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Godt Nytår!
2010 endte med at være et rigtig godt konsulentår. I hvert fald for
ProData Consult. Her i slutningen af 2010 har vi flere konsulenter
ude at arbejde for vores kunder end nogensinde før – flere end 220
alene i Danmark. Mange siger, ProData Consult er blevet størst i
landet indenfor vores segment. Noget vi er stolte over, men som i
sidste ende kun afspejler vores evne til at levere værdi til kunder og
konsulenter.
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For de fleste kolleger og konkurrenter er det også gået godt, men det er ikke
et entydigt billede. Jeg kender til konkurrenter, som har det hårdt, og som
har måttet opsige ansatte.
Vi har afdelinger (på franchise basis) i Irland og Ungarn, som absolut
ikke har det så godt. I Irland er økonomien nærmest gået i chok, og
konsulentbranchen ligger i respirator.
Også i Danmark er det et udfordrende marked. Yes, det går godt for
mange – men f.eks. har en af vores store kunder lige opsagt mere end
3.000 fastansatte, og som det ser ud nu, opsiger de også langt de fleste
konsulenter.
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Så øjebliksbilledet er komplekst og langt fra entydig idyl.
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Jeg mener dog, vi kan være forsigtigt optimistiske i IT-branchen og i ITkonsulentbranchen i særdeleshed. Netop fordi vi havde lært lektien af .com
boblen i starten af årtusindet. Det var ikke indenfor vores branche, at boblen
var denne gang. Det var ikke indenfor vores branche, at værdier var kunstigt
pumpet op. Selv i de rødglødende år 2007 og 2008 var vores branche ikke
forblændet af en tilsyneladende uendelig efterspørgsel men evnede relativt
ansvarligt, voksent og ydmygt at holde en fair value for money. Vi løb generelt
ikke med på gamet med kunstigt opskruede priser på ydelser og produkter.
Derfor har branchens værdier vist sig at holde. Derfor har vores branche
oplevet en relativt hurtig recovery efter finanskrisen og har nu vækst og
fremgang igen.
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Ris, ros og indlæg til debat
modtages af redaktionen
på e-mail: jmw@prodata.dk

Det er noget, vi alle har ære af.
Jeg vil gerne sige tak for loyalt og godt samarbejde i 2010 og ønske dig et
fremgangsrigt nyt konsulentår i 2011.

ProData Consult København
Stamholmen 157

Med venlig hilsen

2650 Hvidovre
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KONSULENTSTARTER i perioden medio april - ultimo oktober 2010

Udover de konsulenter, der kører stabilt videre på deres opgaver hos kunderne, har 177 konsulenter
fået deres kontrakt forlænget hos ProDatas kunder i perioden medio april til ultimo oktober. Herudover
er 125 konsulenter startet på helt nye opgaver. Disse nye konsulentstarter er vist her:



KONSULENTSTARTER - fortsat
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Synergier i
millionklassen
Med flere end 60 IT-projekter indenfor det sidste år er JN Data
en kogekedel af rationaliseringer og effektiviseringer for den
finansielle sektor. Projekterne løses ofte ved hjælp af konsulenter
udefra.
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“Vi var 220 mand i JN Data, da vi
startede som Nykredit og Jyske
Banks IT-driftsselskab for otte år
siden”, fortæller Erik Borg. “Nu
kommer der flere til i form af overtagne medarbejdere fra BEC, SDC
og Bankdata, så vi nu er på 430
medarbejdere og i 2013 kommer
op på 550 og servicerer et lige så
eksplosivt antal filialer i det ganske
land.”



Synergi i sammenlægning
“Man kan sige, at forretningsideen
i JN Data var og er, at hvis man
sammenlægger to organisationer,
hvor der sidder 30 medarbejdere
i hver for at drifte IT-systemer, så

kræver det ikke 60 mand at drive
systemet, når man lægger dem
sammen. Det kræver færre mennesker og har dertil nogle åbenlyse fordele omkring knowhow,
infrastruktur, teknologi og hele den
sikkerhedsskal, der omkranser
hvert eneste finansielle IT-systemhus. Så det var ideen, da Nykredit
og Jyske Bank i 2002 gik sammen
om at oprette JN Data”
Fra syv til tre driftscentre
“Ideen virkede, og i disse tider hvor
finanssektoren ikke blot har fokus
på teknologiske udfordringer og
vigtigheden af at have de bedste
IT-systemer, men også på at bruge
pengene rigtigt, så er det oplagt
at JN Data vokser. Hvorfor have
fem forskellige driftscentre, hvis
man kan have ét. Sådan bliver vi
nu også driftscenter for Bankdata,
SDC og BEC imens Nordea og
Danske Bank står tilbage med
de to andre driftscentre for den
danske finanssektor, med IBM som
partner.”
Synergier i millionklassen
“Vores mål er at opnå en samlet økonomisk gevinst gennem
synergier på et trecifret millionbeløb årligt. Men det er ikke bare
besparelser. Det er at imødegå
det nødvendige stigende fokus på
fremtidige IT-systemer. Så det giver
os en position, hvor de ting vi arbejder med, virkelig skal flytte sig.” ►
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Erik Borg er den
afdelingsleder hos
JN Data i Silkeborg,
der har fingeren
på pulsen, og det
får han om muligt
endnu mere brug for
i de kommende år,
hvor der oprustes
kraftigt i medarbejderantallet – og
formentlig ikke uden
at konsulenter kommer i spil.



The Cloud
“Det er på projekterne, vi bruger konsulenter. Vores
drift af eksisterende systemer er ret forudsigelig og
jævn med de øgede datamængder, der nu engang
hører sig til. Det er udviklingsprojekterne, der især
trækker konsulenter ind”
Fremtidens decentrale infrastruktur
“Noget af det vi skal arbejde med i fremtiden er cloudteknologi. Vi arbejder med et projekt, vi kalder fremtidens decentrale infrastruktur”, hvor alt ultimativt er
online og virtualiseret, for så behøver man ikke at have
de tunge, omkostningskrævende maskiner stående
ude på skrivebordene. Den enkelte medarbejder kan
principielt have en håndholdt enhed.
Fremtidens decentrale infrastruktur bliver det største
projekt af sin slags, måske i Europa, men i hvert fald i
Danmark!”
Optimering, konsolidering og
virtualisering
“I det hele taget bliver der en masse teknologier, der
smelter sammen med hensyn til hjælpeværktøjerne.
Der er ikke nogen områder, der ikke bliver kigget på.
Overordnet kan man vel sige optimering, konsolidering
og virtualisering. Det er hovedtemaerne for de næste
år indenfor finanssektoren og dermed hos os.”
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Understøtter udvikling og brugere
Erik Borg er fuldt bevidst om JN Datas rolle som driftscenter. Det er ikke her, man udvikler columbusæg,
men det er her, man hjælper med at udklække dem
og bringe dem i ordinær drift. JN Datas rolle er at få
tingene til at køre 24/7/365.
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“Helpdesk har for eksempel Nykredit hos sig selv,
mens Jyske Banks helpdesk er her hos os. Og med
hensyn til udviklingsafdelinger, så er de primært
i organisationerne, ligesom det nye BEC og SDC
udviklingsselskab N:FIT står for nyudviklede produkter
i mens driften overlades til os. Men når der udvikles
nye produkter i organisationerne for at fremme deres
konkurrenceevne, bliver vi involveret, og så har vi et
projekt. Et mere af slagsen.”
Konsulenter skal tænke forankring
Det er Erik Borgs ansvar, som den overordnede an-

Fakta om JN Data:
JN Data blev etableret af Jyske Bank

“Situationen er lidt anderledes her i vores verden. Vi
gennemfører projekter, der kun påvirker os selv, men vi
gennemfører også projekter der påvirker vore kunder.,
og så igen projekter, der påvirker vore kunders kunder
– som BEC, SDC og Bankdatas medlemsbanker. Vi
har et medansvar hele vejen.”

og Nykredit i 2002, hvor man sam-

JN Data holder af hverdagen
“Det at vi arbejder med mange forskellige organisationer og slutbrugere betyder, at forankring – at systemet
fungerer i hverdagen ude i det yderste led – har endog
meget stor betydning. Så hvor man som projektleder
er vant til at leverancen er færdig, når systemet kører,
så er det hos os yderst vigtigt, at leverancen først ses
som afsluttet, når systemet er integreret og anvendes
i det yderste led. Det er noget især projektlederne
skal holde sig for øje, for det er anderledes i forhold til
andre IT-projekter.”

at antallet af finansielle driftscentre er

Værdiskabende konsulenter
“I det hele taget er vi et lukket kredsløb, fordi vores
selskab dels ikke skal tjene penge til vores ejere (der jo
samtidig er vores kunder), dels fordi vi har høje krav til
sikkerhed og funktionalitet. Og altså også disse flertallige slutbrugere, der kommer fra forskellige organisationer, hvor man har gjort tingene på sin egen måde
hidtil.”

menlagde driften af IT og samlede
de to koncerners 220 medarbejdere i
Silkeborg.
JN Data har udfyldt sin rolle så godt,
indskrænket fra 7 til 3. Ifølge ordførende direktør for Jyske Bank har
finansielle virksomheder brugt mere
udviklingskapacitet på lovgivnings- og
sektorkrav, end på bankvæsen. Derfor
er der brug for eksterne organisationer, der kan opsætte og drifte
systemer der opfylder kravene, så de
finansielle virksomheder kan koncentrere sig om bankvæsenet.
Logisk set kunne denne sneboldeffekt fortsætte ud over landegrænsen,
for tal er jo internationale. Men det må
tiden vise.

“Som konsulent her skal man have mod til at være
ærlig. Man bliver aldrig fyret for at sige sin mening
og være ærlig, for i sidste ende handler det om, at
leverancen fungerer i praksis. Så når vi starter på et
samarbejde med en ny konsulent, kigger vi ikke på
hvor mange lignende virksomheder, han eller hun har
været hos, men hvor meget værdi hans eller hendes
projekter har skabt for andre virksomheder. Om det
fungerede.”
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”Noget af det vi skal arbejde med i fremtiden er
cloud-teknologi. Vi arbejder med noget vi kalder
fremtidens decentrale infrastruktur.”

svarlige for JN Datas projekter, at vurdere behovet for
konsulenter og at ansætte dem. Han lægger vægt på
langvarige samarbejdsrelationer, gerne fra projekt til
projekt, og det kræver en lille tilvænning af konsulenternes tankegang, fortæller han:
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Et er søkort at forstå,

et andet skib at føre
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Dengang sad Peter Funch
også som konsulentindkøber
hos en af ProData Consults
største kunder. I dag er han
ProData konsulent, og arbejder som Management konsulent med fokus på IT og
Produktudviklingsprocesser,
Projekt Porteføljestyring samt
Program- og Projektledelse.
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Da du fungerede som indkøber,
hvordan udvalgte I så leverandørerne?
”Jeg har været med i hele den
udvikling, som konsulentbranchen
har haft siden midten af 80’erne.
Først som konsulent, så som konsulent-anvender og konsulent-indkøber og nu igen som konsulent.
I begyndelsen var hele branchen
meget præget af netværk, - man
solgte og hyrede konsulenter via
nogen, man kendte. Senere blev
det mere formaliseret. Vi fik i de
store virksomheder en indkøbsfunktion, som indgik rammeaftaler

med forhåndsudvalgte konsulentfirmaer. Man kunne ikke mere handle
frit i sit ”gamle” netværk.
Som konsulent-anvender startede
man således med at have ret frit
råderum over konsulentaftalerne,
mens det senere endte i en proces,
der var mere rammeaftale- og økonomisk orienteret.
Da hele processen så blev mere
strømlinet, hvilke succeskriterier
blev der så arbejdet efter?
”Det var stadig meget baseret på
den rigtige pris. Men hele IT-branchen har også flyttet sig fra cow-

boy og indianer-stilen til at være
meget mere standardiseret og

“... man kunne ikke mere handle frit
i sit “gamle” netværk”
procesorienteret. Virksomhederne
fik mere styr på deres ressourceog kompetencebehov og blev
bedre til at være specifikke i deres
krav, både med hensyn til
kompetence, tid og pris. Vi blev
►
med andre ord bedre til at
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Peter Funch startede sin
løbebane indenfor IT tilbage i
80’erne som konsulent indenfor IT-udvikling i større danske virksomheder. Senere har
han igennem en del år arbejdet som bl.a. udviklingschef,
udviklingsdirektør og PMOdirektør i større IT-udviklingsog forretningsorganisationer.
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“... hvis jeg blev præsenteret for to fagligt lige
kompetente personer...”

forecaste vores behov i god tid og
kunne derfor gennemføre en mere
kvalificeret udvælgelsesproces.”
Har du haft dårlige oplevelser
med konsulenter?
”Nej egentlig ikke – det har primært
været gode forretninger, og jeg har
altid været godt tilfreds. Det er jo
en sammensætning af tre parter:
kunde, sælger og konsulent. Vi har
alle den samme interesse, nemlig
at der er det bedste match imellem kundens kultur og opgave og
konsulentens personlige og faglige
profil – at operationen lykkes.
Alle virksomheder har deres egen
kultur, der kræver tilpasning hos
konsulenten. Selv om fokus ligger
på det faglige er det personlige en
væsentlig parameter.
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Hvis man forstår at indgå i en god
sparring med konsulentbureauet
ender det med at blive en god
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En ting, der også gør sig gældende
er hurtig reaktion på en dårlig
leverance. Hvis matchet viser sig
ikke at være godt, så gælder det
om at handle hurtigt og få præsenteret en anden og rigtig konsulent
til opgaven. Hvis kunden én gang
har besluttet sig for, at konsulenten
ikke er rigtig i forhold til opgaven,
så er der intet at vinde for nogen
af partnerne ved at forsøge at
fortsætte forholdet alligevel. I den
sammenhæng har kunden altid ret.
I sidste ende handler det om, at en
opgave, der går skævt fra starten,
er mest ubehagelig for konsulenten
og den bedste løsning er at finde et
hurtigt alternativ.
Har du nogen gode råd og
staldtips til ProDatas konsulenter?
”Det handler om forberedelse, selv
om det i første omgang kan lyde

lidt banalt. Og selv om det er lidt
besværligt, så er det en god idé at
skræddersy sit CV til den enkelte
kunde.
Det er afgørende at sætte sig ind i
kundens situation, hvilken branche
er det? Hvor er de på vej hen. Og
hvad er den faglige udfordring i
kundens opgave?
Selvfølgelig er det først og fremmest fagligheden, der spiller ind,
men man bør forberede sin faglige
profil i forhold til kundens behov,
så kunden får et kvalificeret fagligt
billede af den konsulent, han sidder
overfor.

En anden faktor er, at en konsulent
aldrig må betragte sig selv som en
vare og falde i den grøft, at han
er uforpligtet i salgssituationen.
Konsulenten skal altid være en
sælger for sig selv, han skal være
målrettet og dedikeret i situationen.
Og så skal han lytte til kunden –
han kan ganske enkelt falde på en
manglende evne til at lytte sig ind i
kundens situation. Han skal vise, at
han forstår kundens organisation,
opgave og udfordring.
De menneskelige kompetencer
spiller i høj grad med her. Man
kommer jo ikke på introduktionskurser og længere tids oplæring.
Omstillingsparathed er væsentlig
ligesom førstehåndsindtrykket spiller en stor rolle. Så hvis konsulenten er velforberedt, forstår at lytte
og reflektere over kundens input,
så har han rigtig gode kort på
hånden.”
Er der så nogle showstoppere i
det første møde med en mulig
konsulent?
”Hvis jeg blev præsenteret for to
fagligt lige kompetente personer
var det konsulentens interesse og
situationsfornemmelse, der blev
udslagsgivende. Nogle folk er
virkelig dygtige til at omsætte det,
der står i CV’et til det, kunden sidder og har brug for. En konsulent
skal bestræbe sig på at gøre den
rigtige figur. Det er en god taktik
at omsætte noget af det, kunden
siger til en anekdote fra en tidligere
opgave, stille nogle spørgsmål, der
afslører, at man har forstået, hvad
det hele handler om. Kunden skal
føle sig tryg ved konsulentens forståelse af opgaven.”
Hvad kan konsulenten selv gøre
for at øge sine salgsmuligheder?
”Uddannelse er mere og mere
essentiel. Man skal have øjnene op
for, hvor man kan hjælpe kunden

i et længere perspektiv. De gode
gamle cowboy-indianerdage er
overståede. Nu er der behov for, at
man har et veldefineret kompetenceområde, og at man kan dokumentere sine kvalifikationer i form
af uddannelse.
Det er også en god idé at søge ind
i forskellige netværk og bruge dem
til sin kompetenceudvikling. Det
må ikke kun være penge, der driver
værket. Man skal konstant bygge
på sig selv kompetencemæssigt, så man stadig kan følge med
opgaverne.
Den kompetente konsulent er
fremme i skoene. Det handler om

færdigheder. De tider, hvor man
hyrede en konsulent ind, og så sad
han 10 år på den samme opgave,
er forbi.
Der er mere tendens til, at man
kommer på korte opgaver for at
lukke akutte ressource- og kompetencehuller, hjælpe til på kritiske
projekter, for derefter at forlade
kunden igen.
Det kræver, at vi er meget
opmærksomme på, hvordan vi
agerer, tilpasser os, omgås andre
mennesker og først og fremmest,
at vi kan omstille os til noget nyt
hele tiden. Hurtigt tilpasse os kun-

“Du kan ikke forberede dig til noget, der måske
kommer om fem år. For måske kommer det aldrig”

at aflæse brancherne og tage sig
tid og råd til at gå kurser og seminarer, sætte sig ind i det nye fagstof, holde sig ajour med trenderne,
professionelt at forberede sig til
den næste opgave.”
Tilbage til fremtiden – hvor er
branchen om 10 år?
”Branchen har i mange år talt om,
at der vil komme i skift i behovet for
faglig kompetence, behov for helt
andre profiler. Men det store paradigmeskift er ikke kommet. Så det
er svært at udtale sig om.
Udfordringen for konsulenten er
at være på beatet for at forudsige
den faglige udfordring lige nu og de
næste 12 måneder. Du kan ikke
forberede dig til noget, der måske
kommer om fem år. For måske
kommer det aldrig – eller måske
dukker det op allerede i år.
Den ukendte faktor kræver utrolig
meget af konsulenterne. Jeg tror, at
udviklingen kræver mere og
mere af vores personlige og sociale

dens sociale og faglige miljø.”
Har du et personligt motto?
”I denne sammenhæng er det nok:
”Et er søkort at forstå, et andet skib
at føre”. Forberedelse er nøglen til
de gode opgaver. Eksekvering er
nøglen til succes som konsulent.
Ud over at være forberedt, så skal
vi alle sammen huske, at der er
forskel på at lære at forstå en problematik, fordi man har læst eller
hørt om den før – og så virkelig
forstå den, fordi man selv har haft
hænderne i maskinen. Lige så vigtig som forberedelsen er, så er det
aller vigtigste selvfølgelig, at man
ved, at man kan leve op til kundens
krav. Det er min egen indgang til
kunderne, at jeg kan bringe min
egen praktiske erfaring i spil hos
kunden, at jeg har haft hænderne i
maskinen på områder, hvor kunden
måske har mindre erfaring eller
har et kompetencegab. Vi skal
kunne føre skibet! Det er vores
berettigelse.
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“... en opgave, der går skævt fra
starten, er mest ubehagelig for
konsulenten”

forening af de tre parter, og det
er ikke mindst til fordel for konsulenten, der jo typisk skal ind og
performe hurtigt i en i forvejen travl
dagligdag hos kunden, med hurtig
tilpasning til kultur og hurtig tilgang
til opgaven.
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Eagle projektet
& sharepoint
Lidt om

Mindre kul – mere vind
For at begrænse CO2-udledningen, er der truffet
beslutning om at reducere Dong Energy’s kulfyrede
kraftværkskapacitet med 25 procent. Samtidig er
udviklingen af kulfyrede kraftværker stoppet, ligesom
det bliver planlagt at ombygge nogle af de resterende
kulfyrede kraftværksblokke til biomasse.
Fra naturens hånd har Dong Energy fået tildelt store
mængder vindressourcer. DONG Energy er i dag
markedsleder inden for udvikling og opførelse af
havvindmølleparker.
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Torben Alstrup arbejder som
ProData-konsulent for Dong Energy.
En solskinsdag besøgte vi ham på
kontoret i Fredericia, hvor han stolt
viste rundt. Torben er synligt
begejstret for stedet, og ikke mindst
opgaven, han deltager i.
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For nærværende arbejder Torben
som systemudvikler i Eagle-projektet. Projektets formål er at bygge ét
selvdokumenterende IT-system, der
tilvejebringer validerede, godkendte og sporbare driftsdata ud fra
et veldefineret godkendelsesflow. Og
så er Torben i øvrigt sharepoint fan! ►

Men tilbage til Torben og hans Eagel
”Vi anvender Silverlight, WCF og .NET, Oracle
Database og Oracle Datawarehouse, og Business
Objects til at udvikle systemet og som agil udviklingsmetode er der dømt SCRUM.” Opgaverne passer
Torben perfekt. Han er uddannet civilingeniør i datateknologi og har siden starten af 90’erne arbejdet med
systemudvikling - primært administrative systemer
med flere samtidige brugere.
Siden 2002 har han udelukkende arbejdet med
Microsoft teknologier, herunder .NET framework,
MSSQL, ASP.NET, Sharepoint og Silverlight.
Sharepoint rocks!
Når talen falder på Sharepoint lyser Torben op som en
sol. ”Jeg er stor fan af teknologier fra Microsoft, og er
specielt begejstret for Sharepoint. Ved Dong Energy
har jeg bl.a. anvendt Sharepoint til en portalløsning,
der giver et overblik over vindmølleparker og turbiner.
Der er integration til GIS og bagvedliggende produk-

tionssystemer. Tidligere har jeg arbejdet med systemudvikling af en projekt-portefølgestyringsløsning
baseret på netop Sharepoint, som i dag bl.a. anvendes af LO, Kbh. Kommune, Kræftens Bekæmpelse og
Region Sjælland.”
Det var da også hans begejstring for Sharepoint der
gjorde, at Torben i oktober 2009 tog en uge til Las
Vegas for at deltage i en Sharepoint-konference.
Pingviner
Over 7.000 Sharepoint-entusiaster samlet på ét sted
var noget af en Paradis for Torben, der griner lidt, når
han fortæller om, hvordan hele hotel- og konferenceområdet var fyldt med Sharepoint-pingviner. Alle var
nemlig udstyret med en ’mulepose’ med program,
vejledninger m.m. Området sydede af nysgerrighed
og lysten til at vide mere om Microsofts nye flagskib.
Inden afrejsen havde Torben booket sig ind på 5 - 7
specielle sessions om dagen, der specifikt handlede
om systemudvikling. Det var de mere tekniske indslag,
der også fik proceskonsulenter og forretningsfolk, der
ikke er vant til at programmere, til hurtigt at fortrække
sig. Alle deltog dog først i et samlet forum, hvor fokus
helt specifikt var på de brugermæssige forbedringer
Sharepoint havde undergået.
Selv om Torben tog afsted alene og på eget initiativ
mødte han, sjovt nok, nogle af de folk, der også i dag
arbejder med og er ansvarlige for Sharepoint på Dong.
Det har betydet at der nu findes en fælles referenceramme til alles glæde, og han fortæller videre, at han
ser frem til at Dong Energy en dag, indenfor en forhåbentlig nær fremtid, skifter over til den nyeste version
af Sharepoint.
Inden så forfærdelig længe bliver det muligt at booke
sig ind på den næste Sharepoint-konference i år 2011.
Torben ved, at han tager af sted igen, for én gang til at
dygtiggøre sig i Microsofts hurtigst-sælgende
flagskib.
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85/15-strategien
Med 85/15-strategien tager Dong et stort skridt. I
dag bliver 85 procent af DONG Energy’s el og varme
produceret med fossile brændsler – hovedsageligt kul.
Nu er der sat et mål: I løbet af de næste 30 år vil Dong
Energy reducere udledningen af CO2 pr. produceret
kWh til 15 procent af det nuværende niveau.
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Er dit CV klar til at blive sat
i spil til opgaver lige nu eller
i fremtiden?
Tjek hvilken status dit ProData CV har på
www.konsulenter.dk/cv og kør den nye fuldautomatiske
opdaterings wizard med V8 motor og direkte indsprøjtning
- så bliver dit cv opdateret lynhurtigt!
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Vi byder velkommen til en særlig forum med Kenneth Auchenberg, som
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.
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•

HTML 5

•

JavaScript

•

Browser extentions

Der bliver mulighed for at spørge, debattere, kikke på udviklingseksempler m.m.
Du kan læse mere om Kenneth på hans egen blog: http://kenneth.io/
Program:
17.00-18.30:

Præsentation og indlæg ved Kenneth Auchenberg

18.30-19.00:

Spisning

19.00-20.00:

Forsat indlæg, spørgsmål og svar

Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid
undervejs.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Send svar til Allan Larsen: al@prodata.dk
Vi glæder os til at se dig!

Torsdag d. 27/1 kl.17:00 - 20:00
ProData Consult København
Stamholmen 157
2650 Hvidovre
Tlf.: 43 43 11 71
Send svar til Allan Larsen:
al@prodata.dk
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- stedet for de tunge IT-konsulenter

www.konsulenter.dk
Hvis du er en af “de tunge IT-konsulenter”
med minimum 5 års professionel
IT-erhvervserfaring, er
www.konsulenter.dk din portal!
På www.konsulenter.dk er det
muligt at søge opgaver direkte
samt at oprette og opdatere dit CV.
Se jobs og flere detaljer på www.konsulenter.dk

EFTERSPURGTE  KOMPETENCER
Kan du selv, eller kender du nogen,
hører vi meget gerne fra dig på tlf.:
43 43 11 71.
ProData Consult er altid på udkig efter
tunge IT-konsulenter inden for følgende
områder/kompetencer:

PLATFORME
.NET
AS/400
CICS
J2EE
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/J2EE
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
KONTORSTØTTEAPPLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP

IT-konsulentydelser på ekspertniveau

