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Velkommen til et totalt nørdet 
KonsulentNyt, der udelukkende og 
kun omhandler frontend, frontend og 
frontend. To af de tungeste konsulen-
ter, der er tilknyttet ProData Consult, 
står bag ColdFront-konferencen, den 
vigtigste frontend-konference, der 
afholdes i landet. Vi har lagt os i slip-
strømmen af konferencen og bringer 
reportager fra eventen og interviews 
med nogle af de absolut tungeste og 
mest innovative frontend-udviklere i 
Europa.

Du fi nder ikke mange teknolo-

giområder lige nu, der er mere 

relevante at nørde med, end 

frontend-teknologier, UI og UX. De 

fylder mere og mere – og bliver 

vigtigere og vigtigere. Logik fl yttes 

i stigende grad til fronten, som 

bliver mere og mere kodetung.

Da jeg startede i branchen for 

snart 15 år siden, var frontend 

noget man lavede med venstre 

hånd, og Javascript noget man 

kun brugte tid på, hvis det absolut 

ikke kunne være anderledes. 

UI/UX var noget, man overlod til 

reklamebureauer. Fronten var helt 

klart lavstatus og ”rigtige” udvik-

lere fokuserede på backend.  

Med ZYB (senere Vodaphone), 

Saxo Bank og et kæmpestort og 

ambitiøst frontend-projekt i Berlin 

for hedengangne Nokia blev vi 

her i ProData Consult kastet ud i 

nogle af de første store og 

ambitiøse frontend-projekter 

tilbage i 2007-2008. En spæn-

dende og fascinerende verden, 

med de vildeste projekter, som vi 

har elsket lige siden.

I dag er frontend et selvstændigt 

kompetenceområde, UI og UX 

noget som alle må tage stilling 

til og frontend er der, hvor nogle 

af de største landvindinger og 

teknologi-gennembrud sker. 

Selvom denne udgave af Kon-

sulentNyt som sagt er meget 

frontend-nørdet, håber jeg, at 

du kan bruge den til noget – lige 

meget om du er frontender, back-

ender, tester, projektleder eller 

noget helt tredje. 

Og lige en bemærkning om 

IT-konsulentmarkedet generelt 

her på falderebet: Markedet er 

positivt, og det er højsæson for 

konsulentsalg lige nu. Hvis du har 

brug for en opgave, så opdater 

dit CV på konsulenter.dk og lad 

ressource-afdelingen vide, at du 

er parat.

God læsning. 

Søren Rode

CEO

Søren Rode

Så er der dømt Fronteeeeeend!
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Selvfølgelig kræver det den førende teknologi på markedet at bygge en så kompleks og alligevel simpel og smuk 
applikation som Saxo Banks nye SaxoTraderGO. Men det kræver også de helt rigtige frontend-udviklere på projektet, 
der brænder for deres fag og kan være med til at styre processen.

Et stort aktiv for Saxo Bank er online trading. Her har man indtil for nylig 

tilbudt både egne kunder og fi nansielle institutioner fi re handelsløsninger: 

den internetbaserede SaxoWebTrader, som kører i brugerens browser, 

SaxoTrader-applikationen til download på en pc samt Saxo Banks apps 

til henholdsvis smartphone og tablet. Hver løsning kunne basalt set det 

samme, men var versioneret til den specifi kke brugssituation og enhed. 

Det betød, at samme kunde kunne få fi re forskellige brugeroplevelser på 

fi re forskellige platforme. Den design- og funktionalitetsmæssige forvir-

ring ville man gerne væk fra, og derfor begyndte Saxo Bank for tre år 

siden at designe en helt ny multi-asset-handelsplatform, der skulle give 

brugeren samme look and feel på tværs af alle enheder. Det fortæller 

David Jacoby, som er Project Manager i Saxo Bank A/S.

“Online-handel er vores kerneaktivitet, og vi har en god, men meget 

avanceret platform i SaxoTrader. Vi ønskede en ny handelsapplikation, 

der performerede bedre, var lettere at bruge og mere intuitiv, end de 

løsninger vi havde i forvejen,” opsummerer han.

“I online-trading er performance afgørende. Det er en stor udfordring, 

når en del af vores kunder befi nder sig steder som Australien, Asien 

og Sydamerika. Ét af de grundlæggende krav til vores nye applikation, 

SaxoTraderGO, var derfor, at den skulle performe bedre end de eksiste-

rende applikationer – både når det gælder opstartstid og responstider, 

men også når det eksempelvis gælder prisopdateringer på de mange 

tusinde fi nansielle instrumenter, der kan handles. Priserne kan ændre sig 

mange gange per sekund, og i mange tilfælde kan man kun handle på 

den nyeste pris. Derfor er det afgørende, at vores løsninger opdaterer 

priserne lynhurtigt, da handlerne i modsat fald kan blive afvist.” 

SAXOTRADERGO
Udviklingsarbejdet med SaxoTraderGO har været omfattende og

ressourcekrævende, fortæller David Jacoby.

“SaxoTraderGO er designet til en ny generation af investorer, der forven-

ter selv at kunne vælge, hvilke produkter de vil handle, hvilke markeder 

de vil handle i, når det passer dem. Samtidig er de mobile og vil ikke gå 

på kompromis med performance, funktionalitet og usability. Så det er et 

værktøj, der skal leve op til store forventninger,” siger han. 

“Derfor gennemførte vi blandt andet en række usability-tests i London, 

hvor vi har fået feedback fra mange forskellige tradere. Testene bekræf-

tede os i, at det var vigtigt, at løsningen skulle være intuitiv og 

brugervenlig, men også at designet var afgørende for den samlede 

oplevelse. Der var blandt andet en ung fyr, der udtalte, at det var afgø-

rende for ham, at applikationen var fl ot at se på, når folk gik forbi og så 

på hans skærm. Han havde ikke lyst til at arbejde i en brugerfl ade, der 

lignede noget fra 90’erne. Så design betyder noget, og jeg tror, at det 

kommer til at betyde endnu mere i fremtiden. Også for Saxo Bank.” 

AFHÆNGIG AF NØGLEPERSONER
David Jacoby forklarer, at det kan være svært at styre en designproces 

over fl ere år, fordi de teknologier, man arbejder med bliver fornyet og 

opgraderet hele tiden. 

“Efter bare ét års udvikling havde vi faktisk en dialog om, hvorvidt vi 

skulle udskifte nogle af de frameworks, vi benytter, fordi der var kommet 

nye og måske bedre alternativer i mellemtiden.”

SaxoTraderGO
- bag om Saxo Banks nye handelsapplikation 

Interview med David Jacoby, Project Manager hos Saxo Bank
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Hvordan navigerer man et projekt i det teknologiske virvar?
“Det er også svært. Men mit simple svar er, at det handler om at have 

de rigtige folk om bord på projektet,” siger David Jacoby og forklarer, at 

Saxo Bank ligesom alle andre virksomheder oplever store udfordringer 

med at rekruttere disse nøglepersoner. Der er en enorm efterspørgsel 

efter dygtige udviklere, som derfor nærmest kan vælge og vrage mellem 

de mange jobtilbud.

Er en høj løn det eneste, man som virksomhed kan lokke med?
“Jeg tror også, at det hjælper, hvis det produkt, de skal arbejde med, er 

spændende, ser godt ud og benytter sig af de nyeste teknologier. Der 

ved jeg, at Saxo Bank er attraktiv, fordi vi har et produkt, som er smukt 

og moderne og som rent teknologisk er i verdensklasse.”

FRONTEND ER BLEVET EN SPECIALISTDISCIPLIN
På få år har David Jacoby mærket, hvordan der er sket et markant skift 

inden for softwareudvikling generelt og frontend-udvikling specifi kt. Tid-

ligere hyrede man en generalist til at varetage en opgave, og så havde 

vedkommende både ansvaret for backend- og frontend-udviklingen. I 

dag hyrer man i stigende grad specialister.

“Vi har frontend-udviklere i vores team, som ikke laver andet end front-

end. Det har været en klar strategi fra vores side. Jeg vil hellere ansætte 

en udvikler, som har frontend som sit speciale sammenlignet med en 

udvikler, som bare ser frontend som en del af sit arbejde,” siger David 

Jacoby.

“Når man taler om udviklingen i miljøet, så oplever jeg i stigende grad, 

at især yngre frontend-udviklere eksempelvis aldrig har arbejdet på en 

Windows-pc. Til en samtale skulle en fyr skrive en e-mailadresse på en 

pc, men han kunne ikke fi nde ’@’ på tastaturet. Han havde aldrig arbej-

det på andet end Mac. Det har været lidt af en øjenåbner for mig, og det 

har sat skub i en udvikling hos os hen imod anvendelsen af blandt andet 

Macs og andre værktøjer såsom Git.”

GODE RÅD FORUD FOR JOBSAMTALEN
Det kan som bekendt være svært at fi nde de rigtige frontend-ildsjæle til 

et projekt. Men som David Jacoby påpeger, kan det også være svært 

for frontend’ere at blive hyret til det helt rigtige projekt. Han har derfor et 

par gode råd til, hvad en ansøger med fordel kan tænke over forud for 

en jobsamtale.

“For det første er det en fordel, hvis en jobansøger har kigget på virk-

somhedens produkter før samtalen og er nysgerrig på den teknologi, 

der bliver brugt. Her kan man eventuelt spørge ind til, hvordan man har 

løst forskellige udfordringer. For det andet må en ansøger også meget 

gerne være en aktiv del af udviklermiljøet – eventuelt med egne projekter 

liggende på GitHub. Det illustrerer, at de brænder for det, de laver, og at 

de er i stand til at hente og dele inspiration i miljøet. I sidste ende er det 

blandt andet det, man nyder godt af som virksomhed, fordi det afspejler, 

at udviklerne har forudsætningerne for at være innovative i virksomhe-

dens regi,” slutter David Jacoby. 

HVAD ER SAXOTRADERGO 
SaxoTraderGO er verdens mest intuitive multi-asset 

handelsplatform, som giver mulighed for at få vist mar-

kedspriserne på over 30.000 instrumenter på tværs af 

forskellige typer værdipapirer. SaxoTraderGO er baseret 

på HTML 5. Løsningen har blandt andet haft fokus på to 

funktionaliteter. Dels muligheden for at anvende charts, 

så brugerne kan få et overblik, selv sætte grafi k ind på 

handelsmønstrene og få information ud af dem. Og dels 

et godt søgefelt, så traderne kan fi nde den information, 

de har brug for på tværs af de ca. 40 børser i Saxo 

Banks system. Tredjepartsudviklere får adgang til Saxo 

Banks Open API i slutningen af 2015, så lokale banker 

og privatpersoner selv kan indbygge funktionalitet i 

løsningen. 
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ColdFront vil 
have danske 
udviklere op på 
ølkassen
Den københavnske frontend-konference ColdFront handler om at hive interessante ta-
lere ind fra hele verden, der kan sætte fokus på de kommende års største udfordringer 
for udviklere. Men ColdFront handler også om at skabe et forum, hvor fagfæller mødes, 
lærer hinanden at kende og udveksler erfaringer. 
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Interview med Daniel Frost og Kenneth Auchenberg.

Både Daniel Frost og Kenneth Auchenberg tilhører IT-verdenens gør-

det-selv-mennesker. De er begge autodidakte udviklere – Kenneth med 

speciale i frontend, Daniel med speciale i backend – og begge har en 

udpræget skabertrang.

Således var Kenneth Auchenberg sammen med en række andre iderige 

og entreprenante udviklere med til at designe samarbejdsværket Podio, 

som senere blev solgt til Citrix for mere end 250 mio. kr. Derudover har 

han gennem de sidste fi re år arrangeret det månedlige meetup Copen-

hagen JS for JavaScript- og frontend-udviklere. 

Daniel Frost har været freelance-konsulent i en årrække og har blandt 

andet arbejdet på projekter for Carlsberg og De Persgroep (Berlingske 

Medias moderselskab), ligesom han også har været ansat i Microsoft i 

fem år. I 2013 arrangerede han den københavnske software-konference 

Warm Crocodile Developer Conference.

FRONTEND ER BLEVET SIN EGEN DISCIPLIN
I 2014 blev Kenneth Auchenberg og Daniel Frost enige om, at det kø-

benhavnske frontend-miljø manglede inspiration udefra. Så de grundlag-

de og afholdt konferencen ColdFront, som høstede stor anerkendelse i 

både Danmark og i udlandet i åbningsåret.

Hvorfor er der et behov for en konference som ColdFront i Danmark?
“Frontend-udvikling er efterhånden blevet sin egen disciplin,” indleder 

Kenneth Auchenberg. “For ti år siden var man både backend- og 

frontend-udvikler, men de to ting er blevet adskilt i dag, i takt med at 

kravene til den oplevelse, brugerne har, når de eksempelvis logger på 

Facebook, er blevet tilsvarende højere.”

Frontend-udviklingens stigende betydning har medført, at frontend-

udviklere er begyndt at mødes og tage til seminarer for at udveksle erfa-

ringer. Men fælles for de mange konferencer og seminarer om frontend-

udvikling har været, at de primært har fundet sted uden for Danmark. 

“Hvorfor skal danske udviklere tage til London, San Francisco og Berlin 
for at blive inspireret?
”Hvorfor kan de ikke blive det i København? Det var vores udgangs-

punkt og ideen bag ColdFront,” siger Kenneth Auchenberg og kan i 

samme åndedræt ikke lade være med at påpege det paradoksale i, at 

vi har så mange talentfulde mennesker i Danmark, men at vi ikke bryder 

os synderligt meget om at skilte med det.

“Det er danske IT-hjerner, der står bag megasuccesser som Ruby on 

Rails, C++ og Chromes V8-motor. Men vi har ikke tradition for at fortælle 

om det. Det der med at stille sig op på en ølkasse og sige, det har jeg 

lavet – som eksempelvis amerikanerne er dygtige til – det gør vi bare 

ikke.” 

COLDFRONT DYRKER COMMUNITY-ÅNDEN
Daniel Frost tager over og understreger vigtigheden af, at de danske 

softwaretalenter hele tiden bliver udfordret. Ellers stikker de af og opsø-

ger udfordringerne i andre lande.

“Talentfulde mennesker vil gerne være sammen med andre talentfulde 

mennesker. Sådan er det bare. Så med ColdFront vil vi gerne være 

med til at skabe et økosystem af mennesker, der kan sparre og hjælpe 

hinanden med at tænke nyt.” 
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Hvordan er ColdFront anderledes end de mange andre software-
konferencer i markedet?
“Vi er en konference, der lægger stor vægt på det sociale. Vores indhold 

er godt. Det er ikke indhold, du kan fi nde andre steder. Talerne er hånd-

plukkede, og de er ikke en del af den sædvanlige garde, der turnerer 

rundt i verden på konferencer. Men når det så er sagt, så kan du godt 

fi nde indhold, der minder om det, vi præsenterer på ColdFront. Derfor 

lægger vi også stor vægt på, at ColdFronts deltagere skal skabe relatio-

ner til hinanden på kryds og tværs. Det er community-ånden, vi dyrker. 

Vi skal nok facilitere rammerne, men det er deltagerne, der skal bidrage 

med det indhold, der virkelig giver dem værdi,” siger Daniel Frost.

Hvad er et godt community?
“Både Kenneth og jeg er meget ekstroverte som mennesker og elsker 

det sociale. Men det er bestemt ikke alle i miljøet, der har det sådan. Det 

er nemt nok at få folk til at deltage i konferencer – især hvis der er gratis 

øl og mad. Men det der med at få folk til at åbne op deltage aktivt i en 

debat, det er sværere,” siger Daniel Frost.

“Det er lidt sjovt, for udviklere er nok nogle af de mennesker, der har 

de kraftigste holdninger til deres fag. De har en mening om alt, men de 

holder den hellere for sig selv i stedet for bare at snakke. Jeg tror, at det 

er en kulturting.” 

INVOLVER DIG I COMMUNITIES
Kenneth Auchenberg, som har stået for at invitere konferencens talere, 

forklarer, at årets ColdFront har haft fokus på nogle af de udfordringer, 

frontend-udviklere kommer til at stå over for i de kommende år. 

“Eksempelvis har udviklingen inden for det mobile område gjort, at 

brugerne primært anvender apps og ikke så meget traditionel web 

længere. Temaet for mange af talerne har derfor været, hvordan vi igen 

gør webben interessant, så alt ikke ender i en app,” siger Kenneth 

Auchenberg.

Hvorfor er det vigtigt for en udvikler at deltage på ColdFront?
“Både Kenneth og jeg er startet ud af ingenting,” siger Daniel Frost. 

“Vi har ikke nogen formel uddannelse, men har lært at begå os gennem 

communities. Den dimension ligger der helt sikkert i at deltage ikke bare 

ColdFront, men på konferencer og i communities generelt. Konferencer 

og communities kan være en døråbner til det næste job. Jeg har ikke tal 

på, hvor mange mennesker, jeg har set blive ansat gennem et commu-

nity-møde, men det er mange.”

“Derudover ligger der det i det,” supplerer Kenneth Auchenberg, “at i 

vores branche vil en virksomhed gerne ansætte folk, der laver hob-

byprojekter, for det betyder dels, at de laver alle deres fejl i fritiden, og 

dels at de hiver ny inspiration ind i virksomheden. Dertil kommer, at der 

også ligger er stort uddannelsesperspektiv i at være aktiv i et commu-

nity. Som backend-udvikler kan du gå på Datalogisk Institut og tage en 

uddannelse i dit fag. Det kan du ikke som frontender. Den uddannelse 

foregår ude i industrien. Det vil sige, at der, hvor frontend-udviklere bliver 

dygtigere og uddanner sig, er via communities, hvor man sparrer med 

hinanden,” slutter han.

Navn: Daniel Frost

Alder: 32

Uddannelse: Autodidakt

Stilling: Udvikler. Er pt. hos DR via ProData 

Consult

Navn: Kenneth Auchenberg

Alder: 26

Uddannelse: Autodidakt

Stilling: Udvikler
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ColdFront-konferencen, der startede sidste år, havde i år inviteret en række højtprofi lerede frontendere fra det inter-
nationale frontend-community. På talerlisten var bl.a. redaktøren og stifteren af Smashing Magazines, en ekspert fra 
CSS Working Group og en af udviklerne på Sparta-projektet, i dag bedre kendt som Microsoft Edge. Der blev talt om 
alt fra HTML5 og CSS3/4 til internethastighed og etiske problemstillinger ved brug af internettet. 

ColdFront blev i år afholdt på Grand Teatret i 

en hyggelig sidegade til Strøget. På billetterne 

stod der ”All Inclusive”, hvilket betød, at første 

stop var optankning af kaffe og croissanter. Det 

var dog hverken stedet eller forplejningen, der 

trak de 300 deltagere til, men derimod den vel-

komponerede liste af talere. De er alle kendt fra 

sociale medier, har sammenlagt over én million 

følgere på twitter, og de var alle håndplukket 

til at dele deres viden på ColdFront. Kort sagt: 

forventningerne var høje.

Klokken 9.00 havde alle sat sig til rette i den 

store sal i Grand Teatret. Kenneth Auchenberg 

og Daniel Frost, stifterne af ColdFront, bød 

velkommen, og Kenneth forklarede i en kort 

intro, at ColdFront er skabt for at udvide det 

eksisterende frontend-community i Danmark. 

Samtidig er målet at inspirere deltagerne gen-

nem eksklusive oplæg fra håndplukkede talere 

- af samme grund var der ikke wifi  i salen.

”LEAN BACK, RELAX, AND ENJOY GOOD 
CONTENT!”
Hver taler fi k 45 minutters taletid – hvilket viste 

sig at være en perfekt længde. Der var tid til 

at komme nærmere ind på det enkelte emne, 

og nysgerrigheden blev vakt nok til, at man fi k 

lyst til at gå hjem og researche videre på egen 

hånd. Det var meget forskelligt, hvor konkrete 

de enkelte talere var, og den store variation 

sikrede deltagernes opmærksomhed på trods 

af afdæmpet belysning og bløde biografsæder. 

Deltagerne blev præsenteret for en bred 

palette af ny viden. Bl.a. fi k vi lov at snuse 

lidt til CSS4, og Vitaly Friedman leverede en 

aha-oplevelse i forhold til, hvordan man også 

kan servere og udfylde en webformular: det 

behøver ikke at være kedeligt. 

Konferencen var ikke kun en fornøjelse for de 

videbegærlige, der var også gjort meget ud 

af forplejningen. I år havde ColdFront nemlig 

allieret sig med Copenhagen Street Food, som 

serverede alt fra gourmet-rugbrødsmadder til 

økologiske hotdogs.

DEN RØDE TRÅD
På trods af de meget forskellige emner, som 

talerne tog op, gik man ud af salen sidst 

på dagen med et indtryk af en klar rød tråd 

i konferencen. Der blev givet meget stof til 

eftertanke og spændende alternativer til ar-

bejdsgange, som deltagerne kan gøre brug af i 

deres kommende projekter.

Helt i konferencens ånd pegede fl ere af talerne 

på online-communities og opfordrede delta-

gerne til at gøre brug af dem. Lea Verou, fra 

CSS Working Group, præsenterede en enkel 

løsning på et cirkeldiagram skrevet med en 

linje CSS. Problemet er, at ingen browsere kan 

eller vil støtte koden på grund af manglende 

efterspørgsel fra de enkelte communities. 

Lea var ikke den eneste, der pegede på bru-

gen af community for at få hjælp – vi så fl ere 

eksempler på, hvad der sker, når man f.eks. 

fi nder på et hack til at lave en simpel work-

around-løsning, lægger den ud på et forum og 

ser hvad ’kollgerne’ vender tilbage med efter at 

havde leget med koden. 

Alt i alt var ColdFront 2015 en stor succes. 

Som Morten, en app-udvikler, udtalte i frokost-

pausen:

”Det er svært at fi nde en decideret konference 

eller workshop der er spændende, men det er 

ColdFront.”

Hvis du ikke selv var så heldig at være til stede 

under konferencen, kan du læse mere om de 

enkelte indlæg på næste side.



VITALI FRIEDMAN
- RESPONSIVE WEB DESIGN

Nogle ser designprocessen som 

en meget rodet proces, hvor 

man kører i ring. Men som Vitali 

Friedman forklarer, kan processen 

ses som et træ: nogle forgreninger 

har døde ender – det var forsøg, 

som ikke virkede. Andre forgre-

ninger løber sammen – det er to 

løsninger, der støtter hinanden for 

at skabe en effekt.

Design patterns for responsitivt 

UI-design kan lære os, hvilke løs-

ninger der virker, og hvilke der er 

døde ender, hvormed vi hurtigere 

kan opnå et godt design. Og 

design patterns kom der en solid 

strøm af; fra design af webformu-

larer, der er lækre at udfylde, til 

ting der giver problemer på mobile 

– såsom billeder, der åbnes i en 

dialog hvor billedet vises mindre, 

end det blev brugt på websitet. 

Fra meget generelle udfordringer 

til hvordan han fandt løsninger på 

helt unikke problemstillinger.

Vitali opfordrede deltagerne til 

at studere standard responsive 

løsninger og til ikke at forsøge at 

genopfi nde hjulet.

ALEX FEYERKE
- OFFLINE FIRST

Det er på mode at fremstille per-

fekte fremtidsvisioner i reklame-

fi lm, hvor alle dyrker ekstremsport, 

og ingen har problemer med 

netværksforbindelser. Men virke-

ligheden er en anden, og i gamle 

reklamer var man ikke bange for 

at vise, hvor let fejl håndteres, og 

hvordan ny teknologi blev brugt 

af almindelige mennesker. Folk vil 

ikke have det perfekte, de ønsker 

fl eksibilitet.

Vores målgruppe er ikke udviklere. 

Vi skal bygge til virkelige menne-

sker med dårligt internet. ”Offl ine” 

er ikke en fejl, det er virkeligheden, 

når brugeren står i en eleva-

tor, kører i metro osv. Brugere 

forventer, at de ting de lige har set 

på stadig er tilgængelige, når de 

går tilbage til en side eller app. De 

forventer, at deres egne data altid 

er tilgængelige for dem og ikke, at 

de sidder fast i skyen.

Hvordan det kan løses blev 

demonstreret med hood.ie – et 

JavaScript API, der læser/gem-

mer data lokalt, og synkroniserer 

til internettet, når det er tilgænge-

ligt. Dermed er det lavet til ”offl ine 

fi rst”.

Men for at skabe tillid til data, skal 

man i UI’en også klart vise, om 

man ser synkroniserede data, 

eller data, der mangler at blive 

synkroniseret.

FEROSS ABOUKHADIJEH
- WEB APPS OF THE FUTURE

I kampen mellem native apps og 

web-apps, hvad kræves der for at 

web vinder?

Styrken i web er, at det ikke 

kræver installation, og at man frit 

kan linke til indhold. Men det er 

samtidig muligt at lave apps, der 

gemmes lokalt i browseren, så de 

er tilgængelige offl ine som en app.

Feross er stærk fortaler for at 

tænke decentralt og i peer-to-peer 

løsninger uden en central server, 

mellemmand eller bindeled, og 

det er i dag muligt. Han demon-

strerede en sådan web-app, hvor 

du som bruger frit kan vælge 

en ældre udgave eller et ældre 

design, og ingen tvinger dig til at 

opdatere til en nyere version, samt 

peer-to-peer offl ine authentication 

med Keyboot.

PATRICK HAMANN
- EMBRACING THE NETWORK

Vi har ingen kontrol over, hvad 

der lige nu er tilgængeligt på 

nettet, og den virkelighed bør vi 

lære at omfavne. Det er ikke bare 

et spørgsmål om internet eller 

ej, men visse services kan være 

nede, og vi bør være klar over, om 

vores websites overlever det.

For eksempel var der en dag, hvor 

doubleclick-annoncenetværket 

var nede, og rigtig mange nyheds-

sites viste derfor brugerne en 

tom skærm, mens browseren 

ventede uendeligt på JavaScript, 

der aldrig kom. Men det kan 

undgås. Financial Times’ website 

var ikke nede den dag, og der 

fi ndes værktøjer såsom http://

requestmap.webperf.tools til at 

opdage afhængigheder, ligesom 

der er værktøjer til at simulere høj 

latency, langsomme forbindelser 

og hele domæner/services, der 

ikke svarer.

Netfl ix står for det ekstreme i at 

lære udviklere at håndtere net-

værksfejl pænt: de har en ”Chaos 

Monkey”, som tilfældigt hiver 

produktionssystemer ned, og alle 

programmer forventes at kunne 

håndtere det så godt, at brugerne 

aldrig opdager det.

Derpå blev mange af de nye 

teknologier gennemgået, som 

kan hjælpe med at sikre os mod 

fejl og forbedre hastigheden og 

oplevelsen af nettet – bl.a. en 

”service worker” til at holde styr 

på cache, ignorere domæner, der 

midlertidigt ikke svarer og give 

hurtige fallback-strategier frem for 

at vente på browser-timeouts.
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DAVID ROUSSET
- MICROSOFT EDGE

Den gamle Internet Explorer (IE)

har i hver ny version haft mulighed 

for at emulere tidligere versioner, 

men det gjorde, at IE11 var nået 

op på otte interne browsere, der 

alle skulle vedligeholdes og der-

med blev tunge at videreudvikle.

Microsoft Edge starter på en frisk. 

Der er ikke længere kompatibili-

tets-modes, men kun den nyeste 

standard af HTML og CSS, så 

Microsoft langt lettere kan følge 

med og implementere nye ting i 

Edge.

Rigtig mange websites ser 

dog stadig på browserens 

”UserAgent”-navn for at afgøre, 

hvilket indhold, de sender, og 

de er ikke blevet opdateret til 

de nye IE-versioner, der kan 

vise standard-HTML. Derfor gør 

Microsoft nu det samme som 

Chrome og Safari m.fl . gør i deres 

UserAgent: Edge kalder sig selv 

for samtlige navne for de andre 

(tidligere) browsere, og dermed vi-

ser de gamle websites nu samme 

smukke responsive indhold til 

Edge som websiten giver til Safari.

Da nogle Mac-udviklere desuden 

glemmer standard CSS-varianter, 

ser Edge nu også nogle ”-webkit”-

præfi kser som sine egne. Dog 

kun få udvalgte, så udviklere bør 

stadig teste deres websites i alle

browsere.

Udviklere kan skrive ”about:fl ags” 

for at afprøve eksperimentelle fea-

tures i Edge, hvilket giver mulighed 

for at teste nye ting, der endnu 

ikke er slået til for almindelige bru-

gere. På http://status.modern.ie 

kan man se et roadmap for frem-

tiden, og hvad der er understøttet. 

Stem på de features, du gerne ser 

implementeret i Microsoft Edge.

LEA VEROU
- THE MISSING SLICE

Lea Verou demonstrerede en vel-

oplagt ”out of the box”-tankegang 

ved at vise, hvordan effekter kan 

skabes med CSS. Mere præcist, 

hvordan et cirkeldiagram bliver til 

udelukkende ved hjælp af CSS-

styling af et HTML-element. Det 

blev til hele fi re hacks, der gradvist 

blev bedre og bedre  i form af 

renere og renere kode.

Den sidste løsning, en conic-

gradient, fi ndes endnu ikke, men 

den er et forslag til næste CSS-

standard for CSS4!

Til alle de browsere, som lige nu 

er moderne, fi ndes der dog et 

polyfi ll på http://leaverou.github.

io/conic-gradient/, som gør dem 

i stand til at vise fremtidens effekt 

allerede nu.

Der er dog ingen garanti for, 

at den kommer, medmindre 

tilstrækkeligt mange stemmer for, 

at browserne skal implementere 

forslaget til den nye type CSS 

gradient fi ll. Dermed viste Lea 

både, hvordan ideer til fremtidens 

standard kan udvikles, og hvordan 

vi alle har mulighed for at lave for-

slag til nye standarder. Vi kan alle 

påvirke byggestenene i den næste 

generation af browsere.

PAUL KINLAN
- THE HEADLESS WEB AND THE
FUTURE OF THE WEB ON MOBILE

Der er en tendens til, at apps 

ønsker at holde brugeren i den 

enkelte app, såsom facebook, 

hvor man følger links til websites 

inde i app’en i stedet for at åbne 

en browser. Det får Poul Kinlan til 

at forudse, at nye brugere om 5 år 

ikke længere er klar over, hvad en 

browser er.

Men det betyder ikke at websites 

er på vej mod snarlig udslet-

telse – tværtimod er det endnu 

vigtigere, at de er mobile friendly, 

at deres indhold kan indekseres 

af søgemaskiner, og at de tilbyder 

indhold med det samme. For det 

er nettets store styrke, at indhold 

er tilgængeligt uden installation. 

Hvert ekstra trin man beder en 

bruger om at tage, vil hægte 20 % 

af. Lad derfor ikke ”Installer vores 

app” være det første, en besø-

gende møder på dit website. 

Eksponer først informationen, 

brugeren er interesseret i, og tilbyd 

derefter at levere det via en app.

Med ”service workers” (på 

Android og Desktop Chrome), 

har websites en ny mulighed for 

at lade som om, at de er native 

apps. Det kræver kun et klik for 

at oprette en genvej, der samtidig 

cacher websitet/app’en til offl ine-

brug. Dermed får websitet eller 

app’en mulighed for at modtage 

push-beskeder, vise notifi kationer 

og køre baggrundssynkronisering. 

Alle de ting man normalt forbinder 

med en native app, men udført 

af et cached website, der åbnes i 

en browser, hvor brugeren ikke vil 

kunne se forskel på, om det kører 

i en browser eller er en native app.

JEREMY KEITH
- RESILIENCE

”Resilience” er et systems evne til 

at kunne klare forandringer, og det 

er det grundprincip i deklarative 

sprog, såsom HTML og CSS, 

der har tilladt os at udvide HTML 

fra 21 elementer til 121 elemen-

ter – uden at udløse fejl i gamle 

browsere. For browsere ved, 

hvordan de skal vise eller ignorere 

ukendt indhold – ikke nødvendig-

vis smukt, men siden vil altid blive 

vist uden fejlmeddelelser.

JavaScript er et imperativt sprog, 

hvilket i sin natur er skrøbeligt: 

En fejl et tilfældigt sted vil stoppe 

al JavaScript på siden i at blive 

udført – og fejl sker! Hvis ikke i 

vores egen kode, så i nogle af de 

mange megabytes af JavaScript-

biblioteker, sporings- og rekla-

mekode, som nogle websites 

inkluderer.

For at sikre at vores websites er 

meget modstandsdygtige overfor 

fejl, bør man lave ”crash tests”. 

Hvad sker der med websitet, hvis 

et refereret domæne – som et 

CDN eller reklamer – er blokeret 

eller nede?

Jeremy Keith delte sin opskrift 

på en tretrinsproces, der sikrer 

modstandsdygtige websites:

1. Identifi cér core-funktionalitet.

2. Gør funktionaliteten tilgænge-

lig med den simplest mulige 

teknologi, så det virker, selv 

hvis JavaScript fejler.

3. Forbedr!

I punkt 3 kan man gå amok i 

smarte ting. Forsøg ikke at tvinge 

avancerede elementer, som ikke 

er core-funktionalitet, -ind i punkt 

2, men foretag et bevidst valg om, 

hvad der skal fungere i en crash 

test-situation.
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Hviderussiske Vitaly Friedman var en af talerne 
på årets ColdFront-konference. Han har en lang 
udviklerkarriere bag sig og er i dag chefredaktør på 
Smashing Magazine. Her fortæller han, hvilke trends 
der dominerer udviklermiljøet lige nu, og hvorfor han 
godt kan lide at nærstudere gamle bøger og japansk 
webdesign.

Vitaly Friedman kommer oprindeligt fra Minsk 

i Hviderusland, men fl yttede til Tyskland for at 

tage en IT-uddannelse i 1990’erne. Det var i 

Tyskland, at han udviklede sine dybe passion 

for typografi  og design, som han senere brugte 

som freelance-designer og udvikler. Han nåede 

dog også at have en kort fl irt med backend-

udvikling, men var efter eget udsagn så forfær-

delig dårlig til det, at han hurtigt vendte tilbage 

til sin elskede frontend-verden. 

I 2006 var Vitaly med til at stifte online-udgi-

velsen Smashing Magazine, som fokuserer på 

webdesign og softwareudvikling. I dag skriver 

han artikler, afholder workshops og deltager 

på konferencer, hvor han deler ud af sin viden. 

Han er også medforfatter til og udgiver af to 

bøger – de såkaldte Smash Books. 

PERFORMANCE, PERFORMANCE, PERFORMANCE
Hvis Vitaly Friedman skal pege på én overskrift, 

der optager udviklermiljøet lige nu, så er det 

performance. Hvilket er godt, understreger 

han. For der er brug for, at vi er optaget af, 

hvor hurtigt en webside loader og præsen-

terer indholdet for brugeren. Eksempelvis på 

e-handelssider. 

“Jeg har selv set fl ere studier, der har påvist, 

at hvis man kan barbere bare et millisekund 

af responstiden ved at tweeke hist og her, så 

øges konverteringsraten betragteligt. Det fokus 

giver rent indholdsmæssigt visse udfordringer 

i forhold til den arkitektur, man bygger, ligesom 

det også giver nogle rent fysiske udfordringer i 

forhold til placeringen af servere. Performance 

handler om at fi nde det rette mix mellem de to 

ting, og det er noget, der optager mange lige 

nu,” forklarer Vitaly Friedman.

FRA WIREFRAMES TIL SYSTEMER
Derudover siger han, at der er en strømning i 

udviklermiljøet, der er godt i gang med at ruske 

op i den traditionelle designproces.

“Når man eksempelvis er i gang med at desig-

ne en produktside til en e-handelsside, har det 

traditionelt været sådan, at man er gået i gang 

med at designe tre-fi re forskellige mockups 

af produktsiden med varierende sidehoved, 

sidefod, produktpræsentation, ratings og så 

videre i statiske wireframes. De mockups viser 

man til kunden, som ender med at lægge sig 

fast på et design, og det bruger man så som 

udgangspunkt for den næste udviklingsfase,” 

siger Vitaly Friedman.

“Nu taler alle om, at vi er på vej væk fra at 

designe sider for i stedet at designe systemer. 

Det skift vil få en utrolig stor indfl ydelse på hele 

den måde, vi bygger og designer websider på i 

fremtiden,” siger han. 

KRAV OM RESPONSIVT DESIGN
Et af Vitaly Friedmans hovedpunkter i transitio-

nen fra wireframe-udvikling til systemudvikling 

er kravet om et responsivt design, der fungerer 

på tværs af en lang række enheder – i det 

ekstreme tilfælde gælder det både mobiltelefo-

ner, tablets, desktops, laptops og tv-skærme. 

Denne brugsvirkelighed gør det vanskeligt for 

designere, fordi de er nødt til at vise kunden, 

hvordan websiden kommer til at fremstå på 

alle skærme. Det tager tid, og tid er lig med 

penge i en udviklingsfase.

“Hvor man tidligere kunne nøjes med at vise 

kunden tre forskellige mockups af en side, 

sådan som den ville se ud på en desktop ek-

sempelvis, er man i dag nødt til at fremvise tre 

forskellige mockups per enhed. Det vil sige helt 

op til 15 mockups per udviklingsfase. Det gør 

Statiske wireframes,
københavnske 
boghandlere og 
asiatiske websites
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processen alt for kompleks mellem designer 

og kunde,” siger Vitaly Friedman.

“Det webdesignere derfor prøver at gøre lige 

nu er at systeminddele designfasen i katego-

rier. Det vil sige, at designeren prøver at identi-

fi cere de vigtigste komponenter på websiden 

først, og dem viser man forskellige versioner 

af til kunden. Når de vigtigste komponenter er 

på plads, går man videre derfra med de næste 

komponenter, og så bygger man hele siden 

op på den måde. Det er en helt anden proces, 

end hvis man viser kunden hele websiden med 

alle komponenter på én gang.”

Vitaly Friedman forklarer, at udseendet af nøg-

lekomponenterne ofte vil give designeren en 

visuel retning at arbejde efter. Og så er der ikke 

behov for så mange dyre mockup-processer. I 

hvert fald i et drømmescenarie. For sandheden 

er ifølge Vitaly Friedman, at selvom alle er enige 

om, at denne systembaserede designproces 

er den mest hensigtsmæssige, så er den langt 

fra indført i branchen.

“Der fi ndes ikke et standard-framework til 

denne type af udvikling, så ingen har knækket 

koden på udviklingsprocessen endnu. Dertil 

kommer, at vi igennem de sidste 10-15 år har 

opdraget kunderne til, at de i alle designproces 

ser modtager mockups af de foreløbige resul-

tater. Det tager tid at ændre deres mindset,” 

siger Vitaly Friedman.

MOBILE FIRST I JAPAN
Udover arbejdet som chefredaktør og kreativ 

indpisker i forskellige udviklerfora, hjælper 

Vitaly Friedman både små og store virksom-

heder med alle typer af brugervenligheds- og 

frontend-udfordringer. Her henter han blandt 

andet sin inspiration til at løse udfordringerne 

på kinesiske og japanske websites.

“Jeg kan ikke et ord kinesisk eller japansk, men 

jeg elsker at se deres webdesign. Japanske 

websites kan eksempelvis forekomme at være 

ekstremt komplekse for os europæere, fordi 

de er så farverige og indholdsmættede. Men 

samtidig er det interessant, at japanerne har 

en udpræget mobile fi rst-strategi, så alle deres 

websites først og fremmest er udviklet med 

tanke på mobilbrugere. Det kan vi lære meget 

af i Europa. Derudover kan jeg godt lide gamle 

fi lmplakater, vejskilte, biblioteker og boghandle-

re, når jeg skal inspireres. Man kan fi nde noget 

virkelig smuk typografi  og usædvanligt layout 

i en boghandel. Så hvis nogen ser en person 

stå i en dansk boghandel og bladre i bøger i 

fl ere timer, så er det sikkert mig.”

Smashing Magazine
Smashing Magazine blev grundlagt i 

2006 af Vitaly Friedman og Sven Len-

nartz. 

Online-magasinet leverer brugbar og 

innovativ information til både webdesig-

nere og udviklere.

Du kan fi nde Smashing Magazine her:

www.smashingmagazine.com
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The Cool Microsoft Guy
Franske David Rousset var blandt talerne på årets 
ColdFront-konference. Han er en sjælden kombi-
nation af Microsoft-veteran og idemand bag fl ere 
non-kommercielle open source-projekter. Mød ham 
her og fi nd ud af, hvordan han har gjort 3D-visuali-
seringer nemmere og hurtigere at arbejde med. 

David Rousset begyndte sin karriere i Microsoft 

for ca. 15 år siden. Her arbejdede han i en 

årrække som Support Engineer på Internet 

Explorer 6 – en opgave, han set i bagspej-

let selv kalder for et mareridt for en udvikler. 

Senere røg han over i en anden af Microsofts 

divisioner, hvor han blev såkaldt HTML5 Evan-

gelist. I dag er han Senior Program Manager 

på Microsoft Edge.

“Men jeg bruger stadig meget tid på HTML5, 

hvor jeg taler på konferencer og skriver om 

frontend-udvikling baseret på blandt andet Ja-

vaScript og CSS. Sammen med en kollega fra 

Microsoft, David Catuhe, har jeg også været 

med til at udvikle de to frameworks Babylon.js 

og Vorlon.js,” indleder David Rousset over en 

skrattende Skype-forbindelse fra Paris.

OPBAKNING FRA MICROSOFT
Det er navnlig udviklingen af de to non-kom-

mercielle, open source-frameworks, der har 

gjort David Rousset til et navn i udviklermiljøet.

“I Frankrig er jeg kendt som The Cool Microsoft 

Guy,” siger han og griner. Han ved godt, at alt 

hvad Microsoft står for, som IT-gigant og mil-

liardpengetank, ikke nødvendigvis harmonerer 

med hobbyprojekter som Babylon.js og Vorlon.

js. Men han og Microsoft har med tiden fundet 

en balance mellem de to verdener, hvilket 

kommer begge parter til gode.

Anser Microsoft ligefrem dit arbejde på 
Babylon.js og Vorlon.js som vigtigt?
“I begyndelsen arbejdede David Catuhe og jeg 

kun på projekterne i vores fritid. Hvilket vil sige 

aftener, weekender og ferier. Men efterhånden 

er det blevet tydeligt, at vi igennem Babylon.js 

kan bruge den teknologi i vores arbejde med 

at supportere Microsofts platforme såsom 

Windows Phone, Internet Explorer og Edge. 

Derudover kunne Microsofts management-

team godt se, at når vi deltog på konferencer, 

var vi på en måde med til at repræsentere 

Microsoft, selvom vi ikke snakkede direkte 

om Microsofts teknologier. Så det er win-win 

for alle, og i dag oplever vi mere og mere 

opbakning fra Microsoft-organisationen til at 

vedligeholde vores hobbyprojekter.”

Fra Microsofts synspunkt giver det vel også 
god mening at blive forbundet med jer to og 
jeres projekter?
“Bestemt. For Microsoft hjælper det dem me-

get at have sådan nogle som os, der er en del 

af et community uden at have et kommercielt 

formål,” siger David Rousset.

BABYLON.JS SKAL REDUCERE KOMPLEKSITET
Nu til teknikken. For de uindviede er WebGL 

et JavaScript API til rendering af interaktiv 

3D- og 2D-grafi k i enhver kompatibel web-

browser uden brug af plug-ins såsom Flash og 

Silverlight. Udfordringen med WebGL er, at det 

er en relativ vanskelig og kompleks teknologi 

at arbejde med – selv for erfarne udviklere. 

Det var denne kompleksitet, der oprindeligt fi k 

David og David til at udvikle Babylon.js.

“Vores mål har været at skabe et abstraktions-

lag rundt om WebGL og lave et framework, 

der er virkelig nemt at arbejde med og som 

virker på tværs af alle enheder,” siger David 

Rousset.

“David Catuhe har arbejdet med 3D-visua-

lisering i mere end 30 år, men jeg har aldrig 

været særlig god til det. Jeg ved ikke hvorfor, 

men jeg har på fornemmelsen, at der er nogle 

udviklere, som ligefrem har stræbt efter at 

gøre 3D-teknologi svært at forstå for andre. 
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Derfor sagde jeg på et tidspunkt til David, da 

vi udviklede Babylon.js, at hvis jeg ikke forstår 

det her, så er der sikkert rigtig mange andre 

udviklere, der heller ikke forstår det. Det fi k os 

til at træffe en række valg og udelade visse 

features i værktøjet. I dag er den feedback, vi 

oftest hører, at Babylon.js er enormt simpelt at 

arbejde med. Det gør mig både glad og stolt.”

MÅLGRUPPEN FOR BABYLON.JS
“Målgruppen er alle, der har lyst til at lave 

3D-visualiseringer på webben. Det kan være 

folk, der laver interaktive 3D-spil. Det kan være 

folk, der vil lave animerede logoer. Eller det kan 

være museer, der ønsker at give brugeren en 

virtuel rundvisning. Der er mange muligheder. 

Derudover er vi lige nu i dialog med spiludvik-

leren Ubisoft, som er interesseret i et samar-

bejde, ligesom vi også taler med et fi rma, der 

laver light-udgaver af fl ysimulatorer.”

UD AF KOMFORTZONEN
David Rousset forklarer, at der har været en 

klar udvikling i samspillet mellem ham og David 

Catuhe og det community, der har anvendt 

Babylon.js.

“Det første lange stykke tid skrev folk til os 

med spørgsmål til koden i stedet for selv at 

læse koden, når de stødte på noget, de ikke 

forstod. Derefter begyndte de selv at læse 

koden, og efter et års tid begyndte commu-

nity’et at få de nødvendige færdigheder, der 

gjorde, at de kunne være med til at udvikle på 

koden. Det sidste er ekstremt hjælpsomt i et 

non-kommercielt projekt som vores, fordi det 

er krævende kun at være to til vedligeholdel-

sesarbejdet,” fortæller David Rousset.

Både Babylon.js og Vorlon.js er en inspirations-
kilde for mange udviklere. Hvor henter du selv 
din inspiration fra?  
“Jeg er så heldig, at jeg får lov til at gæste en 

masse konferencer. Når jeg ikke selv taler, lytter 

jeg til de andre talere og henter meget inspira-

tion derfra,” siger David Rousset og fortsætter:

“Helt generelt er mit bedste råd til andre, 

der søger inspiration, at de skal ud af deres 

komfortzone. Hvis man er WebGL-ekspert, er 

det eksempelvis ikke særlig interessant at være 

til en konference om WebGL, for det meste vil 

være velkendt viden. Når jeg er til konference, 

prøver jeg eksempelvis at lytte til designeks-

perter for at lære deres udfordringer at kende. 

Som udvikler har jeg en anden tilgang til 

webprojekter end dem. Og hvem ved – måske 

kan vi hjælpe hinanden?”

Babylon.js
Babylon.js er et komplet open source 

JavaScript-framework til eksempelvis 

at bygge og afvikle 3D-spil direkte i en 

browser med HTML 5 og WebGL. 

Hvor det kræver en stor mængde Java-

Script-kode og er meget komplekst at 

tegne selv et simpelt 3D-objekt i Web-

GL, kan man gøre det samme i Baby-

lon.js med meget mindre kodearbejde 

og på en meget mere simpel måde. 

Læs mere på: www.babylonjs.com

Vorlon.js
Vorlon.js er et open source-værktøj 

til remote debugging og test af Java-

Script-kode i en webbrowser på en 

hvilken som helst enhed.

Læs mere på: www.vorlonjs.com
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DHL 2015
Der var højt humør, da ProData Consults 

konsulenter mødte op fredag d. 28. august 

i Fælledparken til dette års DHL-løb. DHL er 

blevet begivenhed, som ProData Consult 

efterhånden har tradition for at deltage i.

Ikke kun konsulenter løb til DHL 2015, 

men også en håndfuld medarbejdere fra 

ProData Consult deltog, så det var samtidig 

en god lejlighed til at netværke med de 

interne medarbejdere.

Cafe K tændte op i grillen og sørgede for 

sprød grillmad hele aftenen.

  Konsulentstarter
Fra den 2. juli 2015 frem til den 1. september 2015 har i alt 752-ProData-konsulenter arbejdet 
hos vores kunder. 151 konsulenter er begyndt på helt nye opgaver, hvoraf nogle er listet her:

Anders R. Thorlund

Andreas Magnussen

Bjørn Dahlberg

Bo Svensson

Carsten Wredstrøm

Claus Karstensen

David Newton

Erik Floor

Jan Bundgaard

Jens B. Clausen

Jens Vesti

John I. Hansen

Johnny Rastung

Jon Hoffmann

Karl Björneman

Lars Baunwall

Lars Hostrup

Leo R. Pedersen

Mads Ingstrup

Martin From

Michael Lundquist

Mikkel Jensen

Mikkel M. 

Christensen

Morten Wied

Muhammet

Kanturovski

Niels Brandt

Niels Grau

Peter Ryskin

Pierre-Yves Gautschi

Quan Tran

Rasmus Holm

Rene Moellnitz

Rolf V.Sørensen

Thomas Åkerlund

Thomas B. Keht



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 2015
ProData Consult afholdt sommerfest fredag 

d. 4. september. Arrangementet blev afholdt 

i Hansens Gamle Familiehave – en restaurant 

på Frederiksberg, som ligger lige op til 

Frederiksberg Have.

Traditionen tro indledte administrerende direk-

tør Søren Rode aftenen med en velkomsttale. 

Efter talen blev der serveret en tre-retters 

menu, og mens konsulenter og medarbejdere 

fra ProData Consult spiste, blev der spillet live 

jazz. Senere kom en fotograf og underholdt 

selskabet med gakkede fotografi er.

Det blev som altid en rigtig god aften, og fra 

ProData Consult og KonsulentNyt vil vi gerne 

sige tak til deltagerne for at være med til at 

skabe sensommerhygge.

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

Webmaster

Teknisk projektleder

Scrum Master

Projektleder

Business Manager

Forretningsudvikler

Proceskonsulent

Løsningsarkitekt

Tester

Testkoordinator

Test Manager

Teknisk tester

Databaseudvikler

Database-

administrator

Driftskonsulent

Infrastruktur-

konsulent

Netværkskonsulent

Netværksarkitekt

Supportkonsulent

Sikkerhedskonsulent

SEM/SEO

UX-konsulent

Visual Designer

KOMPETENCER/ 
OMRÅDER: 
Microsoft /.NET

Java/J2EE

Responsive Web 

JavaScript, CSS, 

HTML5

Oracle

Open Source

Mainframe

Web

Mobil

ERP

SAP

SharePoint

Data Warehouse/BI

PRINCE2

SOA

ITIL

Quality Center

ISTQB

Cloud

Cisco

Microsoft Dynamics

UNIX/Linux

Embedded

Adobe Creative Suite

BRANCHER: 
Den offentlige sektor

Den fi nansielle 

sektor

Capital Markets

Telecom

Energisektoren

Industri

Transport/Logistik



 Ved Kenneth Auchenberg

Arbejder du med Frontend – og gik du glip af ColdFront-konferencen i København i 
september? Så har du her en unik mulighed for at få et overblik over de seneste nyheder, 
tips og trends inden for frontend-udvikling.

Kenneth Auchenberg, manden bag ColdFront CPH i 2014 og 2015, giver os en opsummering af 

de vigtigste highlights fra hele konferencen og kommer bl.a. ind på følgende:

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

PROGRAM: 
Kl. 17.00-18.30  Forandringer i Desktop-landskabet

Kl. 18.30-19.00 Pause og spisning

Kl. 19.00-20.00 Perspektiver, trends, spørgsmål & svar.

 TILMELDING:  www.konsulenter.dk/forum

► Om Kenneth Auchenberg
Kenneth Auchenberg har en forkærlighed 

for tooling og arbejdede som Tech Lead 

på GoToMeetingFree hos Citrix indtil 

december 2014. Siden har han rejst rundt 

i verden og har bl.a. været initiativtager 

bag RemoteDebug, ColdFront CPH og 

Copenhagen JS community.

Invitation til forumaften i Hvidovre

Web Trends

ONSDAG
den 21. oktober
kl. 17.00-20.00
Stamholmen 157

2650 Hvidovre
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