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Udnyt kraften i data-eksplosionen med Microsoft® SQL Server® 2008. I de sidste 
få år er antallet af dataformater og mængden af data eksploderet. Med den nye 
SQL Server 2008 kan du udnytte energien fra den eksplosion til at integrere, 
administrere og levere endnu mere datakraft til dine slutbrugere. Se, hvordan 
du giver energien videre til dine slutbrugere: Klik ind på microsoft.dk/SQL
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“ Vi gik efter  
én leverandør,  
som kunne levere  
én samlet løsning ”
Poul Jacobsen,  
økonomichef hos Mols-Linien A/S

Her ville vi normalt have brugt pladsen på at beskrive, at Logica er blandt de førende inden for Microsoft. Derudover ville  
vi have  benyttet disse linjer til at fortælle, at Logica er en af de eneste danske it-servicevirksomheder, som kan levere hele  
paletten af  Microsoft-produkter. Det gør vi ikke denne gang. I stedet giver vi pladsen til vores kunder … 

Læs mere om Logicas løsninger, services og brancher på www.logica.dk

“ Vi valgte Logica, fordi 
de kunne dokumentere en 
solid erfaring ”
Steen Christensen,  
it-chef hos Landic Property

“ Logica  
finder balancen 
mellem at lytte  
til behov og sikre fremdrift ”
Frans Borgsmidt, it-chef hos BDO ScanRevision

Vi giver kunderne plads* 

*)

“ Samarbejdet har været 
en udfordring – og det er 
absolut ment positivt.  
Vi er yderst tilfredse ”
Kenneth Borch, it-chef hos Daka

“ Logica har et stort  
kendskab til både 
 produktet og til branchen. 
Det ser man ikke mange 
andre steder ”
 Pia Klinge, IT Corporate  
 Developer hos Bavarian   
 Nordic

“ Det er dygtige 
 konsulenter, som  
har forstået vores 
 forretning ”
Kennet Brodersen,  
it-manager hos Bianco Footwear

Telefon 44 78 40 00
www.logica.dk
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Unified  
Communications  
hos BioMar

De taler it  
og forretning

Fra leg  
til leder

Serious gaming vil 
udvikle lederes 
kompetencer foran 
computerskærmen.

En ny rolle,  
i spændingsfeltet  
mellem it og forretning  
skal skabe  
sammenhæng  
i Københavns Energi.
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Vejen 
gennem 
krisen

Unified Communications er en  
af de lavthængende frugter, når 
der skal spares penge gennem it. 
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06 Momentvis: 15 virksomheder 
sparede i alt 40 millioner dollar 
gennem Unified Communications.

33 Det sidste ord: Det er krisetid – og 
derfor tid til at bruge flere penge 
på it. Hvad er meningen, Henrik 
Zangenberg? 

08 10 spørgsmål til …  
Anne Broeng,  
CFO i PFA.

Den korte version: Kenya et rigtigt 
udviklingsland: Et glimrende sted at 
udvikle software.
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” En krise består jo dybest set i, at man skiller fårene fra 

bukkene, og så bliver der bedre plads til de stærke, når 

opsvinget kommer efterfølgende.

Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank s.10

Det handler om at bygge 
vindmøller i stedet for læhegn. 
Og det handler om ikke at gå 
i granatchok. Stort tema.

Krisestyring 
Overlevelse  
i 2009
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Et rigtigt 
udviklingsland 

D e n  k o r t e  v e r s i o n :  O u t s o u r c i n g  i  A f r i k a

Softwarevirksomheden Isys har vendt blikket mod Kenya. Her er kompetencer på 
”højde med de bedste udviklingsafdelinger herhjemme”, mens der kan skæres op 
mod 50 procent af udgifterne. 
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AF MICHAEl RACHlIN  |  FOtO ISyS 

For softwarevirksomheden Isys er Kenya et rigtigt udviklingsland. 
Udviklingsland forstået på den måde, at det er et glimrende sted 
at udvikle software! 

Isys er gået mod strømmen af virksomheder, der har lagt udvik-
lingsopgaver til Asien eller Østeuropa. Sidste år startede de en ud-
viklingsafdeling i Kenyas hovedstad, Nairobi.

Isys drives af Kristian Mogensen og thomas Hjorth, der begge 
har over 10 års erfaring med ledelse af it-organisationer. Ifølge  
Kristian Mogensen har man kunnet skære mellem 40 og 50 procent af 
udviklingsomkostningerne i forhold til, hvis udviklingen var foregået 
i Danmark. Men valget af netop Kenya handler også om kvaliteten. 

Kenya har en god it-infrastruktur, og Isys samarbejder med to 
universiteter i Nairobi-området, der tilsammen uddanner 1.500  
it-folk om året.

”Det giver mening rent økonomisk og kvalitetsmæssigt. Det er 
på højde med de bedste udviklingsafdelinger herhjemme,” mener 
Kristian Mogensen fra Isys, der bl.a. laver lønsystemer for mellem-
store og store virksomheder. 

Får kvalificeret medspil 
Ifølge Kristian Mogensen er fordelen ved at vælge Afrika frem for 
Asien muligheden for at få deciderede udviklere, der spiller ind 
med løsninger. 

”Det er nok sådan, at man de fleste steder i Asien får præcist, 
hvad man har beskrevet, og heller ikke mere. Vi har lagt vægt på 
en konstruktiv dialog, og det betyder, at vi kan slippe specifikatio-
nerne meget tidligere,” siger Kristian Mogensen fra virksomheden, 
der mødes med sine afrikanske udviklere mindst hver sjette uge. 

”Så har vi mulighed for at styrke kommunikationen. Det er utro-
ligt meget nemmere at mødes face to face,” siger Kristian Mogen-
sen, der dog erkender, at de var lidt bekymrede, da der var vold-
somme uroligheder efter valget i Kenya for halvandet år siden.  

”Det betød, at vi overvejede en ekstra gang. Men forretningsli-
vet i Nairobi var helt uberørt. Det er noget, man mærker i slum-
områderne og på landet. Det er jo ikke Valby – det er jo lidt mere 
barskt, når man kommer ud på landet. Men i forretningsområder-
ne mærker man det ikke,” fortæller Kristian Mogensen. 
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Store besparelser på  
Unified Communication
 
Udgifterne til indførelse af Unified 
Communication blev betalt tilbage på to 
måneder

En investering i en moderne kommunikationsløsning base-
ret på Unified Communications kan måles positivt på bund-
linjen allerede efter få måneder.

Det viser en omfattende undersøgelse fra Forrester  
Consultning baseret på en analyse af 15 virksomheder og 
4000 medarbejdere, der havde indført Unified Communica-
tions produkter fra Microsoft®. Samlet set var der tale om 
en investering på omkring seks millioner dollar, men bespa-
relserne løb på tre år op i næsten 40 milloner dollar – beg-
ge tal er reguleret for risiko. Ifølge Forrester kunne der spa-
res omkring en fjerdel på rejseudgifter og 40 procent på te-
lefonudgifter. Den største besparelse lå dog i øget produk- 
tivitet og manglende spildtid hos de enkelte medarbejder.

Hvordan rejser din virksomhed?
Læs mere her: www.microsoft.dk/ucbesparelse 
læs mere om Unified Communications i temaet af dette  
nummer af Momentum og en dansk business-case på side 20. 

Afprøv CRM-systemet i det blå

”Click, try, buy” Microsoft® Dynamics CRM, og prøv om 
online-versionen er noget for dig – uden at tage penge 
op af lommen. 

Der kan være mange gode grunde til at styrke relationerne til sine kunder  
netop nu. Og hvis det skal ske uden større investeringer og implementeringer  
i it-afdelingen, kan en CRM-løsing på ”internet-skyen” være en oplagt løsning.

Netop nu kan du afprøve hosted Microsoft Dynamics CRM gratis under over-
skriften ”Click, try, buy”.  Programmet kører direkte i din Internet Explorer, og  
på 10 minutter kan man oprette sig selv som bruger i et system, der er lige så 
let som de velkendte programmer i Microsoft Office. Men samtidig indeholder  
Microsoft Dynamics CRM de services og analyseinstrumenter, man skal bruge 
for at optimere sine kunderelationer. Læs mere om fordelene og afprøv  
Microsoft Dynamics CRM gratis i 30 dage på:
www.microsoft.dk/clicktrybuy

Videndeling i praksis 
Nye programmer til viften af gratis webtjenester på 
Windows Live™  styrker Web 2.0-delen.  

Kort før nytår løftede Microsoft sløret for en række nye applikationer til  
Windows live-familien, der er Microsofts satsning på online-tjenester til private. 
De ny funktioner styrker Web 2.0-delen, hvor man nu kan samle oplysninger  
fra en række sociale netværk som f.eks. Facebook og linkedIn på sin live-konto. 
Og det bliver nemmere at dele informationer, kalenderoplysninger og arbejde  
i  fotoprogrammer, der indeholder en række nye funktioner til at organisere og 
dele fotos og video. Windows Live har siden 2005 været Microsofts brand for  
en række gratis online-services, og udover de meget kendte produkter som 
Windows Live Hotmail og Windows Live Messenger indeholder Windows Live 
en række gratis tjenester med alt fra lagerenhed på nettet (Windows live  
Skydrive), fotogalleri (Windows Photo Gallery) og blogging (Windows live  
Writer). Alt sammen gratis og online. Se de nye programmer på:
Download.live.com 
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Positiv  
modtagelse  
af Windows 7
 
Kommende version  
af Windows peger  
i retning af mere 
effektiv udnyttelse  
af hardware og strøm 

Flere millioner brugere havde 
afprøvet den første beta-version 
af Windows 7, efterfølgeren for 
Windows Vista, da perioden for 
download udløb i februar. Ge-
nerelt blev Windows 7 meget 
positivt modtaget af brugerne. 
Blandt forbedringerne er mulig-
heden for at integrere Windows 
med en trykfølsom skærm, for-
bedringer af proceslinjen og 
bedre integration med web-
tjensterne på Windows live. 
Med henblik på den bedste ud-
nyttelse af tid og ressourcer er 
der ikke mindst sket forbedrin-
ger af ydelsen og strømbespa-
relserne, hvor lyset på skærmen 
eksempelvis bliver dæmpet, in-
den pc’en går i dvaletilstand. 

”Vi er meget optaget af at 
forbedre energieffektiviteten af 
alle Windows pc’er, og vi har la-
vet nogle markante forbedrin-
ger af strømstyring på Windows 
7 sammen med redskaber, der 
kan identificere de egentlige 
strømslugere” forklarer Dean 
DeWhitt, en af udviklerne bag 
Windows 7.

Den officielle lancering af 
Windows 7 ventes om cirka et år.
www.microsoft.dk/windows7 
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Surface er i Danmark

Den revolutionerende overflade-computer 
lanceres senere i 2009. På sigt kan Microsoft® 
Surface™ være med til at skære i 
omkostningerne.  

Windows 1.01

Windows 2.03

Windows 3.0 

Windows 3.1

Windows 95

Windows 98

Windows 2000

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Surface, der er Microsofts bud på en helt ny og intuitiv tilgang 
til, hvordan vi bruger computere, er landet i Danmark. 

Microsoft Surface er formet som et bord med en 30 tommer 
trykfølsom skærm og udmærker sig ved en intuitiv grænseflade 
til flere brugere, og at den kan genkende objekter, der bliver stil-
let på bordet. 

Nu er Surface i Danmark – foreløbigt i et begrænset antal ek-
semplarer - og Surface vil i løbet af de næste måneder blive 
brugt sammen med kunder og partnere til at udvikle udvalgte 
danske løsninger. Senere på året er en bredere lancering på vej. 

Ole Kjeldsen, direktør Platform & Udviklere i Microsoft, glæder 
sig til at vise Microsoft Surface frem til en bredere gruppe. 

”Der er mange scenarier, hvor Surface kan bruges – f.eks. in-
den for detailhandel, finansverden og medier,” siger Ole Kjeldsen 
og understreger, at der er to store fordele ved Microsoft Surface:

”Den kan først og fremmest give en kundeoplevelser ud over 
det sædvanlige og dermed fastholde eksisterende kunder og ik-
ke mindst tiltrække nye. Men den kan også være med til at re-
ducere omkostningerne, da den kan øge graden af selvbetje-
ning,” forklarer Ole Kjeldsen. 

Den kommende pris i Danmark er ukendt på nuværende tids-
punkt. Prisen i USA er p.t. omkring 12.500 dollar – cirka 70.000 
kroner. 

Læs mere om Microsoft Surface og se en business-case på:
www.microsoft.com/surface
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1. Tror du, at CFO’er i højere grad kommer til at være med  
 til at tegne den strategiske udvikling i virksomhederne i frem-
tiden? 

CFO’en vil naturligt spille en større rolle i krisetider, som nu, hvor der  
er meget fokus på omkostninger. Men jeg tror derudover, at indflydelse 
på den strategiske udvikling handler om at være proaktiv. Hvis man  
vil have indflydelse på den strategiske udvikling i en virksomhed, så 
skal man byde ind med nogle analyser, der peger fremad. Jeg er typen, 
der ikke kan lade være med at være proaktiv og have en holdning  
til tingene. 

2. Hvad er det, en CFO kan bidrage med i forhold til det  
strategiske? 
For mit vedkommende er det klart, at du har et meget godt grundlag, 
når du sidder med risikostyring, fordi du har et overblik over, hvad de 
forskellige parametre betyder, og hvordan de virker. Jeg har brugt en 
del tid på at analysere og forholde mig til vores konkurrenter og forhol-
de mig til deres rapporter og tal. Ved at sætte sig en hel del ind i det får 
man jo en del ideer til, hvordan man gør, sammenlignet med andre. 

3. Hvad er det vigtigste grundlag for, at man kan være med 
til at udvikle? 
Man er nødt til at have styr på sine data og sin drift, før man kan be-
gynde at være proaktiv og udvikle. Det giver jo ikke så meget værdi at 
følge op, hvis man er tre måneder om at lave et månedsregnskab. Man 
er nødt til at have den proces på plads, før det giver mening at følge 
op på de ting. Man får indflydelse og lov til at blande sig, hvis man by-
der ind med noget, der giver mening. 

4. Hvor tæt arbejder du sammen med it-afdelingen om at ud-
vikle de her redskaber? 
De her ting er rimeligt uafhængige af it-afdelingen. Vi er ligesom en 
bank på den måde, at det er i it-afdelingen, at vores produkt fødes. Så 
ud over at vores it-afdelinger selvfølgelig hjælper mig med driften af 
de her systemer, så er det ikke noget, de udvikler. Mange af de model-
ler, vi har, har vi selv lavet. Det har vi nogle skrappe matematikøkono-
mer til. 
 
5. Du har arbejdet meget målrettet med risikostyring. Hvad 
er baggrunden for det? 
Der var jo også en finansiel nedtur i 2001, hvor renterne gennem en 
periode var faldet, og aktierne også faldt meget. Så der var en virkelig-
hed, hvor vi oplevede, at man i forhold til tidligere hele tiden blev nødt 
til at matche aktiver og passiver og gøre kapitalstyrken op i markeds-
værdier. Vi blev simpelthen nødt til at investere efter, at vi kunne udbe-
tale de pensioner, vi havde lovet til kunderne, på trods af renteudviklin-
gen. Det har haft nogle store konsekvenser for den måde, selskaberne 
har investeret lige siden. Tilbage i tiden havde man nogle bogførte 
værdier, der ikke ændrede sig på samme måde, når renten og aktiekur-
serne svingede. 

6. Hvad er dit vigtigste it-redskab? 
Det vigtigste redskab det er faktisk noget så simpelt som Excel. Det, du 

”Det er altid lettere at 
træffe beslutninger på 
et oplyst grundlag” 

Fakta om Anne Broeng

•   Er direktør for PFA med ansvar for økonomi og risikosty-
ring.

•   Har tidligere arbejdet med investeringer og som finansana-
lytiker.

•  Udannet cand.oecon.
•  Er 47 år.

1 0  s p ø r g s m å l  t i l  A n n e  B r o e n g ,  P FA
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kan lave i et regneark, er helt fantastisk. Og du kan hurtigt ændre 
det, og det er meget brugervenligt. 

7. Hvad betyder gode it-redskaber i hverdagen – ikke 
mindst i en finanskrise? 

Det betyder, at vi dagligt har styr på, hvor vi ligger henne, så vi 
hurtigt kan træffe en beslutning i en krise. Man skal stadig træffe 
nogle svære beslutninger, men det er altid lettere at træffe beslut-

ninger på et oplyst grundlag. 

8. Påvirker det dit daglige arbejde, når du er midt i en 
finanskrise? 
Det gør det selvfølgelig. Det er noget mere hektisk. Det  

kan godt lyde forkert, men det har jo faktisk været en  
spændende periode. Det har også været hårdt. Der er  
visse ting, der er sket i de her markeder, man ikke kan  
gøre noget ved. Vi har hele tiden skullet vurdere, om  

tingene ville blive værre i morgen – eller om det ville 
vende. Så jeg vil sige, at det har været en hård periode. 
Men rent fagligt – interessant. 

9. Hvordan vil du beskrive din form for le-
delse? 

Jeg mener, at god ledelse handler om sund for-
nuft: At interessere sig for sine medarbejdere 

og prøve at motivere dem. Jeg mener selv, 
at jeg har en god energi og god handle-
kraft. Det kan måske være for meget for 
nogle og være inspirerende for andre. 

10. Hvad er din største svaghed 
som leder? 

Nogle gange kan jeg godt være lidt utål-
modig. Men jeg arbejder med det og tænker 

meget over, hvordan jeg er over for mine med-
arbejdere. Men jeg sætter høje mål.

I dette nummer af Momentum sætter vi fokus på ”fremtidens CFO”. Vi har 
sendt stafetten videre til Anne Broeng, der er direktør for økonomi og 
risikostyring i PFA. 

AF MICHAEl RACHlIN  |  FOtO PFA



Ve j e n  g e n n e m  k r i s e n  –  S t e e n  B o c i a n ,  D a n s k e  B a n k

Ingen  
grund  
til panik 
Danmarks kendteste økonom, Steen Bocian,  
maler ikke med de lyse farver, når han tegner 
billedet af 2009. Alligevel advarer han imod  
at gå i ”granatchok” 

10

Når man er cheføkonom i landets største bank, er finanskrise ensbety-
dende med travlhed for Danske Banks Steen Bocian. Især den mere ud-
advendte del af jobbet tager tid, når økonomen skal udlægge finanskri-
sens konsekvenser. Således har en opgørelse vist, at Steen Bocian sidste 
år optrådte hver tiende gang, Danske Bank var omtalt i medierne, og 
der er der også nok at tage fat i, når den økonomiske krise raser. 
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”Vi er kun ved at tage hul på den økonomiske krise. Mens selve den 
finansielle krise efterhånden har varet et stykke tid, er selve den økono-
miske nedgang kun lige gået i gang ,” fortæller Steen Bocian, der reg-
ner med, at krisen kommer til at vare et par år. 

”Erfaringen viser, at der går et stykke tid, før man er igennem, og den 
periode skal man jo som virksomhed overleve bedst muligt,” tilføjer 
Steen Bocian. 

Pessimisme er farligt 
Vi har intet at frygte, andet end frygten selv. Nogenlunde sådan sagde 
en amerikansk præsident en gang for mange år siden, og selv om 
Steen Bocian understreger alvorligheden i den aktuelle økonomiske 
krise, så er han også kontrolleret optimist. Han mener, at alt for meget 
pessimisme er farligt, og man derfor skal være forsigtig med at tale el-
ler agere krisen op mere end nødvendigt. 

”Der er ingen tvivl om, at en negativ indgang til udviklingen kan vir-
ke selvforstærkende, og derfor skal man passe på med at gå i granat-
chock som følge af alle de dårlige økonomiske nyheder, vi oplever. Der 
bliver taget en del af den økonomiske vækst, og det skal man naturlig-
vis forholde sig seriøst til, men derfor skal man som virksomhed ikke 
indstille ting, der giver god mening. Blot skal man dimensionere efter, 
at væksten nu på det nærmeste er negativ, ”understreger Steen Bocian, 
der peger på, at krisen faktisk kan være en fordel, hvis en virksomhed 
formår at udnytte den rigtigt. 

”En krise består jo dybest set i, at man skiller fårene fra bukkene, og 
så bliver der bedre plads til de stærke, når opsvinget kommer efterføl-
gende. Så set på den måde er der også nogle muligheder i det - man 
skal bare time sin satsning rigtigt. Og det er ekstremt svært at finde det 
skillepunkt, hvor krisen stopper, og opsvinget kommer. Det er svært at 
vide, hvornår man skal trykke på knappen for den offensive satsning,” 
siger Steen Bocian. 

Cheføkonomen understreger også, at der er en risiko for, at en virk-
somhed kan overreagere på den korte bane og dermed skade indtje-
ningen på langt sigt. 

”Der er jo en dag efter krisen, og man skal ikke indstille al tanke på 
længere sigt, fordi det går dårligt lige nu. Man skal dimensionere med, 
at i hvert fald det kommende år bliver anderledes, end vi er vant til, 
men hvordan og med hvor meget man så skal reagere, må jo altid bero 
på en afvejning af den konkrete situation, den enkelte virksomhed be-
finder sig i,” tilføjer Steen Bocian. 

Der bliver taget en del af den økonomiske vækst, og det skal  
man naturligvis forholde sig seriøst til, men derfor skal man  
som virksomhed ikke indstille ting, der giver god mening 
Steen Bocian. 

”
SøREN CARlSEN  |  FOtO JACOB NIElSEN

STeen BOCIAn – Blå BOg
•  Steen Bocian har i mange året været den økonom, der oftest 

blev citeret i pressen. Sidste år blev han dog slået med et  
mulehår af Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

•  Steen Bocian er født i 1971. Bor i Hareskov med sin kone og  
to børn.  

•  Hans nuværende job er på flere måder langt fra opvæksten, 
hvor han boede to år på Christiania og gik på en marxistisk  
lilleskole. 

•  Har arbejdet i Danske Bank siden 2000 – og siden 2007 med 
titlen som cheføkonom. 

•  Er uddannet cand. polit. Efter uddannelsen arbejdede  
Steen Bocian først i Det Økonomiske Råd og siden i  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, inden han i 2000  
skiftede til Danske Bank.
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Vejen gennem krisen
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Det handler om at bygge vindmøller i stedet 
for læhegn. Eksperterne trækker dybt i hyl-
stret med klicheer, når der skal sættes ord på, 
hvordan den økonomiske krise skal håndteres 
i de kommende år. Mølle-metaforen bliver 
brugt, fordi flere eksperter peger på, at krisen 
skal udnyttes til aktive og innovative effektivi-
seringer i modsætning til at grave sig ned og 
håbe på det bedste. 

”Virksomhederne er nødt til at forberede 
sig til den dag, krisen får en ende. Og til den 
tid skal de ud i et marked, som har bevæget 
sig, og som efterspørger nye produkter - der-
for er et vist niveau af investeringer stadig 
nødvendigt,” siger Per Andersen, der er direk-
tør i analyseinstituttet IDC Nordic, som for-
venter, at den finansielle og økonomiske krise 
vil give en nulvækst i år. 

”Alligevel skal man ikke gå i panik. Erfarin-
ger fra tidligere kriser viser, at de virksomhe-
der, der gør noget andet end bare at skære 
omkostningerne væk, kan komme ud meget 
stærke, når krisen er overstået,” tilføjer Per 
Andersen. 

It skal hjælpe
Og når arbejdshandskerne skal tages på, og 
de gode ideer skal på bordet, bliver it en helt 

central del af arbejdet. Med et nyt syn på 
virksomhedens it-systemer og it-afdeling vil 
det nemlig være muligt at komme godt igen-
nem krisen. 

”It er en af de helt store muligheder, når 
der skal manøvreres igennem en krise, fordi 
det kan være et værktøj til effektiviseringer, 
besparelser og nye og forbedrede arbejds-
gange. Så man skal overveje det nøje, inden 
man sparer på sine it-udgifter,” siger Per An-
dersen, der netop har lagt sidste hånd på en 
rapport, som påpeger nødvendigheden af it-
investeringer og ikke mindst kommer med 
flere bud på, hvor it kan gøre en forskel for en 
virksomhed, der befinder sig midt i finans-
stormens øje. 

”Det er især tre områder, man skal kigge på 
som virksomhed, og alle tre har et stort 
aspekt af it over sig. Det ene er effektiviserin-
ger, hvor det handler om at forbedre proces-
serne i virksomheden og udnytte eksisterende 
it-udstyr bedre. Det andet er kundefokus, 
hvor det handler om at udnytte it til at kom-
me tættere på kunden, og det tredje kan man 
kalde fokuseret innovation, hvor man skal for-
søge at udnytte krisen til at få et forspring 
ved at finde ud af, hvad der bliver det nye 
marked efter krisen, og så forberede sig på 

AF SøREN CARlSEN

Jeg tror helt bestemt, der er nogle 
virksomheder, som vil få succes, hvis de kan 
optimere deres it under krisen, og i bund og 
grund handler det om evnen til at tænke 
langsigtet.” Per Andersen, direktør i IDC Nordic 

”

Den økonomiske krise er en realitet, og virksomhederne ruster sig 
nu til en hård periode. Men der er veje ud af krisen. En af de mest 
farbare veje hedder it og handler om, hvordan it kan bidrage til 
effektiviseringer, der ikke kun vil få en virksomhed helskindet 
gennem krisen, men også styrket ud på den anden side

AF SøREN CARlSEN  |  IllUStRAtION PEtER HEyDENREICH
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det allerede nu,” siger Per Andersen, der  
mener, at mange ligefrem kan få succes  
på grund af krisen, snarere end på trods. 

”Jeg tror helt bestemt, der er nogle virk-
somheder, som vil få succes, hvis de kan  
optimere deres it under krisen, og i bund  
og grund handler det om evnen til at tænke 
langsigtet,” tilføjer Per Andersen.

Mere kundefokus
Også Peter Dreyer, der er direktør i it-konsu-
lentvirksomheden Seismonaut, advarer mod, 
at man bare skærer ned på it uden nøje over-
vejelser og grundige strategier. 

”Når riget fattes penge, er der ting, man 
kan gøre mere effektivt, for måske behøver 
man ikke de store forkromede løsninger, men 
andre, mere innovative løsninger. Så i stedet 
for at lukke ned og skære til skal man åbne 
op og bygge nyt - for eksempel via de plat-
forme og værktøjer, der er tilgængelige i for-
vejen,” siger Peter Dreyer, der opfordrer virk-
somheder til at bruge krisen på mere fokus på 
web 2.0 med udgangspunkt i videndeling og 
dialog med kunderne. 

”Brug krisen til at åbne op mod dine kun-
der, så man får en større grad af åbenhed 
med omverden. Del dine informationer med 
andre – det får man ofte tifold igen,” siger  
Peter Dreyer, som mener, at mange virksom-
heder også kan spare mange penge ved at  
se mere kritisk på deres markedsføring og  
fokusere mere på it som motor for markeds-
føringen og kommunikationen. 

”For eksempel kan man begynde at blogge, 
bruge de sociale medier mere i sin kundekon-
takt og generelt sikre, at man er synlig på net-
tet,” tilføjer Peter Dreyer, mens Per Andersen 
fra IDC også tror, at begreber som grøn it og 
god it-governance kommer mere i fokus, for-
di det også kan bidrage til at spare penge. 

”For eksempel kan man jo begynde at 
bruge mere virtualisering i stedet for at 
investere i mere serverplads, det sparer 
både penge og er godt for miljøet. Man 
vil også se, at automatiseringen af proces-
ser ved hjælp af it vil 

spille en større rolle, og ens overblik over sit it 
– det man også kalder ”asset management ” – 
får  
i sagens natur en endnu større rolle, for nu 
handler det jo virkelig om ikke at have mere 
it, end man vitterligt har brug for,” siger Per 
Andersen, der enig i, at sociale medier og 
web 2.0 får en endnu større rolle i de kom-
mende år, da det er en måde til at komme 
tættere på kunden med forholdsvis lave  
omkostninger. 

Det skal nok gå
Så det handler altså om at få flere vindmøller 
op, og dermed er vi tilbage ved klicheen fra 
starten. Men en økonomisk krise er jo også  
i sig selv en kliche, da det er en tilbage- 
vendende begivenhed i historien. Derfor  
er der nu heller ingen panik at spore hos de 
kyndige it-folk. Det skal nok gå alt sammen, 
lyder det samstemmende - hvis man altså 
blot formår at udnytte de kommende år på 
smalkost bedre end alle andre. 

”Det er af vital betydning at transformere 
sine it-processer, hvis man skal bevare kon-
kurrenceevnen under og efter en lavkonjunk-
tur,” siger Per Andersen fra IDC, der først for-
venter en egentlig fremgang tidligst i 2010. 
Og indtil da handler det altså om 
ikke at grave sig alt for langt 
ned. 

I 2009 FORVenTeR 
VIRKSOMHeDeRne AT  
SKRUe OP FOR:
Mobility Solutions 
Security/BC
Aligning it og business 
Grøn it 
Web 2.0 

TIl gengælD VIl De  
SKRUe neD FOR: 
SOA
Outsourcing 
Business Intelligence 

Kilde: Undersøgelse I Danish IT update 2009, IDC
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VEjEN GENNEM kRIsEN
•  Invester i færdigheder og ny tekno-

logi – for eksempel mere automati-
on i stedet for nedskæringer

•  Glem ikke kunderne – kom tæt på 
dem, det glemmer de ikke efter kri-
sen

•  Brug web 2.0, og åbn op
•  Hold på de gode it-medarbejdere, 

hvis det er muligt – de kan være 
svære at få igen

•  Bliv inspireret af grøn it, og genop-
frisk din gode it-governance – her er 
der penge at spare

•  Udnyt teknologien til at spare pen-
ge – for eksempel på rejser, møder, 
serverplads o.lign. 
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Både læhegn 
og vindmøller
Hvilke redskaber skal vores kunder bruge for at komme igennem 
krisen? Det er den naturlige dagsorden for Microsoft i 2009 

Når budgetterne strammer til, og den økono-
miske krise kræver handlinger på it-området, 
har Microsoft udviklet en lang række bud på, 
hvilke knapper der kan drejes på i det digitale 
maskinrum. Det handler for eksempel om 
øget virtualisering, reducerede rejseomkost-
ninger, bedre kommunikation med kunder, 
nye og billigere styresystemer og mange an-
dre ydelser, som Microsoft i det kommende år 

vil fokusere på for at hjælpe kunderne bedste 
muligt igennem krisen. 

”Danske virksomheder er blandt verdens 
førende, når det handler om at optimere for-
retningsprocesser, skabe innovative løsninger 
og reducere omkostninger ved hjælp af it. Og 
min anbefaling er, at de skal arbejde for at 
fastholde den position gennem den økono-
miske krise. For med anvendelse af de rette it-

løsninger kan virksomhederne opnå markante 
omkostningsreduktioner, blandt andet gen-
nem mere effektive forretningsprocesser,” si-
ger Erik Kaae, der er direktør i Business 
Groups & Marketing i Microsoft Danmark. 

Grøn it
Hos Microsoft vil man i de kommende år træk-
ke på filosofien bag begrebet grøn it, der hand-

HeR KAn MICROSOFT F.eKS. gøRe en FORSKel I KRISen

Brug Virtualisering med Windows Server Hyper-V
Servervirtualisering betyder konsolidering af flere serveroperativ-
systemer på samme fysiske server. I dag udnyttes typisk kun 10-
20 procent af serverkraften. Med virtualisering kan der nås 70-80 
procent. Totalt betyder det færre fysiske servere med meget kon-
krete besparelser: 1) lavere strømforbrug med færre større serve-
re på nyere mere strømeffektiv teknologi 2) lavere driftsbudget 
3) lavere indkøbsbudget 4) lavere vedligeholdelsesbudget 

Microsoft Desktop Optimization Pack 
Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) er en suite af pro-
grammer, der gør det muligt at optimere og administrere samtli-
ge desktops i virksomheden centralt. Konkrete besparelser: 1) 
central support og diagnosticering  mindsker behov for fysisk 
support til hver enkelt pc 2) licensstyring 3) optimering af opera-
tivsystem og mulighed for ægte ”free seating” på arbejdsplad-
sen.

Microsoft System Center
System Center-løsningen registrerer og samler 

viden om din infrastruktur, politikker, proces-
ser og forenkler styringen af systemer og 
programmer. Konkrete besparelser: Redu-

cerer driftsomkostningerne,  viden om problemer, som kan ska-
be nedbrud, opdages typisk tidligt og giver mulighed for hurtigt 
at forebygge dyrt nedbrud.  

Unified Communication 
Unified Communication er en serie af kommunikationsteknolo-
ger, video og lyd, der bl.a. viser tilgængelighedsinformation pr 
bruger (optaget, ikke opdaget, vi kalder det presence-informati-
on). Konkrete besparelser: 1) afholdelse af videomøder frem for 
fysiske møder reducerer rejseudgifter 2) telefonregning reduce-
res, da der ringes over bredbånd 3) reduktion af spildtid via hur-
tigt overblik over tilgængelighed – man ringer ikke forgæves, 
m.m.

Windows Vista 
Windows Vista giver mulighed for udvidet central styring af 
desktops, hvilket inkluderer strømstyring med mulighed for 
automatisk nedlukning efter arbejdstid. Konkret besparelse: På 
elforbruget kan man spare omkring 500 kroner om året pr. pc, 
der kører Windows Vista. På C02 regnskabet svarer 10 pc’er op-
graderet til Windows Vista til at fjerne en bil fra vejene.

Kilde: Microsoft 

læs mere om besparelse på www.microsoft.dk/besparelse
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ler om at udnytte it til fordel for miljøet. For hvis 
man sparer energi, sparer man også penge, og 
trods krise ønsker Microsoft ikke, at indsatsen 
for CO2-besparelser skal stoppe under krisen. 

”Klimaet er sikkert blevet skubbet nogle 
pladser ned ad den globale dagsorden, og det 
er en naturlig udvikling, når krisen nu udgør 
en aktuel risikofaktor for dansk erhvervsliv. 
Men det behøver ikke udelukke, at man fort-
sat fokuserer på klimaudfordringerne - tværti-
mod, siger Erik Kaae, der blandt andet henvi-
ser til virtualisering som et godt eksempel på, 
hvor økonomi og klima går hånd i hånd. 

”Det gør det muligt at reducere antallet af fy-
siske servere. Det betyder færre udgifter til ind-
køb af hardware og en væsentlig strømbespa-
relse. Og med it-branchens stadig større fokus 
på cloud computing er fordelene ved virtualise-
ring nu også tilgængelige for små og mellem-

store virksomheder, der kan outsource it-driften 
til eksterne datacentre,” fortæller Erik Kaae. 

Fremtidens vindere
Også noget så jordnært som dit styresystem 
på din computer kan gøre en forskel for 
bundlinjen og for klimaet. Således viser be-
regninger, at man ved at anvende de nyeste 
styresystemer, som for eksempel Windows Vi-
sta, kan spare op til 500 kroner i strøm på års-
basis pr. computer. Så alt i alt mener Erik Kaae 
ikke, at den globale krise skal udelukke et fo-
kus på klimaudfordringerne. Han citerer AtP’s 
direktør, Lars Rohde, for at sige, at: ”fremti-
dens vindere er de virksomheder, som offen-
sivt undersøger nye forretningsmuligheder 
bestemt af klimaudfordringen og samtidig 
sikrer sig på risikosiden”.

”Det er jeg helt enig i, og et gammelt ord-

sprog lyder, at når det blæser, bygger nogle 
læhegn, og andre vindmøller. Udnytter vi det 
store potentiale, kan vi gøre begge dele og i 
processen oven i købet styrke forretningen,” 
siger Erik Kaae.  

Foto: Erik rEFnEr / Scanpix

Microsofts beslutningsunderstøttende løsninger
hjælper jer gennem:

   Effektive overvågnings- og analysefunktioner

   Planlægning, budgettering og udarbejdelse af prognoser

   Konsolidering og aflæggelse af regnskab

   Understøttelse af eksisterende IT-investeringer, herunder 

Microsoft Excel, SQL og SharePoint

Vil du høre mere? Så book 1/2 dag i kalenderen og meld dig på en af vores
populære workshops eller kontakt os for et uforpligtende møde.

Se workshopkalenderen og tilmeld dig på: www.itera.dk/workshop 
eller kontakt  Markedschef Nicolaj Thorndahl på tlf.: 70136100

Kvalificér dit beslutningsgrundlag
- få styr på processerne og tid til strategien

Itera Consulting Group i Danmark er en del af nordisk baserede Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret med mere end 400 medarbejdere 
i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group er noteret på Oslo Stock Exchange
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Krisekaptajn 
Der bliver brugt mindre tid på afrapportering og regnskaber og 
mere tid på strategi og udvikling. Rollen som CFO i de store 
virksomheder har ændret sig. Det kan Novozymes’ CFO, Benny 
Loft tale med om. 

En CFO er ikke længere en regnskabschef, 
hvis fornemmeste opgave er at afrapportere 
de økonomiske resultater. Efterhånden spiller 
en Chief Financial Officer en lige så stor rolle i 
virksomheden som sin Chief Executive Officer, 
og CFO’en er nu langt mere en sparringspart-
ner for it, ledelse og bestyrelse. Den udvikling 
kommer til at tage fart i forbindelse med den 
finansielle krise, hvor CFO’en nu virkelig skal 
træde i karakter som sin virksomheds kaptajn 
gennem krisen. 

”Min rolle har ændret sig de senere år, og 
jeg er inde over langt flere områder end tidli-
gere,” fortæller Benny loft, der som CFO i 
Novozymes fra nærmeste hold har set sin titel 
og rolle få større og større betydning, hvilket 
ligger i fin tråd med tendenserne hos kollega-
erne. 

En undersøgelse fra Ernst & young doku-
menterede således i 2007, at CFO-rollen er 
blevet markant anderledes end for bare ti år 
siden. Revisionsfirmaet spurgte CFO’er i de 
500 største danske virksomheder, hvordan de 
så deres rolle før og nu. Og konklusionen var, 
at CFO’ens højeste prioriteter i dag er økono-
mistyring, strategi, forretningsudvikling, per-
formance management, compliance og 
strømlining af virksomhedens processer, mens 
tidligere tiders meget tidskrævende opgaver 
som månedsafrapportering og udarbejdelsen 
af det eksterne årsregnskab nu vurderes som 
langt mindre betydende. En udvikling, som 
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Benny Loft – der oprindeligt er uddannet 
statsautoriseret revisor – kan genkende fra sin 
egen hverdag. Blandt andet fordi der i dag er 
blevet langt flere regler og love, en virksom-
hed skal overholde, og det ansvar ligger hos 
CFO’en. 

”I takt med compliance-delen, altså de love, 
bestemmelser, normer og standarder, som 
virksomheder skal overholde, er blevet meget 
større de senere år, er vores rolle langsomt 
blevet ændret, og vi har nu langt mere strate-
gisk indflydelse end tidligere. For i og med at 
vi skal sikre os, at der ikke sker overtrædelser, 
men også, at der ikke sker en negativ påvirk-
ning af virksomhedens forretning eller om-
dømme, giver det en helt anden rolle end tid-
ligere - en rolle, hvor vi også skal understøtte 
strategi og forretning. Så der er helt klart en 
stigende tendens til, at CFO’en kommer til at 
spille en anden rolle, end han gjorde for 10 år 
siden,” fortæller Benny Loft. 

Fokus på it
Undersøgelsen fra Ernst & young viser også, 
at CFO’erne i fremtiden bliver involveret langt 
mere i it-delen af en virksomhed. CFO’en skal 
således være i stand til at stå for en bedre ud-
nyttelse af it-systemerne og samtidig bidrage 
til en selektiv anskaffelse af nye it-systemer. 
En opgave, som allerede også ligger på Benny 
Lofts skrivebord. 

”I dag er jeg ansvarlig for stort set alt it i 
virksomheden, og min afdeling lægger den 
overordnede linje. Det gør vi sammen med 
forretningen, så den tilpasser sig systemerne 
og omvendt - det er altid i dialog med forret-
ningen. Så på den måde er det mig, der skal 
sikre den gode it-governance og på den må-
de være med til, at it spiller sammen med og 
understøtter forretningen. Det betyder, at jeg 
skal kunne se de muligheder, som it kan give 
og sørge for, at organisationen bliver gjort 
opmærksom på de muligheder, vi har for at 
udvikle forretningen via it, og det gælder alt-
så alle systemer, ikke kun de finansielle, men 
også inden for videndeling og andre områ-
der,” forklarer Benny Loft, der også skal sikre, 
at investeringerne til it bliver brugt hensigts-
mæssigt. 

”En CFO skal være i stand til at spørge, at 
’nu har vi investeret massivt i it og processer, 
men får vi virkelig nok ud af de investeringer?’, 
hvad man jo sjældent gør. Derfor skal man 
transformere den massive investering op i no-
get, der støtter op omkring virksomheden og 
strategien. I det område ligger der mange 
muligheder, der ikke bliver udnyttet i dag, og 
en CFO skal – i modsætning til tidligere – nu 
være i stand til se de muligheder og være 
åben over for behovene,” siger Benny Loft. 

COMPlIAnCe
Compliance er at efterleve og doku-
mentere, at virksomheden overhol-
der de krav, som defineres af politik-
ker, regulativer og standarder, som er 
virksomhedens governance ramme-
værk. Det handler om at understøtte 
virksomhedens behov til et tilstræk-
keligt niveau, der stadig opfylder in-
terne og eksterne krav, således at der 
er balance mellem indsatsen og risi-
koen. 

Kilde: Rambøll 

FReMTIDenS InDSATSOMRåDeR 
FOR en CFO: 
•  Fortsat effektivisering af ressour-

cekrævende økonomiprocesser – 
blandt andet igennem større stan-
dardisering og centralisering

•  Bedre udnyttelse af nuværende it-
systemer og selektiv anskaffelse af 
nye it-systemer 

•  Målrettet udvikling og ansættelse 
af økonomimedarbejdere med 
forretningsmæssig indsigt

Kilde: Ernst & Young – ”Dansk CFO Survey 

blandt Top 500-virksomheder

Det synes vigtigere end nogensinde, at CFO’en kan 
orientere sig og handle situationsbestemt, og jobbet 
kræver i dag flere dimensioner end blot den traditionelle.
Ernst & Young – ”Dansk CFO Survey blandt Top 500-virksomheder 

”

SøREN CARlSEN  |  FOtO NOVOzyMES
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B i o M a r  –  U n i f i e d  C o m m u n i c a t i o n s

Unified  
Communications  
giver luft i budgettet
I BioMar kommunikerer medarbejderne med hinanden, som sad de  
i samme bygning. I virkeligheden sidder de i både Århus, Grækenland 
og Chile. Unified Communications betyder bl.a., at der spares over  
en kvart million kroner, hver gang ledelsen afholder møder via 
videokonferencer i stedet for at mødes fysisk. 
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Der kan være mange gode grunde til at være 
tæt på sine kunder.

Når man er i branchen for foder til industri-
opdræt af fisk, er det ren logistik, som er den 
bedste grund til, at produktionen skal være 
tæt på kunderne, der kan være dambrug i de 
norske fjorde, i søerne i Patagonien i Chile el-
ler i Middelhavet ud for den græske kyst. 

Unified Communications – der er en sam-
mensmeltning af bl.a. telefoni, videokonfe-
rencer, kontaktoplysninger, chat og meget 
mere – har derfor stået højt på dagsordenen 
for Flemming Blåbjerg, der er corporate It-
manager hos BioMar. Unified Communicati-
ons, som er gennemført som en samordning 
af forskellige it systemer fra flere opkøb og 
sammenlægninger, har ført til øjeblikkelige 
besparelser på rejsebudgetterne. 

Budgetmøde via livemeeting 
Møder afholdes nu ofte via videokonferencer, 
alle har overblik over hinandens tilstedevæ-
relse, og kommunikation mellem de mange 
afdelinger er generelt blevet forbedret væ-
sentligt.

Nu tager en dansk regnskabsmedarbejder 
et hurtigt kig på sin skærm og tjekker, om 
kollegaen i Chile er ledig til et videomøde, et 
andet sted i koncernen udveksles tekniske 
dokumenter via intranet, og ledelsen lægger 
op til internationalt styringsmøde. Samtidig 
samarbejdes på kryds og tværs med både in-
stant messaging, e-mails og telefoni. 

Som et eksempel på de konkrete besparelser 
som følge af Unified Communications nævner 
Flemming Blåbjerg et budgetmøde med leder-
ne fra virksomhedens 30 afdelinger, der blev 
afholdt for nyligt. Dette har hidtil været en 

kostbar affære, eftersom alle skulle flyves til 
samme mødested og indlogeres på hotel. Den-
ne gang blev mødet afholdt via Livemeeting  
på Microsoft® Office Communication Server 
(OCS). Det har sparet BioMar for udgifter  
i størrelsesordenen 300.000 kroner, vurderer 
Flemming Blåbjerg.  

Stor opbakning fra medarbejderne
Gennem partneren Knudsen Consulting valg-
te Flemming Blåbjerg for to år siden at basere 
sig på en kombination af Exchange 2007, OCS 
og Microsoft Office Sharepoint Server 2007. 
De tre danner nu grundlag for en smidig 
kommunikation på tværs af alle virksomhe-
dens afdelinger – og på tværs af kommunika-
tionsform. Det har ført til besparelser i kroner 
og øre, men Flemming Blåbjerg peger på, at 
den øgede adgang til virksomhedens ressour-

 AF: HANS HENRIK lICHtENBERG  |  FOtO ClAUS SJöDIN

OM BIOMAR
BioMar er verdens tredjestørste producent af foder til industri-
opdrætning af fisk. BioMar har kunder og produktion i flere ver-
densdele til deres sortiment af fiskefoder til opdrætsindustrien. 
Virksomheden beskæftiger ca. 750 mennesker, heraf ca. 100 i 
Danmark. BioMar producerer over 700.000 tons foder om året 
og havde i 2007 en omsætning på omkring 5 mia. kroner. 

løSnIngen:
Unified Communications-løsning
•  Exchange 2007 til al asynkron kommunikation
•  Office Communication Server (OCS) 2007 til real time-kom-

munikation

De TO SeRVeRAPPlIKATIOneR gIVeR MUlIgHeD FOR 
løSnIngeR SOM: 
• Videokonference 
• Instant Messaging
• tilstedeværelse
• Webkonference

PARTneRen: 
Knudsen Consulting har stået for rådgivning og implementering 
af de Microsoft-applikationer, som tilsammen danner rammerne 
om BioMars Unified Communications-løsning. 

FORDele:
Hurtig kommunikation på tværs af landegrænser.
Medarbejdere undgår forgæves kontaktforsøg.
Besparelser på rejsebudgettet.

SITUATIOnen:
BioMar stod for to år siden som en fragmenteret organisation. 
Opkøb og afdelinger i mange lande gjorde kommunikationen 
vanskelig og omkostningstung. Mulighederne for kommunikati-
on var til stede i form af de klassiske e-mails og telefonopkald, 
men det var i mange tilfælde en hurdle at skulle kontakte de 
udenlandske kolleger.  
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cer og medarbejdere har været den største 
gevinst. Over 60 procent af medarbejderne 
bruger nu hver dag Communicator til at ori-
entere sig om andre medarbejderes tilstede-
værelse, og de nye redskaber benyttes på alle 
niveauer i virksomheden. I gennemsnit benyt-
ter hver medarbejder OCS i over 40 minutter 
om dagen. Outlook med fælles kalenderfunk-
tioner benyttes i over 100 minutter hver dag. 

Mere kvalitet i samarbejdet
”Det interessante er, at vi jo altid har haft 
mulighed for at komme i kontakt med hin-
anden via e-mail og telefon. Men nu oplever 
vi alle, at det er blevet meget nemmere, og 
det betyder, at vi bruger kommunikationsløs-
ninger meget mere og derfor er mere i dia-
log i virksomheden. Kvaliteten af vores sam-
arbejde er simpelthen steget,” siger Flem-
ming Blåbjerg. 

Han påpeger desuden, at rejsebudgettet 
falder, i takt med at møder kan afholdes via 
videokonferencer. 

Velkendte brugerflader 
BioMar valgte Microsoft som softwareleveran-
dør ud fra et ønske om, at løsningen skulle 
være integrerbar med en række behov og ek-
sisterende løsninger, samt at den også skulle 
være supporterbar langt ud i fremtiden.

En af årsagerne til den effektive overgang 
til Unified Communications tilskriver Flem-
ming Blåbjerg, at de nye systemer bygger på 
den velkendte Microsoft-platform. Alle ken-
der applikationer som Messenger og Outlook, 
og det gør det nemt at integrere nye syste-

mer, som bygger disse teknologier og 
brugerflader ind i en virksomhed, me-
ner han. 

Begyndelsen til  
mere omfattende 
forretningsintegration
Fremover ønsker BioMar at 
blive bedre til at udnytte de 
nye kommunikationsmu-
ligheder. Teknologien 
er på plads, men der 
er stadig landvindin-
ger at hente ved 
at uddanne med-
arbejderne bedre 
i løsningerne og 
optimere det eksi-
sterende setup. Succesen 
med Unified Communications 
hos BioMar kan dog også føre 
en mere omfattende integration 
med sig: 

”Vi har med valget af en Micro-
soft-løsning kunnet gennemføre 
alle de ændringer, vi ønskede. Nu 
har vi styr på kommuni-
kationen, men plat-
formen gør det også 
muligt for os på længere 
sigt at integrere CMS, ERP og 
andre forretningsapplikationer 
som eksempelvis logistik,” fortæller 
Flemming Blåbjerg. 

Kvaliteten af vores samarbejde 
er simpelthen steget.
Flemming Blåbjerg, BioMar.

”
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Member of the  
Microsoft Data Warehouse Alliance

Microsoft, Dynamics, Excel, SQL Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

timeXtender er et dynamisk og innovativt softwarehus, der udvikler software til business intelligence-markedet. Hovedproduktet er timeXtender  
- et værktøj, der bruges til at udtrække, validere og sammenstille data i et datawarehouse samt til at bygge OLAP-kuber – samtidig med at den  
bagvedliggende kode genereres automatisk. Det betyder en drastisk reducering af både implementeringstid og omkostninger forbundet med etablering  
af et business intelligence-system. timeXtender blev kåret til Årets Microsoft® ISV Partner i Danmark 2008. 

timeXtender Danmark  :  Klamsagervej 35  :  DK-8230 Åbyhøj  :  tel. 8620 5700  :  e-mail: info@timextender.com  :  www.timextender.com

QuickCubes™ - powered by timeXtender®

TIDERNE ER SKIFTET. Økonomien blomstrer knap så hurtigt og optimismen  
er sværere at få øje på. Men teknologien skifter også... heldigvis.

QuickCubes er standard-løsninger som giver dig dynamisk ledelsesinformation, skræddersyet 
til netop dit it-system, og din branche. Installeret på en time, og i drift i morgen.  
Ingen trylleri, blot sund fornuft og ny teknologi. Og det er ganske vist. 

Lyder det for eventyrligt? Du behøver ikke nøjes med at tro på os... 
besøg www.quickcube.dk og bestil en demo på dine egne data. 

INFO:
QuickCubes findes til  
både Microsoft® AX og  
Microsoft® NAV, og til  
specialløsninger som fx  
LS Retail, TopSolutions, 
+TRIMIT fra CORNATOR 
m.fl.
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Ingen  
plads  
til fejl

Man skal leve op til verdens strengeste kvalitetskrav, hvis man vil 
ind på nogle af verdens største markeder.

Sådan ser virkeligheden ud i branchen for medicinsk udstyr, hvor 
faktorer som præcision, hastighed og omstillingsparathed skal gå 
op i en højere enhed med strikse krav om dokumentation til ek-
sempelvis de amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder.

Dermed skal EPR-systemer - Enterprise Resource Planning –  
mere end ”bare” sørge for, at produktionen kører effektivt. Det  
er simpelthen en kritisk del af forretningen. 

En væsentlig del af B&O Medicoms forretning er at producere 
og udvikle produkter til nogle af verdens største farmaceutiske 
virksomheder, og jo hurtigere og jo mere præcist et produkt  
kan udvikles og produceres, desto mere konkurrencedygtig  
er Struer-virksomheden. 

nyt eRP giver overblik
Siden virksomheden blev adskilt fra Bang & Olufsen for få  
år siden, har B&O Medicom opbygget sit eget ERP-system baseret 
på Microsoft® Dynamics AX. Målet har været at få ejerskab og 
overblik over egne processer samt at optimere ved at skif-
te det manuelle dokumentationsarbejde ud med 
automatisk registrering direkte i ERP-systemet. 

I takt med at papirarbejdet bliver elimine-

B&O Medicom skal leve op til nogle af verdens 
strengeste kvalitetskrav. Produkterne, der spænder 
fra stetoskoper til injektionspenne, sælges verden 
over, og de er dermed underlagt strikse krav fra 
eksempelvis de amerikanske 
sundhedsmyndigheder.
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ret, kan fokus flyttes over på udviklingsar-
bejdet, og risiko for fejlindtastninger og 
dobbeltarbejde minimeres. Det giver kon-
kurrencefordele og mere effektivitet. 

Låste data sikrer dokumentation
Til at styre en stor del af den produktions-
relaterede dokumentation benytter B&O 
Medicom Dynamics AX og det tilhørende 
modul GMP Business Suite. Modulet er 
specielt tilpasset til medicinaludstyrsbran-
chens behov for dokumentation og benyt-
ter eksempelvis digitale signaturer til at 
sikre, at kun de rette medarbejdere kan re-
gistrere oplysninger i systemet. De store 
mængder data, der registreres om hver 
produktionsgang, kan afhængigt af pro-
duktet være alt fra tidspunkter, underleve-
randører, akustiske data, vægt og meget 
mere. I de tilfælde, hvor myndighederne 
kræver særligt uddannet personale, bliver 
rapporteringen desuden knyttet sammen 
med den ansvarlige medarbejder via med-
arbejderens digitale signatur. På den måde 
kan produktet og produktionen følges hele 
vejen, og det er også et godt redskab i en 
eventuel fejlsøgning. 

Letter inspektionen
ERP-systemet indhenter og sikrer en lang 
række data og styrer desuden flowet i pro-
duktionen, så man ikke kan komme til at 
producere en vare, som ikke lever op til 
myndighedernes eller kundernes krav.  Sam-
tidig sikrer systemet, at der ikke efterfølgen-
de kan manipuleres med visse data, og det 
er noget, som giver en fordel i forhold til 
sundhedsmyndighedernes kontrol.  

Når de amerikanske sundhedsmyndighe-
der kommer på inspektion kan de derved 
være sikre på, at B&O Medicoms data-
grundlag er korrekt. Det letter inspektionen 
og dokumentationen over for kunderne. 

”Vi havde besøg fra det amerikanske FDA 
sidste år, og resultatet var en blank påteg-
ning, selvom vores Dynamics AX-løsning 
kun var et par måneder gammel,” fortæller 
CFO Lars Rahbek fra B&O Medicom. 

Tidligere benyttede B&O Medicom det 
ERP-system, som Bang & Olufsen benytter. 
Det betød, at al it var styret centralt og til-
passet den verden, som moderselskabet 
opererede inden for, og derfor ikke nødven-
digvis var optimal til B&O Medicoms forret-
ningsgange. 

Dynamics AX er alles anliggende
”Dengang var ERP-systemet noget meget 
fjernt. Kun få medarbejdere arbejdede med 
systemet, og de servicerede resten af virk-
somheden med at få data ind og ud af sy-
stemet. Vores vision var og er, at vores Dy-
namics AX skal bruges meget mere bredt i 
hele virksomheden. Det skal være virksom-
hedens og medarbejdernes fælles database, 
som alle har adgang til, og det mål er vi al-
lerede kommet langt med,” siger Hans Jør-
gen Jensen, som var projektleder for valg 
og implementering af det nye ERP-system. 

”Vi har nu en dyb viden om vores egne 
processer, og det giver os frihed. Det er en 
meget stor del af vores forretning at doku-
mentere. At vi kan gøre det præcist og hur-
tigt, betyder, at vi kan udvikle nye produkter 
hurtigere, og det er bestemt en konkurren-
cefordel,” siger han. 

AF HANS HENRIK LICHTENBERG  |  FOTO CLAuS SJöDIN 

kontAnte forDeLe:
Efter indførelsen af Dynamics AX 
og GMP Business Suite er B&O 
Medicom i stand til at registrere 
den tid, som produktionsmedar-
bejderne bruger på de enkelte 
ordrer direkte i Dynamixs AX. 
Dermed kan ledelsen overvåge 
dækningsgraden i produktionen 
på de enkelte ordrer. Det kunne 
ikke lade sig gøre med det gamle 
system.

Et andet eksempel på effektivi-
sering er, at produktionsmedar-
bejderne i dag selv lægger ordrer 
ind i Dynamics AX på undersam-
linger.

Logistikfunktionen opretter or-
drerne til kunderne med antal og 
leveringsterminer på færdigva-
rerne. I stedet for at produktio-
nen kontaktede logistikfunktio-
nen, og bad dem om at igang-
sætte de nødvendige undersam-
linger til færdigvarerne, gøres 
dette i dag direkte af produkti-
onsmedarbejderne. Det giver 
større fleksibilitet i produktionen 
og mindre belastning og afhæn-
gighed af logistikafdelingen.

PArtneren
thy:data a/s, som er specialiseret  
i Dynamics AX og har udviklet 
modulet GMP Business Suite™, 
har stået for implementeringen 
af B&O Medicoms ERP-system. 
thy:data er et af Danmarks  
førende og største konsulent-hu-
se inden for forretningsløs-ninger 
og forretningsudvikling baseret 
på Microsoft Dynamics AX og 
Microsoft XAL.

Vi havde besøg fra det amerikanske FDA 
sidste år, og resultatet var en blank 
påtegning, selvom vores Dynamics AX-
løsning kun var et par måneder gammel,
fortæller CFO Lars Rahbek fra B&O Medicom

”
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I partnerskab mellem 
it og forretning
Hvordan sikrer du, at it forstår forretningens behov? Og hvordan 
kan it-investeringer understøtte forretningsprocesserne på den 
mest effektive måde?  Det står øverst på dagsordenen, når der 
står ”it-forretningspartner i Københavns Energi” på visitkortet.

gODe RåD OMKRIng IT-DReVeT 
FORReTnIngSUDVIKlIng

1.  Start tidligere end I tror med at ar-
bejde med ideer for at modne be-
hovne

2.  Planlægning og en god analyse er 
forudsætningen for at komme godt 
fra start – brug god tid på erken-
delsesfasen

4.  Behov kan ikke altid løses med ny it
5.  Er der god cost-benefit i projektet? 

6.  Vær meget bevidst om at få 
koordineret forretningsbe-

hovene med it-afde-
lingen
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AF MICHAEl ClAUSEN  |  FOtO JACOB NIElSEN

OM KøBenHAVnS eneRgI
Starten på Københavns Energi var Kø-
benhavns Belysningsvæsen, der i 1857 
blev grundlagt som kommunalt ejet 
gasselskab. Københavns Vandforsy-
ning fulgte efter i 1859. Siden blev 
flere forsyninger fusioneret til en virk-
somhed, som i 1999 fik navnet Kø-
benhavns Energi. I 2005 blev Køben-
havns Energis el-aktiviteter solgt til 
DONG Energy, og den resterende del 
af Københavns Energi er i dag et pri-
vat aktieselskab – ejet af Københavns 
Kommune. Københavns Energi leverer 
varme, bygas, vand og afløb, har ca. 
700 ansatte og en omsætning på fire 
mia. kr. Anvendte teknologier er bl.a. 
Dynamics AX og MOSS 2007. 

It-afdelingerne skal gå fra at være brandslukke-
re til at være et strategisk aktiv for forretningen. 
I fremtiden skal it-afdelingen have indsigt i for-
retningen, og forretningen kende værdien af it.  

En skønne dag skal it være med til at gøre 
forretningen mere fleksibel og effektiv.

Den vision – eller noget, der ligner – har 
trofaste læsere af Momentum hørt før. 

Men de fleste vil nok erkende, at der er 
lang vej endnu. 

Mellem it og forretning 
En af de virksomheder, der har taget de første 
skridt i at føre visionen ud i livet, er en af 
Danmarks førende forsyningsvirksomheder, 
Københavns Energi (KE). 

Her har to personer i ca. 12 måneder kun-
net skrive ”it-forretningspartner” på visitkor-
tet. En ny rolle hos Københavns Energi, hvor 
arbejdsområdet er spændingsfeltet mellem it 
og forretning.

Rollen, der fungerer som en ”intern konsu-
lent” med reference til it-chefen, er oprettet i 
forbindelse med udarbejdelsen af en ny it-
strategi. Strategien fokuserer på en forenkling 
af teknologistakken og en orientering af it 
mod forretningen. It forretningspartneren op-
gave er primært at håndtere relationerne til 
kunderne herunder at sparre omkring anven-
delse af it og medvirke til at lave kommissori-
er for nye it-initiativer. En anden opgave er at 
være it-kontaktperson i  forhold budgettering 
og disponering af  it-omkostninger.

Bedre sammenhæng og færre 
omkostninger 
En af udfordringerne har været en meget 
kompliceret it-arkitektur, der er en konsekvens 
af, at Københavns Energi består af fire forskel-
lige forsyninger (vand, afløb, varme og bygas).

”Sammenlægningen af flere forsyningsvirk-

somheder indebærer i sagens natur en frag-
menteret infrastruktur. Ikke blot mht. netværk, 
pc’er, servere og software, men også i måden 
at tænke og investere i teknologi på. En af 
udfordringerne har været, at man historisk 
har taget beslutninger om at investere i it de-
centralt. Det har naturligvis givet en vis udfor-
dring i forhold til at få systemerne til at hæn-
ge sammen og udnytte synergier.” forklarer it-
forretningspartner Jens Cornelius.

”Vores rolle som it-forretningspartnere har 
to sider: Den ene består i at være med til at få 
Københavns Energi til teknologisk at hænge 
sammen som én virksomhed. Den anden be-
står i at altid at være på udkig efter effektivi-
tet og omkostningsbesparelser,” supplerer den 
anden it-forretningspartner, Peter Carlsen.  

Fra intranet til forretningsplatform 
Et konkret eksempel på et projekt, som rollen 
som forretningspartnere var med til at bringe 
i tråd med Københavns Energis it-strategi, var 
beslutningen om at etablere et nyt intranet. 

”Udfordringen var, at vi nemt kunne kom-
me til at vælge et værktøj, der understøtter 
udvalgte forretningsbehov frem for at gå ef-
ter en løsning, der kan tilgodese større dele af 
KE’s behov. Vi rådede derfor til, at man inve-
sterede i en forretningsplatform baseret på 
Microsoft Office SharePoint® Server 2007 
(MOSS), og ikke et enkelt værktøj. Forret- 
ningen havde egentlig overvejet en anden 
løsning, men efter et forløb med fokus på  
den strategiske værdi kunne vi konkludere,  
at MOSS 2007 som forretningsplatform ville 
give størst værdi og understøtte flere behov 
på sigt,” fastslår Jens Cornelius.

Med i budgetteringen
Peter Carlsen og Jens Cornelius deltager des-
uden i den årlige budgetproces med de bud-

getansvarlige i forrentningen. Her yder de 
sparring til de aktuelle planer om projekter 
med it-indhold og rådgiver om processen for 
indstilling af projekter. 

I de første 12 måneder har it-forretnings-
partnerne primært brugt tiden til at få overblik 
over virksomhedens tæt på hundrede syste-
mer, hvor de bruges, hvad de bruges til, og 
hvem der finansierer dem og hvilke planer hver 
forretningsenhed har af ønsker og krav til sy-
stemet etc. Fremadrettet vil de to kollegaer fo-
kusere på at få kortlagt, hvordan KE’s systemer 
i dag understøtter virksomhedens processer.

Det er små skridt på vejen mod en it-arki-
tektur der skal sikre et flydende samspil mel-
lem forretning og it. Men nu er de første 
skridt taget. Og ligesom Momentums trofaste 
læsere ved Peter Carlsen og Jens Cornelius 
godt, at der er lang vej igen. 



Mange Business Intelligence leverandører fokuserer på at komme hurtigt i mål.Vi vil nu hellere bare tage ét skridt  ad gangen.

Tag trappen sammen med os
Det er afgørende for os at levere løsninger til vores kunder som har maksimal effekt 
i forhold til beslutningsprocessen.  Derfor fokuserer vi hos Rehfeld på at have dyb 
indsigt inden for de brancher vi beskæftiger os med, så vi kan blive aktive medspil-
lere i processen. Dermed bliver løsningen et resultat af et samarbejde som sikrer 
den nødvendige forankring i organisationen.

R
Rehfeld

Rehfeld Partners  |  Blegdamsvej 104C  |  2100 København Ø  |  Tel 7027 7001  |  Fax 7027 7002  |  www.rehfeld.dk
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S e r i o u s  g a m i n g

Fra leg til leder
Fremtidens ledere udvikler kompetencerne foran computerskærmen. Serious 
gaming hedder fænomenet, som vi endnu kun har set lidt til i Danmark, men 
som spås en kæmpe plads i fremtiden.

Umiddelbart kan det være svært at tage di-
rektøren alvorligt, hvis han sidder og spiller 
computerspil bag den lukkede dør til sit kon-
tor. Men pas på. 

For der er al mulig grund til at holde øje 
med ham. Når han dukker frem fra sin hule 

igen, vil han formentlig ikke kun have smil i 
øjnene, fordi han har haft det sjovt. Han vil 
også være en bedre leder, end før han gik i 
gang med det, som vi i fremtiden vil lære at 
kende som serious gaming. 

Serious gaming er fremtidens form for ef-

teruddannelse. Seriøst, sjovt og ikke mindst 
økonomisk fornuftigt. Ingen dyre kursusop-
hold med udgifter til transport og forplejning. 
Kun effektiv arbejdstid hjemme i virksomhe-
den. 

I Danmark er serious gaming endnu i sin 

AF VIVIAN A. VOlDGAARD



30

S e r i o u s  g a m i n g

spæde vorden, men i USA og England bliver 
computerbaseret uddannelse taget mere end 
alvorligt. Universitetet i Coventry i England 
har etableret SGI, Serious Gaming Institute, 
og ifølge direktøren for centret, David Wort-
ley, er fænomenet kommet for at blive, fordi 
fremtidens ledere og topchefer er det, han 
kalder digitale indfødte:

”De er vokset op med internet og compu-
tere som en selvfølge, og derfor handler ind-
læring ikke blot om at have en lærer, der de-
ler ud af sin viden, men om selv at deltage i 
selve indlæringsoplevelsen og ad den vej få 
ny viden,” siger han. 

Inspiration smitter
Ud over at holde øje med, hvordan serious ga-
ming udvikler sig rundt omkring i verden, har 
SGI også tilknyttet en række forskere, der ar-
bejder på udvikling af nye spil. Og udviklingen 
går i retning af computerspil, der lærer os selv 
at kende, så vi får individuelle udfordringer og 
dermed optimal læring for den enkelte. 

Netop dét er et element i de computerba-
serede dialogkurser, som blandt andre Har-

vard Business School udbyder. Her sættes del-
tagernes følelsesmæssige intelligens og intui-
tion på en hård prøve, hvor personlige hold-
ninger udfordres – præcis som i det virkelige 
liv, og via det interaktive samspil lærer delta-
gerne hemmeligheden bag god ledelse. 

Executive MBA tania Ellis er indehaver af 
foredrags- og rådgivningsvirksomheden In-
spiratorium. Hun har selv 12 års ledererfaring 
og arbejder til daglig med erhvervstendenser 
og som inspirator for virksomheder, der vil 
lære at tænke nyt. Og hun er ikke i tvivl om, 
at serious gaming er fremtiden. 

”Jeg er sikker på, at vi vil se mere til den 
form for læring på lederniveau i fremtiden. 
Og jeg synes, man skal se på det med sund 
fornuft og have den indstilling, at hvis det har 
en positiv effekt på den enkelte leder, der 
bruger tid på at spille, så vil det formentlig 
også tilføre virksomheden en vis værdi,” siger 
hun. 

Selv om serious gaming ikke for alvor er 
rykket ind på direktionsgangene, så er fæno-
menet allerede big business for nogle virk-
somheder i Danmark. Serious Games er en af 

dem. Virksomheden har udviklet spillet Global 
Conflicts: Palestine, hvor spilleren lærer at 
agere som journalist blandt krudt og kugler i 
Jerusalems gader. Spillet er solgt i flere end 50 
lande og spilles af over 100.000 brugere. 

Risikovillig kapital
En anden dansk aktør, der opererer inden for 
feltet serious gaming, er Titoonic. Virksomhe-
den har for Conoco Philips, et af verdens stør-
ste benzinselskaber, udviklet et læringsspil 
som afløsning for den tunge manual, som 
benzinstationernes franchisetagere tidligere 
skulle igennem. 

”Conoco Philips bad om at få manualen de-
stilleret til et spil ud fra den filosofi, at det er 
lettere og sjovere at gå til et computerspil 
end en manual, og at der ganske simpelt er 
mere, der hænger ved,” fortæller Britt Barg-
feldt, direktør i Titoonic. 

Ideen med spillet er, at den enkelte fran-
chisetager spiller sig frem til, hvordan en ben-
zintank drives bedst muligt. Spillet er bygget 
op som et realtime simulationsspil a la det 
kendte SimCity, og løbende sendes franchis-
etagerens pointscore til en central database. 
Ud over lysten til hele tiden at forbedre sin 
personlige score giver databasen også et 
godt billede af, hvad den enkelte franchiseta-
ger har brug for hjælp til i den daglige drift 
for at optimere resultaterne. 

Benzinspillet er udviklet til det amerikanske 
marked, men det kunne lige så fint fungere 
herhjemme, fastslår Britt Bargfeldt. Problemet 
er bare, at der stadig er meget lidt risikovillig 
kapital inden for udvikling af danske lærings-
spil, vurderer hun:

”Vi mangler stadig nogle rigtigt gode cases 
fra Danmark, så virksomhederne kan få øjne-
ne op for, at serious gaming netop er både 
seriøs og supereffektiv uddannelse.”
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Udnyt jeres IT-investeringer endnu bedre både nu og i
fremtiden. Med Microsoft produkter som SharePoint (MOSS),
office-pakken og SQL Server på plads, kan I skabe virksomheds-
understøttende løsninger, der bl.a. hjælper med:

   KPI’er der afspejler organisationens eller afdelingens strategier helt ned på individ niveau

   Monitorering af nøgletal med dashboards og scorecards

   Analyser af omkostninger og kundefordelinger i forhold til omsætning

   Identificering af ineffektive områder og kunders købsadfærd

   Og meget, meget mere

Vi du se løsninger, der kan give dig endnu bedre styr på forretningen? Så book 1/2 dag i
kalenderen og meld dig på en af vores workshops eller kontakt os for et uforpligtende møde.

Se kursuskalenderen og tilmeld dig vores gratis workshop på: www.itera.dk/workshop,
eller kontakt Markedschef Nicolaj Thorndahl på tlf.: 70136100

Fremtidens BI-løsning starter i dag

Itera Consulting Group i Danmark er en del af nordisk baserede Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret med mere end 400 medarbejdere 
i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group er noteret på Oslo Stock Exchange

GRATIS 
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Det er 25 år siden, Microsoft udviklede den 
virtuelle flysimulator og dermed introducere-
de begrebet serious gaming for første gang. 

Piloter verden over bruger stadig trænings-
programmet, og mange brancher har i årevis 
sukket efter en lignende mulighed for at an-
vende serious gaming i uddannelsen af de 
ansatte, fortæller David Boker, senior director 
i Microsofts udviklingsselskab, Aces Studio, 
der i sin tid udviklede flysimulationen. 

”Siden slutningen af 1990’erne har der væ-
ret en stigende efterspørgsel, og det gav os 
en meget klar fornemmelse af, at markedet 
for serious gaming er der,” siger han. 

Derfor har Microsoft nu lanceret en ny plat-

form, Microsoft ESP, som gør det nemt og li-
getil for kunderne at udvikle deres eget seriø-
se læringsspil. Og det er ikke kun nemt at gå 
til. Det er ifølge direktør Randy Schmidt fra 
virksomheden Northrop Grumman også over-
ordentligt økonomisk at komme i nærheden 
af. Virksomheden har udviklet en simulation 
på ESP-platformen i løbet af kun tre dage – et 
arbejde, der ifølge direktøren ville have taget 
minimum et halvt år, hvis det skulle have væ-
re udviklet fra bunden.  

Markedet for serious gaming er stærkt vok-
sende. Allerede i 2007 blev værdien skønnet 
til at være omkring 150 millioner dollars – en 
tredobling i forhold til 2005 – og det er ikke 

blevet mindre siden, vurderer Ben Sawyer, vi-
cedirektør i det amerikanske Serious Games 
Initiative. 
www.microsoft.com/esp

Serious games er big business for Microsoft



Overlad det ikke til tilfældigheder…

Avanade er den eneste konsulentvirksomhed med speciale i globale 
it-løsninger, der er 100% tilpasset brugen af Microsofts platform 
og som hjælper virksomheder med at opnå en profitabel vækst. 
Vi hjælper din virksomhed med at øge indtægterne, reducere 
omkostningerne og geninvestere i innovation og opnå konkurrence-
mæssige fordele.

Vi danner partnerskaber med vores kunder og skaber nye produkter 
og tjenester, så de kan yde bedre service til deres kunder, strømline 
deres produktion og optimere samarbejdet på tværs af alle grupper 
og grænser. 

Vores konsulenter leverer ydelser i overensstemmelse med den 
enkelte kundes krav, tids plan og budget med en kombination af 
vores globale arbejds styrkes indsigt, innovation og talent, som  
omfatter branchens mest omfattende offshore netværk af eksperter 
i Microsoft-teknologi.

Avanade er grundlagt i 2000 af Microsoft og Accenture.  
Worldwide er vi i dag mere end 9.000 ansatte i 22 lande. Læs 
mere om Avanades løsninger baseret på Microsofts teknologi på 
www.avanade.dk og kontakt gerne Lars-Bo Klausen pr. email 
lars-bo.klausen@avanade.com eller på mobil 2565 9708.

®
Avanade, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
Tlf. 7221 1070, Fax 7221 1071

Avanade, Ryesgade 106A, 2100 København Ø
Tlf. 7010 7172, Fax 7013 7172
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Kælderen 
rydder ikke  
sig selv op

Henrik Zangenberg er uafhængig it-strategisk rådgiver, med en 
række private og offentlige organisationer som kunder. Han sidder  

i bestyrelsen for Dansk It, skriver på bagsiden af Computerworld. 
Zangenberg mener ikke, at tiden er inde til at skære  
i it-budgetterne. Tværtimod. Han får det sidste ord.

Før nytår skrev du på din blog i Com-
puterworld, at vi skal bruge flere pen-
ge på it, nu hvor krisen er over os, og 
ikke færre penge. Hvorfor det?
”For langt de fleste virksomheder udgør it 
en betragtelig del af det samlede budget. 
Hvis man på en forsvarlig måde vil reducere 
sine faste it-omkostninger, så må man fak-
tisk investere i nogle projekter, der hjælper 
virksomheden med det. Det sker ikke af sig 
selv, og det sker ikke ved, at man bare be-

skærer budgettet.  Der er en liste af projek-
ter, der kan give besparelser selv på relativt 
kort sigt. Det kunne f.eks. være virtualise-
ring.. Men man skal være indstillet på, at 
man skal have nogle penge op af lommen.

Det lyder lidt teknisk. Hvordan kan man 
forklare det for andre end it-chefen? 
Hvis man laver et billede af det, så kan man 
sige, at kælderen ikke rydder sig selv op. 
Hvis du har rod i kælderen, så kræver det, 

at du investerer noget tid i at rydde den op. 
Selvfølgelig kan du løse det ved, at der 
kommer en skraldemand og tømmer hele 
kælderen. Men det fungerer jo kun, hvis du 
kun har ubrugelige ting i kælderen. Det 
svarer lidt til bare at skære i it-budgettet. 
Oprydning kræver, at man invester noget tid 
– og i it-sammenhænge, at man investerer 
nogle penge i at få ryddet op i den del af 
butikken, der er for dyr, fordi der er for me-
get rod. Og det er der stort set alle steder!

02 | 09 33
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Så det kræver altså, at man investerer på 
en anden måde? 
Ja, i dag bruger vi mellem 70 og 80 procent af 
alle it-omkostninger på at holde de systemer, 
vi allerede har udviklet, i gang. Men man kan 
jo også bruge penge på at lave ny funktionali-
tet, der understøtter forretningen. Der er jo 
masser af virksomheder, der kan bruge tekno-
logi til at spare penge i organisationen. Man 
kunne se på sine distributionskanaler og over-
veje, om man i højere grad kunne betjene sine 
kunder over nettet end manuelt. Hvis kan be-
tjene dine kunder mere effektivt – og dermed 
spare nogle penge i dine salgskanaler eller i 
kundeservice – så er du godt i gang. 

er det så noget, der reelt sker i virksom-
hederne? eller er alle begyndt at skære 
ned på vågeblus? 
Der er masser af virksomheder, der agerer for-
nuftigt og har mange fremadskuende projekter. 

De virksomheder, der historisk set kommer 
godt ud af en krise, er dem, der agerer fornuf-
tigt. Og det er ikke fornuftigt at skære på 
tværs af alle afdelinger i virksomheden. 

er der andre helt konkrete ting, man kan 
gøre? 
Der er jo en række teknologier f.eks. Unified 
Communicaiton og conferencing og kollabo-
rative miljøer, der gør det muligt at effektivi-
sere ret radikalt. Hvis man er en virksomhed, 
der er til stede mange forskellige steder i 
mange lande, kan man spare meget i rejseom-
kostninger.

nu har vi sat fokus på CFO’ens rolle i 
dette nummer. Hvilke it-begreber mener 
du, at det er vigtigst, at CFO kender? 
CFO skal være sikker på, at han forstår it-stra-
tegien i virksomheden, så de kan stille begave-
de spørgsmål til, hvordan de enkelte tiltag pas-
ser ind i strategien. De skal også forstå bench-
marking. Det er i dag muligt at benchmarke 
stort set alt inden for it. Så de skal spørge de-
res it-chef: Hvad skal det koste at drive en pc i 
et netværk i en virksomhed som vores? Hvad 
betaler vi for at drive en server? Hvad koster et 
opkald til help-disken? Og hvis man er dyrere 
end andre i branchen, skal man selvfølgelig 
finde en forklaring. Og endelig skal de have 
stenhårdt fat i governance-strukturen. De skal 
have overblik over, hvordan der træffes beslut-
ninger om, hvordan it-pengene bruges.

Ud over krisen – hvad er så de vigtigste 
emner i it-kredse nu? 
Sådan noget som Vendor Management –  
leverandørstyring – hvor man får professiona-
liseret styringen af leverandører – tiltrækker 
sig mere opmærksomhed. Hvordan it i højere 
grad skal være en strømlignet forretningsen-
hed. Noget andet er multisourcing, som er en 
erkendelse af, at du skal have mange leveran-
dører af services. Det er en erkendelse af, at 
det er en løbende proces, hvor du hele tiden 
overvejer balancen mellem leverandører og 
egenproduktion. 

Hvad er det mest overvurderede? 
Jeg ser ikke på det som overvurderet. Jeg tror 
mere, at man skal se på, at der er nogle ting, 
som der er meget hype omkring, og hvor for-
ventningerne er højere end realiteterne lige 
nu. Cloud computing ligger højt på hype  
cycle. Der er ingen tvivl om, at det bliver til 
noget, og at det vil nå en modenhed inden for 
et par år. Men man skal være opmærksom på, 
at der er et stykke fra, hvor det er i dag, til, 
hvad det kan blive til om et par år. 



Udnyt kraften i data-eksplosionen med Microsoft® SQL Server® 2008. I de sidste 
få år er antallet af dataformater og mængden af data eksploderet. Med den nye 
SQL Server 2008 kan du udnytte energien fra den eksplosion til at integrere, 
administrere og levere endnu mere datakraft til dine slutbrugere. Se, hvordan 
du giver energien videre til dine slutbrugere: Klik ind på microsoft.dk/SQL
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“ Vi gik efter  
én leverandør,  
som kunne levere  
én samlet løsning ”
Poul Jacobsen,  
økonomichef hos Mols-Linien A/S

Her ville vi normalt have brugt pladsen på at beskrive, at Logica er blandt de førende inden for Microsoft. Derudover ville  
vi have  benyttet disse linjer til at fortælle, at Logica er en af de eneste danske it-servicevirksomheder, som kan levere hele  
paletten af  Microsoft-produkter. Det gør vi ikke denne gang. I stedet giver vi pladsen til vores kunder … 

Læs mere om Logicas løsninger, services og brancher på www.logica.dk

“ Vi valgte Logica, fordi 
de kunne dokumentere en 
solid erfaring ”
Steen Christensen,  
it-chef hos Landic Property

“ Logica  
finder balancen 
mellem at lytte  
til behov og sikre fremdrift ”
Frans Borgsmidt, it-chef hos BDO ScanRevision

Vi giver kunderne plads* 

*)

“ Samarbejdet har været 
en udfordring – og det er 
absolut ment positivt.  
Vi er yderst tilfredse ”
Kenneth Borch, it-chef hos Daka

“ Logica har et stort  
kendskab til både 
 produktet og til branchen. 
Det ser man ikke mange 
andre steder ”
 Pia Klinge, IT Corporate  
 Developer hos Bavarian   
 Nordic

“ Det er dygtige 
 konsulenter, som  
har forstået vores 
 forretning ”
Kennet Brodersen,  
it-manager hos Bianco Footwear

Telefon 44 78 40 00
www.logica.dk
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