 

folk foretrækker. Ligesom det på samme 

vis har betydning for brugerens oplevelse, 

om en knap sidder til højre eller til venstre i 

interfacet. For mange udviklere vil arbejdet 

med den form for detaljer være nyt. Gen-

nem studiet har de været vant til, at hvis 

programmet regner rigtigt, så er opgaven 

løst. Sådan er det ikke med mobilitetsløs-

ninger. Der er meget løbende justering.”

”Så arbejdet med mobilitet er for udviklere 
ikke kun et spørgsmål om at beherske det 
faglige, det handler også om et forandret 
mindset?”

“I høj grad. Mobility er et område, hvor alle 

discipliner mødes – usability, grafi sk design, 

sikkerhed, optimering, branding osv. Og 

hver disciplin har sin egen kok, der vil have 

indfl ydelse. Det kaos skal man kunne navi-

gere i,” siger Ruben Nørgaard.

BELØNNINGEN TAGER TID
Efter en periode som selvstændig blev 

Ruben Nørgaard for nogle år siden ansat 

i et konsulenthus, hvor han udviklede 

softwareløsninger for store industrikunder. 

Her spottede han hurtigt et potentiale for 

at implementere mobility-løsninger. Han 

kunne konstatere, at fl ere af virksomheder-

nes medarbejdere i forvejen gik rundt med 

tablet-computere og installerede alt muligt 

software for at forsøge at kommunikere 

med fabrikkens gamle IT-systemer. Ofte 

forgæves og i bedste fald mangelfuldt.

“Men det interessante var jo, at medar-

bejderne havde taget mobility til sig. De 

var klar. Men de softwareudviklere, der 

designede systemerne, etablerede bare en 
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server, en database og stationære skærme 

rundt omkring på fabrikken, som de skulle 

klare sig med. Efter min mening skulle 

medarbejderne i stedet have haft mulighed 

for at kunne tilgå de nødvendige informa-

tioner, når og hvor det passede dem. Så de 

eksempelvis kunne få en produktionsrap-

port direkte ned på deres tablet med det 

samme et transportbånd gik ned, eller de 

fi k en anden form for alarm,” siger Ruben 

Nørgaard.

Han forklarer, at hans chef var meget skep-

tisk, da han foreslog investeringer i mere 

mobile løsninger. Det kostede penge og 

gav ikke altid overskud i de første fi re-fem 

projekter.

“Men det er jo gennem de første projekter, 

man lærer og bliver klogere, så man kan 

tjene kassen på projekt 5, 6, 7, 8 og 9.”

CONTINUOUS INTEGRATION 
I dag er Ruben Nørgaard selvstændig kon-

sulent igen og en del af ProData Consults 

netværk. Her arbejder han i øjeblikket hos 

TDC/YouSee, hvor han bl.a. er med til at 

udvikle en ny app, som man frigiver nye 

versioner af hele tiden.

“Release management er lidt af et religions-

spørgsmål,” siger Ruben Nørgaard. “Nogle 

har kun releases tre-fi re gange om året, 

mens andre tror mere på det, der hedder 

continuous integration. Det er den model, 

jeg arbejder efter, og det er også primært 

sådan, det foregår i mobilmarkedet. 

Continuous integration vil sige, at man 

arbejder på sin software løbende, retter 

måske en enkelt feature og frigiver så den 

nye version med det samme. Tanken er, 

at man hellere vil hjælpe brugeren med 

et hurtigt bug fi x med det samme i stedet 

for at vente. Det er en mere agil måde at 

udvikle på.”

Som Ruben Nørgaard forklarer, passer 

denne tilgang godt til den måde, man 

konsumerer IT på i dag sammenlignet 

med for ti år siden, hvor brugerne troligt 

ventede på næste frigivelse af eksempel-

vis en stor Microsoft-pakke.

“Det er et meget mere dynamisk marked 

i dag. Hvis man eksempelvis arbejder på 

en stor app, kan kravene godt ændre sig 

undervejs, fordi en konkurrent netop er 

udkommet med en ny version af sit pro-

dukt. Som udvikler betyder det, at man 

ikke længere kan regne med at få en seks 

måneders spec, man kan programmere 

efter og udgive. Man er nødt til løbende 

at prøve ting af. Det betyder også, at man 

kommer til at lave noget kode, som man 

efterfølgende smider ud, fordi projektet 

har ændret sig undervejs,” siger Ruben 

Nørgaard.

”Har du et afsluttende godt råd til konsu-
lenter, der gerne vil gå mobility-vejen?”

“Jeg har fundet ud af, at det er godt at 

have en sekundær vinkel på sit CV. Man 

skal selvfølgelig have det basale tekniske 

i orden, men hvis man derudover kan 

tilbyde en overbygning i en eller anden 

retning, har man en fordel i forhold til at 

få en opgave. Jeg har eksempelvis fl ere 

gange mødt stor begejstring for, at jeg 

kan bygge bro mellem det tekniske og de 

mere bløde discipliner inden for software-

udvikling. For det er som regel noget, der 

gør ondt i mange virksomheder. Hvis man 

kan fi nde sin lille niche, tror jeg, at man er      

   godt stillet,” afslutter Ruben Nørgaard.

   

Navn: Ruben Nørgaard

Alder: 37

Stilling: Selvstændig IT-konsulent

Uddannelse: Autodidakt med 18 års 

 erfaring 

Blå bog
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Efterspurgte konsulenter
ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter, der arbejder med nedenstående roller og 

områder. Kan du selv, eller kender du nogen, der kan, hører vi gerne fra dig på mail: uf@prodata.dk

ROLLER
Udvikler 

Frontend udvikler

Arkitekt

Webudvikler

Mobiludvikler

Teknisk projektleder

Scrum Master

Projektleder

Business Manager

Management rådgivere

Forretningsudvikler

Change Manager

Proceskonsulent

Løsningsarkitekt

Tester

Testkoordinator

Test Manager

Teknisk tester

Webmaster

Webspecialist

Databasespecialist 

Databaseadministrator

Netværksspecialist

Driftskonsulent

Infrastrukturkonsulent

Supportkonsulent

Sikkerhedskonsulent

Technical Writer

UX konsulent

Visual Designer

OMRÅDER: 
Microsoft /.NET

Java/J2EE

Oracle

Open Source

Mainframe

Web

Mobil

ERP

Den offentlige sektor

Den fi nansielle sektor

SAP

Capital Markets

Bank/Forsikring/Pen-

sion

Telecom

Energisektoren

Industri

Transport/Logistik

SharePoint

Data Warehouse/BI

PRINCE2

SOA

ITIL

Quality Center

ISTQB

Cloud

Cisco

Microsoft Dynamics

UNIX/Linux

Embedded

Adobe Creative Suite

Gør dit CV 

salgsklar!

Tjek dit ProData-CV 

på 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 sandsynlig-

heden for, at vores 

sælgere fi nder nye 

projekter til dig.

Sommerfest
Fredag aften den 5. september blev der holdt sommerfest for alle 

aktive ProData-konsulenter, hvor over 120 gæster deltog i begiven-

heden. 

Rammerne om festen var igen i år hos DARE2Mansions hyggelige 

lokaler på Østerbro, der emmer af iværksætteri, netværk og nye 

tanker. Vejret var med os, så der var rig lejlighed til at hygge og 

netværke udendørs i det gode og lune sensommervejr. 

Sommerfesten blev sat i gang af futuristen Anders Hvid, der under-

holdt med et spændende foredrag om, hvordan fremtiden tegnes 

af den teknologiske udvikling og den eksponentielle vækst indenfor 

biotech, kunstig intelligens, robotter, medicin og 3D print. Anders 

Hvid er også lige udkommet med en ny bog, som gæsterne kunne 

få med hjem signeret. 

Inden grill-buffeten blev tændt fi k gæsterne mulighed for at smage 

på øl fra forskellige dele af Danmark introduceret af den gamle 

brygmester fra Carlsberg. Senere på aften blev baren åbnet med 

livemusik og dans. 

Tak til alle for en super hyggelig og inspirende aften. 



I juni måned blev ProData Consult kontak-

tet af Røde Kors, der ledte efter frivillige 

IT-konsulenter, der kunne hjælpe med et 

IT-projekt i forbindelse med den årlige Røde 

Kors indsamling. 

ProData Consults HR afdeling gik straks i 

gang med at annoncere i netværket  og kort 

tid efter fi k Røde Kors kontakt til to meget 

kvalifi cerede IT-konsulenter, der gerne ville 

deltage i projektet på frivillige basis. 

Bl.a. Finn Færgemann, der stadigvæk sid-

der som frivillige IT-konsulent på projektet, 

og hjælper med at opdatere Røde Kors’ 

IT-systemer, sådan at indsamlingen onsdag 

den 15. oktober kommer til at gå effektivt 

og gnidningsløst, og gør det bl.a. nemmere 

for indsamlerne at få tilbagemeldinger når 

de har indsendt deres data til Røde Kors.

”Jeg er glad for at hjælpe andre mennesker, 

og det er en fed sag at støtte!” – siger Finn 

Færgemann, der ser frem til at arbejde 

sammen med Røde Kors fremover sammen 

med de andre frivillige på holdet.

Karin Bucholtz fra Røde Kors siger: ”Det 

kommer til at gøre en stor forskel for os: 

med en bedre database kan vi få en mere 

effektiv indsamling med optimal udnyttelse 

af vores ressourcer, og så bliver processen 

frem mod indsamlingen meget sjovere for 

de andre frivillige.”  

ProData Consult vil gerne takke Finn og de 

andre konsulenter der meldte sig som frivil-

lige til opgaven, for at gøre et godt stykke 

arbejde og for at støtte op om et godt 

formål.

KonsulentNyt online

På www.konsulent-nyt.dk kan 

du læse artikler online og down-

loade magasinet som PDF fi l. 

DHL-løb i fælledparken 2014
Der var solskin og højt humør, da deltagerne for ProData-holdet 

mødte op til Europas største motionsløb - DHL stafet 2014. Godt 50 

mennesker samledes i ProData-teltet i Fælledparken, torsdag den 

28. august, hvor ProData Consult i år stillede op med syv løbe-hold, 

med deltagere fra både interne medarbejder og friske ProData 

konsulenter. 

Vejret kunne ikke have været meget bedre til en fem kilometers 

løbetur og grill buffet.  Det var både ProData- konsulenter og interne 

medarbejdere der løb sammen til DHL med i alt syv stafet-hold.

Imens løbe-holdene gjorde en fantastisk indsats på 5x5 km. stafet-

ten, havde de frivillige hjælpere travlt med at gøre teltet klar til hygge 

og grillmad, fakler  og snacks. Grillen blev tændt med saftige steaks 

og pølser og masser af tilbehør. 

En stor tak til alle løberne og alle supportere for den gode indsats. 

Det var en  dejlig aften i Fælledparken, som vi ser frem til at deltage 

i igen til næste år. 

Frivillige konsulenter hos Røde Kors
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Fra maj måned frem til den 31. september 2014 har ialt 514 ProData-konsulenter arbejdet 
hos vores kunder. Heraf er 184 begyndt på helt nye opgaver, hvoraf nogle er listet her:

Konsulentstarter
1. maj 2014 - 31. september 2014

Aamir Bashir

Albert Jensen

Alex Hannibalsen

Amerigo Toriello

An Ramkisoen

Anders Keldsen

Anders von der Recke

Antonello Salvatucci

Arkadiusz Sznober

Arne Johansen

Brian Robinson

Christian Rosenlund

Christian Zilstorff

Christoffer Børrild

Claes Brandt

Claus Holm

Claus Rømer

Cosmin Cuciureanu

David Brewster

David Colin Ratcliffe 

Dennis Haarbrink

Esben Woods

Felix Holmgren

Flemming Hildebrandt

Flemming Kjer

Fridthjof-G Eriksen

Gal Dagani

Glenn Kirsten

Grete Petersen Norup

Harald Bakken

Helmer Nielsen

Henrik Niemann

Henrik Ræder Clausen

Jacek Byczynski

Jakob Døpping

Jan Bundgaard

Jan Henriksen

Jan Thomsen 

Jan Aagaard

Jesper Zuschlag

Jimmy Jeppesen

Jon Ingolfsson

José Fernandez

Karsten Harder

Kate Rytter

Keen Johannessen

Kenneth Bess

Kenneth Frederiksen

Kenneth Rasmussen

Kim Grandelag

Kim Meldgaard Keith

Kim Mortensen

Kirsten H. Christensen

Kostas Rutkauskas

Kristian Terp

Lasse Rasch

Luciano Di Cocco

Lutz ten Zende

Maciej Adamczyk

Mads Søndergaard
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Maksymilian Majer

Marc Rademaker

Martin From

Max van Anen

Michael Schlamovitz

Michael Skovslund

Michael Øst Larsen

Morten Carmel

Morten Kirsbo

Morten Risager

Nicklas Woetmann Uhre

Nico Wisse

Nicolai Mouritzen

Niklas Gustafsson

Perkash Khoenkhoen

Peter Beyer

Peter Bo Hansen

Peter Have

Peter Letting

Peter Mazzarella

Philippe Knittel

Poul Ladefoged

Poul Lyngsø

Rafn Ingi Finnsson

Rasmus Andersen

Rasmus Therkelsen

René Schalburg

René Skrøder

Rolf Mørk Nielsen

Rui Alexandre Nunes

Saleem Pothiwala

Stan Bluijs

Steen Borup Fauerby

Steen Holm Pedersen

Steen Kielberg

Stefan Bertram

Stefan M. Lyager

Stefan Skotte

Stig Jørgensen

Svend B. Madsen

Søren Hansen

Søren Lassen

Thomas Hilbert Madsen

Thomas Møller

Torben Laursen

Trine Meinert Ekknud

Tycho Bom

Uldis Žeidurs

Ulla Nancy

Ulrich Gerting Bojko

Vagn Nielsen

Wojciech Jurewicz



TIRSDAG
den 28. oktober
kl. 17.00-20.00

ProData Consult
Stamholmen 157, 5. sal 

2650 Hvidovre

 Ruben er software-udvikler, 

software arkitekt, iværk-

*sætter og konsulent, og har 

fl ere gange ageret bindeled 

imellem forskellige fag-

discipliner på MOBILITY-

projekter.

Han er i øjeblikket konsulent 

hos TDC/YouSee gennem 

ProData Consult, hvor han 

arbejder med arkitekturer på 

apps og services inden for 

TV, VOD og selvbetjening.

Invitation til forumaften i Hvidovre

Mobility
Ved konsulent Ruben Nørgaard

Hvornår vil begrebet MOBILITY for alvor 
begynde at vinde indpas i vores IT-landskab? 
Og hvad dækker betegnelsen egentlig over?

Nogle mener, at MOBILITY-bølgen allerede har ramt os, og at nutidens 
udviklere skal til at forberede sig på, at deres kode og design i fremtiden 
også skal tilpasses forskellige typer mobile apps.

Hvordan skal man forholde sig til disse markedsforandringer, hvis man 
hidtil har arbejdet med afgrænsede teknologier og sprog uden 
MOBILITY som driver af software-arkitekturen?

Det vil konsulent Ruben Nørgaard forsøge at give nogle kvalifi cerede svar på.

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

• Hvad dækker betegnelsen Mobility over, og hvad gør emnet så vigtigt netop nu?

• Hvilke forandringer vil Mobility forårsage i konsulentbranchen i de kommende 

år?

• Hvilke konsulenter vil blive mest berørt af forandringerne, positivt såvel som 

negativt?

• Hvad kan man som konsulent gøre for at være klædt på til fremtidens Mobility 

marked?

• Spørgsmål og svar

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

TILMELDING: www.konsulenter.dk/forum

TIRSDAG
den 28. oktober
kl. 17.00-20.00
Stamholmen 157

2650 Hvidovre

Program: 

Kl. 17.00-18.30  Præsentation og indlæg ved 

  Ruben Nørgaard

Kl. 18.30-19.00 Spisning

Kl. 19.00-20.00 Fortsat indlæg, spørgsmål og svar


