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2010 – en nytårsprognose
Så fik vi overstået 2009 – en hård nyser for mange… Selvom
de danske virksomheder nu igen investerer i fremtiden, og har
fået lov til atter at satse på en god business case, så vil tiden før
finanskrisen dog ikke vende tilbage, og måden at indkøbe og bruge
IT konsulenter på, er forandret for altid.
De store og IT tunge virksomheder laver rammeaftaler og begrænser antallet
af leverandører. Konsulentmarkedet bliver mere og mere modent, styret
af indkøbsprocesser og prisparametre, frem for venture og eventyrlyst (og
finansiel uansvarlighed). Det er OK og tegn på en modning af branchen, og
vi må indstille os på, at IT-branchen er blevet mere voksen, lidt mere kedelig
og langt mindre forkælet.
Konkurrencen på konsulentmarkedet vil også i 2010 være hård – der er
stadig en vis overkapacitet i markedet. I 2010 vil indkøbsafdelingerne stadig
forvente 2009 priser, og kun langsomt vil vi mærke en stigende pristendens.
Til mere almindelige konsulentopgaver, vil kunderne også i 2010 benchmarke
priser med konsulenthuse med mange ledige fastansatte samt IT firmaer
med speciale i off- og near-shoring.
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Men 2010 vil byde på et stort udbud af konsulentopgaver. De store
virksomheder har skåret ind til benet. De mange projekter, som skal
igangsættes i 2010, vil i første omgang primært blive drevet af konsulenter.
Opgaverne vil altså blive mange og indenfor alle områder og brancher
– udvikling, test og projektledelse. Kunderne kan dog, modsat før
finanskrisen, sagtens rekruttere kvalificerede fastansatte, og lige så snart
konsulentopgaverne bliver mere permanente, vil konsulenten ofte blive afløst
af en fastansat. De enkelte opgaver vil således blive kortere end tidligere.
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Mit bud er altså, at der vil være mange opgaver i 2010 for de tunge
konsulenter. I ProData Consult har vi flere aktive kunder end nogensinde
før, og det ser lovende ud i vores pipeline fra stort set alle sammen. Vi er nu
repræsenteret i mere end 14 lande. Vi har lavet flere kunder i Tyskland i 2009
og ruller selv Tyskland ud her fra Danmark. Vi åbner et norsk datterselskab
fra februar. Vores svenske datterselskab kommer ud af 2009 med bedre tal
end nogensinde før.
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I ProData Consult synes vi, at vi står stærkt – med en slankere og mere agil
organisation og bedre konsulenter af en højere kvalitet og en bredere og
mindre sårbar kunde- og landeportefølje end nogensinde.
Vi har haft danske konsulenter på opgaver i Rumænien, Sverige, Norge,
Finland og Tyskland. Vores mål er at kunne tilbyde dig hele verden som
arbejdsplads.
Jeg har her givet mit bud på det nye år fra et forretningsmæssigt
synspunkt. Traditionen tro har vi i årets første KonsulentNyt givet ordet til
de førende teknikere - og supernørder på den gode måde - fra de store
softwareleverandører, som på de følgende sider giver deres bud på, hvilke
tekniske nybrud og trends, vi vil se i 2010.

ProData Consult København
Stamholmen 157
2650 Hvidovre
ProData Consult Århus
Hasselager Centervej 9
8260 Viby J

På de administrative medarbejderes vegne vil jeg gerne sige tak til alle vore
konsulenter for loyalt og godt samarbejde i 2009 med ønske om et fantastisk
2010 for dig og hele IT branchen!

Tlf.: 43 43 11 71

Søren Rode
Adm. direktør
ProData Consult A/S

www.prodata.dk
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Udover de mange konsulenter, der kører stabilt på deres opgaver, har over 129 konsulenter fået deres kontrakt
forlænget hos ProDatas kunder siden sidste udgave af KonsulentNyt, og 43 konsulenter er startet på helt nye
opgaver. De nye konsulentstarter er listet her:
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Udtrykket Carpe
Diem stammer
fra et digt af den
romerske digter
Horats, og betyder:
“Grib dagen” eller
sagt på almindelig
dansk: Lev livet i
dag uden at tænke
over morgendagens
bekymringer. Digtet
hører til en samling
af digte – Carmina
– som blev udgivet i
år 23 f. Kr.

Carpe Diem
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John Brun kan findes
blandt de mest rutinerede
IT-konsulenter i Danmark.
Han har klaret sig godt
igennem de sidste tre
årtier og giver her sit bud
på, hvordan han takler
branchens humørsvingninger, det at drive sig
selv som en virksomhed,
og hvordan han i øvrigt
har tænkt sig at ruste sig
til det nye årti.
Halvfærdig datalog (DIKU) fra
midten af 80’erne – dengang det
var moderne. Forskellige jobs som
softwareudvikler på projekter fra

administrative systemer til telekommunikationsudstyr. Karrieren tog
fart i Ambrasoft/Olivetti, hvor han
havde held med at komme med på
de store netværks og kontorautomationsprojekter for EU institutionerne. Siden konsulent på store
programmer for EU Kommissionen,
rejsende i svindelbekæmpelse, FN
sanktioner på Balkan og teknisk
bistand til østlande. Med netværket i orden fulgte opgaver indenfor
etablering af forsikring og lysledernetværk i Tyskland. Det sidste årti
har budt på opgaver for den hjemlige telebranche og finanssektor.
John fortæller med sit malende
sprog om lidt af hvert, stor og
småt, men mest om de fordringer

han stiller til sig selv og de forventninger, han vælger fra.
”Egentlig havnede jeg i denne
branche ved et tilfælde. Jeg
arbejde som 18-årig som beregner
i et forsikringsselskab. Aktuaren
syntes, jeg skulle læse forsikringsmatematik på universitetet. Der
brugte jeg 5 timer om dagen til at
være en knold til matematik og 1
time om dagen til at være en af de
ypperligste til datalogi. Det tog jeg
ærlig talt som et tegn fra Himlen.
Jeg er relativ god til det, jeg laver
i dag. Specielt fremhæver andre
mine evner til at visualisere et
endeligt resultat som ret veludviklede. Som projektleder er det
også væsentligt, at man er i stand

til at gennemskue komplekse problemstillinger. Det er meget mere
kreativt end som så. Og den slags
evner har man virkelig brug for, når
man for eksempel skal pin-pointe
de kritiske momenter i en projektplan eller få defineret de centrale
problemstillinger. Én af de evner
mine kunder værdsætter meget
højt er, at det som regel lykkes for
mig at forstå begge ender af forretningen. Det kunne være fra kobberkabel til regningen hos slutbrugeren, når vi taler om telefoni.”
”Jeg er slet ikke sådan skruet sammen, at jeg går rundt og er nervøs
for, om det næste job melder sig.
Faktisk trives jeg værdig godt med
at blive ’fyret’ hver tredje måned.

Jeg mener, at man ikke er vaskeægte konsulent, hvis man har
noget som helst behov for at få sin
kontrakt forlænget. Helt ærlig! Vi
tager os godt betalt for at løse en
opgave og det er en fejl at bilde sig
selv ind, at tankerne omkring os
er spor anderledes end dem, som
en husmor tænker, når det gælder
håndværkere. Det er så fedt, at vi
kommer, og det er så endnu federe
når vi skrider. Man skal huske på,
at vi som konsulenter først kommer på banen, når kunden har fået
tæsk, så at sige. Så vi skal melde
klart ud. Kan vi løfte opgaven?
Hvis ja, så er det lige på og hårdt,
helst indenfor de første 30 minutter
og så er det bare om at forblive i
fokus omkring den opgave, der lig-

ger lige foran ansigtet på dig. Hvis
jeg skulle gå og bekymre mig om,
hvad jeg laver til februar, så sidder
en del af min opmærksomhed jo
derude i fremtiden. Det skal mine
kunder ikke betale for, vel?”
”For nu at blive lidt hængende ved
livet som konsulent, så er de bedste af os dem, der ekstremt hurtigt
kan se sammenhængene, er analytiske, hurtige og vedholdende. Hvis
jeg har et mål, så bider jeg mig i
den grad fast.”
”Husk Monthy Python og filmen
Den Sorte Ridder! Først ryger
armene, så benene, og alligevel
fortsætter den sorte ridder med at
forsvare sin bro. ►
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Hvordan takler man branchens humørsvingninger?
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Han kan jo stadig bide. Det er ikke
altid smart. Men oftest. Når du er i
en opgave, så bliver du ved, til du
kan præsentere det ønskede resultat for kunden.”
”Som konsulent kan du jo ikke gøre
karriere i den forstand. Så det,
det i virkeligheden handler om er,
at ham, der skriver under på din
timeseddel, får succes. Han skal se
skide godt ud bagefter, og han kan
jo bruge det til noget.”
Vi spurgte John om, hvad der så
er hans drivkraft?
”Fornemmelsen lige når jeg kommer i mål. Båndet på brystkassen
ved målstregen. Det varer 5 sekunder med hænderne oppe. Den
slags ’Sense of Archievement’ og
bevidstheden om, at du har udrettet det, du satte dig for, det driver
værket for mig!”
KonsulentNyt blev nysgerrig med
hensyn til vægtningen af specialisten versus generalisten:
”Man kan sagtens begå sig, lytte
og gøre fyldest selv om man er
specialist, men det er nødvendigt
at man ved noget om det, man
laver. Hvis man for eksempel er
.Net programmør, så sørg for at
vide alt om det. Vær virkelig, virkelig dygtig til .Net. Og lad være med
at sprede dine æg over alt muligt
andet; Java, Cobol, osv. Det man
brænder for, skal man være specialist i. Hvis det – igen handler om
telefoni – så vid alt om det, fra galvaniserede kredsløb til Voice over
IP, SDH-kredsløb, hele molevitten.
Og når det for mit vedkommende
handler om projektledelse, så sætter jeg en ære i at vide alt om netop
det. Det nytter ikke noget at spekulere i ledelsesformer, personlige
strategier og der-ud-af. Der, lige
der, skal du være ekspert.”
”Min hverdag netop nu, som projektleder i Danske Bank, handler
meget om møder. Jeg har, i parentes bemærket, ikke kodet siden
1996. Men en mand, der sidder og
koder, kan gå fuldstændig i sort
over en absolut banal ting. Han er
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jo i zonen (forhåbentlig). Så skal der
indspark til at få ham i gang igen
– ind på det rette spor. Det er som
regel meget lidt, der skal til. Min
verden består i virkeligheden af at
tage beslutninger, og min uddannelse er ret irrelevant, lige bortset
fra, at jeg ved hvad dem, jeg leder
bakser med. Det er det, kunderne
betaler for.”
”Det er lige så meget mig, som
menneske, mine kunder efterspørger. En person, der er i stand til at
løse problemer og også er god til
mennesker. God til at få folk til at
udfolde deres potentiale, god til
igangsætning, motivering og frem
for alt et menneske, der kan få
de eksisterende ressourcer til at
spille.”
Hvordan holder du dig frisk i
forhold til markedet?
“At være selvstændig konsulent
kan sammenlignes med at drive
en stor virksomhed. Du skal, som
enkeltmandsvirksomhed, mestre
samtlige discipliner – fra marketing
til HR. Altså er det nødvendigt at
du, som sælgeren fx, spørger HR
(det er også dig), hvilke kurser der
skal til, for at du er helt fremme i
skoene. Altså spørger du ind til,
hvilke informationer, der er nødvendige for, at du er salgbar om 3
måneder. Send en rekvisitionsordre på et seminar eller en teknisk
indføring til dig selv. Brug en lørdag
eller to på at kunne være helt
fremme i skoene om nogle måneder. At være konsulent kræver,
at du mestrer alle discipliner, fra
chef over sælger, marketing, jura,
kvalitetskontrol, finans, og alt det
andet.”
Hvordan med 2010 – fremtiden?
”Vi skal i ’luften’. Så er det sagt.
Jeg tror – nej, jeg ved, at det er der,
vi kommer til at fungere. Og for at
knytte en lille kommentar til outsourcing, går det den vej, at det
bliver for tungt og omkostningsfuldt
at definere projekter tilstrækkelig
specifikt til, at det kan betale sig
at have arkitekter siddende 5000
km. væk. Det er simpelthen for dyrt

og for vanskeligt. Derfor ligger der
mange muligheder for os, lige her!
Grib dem!”
Er der en helt specifik evne der er
afgørende for dig som konsulent?
”Tja, jeg er først og fremmest
omstillingsparat. Min opvækst og
mit erfaringsgrundlag betyder, at
jeg er lyn hurtig til at aflæse de
sociale spil, der er i gang. Min indbyggede rastløshed betyder også
en del, ligesom en god portion
empati er medvirkende til den ’succes’ nogen vil mene, at jeg har som
konsulent. I virkeligheden handler det meget om at kunne ’læse’
situationen og bevare en skærpet
bevidsthed. Jeg prioriterer også
åndelig ballast – det hele må ikke
ende i teknik. Mit gode råd til mine
medkonsulenter må derfor være,
at bevare en menneskelig integritet
– sige fra, når der skal siges fra, og
forblive stolt.”
KonsulentNyt slutter af med et
sidste spørgsmål: Hvad er dit
succeskriterium for et job - hvornår siger du ja, og hvordan takker
du af?
”Intet job er for småt – eller for
den sags skyld for ambitiøst. Der
er selvfølgelig opgaver, jeg ikke vil
bidrage til – krig og den slags. Jeg
gør, hvad jeg kan for ikke at genere
mine kunder, men jeg melder også
helt klart ud, hvis jeg synes noget
er galt. Jeg holder mig imidlertid
ikke for fin i forhold til opgaverne.
Pølsemand, kabellægger, IT-arkitekt. Det handler om at udfylde de
forventninger, du har stillet andre
i udsigt. Hvis ikke man kan lave
de små opgaver, hvem skulle så
nogensinde finde på at give dig en
af de større udfordringer?”
”Jeg gør alt for at eje mine succeser og mine fiaskoer. På den
måde bevarer jeg min integritet.
Det er centralt at tage ansvar for
sig selv og sine handlinger og hele
tiden være bevidst om, hvad man
kan bidrage med.”

René Løhde har været hos
Microsoft i 4 år og fungerer som
IT-arkitektur-evangelist for generel
Microsoft platformsadoption hos
kunder og partnere. René bruger
det meste af sin tid på at tale om
nye teknologier og arkitekturparadigmer, som har aktuel interesse for IT-arkitekter.

Den rigtige gevinst ved

Cloud
Computing
Cloud computing: In concept, it is a
paradigm shift whereby details are
abstracted from the users who no longer
need knowledge of, expertise in, or control over the technology infrastructure “in
the cloud” that supports them. It typically
involves the provision of dynamically
scalable and often virtualized resources
as a service over the Internet. The term
cloud is used as a metaphor for the
Internet, based on how the Internet is
depicted in computer network diagrams
and is an abstraction of the underlying
infrastructure it conceals.

S+S = Software plus Services: A concept that Software as a Service (SaaS)
complements traditional, packaged software running on both client and server.

af René Løhde, Microsoft
PaaS er det vigtigste
Som ansvarlig for Windows Azure Platform hos Microsoft i Danmark bliver
jeg dagligt konfronteret med spørgsmål, meningstilkendegivelser og subjektive vurdering af Cloud Computing. I denne lille kronik deler jeg mange
af de tanker, jeg har haft omkring cloud computing i de sidste 6 måneder
af 2009 og, som jeg personligt mener vil komme til at berøre manges
arbejde i 2010.
Software + Services
Hos Microsoft har vi talt meget om Software + Services (S+S). Vi har
faktisk en helt strategi centreret omkring S+S, det har været vores bidrag
til Cloud Computing ordbogen. Et af de første brede succeser med Cloud
Computing initiativer var Salesforce.com. Salesforce er et online CRM system. Et kendt salgsslogan for Salesforce var ”No software”, fordi CRM’et
kørte fra en server, og klienten var en web applikation i browseren. Det
viste sig over tid, at Salesforce-kunder begyndte at efterspørge en klient
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SaaS = Software as a service: is a
model of software deployment whereby a provider licenses an application
to customers for use as a service on
demand.
PaaS = Platform as a service: the
delivery of a computing platform and
solution stack as a service. It often goes
further with the provision of a software
development platform, that is designed
for cloud computing at the top of the
cloud stack. It facilitates deployment
of applications without the cost and
complexity of buying and managing the
underlying hardware and software layers, providing all of the facilities required
to support the complete life cycle of
building and delivering web applications
and services entirely available from the
Internet. It’s also known as cloudware.

XaaS = EaaS = *aaS = Everything as a
service: is a concept of being able to call
up re-usable, fine-grained software components across a network. It is a subset
of cloud computing.
Solution stack: In computing, a solution
stack is a set of software subsystems
or components needed to deliver a fully
functional solution, e.g. a product or
service.
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applikation til en asynkron kommunikation med Salesforce.com,
når de f.eks. var offline i kundemøder. Så Salesforce gik fra at
have; ”No Software” + en service
i deres datacenter, til at lave et
lille stykke software på klienten
kombineret med en service i
”skyen”.
Salesforce er et S+S eksempel
med en lille klient og en stor
service. Hvis man kigger på
Windows operativsystemet, så
er denne også et udtryk for S+S.
I tilfældet Windows er klienten
meget stor mens servicen –
Windows update – er relativt lille.
S+S visionen er også terminal
uafhængig. F.eks. bruger spil
lavet til Microsofts Xbox (Software) Xbox live servicen i skyen,
iPhone + iPhone App Store,
o.m.a.
S+S er en relativit simpel model
at kommunikere, lidt sværere er
det med Cloud Computing, men
Cloud Computing danner grundlag for en semantik, som er bredt
adopteret i markedet og derfor
er det noget de fleste er nødt til
at stifte bekendskab med. En
fælles semantik er vokset frem,
den såkaldte ”...as-a-Service”beskrivelse af software varianter

hosted i store datacentre rundt
om i verden.
XaaS
Det fleste organisationer er blev
eksponeret for ”Software as a
Service” (SaaS), ”Platform as a
Service” (PaaS) og ”Infratructure
as a Service” (IaaS) f.eks gennem
analysehusene, konsulenter eller
software leverandørerne. Der
er flere varianter af disse, men
basalt set er det udfra disse 3
termer at de fleste samtaler om
Cloud Computing kan drives.
Det er min erfaring at SaaS,
PaaS og IaaS giver rum for
fortolkning. Det vil med andre
ord sige, at jeg i mine samtaler
oplever at f.eks IaaS tillægges
forskellige betydninger, afhængig
af, hvem man taler med. Hos
nogle er ”Infrastruktur” synonymt
med den fulde virtualisering af
operativsystem (som det f. eks.
udbydes hos Amazon Web
Service EC2), mens det hos
andre f. eks. kan være deres
identitetssystem, som er infrastruktur, og at de derfor anser
Identitets håndtering i skyen som
en del af IaaS.
Jeg ser IaaS som den del af
Cloud Computing, som giver mig

operativsystem lignende egenskaber. Det vil sige at det kan være
den fulde virtualisering, men det
kan også ”bare” være et operativsystem for enden af et RPC call.
I modsætning til IaaS er der større
fælles forståelse for hvad SaaS
er. SaaS er traditionel ”boxed”
software, som kan køres i eget
datacenter, hosted eller hosted
som cloud. For SaaS gælder det,
at software som Email, CRM, ERP
el. lign. kan tilkøbes som service
efter en ”pay-as-you-go” og ”payas-you-grow” model.
Nogle steder oplever jeg, at SaaS
er blevet synonym med Cloud
Computing. Det gør sig specielt
gældende i online og skriftlige IT
medier. Dette ud fra devicen, at
det er nemmere at kommunikere
Cloud Computing som ”software
som I kender det”, nu bare solgt via
internettet”.
PaaS
Den første hype af Cloud Computing har været omkring SaaS
– ”køb dit software for enden af
din fiber, kobber, etc. ”og IaaS – ”få
dig et eller flere fuldt virtualiserede
operativsystemer i et stort data
center og slip for initial investering i
hardware”.

Når støvet fra den første hype
omkring SaaS og IaaS har lagt
sig, tror jeg den rigtige gevinst ved
Cloud Computing vil tone frem i
horisonten og blive den produktive
del af skyen. Det er ”Platform as
a Service” og den vil vise sig som
den mest forretningsmodne af
XaaS’erne.
Hvorfor? Fordi PaaS giver mulighed
for, at alle virksomheder kan lave
SaaS i de store Cloud Computing
datacentre. Fordi platformen giver
nye muligheder for systemintegratorer og deres kunder til at skalere
en eksisterende applikation, som
har flaskehalse i UI-laget, forretningslaget eller datalaget. Fordi de
egenskaber som PaaS udbyder
sætter alle virksomheder i stand til
at tilkøbe sig computerkraft, som
eller kun har været forbeholdt de
helt store virksomheder.
Der er flere årsager, og nogle
ville måske sige, at de samme
egenskaber kan opnåes med applikationer, som kører på en fuldt
virtualiseret IaaS platform. Det er
rigtigt, men hvorfor bede om et
virtualiseret miljø, med virtuelle
harddiske og operativsystemer på
en adresse på internettet, når man
kan bede om et operativsystem, en
database, et directory, en service-

bus, en business process motor
osv. på en internetadresse. Faktum
er, at de fleste, som beder om
den fulde virtualiserede OS, ofte
gør dette for at kunne installere en
platformskomponent, f.eks. en SQL
Database på operativsystemet.
Med Platform-as-a-Service får
vi det, vi beder om, og det, vi
betaler for. Vi slipper for at have
de samme server admin rutiner,
som patchcing, server overvågning
o.m.a. De rutiner har vi, når vi selv
hoster eller køber hosting ude i
byen eller skyen.
Platform as a Service er det, der
adskiller Cloud Computing fra konventionel hosting. Det er det, der
giver os muligheden, og kunden
netop de fordele, som alt hype omkring Cloud Computing har omtalt.
Alle kan være med.
Fik jeg i øvrigt nævnt, at Windows
Azure Platform er Microsofts
Platform-as-a-Service?
Godt nytår,
René Løhde
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IaaS = Infrastructure as a Service:
is the delivery of computer infrastructure (typically a platform virtualization
environment) as a service. These ‘virtual
infrastructure stacks’ are an example of
the Everything as a Service trend and
shares many of the common characteristics. Rather than purchasing servers,
software, data center space or network
equipment, clients instead buy those
resources as a fully outsourced service.
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Multiplatform
reddede mig
af Thorbiörn Fritzon, SUN

12

Java™ 7
I september eller oktober vil Java™ 7 blive udgivet; en
version, som vil markere begyndelsen af en fundamental
ændring af hele Java-platformen. Delvis fordi den for
første gang vil have en mekanisme til at tage ting ud
af Java, men vigtigst af alt; vil den have en væsentligt
bedre understøttelse til at skrive programmer på andre
sprog end Java. Selvom der allerede er mere end 200
programmeringssprog, som er beregnet til Java Virtual
Machine, har supporten af dem været mangelfuld. Med
Java 7 vil dette ændres til det bedre, og andre sprog
såsom Ruby, Groovy og Python vil for første gang
kunne betragtes som førsteklasses JVM-indbyggere. Da
Java er den største virksomhedsplatform på markedet,
forudser jeg, at de vil følge hovedstrømmen. Stadig flere
organisationer vil overveje at anvende dem, begyndende
med små projekter eller måske test, og derefter gradvist

skifte til fuldt udviklede mangesprogede udviklingshuse.
På baggrund af dette, vil vi også til næste år se de
første rapporter om mislykkede projekter, hvor årsagen
skyldes valget af programmeringssprog.
Platformsheterogenitet og Cloud
Sidste efterår gik min bærbare computer ned. For de
fleste mennesker er dette meget ubelejligt, men hvis
man er en nomade som mig, er det ganske enkelt en
katastrofe! Og inden du spørger – ja, selvfølgelig havde
jeg taget backup, rent faktisk dagen inden computeren
brød sammen, men det, at computeren blev taget ud
af drift, fik større konsekvenser, end jeg havde forestillet
mig. Alt mit arbejde, lå på den bærbare computer: alle
dokumenter, alle koder, al den software, jeg normalt
anvender og al min planlægning. Ja, jeg ved, at jeg
burde synkronisere det hele med serverne på kontoret,
men jeg er der trods alt så sjældent, og jeg har ofte
ingen forbindelse til internettet, så efter flere år, hvor jeg
kun har arbejdet på min bærbare computer, er det nemt
at komme ud af vanen. Der stod jeg så, uden mit eneste
værktøj til at udføre mit arbejde og fire ugers leveringstid
på en ny computer – og jeg svor, at jeg aldrig ville være
afhængig af en enkelt computer igen. Der var kun
en ting at gøre: flytte alting til clouden og konfigurere
det jeg havde – en gammel Mac Mini med MacOS.X
Tiger og en EeePC netbook med Ubuntu Linux – med
alternativ software.
Det var heldigt, at jeg besluttede, at gratis og open
source-software var vejen frem. Næsten alle de
programmer, jeg anvender, findes på forskellige
platforme, for det gør næsten al den gode open
source-software. Min idé er multiplatform, ligesom
alle de andre softwareudviklingsværktøjer jeg
anvender, og min Office-pakke. De få programmer
jeg havde, som ikke sådan kunne genskabes, kunne
jeg enten finde alternativer til, eller blot holde op med
at bruge. Det eneste jeg manglede, var at holde det
hele synkroniseret. Til dette formål anvendte jeg
en kombination af en automatisk synkroniserende

værtstjeneste til internetfiler (Dropbox, tilfældigvis), vores
egne servere, værtstjenesten til Kenai-projektet og min
egen subversion repository. Ved hjælp af disse kan jeg
få adgang til alt det, jeg laver, fra et hvilket som helst
sted på internettet og synkronisere mit seneste arbejde
- selv på den lille disk på min netbook. Efter to ugers
hårdt arbejde var jeg endelig produktiv igen. Hvis blot
min overskydende hardware ikke var så langsom.
Hvorfor fortæller jeg dette? Multiplatform! Multiplatform
var dét, der reddede mig. Jeg kunne bruge den ultralette
netbook, når jeg var på farten, den store Mac Mini (med
fuld størrelse tastatur, gudskelov) derhjemme og SunRay
tynde klienter sammen med vores Solaris-servere på
kontoret. Alt fungerede godt, fordi det ikke var låst
fast på en bestemt platform eller i navnebeskyttede
filformater.
Android
Sony Ericsson har muligvis allerede udsendt deres
X10 Android-telefon, når du læser dette, ellers vil den
være på trapperne. Det samme vil Motorola med deres
Droid, som begge vil øge Android’s popularitet. Der er
Moblin, flere Ubuntu-variationer og Google Chrome OS
til netbook, og så er der selvfølgelig iPhone. Med andre
ord skal vi i år tage flere platforme i betragtning end
nogensinde før. Pluralisme er det, det kommer an på de
næste mange år fremover.
Så sådan ligger landet, og mine forudsigelser for den
nærmeste fremtid: flere måder at udvikle software på,
på flere sprog til mange platforme, ved hjælp af åbne
standarder. Det eneste spørgsmål, der står tilbage
er: vil vi klare det til tiden og inden for budgettet?
Sandsynligvis ikke, for det har intet at gøre med vores
værktøjer eller kompetencer, er jeg bange for.
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I min klumme sidste år talte jeg om nogle af de
langsigtede tendenser, jeg ser for computerbranchen,
dvs. en tilbagegang til de grundlæggende færdigheder
inden for datalogi, tanker omkring distributionsmiljøet,
forståelse af hardware og Lisp. Jeg mener stadig, at
dette er sandt, eller i det mindste plausibelt, men i
år kunne jeg godt tænke mig at tale om det, jeg tror,
der vil ske i den nære fremtid. Jeg mener, at dette
års tema vil være heterogenitet, (red: “Heterogenitet”
beskriver et objekt eller et system bestående af
adskillige komponenter med et stort antal strukturelle,
forskellige enheder, modsat homogenitet som
referer til et objekt eller system med flere identiske
enheder.) forskelligartethed eller pluralisme, om man
vil. Vi vil udvikle vores software på flere måder end
tidligere (inden for de næste to år vil der dukke en ny
projektmetode op – mærk jer mine ord). Vi vil udvikle
vores software ved hjælp af flere sprog end før, vi vil
udvikle til flere platforme end før, og vi vil køre den på
mere udstyr, end vi nogensinde før har gjort. Dette er
ikke nyt, det har stået på et stykke tid, men en række
iagttagelser har fået mig til at tro på, at det virkelig vil
eskalere de næste to år.
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Hurtig udvikling af funktionalitet er

afgørende
af Peter Laier, Oracle

14

Behov for overblik og indsigt
Business Intelligence er et område,
hvor markedets interesse ser ud
til at være usvækket. Det skyldes nok, at virksomhederne i det
aktuelle økonomiske klima føler et
ekstra stort behov for at kunne se
sammenhænge og forstå virksomhedens og markedets udvikling
samtidigt med, at Business Intelligence fleksibelt kan opdeles i mindre dele med specifik selvstændig
værdi.
Der er her eksempler på pludseligt
opståede behov, som kræver ultrakort reaktionstid fra leverandøren.

Et eksotisk eksempel fra udlandet
var efterårets influenza A-epidemi,
hvor hurtig udvikling af funktionalitet er afgørende: Hospitalerne kan
ikke vente på overblik og indblik,
mens epidemien udvikler sig. I New
York fik en af de største sundhedsudbydere, som driver fem hospitaler, på en uge udviklet et ”Flu
Monitoring Dashboard” på toppen
af deres Oracle BI Suite EE. Det
nye værktøj gav ledelsen automatisk opdatering på udvikling af rapporterede influenza-tilfælde – både
blandt patienter og ansatte – ligesom
deres ”instrumentbræt” kunne
holde informationerne op imod den
generelle udvikling af epidemien.
Klima- og energibevidsthed
Strømlining og forbedring af datacentre interesserer mange kunder,
fordi det giver en hurtig effekt i
forhold til besparelser. Det betyder,
at man som konsulent skal være
skarp på værktøjer som partitionering og kompression af databaser,
da man med disse værktøjer kan
hente store gevinster hjem med de
eksisterende investeringer. Gevinster, der både kommer i form af en
bedre performance og en lavere
el-regning - og dermed et lavere
udslip af CO2.
Systemværktøjer som Oracle’s
Enterprise Manager til styring af
den samlede IT-installation er også
værd at have i baghovedet, ligesom
der vil være fokus på Oracle VM til
server-virtualisering.
Interessen for SOA fortsætter
med at stige
Integration mellem eksisterende systemer er med til at beskytte kundernes investeringer og give dem

nye konkurrencefordele i markedet.
Flere og flere ser muligheder i at
udvikle nye specifikke applikationer
eller applikationsfunktionalitet med
SOA (Red: SOA = Serviceorienteret
arkitektur”: er en måde at opbygge
en it-arkitektur. En serviceorienteret arkitektur stiller rammerne til
rådighed for at services kan udstilles, forbruges, sammensættes og
styres på en konsistent måde), fordi
det oftest lader sig gøre gennem
skrapt fokuserede, og dermed hurtige, implementeringsprojekter.
Som freelance konsulent ville jeg
fortsat fokusere på at dygtiggøre
mig i de generelle SOA metoder og
værktøjer, da der her vil ligge meget arbejde i fremtiden. Her skal
man nok sørge for enten at være
meget dyb (Særlige SOA komponenter, Security, specielle applikationer m.v.) eller meget bred og
arbejde op mod slutbrugere med
procesværktøjer og metoder.
Sikkerhed er stadig vigtig
Det nye år kommer også til at
rumme et øget fokus på sikkerhed.
Både på data- og applikationsniveau. Vi oplever således en stigende interesse for implementering
af produkter som Oracle DataVault
og Audit Vault, der giver sikkerhed
helt ned til de enkelte rækker og
kolonner i databasen. Med Oracle
Data Vault kan man give en administrator alle de nødvendige rettigheder til at vedligeholde databasen
uden at administratoren får adgang
til de gemte data.
Identity Management bliver stort
på applikationsniveau. Man sikrer
applikationerne via single-sign-on

og central rettighedsstyring. Det
giver administrative besparelser,
samtidig med, at man opnår gennemsigtighed i brug af rettigheder.
Rollebaserede rettigheder er der
flere, der får øjnene op for. Med
Oracle Role Manager kan en virksomhed lade bestemte rettigheder
følge en given rolle. Det letter administrationen ved nyansættelser,
udnævnelser og omstruktureringer,
fordi rettigheder følger rollen – ikke
personen. Og som altid er virksomhederne på udkig efter værktøjer,
der betyder hurtighed, fleksibilitet
og effektivitet.
Endelig vil jeg nævne back-up, hvor
man kan øge udbyttet for kunden
ved at tænke i smarte værktøjer,

som f.eks. Active Data Guard. Med
det værktøj kan man aktivere sin
backup ved at tillade ”read-onlyacces” – f. eks kan en analysetung
Business Intelligence opgave køre
ved hjælp af læsning af backup
data. Hermed får man løst væsentlige opgaver uden at påvirke
sit produktionssystem. Og man
risikerer ikke, at en række samtidige, tunge analyseopgaver pludselig
truer med at lægge systemet ned.
Endelig er der mange muligheder,
bl.a. indenfor samarbejde og brug
af sociale værktøjer i virksomheder
og organisationer, svarende til dem
vi og vore børn anvender i kommunikation over nettet (Enterprise 2.0).
Derfor ser jeg frem til et spændende 2010.

Peter Laier, nordisk consulting
chef. Ansat hos Oracle siden 1997.
Har en baggrund som leder inden
for forsikrings- og oliefirmaer og
har desuden været managementkonsulent. Peter er uddannet civilingeniør, cand.jur. og HD.
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Min oplevelse af markedet det
seneste år har været, at krisen
generelt har flyttet præferencen
hen imod løsninger, som kan
afgrænses i mindre bidder med
selvstændigt og relativt hurtigt pay
back. Det gælder specielt forbedringer og opgraderinger af eksisterende systemer, styrket integration
samt konsolidering og forenkling
på datacenterniveau, hvor en afgrænset og hurtig besparelse kan
realiseres. Og bredden i de ydelser,
som efterspørges, er vokset. Der
kan derfor ikke tales om, at særlige
kompetenceområder har mistet
deres aktualitet, tværtimod har
jeg oplevet øget behov for specialisering og dybde til støtte for
kundernes projekter og aktiviteter.
Med hensyn til lidt større sammenhængende løsninger, ses de fleste
opgaver lige nu på Business Intelligence området. (Red: “Business
Intelligence” referer til færdigheder,
processer, teknologier, applikationer og praksis brugt til supportering af beslutningstagen.)
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Scale Up &
Scale Out
af Ole Conradsen, IBM
Computerpriser falder til stadighed og kapacitet stiger.
Det betyder naturligvis, at der er et konstant fokus på,
om det er muligt at benytte billigere standardcomputere til at løfte store opgaver. Spørgsmålet er, om det
at ”Scale Out” er muligt i stedet for at ”Scale Up”?
Der er nok ikke noget entydigt svar på dette. Det
afhænger i høj grad af den load, der skal lægges på
systemet. En teknisk belastning kan paralleliseres
mere end en administrativ med mange data, men der
er store muligheder for besparelser ved at finde den
rigtige løsning.
Jeg vil i det følgende liste nogle konfigurationer, som
jeg har fået fra min kollega John Skjørbæk,
IBM Danmark A/S. Konfigurationerne er fremkommet efter konkret sizing af SAP-systemer til en større
dansk virksomhed. Et SAP-systemlandskab består af
et antal SAP-systemer, typisk HR-systemer, CRMsystemer og ERP-systemer. Desuden vil der være
udviklings- og testsystemer. Systemerne vil hver bestå
af en databaseserver, en central server og en eller flere
applikationsservere til at servicere brugerne. Antallet
af systemer i hele installationen kan derfor godt blive
til mange. Det skitserede er et normalt landskab for
systemerne i en større virksomhed med IT-systemer
til at understøtte forretningsprocesserne. Når systemlandskabet er kendt, og antallet af systemer
dermed kendes, kan man se på kravene til de enkelte

systemer, og forholde sig til hvilken teknologi, der kan
benyttes til implementeringen.
Vanskelige størrelser at sammenligne
Jeg har kigget på forskellige teknologier til at opbygge
et systemlandskab. Jeg har set på WINTEL, UNIX og
Z-series systemer til at løse opgaverne, men graden
af virtualisering, og måden det gøres på, er meget
forskellig, og derfor er det vanskeligt at sammenligne.
Jeg har i det følgende skema, ”Figur 1. Virtualiseringsteknikker” listet nogle af de karakteristika, der er ved
forskellige typer systemer og tilhørende virtualisering.
Som det ses fra ”Figur 1. Virtualiseringsteknikker”,
er der på UNIX og mainframe-systemer mulighed for
større grad af virtualisering. Her i eksemplet er det IBM
p-series, UNIX systemer og IBM z-series (mainframe),
som begge er i stand til at virtualisere over flere racks.
Der kan kun være kort afstand, men I/O skuffer (Adapter slots) behøver ikke at være i samme rack som processoren. Det betyder, at der er mulighed for at koble
flere enheder sammen og derved opnå en væsentlig
besparelse på driften.
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System x (x86)

System p (UNIX)

System z
(Mainframe)

Løsning A

Løsning A

Løsning A

Antal servere

75+75

1+1

1+1

Heraf fysiske servere

22+22

1+1

1+1

VMware virtuelle servere

53+53

0

0

NIC konfig: 1 stk. konsol, 1 stk. Vmotion, 2 stk. LAN

Management NIC’s

32+32

0

0

p og z vil benytte eksisterende NIC’s. x
vil bruge et ASM eller dedikeret NIC

NIC’s og switchporte

706

16

4

På UNIX vil der være 2 stk. pr. I/O
drawer

HBA’er og SAN-porte

194

16

16

På UNIX vil der være 2 stk. pr. I/O
drawer

Strøm til servere

112KW

50KW

45KW

På x86 er angivet forventet gennemsnitsforbrug, på p og z er forbrug for
fuldt udbyggede konfigurationer.

Køling til servere

168KW

75KW

67,5KW

Tommelfingerregel: Strøm til køling
=strøm til drift x 5

Strøm til drift af netværk

23KW

1KW

1KW

Strøm til køling af netværksudstyr

35KW

1,5KW

1,5KW

Strøm til køling = strøm til drift x 1,5

Strøm i alt

348KW

127,5KW

115KW

Ca. 3 x strømforbrug giver en væsentlig
forøgelse i driftsudgifter.

Plads

14 racks

2 racks

2 racks

Kvm-pris i serverum

Ekstra køleanlæg

Ja

Server Teknologi

Virtualiseringsmetode

Deling af forbindelser
og adapterer

Kommentar

Wintel (IBM x-series)

Typisk VM-ware

Ja, mellem virtuelle servere i samme
server

Ressourcer kan kun deles inden for
samme serversystem, typisk med op til
4 CPU’er / 24 cores

UNIX (IBM p-series)

LPAR, DLPAR og WPAR

Ja, mellem et antal servere, ikke
nødvendigvis i samme rack

Pga. fleksibilitet med opdeling af virtuel
server kan ressourcer deles mellem
flere servere mere effektivt.

Z-OS (IMB z-series)

Parallel Sysplex

Ja, mellem et antal servere, ikke
nødvendigvis i samme rack

Pga. fleksibilitet med opdeling af virtuel
server kan ressourcer deles mellem
flere servere mere effektivt

Bemærkninger

Hardware
Erfaring viser, at viste antal for x86 er
et teoretisk minimum. I praksis kommer
der flere servere.

System Management

HW-vedligehold

150 stk.

2 stk.

2 stk.

Firmware, device, drivers m.v. Et større
antal servere er ensbetydende med et
antal samtidige servermodeller, hvilket
komplicere HW-vedligehold.

Pris for årlig vedligehold og HW drift

+

++

+++

Prisniveauer i forhold til de andre
platforme

22+22 stk.

120 stk.

1 stk. z/OS

På mainframe afregnes z/OS efter
forbrug

Automatisk opdatering

På WINTEL regnes der med, at alle 150
servere skal have servicepacks flerer
gange årligt. På UNIX er der opdateringer 2 gange årligt, og på z-series er det
automatisk opdatering.

OS+Middelware
OS-licenser

OS-vedligehold

150 servere x mange årlige
opdateringer

Få servere x 2 årlige
opdateringer

I Figur 2 er der beregnet, hvor mange forbindelser, der
skal bruges i hver af de tre konfigurationer. WINTEL
systemer kommer op på 22+22 = 44 fysiske servere.
Derfor er der brug for mange netværkskort til manage-

Figur 1. Virtualiseringsteknikker
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Figur 2. Beregnede værdier for strøm og øvrigt ressourceforbrug

ment interfaces (32+32 = 64). Alle disse netværkskort
fører igen til, at der skal være et stort antal switches og
netværksroutere. I de to andre systemtyper kører det
hele internt i systemet, så udover, at det går hurtigere,
kræver det ikke eksterne forbindelser. Derfor bliver der
færre kabler og lavere installationsomkostninger. Hertil
kommer der besparelser på netværksudstyr og øget
fleksibilitet, idet der kan adderes yderligere virtuelle
servere til p- og z- series-systemer uden at addere
kabler eller anden HW.
COP 15 og CO2
Udover alle de praktiske ting med netværkskabler og
den omfattende opgave med at vedligeholde mange

systemer med tilhørende kodeord, ses det også, at der
er tale om et væsentligt større strømforbrug, og i disse
tider, hvor vi netop har haft COP15 klimakonference i
Danmark, er det også betydningsfuldt, at virksomhederne skærper den grønne profil og nedsætter CO2
udslippet mest muligt. Dertil findes en kontant besparelse på op til 233 KW x 24 x 7 x 365 dage = 14,3 Mill.
KW-timer/år. Ifølge DONG’s prisliste svarer det til et
merforbrug på 14,9 mill. kr./år. Denne artikel er måske
ikke fyldt med tekniske nyheder, og enkelte af beregningerne kan der også rokkes ved, men grundlæggende set viser beregningerne, at der er store muligheder,
også i 2010, hvis bare ideerne er der.
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Henvisningsprovision

FORUMAFTEN

Note fra markedsafdelingen:

Velkommen til endnu en Forumaften i selskab med
Microsoft om emnet Cloud Computing

Kender du kunder, der skal have løst en IT-opgave, og
har du ikke selv har mulighed for at servicere dem, kan du
henvise opgaven til ProData Consult og derved optjene
henvisningsprovision.
Bliver der brug for flere IT-konsulenter på din nuværende
opgave, kan du også henvise til ProData Consult og
optjene henvisningsprovision. Det kan være så enkelt, at
du måske blot har hørt om en kunde, der mangler IT-konsulenter til et projekt.
I alle tilfælde kan du kontakte os og kort fortælle, hvad du
ved om ogaven og bede os om at kontakte kunden.
Vi giver dig en hurtig tilbagemelding om, hvorvidt det lykkedes at levere en eller flere konsulenter til projektet.
Hvis vi sælger konsulenter til projektet, vil du automatisk
modtage en månedlig opgørelse fra os over, hvor meget
konsulenterne har omsat for, og du kan så sende ProData
Consult en regning på 2% af omsætningen ekskl. moms
for måneden. Henvisningsprovisionen gælder for hele kontraktperioden, hvor konsulenterne arbejder på projektet.
Eksempel:

Aftenen byder på følgende indlæg:
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Introduktion af René Løhde, Microsoft
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Introduktion til Cloud Computing
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Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid
undervejs.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Vi glæder os til at se dig!

Jens Jensen har i november måned omsat for kr.
160,417.50 + moms hos firma IT A/S.
Du har derfor optjent en henvisningsprovision på kr.
3,208.35 + moms for november.
Hvis du har spørgsmål til ordningen eller sidder med andre
overvejelser om henvisning, så ring endelig til mig.

Med venlig hilsen
Bent Hammerskov
Markedsdirektør
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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!
Vi mangler hele tiden flere erfarne
konsulenter over hele landet.
På www.konsulenter.dk er det
muligt at søge stillinger 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
SAP
SAS
Symbian OS
Tivoli
UNIX (AIX, HP, SUN…)
VMS
Windows 95/98/ME
Windows CE
Windows NT/2000/XP
METODER
CMMI
ITIL
LEAN
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
SAP ABAP
SAP R/3
TestDirector
Visual Basic/VB.NET
Visual Studio.NET
Weblogic
WebSphere

Embedded
Internet/Intranet (DHTML,

TEKNOLOGIER
.NET
3-Tier
AJAX
BizTalk
Client/Server

FORRETNINGS- OG
KONTORSTØTTEAPPLIKATIONER
Movex
Papyrus
QTP

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

IT-konsulentydelser på ekspertniveau

