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ProData Consult efterspørger FrontEnd
udviklere!
Vi har en stigende efterspørgsel fra vores kunder på
FrontEnd udviklere.
Hold derfor dit online CV løbende opdateret med nye
FrontEnd teknologier og kompetencer.
Hvis du ikke er tilmeldt vores CV site, så gør det allerede
i dag!
Til CV-site

Psst!..
Husk, at du også kan læse tidligere udgaver af
KonsulentNyt online.
På www.konsulent-nyt.dk kan du både læse
artikler og downloade magasinet i PDF.
Du er altid velkommen til at skrive til
redaktionen med input og ideer til
Konsulentnyt:
redaktion@prodata.dk

20 16 O G F R E M T ID EN…
Velkommen til 2016 og til den første 100% elektroniske
udgave af KonsulentNyt. Vi har taget vores egen
medicin og sagt farvel til papir. Vi dropper ikke papir og
porto for at spare penge. Vi gør det fordi vi har spurgt
jer – og langt de fleste af jer foretrækker KonsulentNyt
online. Vi gør det for at spare ressourcer og fælde
mindre regnskov. Og vi gør det, så vi kan bruge endnu
flere penge på redaktionelt indhold.
Det er lidt en epoke, der er forbi: Den første hard copy
udgave af KonsulentNyt blev udsendt i 2003, og vi
håber, magasinet vil blive læst mindst lige så meget
online, som det blev gjort i hard copy.
2015 var endnu et godt år for IT konsulentbranchen.
Det var også det bedste år nogensinde for ProData
Consult. I 2015 var mere end 1000 forskellige ProData
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konsulenter på opgave for mere end 250 forskellige
ProData kunder i seks forskellige lande, og vi omsatte
for mere end DKK 450 millioner.
2016 ser mindst lige så spændende ud som 2015. Alt
tyder på, at opsvinget har bidt sig fast, og vores pipeline
fra vores kunder ser endog meget lovende ud. Samtidig
har vi vundet mange offentlige udbud. Så vi tror på
mange og spændende opgaver indenfor alle teknologiog kompetenceområder i det nye år.
I denne elektroniske nytårsversion af KonsulentNyt har
vi også i år mikset en (synes vi selv) spændende cocktail
af bud på, hvad fremtiden vil byde på i vores branche.
Denne gang fra meningsdannere og eksperter, der har
en lidt mere kreativ og ”skæv” indfaldsvinkel. Vi håber,
det giver inspiration.
Vi vil i 2016 igen gøre vores yderste for at være det
bedste IT konsulenthus at være tilknyttet.
Alle vi administrative medarbejdere vil gerne sige tak
for godt og loyalt samarbejde i 2015 og ønske dig et
fremgangsrigt nyt konsulentår.

Søren Rode
CEO
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INTERVIEW MED JACOB TJØRNHOLM

U DVI KLI NGSHELT
M ED SMAG FOR
C LOJURE
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J

aob Tjørnholm, partner og CTO i GoMore, blev
Årets Udviklingshelt 2015. Her fortæller han om
GoMores udviklingsafdeling, en ny hobby ved navn
Clojure, og hvordan en bog hjælper ham til at ansætte
de rette folk.
Jacob Tjørnholm er udvikler til fingerspidserne. Han er
blevet hyldet som Årets Udviklingshelt til Nordic Startup
Awards 2015, fordi hans tekniske færdigheder har løftet
GoMore til en top position inden for bruger-til-bruger
biludlejninger.
I flere år skrev Jacob Tjørnholm al kode til
virksomheden og var den, der vidste mest om
softwaren, men som CTO sender han de sjove opgaver
videre til sit udviklingsteam – og koder nu kun i sin
fritid.
”Jeg savner den kreative proces, så for mig er det at kode
blevet en hobby. Det er lidt spøjst, men nu kan jeg fx se
på Clojure, når jeg har fri, hvor det hele før var Ruby, som
GoMores software er programmeret i”, fortæller Jacob
Tjørnholm.
ASYNKRON OG DISTRIBUERET UDVIKLINGSAFDELING
GoMores 11 udviklere er spredt over hele landet
og arbejder asynkront. Dem, der kan, mødes til
frokost en gang om ugen i Aarhus, hvilket som regel
er mellem tre og otte mand. Derudover mødes
9

hele udviklingsteamet til
Team Day to gange om
året – en dag med fagligt
og socialt indhold.
Udviklerne bidrager
med hobbyprojekter
og emner, de finder
interessante, mens
Jacob Tjørnholm også
medbringer faglige
udfordringer:

”Jeg har mange
gange i min karriere
set, hvordan et lille team
af meget dygtige udviklere
performer langt, langt bedre
end et stort team af middelmådige eller umotiverede
udviklere.”

”Sidst talte vi om værktøjer til opgavestyring: Vi
diskuterede, hvordan vi skulle anvende Github Issues og
lagde os helt fast på, hvordan samarbejdet skulle køre i
den kommende periode. Det gav os mulighed for at gå
hver til sit og samarbejde effektivt online.”
Hele strategien omkring et distribueret og asynkront
team afhænger af, at udviklerne kan arbejde
selvstændigt. Og det kan de kun, hvis opgaverne er
godt beskrevet, og de kender alle dele af systemet. En
af Jacob Tjørnholms backend-udviklere har arbejdet fra
Thailand i nogle uger. Når han mødte på arbejde, var
der ikke andre online, så det var vigtigt, at han kunne
navigere i koden på egen hånd.
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FORETRÆKKER OPEN SOURCE
De fleste af GoMores teknologier,
valgte Jacob Tjørnholm, mens han
stadig var den eneste udvikler på
projektet. I dag, når teamet skal
introducere noget nyt, har alle
udviklere været med til at vende
fordele og ulemper.
”Vi har ikke formaliserede krav til
teknologi, men vi foretrækker klart
open source, da det giver os mulighed
for at se, hvad der foregår og finde
eventuelle fejl. Hele vores server stack
kører udelukkende på open source”,
fortæller Jacob Tjørnholm.

GoMore blev
startet i 2005
og er en social
liftservice, der
matcher enlige
bilister med
passagerer,
der søger et
lift. Man kan
også leje bil af
private gennem ordningen.

HACKERS AND PAINTERS
Rollen som CTO har været en
udfordring for Jacob Tjørnholm,
fordi han havde meget begrænset erfaring med ledelse,
men han har blandt andet fundet inspiration i Poul
Grahams bog Hackers and Painters fra 2004. Den fik
ham til at indse, hvor stor forskel der kan være på
mindre dygtige og dygtige udviklere. En indsigt han
bruger helt konkret i ansættelser.
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”Det er en nødvendighed at tjekke, om nye folk kan
producere god kode, for en ansættelse er en kæmpe
beslutning – specielt i så lille et team som vores”, siger
Jacob Tjørnholm, der ikke har krav til uddannelse og
kun minimale krav til tidligere erfaring – men de folk
han ansætter, skal hurtigt kunne sætte sig ind i nye
teknologier.
Fx har iPhone og Android app-udviklingen haltet
lidt bagefter, da der har været for mange Rails- og
backenduviklere i teamet. Men en Rails-udvikler sagde
ja til at lave Android og en anden tog iOS.
”Det viser bare, at jeg har fundet de rigtige mennesker. De
kan skifte spor og lave mobiludvikling i en periode, fordi
de har nysgerrigheden og evnerne til at sætte sig ind i nye
ting i en fart. Det gør mig stolt af teamet”, siger Jacob
Tjørnholm.
LANGSOM SKALERING – INDTIL VIDERE UDEN
KONSULENTER
Skalering af udviklingsafdelingen i GoMore foregår så
langsomt som muligt, og Jacob Tjørnholm investerer
meget tid og omhu i at finde de dygtigste udviklere. For
som han siger:
”Jeg har mange gange i min karriere set, hvordan et lille team
af meget dygtige udviklere performer langt, langt bedre end et
stort team af middelmådige eller umotiverede udviklere.”
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Indtil videre har virksomheden enten fastansat
udviklere eller, hvis de ønskede det, haft folk på
freelancevilkår. Det vigtigste for Jacob Tjørnholm er,
at udviklerne er engagerede og arbejder for GoMore,
frem for at de har en kunde, der hedder GoMore. Han
har endnu ikke brugt IT-konsulenter, men mener at den
model sagtens kunne fungere.
PLADS TIL AT TÆNKE SELV
GoMores CTO er meget bevidst om udfordre sit team.
Når han definerer en opgave, sørger han altid for rum
til kreativitet i beskrivelsen:
”Der skal være plads til at tænke selv. Hvis jeg har en meget
konkret idé til, hvordan en feature kan implementeres,
holder jeg den tilbage og lader udviklerne komme
med deres bud. Omvendt skal opgaverne ikke være så
ukonkrete, at der kan være tvivl om, hvad målet er. Det kan
være en svær balance at ramme.”
En anden faktor er, at teamet får mulighed for at lære
om teknologier, de ikke kendte i forvejen, fx AWS,
Elasticsearch eller Prometheus. Jacob Tjørnholm siger:
”Som jeg ser det, er det enormt motiverende at kunne
arbejde så selvstændigt og fleksibelt, som vi gør, samtidig
med at man forstår alle dele af vores system.”
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CLOJURE SOM HOBBY
Når Jacob Tjørnholm ikke uddelegerer og administrerer,
er han meget optaget af Clojure. Lige nu er det
en hobby, men han satser på at kunne anvende
det funktionelle programmeringssprog i GoMore i
fremtiden. Han fortæller:
”GoMore er i dag en stor server app, der ikke er opdelt
i services, men hvis vi en dag går over til en arkitektur,
hvor flere ting er splittet op i separate services, kan nogen
af dem snildt blive skrevet i Clojure – hvis det er et bedre
match til den separate service.”
Clojure er ifølge Jacob Tjørnholm det bedste bud på
et moderne funktionelt programmeringssprog. Det
geniale ved sproget er, at data er i fokus frem for
objekter:
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”Jeg er fascineret, fordi sproget er så forskelligt fra alt,
hvad jeg hidtil har arbejdet med. Den helt store killer
app for Clojure er, at moderne processorer ikke bliver
hurtigere, der kommer bare flere af dem. Her er Clojure
fantastisk, fordi sproget gør det enkelt at parallelisere
databehandling. Det er bare en af grundene til, at jeg ser
det blive kæmpe stort de kommende år”.
Hans fascination af sproget hænger også sammen
med hjernen bag, Rich Hickey, som har holdt adskillige
spændende oplæg – også om mere filosofiske ting.
”Jeg synes ofte, at tingene går lidt for stærkt, og mange kan
ikke få det nyt eller smart nok. Der ligger Rich Hickey i den
anden ende af skalaen. Han tager sig tid og overvejer for
og imod, hvilket tiltaler mig”, siger Jacob Tjørnholm.
HENTER INSPIRATION I EGEN VERDEN
Musik er en stor interesse, og afhængigt af, hvad
Jacob Tjørnholm skal lave, vælger han musik der
sætter ham i en bestemt stemning – hvilket kan
være alt fra korværker af Brahms til Pantera. Men
derudover træder udviklingshelten sjældent ud af
programmeringsverdenen for at finde inspiration:
”Til den kreative proces, når jeg selv sidder og koder,
får jeg inspiration i andre grene af teknikken, fx andre
programmeringssprog, eller radikalt anderledes måder at
gøre tingene på.”
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Står han over for et svært problem, fylder Jacob
Tjørnholm hovedet med input, ideer og hvad andre gør
for at løse lignende problemstillinger – hvorefter han
giver hjernen tid til at bearbejde stoffet.
”Det er værdifuldt at afsætte tid, bare en time ad gangen,
hvor du kun tænker over et bestemt problem. Det betyder
at sidde i en sofa og kigge ud i luften eller gå en tur. Her
udnytter man virkelig fordelen i at arbejde hjemme. Du
ved, at du ikke bliver forstyrret og kan fordybe dig, når du
slukker for computeren.”
ÅRETS UDVIKLINGSHELT 2015
Jacob Tjørnholm vil til gengæld gerne forstyrres, når
han er på café.
Inden udviklerne dukker op til den ugentlige frokost,
denne gang på LYNfabrikken, Vestergade i Aarhus,
hvor interviewet finder sted, kommer en IT-iværksætter
hen og hilser på. De aftaler at mødes til kaffe ugen
efter. Titlen som Årets Udviklingshelt 2015 vækker
folks nysgerrighed og mange har spurgt ind til Jacob
Tjørnholms arbejde. Han fortæller:
”Jeg fandt ud af, at jeg var nomineret, da jeg kunne se listen
over folk, man kunne stemme på”, griner han og fortsætter:
”Jeg er stolt af det, jeg har lavet for GoMore, men jeg forventede
ikke, at andre lagde mærke til det. Det var sjovt at være med,
og det er en rar følelse at blive anerkendt for det, man laver.”
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Alder:
40
Baggrund:
Uddannet
datamatiker,
Aarhus
Købmandsskole i
1999
Titel:
CTO, GoMore
Årets udviklingshelt,
Nordic Startup
Awards 2015
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WEB VS N AT IV E

- ER DER ONDT BLOD MELLEM TEKNOLOGIERNE?

T

il ColdFront 2015 blev emnet “Web vs. Native”
bragt på banen op til flere gange. Derfor er
KonsulentNyt dykket dybere ned i emnet. Flere
blogs tager problemstillinger op som: “Skal jeg have
en native applikation, eller kan jeg nøjes med en
webapplikation?”. Det er blogs, som er skrevet af
enten native app-udviklere eller webudviklere, hvilket
naturligt nok indebærer fordomme over for den
modsatte teknologi. Derfor satte vi et møde op mellem
native app-udvikler Ole Gammelgaard fra Shape og
webapplikation-udvikler Peter Nielsen fra Nordlys
for at få en snak om deres syn på fordele, ulemper
og fordomme – og for at blive klogere på om en af
teknologierne har potentiale til at udkonkurrere den
anden.
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TH E
N AT I VE
GUY

Navn:
Ole Gammelgaard,
Titel:
CTO & Co-founder af
Shape (www.shape.dk),
fortaler for native applikationer
Alder:
30

Uddannelse:
Civilingeniør i elektroteknologi fra DTU (2010).
Baggrund:
I 2009, i slutningen af sin uddannelse,
startede Ole Gammelgaard og nogle
kammerater virksomheden Shape med
det formål at udvikle mobile applikationer
af højere kvalitet end de eksisterende. De
ansætter bl.a. nyuddannede ingeniører of
dataloger fra DTU, ITU og DIKU. I dag skaber
Shape mobile native apps og nogle gange
tilhørende backend-systemer til virksomheder
som Fitness World, Red Bull og Bang &
Olufsen.
Lige nu:
arbejder selv med programmering ved siden
af sine CTO-forpligtelser
Shape er stor fortaler for native apps og
teknologier, men anvender til tider webteknologier for at løse problemstillinger for
kunder.
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TH E
W EB
GUY

Navn:
Peter Nielsen
Titel:
Co-founder af
Nordlys (www.nordlys.io),
fortaler for web-applikationer
Alder:
31
Uddannelse:
Autodidakt web- og appudvikler

Baggrund:
Har programmeret i webteknologier i 15 år - både backend
og frontend. Startede i 2007 på et reklamebureau som Art
Director-elev og webudvikler, hvor passionen for kode hurtigt
overgik interessen for design. 3 år senere startede Peter
Nielsen op som freelance webudvikler, og han har drevet
selvstændig virksomhed siden. I perioden 2012-2015 blev
samarbejdet med et digitalbureau i Aarhus imidlertid til en
fastansættelse, hvorefter friheden som selvstændig atter
kaldte, og han endnu engang rev sig løs.
Efter et halvt år med freelanceopgaver og opbygning af
kundeportefølje i foråret 2015, stiftede han Nordlys Studio
ApS sammen med vennen Rasmus Hjulskov.
Lige nu:
Arbejder han på en desktop-webapp. Et dashboard til
visualisering af kunde- og medarbejdermålinger.
Nordlys er et bureau der udelukkende beskæftiger sig med
moderne webapp-teknologier som f.eks. ReactJS, Meteor.js
og React Native.
20

EN APPLIKATION ER MANGE TING
Native applikationen er en applikation, som primært
er udviklet til smartphone og tablets (iPhone, Android
osv.). Kode og design er unikt for den pågældende
platform. Native applikationen kan anvende
platformens funktioner (kamera, GPS m.m.) fuldt ud.
En webapplikation (Eller web-app) er et website, som
fungerer i en platforms browser. Webapplikationer
designes til at emulere native applikationer så meget
som muligt – specielt når webapplikationen er lavet til
smartphones og tablets. Dog varierer muligheden for at
anvende smartphone-specifikke funktioner fra platform
til platform. Webapplikationen fungerer også i en
browser på PC og Mac, hvor man har mus og tastatur til
rådighed.
Shell- eller hybrid-applikationer er, når udviklingen er
sket i et fælles sprog (f.eks. HTML og JavaScript som
til webapplikationer), men bliver pakket sammen
og installeret som en native applikation, og via et
fælles bibliotek får adgang til native funktioner på
hver platform – men hvis indpakningen og sproget er
baseret på at køre i en indbygget browser, kan shellapplikationen have begrænsninger i f.eks. hastighed
som en webapplikation.
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BRUGERVENLIGHED KOMMER AN PÅ DEN ENKELTE
USER CASE
Man hører ofte, at native apps har et lækrere user
interface (UI) i forhold til web-apps. Derfor er et af de
første emner, der kommer på bordet sammen med
kaffen denne formiddag, den store fordel ved native
applikationens UI. Hos Shape er denne fordel et
salgsargument. CTO Ole Gammelgaard forklarer:
“En native applikation giver en lækker fornemmelse,
som engagerer brugeren meget mere i forhold til
webapplikationen. Desuden kører native applikationen
mere ubesværet end en webapplikation, hvor f.eks loading
kan tage tid. På en native applikation har du allerede
installeret de filer, du skal bruge, hvilket giver mindre
loading-tid. Det er specielt vigtigt at en applikation, uanset
om det er en native eller web-app, kører ubesværet, da den
er et værktøj, man bruger flere gange på en uge.”
En native applikation har samme ”feel” og bygger på de
samme UI-koncepter som de programmer, der kommer
forudinstalleret på smartphones – derfor føles en native app
mere naturlig og er lettere at bruge. Native applikationer er
ofte hurtigere end mobile websites og shell-applikationer, og
jo hurtigere brugeren kan udføre en opgave med en app, jo
mere sandsynligt er det, at han vil bruge den igen og måske
tilmed gemme den på hjemmeskærmen. Push-beskeder er
en af de bedste måder at engagere og fastholde brugere på.
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Iværksætteren og webapplikation-udvikleren Peter
Nielsen kommer på banen for at forsvare web-app’ens
UI:
“I webapplikations-verdenen bestræber vi os på at få vores
applikationer til at ligne native applikationer så meget som
muligt,” siger iværksætteren Peter Nielsen og fortsætter:
”Det, der kan få en web-app til at føles klodset, er, når man
f.eks. bruger animationer. Men vi optimerer blandt andet
animationer og loading-tid, så applikationen kører lækkert
og ubesværet – også på en smartphone.”
På spørgsmålet om, hvorvidt han mener at
webteknologien kan udfordre native-teknologien, når
det handler om at skabe et lækkert UI, svarer Peter
Nielsen:
“Sagtens – dog er det meget baseret på den enkelte use
case: har en kunde brug for en tung applikation med
f.eks. meget drag and drop, en masse gestures eller
gengivelse af tunge 3D-elementer, er det måske sjovere at
gå native-vejen, da det ville give en dårlig brugeroplevelse
i en webapplikation på en smartphone eller tablet. Men
web-app’en fungerer helt fint på smartphones, når
brugeren skal have vist lister af data, som f.eks. Facebooks
webapplikation.”
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CSS3 GIVER NYE MULIGHEDER FOR WEB-APPS
Årsagen til at animationer i webapplikationer kan
blive klodsede, er dels de begrænsninger, det valgte
JavaScript framework giver, dels begrænsninger i hvor
hurtigt og glat JavaScript kan opdatere udseendet af
siden. CSS3 giver mulighed for animationer og effekter,
der kommer tættere på native grafik, alt efter hvor godt
browseren udnytter enhedens hardware.
Der er sket meget med CSS-animation siden CSS2. CSS3transitions bringer enkle og elegante animationer til CSSklasser, både i form af glatte overgange mellem værdier
og i form af keyframes til at beskrive en rækkefølge af
effekter eller bevægelser. Fordelen ved at bruge CSS3animation, frem for at animere med JavaScript, er, at
browseren kan bruge native hardware-rendering for
mere flydende animationer, samtidig med at JavaScriptbiblioteker, især på mobile enheder kan være begrænset
i, hvor ofte JavaScript tillades at køre – og dermed hvor
ofte de kan ændre farver og placeringer. Med CSS3 er
det blevet nemt at skabe flydende animationer og liv i en
webapplikation.
OFFLINE ER IKKE ET PROBLEM
En anden fordom, om hvorfor native applikationen
vinder over webapplikationen, er, at en native app
fungerer, selv om brugeren er offline. Hvordan får man
en webapplikation til at virke i browseren uden internet
forbindelse? Peter Nielsen fortæller:
24

“Der er allerede mange gode løsninger til at lave offline
synkronisering, hvor man arbejder med et såkaldt
cache manifest. I cache manifestet gemmer man alle
sine assets. Jeg har bl.a. brugt cache manifestet i nogle
webapplikationer, hvilket betyder at de fungerer offline.
Der hvor cache manifestet bliver vanskeligt, er når man
som udvikler skal opdatere sin web-app, fordi cache
manifestet er en meget hård cache-lagring: ændrer man i
webapplikationen, opfanger browseren det ikke.”
Ole Gammelgaard spørger ind til, hvorvidt det er
standard at lave cache manifester i webapplikationer,
hvilket det ikke er, ifølge Peter Nielsen. Han laver kun
løsningen, hvis en kunde efterspørger den.
Ole Gammelgaard følger op: “Men er løsningen ikke
medvirkende til, at en webapplikation kan være langsom
til at starte op? Når nu den skal hente hele det her cache
manifest – og ved ændringer skal hente alle filerne igen?”
“Der er kommet teknologier, som løser problemet. F.eks.
laver vi hos Nordlys Meteor-apps. Meteor er et fullstack
javaScript framework, der fokuserer meget på hastighed,
og som giver appen et meget hurtigt feel. Måden den bl.a.
gør det på er ved at pakke alt ens kode i to filer, og det gør,
at loadtider næsten ikke er eksisterende. Andre teknologier
vi arbejder med er webpack, som kan splitte ens kode
op, så den ikke skal loade alt ved start, men venter til
applikationen skal bruge det. Den tilgang reducerer
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opstartstiden på webapplikationen yderligere,” uddyber
Peter Nielsen.
Ud over at gemme selve webapplikationen offline,
findes der open source-projekter såsom Hoodie, der
tilbyder en API-løsning, som skjuler kompleksiteten
med online/offline data ved altid at gemme og læse
data lokalt, og derefter automatisk synkronisere med
online data, når det er muligt.
ET SPØRGSMÅL OM BRUGERENS FORVENTNING
Ole Gammelgaard forklarer, at der er to aspekter
af offline synkronisering; en ting er rent teknisk at
implementere kode til offline sync – en anden er
brugerens forventninger:
”Vi arbejder meget med brugerens forventning, når offline
synkronisering er på agendaen. Et eksempel kan være en
to-do liste, som virker mellem flere enheder: På en enhed
er et punkt checket, af og på en anden er punktet slettet:
Hvad forventer brugeren i denne situation? Det er typisk
meget specifikke situationer, som vi gennemgår med
kunden for at finde en løsning.”
NATIVE FEATURES
Native features bliver også brugt som argumenter for,
hvorfor en native app slår en web-app. Når en bruger
vælger at installere en applikation på sin smartphone
eller tablet, giver vedkommende applikationen lov til at
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anvende native features som kamera, gps, kamerarulle
m.m. – noget man kun behøver at gøre én gang, hvilket
giver en ubesværet fornemmelse af en applikation, der
kan engagere brugeren.
Peter Nielsen fortæller:
”Det største problem med at implementere native features
i en browser er, at webudviklerne stadig skal optimere
til gamle browsere for PC og Android-brugere. Specielt
Internet Explorer har haltet meget de seneste år: det er
som om intet virker i de ældre udgaver af browseren.
Hvis vi snakker hybridapplikationer til smartphones lavet
i JavaScript, er der teknologier, som hjælper udvikleren
med plugins, der giver adgang til enhedens oprindelige
funktioner.”
I dag ser man i stigende grad at browsere kan gøre
brug af et plug-ins der giver adgang til platformes
native features, f.eks. kan man lave video og lyd opkald
med web applikationen: GoToMeeting Free , som gør
brug af en API løsning ved navn WebRTC, som står for
”Web Real-Time Communication”. Web applikationen
virker dog ikke i en smartphones browser. Hvorfor kan
en smartphone ikke kunne understøtte WebRTC?
”WebRTC er en forholdsvis ny webteknologi, så der er ikke
mange mobile browsere, der understøtter det endnu – men
jeg tror det kommer.” svarer Ole Gammelgaard.
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WEBTEKNOLOGI GIVER REDAKTIONEL FRIHED OG
TIDLIGE PROTOTYPER
Et af de områder, hvor webapplikationer har en klar
fordel frem for native apps, er i forhold til opdatering
af f.eks. kode: Brugeren kan se opdateringer med det
samme, hvilket giver grafisk og redaktionel frihed,
samt frihed i tilføjelse af nye funktioner. Med en native
applikation skal hver opdatering af app’en godkendes
af Apples App Review team inden den kan frigives på
App Store. Android apps skal dog ikke godkendes af
Google før de kan udgives på Play Store.
Peter Nielsen fortæller om opsætning af prototyper:
“En af mine fordomme over for native app-udvikling er,
at det tager længere tid at sætte en prototype op med
native teknologi end med webteknologi. Jeg tænker, at
sidstnævnte er hurtigere, da man har mange JavaScriptbiblioteker og open source-projekter, som kan anvendes
til opsætning af prototyper. Jeg har set eksempler på, at
man i native prototyper viser kunden en række statiske
screendumps, men det giver ikke kunden en fornemmelse
af, hvad der sker, når brugeren f.eks. trykker på en knap
eller skifter view.”
Ole Gammelgaard er enig i Peter Nielsens argumenter
omkring udvikling af prototyper, men han tilføjer: “Det
er rigtigt, at man kan sætte en prototype hurtigt op ved
hjælp af webteknologi, men UI-mæssigt mener jeg stadig,
at man lige mangler de sidste ti procent for at nå i mål
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med en applikation, der virker godt. De ti procent er svære
at nå kun med webteknologi. Hos Shape mener vi, at hvis
man ved, at målet er en native applikation, kan man lige
så godt starte med native teknologi og workflow.”
NATIVE APPS FÅR NYE PLATFORME
Ole Gammelgaard fortæller om nogle af de
projekttyper, Shape står bag og forudser specielt én
trend for 2016:
“Hos Shape har vi ikke kun udviklet mobilapplikationer
i 2015 – vi har også udviklet apps til andre devices som
f.eks. Apple Watch og Googles Wearables. Det helt nye er,
at man også kan lave applikationer til Apple TV, hvilket
vi også har kastet os over. Så jeg tror, at applikationer
til andre enheder end smartphones og computere, er en
trend, vi kommer til at se mere af.”
Ole Gammelgaard supplerer:
“Da Apple lancerede den første iPhone forklarede de,
at det var en mobiltelefon med en browser og email,
som du kunne have i lommen. Men i dag bruger vi vores
smartphones til så mange andre ting end hvad Apple
havde forestillet sig. Jeg tror at det samme vil ske for de
nye smarte platforme (TV og ur): først efter lidt tid bliver de
applikationer som virkelig ændrer noget opfundet.”
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INGEN ÆNDRINGER I DEN NÆRMESTE FREMTID
Lige nu understøttes webapplikationer med en app
til smartphones, og Peter Nielsen har svært ved at se,
at der bliver ændret på den tilgang i den nærmeste
fremtid:
”Men hvis problematikken omkring UI bliver løst, og man
virkelig kan få brugerne til at føle, at de sidder i en native
app i browseren på en telefon, så er vi kommet langt.
Jeg tror dog ikke at webapplikationer vil udkonkurrere
native apps fuldstændigt, da native altid vil have et lidt
pænere feel, men set fra en kundes perspektiv er det stadig
en kæmpe fordel ikke at skulle udvikle til 4 forskellige
platforme (iOS, Andriod. Windows Phone og Web), da det
altid vil være en bekostelig affære.”
NATIVE ELLER WEB-APPS TIL KUNDERNE
Hvornår har kunderne så brug for en native applikation,
og hvornår har de brug for en webapplikation?
“Det er stadig svært at sige, men jeg mener, at en kunde
har brug for en native applikation, når applikationen
bærer præg af at være et værktøj, som man skal bruge
ofte,” siger Ole Gammelgaard og fortsætter:
”Facebook er et godt eksempel, fordi det sociale medie
bare kører mere ubesværet på native applikationen,
hvor man får push-beskeder ind i løbet af dagen. En
anden fordel ved native apps er nemlig, at du kan åbne
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applikationen, gøre hvad du vil på 15 sekunder og så være
ude af den igen. En native app virker derfor godt på farten”
“Men det kommer an på hvilket slags værktøj det er,”
byder Peter Nielsen ind og uddyber:
”Hvis det er et værktøj med mange inputfelter, som f.eks.
et regnskabsprogram, eller et hvor man skal skrive større
tekstmængder, foretrækker jeg personligt at sidde ved en
desktop i en browser-webapp. Hvis man ikke har brug
for en app, der er super performance heavy, ville jeg til
hver en tid anbefale min kunde en webapplikation. Når
alt kommer til alt, er jeg helt enig med Ole. Det er svært
at sige, da det altid kommer an på cases, kunden og
økonomien.”
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INTERVIEW MED MADS THIMMER

AI, SKILLEVEJE
OG EN LYS
FREMTID

H

vilke IT-trends snupper spotlyset i 2016?
KonsulentNyt har mødt Innovation Lab-direktør
Mads Thimmer til en snak om alt fra gigantiske virtuelle
konferencer og internet i Indien til IT-konsulenters
fremtid.
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Innovation Lab, der har Samsung, Vestas og LEGO
blandt sine kunder, er eksperter i at opfange og
formidle fremtidens teknologi. De ved, hvilke
teknologier der er på vej, hvordan de kan anvendes,
og hvem der er længst med hvad. Den viden bliver
til rådgivning for kunder, der tæller alt fra små
iværksættere til internationale virksomheder og
ministerier. Her deler direktøren og medstifteren af
Innovation Lab sine tanker om, hvilke områder man
skal holde ekstra øje med i 2016.
VIRTUELT SEMINAR MED TO MIO. DELTAGERE
Der er ikke blevet talt i mange minutter, før virtual
reality bliver nævnt. Det er ikke første gang, at Mads
Thimmer bringer VR på banen som en af årets stjerner,
men han ser nogle overvældende perspektiver i
teknologien – bl.a. inspireret af overbevisende læringsog spilmiljøer, som Facebook er ved at etablere, og
hans deltagelse i VR-konferencer:
”Du er til stede i et rum, hvor du kan se, hvem din
sidemand er, se taleren og folks håndbevægelser. Det
er en helt anden mødefacilitet, end at skulle glo på en
skærm, hvilket ikke giver meget mere end en almindelig
telefonsamtale. Undervisning er allerede ved at overgå til
en virtual reality-struktur: du kan invitere to mio. deltagere
til den samme fremvisning – de tager bare deres goggles
på.”
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”Du designer selv,
hvordan omgivelserne skal respondere. Den
demokratisering bliver tydeliMASKINER TRÆNER SIG
gere, efterhånden som endnu
SELV
flere muligheder viser sig
En anden trend, Mads
henover det næste års
Thimmer fremhæver er
tid.”
machine learning, hvor der vil
ske store fremskridt i forhold til,
hvordan teknologier bliver i stand
til at lære af os. I stedet for konstant at levere input, vil
maskiner kunne træne sig selv til at blive bedre. Der
vil også ske fremskridt inden for artificial intelligence,
som minder om machine learning, men som går på
at indbygge en logik i et system, så det bliver mere
menneskeligt. Virksomheder som Apple og Google har
skabt digitale butlere, der er baseret på teknologi og kan
klare en begrænset vifte af opgaver. Facebook lancerede
i 2015 ’M’, der er en virtuel assistent drevet af kunstig
intelligens, men som også har et team af medarbejdere,
der sørger for at alle anmodninger håndteres. Og flere
virksomheder vil forsøge at skabe digitale hjælpere.
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”Og det i en grad, hvor jeg tror, at der kommer et
breakthrough i år: Vi vil opleve at blive betjent af AIsystemer uden at vide det. Det kan virke skræmmende, at
vi kan have en berigende samtale med et stykke software,
men det er bare et logisk system, der er sat op på en måde,
så det kan decifrere vores emotionelle system og reagere i
forhold til det. Det er en måde, at gøre omgivelserne lettere
og mere tilgængelige på,” siger Mads Thimmer.
ALLE KAN KODE
Har du specialiseret dig i at lave apps, skal du måske
tilegne dig andre kompetencer inden længe. Nogle
af Mads Thimmers venner fra Google starter et nyt
mobilbaseret foretagende i New York, og de ser ud til at
være i mål med en måde at kode på, hvor man selv kan
skabe apps til smartphones uden at have det mindste
kendskab til kodning.
”Softwaren arrangerer sig i baggrunden, og en intuitiv
brugergrænseflade gør dig i stand til at bygge de ting, du
ønsker. Det, der var teknikerens redskaber, bliver dine. Du
designer selv, hvordan omgivelserne skal respondere. Den
demokratisering af teknologi bliver tydeligere, efterhånden
som endnu flere muligheder viser sig det kommende års
tid,” siger Mads Thimmer.
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VERDENS AFKROGE FØLGER MED
Innovation Labs direktør og også meget optaget af
udviklingen i lande uden for Europa. Virksomheden er
ved at starte et kontor op i Indien, hvor der er kommet
ekstra blus på internetforbindelser i kølvandet på
Google Loon, et ballonbaseret projekt, der skal give
verdens fattigste områder adgang til internet.
”Der er altså afkroge af verden, som vi ikke normalt retter
blikket mod, som begynder at være med og måske kan
gøre sig gældende på deres egen facon,” fortæller Mads
Thimmer, der netop er vendt hjem efter en tur til
Indien.
I 2050 vil Europas befolkning udgøre under 5 procent
af verdens befolkning, hvilket er et drastisk fald fra
de 14 procent, vi udgør i dag. Samtidig vil landene
omkring os opleve en fremgang i levestandard, som
ifølge Mads Thimmer er med til at drive en helt ny og
spændende udvikling. Et land som Indien, der aldrig
rigtig fik fastnettet til at fungere, er foran os i forhold
til mobil infrastruktur og fx langt bedre til mobile
betalingsløsninger og mobile banking.
MASKINRUMMET ELLER KOMMANDOBROEN
For IT-konsulenter tegner udviklingen ifølge Mads
Thimmer en skillevej, hvor man skal vælge, om man
vil ind i maskinrummet eller op på kommandobroen.
Fokus på henholdsvis strategi og det tekniske bliver
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i endnu højere grad
et konkurrence- og
effektiviseringsparameter,
efterhånden som
virksomheder indser, at
digitalisering ikke bare
handler om at outsource
nogle servere.

Innovation Lab er et internationalt videncenter
for digitale trends og ny
teknologi, der gennem
et årti har opbygget et
stort internationalt netværk inden for forskning,
produktudvikling og
iværksætteri. Netværket
giver overblik over, hvilke
teknologier der er på vej,
hvad de kan bruges til,
og hvem der er længst
med hvad – samt et indblik i, hvad der vil røre sig
fremover. Kundekredsen
tæller bl.a. Samsung,
Vestas, LEGO, B&O, Oticon og AP Møller Mærsk.

”Et eksempel er de
ressourcer, der kastes
væk i det offentlige – ikke
fordi, der er tale om
dårlig teknologi, men
fordi organiseringen er
dårligt udtænkt. Vil man
have succes, må man
se meget mere på de
omstændigheder, der ligger
omkring teknologierne, og
de menneskelige faktorer,
der omgiver teknologien,”
forklarer Mads Thimmer.

Det er tilfældet for webbureauet, der er nabo til
Innovation Lab. De har fået konkurrenter i form af
rene stykker software: AI-baserede formularer, hvor
man giver en algoritme lov til at sniffe rundt på sin
computer, vise den nogle af de ting, man vil have på sit
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website – hvorefter den producerer et website på få
minutter. Webbureau-folkene må altså blive eksperter i
at betjene mennesker, hvis de skal overleve.
FREELANCEØKONOMI BULDRER FREM
På trods af udfordringerne går IT-konsulenter en lys
fremtid i møde. Freelanceøkonomien buldrer frem:
I dag arbejder 25 % af europæerne freelance, mens
tallet er 30 % i USA – og det tal vil stige, mener Mads
Thimmer:
”Det vil være en styrke at være lille eller sig selv.
Mange arbejdsgivere er dødtrætte af at skulle tackle
administration og faste omkostninger ved mange ansatte
– det skaber inerti, krav om bureaukrati, HR-afdelinger
og mange andre fordyrende led, der gør virksomheden
mindre konkurrencedygtig. Så hellere freelancere, der kan
finde ud af at orkestrere sig selv.”
Forskellige digitale platforme understøtter allerede
nu den tilgang, fx OpWork og Hourly Nerd, hvor du
kan løse en enkelt opgave eller I kan gå flere sammen.
Platformene er en god måde at blive attraktiv på, via
gensidige ratingsystemer som vi kender dem fra Uber
og Airbnb. Mads Thimmer siger:
”Platformene synliggør dine kompetencer, uden at du
behøver at være verdensmester i markedsføring – du skal
bare være god til det, du gør.”
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Mads Thimmer

41år

Direktør og
medstifter af
Innovation Lab

Uddannet, Cand.phil. i
litteraturhistorie og har
forsket ved University
of Cambridge.
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Søgeord-optimer dit cv!
Tjek dit ProData CV på:
www.konsulenter.dk/CV
og opdater dine 5-10 spidskompetencer.
Når vores resurseafdeling søger efter ledige
profiler, er det hovedsageligt dem med specifikke
kernekompetencer, som matcher kundernes
efterspørgsler, som kontaktes først.
Det er derfor vigtigt, at dit CV altid indeholder
opdaterede spidskompetencer. Så finder vi hurtigere
en ny opgave til dig!
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TRE HJERNER
– 6 SPØRGSMÅL

Hvordan holder man sig opdateret på de nyeste
ideer, hvilke medier skal man følge, og hvor
finder man inspiration til at blive endnu bedre?
Vi har stillet tre spændende mennesker med
vidt forskellige baggrunde en række spørgsmål,
for at høre lidt nærmere om, hvad der skaber
succes i deres arbejdsliv.

Camilla Hessellund Lastein
CEO og grundlægger af
Lix Technologies

Chono Hegelund
Principal Consultant,
Enterprise Web

Lau Bech Lauritzen
CEO & co-founder IOLA
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HVAD OPTAGER DIG LIGE NU?
Produktudvikling, som jeg står for
i Lix Technologies. Jeg sidder med
udviklere og designere hver dag for
at vurdere design og teste for bugs.
Camilla
Hessellund
Lastein

CEO og
grundlægger af Lix
Technologies

Navn:
Camilla
Hessellund
Lastein
Alder: 22
Baggrund:
Stoppede
med at læse
erhvervsøkonomi for at
hellige sig Lix
Technologies
Titel:
CEO og
grundlægger af
Lix Technologies
(tidl. UniPegma).

Derudover er investering altid noget
som optager mig delvist, ligegyldigt
om vi er ved at rejse en runde
funding eller ej.
HVEM INSPIRERER DIG LIGE NU?
Tesla-grundlægger Elon Musk, der
har fokus på højere formål i stedet
for økonomi. Fx har Tesla åbnet alle
patenter – en handling, der siger
mere end mange ord.
Peter Thiel, der bl.a. har været med
til at grundlægge PayPal. Han gør
også tingene på sin egen måde og
er drevet af visioner.
HVAD LÆSER DU?
waitbutwhy.com – en super
fed blog, der tager mange
problemstillinger op med en
humoristisk vinkel.
Bogen Zero To One af Peter
Thiel, om startups og forretning
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Lix
Technologies
et teknologihus
der tilbyder en
abonnementsordning for
studiebøger.

generelt, og jeg er nu i gang med
Power of Habits, der handler om
kognitiv adfærd, hvordan din
hjerne fungerer og behandler fx
markedsføring.
HVORDAN MOTIVERER DU DIG
SELV?
Ved at lære nyt. Alt inden for tech
fra wearables til Internet of Things
og droner. Når man vil være kreativ,
skal man ifølge bogen Steve Jobs’
Innovationsmetode koble forskellige
ting sammen. Det var sådan han
skabte et magnetisk stik til Mac.
Det kunne fx være et kursus i at
male sammen med forelæsning om
machine learning, for jo mere input,
jo flere hjernekoblinger. Den tilgang
bidrager til mine kreative øjeblikke.
HVILKE MEDIER FØLGER DU?
Medium, Tech Crunch, Twitter. Jeg
følger de ting, der er spændende.
Facebook har jeg sat op, så
jeg i stedet for venners opslag
overvejende ser posts fra podcasts
og magasiner fra startup-verdenen.
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Camilla har
modtaget
People’s Choice
Award v. Nordic
Startup Awards
og et legat fra
WeLoveStartups.
Flere investorer,
herunder Søren
Skovbølling,
koncernchef i
EG NeoProcess
og iværksætter
Joachim
Majholm, har
indtil videre
investeret
tre millioner
kroner i Lix
Technologies.

HVILKE KONFERENCER BESØGER
DU?
Web Summit, den største techkonference i verden, både fordi
indholdet er spændende, men i
lige så høj grad pga. netværk med
de rigtige mennesker. Jeg får mine
største opture den vej: skæve
vinkler og uventede muligheder, og
alle der er med på holdet, har jeg
fundet i mit netværk.
HVORDAN SLAPPER DU AF?
Jeg er ved at lære at meditere. Når
jeg konstant halter bagefter på
arbejdsopgaverne, er der ikke plads til
at være kreativ. Når jeg har mediteret,
bare 10 min. om morgenen, har jeg et
helt andet perspektiv og kommer ikke
sidelæns ind i opgaverne.
HVORDAN UDFORDRER DU DIG
SELV?
Jeg hopper ud i ting, hvor jeg ikke føler
mig sikker. Jeg bliver jævnligt bedt om
at holde oplæg, og bare tanken giver
sommerfugle i maven af nervøsitet,
men jeg gør det for at komme uden
for min komfortzone.
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HVORDAN KOMMER DU I FLOW?
Når jeg kan sidde for mig selv et
sted, fx på en terrasse med god
udsigt og musik i ørerne – gerne
i nattøj – og fordybe mig i ting,
så jeg glemmer tid og sted. Også
på kontoret, når jeg kan mærke,
at tingene fungerer, og folk tager
ansvar: Når holdet performer,
forventer de også, at jeg gør. Det
giver mig mere motivation til at
sparke døre ind for at komme
videre.
HVORDAN SER 2016 UD FOR DIG?
Det bliver nok endnu et heftigt
år. Vi har lige lavet en aftale med
et af de store internationale
forlag, fra medio december går
vi all-in på markedsføring, og vi
lancerer big time i forbindelse med
semesterstart i januar. Man siger,
at det typisk tager seks måneders
fuldtidsarbejde at lukke en aftale
om investering med venture-kapital,
så jeg forventer også at være en
del i San Francisco næste år for at
mødes med investorer.
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HVILKE TRENDS INDEN FOR DIT
OMRÅDE TROR DU, VIL FYLDE
MEGET I ÅR?
Min branche er spøjs: forlagene
føler, at udviklingen stopper med
digitalisering af bøger, så vi skal selv
drive trends, men vi har bl.a. fokus
på kundepleje. Generation Y, en af
vores hovedmålgrupper, er illoyale
over for brands sammenlignet
med tidligere generationer. De skal
have en god grund til at købe vores
produkt og fortsætte som kunder,
fordi de har så mange alternativer til
at finde deres bøger – ikke digitalt,
men på mange andre måder.

Tilbage til
start
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HVEM INSPIRERER DIG?
Mine venner og kolleger, der alle
er iværksættere og software-/
webudviklere – eller begge dele. Det
betyder at jeg i en stor del af min
Chono Hegelund
Principal Consultant, tid bevæger mig i et spændingsfelt
mellem videnudvikling og tidens
Enterprise Web
trends, hvor nye produkter, services
Alder: 40
og teknologier mødes, udvikles,
udfordres og perspektiveres.
Baggrund:
HVAD OPTAGER DIG LIGE NU?
Web- og
Udvikling af distribuerede produkter
produktog services, herunder UX og
udvikling siden
operationel semantik i koblingen
1995
mellem data, applikations- og
forretningslogik perspektiveret
Arbejder med:
til den kommercielle forretning,
IoT, ECM, ERP,
målgrupper og tendenser.
CRM, B2B, B2C
og BI

HVAD DRIVER DIG?
At bygge produkter og services
der forbinder det innovative med
det forretningsorienterede – og
gerne i miljøer med korte deadlines
og mange facetter med hensyn
til fagligt indhold og faktiske
problemstillinger.
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HVILKE MEDIER FØLGER DU?
Mine daglige kilder til nyheder om
trends og teknologier er typisk
Facebook, Twitter og diverse Slackkanaler og communities som fx
Product Manager HQ. Derudover
bruger jeg typisk 10 minutter
om morgenen på at skimme
et par almenkulturelle medier
som politiken.dk, borsen.dk,
kopenhagen.dk og nytimes.com.
HVILKE KONFERENCER TAGER DU
TIL?
Jeg tager sjældent til konferencer,
men finder efterfølgende keynotes
på video. Til networking, produktog emnespecifikke workshops og
foredrag bruger jeg meetup.com,
verdens største netværk af lokale
grupper/netværk.
HVORDAN UDFORDRER DU DIG
SELV?
Jeg udfordrer blandt andet mig
selv ved at bygge prototyper på
forretningmodeller, logikker og
teknologier, som jeg ikke har
benyttet før og udfordrer dem
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ud fra skalerbare principper og
variable faktorer.
HVORDAN SER 2016 UD FOR DIG?
Det kommer an på, hvilke
teknologier og tendenser, der
introduceres. Mit interessefelt er
kommercielle apps, interfaces,
platforme og services til
massemarkeder, herunder IoT, ECM,
ERP, CRM, B2B, B2C og BI.
HVILKE TRENDS INDEN FOR DINE
INTERESSEOMRÅDER, TROR DU,
KOMMER TIL AT FYLDE MEGET
NÆSTE ÅR?
Jeg tror, at serviceorienteret
arkitektur og big data bliver mere
almene standarder. Det har være
undervejs i nogle år, men specielt
inden for det seneste års tid, hvor
infrastruktur og platforme som
AWS, MS Azure, Google Cloud,
Digital Ocean og Heroku er blevet
langt mere modne og tilgængelige
– både i forhold til brugervenlighed
og økonomi – er tendensen virkelig
rykket mod at tænke skalerbarhed
ind og benytte eksterne services til
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at håndtere opgaver i distribuerede
systemer.
Specielt interessant er big data,
og hvad det kan bruges til; viden
i relevant kontekst. I takt med
at fx enterprise-infrastruktur
og -databaser er blevet mere
alment tilgængelige, vil produkter
og services ud over deres
egen umiddelbare værdi få en
supplerende dimension/værdi, der
går på ”viden om”.

Tilbage til
start
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Alder: 33
Baggrund:
Datalog fra
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Arbejder med:
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CRM, B2B, B2C
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HVAD OPTAGER DIG LIGE NU?
JavaScript. Størstedelen af den
kode, vi producerer i dag, er
JavaScript – uanset om det er til
mobiludvikling, backend-kode eller
store one-page-apps. Det helt store
er derfor JavaScript-frameworks,
som hjælper med at strukturere
de store frontend-applikationer.
Udfordringen er at finde det
framework, der bedst løser
behovene og falder i ens smag.
Jeg leger med Vue.js, et simpelt,
men stærkt værktøj, som løser en
bestemt del af frontend-udviklingen
og derfor ikke låser brugeren inde
i et bestemt paradigme. Vue.js
fokuserer på ren webudvikling og
har derfor ikke ambitioner om at
revolutionere andre platforme som
fx React gør.
Tesla, min computer på hjul,
optager mig også, og hvad jeg kan
bygge af smarte applikationer til
den med Vue.js. Jeg har fx en webapplikation i browseren i min bil,
som igennem serveren har adgang
til at styre forskellige dele af bilen.
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Hovedelementet er et stort kort,
hvor jeg fx kan se fartfælder,
gode spisesteder ned gennem
Tyskland, Tesla ladestationer
eller forespørge over Wikipedia,
hvilke seværdigheder, der ligger i
nærheden af min rute. Information
om lokale vejrforhold er også vigtigt
for en elbil: Med en lille beregnerapp kan jeg se, hvilken hastighed
der er optimal at køre med mellem
supercharger-stationer.
Event sourcing. Normalt opbevarer
man kun den nuværende
tilstand af applikationen. Der er
dog tidspunkter, hvor man er
interesseret i at kunne gå tilbage
i historikken for at se, hvad der er
sket eller for at kunne beregne nye
informationer på historiske data.
Event sourcing løser udfordringen
ved at opsamle alle hændelser
i databasen og på baggrund af
hændelserne kan applikationens
nuværende tilstand beregnes –
og historikken er tilgængelig. Vi
har ikke brugt det i projekter i sin
reneste form i IOLA, men vi taler om
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at omskrive et stykke software til
offshore-industrien, hvor der er krav
om fuldkommen historik.
HVEM INSPIRERER DIG?
Paul Irish, Chrome Developer
Advocate, fordi han er en stor
evangelist inden for nye værktøjer
og nye måder at gøre ting på inden
for web.
John Cleese og hans tilgang
til kreativitet, hvor man først
samler viden om et emne og
derefter planlægger tid og sted
til at være kreativ. John Cleese
mener i øvrigt også, at kaffe er en
modpol til kreativitet, da den øger
koncentrationsevnen – hvilket
dræber kreativitet.
Aaron Levie, Box-medstifter, som
tweeter om iværksætteri og er
meget reflekteret omkring industri.
Kontorfæller fra LYNfabrikken, hvor
jeg har mit skrivebord i Aarhus:
når jeg fortæller om mit arbejde til
folk, der ikke er teknisk mindede,
opdager jeg, hvad der begejstrer
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dem. Det giver mig en idé
om, hvad jeg skal lægge
vægt på, når jeg står over
for kunder.

IOLA har bl.a. bygget
system for The Internet
Engineering Task
Force (IETF®) og skabt
systemer til at overvåge
og visualisere data for
svenske Netnod, der
måler al internettrafik
i Sverige. Engelske
Flight Data Services, der
laver flydataanalyse og
tømmer alle sorte bokse,
når fly lander, har IOLA
leveret en analyse/
platform til, hvor man
kan se billeder helt ned
i 1/64 sekund, cockpit
visuals, indflyvningsgraf
og alle faser i en flyvning.

HVAD ER INTERESSANT
LÆSESTOF?
The Seven Day Weekend
af Ricardo Semler, direktør
for Semco Partners. Ifølge
ham giver begreberne
’arbejde’ og ’fri’ ikke
længere mening, da folk
altid er online. Du skal fx
kunne arbejde søndag,
hvor vejret er dårligt,
og tage på stranden
mandag formiddag,
når solen skinner. De
ansatte indretter selv
deres arbejdsdage, og i
Semco er det ofte folk på
gulvet, der kommer med ideer til
nye produkter, da de har kontakt
til kunderne. Inspireret af Semlers
ideer er IOLA ved at starte et techkonsortium i Aalborg.
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Peopleware af Tom DeMarco
& Timothy Lister, en samling
af essays, der handler om at
skabe trivsel, når man skal lede
softwareudviklingsprojekter.
HVORDAN MOTIVERER DU DIG
SELV?
Brugernes oplevelser og behov er
min største motivation. Når jeg har
tænkt længe nok, bygger jeg en
simpel løsning, der løser behovet,
ser godt ud og fungerer fantastisk.
Jeg kan godt lide at bruge meget tid
på at få overblik over, hvordan det
skal se ud, føles og bruges. Jeg ser
en løsning for mig, og det motiverer
mig til at bruge nye værktøjer for
at kunne udføre visionen for det
pågældende produkt.
HVILKE MEDIER FØLGER DU?
Version2, Computerworld og
TechCrunch for helt overordnet at
kunne følge med.
Twitter, fordi det er der, man
får viden i dag ved at følge de
rigtige folk. Jeg finder dem, der
holdningsmæssigt matcher mig og
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får et destillat af det, de følger med
i – hvilket er fedt, når jeg har travlt.
HVILKE KONFERENCER BESØGER
DU?
Jeg har ikke været på South by
Southwest i USA, men jeg ser videoklip
derfra, fordi det er fantastiske folk, der
deler deres syn på verden.
Tech Open Air i Berlin. Afslappet og
industriel setting, hvor alle de mest
overlegne IT-virksomheder deltager.
Nordic.js, JavaScript-konference –
her tager hele virksomheden med,
da vi alle bruger JavaScript.
HVAD DRIVER DIG?
Jeg har en passion for at bygge
noget, som hjælper kunden. Det
er ikke nok for mig kun at være
god til at kode – jeg vil også være
god til at kommunikere, forstå og
omsætte ideer, så jeg kan udfordre
de kunder, der ikke har alle svarene.
Og dermed bliver samarbejdet til et
feedback-loop: Når vi præsenterer
ideer, som er meget anderledes,
end hvad kunden forventede, får de
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også nye ideer og kan udfordre os
til at levere en endnu bedre løsning.
På meget kort tid kommer vi frem
til et design eller en specifikation på
et produkt, som ingen kunne have
udtænkt alene.
HVILKE TRENDS INDEN FOR DIT
OMRÅDE TROR DU, VIL FYLDE
MEGET I 2016?
JavaScript, fordi alting går i en
webretning, hvor JS er centralt.
Demokratiseringen af teknologi
vil fylde mere, fordi designere
nu kan programmere ved hjælp
af JS, der er et nemt sprog at
lære. AI kommer tættere på,
fordi computerintelligens fx kan
hjælpe med at hitte rede i big
data, og der vil komme stadig
flere specialiserede apps, der er
nemme at bruge og bedre til at løse
problemer.

Tilbage til
start
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WAN T ED

ProData Consult er på udkig efter tunge ITkonsulenter, 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
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ROLLER
Udvikler
Frontendudvikler
Arkitekt
Webudvikler
Mobiludvikler
Webmaster
Teknisk projektleder
Scrum Master
Projektleder
Business Manager
Forretningsudvikler
Proceskonsulent
Løsningsarkitekt
Tester
Testkoordinator
Test Manager
Teknisk tester
Databaseudvikler
Databaseadministrator

KOMPETENCER/
OMRÅDER:
Microsoft /.NET
Java/J2EE
Responsive Web
JavaScript, CSS,
HTML5

Den offentlige
sektor
Den finansielle
sektor
Capital Markets
Telecom
Energisektoren

Oracle
Open Source
Mainframe
Web
Mobil
ERP
SAP
SharePoint
Data Warehouse/BI
PRINCE2
SOA
ITIL
Quality Center

Driftskonsulent

ISTQB

Infrastrukturkonsulent

Cloud
Cisco

Netværkskonsulent

Microsoft Dynamics

Netværksarkitekt

UNIX/Linux

Supportkonsulent

Embedded

Sikkerhedskonsulent

Adobe Creative
Suite

SEM/SEO
UX konsulent
Visual Designer

BRANCHER
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Industri
Transport/Logistik

Invitation til forumaften i Hvidovre

TORSDAG
den 25. februar
kl. 17.00-20.00
Stamholmen 157
2650 Hvidovre

Regnskab, selskabsform &
skatteregler for konsulenter
Denne forumaften står i regnskabets tegn.
Revisor Søren Piilgaard vejleder og giver
gode råd om selskabsformer og
skatteregler for freelancekonsulenter.
Søren Piilgaard guider os gennem:
• Etablering af firma: Persontligt ejet kontra
ApS, IVS eller A/S
• Fradragsregler og fradragsmuligheder
• Personbeskatning vs. firmabeskatning
• Tilvalg af revisor, men fravalg af revision
• Beskatning af arbejde i udlandet
• Spørgsmål og svar

Program:
Kl. 17.00	Præsentation og indlæg ved Søren
Piilgaard, statsaut. revisor
Kl. 18.30	Pause med spisning
Kl. 19.00	Fortsat indlæg, spørgsmål og svar
Vi byder på kaffe, kage og et let måltid undervejs
TID: 25. februar 17.00 - 20.00
Sted: Stamholmen 157, 2650 Hvidovre
Tilmeld dig her: www.konsulenter.dk/forumaften

