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Tak for ‘11 og  
goddag til ‘12!
2011 var et godt år for ProData Consult: 
Mere end 450 forskellige ProData Consult- 
konsulenter servicerede mere end 135 
forskellige kunder i 7 forskellige lande. Vi 
havde en omsætningsfremgang på + 35 %. 
Vi professionaliserede vores bestyrelse – fik ny formand og 
næstformand udefra. Vi overtog + 50 % af vores franchise i 
Polen, således at vi nu er direkte repræsenteret i Danmark, 
Sverige, Norge, Tyskland og Polen. Vi downsizede vores 
franchise-/partner-strategi og valgte strategisk at styrke vores 
fokus på Nordeuropa. Vi blev kåret af Computerworld som 
Danmarks dygtigste it-konsulenthus ved deres top 100- 
arrangement for 3. gang inden for de seneste 7 år.

Så det var et godt år – vores bedste nogensinde.

Trods den udprægede krisestemning oplever vi her ved starten 
af 2012 stadig en stabil og vedvarende efterspørgsel efter tunge 
konsulenter. Momentum er aftaget i forhold til Q1 & Q2 2011, 
men efterspørgslen ligger i et relativt stabilt, højt leje. 

Med mørke økonomiske skyer i horisonten og en galoperende 
gældskrise i Euroland ser 2012 grumset ud. Vi er dog efter min 
mening i en forholdsvis konjunktursikret branche: De fleste 
kunder har (ligesom os andre) skåret ind til benet, de ved, de skal 
være agile og omstillingsparate og har lagt en strategi om at have 
lave, faste basisomkostninger og så skalere op med variable 
omkostninger: altså med konsulentydelser. 

Konkurrencen er dog hård, kunderne har aldrig været mere 
professionelle og kritiske omkring deres it-konsulentindkøb, 
som, hos langt de fleste, er blevet løftet til at være et strategisk 
indkøbsområde.

I 2012 vil vi fortsat arbejde hårdt og ydmygt på at være det 
bedste it-konsulenthus at være tilknyttet for de bedste it-
konsulenter. I vil se yderligere forbedringer af vores it-løsninger, 
flere og bedre konsulentarrangementer og endnu flere 
spændende opgaver hos kunder over hele Nordeuropa. 

På vegne af alle i administrationen vil jeg gerne sige tak for 
godt og loyalt samarbejde i 2011 og ønske dig et fremgangsrigt 
konsulentår i 2012. 
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 KONSULENTSTARTER fra 1. december 2011 til 1. februar 2012

IKKE TILgæNgELIgT ONLINE
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Er dit CV klar til at blive sat i spil?

Tjek, hvilken status dit ProData-CV 
har på www.konsulenter.dk/cv, og 
kør den nye fuldautomatiske opdate-
ringswizard – så bliver dit CV opdate-
ret lynhurtigt!
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Konsulenter bør 
lære af anarkistiske 
medarbejdere

6
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►

Consumerization handler om meget 
andet, end om hvilken smartphone 
medarbejderne kan og må tage med 
på jobbet – og kan konsulenter lære 
af opfindsomme medarbejdere og 
krævende kunder, så ser fremtiden 
endog meget lys ud. 
 

►

►

Oprindeligt er Preben Mejer uddannet boghandler, men 
det er ikke helt skævt at betegne ham som en af nationens 
første fremtidsforskere – men vel at mærke ikke af den 
musselmalede slags, der spår om tendenser inden for 
boligindretning og charterferiens fremtid. Ekspertisen er 
derimod skarpt vinklet mod tendenser og anvendelse af 
ny teknologi – en praktisk funderet ekspertise, der bl.a. 
resulterede i, at han stiftede en af landets første pc-
leverandører og siden TDC Internet.

I dag er Preben Mejer blandt meget andet bestyrelsesformand for 
Innovation Lab, og han forudser, at it i de kommende år vil blive en stadig 
mere omfattende – men også lettere anarkistisk – del af vores private og 
professionelle liv.

– Der er flere drivere i smart computing, som er den fjerde store bølge 
inden for praktisk computeranvendelse, og som bl.a. analysevirksomheden 
Forrester Research mener vil fordoble værdien af den samlede it-branche 
inden 2020. Smart computing handler groft sagt om, at næsten alle de 
genstande, vi anvender eller omgiver os med, bliver i stand til at bære eller 
generere data. Et af de første og synlige skridt er f.eks. smartphones, som 
altid ved, hvor du er – og som du inden for kort tid også vil kunne bruge til at 
betale med i stedet for kort og kontanter, ligesom du også vil kunne anvende 
dem til at bære alt fra patientdata til loyalitetspoint, og hvad ved jeg. Det åbner 
en masse muligheder, også for it-branchen, forklarer Preben Mejer.

Lær af flybilletterne
Det giver oplagte muligheder for, at virksomheder skaber et langt mere 
fingranuleret billede af f.eks. forbrugs- og bevægelsesmønstre. Men 
udfordringerne er dels at indsamle data effektivt, dels at organisere og sortere 
dem, så de bliver praktisk anvendelige. Udviklingen vil også åbne døren for en 
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masse nye forretningsmodeller, der 
beror på opdaterede data en masse. 
Det kan transformere virksomheder og 
måske endda hele brancher i stil med 
den udvikling, som flybranchen har 
gennemgået.  

– I gamle dage kostede en flybillet i store 
træk det samme fra den blev sat til salg, 
og til indtjekningen lukkede – og så måtte 
flyselskabet i øvrigt krydse fingre for, at 
man havde ramt en pris, som folk ville 
betale. Men i dag sælger du jo flybilletter 
efter noget, der mest af alt minder om 
en slags modificeret auktionsprincip. 
Billetprisen ryger op og ned som en 
funktion af de aktuelle data, som 
selskabets systemer har til rådighed om 
f.eks. den aktuelle efterspørgsel og den 
vægtede risiko for, at man må sende flyet 
af sted med et antal tabsgivende tomme 
sæder, siger Preben Mejer.

Lær af krævende kunder – og 
anarkistiske kolleger 
Han forudser, at fremtidens 
forretningsmodeller og prissætning i langt 
højere grad – som med flybilletterne – vil 
udvikle sig i en ekstremt minutiøs dialog 
mellem virksomhed og kunder. Samt at 
kunderne har en forventning om at kunne 
få svar på alt, uanset tid og sted.  

– Tidligere slog du måske op i et katalog 
eller på nettet, før du tog frakken på og 
gik ud af døren for at bruge penge på 
et produkt eller en oplevelse. Men i dag 
forventer folk i stigende grad at kunne 
finde svar på alt, når de står på gaden. 
Hvilket jo er en logisk konsekvens af, at vi 
er online overalt. Man kan sige, at vores 
måde at bruge nettet på går fra en online- 
til en ’onSite’-mentalitet. Men udviklingen 
går ikke blot i retning af stadig

mindre enheder, der via deres konstante 
forbindelse til cloudbaserede tjenester 
kan mindst det samme som det gamle 
stationære skrummel af en desktop-
pc. Brugerne er også langt mindre 
imponerede og autoritetstro, end de har 
været før, og det stiller krav til udviklere, 
konsulenter og it-ansatte.

– Ofte koges consumerization ned til, at 
folk vil kunne tage deres iPhone med på 
jobbet. Men det er en grov forenkling af 
et fænomen, der stikker langt dybere. 
Grundlæggende handler det jo om, at 
du i dag ser en voksende brugergruppe, 
som er fuldstændig uforfærdede over for 
teknologi og har deres helt egen holdning 
til, hvordan man bruger den. De ser i hvert 
fald ikke it-medarbejdere som alvidende 
autoriteter, understreger Preben Mejer.

Masser af apps på hjerteafdelingen
Undersøgelser viser, at næsten hver 
femte professionelle it-bruger i dag tilhører 
denne særligt fremmelige kategori. 
Men Preben Mejer understreger, at de 
ikke nødvendigvis er identiske med 
superbrugere, ”der jo – sådan lidt karikeret 
– er velafrettede medarbejdere, der har 
læst manualen og været på kursus, så 
de kan opdrage nye kolleger i, hvordan 
man bruger systemet rigtigt,” som han 
udtrykker det. I fremtiden bliver de virkelig 
nyttige it-brugere nemlig medarbejdere, 
der selv finder på nye måder at anvende 
teknologien til at klare opgaverne.

– Jeg var f.eks. to dage i praktik på Skejby 
Sygehus’ hjerteafdeling, hvor jeg til min 
store forbløffelse – midt imellem vanvittigt 
kostbart, højteknologisk medicinsk udstyr 
– så læger og sygeplejersker købe apps 
til deres smartphones, som gjorde dem i 
stand til at udføre arbejdet smartere, mere 
sikkert eller mere effektivt. Hvad skal man 
stille op med den slags anarkisme? Man 
får jo ikke rigtig noget ud af at undertrykke 
det, som man måske ville have gjort i 
gamle dage. Det ville såmænd nok heller 
ikke være muligt. I stedet bør man bruge 
den slags opfindsomhed som det, det er;  
Nemlig en kæmpe fordel og en potentiel 
ressource, konstaterer Preben Mejer.

Crowdsourcing på kantineniveau
I stedet for – på klassisk vis – at fokusere 
på, hvordan medarbejderne skal anvende 
teknologien, bør it-afdelingen nemlig 
i stedet sørge for hele tiden at lytte 
med og finde ud af, hvordan brugerne 
i praksis anvender deres enheder og 
løsninger – og sørge for at sprede de 
gode idéer i organisationen. Samtidig med 
at man tager hånd om sikkerhed, almen 
vejledning og best practice. 

– Har du 5-10 medarbejdere, som går 
deres egne veje og finder på smarte 
løsninger, er det reelt det samme 
som at crowdsource virksomhedens 
processer med henblik på at identificere 
de bedste løsninger og procedurer. 
Her behøver ikke engang være tale om 
højteknologi, men bare om praktisk 
implementering af eksisterende teknologi, 
mener Preben Mejer og nævner et 
eksempel fra et amerikansk hospital, 
hvor sygeplejerskerne af egen drift var 
begyndt at fotografere sår med et lille 
digitalkamera, før de lagde bandage på 
patienterne på skadestuen.

– På den måde slap man for at bryde 
bandagen op, når der efterfølgende kom 
en læge og ville se nærmere på skaden. 
Det var reelt en ganske lille ulejlighed at 
tage billederne og kostede ikke noget – 
men proceduren sparede en masse tid 
– og patienterne slap for ekstra smerter og 
ubehag, siger Preben Mejer.
I den forstand vurderer han, at også 
konsulenter kan drage stor nytte af den 
’innovative comsumerization’. Nemlig ved 
at indsamle gode erfaringer, sætte dem i 
system – og implementere dem i vertikale 
løsninger.

– I fremtiden tror jeg, at it kommer til at 
række endnu dybere ned i de enkelte 
vertikaler. Vi vil opleve en vækst i løsninger 
og kompetencer, som ikke blot er tilpasset 
helt specifikke brancher, men som også 
kan håndtere real-time data mining af de 
enorme datamængder, man indsamler. 
Det giver også nye muligheder for de 
konsulenter og virksomheder, der formår 
at tilpasse sig, mener Preben Mejer.

”Brugerne er også langt  
mindre imponerede og auto-
ritetstro, end de har været før, 
og det stiller krav til udviklere, 
konsulenter og it-ansatte.”

  Preben Mejer

Foredragsholder, 

sparringspartner og 

konsulent i forbindelse 

med virksomheders 

digitale muligheder og 

udfordringer.

 

Videnkilde og storin-

spirator, af Comput-

erworld kåret til en 

af Danmarks ti mest 

indflydelsesrige it-

personer og af Børsens 

Nyhedsmagasin valgt 

til mest nyskabende 

danske it-personlighed. 

Uddannet boghandler. 

Ville egentlig læse 

psykologi, men brugte 

i stedet sin tæft for 

menneskevæsenet til 

forudsigelse af pc’ens 

indtog og stiftede 

Danmarks første og 

største leverandør af 

pc’er, DanaData. Start-

ede senere Danmarks 

dengang største inter-

netvirksomhed, TDC 

Internet.

Han er bestyrelses-

formand for Innova-

tion Lab og desuden 

bestyrelsesmedlem i 

Gyldendal, Publizon, 

Systime, Topas Rejser 

og Northcap Partners. 

Preben er derudover 

medlem af regeringens 

IKT Råd og Region 

Midts IT Råd. 

Blog: http://www.

innovationlab.dk/blog/

preben-mejer



2012 bliver et stort lanceringsår 
for Microsoft på både den 
professionelle og den privatbruger-
rettede front – og inden for alt det 
midt i mellem. Året vil bl.a. byde 
på en fælles brugergrænseflade 
på tværs af platforme, helt nye 
betjeningsmuligheder og en ny 
udviklingsplatform, der for alvor 
gør det interessant at arbejde med 
parallelle processer.

Det kan godt være, at vi det seneste års tid har været 
vidner til en mindre revolution, hvor cloudbårne services i 
virksomhedskontekst er gået fra at være – nå ja – luftkasteller 
til at blive stadig mere accepterede bærere af professionelle 
standardydelser. Men rejsen er langt fra slut. 

– I 2012 vil skyen for første gang kunne danne basis for en 
komplet virtualisering af virksomhedens installation – eller en 
ren infrastructure as a service om man vil, fortæller Henrik 
Westergaard Hansen, Architect Evangelist, Microsoft Danmark.

– Det betyder helt basalt, at du starter en maskine op på 
Windows Azure og administrerer den via en remote desktop. 
Fuldstændig som hvis serverparken stod i kælderen, men med 
fuld skalérbarhed og uden al hardwarebøvlet. Det kommer til at 
give virksomhederne en fuldstændig uhørt fleksibilitet og frigør 
ressourcer og tid, som kan bruges på at udvikle løsninger til 
forretningen i stedet for blot at drifte og vedligeholde. Det åbner 
naturligvis også op for helt nye typer konsulentydelser og for at 
forkorte time to market, mener han.

Skyen binder enhederne sammen
Tilsvarende kommer skybaserede tjenester i endnu højere grad 
til at fungere som backbone for samspillet mellem Microsofts 
forskellige platforme – bl.a. ved at bygge bro mellem anvendelsen 
i det professionelle rum – via det kommende Windows 8 – over 
krydsfeltet i smartphoneuniverset med Windows Phone 7 og til 
den underholdningsbaserede sfære med Xbox 360.

Har du vinket til  
din pc i dag?  

►
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Et kig ind i 2012 hos Microsoft



– Enhederne bliver langt mere integrerede 
og personaliserede, end vi har været vant 
til. Det er en naturlig konsekvens af bl.a. 
consumerization, der udvisker grænsen 
mellem det private og det professionelle 
rum. Men samspillet kommer også til at 
give udslag i brugergrænseflader, der et 
meget langt stykke hen ad vejen opfører 
sig ens – uanset om du sidder på din 
pc eller slate på jobbet, har din telefon 
i hånden eller hygger dig sammen med 
familien på jeres Xbox, siger Henrik 
Westergaard Hansen.

Fliserne følger dig overalt
Her henviser han navnlig til den nye 
brugergrænseflade, Metro, der bliver den 
synlige fællesnævner mellem Microsofts 
brugerrettede platforme. Det sker ved at 
stille f.eks. funktioner og applikationer, 
tjenester, filer og adgang til sociale 
netværk til rådighed via fleksible ‘tiles’ eller 
fliser. 

– Pointen er imidlertid, at man ikke får 
trukket en ny brugergrænseflade ned 
over hovedet. Du vil stadig kunne bruge 
din Windows-desktop, præcis som du 
altid har kunnet. Men vekselvirkningen 
mellem de forskellige enheder – og det 
frie valg mellem desktoppen og Metro i 
pc-sammenhængen – gør egentlig bare, 
at du kan vælge præcis den enhed og 
den grænseflade, der passer bedst til det 
givne formål. Det er med andre ord endnu 
et område, hvor både virksomheder, 
brugere og udviklere får flere muligheder 
til rådighed, mener Henrik Westergaard 
Hansen.

Kinect – ej blot til lyst
Udviklingen i nye grænseflader kommer 
imidlertid også til at bevæge sig i en 
retning, der havde været komplet umulig 
for blot ganske få år siden. I løbet af 2012 
ventes Kinect nemlig også til pc, så man – 
ligesom på Xbox – kan styre enheden ved 
fagter og håndbevægelser. For hvor Kinect 
i dag primært fungerer ved at registrere 

håndbevægelser og taleinput, så skal 
der ikke meget fantasi til at forestille 
sig, at den også snart kan arbejde med 
fingerbevægelser og ansigtsudtryk – og så 
begynder det for alvor at blive interessant, 
mener han:

– Allerede i dag anvendes Kinect f.eks. 
også til medicinsk træning og visualisering 
m.m. Men den åbner reelt op for 
fuldstændig nye perspektiver for, hvor og 
hvordan du kan bruge en pc. Kinect vil jo 
f.eks. kunne gøre en virkelig forskel, hvor 
sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige 
forhold gør sig gældende.

Helt frie hænder – bogstaveligt talt
Henrik Westergaard Hansen tror derfor 
også – med de senere års tablet- og 
smartphonerevolution in mente – at 
fremtidens udviklere og konsulenter ikke 
kun kommer til at beskæftige sig med, 
hvilke konkrete udfordringer man kan løse 
for virksomhederne. Men også, hvordan 
de løsninger, man stiller til rådighed for 
brugerne, i sidste ende skal betjenes.

– Tidligere kunne du vælge mellem 
tastatur og tastatur. Så kom musen til, 
så touchscreens og nu – ret kort tid 
efter – kan du meget snart betjene din 
enhed ved at vippe med fingeren. For et 
par år siden kostede den slags teknologi 
50.000-60.000 kr. – i dag er det en 
standardenhed, du kan købe i Bilka for 
800 kr. Det er da lidt vildt, ikke? Og vildt 
fascinerende, synes jeg. Det åbner helt, 
helt nye territorier for Windows-udviklerne 
med de gode ideer, siger han.

Bedre plads til parallelle processer i 
.NET 4.5
I det hele taget bliver 2012 et stort 
lanceringsår for softwarevirksomheden. 
For ud over Windows 8 kommer der 
også et nyt Microsoft Office på gaden, 
en ny SQL Server, Windows Server 8, 
Visual Studio 2012, og .NET 4.5. Navnlig 
sidstnævnte kommer til at løse nogle af 
de problemer, som udviklerne allerede 
bakser med i forbindelse med udvikling af 
brugergrænseflader og applikationer, der 
beror på talrige datastrømme og parallelle 
processer.

– De to største temaer for .NET 4.5 er, at 
den dels gør det lettere at lave langt mere 
overskuelig kode, dels at vi får en langt 
bedre asynkron programmeringsmodel. 

Der kommer to nye keywords – ‘async’ 
og ‘await’ – der bl.a. gør det nemmere 
at skrive og læse koden, siger Henrik 
Westergaard Hansen.

– I nogle tilfælde kan det da godt være, 
at du ‘kun’ sparer 100 millisekunder på 
dén konto, men for brugeroplevelsen gør 
det tit en kæmpestor forskel – og det 
korresponderer jo egentlig ret godt med, 
at muligheden dukker op, samtidig med 
at der virkelig kommer fokus på de mange 
muligheder, nye brugergrænseflader giver 
os, siger han.

►

Biproduktet af automatisering og 
kommunikation mellem enheder og software 
er en eksponentielt stigende mængde 
informationer. Derfor bliver ’big data’ den helt 
store udfordring og mulighed for virksomheder 
og konsulenter de kommende år, mener Oracles 
nordeuropæiske kommunikationsdirektør, 
Anders Lund Rendtorff.

Uanset om man tager blød hat på, stopper tobak i piben og taler om 
’informationseksplosion’ som i 60’erne – eller sætter de stigende datamængder  
på formel og konstaterer, at datamængden er eksponentielt stigende, så er 
begrebet en uhåndgribelig størrelse. 

Nogle finder det måske mere konkret at forestille sig, hvordan Facebook lagrer 
40 milliarder fotos. Eller at Google hvert døgn håndterer næsten dobbelt så 
mange data, som hvis man udskrev indholdet af samtlige 22 millioner bøger i det 
amerikanske kongresbibliotek. Ord for ord.

Begge eksempler er dog allerede forældede. Her er nemlig altovervejende tale om 
data, der dannes som følge af konkrete menneskelige handlinger, og de udgør en 
stadig mindre del af den samlede, globale datamængde, der – ifølge et estimat fra 
The Economist – allerede i 2010 udgjorde 1,2 zettabyte eller 270 byte.
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”Så kom musen til, så touch-
screens og nu – ret kort tid 
efter – kan du meget snart 
betjene din enhed ved at vippe 
med fingeren.”

  Henrik Westergaard Hansen 

arbejder som Architect Evangelist 

i Microsoft. De sidste to år har han 

arbejdet med cloud computing og 

Windows Azure.  
 

De sidste 6 år har han arbejdet som 

Evangelist i Microsoft. Forud for det 

har han arbejdet som metodechef og 

som J2EE-arkitekt og -udvikler. 

Henrik fanges på twitter @henrikwh

Dataeksplosion  
skaber nye  
konsulentjob 

Et kig ind i 2012 hos Oracle
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Bag om ’big 
data’ i The 
Economist
Få har anskueliggjort 
dataeksplosionen helt 
så grundigt og forstå-
eligt som det fremra-
gende britiske tidsskrift 
The Economist, der 
bragte en omfattende 
specialrapport om 
emnet i 2010. 

Kan man bære over 
med, at nogle af tallene 
givetvis er forældede 
i mellemtiden, er der 
meget god viden at 
hente – læs mere på 
www.kortlink.dk/adg4.

►

► ’Big data’ sætter virksomhederne 
under pres
Den virkelige dataeksplosion stammer 
nemlig fra maskiner, der taler sammen, 
forklarer Oracles nordeuropæiske 
kommunikationsdirektør, Anders Lund 
Rendtorff.

– Det er ikke længe siden, at internettet 
primært handlede om, at mennesker 
sendte eller modtog relativt små 
datapakker. I dag sender vi for det 
første langt større datamængder 
– for det andet er vi ved at komme 
i mindretal. For nu genereres data 
i stigende grad, når maskiner og 
software kommunikerer direkte med 
hinanden, uanset om der er tale om 
embedded units og bittesmå RFID-
tags eller virksomhedsservere og 
gigantiske datacentre. De resulterende 
datamængder er ganske enkelt så 
enorme, at den menneskelige forstand 
knap kan rumme dem.

– Fænomenet kendes også som 
’big data’ og sætter virksomheder 
under pres, fordi udfordringen er at 
trække reel viden ud af de ufattelige 
datamængder og anvende den i en 
forretningsmæssig kontekst, tilføjer 
Anders Lund Rendtorff.

Analysebehovet er stort og stigende
Han fortæller, at da Oracle sidst i 2010 

gennemførte en global behovsanalyse 
blandt en række store kundegrupper, 
svarede 17 %, at de ikke havde behov 
for at øge deres datacenterkapacitet. 
Året efter var tallet dykket til 8 
%. Tilsvarende steg antallet af 
virksomheder, der angav at have behov 
for nye faciliteter til datahåndtering, fra 
27 til 38 %.

– Det er ret signifikant. Navnlig i 
et økonomisk klima, hvor både 
virksomheder og offentlige 
institutioner ellers af al magt forsøger 
at begrænse eller måske endda 
skære i omkostningsniveauet. Så de 
her tal er udtryk for et presserende 
behov. Samtidig er investeringerne 
ofte af en så omfattende karakter, 
at de ikke ’kun’ er et anliggende for 
direktionen, men skal tages op på 
bestyrelsesniveau, siger Anders Lund 
Rendtorff.

’Skyen ændrer altså ikke alt’ 
I øvrigt skal man ikke skal sætte sin 
lid til, at de stigende muligheder, 
som ’skyen’ stiller til rådighed, løfter 
udfordringen alene.

– I flere år prøvede Larry Ellison 
(Oracles CEO og medstifter, red.) 
at mane til besindighed og spørge, 
hvad der egentlig var så fantastisk 

ved skyen? Man skal jo stadig have et 
virtualiseret miljø, et transaktionslag, 
styresystemer og relevante 
applikationer til at løse konkrete 
opgaver osv. Hvilket så blev udlagt af 
nogle, som om han var ignorant og 
ikke fattede et klap.

– Det må de selvfølgelig gerne mene. 
Men Ellison havde jo ret så langt, at 
data stadig skal ligge fysisk et eller 
andet sted – hvilket du i øvrigt også 
skal betale for som kunde. Og de 
skal stadig sorteres, analyseres og 
sættes ind i en kontekst, hvilket med 
’big data’ in mente bliver en stadig 
mere omfattende opgave, uagtet 
at storage- og processorkapacitet 
bliver billigere hele tiden. Så, jo – 
cloudteknologi kommer til at give en 
masse muligheder. Men den ændrer 
altså ikke alt, konstaterer Anders Lund 
Rendtorff.

Hvem ejer dine forretningsprocesser? 
Det er også baggrunden for, at bl.a. 
Oracle satser stadig mere på Java 
og standardteknologier, der gør det 
muligt for virksomhederne at trække 
såvel data som den bagvedliggende 
forretningslogik med sig, hvis de skifter 
skyudbyder.

– Når udfordringen vipper i retning 
af at bearbejde gigantiske mængder 
information, så er det ikke meget 
værd at kunne downloade alle dine 
data og skifte cloud-udbyder, hvis du 
ikke er tilfreds med serviceniveau eller 
prisstruktur. Du er nødt til at kunne 
tage al mekanikken med dig. Ellers er 
du bundet, fuldstændig som hvis du i 
halvfjerdserne havde hældt millioner i 
en mainframe, der stod og summede 
i kælderen. Der er reelt ikke den helt 
store forskel, mener Anders Lund 
Rendtorff.

Samtidig går udviklingen i retning af 
stadig mere blandede løsninger, hvor 
virksomhedens it-infrastruktur let 
kan bestå af egendriftede løsninger, 
hostede services samt storage eller 
datahåndtering i skyen. Det vil sikre 
plads til konsulenter, der kan integrere 
de forskellige løsninger mod hinanden, 
vurderer han.

– Så jeg tror slet ikke, at skyen gør 
konsulenter arbejdsløse. Tværtimod. 
Platformene og udfordringerne skifter 
måske, men med de rette kompetencer 
– f.eks. inden for BI, filtrering og analyse 
– vil de sandsynligvis komme til at stå 
i en nøgleposition. Ganske enkelt fordi 
konsulenterne bliver i stand til at hjælpe 
virksomhederne med at løfte en virkelig 
betydningsfuld opgave, mener Anders 
Lund Rendtorff.

Hyldevarer gør projekter mere 
overkommelige 
Tilsvarende forventer han, at der bliver 
stadig mere at tage fat på for konsulenter 
med speciale inden for tilpasning og 
implementering af standardbaserede ’off 
the shelf’-produkter. Grundlæggende fordi 
stadig flere organisationer erfarer, at det 
er alt for risikabelt – og dyrt – at udvikle 
løsninger fra bunden.

Eksempelvis gennemførte Oracle i 2011 
en stor undersøgelse blandt europæiske 
teleselskaber med fokus på deres 
erfaringer med udviklingsprojekter. 
Her svarede 74 % af deltagerne, at 
egenudviklede projekter typisk gik 
over budget – og 67 % svarede endda, 
at der typisk var tale om ’alvorlige’ 
budgetoverskridelser. Derimod oplevede 
52 %, at ’off-the-shelf’-projekterne typisk 
blev gennemført under budget.

– Her skal man bide mærke i, at 
teleselskaber endda er en 
organisationstype, som er vant til at drive 
endog meget store udviklingsprojekter. 
Det ligger ganske enkelt i deres dna. De 
har de nødvendige interne kompetencer, 
erfaringen og de økonomiske ressourcer, 
der skal til for at gennemføre projekterne. 

Alligevel støder de på udfordringer, 
navnlig i forhold til udvikling fra bunden 
af. Det er måske en interessant pointe, 
når man som konsulent skal rådgive en 
kunde om, hvorvidt man bør satse på 
standardprodukter eller ren egenudvikling. 
I hvert fald hvis man vil foretage en 
ædruelig afvejning af, hvor man har størst 
sandsynlighed for at nå i land i forhold 
til tid og budget, siger Anders Lund 
Rendtorff.
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”Jeg tror slet ikke, at skyen gør konsulenter arbejdsløse. 
Tværtimod.”
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Hvad er dine erfaringer med at være 
konsulent i udlandet?  At arbejde i 
udlandet er udfordrende og hårdt 
på en anden måde, end hvis jeg var 
konsulent i Danmark. Det skyldes dels 
sprogvanskeligheder, som kan gøre, at 
man får problemer med at lyde unødigt 
hård eller uhøflig, hvis man ikke har 
ekstrem god kontrol med sprogets 
nuancer (herunder på engelsk, hvis man 
slår over i det).

Det skyldes også de kulturelle forskelle. 
Man skulle ikke tro, at der som sådan 
er en kulturforskel mellem danskere og 
svenskere, men det er der i høj grad. 
Svenskere taler ofte om, at hvis man 
tæller antallet af danske regler og love, 
og sammenholder det med det svenske 
antal, så har danskerne flest. Efter min 
mening er forskellen dog, at svenskerne 
overholder alle deres, og vi danskere 
overholder sådan set blot dem, der lige 
giver mening for os. I Sverige er en regel 
en REGEL!

En anden udfordring er omkostningerne 
ved at pendle så langt, også selvom 
det blot er til Malmø. Der er både 
økonomiske, men i høj grad også 
tidsmæssige omkostninger. Man bruger 
snildt en time hver vej til og fra Sverige. 

Tager man bilen, bruger man let 8.000 kr.  
om måneden blot på transport, brobizz 
og lidt henlægninger til de med tiden 
meget hyppigt forekomne reparationer 
på bilen pga. øget slitage.

Når det er sagt, så er det også et 
privilegium at arbejde i et andet land. 
Man er ikke blot ‘ham programmøren 
i hjørnet.’ Man er ‘danskeren med den 
sorte bil.’

Man bliver ofte behandlet med en anden 
form for respekt og seriøsitet, blot fordi 
man kommer fra et andet land. Man er 
med andre ord gæst i deres land, og 
man behandler jo gæster pænt.  
 
Man opnår oftest en række fordele 
ved at arbejde udenlands, herunder 
kulturelle oplevelser, men i høj grad også 
gastronomiske oplevelser.

Derudover har man alle de mere usynlige 
forskelle, nemlig at man lærer et helt nyt 
folk at kende, og i særdeleshed at man 
lærer at forstå et nyt sprog i skrift og tale, 
og, hvis man er ambitiøs nok, også selv 
lærer at tale det. Det er en gave, man 
får for livet, og når man er på restaurant 
med sin familie og venner, vil de blive 
temmelig imponerede, når du bestiller til 
hele bordet på landets sprog.

Har du gode råd til andre konsulenter, 
som gerne vil prøve at arbejde i 
udlandet? Mit råd ville være ikke at 
fokusere 100 % på at levere den rå 
vare, men også på at deltage på et 
socialt plan og vise ekstrem loyalitet 
over for virksomheden uanset hvad. 
At deltage aktivt i møder, når man har 
noget at bidrage med, og at deltage i 
teambuildings. Og evt. selv at arrangere 
sin egen teambuilding, hvor man inviterer 
kollegerne med til ens eget land og viser 
dem det indefra. 

Hvad forventer du af 2012? 2012 bliver et 
godt år rent freelancemæssigt. Jeg har 
fast kontrakt til 1/7 2012, har sparet op, 
så jeg har til de faste udgifter for resten 
af året, og kan derfor, hvis jeg ikke enten 
bliver forlænget eller kommer ud til en 
ny kunde, holde mig en fantastisk lang 
sommer-, vinter- og juleferie.

Vi danskere er jo kendt for vores gode smørrebrød, men kender vi til den svenske 
pendant?

Smörgårdstårta:
http://illius.se/Nettans2/img/produkter/st_2.jpg  

http://www.recept.nu/1.223799/recept.nu_redaktionen/huvudratter/agg_mejerier/
stora_smorgastartan 

Dette er helt enkelt alle slags smørrebrød, lag på lag, formet til en stor 
smørrebrødslagkage.

Hvad er dine erfaringer med at være konsulent i udlandet?  
Og hvad forventer du af året 2012? 

Navn: Jimmy Jeppesen, Danmark

Profil: Automatisering, kravspecificering og muliggørelse af billing samt integration mellem systemer. En stærk 
senior udvikler/designer med internettet som fokus (PHP, Javascript, Perl og SQL m.m.). Stærk inden for 
arkitektur og database design! 

Hvor er du på kontrakt nu? Axis Communications, Sverige

Kort beskrivelse af din funktion: Jeg arbejder som webudvikler og rådgiver hos en stor svensk virksomhed, 
der producerer overvågningskameraer. Jeg arbejder med deres interne kundehåndteringssystem, og jeg har 
specialiseret mig i backenden i PHP og Perl. Jeg er ham, der får tingene til at passe sammen og fungere, mens 
jeg overlader grafisk arbejde samt brugervenlighed til andre.

Hvilke kompetencer bruger du lige nu? Mine kompetencer er på papiret ren programmering! Men i praksis er 
det ikke de evner, der gør, at jeg har succes hos kunden, men derimod, at jeg er opmærksom på ikke at blive 
‘ham programmøren ovre i hjørnet’. Derimod interesserer jeg mig for de andre kolleger på et mere personligt 
plan. Det er det, der giver mig fordelen. De kender alt til mig og følger med i min lejlighedsrenovering, og jeg 
interesserer mig for dem som mennesker.

Konsulent i udlandet

►

►

Efterspurgte kompetencer
Kan du selv, eller kender du nogen, hører vi  
meget gerne fra dig på tlf.: 43 43 11 71. 

ProData Consult er altid på udkig efter tunge 
it-konsulenter inden for følgende områder/
kompetencer:

PLATFORME
.NET
AS/400
CICS
Java EE
Java
Linux
MVS
Qt
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN…)

VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows NT/2000/
XP

METODER
CMMI
ITIL
LEAN
Multi threading
Prince 2
Scrum
SixSigma

SPROG/
VÆRKTØJER
ASP
ASP.NET
JSP
AXAPTA
C ++
C#
Cobol
Cool:Gen
Java
LINQ
NUnit
Oracle Developer
Oracle Designer
PHP
PL/1
PL/SQL
PowerBuilder 
QML

SAP ABAP
SAP R/3
TestDirector/HP 
Quality Center
Visual Basic/VB.NET
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere

TEKNOLOGIER
.NET
3-Tier 
AJAX
BizTalk 
Client/Server
Embedded
Internet/Intranet 
(DHTML, 
FTP, HTML, HTTP, POP3, 
SMTP, XML, XHTML...)

SharePoint 
SilverLight
SOA 
SOAP
TFS
WebServices
WebLogic
WAP/WML
WCF

DATABASER
Access
Adabas
DB/2
Microsoft SQL 
Server
MySQL
Oracle
Progress
Sybase 

FORRETNINGS- 
OG KONTOR-
STØTTEAPPLIKA- 
TIONER
Movex
Papyrus
QTP 
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Ny ressourcekoordinator 
i salgsafdelingen

ProData Consults salgsafdeling i  
København har fra den 1. februar ansat 
Per Henriksen som ressourcekoordinator. 
Per kan for nogle konsulenter være en 
gammel kending, da han har været ansat 
i ProData Consult fra 2007 til 2009. 

Per skal primært arbejde med ressource-
koordinering samt opsøgende rekruttering 
(scouting/headhunting) af  
nye it-konsulenter til aktuelle  
forespørgsler. 

Per vil desuden have fokus på at  
opdatere, vedligeholde og pleje den 
eksisterende konsulentdatabase samt 
aflaste salgsafdelingen ved  
spidsbelastninger og i ferieperioder.

Ny HR-konsulent/scout 

ProData Consults HR-afdeling  i  
København har fra den 1. februar ansat 
Henrijette Lindholm som HR-konsulent/
scout. 

Henrijette har en baggrund som karriere-
konsulent i NOVUS – CV & Jobcoaching, 
Inhouse HR-koordinator hos Copenhagen 
Contractors A/S og Executive Recruiter i 
Hamilton Human Resources.

Henrijette skal primært arbejde med 
opsøgende rekruttering (scouting/head-
hunting) af nye it-konsulenter til aktuelle 
forespørgsler samt hjælpe konsulenter 
med opbygning af deres ProData-CV. 

Henrijette vil desuden have fokus på at 
opdatere, vedligeholde og pleje den eksi-
sterende konsulentdatabase.

Der er gået 
pip i konsulenter.dk  
www.konsulenter.dk – nu på twitter. 
Følg med, og se de nyeste opgaver fra 
ProData Consult på http://twitter.com/
konsulenterdk. 
 
På konsulenter.dk kan du også bruge vo-
res nye twitterfunktion og tweete opgaver 
til dine followers.

Er dit CV klar til at blive 
sat i spil?
Tjek, hvilken status dit ProData-CV har på 
www.konsulenter.dk/cv, og kør den nye  
fuldautomatiske opdateringswizard – så 
bliver dit CV opdateret lynhurtigt!

www.konsulenter.dk 

Hvis du er en af “de tunge it-konsulenter”  
med minimum 5 års professionel it-
erhvervserfaring, er www.konsulenter.dk 
din portal! 

På www.konsulenter.dk er det muligt at 
søge opgaver direkte samt at oprette og 
opdatere dit CV. 

Se jobs og flere detaljer på  
www.konsulenter.dk.

Timerapportering på  
din smartphone!
Gå ind på  
www.konsulenter.dk/m

Nu kan du som ProData-konsulent rap-
portere dine timer på din smartphone: 
iPhone, Android, Windows Phone og 
Symbian.  

Gå ind på www.konsulenter.dk/m. Indtast 
dit CV-sitebrugernavn og password. 
Siden kan kun ses af de konsulenter, der 
er eller har været på kontrakt for ProData 
Consult. 
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80 konsulenter til 
Windows 8-forumaften
Onsdag den 8. februar blev der afholdt forumaften 
i samarbejde med Copenhagen .NET User Group 
(CNUG). 

Over 80 konsulenter mødte op for at høre Thomas 
Castøe Martinsen og Martin Jepsens gennemgang af 
Windows 8, som er lige om hjørnet. Først blev der set 
på, hvordan man udvikler Metro Style-Apps til Windows 
8 ved hjælp af C# og .NET. 

Herefter blev der fokuseret på WinRT (Windows Run-
time) og på, hvilke muligheder det indeholder. 

Begge dele af gennemgangen tog udgangspunkt i  
praktiske eksempler og en masse demoer.

I løbet af aftenen blev det offentliggjort, at Windows 8- 
betaen bliver frigivet den 29. februar.

Vil du høre mere om Windows 8, kan du deltage i Danish 
Developer Conference 2012 den 29. februar – læs mere 
på http://danishdevconf.com/.

 Copenhagen  

.NET User Group

 

Vores mål er at 

afholde bruger- 

gruppemøder i 

københavnsområdet 

om forskellige 

teknologier relateret 

til .NET-platformen. 

Niveauet varierer en 

smule, men se 

nærmere på de 

enkelte 

arrangementer.

 

Du kan se kommende 

og tidligere afholdte 

arrangementer på 

cnug.dk.

 

Du kan tilmelde dig 

CNUG ved at melde 

dig ind i vores 

LinkedIn-gruppe. 

Herigennem vil du få 

information om 

kommende møder og 

være med i diskus-

sioner om gruppen 

og tekniske emner.



- stedet for de tunge it-konsulenter

Torsdag den 29. marts kl. 17.00 – 19.30

Tilmelding og adresse: 

ProData Consult København
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre 
Tlf.: 43 43 11 71

Tilmelding til Allan Larsen: al@prodata.dk

Program: 

kl. 17.00:  Præsentation og indlæg ved Uffe Dejligbjerg

kl. 18.00: Pause med spisning

kl. 18.30:     Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

kl. 19.30:     Afrunding

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.  

Der vil blive budt på kaffe, kage og et let måltid undervejs.

Forumaften om Agil udvikling og projektledelse
med Uffe Dejligbjerg

 Uffe har mange 

års erfaring i  

rollen som teknisk 

projektleder, især 

med fokus på 

agile udviklings-

modeller, som 

f.eks. Scrum.

Han er oprindeligt 

uddannet civil-

ingeniør og har en 

baggrund inden 

for systemud-

vikling, inden han 

begyndte at lede 

it-projekter.

Du inviteres hermed til en forumaften om agil udvikling og projektledelse. Konsulent Uffe 
Dejligbjerg deler ud af sine mangeårige erfaringer på området og svarer på spørgsmål.

•	 Er agile udviklingsmodeller stadig ligeså aktuelle som tidligere – og hvilke projekttyper 
egner sig bedst til den agile model?

•	 Hvornår kan man med fordel drage nytte af de agile metoder – og hvordan  
implementerer man processen i den virkelige verden som konsulent?

•	 Hvad kendetegner en god ScrumMaster? Hvordan tilegner man sig ledererfaring på 
området? Er en certificering nødvendig?

Invitation til  
forumaften i København

Agil udvikling og 
projektledelse


