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Leder:    

2011 – ud af 
startboksen i højt 
tempo!
Hvor Q1 almindeligvis er stille og roligt og 
primært plejer at være planlægningens og 
budgetlægningens kvartal, så kom 2011 ud 
at startboksen i højt tempo med masser af 
projekter og kundeforespørgsler. Og det inden 
for alle teknologier, brancher og roller. 
Samtidig er det dog også tydeligt, at kunderne er blevet langt 
mere kritiske og selektive i deres konsulentbrug. Tiderne, 
hvor konsulenterne automatisk blev forlænget og forlænget 
og forlænget (og forlænget), er forbi for langt det flestes 
vedkommende. Kunderne er blevet bedre til at tage konsulenter 
ind på projekter, når det er nødvendigt, men også til benhårdt at 
sluse dem ud igen, så snart de på nogen måde kan undværes.  

Vi har aldrig startet så mange konsulenter på projekter, som 
vi gør i øjeblikket – men heller aldrig stoppet så mange efter 
kontraktudløb. Og det er beviseligt ikke fordi, at kunderne er 
utilfredse med konsulenternes performance. Tværtimod. Som 
der kan læses om andetsteds i bladet, har vi implementeret 
et second to none on-line kvalitetssystem, og dette afspejler 
en dokumenteret tårnhøj kundetilfredshed med jeres 
konsulentleverancer gennem ProData Consult. 
 
Så der er en klar tendens til, at vi som konsulenthus ikke kan 
hvile et sekund på laurbærrene (hvorfor skulle man også det?), 

men hele tiden skal holde et højt niveau af nysalg af konsulenter, 
og at du som konsulent skal sørge for at gøre dig ”salgsklar” i 
god tid, når du er ved at nå slutningen på din kontrakt.   

I dette nummer af KonsulentNyt giver vi ordet til hhv. Microsoft, 
HP og Oracle, og de giver deres subjektive bud på, hvad 2011 
byder på ud fra hver deres kommercielle platform. 

Microsoft er jo stærkt funderet og missionerende i Danmark, og 
deres teknologi-evangelister er altid tilgængelige, har noget på 
hjerte og udtaler sig gerne.  

Det er første gang, vi har HP med i vores magasin. Med deres 
Quality Center er de ikke til at komme udenom længere, og vi har 
bedt én af deres testguruer komme med sit bud på 2011.  

Vi plejer at få et velkvalificeret og supernørdet Java modspil til 
Microsoft fra Sun Danmark. Men efter at de (som så mange 
andre) er blevet overtaget af Oracle, har det mildt sagt vist sig 
svært at få adgang til en officiel Java guru. I stedet bringer vi et 
interview med Oracle Danmarks kommunikationschef. Og så 
håber vi, at Sun/Oracle næste år er så meget på plads, at de har 
og kan give adgang til egne Java evangelister. 

Som sagt har vi masser af opgaver i ProData Consult – så hvis 
du mangler opgaver eller udfordringer og  ikke har et opdateret 
og søgbart on-line ProData CV, vil jeg kraftigt anbefale dig at gå 
ind på din CV-profil og opdatere den. Og hvis du har venner eller 
bekendte, der er lige så ”tunge” som dig selv, hører vi meget 
gerne fra dem.

Tak for et hæsblæsende første kvartal – må det næste blive lige 
så udfordrende!
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KONSULENTSTARTER fra 3. november 2010  - 1. marts 2011 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 vores 
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!

Antal konsulenter på  
kontrakt i 2010

Grafen nederst skildrer antallet af konsulen-
ter på kontrakt per måned fra 1. januar 2010 
til 31. december 2010. 
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Et kig ind i 2011 hos Microsoft
af Henrik Westergaard Hansen 
Architect Evangelist, Microsoft 

Der er ingen tvivl om, at industrien 
står lige midt i en spændende trans-
formation. For det første er måden, 
vi leverer applikationer og software 
på i dag, under kraftig påvirkning qua 
cloud computing. For det andet er 
måden, vi konsumerer software og  
informationer på, under hastig  
udvikling påvirket af både nye hard-
wareenheder med nye egenskaber 
samt ændret forbrugeradfærd.

Cloud computing – nye muligheder og udfordringer
Danmark er blandt de hurtigste i verden til at tage cloud til sig. 
Analyser peger på, at årsagen til den hurtige adoption er lavere 
pris og højere realiseret værdi – man får mere IT for færre penge.  

Det kommer vi som IT-professionelle naturligvis til at skulle levere 

på. Hvis vi starter med at kigge på driften af IT-systemer, så vil 
optimering og automatisering i høj grad komme endnu mere i 
fokus. Cloud computing, hvad enten det er public eller private 
cloud, har i den grad været medvirkende til at skubbe til for-
ventningerne om, hvad der kan leveres hvor hurtigt og til hvilken 
pris. Arkitekter og udviklere skal nu tage højde for, at ressourcer 
kan allokeres og deallokeres on demand i skyen. Måske flere 
hundrede servere i nogle få timer eller 100 TB diskplads – on 
demand. Det er en agilitet og fleksibilitet, som betyder meget. 
For systemejere vil det bl.a. betyde, at man kan håndtere alt fra 
meget høje spidsbelastninger til meget små, formentlig med en 
ny variabel prisstruktur på systemerne som resultat. 

Helt overordnet er der to nye firebogstavforkortelser (FBF’er) som 
man skal tage stilling til - nemlig de to cloudplatformparadigmer. 
Den første er nok den mest familiære for mange; Infrastructure as 
a Service (IaaS). Kort sagt, så er det virtualisering, du kan trække 
på og rekvirere on demand. Man flytter applikationer til IaaS 
og opnår en umiddelbar outsourcing på HW og infrastruktur. 
Platform as a Service (PaaS) har generelt en lidt højere grad af 
automatisering og optimering. Abstraktionsniveauet er større, da 
OS, OS services og infrastruktur er pakket pænt ind. 
Windows Azure er Microsoft’s PaaS platform – en public cloud. 

IaaS leveres af hostere eller implemente-
res som en private cloud efter de princip-
per, der ligger bag ved Microsoft Dynamic 
Datacenter.

Hvis man kigger på hele leverancen af 
IT eller et helt IT-projektforløb, så er der 
ingen tvivl om, at cloud computing har 
større indflydelse end mange andre tek-
nologiske udviklinger. NIST har en rimelig 
koncis beskrivelse af begreberne (NIST, 
2009). ”(Kilde: http://csrc.nist.gov/groups/
SNS/cloud-computing/cloud-def-v15.
doc)”

Nye enheder, nye muligheder
Der er ingen tvivl om, at consumer- 
ization har bragt fokus på web 2.0, sociale 
medier og brugen af forskellige hardware-
enheder. I sidste årti var det ofte nok at 
udstille én grænseflade til brugerne. I 
dag forventes det, at applikationer eller 
services kan konsumeres på forskellige 
enheder: telefon, pc, tv, Windows 7 Slate 
osv. 
Brugerne af applikationerne stiller sig ikke 
længere tilfredse med sidste årtis brow-
ser-applikationer. For at assistere bru-
gerne i deres kontekst ses større brug af 
interaktionsformer som touch, multitouch 
og tabletfunktionalitet. For yderligere at 
tilpasse applikationerne til den kontekst 
brugeren befinder sig i, kommer vi til at se 
større brug af forskellige ’sensorer’ som 
kan hjælpe med at identificere kontekst, 
f.eks. lokation, bevægelse, mikrofon osv.     
Senest har der været stor udvikling og 
momentum bag Silverlight. Silverlight er 
blevet det runtime, der kan distribueres 
til flest enheder. Med Silverlight 4 kom 
der mulighed for at lave COM interop og 
derved få adgang til den underliggende 
hardware. Silverlight 5, der kommer i beta 
inden sommerferien, vil på den ene side 
have fokus på flere features til medie-
applikationer så som forbedret H.264, 
hardware og DRM support. På den anden 
side vil der være fokus på endnu bedre 

understøttelse af line of business applika-
tioner, bl.a. gennem bedre databinding i 
XAML og fluid UI.

Hvor blev min vinkel på HTML 5 af? Alle 
byder sig til, når der inviteres op til ”HTML 
5 dans”. Personligt vil jeg også interessere 
mig for HTML 5 i 2011. Måske knap så 
meget, som jeg interesserer mig for MVC, 
JQuery, CSS og HTML 4.01 og Silverlight.    

Parallel Computing – noget alle må tage 
stilling til i dag
Pc’er med fire kerner er næsten standard 
i dag. Til gengæld er clockfrekvensen 
faldende eller i bedste fald stagnerende. 
Eksisterende programmer udnytter ikke 
automatisk alle kerner. Det betyder, at 
folk, der køber en ny pc, formentlig ikke vil 
opleve, at applikationerne kører hurtigere, 
grundet den lidt langsommere clockfre-
kvens. Det samme gør sig gældende, hvis 
du laver en applikation, og på et tidspunkt 
vælger at skalere vertikalt, altså større 
maskine med flere kerner. 

Siden .NET 4.0 har der været under-
støttelse for parallel computing. Der er 
bl.a. kommet et Task begreb, som er en 
abstraktion over Threads. Tasks er mere 
light weight og har et rigere API. Desuden 
er der kommet flere extension methods til 
IEnumberable. Man kan nu kalde .AsPa-
rallel() på lister, for derved at distribuere 
load over flere kerner. En linje kode kan 
skærpe nysgerrigheden:

Flyttes applikationen til en pc med flere 
kerner, vil .NET selv finde ud af at udnytte 
gældende hardware. 
Desuden kommer DryadLINQ henover 
sommeren. Det er en implementering af 
MapReduce samt et server runtime. Det 
betyder, at man vil kunne distribuere LINQ 
udtryk over flere servere. 

2011 bliver et år med masser af  
muligheder.

var query = (from n in
                (from n in Enumerable.Range(1, 3000000).AsParallel()
                 select new { number = n, key = Guid.NewGuid() })
              orderby n.key
              select n.number);
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 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 evange-

list i Microsoft. Forud 

for det har han arbejdet 

som metodechef og 

som J2EE arkitekt og 

udvikler. 

Henrik fanges på twitter 

@henrikwh

Frisk vind 
fra vest,  
stedvis  
tåget og 
overskyet 
hele året 

”I dag er der en forventing 
om, at IT-infrastruktur stilles 
til rådighed on demand.”



Hvad sker der af nye ting hos HP?
med Roland Møller, Solutions Architect 

►

Test af dagens IT-syste-
mer er et spørgsmål om 
at have sin vidensbase 
i orden og være parat 
til at leve op til dagens 
krav om blandt andet 
konstant test under en 
agil udviklingsmodel.
Vi har talt med Solution 
Architect, Software and 
Solutions - HP, Roland 
Møller, som kommer 
med en melding om sta-
tus for test af software 
og systemer i dagens 
IT-landskab. 

Roland Møller fortæller, at i takt med, at 
agile projektmodeller bliver stadig mere 
udbredte, så er test i højere grad forandret 
fra at være en disciplin i slutningen af en 
projektleverance til at være en mere kon-
stant indsats hele projektet igennem. Det 
kræver efter hans mening helt bestemte 
kvaliteter af projektdeltagerne, der skal 
have en proaktiv holdning til netop den 
konstante testfase og i mange tilfælde et 
dybere kendskab til de bagved liggende 
teknologier. Roland Møller siger: 

- Der er i den sammenhæng  ved at 
komme mere vidtgående test-løsninger til 
landet, hvor man i en og samme ombæ-
ring kan teste både enkelte dele (services, 
komponenter med mere) såvel som end-

to-end, BPM og forretningstransaktioner. 
Det har været udbredt i USA i noget tid. 
Dagens IT-landskaber er nemlig heteroge-
ne, hvilket medfører, at man ofte skal have 
mere styr på hele arkitekturen som tester, 
så man kan følge og teste en transaktion 
hele vejen gennem systemet.  Derfor er 
viden om teknologierne, der er brugt i 
systemarkitekturen, en vigtig del af en 
projektdeltagers bidrag til test af systemet. 
Han nævner som problem i dagens 
heterogene systemer, at test af de enkelte 
komponenter hver for sig ikke nødvendig-

vis afslører fejl. Han nævner et eksempel, 
hvor et system havde været i produktion 
i fjorten dage uden, at nogen havde 
opdaget, at der ikke kom ordrer igennem 
systemet. Det viste sig at front-end- 
systemet  sendte transaktioner med for-
kerte login-oplysninger til SAP-systemet, 
som derfor bare afviste dem. Så hver for 
sig virkede systemerne, men ikke sam-
men. Og den traditionelle funktionstest på 
grænsefladesnittet fangede ikke den type 
fejl. 

Virtuelle komponenter i testmiljøer
En anden tendens, der er på vej her i lan-
det, er virtuelle komponenter i testmiljøer, 
hvor omgivelserne til et system under test 

  Roland Møller, 44 år, har mere 
end 20 års IT-erfaring. De første 10 
år med drift, udvikling og test i disci-
pliner som udvikling, projektledelse 
og ledelse. 

Har praktisk projekterfaring i forskel-
lige roller fra brancher som Finance, 
Pharma og Defence mm.
De sidste 10 år i SW-branchen for 
virksomheder som Rational/IBM, 
ITKO, Mercury/HP, hvor han har 
arbejdet med løsninger for SW 
Konfigurationsstyring, Kravsstyring, 
Build Management, Test, PPM, Agile 
Development osv. 

Sidder i dag i en rolle som Solutions 
Architect inden for IT Governance 
(Project and Portfolio Management) 
og Applications (Application Lifecycle 
Management / Test). 

Er derudover HP Ambassadør I GWE 
(GreatWestern Europe) og fungerer 
som tovholder og bindeled mellem 
de forskellige parter (Kunder, Re-
search & Development, Innovation, 
Product Management) for ALM i HP.
Indgår i diverse HP product advisory 
boards, der vedvarende udvikler HPs 

ALM (Test mm.) løsninger.
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Klar, parat, test! 

“Ved at simulere omgivelserne til 
et system under test, så er det 
meget nemmere og hurtigere at 
få en testopstilling op at stå.”



 

De tre former for test:

Funktionstest 

Virker systemet som beskrevet eller  

forventet?

Sikkerhedstest  

Er systemet sikret mod uvedkommende 

og kan det håndtere privathedsspecifika-

tioner, så kun autoriserede brugere kan 

tilgå fortrolige eller følsomme data?

Ydelsestest 

Kan systemet klare de specificerede 

belastninger?

Agil projektmodel

Der er flokke af udviklingsmodeller, som alle har meget korte udviklingscykler, hvilket betyder, at projektet udvikler sig trinvist 
mod den endelige løsning. 
 
De kaldes alle agile-løsningsmodeller.  Det ”Agile Manifesto” blev offentligjort i 2001 og danner grundlaget for dagens agile 
programmeringsmodel. De 12 principper i dette er:

•	 Opnå kundetilfredshed gennem hurtig levering af brugbar software

•	 Imødekom kravsændringer, selv sent i projektet

•	 Fungerende software leveres inden for kort tid (uger i stedet for måneder) 

•	 Fungerende software er den principielle målestok for projektets fremgang

•	 En udviklingsrate, der kan opretholdes med konstant fremgang i projektet

•	 Tæt dagligt samarbejde mellem udviklere og forretningsfolk

•	 Ansigt til ansigt er den bedste kommunikationsform (samme lokation)

•	 Projekter er baseret på motiverede individer, der skal have fuld tiltro

•	 Konstant fokus på teknisk excellence og godt design

•	 Enkelthed

•	 Selvorganiserende teams

•	 Regelmæssig tilpasning til skiftende forhold

Modsætningen til agil-softwareudvikling er vandfaldsmodellen, hvor en sekventiel proces (krav–design–implementering– 
verifikation–vedligehold) giver lang tid fra kravspecifikation til færdigt projekt.

►

(AUT) simuleres.  Det er der flere årsager 
til. Dels er det både besværligt og dyrt at 
sætte et komplet testmiljø op, som ligner 
det aktuelle produktionsmiljø. Der skal 
både være licenser og tilstrækkeligt med  
systemressourcer til at kunne køre test-
miljøet. Dels kan der ofte kun køre en test 
ad gangen i et testmiljø. Ønsker man flere 
test samtidig, skal der flere testopstillinger 
til, som igen koster yderligere tid, penge 

og ressourcer. Endelig er der testdata. 
Tester man i et produktionslignende miljø, 
så skal testdata ligne de ægte data.
- Ved at simulere omgivelserne til et 
system under test, så er det meget nem-
mere og hurtigere at få en testopstilling op 
at stå. Er det for eksempel belastning af 
et ordresystem, der testes, er man jo bare 
interesseret i, at databasen svarer og ikke 
nødvendigvis, hvad den svarer.  Det er 
ret simpelt med de nye typer løsninger at 
skrive en virtuel database, ESB, web-
service eller lignende. Og de kræver ikke 
licenser eller videre hardware-ressourcer, 
siger Roland Møller.

Man kan sammenligne metoden med en 
testbænk til en bilmotor. Her sætter man 
motoren eller dele af den op og forsyner 
den med el, brændstof og luft. Og det kan 
man tilmed gøre, inden resten af bilen er 
færdig.

Han siger videre:
- Her i HP ser vi globalt en hastigt sti-
gende interesse for at opsætte virtuelle 
testmiljø, og vi satser dertil på software, 
der kan gøre test lettere og hurtigere end 
gængse manuelle testmetoder. Jo mindre 
tid der skal bruges til alt det praktiske om-
kring en testsituation, jo mere tid kan der 
bruges på at gøre selve projektet bedre.  

De pragmatiske kunder
Roland Møller fortæller videre, at kun-
derne i dag er langt mere pragmatiske end 
før. Det vigtige er, at de forretningscentrale 
funktioner er i gang. Om der lige er et 
hjørne af for eksempel hjælpefunktioner-
ne, der ikke virker, er mindre kritisk. Der 
er også meget stor spredning i traditioner 
for test mellem de forskellige virksomhe-
der. Der er alt fra traditionel brugertest af 
grænseflader til transaktionstest. Det bety-
der for Roland Møller, at  

ProData Consult  
konsulenternes kvalitet er 
dokumenteret i top 

Når en konsulent har afsluttet en kontrakt 
hos en kunde, sender kvalitetsafdelingen 
i ProData Consult et afsluttende on-line 
evalueringsskema frem til udfyldelse af 
kunden.

Evalueringen har 4 forskellige bedøm-
melser: 

•  Konsulentens kompetenceniveau i for 
    hold til det krævede

•  Konsulentens samarbejdsevne under   
    projektet

•  Konsulentens ansvarstagen for  
 udførelse af opgaven

•  Din samlede vurdering af konsulentens  
 indsats

Hvert punkt bedømmes ved at give point 
på en skala fra 1-5: 

1: Helt utilfredsstillende
2: Rimeligt, men dog utilstrækkeligt
3: Tilfredsstillende
4: Meget tilfredsstillende
5: Enestående

Vores system måler løbende og automa-
tisk kundetilfredsheden både for vores 
samlede leverance og for de enkelte 
kunder. 

Den afsluttende evaluering gennemgås 
selvfølgelig også med konsulenten efter 
endt kontraktforløb.

Internt i ProData Consult har kvalitetsafde-
lingen som parameter, at gennemsnittet 
for kundetilfredsheden for vores samlede 
konsulentleverancer skal være på 3,5 eller 
derover (hvor 3, som beskrevet ovenfor, er 
”tilfredsstillende” og 4 er ”meget tilfreds-
stillende”).

I 2010 lå gennemsnittet på 3,6. Gennem-
snittet for 2011 ligger nu på over 3,8!

Det dokumenterer, at kunderne er mere 
end tilfredse med ProData konsulenter-
nes indsats. Endnu et bevis på, at I er de 
bedste og tungeste ekspert IT-konsulenter 
i branchen.

Ny scout i HR 

HR-afdelingen har fra den 1. marts ansat 
Eva Thunbo Frederiksen som HR rekrutte-
ringskonsulent/scout. Eva kommer fra en 
baggrund som konsulent hos Nordea og 
Mærsk og er uddannet cand. scient. soc.

Eva skal primært arbejde med opsøgende 
rekruttering (scouting/headhunting) af nye 
IT-konsulenter til aktuelle forespørgsler 
samt hjælpe konsulenter med opbygning 
af deres ProData CV. 

Eva vil desuden have fokus på at opdate-
re, vedligeholde og pleje den eksisterende 
base af konsulenter.

kvalitetskontrolfunktionerne i en 
virksomhed er under forandring. Han 
siger: 

- Denne rolle er i dag relateret til virk-
somhedens forretning, og det betyder 
flere ting. Dels skal der være styr på 
systemernes arkitektur og forretnings-
mæssige prioritet, dels skal der være 
kontrol over de forskellige testdiscipli-
ner. Test af sikkerhed og belastnings-
test outsources tit. Han fortsætter:  

- Også konsulentrollen skifter i disse 
agile tider, og det er i realiteten tilbage 
til de gamle dyder med at tænke i 
kvalitet og have styr på hele arkitek-
turen og hele tiden have sikkerhed i 
baghovedet.
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”Man kan sammenligne metoden 
med en testbænk til en bilmotor.  
Her sætter man motoren op, og 
forsyner den med el, brændstof 
og luft.”



MySQLCloud
Exalogic
IAAS  

PAAS 

J2EE 
IAAS    

SAAS  

Hvad satser Oracle på?
med Anders Lund Rendtorff
 

I 2009 købte Oracle IT-fabrikanten  
Sun Microsystems, og nu er udbyttet 
af denne tilføjelse til Oracles store 
portefølje af IT-muligheder ved at vise 
sig. 2011 kommer til at betyde nye 
muligheder i forbindelse med inte-
grationen af software og hardware ud 
over den stadige udvikling af Oracles 
kerne-databasekompetencer.

Vi har spurgt Oracles nordiske kommunikationsdirektør, Anders 
Lund Rendtorff, om en status på de vigtigste nye tendenser i 
Oracles verden. Han siger: 

- 2011 bliver spændende ingen tvivl om det. Vi har jo et bredt 
udbud af ydelser, services og teknologier, så det er svært lige at 
komme med et kort svar, men et hovedtema er integrationen og 
synergien mellem vores software og de hardware-teknologier, 
som vi har fået ind via opkøbet af Sun Microsystems. Jo mere 
kontrol der er over de forskellige lag i den totale installation hos 
en kunde, jo bedre kan vi optimere ydeevne og funktioner i det 
totale system.  

MySQL i fremdrift
Han fortæller videre, at MySQL databasen, som Sun bragte med 
til Oracle, er både levende og har det godt. Den sidste version 
5.5 dukkede op i december 2010 og er kørende på Windows, 
Linux, Oracle Solaris og Mac OS X.   

Denne database-udgave er blevet vel modtaget ifølge Anders 
Lund Rendtorff, som kommenterer, at han ser mange synergi-
muligheder mellem open source community’et og Oracles store 
erfaringsgrundlag inden for databaseteknologier. Samtidig med 
den kommercielle udgave er der også kommet en Community 
Edition af MySQL 5.5, der er licenseret under GNU GPL. Denne 
version har InnoDB som den standard underliggende database-
teknologi. Anders Lund Rendtorff siger: 
 

- Der har været rigtig meget 
feedback til os i forbin-
delse med denne version 
af MySQL. Det har gjort det 
til en klar interaktiv proces, 
som virkelig har hjulpet os i 
forbindelse med testen af produk-
tet. Specielt har vi haft fokus på skalabilitet 
og ydeevne på alle de understøttede styresystemer 
i testfasen. Her har vi kunne trække på et bredt udsnit af bru-
gere, så vi har fået god hjælp til at holde vores løfte om en fortsat 
udvikling af MySQL.   

Fokus på Cloud-løsninger
Et andet område, der er i fokus hos Oracle i øjeblikket er Cloud-
teknologier. Her satser Oracle på at sikre, at de forskellige tekno-
logier er 100% parate og integrerbare i den bestående infrastruk-
tur i kommercielle IT-miljøer. Anders Lund Rendtorff fortæller her, 
at Oracle satser på både private og offentlige Cloud-løsninger: 

- Man kan sige, at der ikke findes én entydig tilgang til løsninger i 
skyen, som passer til alle. Nogle virksomheder vil ønske at holde 
deres data private, men samtidig 100% tilgængelige via cloud-
teknologier. Derfor er private Cloud-løsninger et område, som 
vi ser interesse for. Det er samme grundlæggende teknologier 
som de store globale Cloud-løsninger, men altså bare inden for 
kundernes egen firewall.  

Uanset om man taler public eller private Cloud-løsninger, så er 
Oracles strategi at kunne  levere komplette IAAS- (infraStruc-
trure As a Service ) og PAAS  (Platform As A Service)-løsninger. 
Her betoner Anders Lund Rendtorff, at teknologierne fra Sun 
Microsystems også her spiller en væsentlig rolle i strategien, da 
det betyder, at Oracle vil kunne levere alle komponenter til både  
private og public Cloud.  

Han fremhæver som eksempel på dette annonceringen i septem-
ber 2010 på Oracle OpenWorld af Oracle Exalogic Elastic Cloud.
Det er en kombineret hardware og software løsning. Exalogic 
rummer en hardware byggeklods i form af et servermodul med 
to seks-Core Intel Xenon-processorer og to SSD (Solid State 
Disk)-enheder. Softwaren er optimeret for J2EE-applikationer og 

Oracles Fusion middle-
ware. Ifølge Oracle kan et 
fuldt E2C serverrack  klare 
op mod 1 million http-fore-
spørgsler i sekundet. Det 
betyder, at to Exalogic-
racks kan klare en belast-
ning svarende til alle Face-
books http-forespørgsler. 
Samtidig betyder modulari-
teten et simpelt vedligehold 
og for den sags skyld også 
opgradering af løsninger.
Anders Lund Rendtorff  
siger: 

- Det er måske ikke alle, 
der lige har brug for intern 
kapacitet i den størrelse. 
Derfor fås Exalogic også 
både i en halv og kvart 
rack version. Det vigtige er 
her igen konceptet med in-
tegration af både hardware 
og de forskellige software- 
teknologier, som Oracle 
tilbyder. Det sikrer den 
skalerbarhed, som i dag er 
en vigtig kommerciel faktor 
efterhånden som Cloud- 
teknologier spiller en mere 

strategisk og praktisk rolle i 
dagens IT-landskab.  
Han fortsætter: 

- Exalogic er samtidig et 
bevis på Oracles fortsatte 
støtte til Java. Med Exa-
logic opnår man praktisk 
talt ubegrænset evne til 
at skalere Java-baserede 
applikationer. Exalogic’s 
tætte integration af hard-
ware og software betyder, 
at de enkelte komponenter 
i en Java-applikation kan 
interagere med meget lille 
I/O-behov, hvilket giver så 
meget som en faktor 12 
forbedring af evnen til at 
håndtere workloads som 
f.eks. opkald til en website. 
 
Cloud-teknologier på vej 
ind i dagligdagen 
I det hele taget er SAAS, 
IAAS og PAAS vigtige 
elementer i IT-dagligda-
gen hos Oracle. Og det 
har endda bredt sig til 
desktoppen. Oracle an-
noncerede Oracle Cloud 

Office og Oracle Open Of-
fice 3.3 i december 2010. 
Oracle Cloud Offce er en 
SAAS-løsning, der komple-
menterer OpenOffice ved 
at være browserbaseret.
Anders Lund Rendtorff  
siger: 

- Vores produktnyheder 
skulle gerne afspejle be-
hovene hos kunderne. De 
tendenser, vi ser, er fortsat 
fokus på tættere integra-
tion og konsolidering af IT-
miljøer og fokus på at drive 
de totale omkostninger 
(TCO) ned. Samtidig ved 
kunderne godt, at de ikke 
kan spare sig til vækst, så 
derfor har de fokus på løs-
ninger, der gør dem i stand 
til at reagere hurtigere på 
kundernes skiftende behov 
samt nye muligheder i 
markedet. Som konsulent 
er det nok vigtigt at være 
skarp på teknologier, der 
understøtter de bevægel-
ser i markedet.
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Oracle satser 
bredt i 2011

 Anders Lund  

Rendtorff er  

kommunikations- 

direktør for Oracle i 

Norden og sidder  

desuden som  

formand for open 

source-udvalget i IT 

Brancheforeningen 

(ITB).  

 

Anders har været  

ansat i Oracle siden 

november 2006 og  

har tidligere været 

kommunikationschef 

hos IBM.
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Et skriv fra statsaut. revisor
Søren Piilgaard Henschel

Skat, moms 
og afgifter

§ §§

Søren Piilgaard Henschel
Statsaut. revisor

Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab
Gribskovvej 2
2100 København Ø

Tlf: 39 16 76 00
Mob: 20 16 76 28
e-mail: sph@Beierholm.dk

Alle typer virksomheder, på tværs af 
brancher, sektorer, størrelse og  
geografisk beliggenhed, skal betale 
skat, moms og afgifter. 

Hvordan holder man disse udgifter  
og administrationen heraf på et  
minimum?

Der er ofte tale om komplekse og store mængder af love,  
bekendtgørelser, cirkulærer, undtagelser og forbehold, som gør 
skatte- og afgiftsområdet svær at forstå og agere i. 

Da man som konsulent har pligt til at overholde de gældende 
regler for skatter og afgifter, vil det ofte være en stor hjælp for 
langt de fleste konsulenter at få hjælp til virksomhedens skatte-
forhold. 

Med dette som udgangspunkt vil jeg i korte træk redegøre for 
hvad jeg finder interessant for dig som konsulent. Vægten er 
hovedsageligt lagt på skatteområdet, jf. nedenstående spørgsmål.

Hvilke omkostninger er fradragsberettigede?
Hvordan får jeg mest ud af multimediebeskatningen?
Skal jeg udarbejde min selvangivelse efter reglerne i virksomheds-
ordningen?
Er der særlige forhold jeg skal være opmærksom på ved arbejde i 
udlandet?
Skal jeg omdanne min virksomhed til anpartsselskab?
Hvorledes optimerer jeg udbetaling af gage og udbytte? 
Hvordan kan jeg minimere det administrative ”bøvl”?

Fradag og multimediebeskatning
Som revisor har vi et indgående kendskab til, hvilke omkostninger 
der er fradragsberettigede (og hvilke der ikke er fradragsberet-
tigede), ligesom vi har et indgående kendskab til de problemstill-
inger, du som konsulent normalt møder. Vi kan således hjælpe 
med, at afgøre, hvorvidt en omkostning er fradragsberettiget eller 
bør betragtes som en privat udgift.

Multimediebeskatningen omfatter telefoni, datakommunikation 
via internettet og pc med sædvanligt tilbehør. Beskatningen er 
gennemført som en rådighedsbeskatning, dvs. der sker beskat-
ning, såfremt man har muligheden for at anvende de pågældende 
goder privat uden for arbejdspladsen, uagtet om man rent faktisk 
benytter goderne til private formål. Vi har udarbejdet en praktisk 
vejledning om multimediebeskatningen, som du kan finde på  
www.Beierholm.dk. Det er vores erfaring, at multimediebeskatnin-
gen er svær at undgå, hvorfor en optimering af ordningen for de 
flestes vedkommende kan anbefales.

Person, virksomhed, kapital
Driver du din virksomhed i personligt regi, skal du tillige tage still-
ing til, hvorvidt din selvangivelse skal udarbejdes efter reglerne 
i personskatteloven, virksomhedsskatteloven, eller hvorvidt den 
skal udarbejdes efter kapitalafkastordningen. Virksomhedsskat-
teordningen har to afgørende muligheder. For det første er det 
muligt at opspare overskud i virksomheden med en acontoskat 
på ”kun” 25%. For det andet giver ordningen mulighed for at 
erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes – ikke kun som 
negativ kapitalindkomst – men som fradrag i personlig indkomst 
med en højere fradragsværdi til følge. Disse to forhold med-
fører, at virksomhedsordningen kan være fordelagtig for dig som 
konsulent. En optimering af virksomhedsordningen ud fra dine 
konkrete indkomstforhold er noget revisor kan assistere med. 

Udstationering
Hvis du som konsulent skal udstationeres i udlandet, bør du være 
opmærksom på samspillet mellem skattesystemet i arbejdslandet 
og Danmark. Vi anbefaler, at du søger råd hos revisor inden du 
lader dig udstationere. Særlig forsigtig bør du være, hvis du driver 
din virksomhed i personligt regi.

Anpartsselskab eller ej
Hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at du driver din konsulent-
virksomhed i personligt regi eller via et selskab, er afhængig af 
dine indkomstforhold og naturligvis dine planer for fremtiden. Det 
er således ikke entydigt muligt at afgøre, hvorvidt du skal drive din 
virksomhed i personligt regi eller som et selskab. Særligt 30%’s 
pensionsordningen taler imod en omdannelse (gælder frem til og 
med indkomståret 2014), mens muligheden for udbyttebeskatning 
taler for en omdannelse. Er en omdannelse aktuel anbefaler vi, at 
det undersøges, hvorvidt omdannelsen skal ske efter reglerne om 

skattefri virksomhedsomdannelse. Er dette tilfældet, 
skal denne foretages senest den 30. juni. Med de nye 
muligheder for at fravælge revision i selskaber vil hon-
oraret til revisor, som udgangspunkt ikke blive påvirket 
af selskabsetableringen. Vi har redegjort nærmere 
herfor i pjecen ”Merværdi ved revision”, som du finder 
på vor hjemmeside – www.Beierholm.dk.
Driver du din konsulentvirksomhed i selskabsregi, 
er der tillige mulighed for at udlodde udbytte til dig. 
En optimal sammensat gage- og udbyttepakke kan 
forøge dit rådighedsbeløb. 

Administrativt “bøvl”
For at minimere det administrative ”bøvl” har vi 
udviklet et fuldt fleksibelt revisorkoncept rettet mod 
konsulenter. 

Konceptet går i alt sin enkelthed ud på, at alle trans-
aktioner vedrørende dit firma føres over én firmakonto 
i dit pengeinstitut. Du kan tilvælge om vi også skal 
udarbejde momsregnskabet og stå for faktureringen. 
Ellers består konceptet af bogføring, udarbejdelse 
af lovpligtige regnskaber og selvangivelser mv. men 
ikke mindst af en optimering af dit rådighedsbeløb, 
således at dine udgifter til skatter og afgifter - og ad-
ministrationen heraf - bliver holdt på et minimum. 

Du kan finde meget mere skatteinformation på 
Beierholm.dk og tilmelde dig vor nyhedsmail, ligesom 
du kan downloade vor Beierholm-APP (til iPhone og 
Android-telefoner) med relevant information. Det er 
gratis. 
 
Jeg håber, du fik appetit på at takle de udfordringer, 
du som selvstændig konsulent har på skatteområdet. 

Venlig hilsen

Søren Piilgaard Henschel



Forumaften med gæstetaler Thomas Axen,  
IT-kompetencechef i ATP

Torsdag den 7. april fra kl. 16.30
Vi byder velkommen til en aften i selskab med Thomas Axen - IT-kompetencechef i ATP. 

Thomas har gennem de sidste 16 år arbejdet med test, blandt andet i Microsoft som testleder 

og i de seneste 6 år som chef for testområdet i ATP. 

Vi kommer bl.a. til at høre om:

•	 Test approach som firma og konsulent 

•	 Testtrends over de næste 5 år 

•	 Uddannelse og certificeringsmuligheder

Test er en karrierevej, som flere og flere har fået øjnene op for, så kom og bliv inspireret.  

Mød op torsdag d. 7/4 kl. 16:30 eller kl. 17:00 (se program) på adressen: 

ProData Consult København
Stamholmen 157 
2650 Hvidovre 

Tlf.: 43 43 11 71

Tilmelding til  Allan Larsen: al@prodata.dk

Program: 

kl. 16.30:  Mulighed for at møde det interne personale i ProData Consult. Kom og få  
  en snak med vores sælgere eller HR-medarbejdere 

kl. 16:50:  Briefing om den nuværende situation på konsulentmarkedet ved 
  ProData  Consults direktør Søren Rode

kl. 17.00: “Fremtidens helte er testere” - præsentation og indlæg ved Thomas Axen

kl. 18.30:     Spisning

kl. 19.00:     Forsat indlæg samt spørgsmål og svar ved Thomas Axen

kl. 20.00:     Afrunding

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid undervejs. Arrangementet er gratis, men 
tilmelding er nødvendig. 

Forumaften med Kenneth Auchenberg i  
ProData Consult Århus

Onsdag den 6. april kl. 17.00
Kenneth Auchenberg arbejder med udvikling til web og mobiltelefoner. Han er selv konsulent  

og deler gerne ud af sin tunge viden og erfaring inden for det mobile marked. Kenneth afholdt 

samme forumaften i ProData Consult København torsdag aften den 27. januar. Det var så stor 

en success, at Kenneth tager turen til ProData Consult Århus, for at holde samme arrangement 

for de fynske og jyske konsulenter. 

Vi kommer bl.a. til at høre om de nyeste muligheder inden for:

•	 HTML	5

•	 JavaScript

•	 Browser	extentions

Der bliver mulighed for at spørge, debattere, kigge på udviklingseksempler mm. 

Sæt kryds onsdag d. 6/4 kl. 17:00 - 20:00
ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9 
8260 Viby J. 
Tlf.: 88 83 26 17

Tilmelding til Heidi Andersen: ha@prodata.dk

Program: 

kl. 17:00  Præsentation og indlæg ved Kenneth Auchenberg

kl. 18:30  Spisning

kl. 19:00  Forsat indlæg, spørgsmål og svar

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.  

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

Invitation til  
forumaften i København

Fremtidens  
helte er testere

Invitation til  
forumaften i Århus

Forumaften om HTML(5),  
JavaScript og browser  
extentions nu også i Århus 

Thomas Axen,  

IT-kompetencechef – 

Test og CM, ATP

Thomas Axen har 
arbejdet med soft-
wareudvikling de 
sidste 16 år. I løbet af 
sin karriere har han 
haft forskellige roller 
inden for følgende 
områder: 

•	 Manager
•	 Software- udvikling
•	 Test
•	 SCM 

Thomas Axens 
branche-kendskab er: 

•	 Pension 
 (ATP og KP)

•	 Web-værktøjsud-
vikling (Catalog 
international)

•	 ERP (Microsoft 
Business 
Solutions) 

De sidste 6 år har 
Thomas Axen arbejdet 
for ATP som Test- og 
SCM Manager i 
Danmark.
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 Læs mere om  

Kenneth Auchenberg 

på hans blog:  

http://kenneth.io/



 Har du gjort nogle kostbare erfarin-
ger, som du mener andre IT-konsulenter 
kunne få noget ud af at høre om?

 Har du overvundet en kæmpe udfor-
dring, som egentlig var umulig at løse til 
at starte med? 

 Har du løst et problem enten rent IT-
teknisk eller kommunikationsmæssigt, 
som virkelig fik hjulpet de implicerede 
mennesker? 

 Har du indsigt og erfaring i nogle 
kompetencer, som kunne være beri-
gende for andre IT-konsulenter i en helt 
anden rolle at få lidt indsigt i? 

 Eller har du en god røverhistorie? 

Så skriv til redaktionen på  
jmw@prodata.dk 

KonsulentNyt udkom første gang i 2003 
i et oplag på 800 stk. Det blev sendt ud 
til freelance-konsulenter med et aktivt og 
opdateret CV hos ProData Consult.  

Magasinet skulle være om IT-konsulenter 
til IT-konsulenter og handle om de erfa-
ringer, I drager, og udfordringer, I møder, 
som konsulenter samt information om, 
hvad der rør sig på markedet, kunders 
erfaringer og synspunkter mm. 

I dag udkommer KonsulentNyt fire gange 
om året og sendes ud til alle konsulenter, 
som har et aktivt CV hos ProData Consult 
og som har adresse i Danmark. Det er en 
meget bred læserskare i den forstand, 
at det er IT-konsulenter lige fra program-
mører, testere, projektledere, Business 
Managers etc. dækkende stort set alle 
IT-teknologier. Oplaget er lige nu på 3300 
eksemplarer. 

Men hvad mener læserne egentlig om 
KonsulentNyt? Skal der andre typer artik-
ler i om f.eks. tech gadgets, mere  
teknisk prægede artikler, debatindlæg? 
Skal designet ændres?  

I starten af januar måned sendte redak-
tionen en mail ud til ca. 800 af Konsulent-
Nyts læsere, for at få hjælp med at udfylde 
et online spørgeskema om magasinet. 
Godt og vel 200 udfyldte spørgeskemaet 
på i alt 12 spørgmål om bl.a. hvad man 
synes bedst om ved magasinet, hvilke 
områder KonsulentNyt skal forbedre osv. 

Redaktionen vil i den anledning takke 
for alle de tilbagemeldinger, konstruktive 
forslag samt ris og ros, som KonsulentNyt 
har fået. 

Konlusionen på spørgerunden er: 

Det er ikke nye artikler om tech gadgets, 
stil og lir eller debatindlæg, som skal fylde 
siderne ud. KonsulentNyt skal blive ved 
med at gøre det, magasinet gør: at skildre 
konsulenternes hverdag, deres udfordrin-
ger, kundens udfordringer etc. 

Som forbedringer skal der være flere artik-
ler om markedssituationen, IT-tekniske ud-
fordringer, statistisk materiale om timepris-
udvikling, kompetence-efterspørgsler etc. 

Journalistisk skal kvaliteten af artiklerne 
forbedres, så artiklerne ikke bliver så 
lange men bliver skåret mere ind til benet. 

Antallet af sider, designet og antal udgivel-
ser om året skal ikke ændres. 

Tak til alle læsere, som bidrog til svarerne 
og de gode input. 

Har du ideer til et emne, KonsulentNyt bør 
skrive om, kan du skrive til  
jmw@prodata.dk 

Med venlig hilsen 

Redaktionen

 Første nummer 
af KonsulentNyt 
udkom første gang 
i 2003 i et oplag på 
800 stk. 

Det var på 8 sider 
og lavet i Word Per-
fekt. 

Nick Oppenheim, 
test- og projektled-
er, var den første 
IT-konsulent, der 
blev interviewet til 
magsinet, hvor han 
fortalte om sine 
seneste projekter 
og udfordringer. 
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Hvad mener
læserne 
egentlig om 
KonsulentNyt?



IT-konsulentydelser på ekspertniveau20

- stedet for de tunge IT-konsulenter

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:

Se jobs og flere detaljer på 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.

www.konsulenter.dk

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 
KONTORSTØTTE- 
APPLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP 


