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Finanskrisen
bremser ikke
it-udviklingen
It-branchen kører fortsat i et rimeligt højt gear og med en rekordlav arbejdsløshed. I begyndelsen af
december registrerede SAM-DATA en arbejdsløshed på 426 medlemmer. Det er det laveste tal i mange
år og er lidt lavere end i oktober. Når jeg synes, det er berettiget at nævne det, skyldes det, at vi ikke
kan åbne en avis, tænde for radio eller tv eller gå på internet uden, at vi bliver mødt med indslag om finanskrise, økonomisk tilbagegang og udsigterne til en markant stigning i ledigheden.

For præcis et år siden forventede IDC en vækst på 6 procent
i 2008, og meldte samtidig ud, at der manglede 6000 it-professionelle på det danske marked. Uanset om tallene er rigtige eller forkerte,
hersker der ikke tvivl om, at it-branchen har mangel på arbejdskraft og opbygget et beskæftigelsesmæssigt efterslæb. Det hul skal først fyldes op, og det kan den finansielle
krise og den økonomiske virkelighed ikke ændre på. Derfor
vil mit eget gæt være, at langt de fleste it-professionelle formentlig ikke mærker alvorlige følgevirkninger af den finansielle krise, før den er overstået.
Lad være med at gå i selvsving over de mange negative
prognoser for it-branchens vedkommende.
Min pointe er ikke at vende det blinde øje til den finansielle
krise. SAM-DATA overvåger den og følger udviklingen nøje.
Men indtil videre fortsætter arbejdsløsheden med at falde,
selvom den stort set ikke kan falde mere. Udviklingen vil
også koste arbejdspladser rundt omkring og det er ærgerligt, og det vil gøre ondt for den enkelte. Tallene viser dog
fortsat, at it-professionelle som rammes af ledighed, hurtigt
finder et andet job, såfremt de har de rette kvalifikationer.

ling, og mange nye teknologier ser fortsat dagens lys. Derfor er det afgørende for den enkelte at holde øje med udviklingen.
Og det er en vigtig pointe. Brug den finansielle krise til at
gennemgå dine kvalifikationer, dine fremtidige karriere- og
jobmuligheder. Her er der god hjælp at hente hos IT-fagets
fagforening SAM-DATA. Hvis du er i tvivl om egne muligheder – både som nyuddannet og veletableret - og står over et
vanskeligt valg, så stiller vi frit og kvit en karrierecoach til
rådighed. Bliver du afskediget i dit job, eller går virksomheden i betalingsstandsning eller konkurs, er vi ligeledes parate til at tage vare om situationen, så godt vi formår – både
med vejledning og med økonomi.
Brug finanskrisen konstruktivt til at træffe nogle vigtige beslutninger i forhold til medlemskab af fagforening, A-kasse
rådgivning om job- og karrieremuligheder, og et servicetjek
af dine kompetencer. Det er det, vi er sat i verden for. At
hjælpe medlemmerne.

Så den finansielle krise bremser ikke it-udviklingen. Der bliver investeret mange milliarder i den teknologiske udvik-
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Statens It skal være
Danmarks bedste
it-arbejdsplads
”Statens It skal være Danmarks bedste it-arbejdsplads.”
Det var temaet på en konference, som SAM-DATA og HK/Stat Hovedstaden tog initiativ
til sammen med det faglige netværk af tillidsfolk, som er etableret på en række statslige
arbejdspladser i forbindelse med de store it-omlægninger inden for Statens It. De fremtidige it-omlægninger kommer til at berøre 2000 medlemmer af SAM-DATA.
”Vi har taget initiativ til konferencen
for at sikre, at vi er med fra starten i
den proces med de store it-omlægninger i Statens It. Det er i staten overladt
til ledelsen på centralt hold at kommunikere forandringerne ud til de underliggende institutioner. Vi går derfor ind
og påtager os et medansvar for at sikre
at videregive informationer, så medarbejderne bliver informeret ordentligt og
ensartet. Dermed bliver vi en aktiv
samarbejdspartner i projektet med at
skabe Danmarks bedste it-arbejdsplads,” siger formand Pia Brade, SAMDATA.
Den store it-omlægning, som Statens It
har igangsat, vil føre til, at it-driften
samles i et nyt supercenter i Skatteministeriet, mens de administrative opgaver samles i Økonomistyrelsen under
Finansministeriet. Det betyder, at flere
tusinde it-folk og administrativt ansatte frem mod 2012 kommer til at

“Vi bliver en aktiv samarbejdspartner i projektet
med at skabe Danmarks
bedste it-arbejdsplads”
Pia Brade
formand SAM-DATA
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skifte arbejdsplads. Sammenlægningen
af it-opgaverne forventes at være tilendebragt i 2012.
For at få igangsat en dialog om de
mange flytninger og for at være en
aktiv sparringspartner i dialogen med
arbejdsgiveren Statens IT, tog SAMDATA initiativ til konferencen om Danmarks bedste it-arbejdsplads.
Nyt netværk
Netværket for tillidsrepræsentanter på
statslige arbejdspladser er etableret for
at kunne dele informationer på tværs
af arbejdspladserne, som skal aflevere
it-opgaver til det nye center i Skatteministeriet. Der er på nuværende tidspunkt omkring 20 statslige
arbejdspladser repræsenteret i netværket.
Staten ønsker at samle driftsopgaver
indenfor it, lønsedler, bogholderi og
regnskab i Skatteministeriet. Dermed

bliver driften af it centraliseret ved at
flytte opgaver fra de øvrige ministerier.
De administrative opgaver samles i
Økonomistyrelsen.
”Det er rigtig mange fusioner, rigtig
mange sammenlægninger, strukturer,
konsolidering af it-systemer og virksomheds kulturer som nu lægges sammen. Ethvert it-projekt og
forandringsprojekt af denne størrelsesorden koster mange ressourcer og koster mange kroner. Men i stedet for
kun at fokusere på hardware og software og systemer, vil vi gerne have, at
der bliver fokuseret på medarbejderne.
Ikke mindst på medarbejdernes viden.
Hvis Statens IT skal blive Danmarks
bedste it-arbejdsplads, er det nødvendigt, at medarbejderne involveres bliver motiveret til at arbejde der. Og det
kræver, at de bliver informeret ordentligt og får mulighed for at udvikle sig
fagligt,” siger Pia Brade.

To år i ventesalen
kan skabe vakuum
Af Flemming Kjærsdam

En af de store udfordringer Statens IT står overfor i forbindelse med de store it-omlægninger er de mange skift af arbejdspladser. I januar måned vil mange af de it-ansatte få et brev
om, at de skal skifte arbejde. Men i op til to år efter at have modtaget denne information, kan
medarbejderen ikke vide, hvornår skiftet til den nye arbejdsplads reelt sker og hvad vedkommende fremover skal arbejde med. Dermed skabes en generel usikkerhed om den fremtidige jobsituation.
Medarbejderne bliver bogstaveligt talt parkeret i en ventesal. Det
er præcis baggrunden for, at SAM-DATA og HK/Stat Hovedstaden
er gået aktivt ind i denne proces og at netværket for tillidsfolk i
staten er etableret. Det sker for at kunne yde support til de ansatte.
”De risikerer at sidde på deres egen institution i op til to år vel vidende, at de skal over til Skatteministeriet indenfor denne periode, men uden præcist at vide, fra hvornår. Hvis folk fortalte
mig, at jeg skulle skifte job, men jeg ikke kunne få at vide, hvornår jeg skulle skifte og heller ikke hvad mit arbejde bliver – så bliver både lønforhandlinger og den faglige viden efter min opfattelse
sat på stand-by. Det åbner en risiko, at mange folk flygter. Det er
den situation, vi gerne vil undgå ved at støtte med informationer,”
siger Pia Brade.
Derfor gik flere tilbagemeldinger fra deltagerne på konferencen,
at det var en rigtig god idé, hvis Statens It laver en række arrangementer, så kommende kollegaer kan mødes, inden de bliver flyttet. Dermed kan både arbejdsgivere og ansatte udnytte perioden i
ventepositionen aktivt, og dermed give folk en fornemmelse af,
hvad de kommer til at arbejde med fremover og hvilke kollegaer,
de skal arbejde sammen med.
”Vi har rigtig mange eksempler på medarbejdere, der spørger ind
til deres fremtid, og som bliver holdt hen med snak af deres lokale
arbejdsgivere om, at it-omlægningerne ikke kommer til at berøre
dem. Men det passer i reglen ikke. Derfor er vi nu gået aktivt ind i

dette, som en ekstra kommunikationskanal, der kan sikre, at tillidsfolk og medarbejderrepræsentanter og medarbejderne får de
rette informationer,” siger Pia Brade.
Foredragsholdere på konferencen:
Microsoft Danmark, der i to år i træk 2006 og 2007 - er kåret som
landets bedste it-arbejdsplads, deltog ved direktør Jørgen Bardenfleth som en slags ”rollemodel” på konferencen.
Statens It var repræsenteret med direktør Jørgen Cilius, der deltog for at fortælle om de udfordringer Statens It står overfor og
desuden at lytte til de fremmødte tillidsfolk.
Forskningsadjunkt Helle Hedegaard Hein ved Institut for Ledelse,
Politik og Filosofi på Handelshøjskolen deltog også. Hun forsker i
og arbejder med ledelse af fagprofessionelle og højt specialiserede
medarbejdere.
Desuden var repræsentanter fra omkring 20 statslige arbejdspladser – ministerier og styrelser.
Tillidsrepræsentanter laver nyt netværk i staten
Tillidsrepræsentanterne i det statslige netværk er ved at udarbejde forslag til de aktiviteter, som netværket nu skal arbejde videre med. Meget af den interne kommunikation vil foregå på
e-mail, hvor der vil ske en løbende orientering. Der oprettes desuden et elektronisk debatforum for medlemmer af netværket.
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Målet er fem 12-tall
Birgitte Aabo. Foto Henrik Kastenskov

23- årige Rasmus Donbæk Knudsen har aspergers og var for få år siden ved at miste troen på,
at det kunne lykkes ham at få en uddannelse. Nu læser han til datamatiker i Vejle og har
foreløbig scoret to 12-taller.

Folkeskoleeleven Rasmus snører sine sko og gør sig klar til at gå til
skolen i stedet for at cykle, som han plejer. Hans far, Otto Knudsen,
bemærker det:
”Skal du ikke cykle i dag?”
”Nej. Min cykel er punkteret”.
Hans far tilbyder at lappe cyklen, og det vil Rasmus da gerne have.
Det viser sig, at den har været flad længe. Hans far undrer sig, som så
mange gange tidligere. Hvorfor vælger drengen at gå til skole dag
efter dag, i stedet for at bede om at få cyklen lappet?
”Vi syntes, at det var pudsigt, at han generelt ikke agerede på egne
behov. Han har heller aldrig givet udtryk for, at han kunne tænke sig

nyt tøj eller lignende. Hvis vi tog ham med ind i en forretning og han
så, at der var 50 par at vælge imellem… det var fuldstændig uoverskueligt for ham. Samtidig var han svær for os at nå ind til, han viste ikke
mange følelser ”, fortæller Otto Knudsen, der fulgte sin drengs opvækst tæt som hjemmegående far med eget autoværksted.
Der var mange større og mindre episoder, hvor Rasmus reagerer anderledes, end omverdenen forventede, og han havde det ikke let i skolen, hvor han tilbragte en del tid på gangen med andre typer opgaver
end de øvrige elever. Han var foran i matematik, men var til gengæld
længe om at lære at læse.
Desuden var han ikke særlig interesseret i socialt samvær og kunne

Aspergers
Aspergers syndrom er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, en mild form for autisme.
Man har altid kendt til mennesker, der udviste
tegn på syndromet, men en officiel diagnose kom
først i 1992.
Fælles for Aspergers syndrom og andre former for
autisme er, at de ramte har det svært med sociale
samspil. Desuden kan de udvise stereotyp og
ufleksibel adfærd.
Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede.
Kilde: Videnscenter for Autisme

AspIT
Nogle Aspergers ramte formår, ligesom Rasmus, at
gennemføre uddannelser på normale vilkår, men
for flertallet er det umuligt.
AspIT er en tre-årig IT-uddannelse, der direkte retter sig til mennesker med Aspergers. Efter opstart
i Vejle udbydes den nu også i København, Århus,
Odense og Skive.
Eleverne har typisk ikke været i stand til at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve, men de har
særlige evner indenfor IT og virksomhederne har
taget godt imod dem, fortæller projektchef Ole Bay
Jensen, Vejle Handelsskole.
Uddannelsen koster godt 710.000 kr. pr. elev.
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“Jeg har altid vidst, at
jeg var anderledes, men
ikke hvorfor. Så det var
faktisk rigtig dejligt at få
at vide. Det gjorde mig
også i stand til at gå på
nettet og læse om aspergers og lære mere om
det”.

ler
lide at begrave sig i bøger med matematiske formler eller andre emner,
som han pludselig blev tændt på. Han spillede skak, gik meget op i sin
IQ og fik den hos Mensa testet til 155, højt begavet, hvorefter han blev
mobbet som ’Mensanørd’. Så han var selv særdeles opmærksom på, at
han var anderledes. Men først for få år siden, 21 år gammel, fik han diagnosen aspergers. Det fik mange ting fra for- og nutid til at falde på
plads for ham og hans familie.
”Jeg har altid vidst, at jeg var anderledes, men ikke hvorfor. Så det var
faktisk rigtig dejligt at få at vide. Det gjorde mig også i stand til at gå på
nettet og læse om aspergers og lære mere om det”, siger Rasmus.
Klæbehjerne
Hvad Rasmus læser, glemmer han sjældent.
En gang brugte han tre timer på at læse svarene på 300 paratvidenkort
i spillet Trivial Pursuit, hvorefter hans far hørte ham i dem. Rasmus
kunne huske 94 procent af dem. En evne, der også kom ham til gode i
forbindelse med eksamener i de fag, han var mindre god til i folkeskolen
og gymnasiet – ’snakkefag’ - han lærte sig simpelthen pensum udenad,
selv om han ikke nødvendigvis forstod det.

I gymnasiet fik han det langsomt dårligere psykisk. Da han efter studentereksamen flyttede hjemmefra og efter et mislykket job hos en købmand begyndte på Ingeniørhøjskolen, fik han en alvorlig nedtur.
”Jeg syntes, at det var spændende fag, men alting foregik i grupper på
fem mennesker. For mig er det lige i overkanten at forholde mig til så
mange mennesker. Og så var rammerne ikke faste nok for mig. Jeg har
altid været en kviksak til matematik og logisk tænkning, men sådan
noget med selv at finde ud af, hvor laboratoriet er og skaffe en nøgle,
hvis der er låst, eller selv tilslutte netværket… det kom til at fylde for
meget og slugte min energi”, fortæller Rasmus.
Den løse studiestruktur gjorde ham panisk, og selv om han kæmpede sig
igennem 1. semester, var han fuld af modløshed og orkede til sidst ikke
det mest basale, som at stå op at tage tøj på. Ifølge sin far var han på
grænsen til at være psykotisk på det tidspunkt.
Forståelse
En psykiater formidlede kontakt til Ole Bay Jensen, der er projektchef
for AspIT-uddannelsen i Vejle. Uddannelsen henvender sig specielt til
unge med aspergers, men Ole Bay Jensen foreslog i stedet Rasmus at
begynde på den almindelige datamatikeruddannelse på EDBskolen, som
er mere skemalagt end studierne på Ingeniørhøjskolen. Samtidig tilbød
han at være mentor for Rasmus, der straks slog til.
”Det var fantastisk at møde et menneske, der forstod Rasmus. Det har
været meget op ad bakke for os at få Rasmus’ behov imødeset gennem
tiden, men Ole spurgte Rasmus, om han ville hentes på banegården, når
han skulle begynde, selv om den kun lå 100 meter fra skolen. Han tilbød
også at gå med i klassen første dag og fortælle om, hvad aspergers er.
Det var en stor lettelse for Rasmus. Ole blev hans livline”.
Ole Bay Jensen sørgede også for, at Rasmus blev fritaget for gruppearbejde og mødes stadig med Rasmus, der nu går på 4. semester, en gang
om ugen.
”Uden Ole var det nok gået galt. I begyndelsen var jeg nervøs for, om jeg
var i stand til at komme igennem uddannelsen. Nu har jeg været til eksamen tre gange. Første gang fik vi ikke karakter, men jeg bestod og
blev bedt om at holde mit foredrag for klassen. I 2. semester fik jeg 12 og
tænkte ”Ih, hvor sjov! Tænk hvis jeg kan få et mere!”” Det fik jeg i 3. Semester, så nu har jeg to 12’taller og mit mål er at få 12 samtlige fem
gange, vi får karakter i løbet af uddannelsen”, fortæller en glad Rasmus.
Han glæder sig, til han efter nytår skal i gang med sin afsluttende projektopgave hos Bygteqit i Vejle:
”Jeg skal arbejde med optimering af planlægning og øjner chancen for at
bruge noget at den viden, jeg har om kunstig intelligens, som jeg har
som selvstudie – resten af klassen har et andet speciale. Det bliver
meget spændende”.
Rasmus håber, at det går så godt, at han får ansættelse hos Bygteqit
bagefter:
”Min far plejer at sige, at det altid er et kompliment, hvis man bliver
ansat, hvor man er udlært”.
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Broget mobilmarked
udfordrer udviklerne
Af Stig Andersen

Der er kamp om at blive den dominerende platform for mobile enheder. For udviklerne bliver det daglige arbejde stadig mere komplekst.
iPhone og Google Android har fået rusket godt og grundigt op i
markedet for mobile enheder. Specielt iPhonen har på rekordtid
snuppet en stor del, 13 procent, af det lukrative marked. Det er
mere usikkert, hvad Googles Android initiativ kan føre til, men
ingen, heller ikke Microsoft, kan tillade sig at tage let på, hvad
der kommer fra den kant.
For udviklerne betyder det, at deres arbejde bliver endnu mere
kompliceret, end det er i forvejen. Der er mange spillere på
banen, hvor kampen om at blive den dominerende platform udkæmpes, og for udviklingshusene er det helt afgørende, at man
satser på den rigtige platform. Martin Løbger er mobility-ekspert og udvikler i den danske afdeling af HiQ, der blandt andet
udvikler forretningsapplikationer til mobile enheder.
- Vi vælger i høj grad udviklingsplatform ud fra målgruppen.
Meget firkantet er det den klassiske problemstilling om ’rich’
eller ’reach’. Hvis man laver noget, der skal nå så mange som
muligt på forbrugermarkedet, vil man typisk vælge Java og
Symbian operativsystemet, som understøttes af Nokia og en
række af de andre store producenter. Hvis man derimod skal
udvikle en dedikeret forretningsapplikation til en mere snæver
gruppe, for eksempel til sælgerne i en koncern, kan man tillade
sig at kigge på .NET og Windows Mobile, siger Martin Løbger.
Open Source-miljøet er også på banen med et antal Linux-baserede mobiltelefoner, men indtil videre må de regnes som nicheprodukter for entusiasterne.
Mange tests og begrænsninger
Ud over den manglende konsolidering hvad angår platform, så
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er situationen på hardware-siden også en daglig udfordring for
udviklerne. Jacob Møller, direktør for spiludviklingsfirmaet
Kiloo, fortæller, at firmaet udvikler deres spil til 500 forskellige
telefontyper, hvilket stiller enorme krav til testprocedurerne.
Selvom softwareplatformen formelt set er den samme, opstår
der ofte forskellige fejl i applikationerne på tværs af mærker og
modeller. Og en bugfree telefon er absolut en sjældenhed, hvilket ikke er så overraskende, når man ser på, hvor tit der bliver
sendt nye modeller på markedet.
Hvis man udvikler til mobile enheder, er der en række specielle
forhold, man skal være opmærksom på. Christian Rønde Oligschläger, udvikler hos Kiloo, fortæller:
- Der er først og fremmest begrænsninger på plads og hukommelse. Sommetider må den færdige applikationsfil ikke fylde
mere end 64 kb inklusiv grafik, og Java fylder jo godt i sig selv.
Så man skal hele tiden optimere sin kode, så den fylder så lidt
som muligt og kræver så få ressourcer som muligt. Vi sørger for
hele tiden for at lægge parametre ind, så vi nemt kan skære
dele af koden væk efterfølgende. Og vi må også indrømme, at vi
sommetider gør vold på de objektorienterede principper i Java
for at mindske hukommelsesforbruget.
På grund af den mindre skærm og de mange forskellige navigationsmetoder skal udvikleren også være meget opmærksom på
problemstillinger relateret til brugergrænsefladen. Og det er
den enkelte udvikler, der selv skal sørge for at holde sig inden
for de snævre rammer, fordi ingen af de frameworks, der er til
rådighed i dag, hjælper udviklerne med det.

Konsolidering over nogle år
De fleste, der arbejder med mobile enheder, forventer, at der
over de kommende år vil ske en konsolidering af både hardware og softwareplatform. Skellet mellem mobiltelefoner,
smartphones og netbooks vil blive helt udvisket, og nogle af aktører i kampen om at blive dominerende på softwareplatformen
vil få problemer. Thomas Riisgaard Hansen, postdoc på Datalo-

gisk Institut i Århus, forventer, at kravene til de mobile enheder
kommer til at ligne dem, vi stiller til vores computere, for eksempel umiddelbar netadgang til flatrate, hvilket formentlig
også betyder, at internetapplikationer på de mobile enheder vil
vinde frem. Og i den udvikling vil platforme, der udelukkende
understøtter mobile enheder, som for eksempel operativsystemet Symbian, blive nødt til at tilpasse sig et bredere publikum.

Det store platformsspil
Der er dømt klumpspil i kampen om at blive blandt de dominerende platforme på mobilmarkedet. Her er der nogle af de mange spillere,
der kæmper om både udviklernes og kundernes gunst.

Programmeringssprog
Framework
Operativsystem
Hardware
Kommentar

Programmeringssprog
Framework
Operativsystem
Hardware
Kommentar

Symbian C++, Java, Python,
OpenC, Flashlite
S60, UIQ, MOAP, QT
Symbian
Smartphone
Sidder på knap halvdelen af
det globale marked, men
med nedadgående tendens.
Stor udbredelse på grund af
det store udbud af apparater. Symbian er netop købt
af Nokia, som sammen med
flere store producenter har
taget initiativ til Symbian
Foundation, der skal gøre
Symbian til en åben og gratis platform.

Java, C++

ObjectiveC
iPhone Apps
Mac OS X
iPhone
Apples spark over skinnebenet til den gamle garde.
Er man til Mac og iPod, er
iPhonen et must-have. iPhone App Store er ved at
drukne i applikationer fra
begejstrede udviklere. Har
på rekordtid erobret knap
13 procent af det globale
marked.
Understøtter ikke Java,
Flash og Widgets

Java, C++
BlackBerry JDE
BlackBerry OS
BlackBerry Smartphone
En oldtimer, der stadig er
uhyre populær i den angelsaksiske verden og blandt
it-ansvarlige på grund af
central lagring af data. Ligger med knap 16 procent på
andenpladsen i globale markedsandele efter
Nokia/Symbian. Leveres af
RIM (Research In Motion)

GTK, QT, EFL m.fl
Linux
Smartphone
Open Source – nu også på
mobilmarkedet. Motorola,
Samsung, Nokia, Panasonic
samt de mere eksotiske
som OpenMoko kan levere
apparaterne. Har en global
markedsandel på lidt over 7
procent.

C#, Visual Basic, C++, Java,
Flashlite
. NET API
Windows Mobile 6.0
Smartphone
Microsofts bud på en mobil
platform. Står traditionelt
stærkt i forretningsverdenen på grund af tradition og
tæt integration til dominerende PC-applikationer. Har
lidt over 11 % af det globale
marked.

Java
Android Apps
Linux
Smartphone
Nyt, spændende og stadig
usikkert, hvor det vil føre
hen. Promoveres af Open
Handset Alliance, der bl.a.
tæller, HTC, Motorola, Qualcomm og Google.

Java, C++
Simplicity, PAF m.fl
PalmOS
PDA, Smartphone
Oprindelig udviklet til
PDA’en PalmPilot, men kan i
dag anvendes på andre apparater. Har i dag kun en
global markedsandel på 2
procent.

Operativsystem-uafhængige platforme
Programmeringssprog
Framework
Kommentar

JavaFX Mobile
JVM
Suns bud på en platform til
mobile apparater. Udbredt
tvivl om levedygtigheden.
Bloggere står i kø for at
dømme initiativet ”too little
too late”.

HTML
Browser
Ideel til letvægtsfunktionalitet, og så har man adgang
til kendte applikationer
uden at skulle bekymre sig
om platform.

Widgets
Browser
Webapplikationer pakket
ind i en let zip-fil. Ser meget
lovende ud.

Flash
Flash Player
Ideel til de grafiktunge applikationer. Kræver – ikke
overraskende - at Flash
Playeren er understøttet.

Kilde til markedsandele: Gartner, www.gartner.com/it/page.jsp?id=827912
Oversigten er lavet i samarbejde med Thomas Riisgaard Hansen, postdoc på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet.
Bemærk, at listen af programmeringssprog og frameworks ikke nødvendigvis er udtømmende.

SAM-DATA og PROSA afholder i fællesskab arrangementet:
MOBILUDVIKLING - indblik, viden, hvordan?
Se mere på side 11
side 9

Finanskrisen øger
outsourcing og
selvbetjening
Af Flemming Kjærsdam

Finanskrisen vil føre til, at flere simple programmeringsopgaver i Java og C++ bliver outsourcet til andre lande og at virksomheders interne servicerutiner bliver lagt ud som digital
selvbetjening til kunderne – nøjagtig som det er kendt hos banker, teleselskaber og offentlige
hjemmesider. Derved bliver de eksisterende it-systemer tilført ny effektivitet, mens mange nye,
især større it-projekter bliver sat på hold.

“Vi vil se mere selvbetjening på nettet,
som vi allerede kender det fra banker
og en række teleselskaber”.

Nordic Partner Edward O´Hara, Jupiter
Research mener den finansielle krise godt
kan få en positiv betydning for it-branchen i den forstand, at mange virksomheder nu fokuserer på økonomien og lærer
at bruge de eksisterende it-systemer
bedre.
”Vi vil se mere selvbetjening på nettet,
som vi allerede kender det fra banker og
en række teleselskaber. De discount orienterede teleselskaber var først til at
bygge deres forretninger op ved at levere
service på nettet, men den trend har
bredt sig til alle de store teleselskaber, og
de er tæt på at være der, hvor bankerne
har været et stykke tid,” siger Edward
O´Hara.
Det er alle typer af on-line service og
funktioner fra bestilling af produkter,
produktservice, manualer, reklamationer,
konfigurering af løsninger mv. Det har
tidligere været interne funktioner. Men
tilskyndet af finanskrisen får selskaberne
nu kunderne til at gøre mere af arbejdet.
Virksomhederne gør funktioner i deres interne systemer tilgængelige for kunderne.
De vender dem bogstaveligt talt ud ad.
Derved kan virksomhederne både undgå
investeringer i nye løsninger og formindside 10

SAM-DATA magasinet 01/2009

ske antallet af administrative opgaver i
egen organisation. Der vil ifølge Edward
O´Hara komme flere af den slags løsninger i løbet af finanskrisen.
Samtidig med ser man, at softwarehusene, som leverer løsningerne, outsourcer
de mere simple programmeringsopgaver
af Java og C++ til Polen, Ukraine og Indien. Programmeringen lægges delvist
ud, mens de selv tager ledelsen af projekterne. Det er også en del af forklaringen
på, hvorfor Danmark kan vinde job ved
outsourcing af it-opgaver til udlandet,
fordi der bruges mange ressourcer på at
lede projekter.
Så bundlinjen på finanskrisen for Edward
O´Hara er mere outsourcing og mere digital selvbetjening i 2009.
Nye projekter på hold
Samtidig bliver nye større it-projekter sat
på hold. De større virksomheder slår
bremserne i for en række af de store itprojekter. Nøjagtig som ved de økonomiske kriser i 1991-1992 og i 2001-2004 går
det ud på at udnytte software meget mere
effektivt. Mange virksomheder bruger
kun mellem otte og ti procent af funktionerne i deres økonomisystemer. De kan
standardisere arbejdsgange i organisatio-

nerne, så der opnås en større udnyttelsesgrad af de eksisterende it-systemer frem
for at investere i opgraderinger og nye itsystemer, der integrerer på tværs af itplatforme.
”Der er en del af de store virksomheders
it-afdelinger, som har indført ansættelsesstop, og det gælder også it-afdelinger i
bankerne og i de større Navision huse. De
får færre nye projekter. Desuden ser vi
også færre investeringer i hardware – ved
at udskyde softwareinvesteringer. Det
svarer til at beholde sin bil et par år mere
frem for at købe en ny og større,” siger
Edward O´Hara.
Mange virksomheder kører stadig med
operativsystemet XP fra Microsoft. Men
hvis de opgraderer til Vista vil det kræve
hardwareinvesteringer.
”Den type beslutninger kan man sagtens
vente med, uden at det skader virksomhedernes forretning. På samme vis, hvis
man bruger økonomisystemet Navision,
og man gerne vil opgradere til Microsoft
Dynamics, vil det kræve nye, større servere. Det venter mange virksomheder
med,” siger Edward O´Hara.

PROSA og SAM-DATA inviterer i fællesskab til:

MOBILUDVIKLING
– indblik, viden, hvordan?
Kom til en dag i mobilens tegn og kom hurtigt i gang med at
udvikle på mobile platforme.
Hør om:
•
•
•
•
•
•

Windows Mobile
Symbian S60
Google Android
Openmoko
Java (C++), Adobe Flash Lite og Widgets
Mobile Experience og Mobile Advertising

Dagens program vil have fokus på udvikling gennem oplæg og konkrete eksempler. Du vil få mulighed for
at teste enkelte hands on kode eksempler under vejledning af professionelle udviklere. Og du får konkrete
erfaringer, gode råd, indblik og viden om udfordringerne ved at udvikle på mobile platforme i en kompetent
faglig ramme.

TID OG STED
Torsdag den 26. februar 2009 kl. 9-16. Kaffe, croissanter og registrering fra kl. 8.30.
Scrollbar på IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S.

PRIS OG TILMELDING
Pris for medlemmer af PROSA eller SAM-DATA kun 350 kr.
For ikke medlemmer 2.650 kr.
PROSA-medlemmer kan tilmelde sig på www.prosa.dk/kalender
SAM-DATA-medlemmer kan tilmelde sig på www.sam-data.dk
Ikke medlemmer kan tilmelde sig og betale online via enten PROSA eller SAM-DATA.

FØLG MED
Programmet opdateres efterhånden - Følg med på enten www.prosa.dk eller www.sam-data.dk

     

 

Arrangeret i samarbejde med Crossroads Copenhagen
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Finanskrisen er
anderledes end
dotcom-krisen
Af Flemming Kjærsdam

Den finansielle krise, som vil blive afløst af økonomisk tilbagegang, er totalt forskellig fra
den krise, som opstod, da dotcom-boblen bristede i begyndelsen af dette årti. Dotcom var
en krise i it- og telebranchen og gav ikke økonomisk tilbageslag i samfundet. Den nye finansielle
krise tager sit afsæt i den finansielle sektor og breder sig som ringe i vandet til det omgivende
samfund og lægger det økonomiske klima på køl.
It-branchen står i lighed med andre brancher - overfor en økonomisk tilbagegang. Men it-branchen står ikke først for og vil formentlig ikke blive ramt hårdere end andre brancher. Dermed
adskiller den nuværende finansielle krise sig fra den krise, it- og
telebranchen oplevede, da dotcom-boblen sprang i eftersommeren
2001. Dengang tog krisen sit udgangspunkt i it-branchen.
Den startede med, at Intel og Microsoft – de to største indenfor pcmarkedet – meldte om vigende indtjening. Ikke recession, men en
tilbagegang i indtjeningen. Dermed blev den eufori, som it-branchen havde oplevet op til År2000 udskiftningerne, de nye ERP-systemer og ikke mindst de mange nystartede internetfirmaer i
Silicon Valley, afløst af skepsis.
It-branchen var blevet pustet op af rigtig mange investeringer i itaktier, som var sat i spil med folks pensioner. Dengang blev telebranchen også ramt, så investeringer, der var gennemført med
aktiepenge og løfter om en ”ny økonomi” på internettet, faldt totalt fra hinanden. Ciscos markedsværdi faldt i løbet af nogle måneder 4000 mia. kr. Boblen bristede og luften sivede ud af
ballonen i løbet af kort tid, da det gik op for folk, at deres sparepenge var ved at blive spillet op.
Fejlslagne softwareprojekter
Et andet hårdt slag for it-branchen dengang – som ofte er overset
– er den kendsgerning, at virksomheder mistede over 800 mia. kr.
i USA – alene på fejlinvesteringer i software. Tre ud af fire softwareprojekter gik galt. ERP-systemer blev kørt ind i virksomhederne
uden tilpasning. Større it-projekter fik generelt et blakket ry, og
it-branchen kom helt ned på jorden. Og det varede tre år før de
gode tider kom tilbage.
Men det er også værd at erindre sig, at det er under dotcom-bølgen, at Google og Amazon bliver skabt og SAP opnår markant udbredelse. Nogle af de mest veletablerede nye internet-forretninger
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er skabt i den periode og nogle af de største leverandører af koncernsystemer blev tilpasset forretningerne. Så krisen dengang var
også en slags overlevelseskamp og konsolidering. Og på den måde
minder dotcom og den nuværende krise om hinanden.
Den nye finansielle krise
Den finansielle krise i dag er også anderledes. Den har sit afsæt i
finanssektoren. Og ikke kun blandt danske banker. Den gør det
sværere for alle virksomheder og private at låne penge, og da bankerne ikke har villet garantere lån indbyrdes, sætter det et negativt finansielt kredsløb i gang, hvor kodeordet risikerer at blive
tilbageholdenhed. En økonomisk tilbageholdenhed der også rammer it-branchen. Hvor meget eller hvor lidt er uvist. Der er ingen
grund til at lade depressionen tage over, da den usikkerhed om,
hvad fremtiden bringer altid har været en del af it-branchens virkelighed.
Konsolideringen
En sidste vigtig grund til, at denne finanskrise er anderledes end
dotcom-krisen for syv år siden er, at it er blevet en langt mere integreret del af forretningen. I de syv år, der er gået siden dotcomkrisen, er internet, digital selvbetjening, informationssøgninger,
e-handel, hjemmebank, hjemmearbejdspladser slået igennem på
fuld styrke.
Dette markante skifte kan afbøde virkningerne af den finansielle
krise for it-branchen. Ikke sådan at forstå, at it-branchen ikke bliver ramt. Men der vil komme flere nye forretningsvendte it-projekter, som effektiviserer virksomheder og organisationer, og
dermed med fordel kan blive gennemført under krisen.
På den måde vil virksomheder, der gennemfører kundeorienterede
og forretningsrelaterede it-projekter, få et forspring i forhold til
virksomheder, som sætter it-projekter på hold af økonomiske årsager.

Analysefirmaerne
nedjusterer
Af Flemming Kjærsdam

Samtlige førende analysefirmaer indenfor it-branchen nedjusterer deres vækstprognoser. Ifølge IT-brancheforeningen forventes en vækst på omkring 2 procent i 2009.
Det er halvt så meget som forventet i 2008. I foråret 2008 forventede man en vækst på
det dobbelte – altså 4 procent i 2009.
European Information Technology Observatory (Eito) har også barberet
deres vækstskøn for 2009. De forventede en global vækst for it på 4,5 procent. Dette skøn var, inden
finanskrisen. Nu efter finanskrisen er
væksten reduceret til 2,7 procent. Men
det er trods alt en vækst.
Det dækker dog over store forskelle.
Pc-markedet i Europa ventes ifølge
Eito at blive negativt med et minus på
1,4 procent. Levealderen for en pc bliver forlænget, og man undgår at skifte

operativsystem og officepakker, og dermed også at øge kapaciteten med ny
hardware.
Tilsvarende stiger IT-services ifølge
Eito med 3,4 procent.
Som det ses er antallet af fastnettelefoner faldet med 30 procent siden 2001,
mens antallet af mobiltelefoner er steget med 70 procent. Det har samtidig
medført en markant vækst i mobile services over internet, som er hele væksten indenfor internetabonnementer.

Teknologiudvikling siden dotcom

Mio.

2. halvår
2001

1. halvår
2008

Fastnet :

3.9

2,7

=

minus 30 procent

Mobiltelefoner

3,9

6,6

=

plus 70 procent

SMS beskeder

723

6500

=

plus 800 procent

Internetabonnementer

2,0 mio.

6,9 mio.

=

plus 245 procent

Internettet anvendes på en række forskellige platforme, som vil understøtte
anvendelsen af it i alle sammenhænge.
Dertil er der kommet en række nye
teknologier efter dotcom som følge af
Internet. Mindst 525.000 bruger IP-telefoni. Yderligere 485.000 forventer at
bruge IP-telefoni i løbet af de kommende seks måneder. Dermed runder
det 1 million brugere i Danmark inden
sommer.
De forbrugervendte netværk, som Facebook, Linkedin og andre sætter også
en ny udvikling af kundevendte serviceydelser i gang. Mange af de virksomheder, som har penge på bankbogen, vil
ikke sætte deres it-udvikling i stå. Endelig er der ifølge IT-Brancheforeningen en hel del virksomheder, som ikke
har udskiftet deres ERP-system siden
de kørte det ind ved År2000 skiftet. De
har et behov for at udskifte ERP-systemet. Så udviklingen indenfor it- og tele
er på ingen måde gået i stå og vil heller
ikke gøre det på grund af finanskrisen.
Det kan sætte farten ned.

Kilde: IT- og Telestyrelsen
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Det kan koste kassen at
begå fejl efter en konkurs
Af Flemming Kjærsdam

Det kan koste dig op til 110.000 kroner – efter skat – hvis du
begår fejl efter at din arbejdsgiver er gået konkurs. Det er især de
to første uger efter en konkurs, at du skal være fremme i skoene.
Hvis du bliver bedt om af kurator – advokaten for konkursboet at udføre arbejde for konkursboet uden først at have sikret dig at
få løn for dette arbejde, risikerer du at miste alle tilgodehavender.
Også de manglende udbetalinger af løn fra før konkursen.
Dermed kan du miste op til 110.000 kroner – udbetalt - som er det
maksimumbeløb, Lønmodtagernes Garantifond kan udbetale.

Det er heldigvis kun et fåtal af virksomheder, der går konkurs.
Men der er også virksomheder, som kan gå i betalingsstandsning.
Forskellen på de to ting er, at konkursen sædvanligvis er noget
udefrakommende begærer, mens en betalingsstandsning besluttes
af ledelsen i virksomheden. Betalingsstandsning besluttes normalt med henblik på at finde penge til fortsat drift af virksomheden. Det er et andet regelsæt, der gælder for medarbejderne ved
betalingsstandsning. Her kan medarbejderne ikke miste sine tilgodehavender på samme måde som ved en konkurs.

Det fortæller juridisk konsulent Jeanette Hahnemann, HK. Derfor
er det en rigtig god idé at være medlem af en fagforening og henvende sig til fagforeningen i samme øjeblik en konkurs bliver officiel gennem Skifteretten.
”Sædvanligvis opdager medarbejderne, at en konkurs kan være
under opsejling, hvis de ikke får udbetalt løn til tiden. Først kommer lønnen lidt for sent og siden kommer den måske slet ikke. Der
er en periode med økonomiske problemer, før konkursen bliver officiel. Så snart konkursen bliver begæret, er det afgørende, at
medarbejderen gør de rigtige ting, ellers risikerer de at sætte op
til seks måneders løn over styr,” siger juridisk konsulent Jeanette
Hahnemann, HK.

“Sædvanligvis opdager
medarbejderne, at en
konkurs kan være under
opsejling, hvis de ikke får
udbetalt løn til tiden”.
Jeanette Hahnemann
Juridisk konsulent

HK hjælper dig
gennem en konkurs
lingstider – mellem fire til seks uger på grund af de mange konkurser som
finder sted. Derfor yder HK et rentefrit
lån til medlemmer, indtil de får deres
tilgodehavender fra Lønmodtagernes
Garantifond. Lånet svarer til den enkeltes nettoløn.

udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, som kun dækker konkurser eller
hvis en ejer af virksomheden dør. Derfor skal den enkelte medarbejder være
på dupperne, hvis der opstår uregelmæssigheder og kontakte fagforeningen.

Dernæst er det vigtigt at sikre, hvis
medarbejderen efter konkursen bliver
tilbudt arbejde af konkursboet, at
sikre sin løn og feriepenge i de første
uger, idet Lønmodtagerens Garantifond ikke dækker for den undersøgelsesperiode, hvor kurator har ansvaret
for konkursboet.

Betalingsstandsning
Hvis et medlem af HK henvender sig
på grund af arbejdsgiver er gået i betalingsstandsning og ikke har fået udbetalt sin løn, sender HK et brev til
arbejdsgiveren med krav om, at medarbejderen får sit tilgodehavende.
Hvis arbejdsgiver ikke betaler omgående, tilbageholder HK arbejdskraften.
Og hvis arbejdsgiver ikke betaler
inden for to til tre dage ophæves ansættelsesforholdet.

Medarbejdere kan godt havne i en
økonomisk knibe, når Lønmodtagernes
Garantifond har længere sagsbehand-

Ved en betalingsstandsning kan medarbejderne således risikere at arbejde
uden at få sin løn og uden at få den

”Man skal frem for alt lægge mærke
til, om lønnen kommer. Hvis ikke, skal
fagforeningen kontaktes med det
samme. Derudover er det vigtigt at
gøre opmærksom på, at medarbejdere
har ret til at blive informeret og hørt,
hvis arbejdspladsen kommer i økonomiske vanskeligheder. Så man skal
have valgt en medarbejderrepræsentant, der kan sidde med ved ledelsens
møder. Hvis ledelsen ikke vil acceptere
det, skal vi gerne over for arbejdsgiveren påpege det,” siger Jeanette
Hahnemann

Uanset hvilken økonomisk klemme
medarbejderne havner i, kan HK
hjælpe.
Først og fremmest handler det om, at
HK hjælper med at udfylde de formularer korrekt, så medarbejdere, der rammes af konkurs kan ophævet
ansættelsesforholdet og anmelde
deres tilgodehavender af løn og ferie.
Derfor er det vigtigt at have styr på
lønsedler og feriepenge.
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Få en karriere
med plads til dit privatliv
KMD er i rivende udvikling, og der er plads til både dig og din familie. Vi tilbyder en solid it-karriere
i et menneskeligt miljø, hvor alle kender værdien af en god balance mellem job og privatliv. Hos KMD
formes din ansættelse løbende efter dine individuelle ønsker, fordi vi ved, at din arbejdsglæde afhænger
af meget mere end spændende opgaver. Emner som orlov, barsel og spontane fridage med børnene ses
som givtige investeringer, der giver afkast på alle fronter. Se de aktuelle jobmuligheder på kmd.dk/job
I KMD får du 3000 engagerede kollegaer, der tilsammen bidrager til en omsætning på mere end 3 mia. kr. om året.
Det gør os til en af de største it-virksomheder i Danmark. Vi har kontorer i Ballerup, Herlev, Odense og Aalborg. Læs mere på kmd.dk

Finanskrisen rammer ERPmarkedet i andet halvår
Af Flemming Kjærsdam

Finanskrisen vil først for alvor ramme ERP-leverandørerne i anden halvdel af 2009.
Dermed slår finanskrisen forsinket igennem på dette område. Mange ERP-leverandører har i
dag ordrebøgerne fyldte med igangværende it-projekter, som er ved at blive implementeret
eller som vil blive det i det kommende år. Men i takt med, at flere virksomheder trækker i
håndbremsen, bliver ordrebøgerne hos ERP-leverandørerne ikke længere fyldt op i samme
tempo som tidligere. Det vil først for alvor blive mærkbart om seks til ni måneder.
Det vurderer ERP-rådgiver Herbert Nathan, Herbert Nathan
& Co., der løbende følger det danske marked for ERP-løsninger. Han fortæller, at alle de store leverandører, SAP, Oracle og
Navision bliver ramt på ordreindgangen, da virksomhederne
udskyder beslutningerne om nye løsninger. Det rammer ikke
kun leverandørerne af disse løsninger. Også de konsulenthuse,
som implementerer løsningerne, NNIT, KMD, IBM og en
masse andre, vil kunne mærke nedgangen på markedet i løbet
af 2009. Ingen går fri.
”Jeg har kendskab til virksomheder, der vælger at fortsætte
med den ERP-implementering, som de er i gang med. Men jeg
har også kendskab til virksomheder, som har været i gang i et
stykke tid med at finde en ny løsning, men som nu udskyder
beslutningen og foreløbigt kører videre med den, de allerede
har. Der er også virksomheder, som har kunder i bygge- og
ejendomsmarkedet, og som mærker, at deres kunder har dårligere økonomi. De har også valgt at sætte undersøgelser om en
ny løsning i bero, selvom de har en veldrevet virksomhed. Så
det rammer bredt. Det er et kredsløb, som sættes i gang,” siger
Herbert Nathan.
Koncernernes IT
Danmarks 1000 største virksomheder og en række offentlige
organisationer har kørt ERP-løsninger ind som standardrammesystem. KMD gør det også i de større kommuner og hos sta-

”Jeg har kendskab til virksomheder,
der vælger at fortsætte med den
ERP-implementering, som de er i
gang med. Men jeg har også kendskab til virksomheder, som har
været i gang med i et stykke tid med
at finde en ny løsning, men som nu
udskyder beslutningen og foreløbigt
kører videre med den de allerede
har”.
Herbert Nathan.

ten. Og hele strategien bag Statens IT i Skatteministeriet og
samling af de administrative opgaver i Økonomistyrelsen er
også ”koncern-IT”, nøjagtig som det kendes i store virksomheder. Forretningsprocesserne bliver de samme på tværs af afdelingerne. I de senere år har de store leverandører af
ERP-løsningerne og konsulenthuse tjent rigtig mange penge
på det. Men nu vil det løje af.
ERP-projekter tager i gennemsnit mellem 12 til 18 måneder at
implementere. Derfor siger Herbert Nathan også, at finanskrisen er et rigtig godt tidspunkt at implementere det på. Fordi
når ERP-implementeringen er gennemført, vil finanskrisen
være tæt på sin afslutning. Dermed vil virksomheden, som
gennemfører it-projektet, både kunne holde på sine it-folk og
være klar til at høste fordelene med det nye forretningssystem,
når finanskrisen er overstået. Det forudsætter selvfølgelig at
virksomheden har penge til det.
”De kloge virksomheder sætter ERP-projekterne i gang nu. De
har ressourcerne, og de kan købe det billigere, fordi finanskrisen får priserne til at falde, og så er de klar, når økonomien
vender. Det er et utrolig godt tidspunkt at gennemføre ERPprojekter. På den led vil vi se en konsolidering mellem de virksomheder, der udsætter sine ERP-projekter og dem der ikke
gør. Det er i krisetider de dygtigste vinder,” siger Herbert Nathan.

• Ifølge Herbert Nathan koster en ny ERP-licens plus implementering op til 50.000 kroner pr. bruger. 200 ERP-brugere koster
således ti mio. kr.
• Microsoft har tilbudt at låne penge til 0 procent i rente ved implementering af ERP-projekter. Det er for at imødekomme de
virksomheder, som udskyder beslutninger
med økonomiske argumenter
• SAP har sat sparekniven ind i egen organisation. De ansatte må kun holde møder der er
rettet mod kunder. Interne møder er forbudt.
Dermed sparer de rejseomkostninger.

I marts måned holdes en konference hvor samtlige 40 leverandører og udbydere af ERP-løsninger på det danske marked samles til konferencen for forretningssystemer 2009. Læs mere: www.fs2009.dk
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Cronberg
knækker
koderne
Foredragsholderen: Free-lancer og forfatter Michell Cronberg, 42, har siden, han var 13
år, interesseret sig for programmering, da han fik en lommeregner HP34C af sin mormor.
Han er flere gange blevet udnævnt til årets taler på Microsoft konferencer. Desuden er

Steder, dato og tid
København
26-02-2009

13:30 - 16:00

Odense
23-02-2009

18:00 - 20:30

Sønderborg
24-02-2009

09:00 - 12:00

Vejle
26-03-2009

13:30 - 16:00

Ålborg
02-03-2009

13:30 - 16:00

Århus
03-03-2009

13:30 - 16:00

han instruktør i .NET udvikling på Teknologisk Institut, og har skrevet flere bøger om programmering. Han har alle de certificeringer, der er værd at have indenfor Microsoft. Hvis
du vil være i godt selskab i tre timer, hvor han øser ud af sine erfaringer indenfor .Net programmering til Microsoft Office – herunder VSTO – så har du chancen nu.
Læs om Michell på http://blog.cronberg.dk
Foredraget: Flere og flere udviklere har de seneste år fået øjnene op for Office udvikling
med .NET. Alle løsninger har det til fælles, at de udvider en eller flere af applikationerne i
Office pakken med en specifik funktionalitet, der i sidste ende sparer tid for brugeren. Udvikling til Office-platformen har tidligere ikke været så nemt at gå til, men det er der lavet
om på især efter frigivelsen af dels Office 2007, Visual Studio 2008, VSTO 3.0 og .NET 3.5.
Udbytte: Du vil få noget at vide om betydningen af VSTO runtime og Office Primary Interop Assemblies (PIA), og hvilke værktøjer du skal bruge, hvis du udvikler dokument- og
skabelon baserede løsninger i Word og Excel, og hvordan der udvikles add-ins til Word,
Excel og Outlook.

Gratis for medlemmer.
Pris: 500 kroner for
ikke-medlemmer.

Program: Foredraget vil være baseret på demoer til at underbygge teorien, så du kan forvente at se en hel del til både Visual Studio 2008 og Office 2007. Samtidigt kan du være

Tilmelding

sikker på at gå hjem med en masse tips og tricks til, hvordan du kommer i gang med

www.samdata.dk

VSTO udvikling.
Læs også artiklen: “Cronberg har knækket koden til sit liv” - på næste side.
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Cronberg har
knækket koden
til sit liv
Af Jakob Schultz. Foto: Sisse Jarner

Michell Cronberg, 42, som er foredragsholder og forfatter i .Net fik ikke særlig gode karakterer i matematik, da han gik i skole. Men en dag forærede hans mormor ham lommeregneren
HP34C. Og hans tilværelse var forandret for bestandigt.

Michell Cronberg husker ganske tydeligt den begivenhed, der
fik ham til at interessere sig for kodning. Han var 13 år og
kom ofte hjem med karakterer på 5 og 6 i matematik. Ikke
noget, der ligefrem vakte jubel i det Cronbergske hjem, men
Michell var træt af tal, ligninger og procentregning. Det sagde
ham ikke noget. Lige indtil den dag hvor hans mormor så lyset
og forærede ham en HP-34C. Dengang var det regnemaskinen
over dem alle. En maskine af en anden verden, som man
kunne kode, lave små spil på og som havde hukommelse. Matematikkens hjernevrideri blev pludselig interessant for Michell Cronberg og kodning blev fra den dag en del af hans liv.
Mester i .Net
Det er 30 år siden, at 42-årige Michell Cronberg opdagede den
verden, der består af bits og bytes. Lommeregnerne blev slidt
op, og da han var 15 år skrev han små programmer på en BBC
Micro computer, som han og kammeraterne brugte til at spille
på. En maskine der lignede en avanceret skrivemaskine. Kodningen var dengang hans interesse og blev med tiden også
hans levevej.
I dag er Cronberg ekspert i .Net. Han underviser, holder foredrag, er konsulent, forfatter og udvikler i sit enmandsfirma.
Oprindeligt tog han dog en uddannelse i et vekslererfirma.
Herefter kom han til Privatbanken, som senere blev til Unibank og som i dag er Nordea. Det var i bankverdenen, at han
først oplevede, at automatisering af forskellige processer,
kunne være en stor fordel. I banken stiftede han bekendtskab
med en gammel ven i nyt design, HP-41C lommeregneren, der
var tidens mest avancerede lommeregner som benyttede en
magnetkortlæser, der kunne lagre data.
Cronberg lavede hurtigt en stribe små tidsbesparende programmer, der kunne vise renteudvikling eller gældsposter.
”Jeg kan slet ikke lade være med at kode. Har jeg to ugers
ferie, så skal jeg altså lige hen til tasterne og kigge på noget
kode. Ellers kan jeg ikke holde det ud,” siger Michell Cronberg
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Hobbyen er arbejde
Fra lommeregnere til finansverdenen og videre ind i Microsofts portefølje af programmer har Michell Cronberg slået sig
ned som fortaler for Microsoft. Det har han, fordi det er Microsoft, han altid har kendt til. Han mener, at .Net har store styrker og derfor synes han, at det er utrolig tilfredsstillende at
undervise andre i hvad .Net indeholder af muligheder. En af
de store glæder for ham er at undervise i Microsofts forskellige
certificeringer, fordi undervisningen er meget resultatorienteret.
”Jeg kan godt lide at undervise til sådan et kursus, fordi der er
et mål med at få holdet igennem så de består det, som certificeringen kræver. Det er et mål, at alle på kurset skal bestå,
hvilket er en meget fokuseret opgave”, siger Michell Cronberg,
der også ser det som en udfordring at undervise og holde foredrag for vidt forskellige grupper af mennesker.
”Det er jo et kick uden lige at holde et foredrag foran 200 mennesker. Det er et show, man skal lave for at folk synes, at det
er interessant. Men det er også spændende at undervise en
flok søvnige skolelever, hvor man skal yde lidt ekstra og være
en smule mere pædagogisk. Det er også inspirerende, at se de
unge, der har lys i øjnene og som vil noget med det her. Det er
en stor tilfredsstillelse, når de kommer og vil have råd om
hvad de skal gøre for at skaffe sig et arbejde i it-branchen eller
hvilke bøger de bør læse,” fortæller Michell Cronberg, der med
sit enmandsfirma har fundet formlen på det arbejdsliv, som
fungerer for ham.
"Jeg er meget privilegeret med det jeg laver og fordi jeg både
kan undervise, holde foredrag, skrive, kode og være konsulent
på en gang. For mig hænger det hele sammen og jeg ønsker
ikke kun at lave én af delene, men vil heller ikke undvære
noget af det. Det er min hobby, som er mit arbejde og jeg kan
ikke forestille mig at lave andet," siger han.
Michell Cronberg har knækket koden til sit liv.

“Det er jo et kick
uden lige at holde
et foredrag foran
200 mennesker. Det
er et show, man
skal lave for at folk
synes, at det er interessant.”

Michell Cronberg er både foredragsholder og
underviser. Han underviser primært i .Net.
Han er ikke fast tilknyttet men har undervist
og holdt foredrag for bl.a. IDG, Teknologisk
Institut, IBS og SAM-DATA. Cronberg kan
ofte ses på Microsoft arrangementer som
"Mød Microsoft", "Developerdays" og "TechTalk". Michell Cronberg bor i Odense med sin
kone Anette og de to sønner Mikkel på seks
år og Mathias på tre.
www.cronberg.dk
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Faurskov er
filosof i Flash
Af Flemming Kjærsdam

Den 37-årige Brian Faurskov ramlede ind i Flash efter endt uddannelse på universitetet. På et omskolingskursus for arbejdsløse akademikere faldt han for det program, der
siden hen skulle vise sig at blive identisk med hans arbejdsliv. I dag underviser han, udvikler
spil og holder foredrag i Flash.
Det er præcis ti år siden, Brian Faurskov første gang stødte
ind i Flash. Det var før, det lod sig gøre at skrive kode i Flash.
Han var nyuddannet cand. mag. i samfundsfag og filosofi, og
som arbejdsløs akademiker kom han på omskolingskursus i
den grafiske virksomhed, Jensens Bureau i Århus.
Der gik kun få timer på dette kursus før filosoffen faldt for
Flash. Underviserne på bureauet fattede straks, hvad det var,
der foregik og begyndte at slæbe relevant faglitteratur ind til
den arbejdsløse filosof, der så kunne øge hans viden om dette
program. Der gik heller ikke lang tid før han begyndte at give
sig selv kælenavnet ”Flash-trolden”, da hans evner og interesse for dette program gik hinsides alt andet. Da kurset var afsluttet, havde Brian Faurskov skrevet sit første spil i Flash
ved at ”kopiere funktioner ind”.
Fuldtids i Flash
Kort tid efter kom Flash i Version 5.0. Han fik et konsulent job
i Parkegaard Partners, som siden blev købt af IBM´s e-learning division, hvor han fortsatte sit arbejde. Men den 13.august 2001 – omtrent samtidig med at dot.com boblen sprang –
valgte Brian Faurskov at gå fuldtids i Flash. I eget regi vel og
mærke. Han startede virksomhed, samtidig med at en række
nye og veletablerede it-virksomheder nedjusterede eller gik
konkurs i de følgende måneder.
”Det var meget op ad bakke i starten. Etableringen skete omkring en måned før dotcom boblen sprang. Men jeg begyndte at
lære at sælge mine ting, for det har helt nyt for mig at sælge
noget, jeg selv havde udviklet. En dag, hvor jeg var med til en
venindes bryllup, mødte jeg en pige, som kendte den ansvarlige for on-line spil på TV-2, og fik hans nummer. Jeg tog mod
til mig og kontaktede ham,” fortæller Brian Faurskov.

Et år senere afleverede Brian Faurskov det første spil, der
kunne lægges ud på TV-2´s hjemmeside. Dengang sad Brian
Faurskov og løste analog Sudoku – en slags kryds og tværs
med tal. Men han udviklede en digital udgave af Sudoku i
Flash, og som kan løses on-line. Da den blev lagt ud på
www.tv2.dk, satte hjemmesiden efterfølgende ugerekord i trafik på internettet.
Siden er andre kunder kommet til i butikken. Han har udviklet spil til Krummeklubben, som den landsdækkende kæde
Guldbageren har oprettet på hjemmesiden. Det er en børneklub for 0-13 årige, der kan lære spillet pingpong og skydespil.
Men også Egmont Magasiner med Kakurospil for at trække
flere besøgende til de elektroniske udgaver af Hendes Verden
og Her og Nu på internettet.
Resten er efterhånden historie. Han er sprunget fra e-learning
til leverandør af spil i Flash. Brian Faurskov har i dag delt sin
dag mellem at udvikle og sælge egne spil, som han lægger ud
på hjemmesiden www.spil.nu og undervisning og foredrag. I
begyndelsen af marts holder han foredrag om i fem danske
byer. Undervisningen er tit og ofte individuel undervisning i
Flash. Så hans verden handler om Flash.
”Der er en god vekselvirkning mellem at lære et program at
kende gennem udvikling og så undervise andre i brugen af det.
Brugere har en anden tilgang til programmer end udviklere
har. De kan stille spørgsmål, jeg ikke har skænket en tanke og
på den måde, lærer jeg også noget,” siger Brian Faurskov.

Brian Faurskov har undervist i Flash på SAM-DATA´s konferencer i efteråret
2008 og underviser på SAM-DATA´s Flash skole. Han er aktuel igen på seks foredrag fra 9.-16. marts i 2009. Med tre timers intensiv undervisning lærer kursisterne at lægge video på hjemmesider ved hjælp af Flash. Undervisningen
henvender sig både til Actionscript 2 og Actionscript 3 brugere.

www.faurskov.com
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Mød Danmarksmesteren i
Flash

Steder, dato og tid
København - Lygten 16
16-03-2009
13:30 - 16:30
København - Lyngby
12-03-2009
13:30 - 16:30
Odense
11-03-2009

18:00 - 21:00

Vejle
11-03-2009

13:30 - 16:30

Ålborg
09-03-2009

13:30 - 16:30

Århus
10-03-2009

13:30 - 16:30

Foredragsholder: Brian Faurskov, 37, har skabt sit arbejdsliv ved at udvikle og undervise
i Flash. Han er en meget kompetent udvikler, som har leveret en række on-line spil til førende mediehuse som TV2, Egmont og Bonniers. Desuden har han udviklet interaktive
applikationer som billedgalleri, produktpræsentationer og e-læring til TDC og Guldbageren. Kom i godt selskab med Brian Faurskov med et tre timers foredrag, hvor du lærer rigtig meget om Flash og udbygger din viden og dit personlige netværk.
Foredraget: Brian Faurskov fortæller, hvordan man går fra filmoptagelse til at lægge en
video ud på egen hjemmeside, der bliver komprimeret ved hjælp af Flash. Derved kan videoen ses på hjemmesiden ved hjælp af en browser.
Udbytte: Deltagerne får indblik i hele processen fra videoen er optaget til den bliver vist
på hjemmesiden. På dagen fremstilles en videokomponent, som deltagerne kan tage med
hjem efter foredraget og anvende i sit eget job. Dermed kan din virksomhed bruge levende billeder til præsentation og markedsføring på hjemmesiden.
Program: Starter med at optage video med digitalt videokamera. Henter filmen over på
en computer. Komprimerer den til formatet flv. Henter den ind i Flash. Dernæst skal videoen integreres i Flash-programmet. Laver ”cuepoints” som kan styre flashfilmen. Viser
hvordan video med usynlig baggrund kan bruges i Flash. Udvikler egen video-komponent,

Gratis for medlemmer.

som kan bruges i alle tilgængelige videoformater.

Pris: 500 kroner for
ikke-medlemmer.
Tilmelding

www.samdata.dk
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Kun for kvinder i it
Af Flemming Kjærsdam

”Kvinder i it” er blevet stiftet i SAM-DATA, som et netværk, der
fremover vil sætte it-temaer på dagsordenen og lave arrangementer
kun for kvinder i it. 25 kvinder mødte frem til det første netværksmøde,
og ifølge SAM-DATA´s formand Pia Brade, viser det sig, der er et
udækket behov for kvinder i it.

”På mange it-arbejdspladser sidder kvinder mutters alene.
Derfor opstår der et naturligt behov for at møde ligesindede og
drøfte forhold om løn og karriere i eget netværk. Der bliver
også efterlyst en coach, der udelukkende coacher kvinder om
karriereudvikling. Selv om ligestilling har været et emne i
mange år, er der fortsat store forskelle ude på arbejdspladserne,” siger Pia Brade.
Forfatter Sanne Udsen, der har skrevet bogen ”Psykopater i
jakkesæt”, og som handler om mandlige ledere og deres evner
indenfor ledelse, åbnede netværksmødet om løn og ligestilling.
Dernæst kom direktør Pernille Søndergaard, It-branceforeningen, om karriereudvikling. De havde begge fået en rimelig afmålt dagsorden, men det vil blive udbygget på et senere
netværksmøde eller tema.
”Det var et vellykket arrangement. Og de to foredragsholdere
gjorde det blændende. Det viser sig, at kvinder synes, der er

behov for arrangementer kun for kvinder. De er trætte af at
skulle stå på nakken af mænd til et arrangement om robotter,
fordi mændene sætter sig først på legetøjet. Derfor vil de gerne
have arrangementer om robotter kun for kvinder, så de også
kan komme til at lege”, siger Pia Brade.
Andre emner, som vil komme op i netværket, er kønskvotering
til ledelsesposter, til bestyrelsesarbejde og ligeløn. Desuden tilbød en række deltagere at være frivillige ”rollemodeller” ude
på uddannelsesinstitutionerne, hvor de kan fortælle de få
kvindelige studerende, hvordan det er at arbejde i it-branchen.
SAM-DATA vil gerne være et bindeled i den forbindelse. Hvert
fjerde medlem i SAM-DATA er en kvinde.
Næste arrangement er i slutningen af januar.
www.samdata.dk/kvinderiit

Giv os din m@iladresse
Klik ind på samdata.dk og deltag i lodtrækningen
om en ekstern harddisk på 160 GB i
sort pianolak via USB 2.0
45.700 digitale billeder
40.000 MP3 sange
4.000 ukomprimeret cd-sange
12 timer digitalt video
71 timer DVD kvalitets video
19 timers HD video

SAM-DATA - vi holder dig opdateret...
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SAM-DATA netværker
på CeBIT 2009
IT-fagets fagforening, SAM-DATA, arrangerer turen til verdens
største digitale messe, CeBIT 2009 i Hannover. Her kan du netværke sammen med kollegaer og medlemmer af SAM-DATA fra 3.
marts til 8. marts 2009 og få årets digitale oplevelse. Det er nu, der
skal bookes plads i kalenderen.
De varme emner på dette års CeBIT er virksomhedssoftware, underholdnings-elektronik
og de teknologiske scenarier i fremtiden. I alt forventer CeBIT omkring 6000 udstillere fra
77 lande.
Ud over de generelle teknologiske områder inden for it, tele og kommunikation, har CeBIT
2009 særligt fokus på ”Webciety” og ”Grøn IT”.
Det nyeste nye
• Webciety er det nye internetsamfund. Områder som Cloud Computing, Enterprise 2.0,
Open Source, blogs, wikis, web tv og sociale netværk. Kort sagt alle typer af nye dialog- og præsentationsmuligheder, som popper op på nettet. Nye fora, nye medier, nye
platforme.
•

•

•

Selv om det for mange virker som fremtidsmusik, er der ifølge arrangørerne ikke tvivl
om, at mange af de nye teknologier allerede er i gang med at ændre virksomhedernes
og organisationernes forretningsmodeller, servicemuligheder og måder at samarbejde
på. Og dermed vil det også forandre dit it-job og åbne for nye karrieremuligheder.
Det andet emne om grøn it er ikke kun om økonomi, økologi og klima. Det er også muligt at se fremtidens ”grønne” bil, som ifølge forlydender er smækfuld af ny teknologi.
Så grøn it skal forstås bredere og har fået sin helt egen udstilling.
Silicon Valley – verdens navle for it og softwareudvikling - er også stærkt repræsenteret på CeBIT 2009. Californien er USA´s stærkeste økonomiske kort, og mange af de
etablerede selskaber fra Silicon Valley vil være repræsenteret – i øvrigt som en del af
Webciety.

SAM-DATA sørger for det hele.
Transport, adgangsbilletter og
booking af værelser.

SAM-DATA skaber netværket

Læs mere og tilmeld dig på

www.samdata.dk
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SAM-DATA magasinet har modtaget et “brev” fra en tidligere datamatikerstuderende.
Heidi Eisner var “gratis studiemedlem” mens hun studerede - og valgte pga. alle fordelene at forblive medlem af SAM-DATA efter endt studie.

Åbent brev fra en
erfaren datamatiker
Foto: Sisse Jarner

Haha. Jeg kan huske nogle måneder eller
uger før vi blev færdige som datamatikere.
Det slog mig pludselig dengang, at jeg ikke
havde nogen fornemmelse af, hvad jeg
egentlig kunne i forhold til den virkelige
verden :)
Der er blevet ændret lidt på uddannelsens
indhold siden da. Der bliver arbejdet langt
mere med test-driven development og jeg
har hørt, at der fremover skal være praktik,
hvor de studerende kommer ud på en rigtig
arbejdsplads i et helt semester.
Det er nødvendigt at arbejde med tests og
jeg er bare ked af, at jeg ikke selv nåede at
få den del med.
Jeg tror også, de studerende kan få et godt
udbytte af at komme i praktik, men det
kræver selvfølgelig lidt ekstra af både den
studerende og uddannelsesstedet, når man
ikke skal gå på kompromis med mængden
af det faglige indhold.
Egentlig har jeg en baggrund som teatertekniker. Som freelancer har jeg rørt ved næsten alt indenfor musik- og teater-branchen
og også rørt ved en hel del, der slet ikke direkte havde med nogle af delene at gøre.
På et tidspunkt fik jeg behov for luftforandring. Jeg ville bl.a. gerne bruge hovedet
mere i min hverdag og ville især meget
gerne prøve at få en dagligdag, der var i retning af 8-16. Nåeh ja - og så var jeg også en
smule ked af lønnen.

Hvorfor datamatiker?
Jeg var næsten sikker på, at jeg gerne ville
arbejde med computere. Jeg brugte allerede
computeren en del i min dagligdag både til
programmering af lys og lyd og til styring af
budgetter, planlægning osv. og det arbejde
passede mig fint. Jeg havde også leget lidt
med opbygning af turne-databaser og lign.
Jeg lurede i starten på om jeg skulle starte
på universitetet, men dels ville det kræve at
jeg tog nogle - for mig lidt irriterende - basis
år, dels var jeg bange for, at det ville være
svært i en længere årrække at skulle leve af
SU og studielån, når jeg var vant til fuldtidsløn.
Derfor brugte jeg en livline(!) og en ringede
til en ven, som var på sit sidste semester
som datamatiker. Vi snakkede det grundigt
igennem over flere dage og blev til sidst
enige om, at det passede godt til mig også.
Så jeg meldte mig altså til, solgte min bil og
min saxofon og lavede et budget, hvor der
var skåret ned i de faste udgifter.
Mixet hold
Jeg kan stadig huske de første dage tilbage
på skolebænken. Vores hold havde de mest
forskellige studerende, man kan tænke sig.
Vi havde en aldersspredning på mere end
20 år og især de ældste kom med meget forskellige baggrunde. Det har selvfølgelig til
tider gjort, at det kunne være svært at
skabe en fælles ånd, men jeg tror nu, det

blev opvejet af, at vi så kunne lære en
masse af hinandens erfaringer.
Det slog mig også lidt, så mange piger der
var på holdet. Det havde jeg egentlig ikke
regnet med, fordi IT-arbejde stadig betragtes som lidt nørdet og forbeholdt drenge.
Desværre faldt der i starten procentvis flere
piger fra end drenge og jeg forstår det godt.
Selvom jeg i dag laver meget programmerings arbejde, så var mit første møde med
JAVA som introduktion til programmering
absolut ikke for tøser.
At lave at lille program på en sort/hvid
skærm, der kan lægge to tal sammen - beklager - men det er altså ikke spændende!
Jeg ville fx meget hellere have lavet fraktaler i flotte farver. Piger er visuelle, de vil
have farver og lave noget brugbart - det er i
hvert fald min teori. Heldigvis for mig hang
jeg på, og der kom flere farver på programmeringen senere.
Der er i øvrigt masser af job-områder som
ikke kræver, at man sidder og programmerer - men hvor det alligevel er en god ide at
vide, hvordan programmering, arkitektur og
udvikling hænger sammen. Så det er synd,
at der ikke er flere piger i branchen.
Der ligger måske også noget uudnyttet fagligt potentiale ved IKKE at have flere kvinder indenfor IT, fordi der stadig er lidt
forskel på, hvordan kønnene tænker. - Og
hvis der var flere kvinder rundt om, så ville

“Mit bedste råd til andre piger er, at de ikke skal
lade sig afskrække af at møde nogle tekniske
nørder. De er normalt super søde og hjælpsomme.”
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"For mig betyder medlemsskab
af SAM-DATA mere frihed.
Jeg bliver fri for bekymringer angående kontrakter
med min arbejdsgiver(e), for dén del hjælper SAMDATA med.
At jeg som medlem kan få gode og billige/gratis kurser og foredrag giver mig frihed til at vælge lige præcis dét jeg har lyst til. Udvalget spænder over emner
for både personlig og faglig udvikling."
Heidi Eisner

der være større chance for at alle fødselsdagene på kontoret blev husket. ;)
Mit bedste råd til andre piger er, at de ikke
skal lade sig afskrække af at møde nogle
tekniske nørder. De er normalt super søde
og hjælpsomme. I og med der eksisterer så
mange arbejdsområder indenfor IT, så finder man måske selv sit eget område, man
kan være lidt nørdet indenfor - måske projektledelse, kundekontakt eller kvalitetsstyring - og ja, det med at blive lidt nørdet, det
gælder jo nok i virkeligheden uanset hvilken branchen man arbejder i.
Proces fremfor produkt
Jeg tror, jeg har kunnet bruge noget fra alle
de fag, vi var igennem på uddannelsen. Så
det er bare med at suge til sig det bedste
man kan, så længe det varer.
Alligevel er der noget, jeg gerne vil fremhæve. Der var fra starten meget fokus på,
HVORDAN man arbejder med projekter og
hvilke værktøjer og metoder, man kan benytte i forskellige situationer.
Jeg havde tidligere arbejdet meget i projektgrupper og jeg syntes, det var enormt lækkert at lære at sætte ord på de forskellige
begreber, der er inden for projektarbejde og
virksomhedsteori. Det satte en masse ting
på plads for mig. Jeg gætter dog på, at nogle
af de yngre på studiet syntes, det var lige i
overkanten. Og de har sikkert også syntes
det var irriterende, at der i vores projektarbejder blev lagt mest vægt på selve processen fremfor det endelige produkt.
I den virkelige verden er det klart, at man
er nødt til at producere og slet ikke har ressourcer (læs: tid og penge) til altid at grave
sig dybt ned i en proces. Men at være bevidst om hvordan man kan nå frem til
målet, er bare så uendelig vigtigt for en god
og konstruktiv proces og for at ende ud med
et ordentligt produkt.
Som studerende skal man udnytte, at man
har tid og gratis konsulent-hjælp. Man skal
endelig sørge for at grave sig mest muligt
ned i projektarbejdet. Så kan man slet ikke
undgå undervejs at få skrevet en masse

kode, leget med databaser osv. Jo mere man
arbejder med emnerne, des flere guldkorn
opdager man og des lettere bliver det fremover. Man skal absolut ikke undervurdere
værdien af, at man under den korte uddannelse gør sit arbejde grundigt og sørger for
at mest muligt bare tilnærmelsesvist kommer til at ligge på rygraden.

International undervisning
På de sidste semestre blev vores hold slået
sammen med en af de internationale klasser
og både studerende og undervisere skulle
lige bruge lidt tilvænning, da alting så foregik på engelsk. Men det har helt sikkert
gjort det nemmere for mig bagefter.
Lige fra mit første IT-job har jeg haft brug
for at snakke med udviklere i andre lande,
så det var super rart fra starten at være en
smule øvet både i det engelske sprog og i at
tænke sig om en ekstra gang, når man
møder mennesker med en anden kulturbaggrund.
En sjov ting, man fx skal vænne sig til, er
en af de sproglige finurligheder, hvor asiater
ofte svarer ja til et spørgsmål, som vi i Europa ville have svaret nej til - men hvor
asiateren selvfølgelig mener præcis det, vi
forstår, når europæeren siger nej.
Regnbukser og gummistøvler
I forhold til den internationale konkurrence
tror jeg, danskernes vigtigste redskab er
evnen til hurtig omstilling. Jeg ved ikke, om
det har noget med vores hurtigt skiftende
vejr at gøre ;) , men jeg kan se nogle paralleller til IT-opgaverne.
Mange steder i verden kan man finde ud af
at skifte mellem at have bukserne udenpå
eller indeni gummistøvlerne, alt efter om
der løber regnvand ned i støvlerne eller man
blot sopper rundt i gamle vandpytter. På
samme måde er vi også nødt til konstant at
ændre lidt på de redskaber, som vi bruger
på forskellige IT-projekter - og ændre på
buksebenene alt efter vejret.
Hvad angår IT-projekter med mange ubekendte som ind imellem udvikler sig til ren

oversvømmelse, så er vi i Danmark rigtig
gode til at trække gaffa-tapen frem og lave
regntøjet om til vaders eller i helt ekstreme
tilfælde; smide tøjet og lære os selv at
svømme. I andre lande har de sværere ved
at se andre løsninger end at flyde med
strømmen eller drukne.
En sjælden gang imellem hører jeg nogen
udtrykke usikkerhed om, hvorvidt der i
fremtiden bliver ved at være IT-jobs i Danmark eller om det hele ender med at blive
outsourcet.
Det er slet ikke en frygt jeg kan dele. Mange
af de ting jeg har arbejdet med ville det slet
ikke give mening at outsource, nogle gange
alene fordi kunden har brug for at blive guidet af en person med samme forståelsessfære. Men vi skal selvfølgelig blive ved at
pleje og finjustere vores kompetencer og
være 'dovne' på den rigtige måde. Hvis vi
skal have løn-billige medarbejdere rundt om
i verden til at løse andre - måske mere trivielle - opgaver, så er vi nødt til at kunne
samarbejde på tværs af kulturer og kunne
videreformidle viden og koordinere det arbejde, der skal udføres.
Faktisk er det netop noget af det, jeg arbejder mest med i øjeblikket – videreformidling
af viden. Ellers har jeg både lavet ting som
at siddet med næsen dybt begravet i tung
program-kode, deltaget i større arkitekturudviklingsarbejder, lavet opgaver i retning
af projektledelse eller i fritiden udviklet
web-sites for foreninger og små virksomheder.
Jeg kan godt lide at lave lidt af det hele på
skift og datamatikeruddannelsen har på
kort tid givet mig et fantastisk solidt fundament at arbejde videre med. Derudover sørger jeg for at komme på så mange relevante
kurser som muligt og det blive heldigvis
bakket godt op af min nuværende arbejdsplads, som har indstillingen: ”Vi har jo ikke
råd til ikke at følge med”.
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Dumping af
lønninger får jobkort til at boome
Af Flemming Kjærsdam

Antallet af udlændinge, der arbejder indenfor it-området i
Danmark, vokser eksplosivt som følge af, at minimumsgrænsen for årslønnen er blevet sænket med 75.000 kroner. Danske
virksomheder har dermed fået mulighed for at ansætte udenlandske it-medarbejdere for 375.000 kroner om året gennem
ordningen med jobkort.
Det benytter danske virksomheder i stigende omfang, idet antallet af jobkort er
ti-doblet fra første halvår til andet halvår
i 2008.
Dermed ser dumpingen af lønninger ud
til, at blive brugt af arbejdsgiverne til at
indføre billig udenlandsk arbejdskraft.
Tidligere lå beløbsgrænsen på 450.000
kroner i årsløn. Men efter at have sænket
denne grænse til 375.000 kroner i årsløn
er der udstedt 1087 jobkort i årets seks
sidste måneder. Det lå tilsvarende på 108
jobkort i årets første seks måneder. Det er
bemærkelsesværdigt, at ordningen med
jobkort er boomet efter beløbene for årslønnen er sænket med 75.000 kroner.
”Der er ikke noget forkert i, at udenlandsk arbejdskraft indenfor it-området
kommer til Danmark og arbejder. Men

jobkortordningen er sat i verden for at
dække de områder af, hvor der er mangel
på arbejdskraft. Nu ser vi en markant
vækst i antallet af jobkort efter beløbsgrænserne er sænket, og det har aldrig
været hensigten med jobkortordningen,
at den udenlandske arbejdskraft skulle
være billigere end den danske. Derfor vil
vi følge udviklingen nøje,” siger
politisk/økonomisk sekretær Morten
Skov, HK/Privat.
Der eksisterer også den såkaldte ”greencard” ordning, men den omfatter kun 70
udlændinge. Samtidig viser statistikkerne fra Udlændingeservice, der administrerer ordningen, at væksten i jobkort er
sket indenfor det område, hvor årslønnen
er på 375.000 kroner.
”Netop nu, hvor økonomien bremser op,
er det bemærkelsesværdigt, at der sker
en markant stigning i antallet af arbejds-

tilladelser, som alene næres af den lavere
aflønning. Mange danske it-folk har en
løn, der ligger højere end 31.000 kroner
om måneden. Derfor ser det ud som om,
at det alene er arbejdsgiverne i Danmark,
som opnår fordelene ved ordningen med
jobkort. Det er grunden til, at vi vil holde
øje med, om væksten i antallet af arbejdstilladelser fortsætter med at stige,” siger
Morten Skov.
Fortsætter antallet af arbejdstilladelser
med at stige, ønsker SAM-DATA og
HK/Privat, at ordningerne om arbejdstilladelser tages op til revision, idet de kan
rykke ved en ellers fornuftig balance på
arbejdsmarkedet.
To ud af tre højtkvalificerede job, som besættes af udlændinge på det danske arbejdsmarked, er it-job.

IT medarbejdere omfattet af ny
landsoverenskomst på Boligområdet
HK/Privat har pr.1.4.2008 indgået en landsdækkende overenskomst med Boligselskabernes Landsforening, hvor IT arbejde
er omfattet.
Det betyder at nuværende og kommende IT ansatte, i knapt
800 almene boligselskaber, får overenskomstvilkår.
HK/Privat opnåede et samlet resultat på 13,15 procent, hvoraf
7,53 procent går til direkte lønstigninger i den 3- årige overenskomstperiode.
- Vi er meget tilfredse med resultatet. Ud over en fornuftig lønstigning har vi fået afsat 3 procent på en fritvalgskonto, hvor
medarbejderne selv kan vælge mellem mere i pension, ekstra
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ferietillæg eller kontant løn. Oveni det har vi en god seniorordning og fire ugers efteruddannelse om året, så alt i alt er det
en rigtig god aftale, siger faglig sekretær i HK/Privat, Nini
Joen Jakobsen.
Desuden indeholder overenskomsten 52 ugers barselsorlov,
med 6 uger øremærket til faderen, mindst 13 procent i pension, 2 fridage ved barns sygdom og et ferietillæg på minimum
3 procent af lønnen om året.
IT medarbejdere, der ansættes efter 1.4.2008, skal placeres på
en grundløn der har et interval fra kr.31.745 – 34.558.

Brug for et ekstra
sikkerhedsnet
hvis dit job ryger

En ting er pludselig at stå uden arbejde. For mange er det også ensbetydende med en stor indtægtsnedgang.
Men som medlem af HK/Danmark og HK/Danmarks A-kasse behøver tabet ikke blive så stort.
Med HK+ Lønforsikring kan du få en udbetaling, så du sammen med dagpengene fra A-kassen er sikret en
indtægt på op til 80 procent af din hidtidige løn.
Det er et supplement til den økonomiske tryghed, dit medlemskab af A-kassen giver dig. Og den billigste
forsikring koster 21,50 kr. om måneden…
Nyt! Nu kan du overføre din anciennitet, hvis du som nyt medlem har haft en tilsvarende lønforsikring i dit
tidligere forbund.

Over 15.000 kolleger
har allerede tegnet en

Priser fra

HK+ Lønforsikring

kr. 21,50

pr. måned

Ring til os mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15 på tlf.

33 30 45 39
eller find den på nettet

www.hk.dk/forsikring
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Cuba Libre
Af Mette Hjermind McCall, San Francisco. Foto: Dan Dion

Facebooks logo, Googles grafik og Apples iPod website. Bare enkelte af de mange
design opgaver i det lille firma Cuban Councils imponerende portfolio. Trods navnet er
foretagendet to tredjedele dansk med hovedkvarterer i New York og San Francisco.
Kreativ frihed og muligheden for at selv at vælge opgaver fra og til er nøgleordene.

Solskin, cubacigarer, rom og klassiske biler. En varm, rar følelse af kvalitet. Og så ordet Council der lyder sådan lidt officielt. Det var tankegangen bag navnet på den grafiske
designvirksomhed startet af Michael Schmidt og Michael Buzzard på et mikroskopisk kontor i San Francisco tilbage i 2001.
Michael Schmidt var via Elk Visuel i København kommet til
Adcore i London, men efter et år som mellemleder fik drømmen om eget firma, forelskelsen i en amerikansk pige samt fascinationen af Silicon Valley ham til at købe en enkeltbillet til
den amerikanske vestkyst. Timingen var dog ikke fantastisk.
- Det var lige efter dot.com krakket, simpelthen det værst tænkelige tidspunkt overhovedet, fortæller Michael Schmidt grinende. Det er ikke til at mærke på ham, at han har været oppe
til klokken fire natten i forvejen for at arbejde på nye ”skins”
til iGoogle – grafiske elementer som brugerne kan downloade
og bruge i toppen og bunden af deres egen skræddersyede
iGoogle hjemmeside.
- Der er ingen overtidsbetaling i den her verden, man arbejder indtil projektet er færdigt, siger han og fortsætter fortællingen om Cuban Council, hvor telefonen ikke begyndte at
ringe af sig selv i de første udfordrende år.
Designportal blev vejen ind
Heldigvis havde den håbefulde dansker lidt startkapital fra
aktier han havde solgt inden luften gik ud af It-boblen – og så
havde han i fire år været manden bag den grafiske design portal Kaliber10000.
side 28

SAM-DATA magasinet 01/2009

- Det var bare et sjovt sted hvor vi kunne tonse rundt og showcase projekter. Men vi fik hurtigt bygget et rigtig fedt netværk
op omkring sitet, og det betød, at det ikke var helt uoverskueligt at starte op herovre, fortæller han.
En anden dansk grafisk designer, Toke Nygaard, havde også
været en af drivkræfterne bag portalen og sluttede sig året
efter til det lille bureau, og trioen var samlet: Toke tog sig af
det visuelle design, Michael Schmidt af klient og front end
delen og Michael Buzzard, som danske Michael før havde lavet
freelance projekter med, var back end database specialisten.
Et på hvert kyst og så i midten
I dag har de tre spredt sig ud på tværs af USA. Michael
Schmidt har netop slået sig ned i en lille forstad til Chicago,
hvor han nu udgør Cuban Councils første mand i midtvesten.
Toke Nygaard styrer New York kontoret, mens Mike Buzzard
leder tropperne i San Francisco. Derudover er der også danskeren Per Jørgensen i København, en hardcore ingeniør som
kommer ind over projekter, når der skal laves nogle vilde
Flash løsninger og 3D integration, fortæller Michael Schmidt.
I øjeblikket tæller virksomheden i alt 12 medarbejdere og
selvom staben sagtens kunne udvides med lynets hast, så er
det bestemt ikke planen, hvilket ofte forbavser omverdenen.
Målet er 21 – fordi det er sådan et godt tal, mener den 34-årige
dansker.
- Vi har en meget lille vækst strategi, og vi kan se at de firmaer, som overlever lige i øjeblikket, har gjort det samme.

Kunder kan godt lide, at man taler direkte med dem, og holder
dem i hånden, hvis det er nødvendigt. De kunne sagtens gå til
et kæmpe digitalt bureau med 200 mennesker, hvor 40 medarbejdere kan gå amok med projekter for dem, men det bliver aldrig det samme personlige forhold, siger han og tilføjer, at en
større medarbejderstab også ville tage alt for lang tid at administrere.
- Jeg har før siddet i et stort firma med teambuilding øvelser
og en fornemmelse af ikke at ane, hvad kollegaen ved siden af
mig laver. Det gider jeg simpelthen ikke igen, siger Michael
Schmidt.

“Selvfølgelig har kunden visse begrænsninger og rammer, som vi
skal acceptere og arbejde indenfor,
men hvis det bliver sådan noget
mikro-management med at rette
overskriften en pixel, så mister
man arbejdsglæden”

Magten til at sige nej
Den filosofi medfører også, at bureauet ofte siger nej til opgaver fra nogle af Silicon Valleys mest hæderkronede virksomheder. Efter at Cuban Council havde bygget bygget et Studio site
for Adobe, en community baseret hjemmeside for bruger af for
eksempel Photoshop og Illustrator, meldte de hus forbi, da
Adobe kom igen et halvt år senere.
- Selvfølgelig har kunden visse begrænsninger og rammer,
som vi skal acceptere og arbejde indenfor, men hvis det bliver
sådan noget mikro-management med at rette overskriften en
pixel, så mister man arbejdsglæden og ender med at sidde med
et produkt, som man aldrig bliver supertilfreds med, forklarer
Michael Schmidt.
Facebooks logo det modsatte af MySpace
Et af Cuban Councils mest eksponerede designløsninger er det
karakteristiske blåhvide Facebook logo.
- Vi modtog simpelthen bare navnet ”Facebook” i en word fil
og fik at vide, at de gerne ville have noget, der var stilrent og
det absolut modsatte af konkurrenten MySpaces ofte kaotiske
og temmelig grimme design, fortæller den danske designer,
som dog ikke er videre begejstret for Facebook.
- Selve sitet er bygget på en teknisk dårlig, langsom løsning,
som kunne have været meget federe, mener Michael Schmidt,
der ikke ser et fremtidigt samarbejde med det populære sociale
netværk som oplagt.

Michael Schmidt
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“Jeg fik ideen til produktet for et år siden ombord på et fly, hvor en ingeniør ved siden af mig lagde mærke til min hjemmelavede pap holder,
som jeg havde flikket sammen, så jeg slap for at sidde og holde telefonen vandret flere timer i træk, når jeg ville se film på den.”
Michael Buzzard

iPhone holderen
Mens han ikke er bange for at sige sin mening, er den anden
Michael i San Francisco lidt mere diplomatisk.
- Vi siger aldrig direkte nej til opgaver, men henviser dem typisk til andre i vores netværk, som bedre er i stand til at
hjælpe dem videre, forklarer han, mens han viser rundt i
Cuban Councils vestkyst kontor. Hertil er en helt speciel forsendelse netop ankommet: Bureauets første rigtige produkt
uden for den virtuelle verden. Vidunderet er en lille bøjelig
plastic holder til Apples iPhone.
- Jeg fik ideen til produktet for et år siden ombord på et fly,
hvor en ingeniør ved siden af mig lagde mærke til min hjemmelavede pap holder, som jeg havde flikket sammen, så jeg
slap for at sidde og holde telefonen vandret flere timer i træk,
når jeg ville se film på den, fortæller Michael Buzzard.
Hans medpassager foreslog, at han skulle udtage patent på opfindelsen og sætte den i produktion. Som sagt så gjort, holderen blev døbt ”My iBend”, og Cuban Council arbejder nu på
højtryk med patentansøgning, produkt website og mulig salgsaftale med Apple butikkerne.
- Vi kan selvfølgelig også putte grafiske designs på selve produktet. Kunstnere, filmselskaber og musikere kan så for eksempel bestille os til at specialfremstille deres egne iBends,
fortæller den amerikanske grafiker, som selv færdes hjemmevant i musikbranchen.
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En af bureauets ældste kunder er pladeselskabet Epitaph,
hvis omfattende website er en Cuban Council produktion fra
ende til anden.
- Sådanne kunder giver en god afveksling. Den ene uge er jeg
på Googles campus og den næste uge hænger jeg ud med Tom
Waits, siger Michael Buzzard med et skævt smil.
Borgerrettigheder giver blod på tanden
Et helt andet Cuban Council projekt så dagens lys i forbindelse med præsident valgkampen. De 66 procent af bureauets
ledelse, som ikke havde stemmeret fordi de ikke er statsborgere, lancerede sitet Aliens Vote for at give folk som dem selv
en platform, hvor deres stemme kunne blive hørt. Sitet blev
meget omtalt, for eksempel af Newsweek, men fik aldrig de
forventede høje besøgs- og stemmetal.
- Folk var ellevilde med ideen, men det var svært at få alle til
at registrere deres mobiltelefoner og så stemme igennem dem.
Det koncept er stadig ikke så udbredt herovre. Alligevel var
det kanonsjovt at få lov til at koncentrere sig om vores helt
eget projekt. Det har helt sikkert givet blod på tanden til flere
af sådanne skægge initiativer i fremtiden, siger Michael
Schmidt.

SAM-DATA hjælper dig på vej

SAM-DATA It-fagets forening: Sætter hjernen i omdrejninger, sætter viden i
perspektiv og skaber personlige netværk. Landets førende it-fagforening med
17.000 medlemmer.

Karriereguide
Nu kan du downloade SAM-DATAs “Karriereguide” som giver tips
og ideér til dit karrierevalg.
Hæftet indeholder:
• Hjælp til din personlige præsentation
• Opskrift og eksempler på CV’er
• Tip til ansøgninger
• Hjælp til at sælge dig selv
• Tips til nettet og online tjenester
• Og ikke mindst: MASSER AF EKSEMPLER
Læs og brug hæftet, før du skriver
din første ansøgning
• Du kommer rigtig fra start
• Du sparer tid (din egen)
• Du undgår frustrationer og ærgelser

Hæftet kan du
downloade på
SAM-DATAs
hjemmeside
www.samdata.dk
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Bliv venner med
SAM-DATA
på facebook
Du finder naturligvis også SAM-DATA på Facebook. Her vil vi holde
dig orienteret om de seneste nyheder og aktuelle arrangementer.
Facebook er indenfor det seneste år vokset
eksplosivt og er i dag et af de største sociale
netværkssteder på nettet. Facebook knytter
folk sammen og hvis du bruger det rigtigt kan
det være et nyttigt værktøj også i din professionelle karriere. Derfor vil SAM-DATA gerne
hjælpe dig til at du får et optimalt karrieremæssigt udbytte af din tilstedeværelse på Facebook.

Det betyder at du ikke længere risikerer at gå
glip af alle de gode tilbud og nyheder.

Da vi ved at mange af SAM-DATAs medlemmer har en profil på Facebook er det nærliggende at vi lægger vores attraktive
medlemstilbud ud til jer der hvor I befinder jer
i stedet for at I selv skal ind og finde disse arrangementer.

(Carl Zeiss Vario-Tessar)

For at styrke vores fælles netværk, trækker vi
lod mellem alle der melder sig ind i vores Facebook gruppe. Præmien er dette Sony kamera:

SONY Cybershot
8,1Mpixels
5x optisk zoom
10x digital zoom
2,7 lcd skærm

Vi ses på Facebook!

Vinder fundet! Blandt læsere som har tilmeldt sig SAM-DATAs Facebook gruppe
har vi trukket lod om, og fundet følgende vinder: Heidi Eisner fra Taastrup.

SAM-DATA ønsker tillykke

Kom i kontakt med mere end
15.000 it-folk
Annoncér i SAM-DATA magasinet
Kontakt Koncept som står for annoncesalg på telefon 7515 1155
eller 3190 1155, og hør mere om dine muligheder.

