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Er dine aktiver
 inaktive ?

Er dit software lønsomt og lovligt?
Software er et aktiv, der påvirker virksomhedens konkurrenceevne. De fleste  
programmer bliver brugt flittigt og befinder sig, hvor de skal. Men ikke alle: Nogle 
er overflødige, andre sågar ulovlige. 

Mangelfuld softwareadministration koster nemt kr. 1.000 pr. pc – i overflødigt  
indkøb, licensbetaling og opgradering. For ikke at tale om bøder, tabt omdømme 
og nedetid ved at arbejde med software af tvivlsom herkomst.. 

Software Asset Management
Vejen til en effektiv udnyttelse af softwarekapitalen er licensstyring.  
Med Software Asset Management får du det totale overblik over software-
forbruget på alle pc’ere i virksomheden. Og kan nemt holde dig inden for 
ophavsretsloven, opnå mængderabatter og effektivisere arbejdsdagen.

Kontakt PC-WARE (tidl. Ravenholm) på telefon 44 88 99 00 eller læs mere 
på www.pc-ware.dk, hvis du vil vide mere om hvordan Software Asset 
Management kan holde dine aktiver aktive.

PC-WARE Danmark · Tlf. 44 88 99 00 · www.pc-ware.dk

Løsningsrådgivning Licensrådgivning Kompetence  
Center

Software Asset  
Management

Software Contract 
Management
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Imagine. Integrate. Innovate.

GEA Niro Process Engineering Division er eksperter 

i anlæg til levnedsmiddel-, kemi- og farmaceutisk 

produktion. En Qurius Dynamics AX løsning, tilpas-

set GEA’s forretningsprocesser, bidrager til optimal 

projektstyring med global integration samt overblik 

over logistik, produktion og finans. Lige fra design 

og udvikling til fremstilling, levering og service.

”Qurius’ forretningsforståelse giver os de rette styrings- 

og ledelsesværktøjer til at praktisere branchens bedste 

projektstyring med fuldt finansielt indblik i alle projekter 

og faser”

– Christian Bentzen, CIO, GEA Niro Process Engineering

Vil du også øge effektiviteten, reducere omkost-

ninger og styrke markedspositionen, omfatter 

Qurius’ forretningsløsninger, baseret på Microsoft 

Dynamics, også BI/SQL, Service Management og 

Field Service. Skræddersyet teknologi, der giver dig 

forretningsfordele på samlebånd:

ü Korrekt information på rette tid og sted

ü Finansielt overblik på projektniveau

ü Logistik og produktion i særklasse

ü Enkle rapporteringsveje

ü Forbedret lønsomhed

ü Optimal projektstyring

gazelle 2008

Global Microsoft Dynamics Partner of the year

Teglgården 26, DK-3460 Birkerød

t +45 45 94 01 01 e info.dk@qurius.com i www.qurius.dk

       ”Optimering 
og integration er
            vigtige ingredienser i 

   GEA Niro’s ERP-løsning”
– Christian Bentzen, CIO, GEA Niro Process Engineering
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Søgning er ikke bare søgning

Automatisering af rutinearbejde 
er en lavthængende frugt, 
der er blevet hængende på 
træet i mange virksomheder. 
Vi har reelt ikke sat strøm 
til processerne, siger 
eksperterne. 

Sæt strøm til  
rutinerne

Automatisering  
gennem tiderne

En virksomhed, 
der producerer  
Office-dokumenter
Cowi er en virksomhed, der 
genererer viden. Derfor er 
konsulentshusets nye 
SharePoint-løsning kernen i 
automatiseringen af arbejdet. 

Mange af de største 
succeshistorier inden  
for automatisering ligger 
langt tilbage i tiden. 
Mange, mange år tilbage 
i tiden. Vi ser tilbage.

”
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Tema:  
Automatisering  
og SharePoint  
s. 10-24

Med købet af den norske 
virksomhed Fast Search har 
Microsoft sat yderligere 
fokus på Enterprise Search 
– søgning med et meget 
skarpere fokus. 
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06 Momentvis: Grøn it for private. 
Nyt om mobil e-mail, Sharepoint 
og Software + Services. 

33 Det sidste ord: Årets CIO: 
Niels Molzen fra Danisco.

08 10 spørgsmål til …  
Birgit W. Nørgaard, administrerende 
direktør i Grontmij | Carl Bro. 

Den korte version: Roskilde 
Festival fik hjælp til oprydningen 
med  et system baseret på 
Microsoft Dynamics NAV.

04

”I en tid med mangel på arbejdskraft er det oplagt at se på, 

hvordan virksomheden bruger de eksisterende ressourcer.”  

Direktør Per Andersen fra analysefirmaet IDC. S. 11
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Mere  
musik  
og mindre  
skrald

d e n  k o r t e  v e r s i o n :  R o s k i l d e  F e s t i v a l

Mange af deltagerne ved årets Roskilde Festival var dårligt nok kommet hjem fra 
sommerferie, da de sidste tomme dåser, efterladte telte og andet affald var fjernet 
fra festivalpladsen i Roskilde. Den 13. august var alt ryddet efter årets festival, og 
det var en markant forbedring i forhold til Roskilde Festival 2007, hvor det sidste af-
fald først var fjernet i april i år. 1785 tons affald blev efterladt på Roskilde Festivalen , 
og det er en halvering i forhold til året før.  Den renere festival er resultatet af en 
målrettet indsats under navnet ”Less Trash – More Music”, der blev hjulpet godt på 
vej af, at festivalen ikke som sidste år druknede i regn og mudder. 
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Men en lille Microsoft-løsning har også været med til at bidrage til 
en renere festival. De mange frivillige, der arbejder med at fjerne 
affald fra området, var nemlig udstyret med avancerede PDA-
mobil telefoner, der kunne rapportere, hvor affaldet hobede sig op 
i det enorme område. 

”Vores frivillige medarbejdere, der går rundt ude på området, 
kan registrere, hvor der ligger affald, ved hjælp af et mobilt system 
med et meget let interface. På interfacet kan de indtaste, hvor me-
get affald der er, om det er mere eller mindre kritisk. Den har en 
indbygget GPS, der automatisk fortæller, hvor de er henne. Det 
hele bliver samlet på et oversigtskort, der fortæller, hvor skralde-

holdene skal gå hen,” forklarer Niels Rask Olsen fra Roskilde  
Festival. På den måde har de skraldehold, der gik rundt i  
området, kunnet gå målrettet efter de områder, hvor affaldet  
hobede sig op, og man har ikke gået forgæves.

Løsningen til Roskilde Festival er udviklet af den tyske virksom-
hed Tegos, der laver systemer til genbrugs- og affaldsindustrien. 
Tegos har udviklet systemet Enwis GIG (Garbage Information Ga-
thering), der er baseret på Microsoft Dynamics NAV.  
Tegos er i øvrigt nomineret til Microsoft Partner of the Year Award 
i kategorien Microsoft Dynamics NAV. Abakion er den danske sam-
arbejdspartner på systemet. 



Grøn it til private

Grøn it er et af de store samtaleemner i it-kredse og har 
været det i et stykke tid. Men nu kommer der også fokus  
på grøn it i private hjem. 

Softwareproducenten Verdiem har udviklet programmet Edison, der har samlet alle 
indstillinger i Windows, som har med strømbesparelse at gøre. Programmet, der kan 
downloades gratis, er udviklet for Microsoft® og i samarbejde med organisationen Cli-
mate Savers Computing Initiative. Samar-
bejdet har til formål at reducere CO2-ud-
slippet fra computere med 54 millioner 
tons i år 2010. Verdiem og Microsoft skøn-
ner, at alle pc’er i hele verden udleder den 
samme mængde CO2 som 70 millioner bi-
ler årligt. Læs mere: www.microsoft.dk/ 
momentum/green

m o m e n t v i s
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Din e-mail bliver læst …  
på en mobiltelefon

Mobil e-mail vokser eksplosivt 

Hvis du forestiller dig, at modtagerne af 
dine e-mails sidder og læser dine beske-
der i ro og mag foran en computer-
skærm, er din virkelighed ved at blive 
overhalet af teknologien. 
Mobil e-mail er i en rivende udvikling, og 
frem til 2010 vil antallet af mobile e-mail-
brugere blive tredoblet til 300 mio. på 
verdensplan.  
Det viser en rapport fra Gartner, ”Magic 
Quadrant for Enterprise Wireless E-Mail 
Software Market”. Generelt vokser virk-
somhedernes investeringer i mobility 
med fem procent i 2008, og mobil e-mail 
er blandt de vigtigste prioriteringer.
Udviklingen er dog langt fra uproblema-
tisk og kan godt sætte grå hår i hoveder-
ne på it-folket. Det er først og fremmest 
spørgsmålet om sikkerhed og de forskel-
lige software-platforme til mobiltelefoner 

og andre mobile enheder, der udgør en 
udfordring, skriver Gartner.

SharePoint i medvind 

SharePoint er et af de hurtigst 
voksende Microsoft-produkter 

I dette nummer af Momentum stiller vi igen skarpt 
på Microsoft® Office Project Server 2007. Og der 
er ingen grund til at skjule, at SharePoint har vind i 
sejlene. SharePoint er simpelthen et af de hurtigst 
voksende produkter i Microsofts historie. Alene 
sidste år blev der solgt SharePoint for mere end 
fem milliarder kroner, skriver Computerworld. 
”For tre år siden vidste ingen, hvad SharePoint var. 
I dag kan kunderne ikke få nok. Det har været en 
helt eksplosiv udvikling,” siger Eduardo Rosini, cor-
porate vice president for Microsofts globale forret-
ning for små og mellemstore virksomheder, til 
Computerworld.
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Kender du Michael Laudrup? Eller kender du nogen, 
som kender Michael Laudrup? Eller kender du no-
gen, som kender nogen, som kender Michael 
Laudrup? Hvis svaret er nej, vil det næsten være 
usandsynligt, at du ikke kender nogen, som kender 
nogen, som kender nogen, som kender Michael 
Laudrup. På globalt plan kender alle mennesker hin-
anden gennem seks led. Sådan lyder i hvert fald den gammelkendte teori om ”seks 
grader af separation / six degrees of separation”. 

Og nu viser omfattende undersøgelse lavet på baggrund af kommunikation på 
Windows Live Messenger, at teorien holder vand – eller næsten. Ifølge undersøgel-
sen er der i gennemsnit 6,6 personer imellem to tilfældigt udvalgte personer. Tidli-
gere undersøgelser har alle bekræftet, at graden af separation i gennemsnit lå mel-

lem seks og syv perso-
ner. Men det er første 
gang, at teorien bliver 
undersøgt med så man-
ge personer og med så 
stor geografisk spred-
ning. Messenger bliver 
brugt om omkring 300 
millioner mennesker  
– med en geografisk 
spredning over stort  
set hele kloden.

Internetbaserede løsninger, hvor en udbyder af software 
helt eller delvist hoster programmer for kunderne, har 
længe været en vigtig del af Microsofts® strategi, ikke 
mindst med viften af programpakker i Windows Live™. 

Men i fremtiden vil der ikke være begrænsninger for, 
hvilke typer af programmer, der bliver tilbudt online. Ko-
deordet hedder “Software + Services”. 

Det var et af budskaberne til 10.000 Microsoft-partnere 
fra hele verden, der tidligere på sommeren var samlet i 
Denver, Colorado, til partner-konference.

”Software + Services” er næste kapitel for Microsoft. Vi 
skal bygge de bedste elementer fra vores desktop, er-
hvervs og webløsninger sammen på nye måder,” sagde  
B. Kevin Turner, Chief Operating Officer med ansvar for 
verdensomspændende salg.

Han understregede dog, at han ikke regnede med, at 
alle Microsofts programmer umiddelbart vil blive en suc-
ces i net-baserede versioner. Men på langt sigt skal kun-
derne have valget, mener han.

6,6 grader af separation 

Teorien om ”seks grader af seperation” undersøgt gennem 
Live Messenger 

Alle døre åbne for  
net-baserede løsninger
 
”Software + Services” er næste kapitel 
for Microsoft®”

SEkS GRADER AF kEViN BAcoN

Udbredelsen af teorien om ”Seks graders adskillelse” er blandt andet 
inspireret af et en selskabsleg blandt filmelskere – ” Six Degrees of 
Kevin Bacon”. Baggrunden er, at den amerikanske skuespiller Kevin 
Bacon har medvirket i et utal af film på tværs af genrer og instruktø-
rer. Stort set alle skuespillere er 
derfor forbundet gennem få led 
med Kevin Bacon gennem andre 
skuespillere, der har medvirket i de 
samme film. Afprøv teorien på 
www.oracleofbacon.org
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1 0  s p ø r g s m å l  t i l  B i r g i t  W.  N ø r g a a r d

1. Hvad er din bedste it-investering nogensinde?
Personligt har min bedste it-investering indtil videre været min lille 
PDA med push mails.

For Grontmij | Carl Bro har den bedste it-investering til dato været 
vores fibernet, der i dag forbinder alle vores 17 kontorer i Danmark.  
Investeringen har sikret et langt bedre samarbejde på tværs af orga- 
nisationen, specielt når det drejer sig om det datatunge 3-D CAD- 
arbejde. Som en ekstra gevinst er vejen banet for at indføre IP-telefoni  
og web-baseret videokonference fra pc til pc.

2. Hvor vigtig en del af forretningsstrategien udgør it for 
Grontmij | Carl Bro? 
Grontmij | Carl Bro lever af at sælge viden og kompetencer. Derfor spil-
ler it en meget central rolle i vores forretningsstrategi. Det er faktisk et 
helt selvstændigt punkt i strategien at udvikle vores brug af it-værktø-
jer og brug af it til videndeling, både internt og eksternt.

3. Har du oplevet en forskel i tilgangen til it i forbindelse med 
fusionen med hollandske Grontmij? 
Jeg oplever, at vi tænker meget ens omkring it i det meste af Nord-
europa. Her i huset var det faktisk vores afdeling for GIS & it, der hur-
tigst fandt sammen med deres hollandske søsterafdeling og gik i gang 
med at videndele med hinanden om løsninger og produkter og også 
sælge til hinandens kunder.

4. Er jeres it-systemer fuldt integrerede? Og hvad har det be-
tydet for processen? 
Vi er godt på vej, ikke mindst hjulpet af et nyt stort ERP-projekt, som 
skal erstatte en række gamle systemer og dermed mindske integrati-
onsbyrden. It vil dog aldrig kunne erstatte den direkte kontakt mellem 
mennesker, men der er ingen tvivl om, at vores integration i Grontmij-
koncernen i høj grad er båret af it, hvilket betyder, at vi på trods af af-
standen alligevel er i daglig kontakt, udveksler informationer og deler 
viden og referencer.

5. Hvad er din største styrke som leder?
Jeg mener, at jeg er god til hele tiden at have et blik for det, der kan 
gøres bedre og holde fokus på at skabe forbedringer. Jeg er også god 
til at lytte til alle de mennesker, jeg møder på min vej. Herved får jeg 
en masse idéer til at kunne gøre tingene endnu bedre.

6. Og din største svaghed? 
Jeg kommer nemt til at engagere mig i for mange ting. Så jeg skal lære 
at blive bedre til at prioritere og oftere sige nej – det er noget, jeg vir-
kelig skal øve mig på.

”Deling af viden er  
alfa og omega for en 
virksomhed som vores”

10 svar om Birgit W. Nørgaard

1.    Blev i 2003 administrerende direktør i Carl Bro Gruppen, 
efter at hun i et par år havde haft ansvar for virksomhedens 
finanser. 

2.   Har stået bag en succesfuld turnaround af virksomheden. 
3.   Blev i 2006 medlem af direktionen i Grontmij NV, i forbin-

delse med at Carl Bro blev opkøbt af den hollandske  
koncern, der er en af Europas største rådgivende ingeniør-
virksomheder.

4.   Tidligere vicedirektør i Tele Danmark International og  
TDC Mobile International.

5.   Er uddannet fra Handelshøjskolen i København og har  
en MBA fra Insead.

6.   W’et står for Wøidemann. 
7.   Hendes mand, Jan Wøidemann, er administrerende  

direktør i Adept Water Technologies.
8.   Er født i 1958. Blev 50 år i juli. 
9.    Er født på Frederiksberg og opvokset i Roskilde. Bor  

i Gentofte. 
10.   Har en række bestyrelsesposter, bl.a. i Dansk Industri,  

Danmarks Eksportråd og Danmarks Tekniske Universitet.
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Birgit W. Nørgaard har styret ingeniørvirksomheden Grontmij | Carl Bro 
succesfuldt gennem turnaround og salg. Momentum har stillet hende  
10 spørgsmål om it og ledelse. 

7. Videndeling må være et vigtigt parameter for en virksom-
hed som Grontmij | carl Bro. Hvilke udfordringer er størst i 
den forbindelse – de kulturelle eller de teknologiske? 
Vi har et motto, der hedder ”Vi slipper viden og begejstring løs.” For 
deling af viden er alfa og omega for en virksomhed som vores, der le-
ver af at skabe og opsamle viden og bringe den i spil. Vi er netop ved 
at indføre en ny videndelingsplatform, Microsoft® Office SharePoint® 
Server. Dermed er de teknologiske forudsætninger på plads for, at 
medarbejderne let kan dele data og faglige synspunkter – også med 
kunder og samarbejdspartnere. 

Kulturelt har vi ikke oplevet de store barrierer. Tværtimod har der 
været en stor åbenhed for at stille spørgsmål og stille sin viden og refe-
rencer til rådighed for kolleger i andre lande. Vores kunder har også ef-
terspurgt inspiration fra udlandet, og det har vi mulighed for at tilveje-
bringe inden for alle typer ydelser. 

8. Hvad er den vigtigste barriere for at integrere forretnings-
strategi og it-strategi? 
Det er, hvis man ikke indser, at forretning og it er ét. I en viden- og in-
formationsvirksomhed som vores er forretning båret af it-løsninger. 
Derfor er det afgørende, at forretningen og it arbejder tæt sammen, og 
at prioritering og rapportering foretages løbende i ledelsen. Vi har et 
helt fast forretnings it-governancekoncept, vi følger. It-chefen indgår 
også i vores ledergruppe for virksomheden, hvilket er et udtryk for, at 
vi sætter it højt på agendaen.

9. i har netop indført bæredygtighed i jeres mission som et 
vigtigt konkurrenceparameter. Hvordan kan it være med til at 
gøre jeres arbejde mere bæredygtigt?
Bæredygtige løsninger kræver, at mange kompetencer på tværs af or-
ganisationen bringes i spil. Det gælder om at finde personerne med 
den rette viden og at dele viden på tværs af vidt forskellige faglige om-
råder. Derfor er vores videndelingsplatform en meget central brik i at 
opbygge bæredygtige løsninger, og der er ingen tvivl om, at it i fremti-
den også vil være en større del af selve løsningen/produktet. Fx har en 
netop lanceret intern portal baseret på SharePoint til formål at synlig-
gøre vores bæredygtige ydelser og opdyrke et stærkt netværk internt i 
Grontmij | Carl Bro. 

10. Der er nok mange, som forestiller sig, at ingeniører er hur-
tige til at tage ny teknologi til sig. Gør det processen nemmere? 
Den skarpe konkurrence betyder, at vi skal kunne forny os hele tiden. 
Og her er vores medarbejdere heldigvis dygtige, dels til meget hurtigt 
at tage ny teknologi i brug, dels er de en uudtømmelig kilde til nye 
teknologiske idéer. Det er heller ikke tilfældigt, at vi internt i firmaet 
har et innovationsråd med en særlig pulje penge til at støtte nye, inno-
vative idéer fra medarbejdere. 
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T E M A :  S æ t  s t r ø m  t i l  r u t i n e r n e

”Automat” er det græske ord for noget, der 
foregår af sig selv. I dag, hvor computeren – 
selve indbegrebet af automatisering – findes i 
alle virksomheder, skulle man tro, at virksom-
hederne for længst havde grebet de enorme 
muligheder, som ligger i at automatisere ar-
bejdsprocesser. 

Men faktum er, at vi i vores moderne tidsal-
der groft sagt ikke når den industrielle auto-
matisering, der startede i 1800-tallet, til sok-
keholderne, hvad angår succeshistorier på 
automatiseringsfronten. Hvorfor forholder det 
sig sådan, og hvad går moderne, videnbase-
rede virksomheder glip af ved ikke at gen-
overveje deres processer? 

”Automatisering er en udvikling, der aldrig 

har nået sit fulde potentiale i moderne viden-
baserede virksomheder, selv om teknologien 
allerede findes og på trods af et åbenlyst, 
enormt potentiale for virksomhederne,” fast-
slår Preben Mejer, der er direktør hos Innova-
tion Lab.

Papirmængden stiger stadig støt
”For mange mennesker er højdepunktet af 
automatisering, at de kan få deres e-mail til at 
lave en autosvar-besked om, at de holder fe-
rie. Og ironisk nok må vi jo konstatere, at pa-
pirforbruget rent faktisk er steget støt, siden 
vi for præcis 30 år siden indførte af det papir-
løse kontor!”

”Vi har reelt ikke sat strøm til processerne, 

kun til del-elementer. Man kunne få meget 
mere ud af fx sine Office-værktøjer ved at la-
de dem være en del af en automatisk proces. 
Det er ikke en proces, at jeg skriver en tekst i 
et dokument og videresender det. Det er sna-
rere nogle manuelle handlinger rundt om et 
elektronisk dokument. Men virksomhederne 
er ofte ikke opmærksomme på de fantastiske 
gevinster, der ligger i at indføre ægte proces-
støtte,” fastslår Preben Mejer.

Automatisering handler først og fremmest 
om at sikre, at virksomheden kan bruge med-
arbejdernes ressourcer der, hvor de skaber 
størst værdi. En typisk videnmedarbejder bru-
ger i dag cirka halvdelen af sin arbejdstid på 
mails, finde dokumenter, analysere og søge 

Sæt strøm til 
rutinerne
En typisk videnmedarbejder bruger i dag cirka halvdelen af sin arbejdstid på mails, finde 
dokumenter, analysere og søge efter information. Teknologien er klar. Og gevinsterne ligger 
lige for i en tid med mangel på arbejdskraft.   
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efter information. Derfor spilder medarbejde-
ren ifølge Preben Mejer en masse tid. Han ser 
procesautomatisering som en oplagt mulig-
hed for at komme tidsspildet til livs. 

Mængder af tid at spare
”Det ville dels overflødiggøre papir, men også 
betyde, at en given handling automatisk kun-
ne udløse andre handlinger. Altså, når jeg får 
en given henvendelse, så skal den sendes vi-
dere til den og den, og når jeg har gjort så-
dan og sådan, så bliver det godkendt på den 
og den måde.”

Men det er der kun få virksomheder, der 
gør i dag. 

”Man kunne være grov at sige, at vi dybest 
set ikke er nået videre end at afskaffe skrive-
maskinen og postbuddet,” som Preben Mejer 
udtrykker det med adresse til tekstprogram-
mer og e-mail.

”Selvfølgelig går det hurtigere i dag. Men  
vi har ikke fået nedbragt det enorme tidsspil-
de – selv om systemerne er klar til det. Ek-
sempelvis Microsoft Office® SharePoint® Ser-
ver,” vurderer Preben Mejer.

Positiv værdiskabelse forude
Andre eksperter peger også på, at der er store 
fordele at hente ved automatisering af pro-
cesser, ligesom de er enige om, at teknologi-
en allerede findes. Direktør Per Andersen fra 
analysefirmaet IDC Nordic peger tilmed på 
andre fordele ud over det, at man kan fjerne 
kedeligt rutinearbejde og spare tid. 

”I en tid med mangel på arbejdskraft er det 
oplagt at se på, hvordan virksomheden bedst 
bruger de eksisterende ressourcer. Det er de 
lavthængende frugter. Men på mellemlang 
sigt åbner automatisering også for betydelige 
fordele af en helt anden karakter,” siger han 
og fortsætter: 

”Automatisering kan på sigt også øge kvali-
teten af det videnarbejde, medarbejderne skal 
udføre.” 

Dette handler om at give de rigtige værk-
tøjer til de videnmedarbejdere, som skal være 
kreative, og som skal træffe de rigtige beslut-
ninger. Det handler altså ikke kun om effekti-
visering og kroner og øre på bundlinjen, men 
i lige så høj grad om, at virksomhederne op-
når en positiv værdiskabelse.

Per Andersen nævner som eksempel, at det 
øger en virksomheds konkurrencedygtighed, 
når den kan gå til markedet med de rigtige 
produkter på det rigtige tidspunkt. ”Dette 
kræver netop værktøjer, der giver den rette 
viden om markedet, produkterne – og gør 
det muligt at tage bedre beslutninger.”

integration er forudsætningen
Per Andersen peger desuden på, at dagens 
automatiseringsværktøjer for alvor er be-
gyndt at understøtte processer på tværs af 
grupper i virksomhederne – i modsætning til 
for få år siden, hvor værktøjerne var mere 
person-orienterede. 

”Forudsætningen er integration. Automati-
seringsværktøjer som fx SharePoint Server, er 
karakteriseret ved at være sammenhængende 
platforme, hvor en række værktøjer er vel- 
integrerede fra leverandørernes side. Som 
kunde kan man i dag gå ud og købe en løs-
ning, der er velintegreret fra starten, så man 
ikke ender op med 10 forskellige løsninger, 
der først skal sættes sammen.”

Desuden er det ifølge Per Andersen vigtigt 
for virksomhederne at gå efter fleksible auto-
matiseringsværktøjer, eftersom fremtidige  
behov aldrig kan forudsiges.

Processerne ud af medarbejdernes 
hoveder
Lektor på IT-Universitetet Thomas Hilde-
brandt har speciale i automatisering og pro-
cesstøtte. Han deltager i processtøtteprojek-
ter sammen med en række virksomheder. 
Som Preben Mejer og Per Andersen peger 
Thomas Hildebrandt også på, at systemerne 

er modne og allerede findes. Ifølge ham bør 
virksomhederne gå efter ægte automatise-
rings-systemer, som understøtter og synliggør 
processer, i stedet for blot at gemme data, 
som man ser fx i ERP-systemer (Enterprise re-
source planning,red.). 

”Det handler om at få trukket processerne 
ud af data og medarbejdernes hoveder og 
gemt dem i it-systemerne på en hurtig og 
omstilbar måde. Tendensen går imod at sætte 
mange systemer sammen, der arbejder sam-
men om at skabe en given proces – samtidig 
med at systemerne holder øje med, hvor 
langt man er nået i processen,” lyder vurde-
ringen. 

Thomas Hildebrandt henviser til en dansk 
bank, som via internettet har fået bundet en-
keltprocesser i kontooprettelsen sammen i en 
automatisk proces. De data, som kunden ind-
taster, bliver automatisk sendt til den bank-
medarbejder, der skal hhv. godkende og op-
rette kontoen til kunden.

”Her har procesautomatiseringen fjernet al-
le de manuelle dataoverførsler. It-systemet 
kender processen og kan sende data videre. 
Det speeder processen op og mindsker fejl.”

Derudover peger Thomas Hildebrandt på 
procesautomatisering som compliance-garant 
– at sikre, at processerne følger bestemte pro-
cedurer.  

”Jeg er med i et processtøtte-projekt i sund-
hedssektoren, hvor nogle af de drivende kræf-
ter er: At gøre det lettere at dokumentere, at 
sygehuset overholder retningslinjerne for pa-
tientbehandlingen. At reducere fejl, og ende-
lig at give nem adgang til information om 
komplikationer ved samtidige behandlinger.”

Det nye er med andre ord ikke, at din virk-
somhed kan automatisere processer. Det har 
vi gjort siden 1800-tallet. Det nye er måden, 
du kan gøre det på i 2008, og de nye forret-
ningsmæssige gevinster, dét kan give din virk-
somhed.
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Automatisering  
i praksis
Et godt udgangspunkt for at automatisere 
rutinearbejdet er at lade medarbejderne bruge 
de værktøjer, de kender.  Det er en del af 
baggrunden for, at Microsoft® Office 
SharePoint® Server 2007 har vind i sejlene. 

Sæt strøm til processerne og få dit it-system til at gøre rutinearbejdet. 
Det lyder da attraktivt. Alle medarbejdere vil da opleve det som en 

lettelse at få automatiseret den del af arbejdet, som kører i faste ruti-
ner. Eller hvad?

I mange virksomheder har man erkendt, at oplevelsen hos den meni-
ge medarbejder i høj grad afhænger af førstehåndsindtrykket. 

Hvis man skal sætte sig ind i nye systemer og springe mellem for-
skellige platforme, kan det være svært umiddelbart at se nye systemer 
som den store forbedring.

Men hvis man kan arbejde direkte fra sit foretrukne, velkendte Offi-
ce-program og med et enkelt klik starte en automatiseret proces på 
tværs af Business Intelligence, dokumenthåndtering eller din medarbej-
derportal, så er man bestemt godt i gang.

Og det er en vigtig del af baggrunden for, at SharePoint  Server i dag 
er en af de hurtigst voksende programpakker nogensinde. 

17.000 større og mindre virksomheder og 100 mio. brugere har alle-
rede fået øjnene op for fordelene ved Microsoft Office SharePoint Ser-
ver 2007.

Og mange har oplevet programpakken som et tigerspring fremad, 
langt mere end det portalværktøj, du måske bedst kender SharePoint 
som. Portalfaciliteten er der stadigvæk, men SharePoint anno 2008 er 
ikke længere bare ét værktøj, men et samlet platforms-koncept med 
seks velintegrerede moduler, som dækker væsentlige forretningsbehov 
i din virksomhed.

Alle værktøjerne er fra starten skabt til at arbejde sammen indbyrdes 
– og er bygget på en infrastruktur, der gør det muligt at samle og 
automatisere processer på højt niveau på tværs af Business Intelligence, 
dokumenthåndtering, intranet, portal og samarbejde – alt sammen di-
rekte fra brugernes foretrukne Office-program – fx Word eller Excel. 
SharePoint-værktøjerne arbejder desuden sammen med andre forret-
ningssystemer som ERP, CRM m.v. 

SEkS SiDER AF SHAREPoiNT

Mange kender SharePoint som et portalværktøj til f.eks. in-
tranet eller extranet. 

I februar-nummeret af Momentum satte vi fokus på Share-
Point som redskab til videndeling og søgning. Og i dette 
nummer har vi sat fokus på automatisering af arbejdsgange 
ved hjælp af forretningsprocesser og formularer.
I alt forbinder SharePoint mennesker, processer og oplysnin-
ger på seks hovedområder: 

• Samarbejde
• Portaler
• Virksomhedssøgning
•  ECM (Enterprise Content Management)
•  Forretningsprocesser og -formularer
• Business Intelligence

Læs mere på:
www.microsoft.com/momentum/sharepoint



“ 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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400-300 år f. Kr. opfinder Euclid forudsætningen for vores 
dages software: Algoritmen.

År 900: En persisk matematiker udvikler algoritmer/pro-
cesser for addition, subtraktion, multiplikation og division.

1801: Franskmanden Joseph Jacquard opfinder den første 
maskine, der kan udføre automatiserede processer: En 
væv, der laver mønstre efter huller i hulkort.

1811: Automatiseringen i tekstilindustrien møder voldelig 
modstand fra The Luddites – ”maskinstormere”. 

1833: ”The Differential Engine” til at opstille og printe fejl-
fri matematiske tabeller opfindes af englænderen Charles 
Babbage. Blev løbende forbedret frem til 1859. 

1890: En hulkort-maskine til at beregne det amerikanske 
befolkningstal opfindes af amerikaneren Herman Hollerith.

1892: Verdens første automatiske telefoncentral åbner  
i La Porte, Indiana, og baner vejen for en af de største 
automatiseringsgevinster i industrihistorien. 

1930´erne: Matematikere udtænker de første computere 
– dog kun på papiret.  

1939: Verdens første kontantautomat bliver installeret i 
New York. Automaten, der i dag sparer bankansatte for 
tusindvis af udbetalinger, slår dog ikke igennem i første 
omgang, og kontant- automaten lukker et halvt år senere. 

1940´erne: De første ”rigtige” computere opfindes under 
2. verdenskrig. Anvendelse: Bombekonstruktion og bryd-
ning af fjendens koder.

Langsigtet strategi 
Ifølge Thomas Schnegelsberg, der er divisionschef hos Microsoft Dan-
mark, handler det om at have en strategi for, hvordan virksomhederne 
ruster sig til fremtiden på it-siden.

”Microsoft Office SharePoint Server 2007-værktøjer og workflows 
kommer 360 grader rundt om en virksomheds behov. Det er muligt, at 
dit umiddelbare fokus fx er at få et BI-værktøj. Men som virksomhed 
skal man spørge sig selv: Hvor meget vil jeg betale for at få disse værk-
tøjer, som jeg med sikkerhed får brug for i fremtiden? Du kan vælge at 
bruge en masse penge og it-ressourcer på at implementere enkeltsy-
stemer eller enkeltprocesser og bygge dyre broer mellem øer af infor-
mation – eller du kan vælge at gøre det billigere og væsentligt lettere 
ved at se bredt på behovet i din organisation og få det hele samlet i en 
SharePoint-løsning,” siger Thomas Schnegelsberg (tlf 45678769).

”Microsoft Office SharePoint Server 2007 klæder dig på til fx BI, men 
også til at dække behovene i mange andre afdelinger samtidig. Selvom 
dit første fokus fx var Business Intelligence, har du også mulighed for at 
understøtte portaler, intranet og website og foretage tværgående pro-
cesser fra det Office-program, du arbejder i. Hvor mange andre Busi-
ness Intelligence-systemer kan det? Det er der alt sammen fra dag ét. 
Det er bare at tænde og slukke for dem,” supplerer løsnings-specialist 
Simon Tange, Microsoft Danmark.

Office-programmer bliver frontend
I dag behøver brugeren heller ikke manuelt at copy/paste data fra an-
dre forretningssystemer ind i sine Office-programmer. Løsningen har 
således flyttet Word og Excel fra ”bare” at være tekst- eller talbehand-
ling til at blive din frontend til vigtige processer. Det nye er ikke, at du 
kan automatisere en proces. Det er nye er måden, som Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 og Microsoft Office gør det på.

”Det skaber værdi at sætte strøm til processerne, hvis virksomheden 
får alle medarbejdere med på det, ikke kun superbrugerne. Derfor er 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 gjort ekstremt brugervenlig – 
og compliant,” fastslår Thomas Schnegelsberg. 

Han mener, at Microsoft Office SharePoint Server 
2007 skaber den sammenhæng, bruger-
venlighed og fleksibilitet, som for 
alvor kan få teknologi, menne-
sker og processer til at gå op 
i en højere enhed. 

Det er langt mere 
økonomisk og enklere 
end at gøre det pro-
ces for proces og sy-
stem for system, 
understreger han.  

Automatisering  
gennem  
tiderne



09 | 08 15

1950-60’erne: Udbredelsen af computere voksede eksplosivt. Primært data-
orienterede. Anvendtes fx i banker og regeringer, men også til simulering af 
processer, fx reaktioner i kernekraftværker og rumraketter. 

2000: E-handelens indkøbsvogn er et ”ny-klassisk” eksempel på procesauto-
matisering. 

2007-08: Microsoft Office SharePoint Server tager et tigerspring med stærkt 
udvidet, integreret funktionalitet og proces- automatisering med fokus på 
ekstrem høj brugervenlighed.

ILLUSTRATION PETER HEYDENREICH
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I HAR DE KLOGE HOVEDER.
VI HAR DE IT-LØSNINGER, DE BEHØVER. 
Hvad er en virksomhed uden dygtige medarbejdere? Ingenting! Hvad er dygtige medarbejdere uden de rette it-løsninger. 
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Et godt værktøj  
– både udadtil  
og indadtil
Når gavepapiret er fjernet, æsken er åbnet og modtageren glæder 
sig over Rosendahls velkendte karafler og andre brugsgenstande, er 
det resultatet af en lang kæde af planlægning, design, produktion 
og logistik, som styres i SharePoint Portal Server.

T E M A :  S æ t  s t r ø m  t i l  r u t i n e r n e  |  R o s e n d a h l

AF MICHAEL RACHLIN  |  FOTO: JACOB NIELSEN 

Der er ikke meget papir på bordene i Rosendahls 
stilrene hovedkvarter i Hørsholm. De har i ordets 
bogstavelige forstand sat strøm til processerne. 

I de sidste 5-10 år har Rosendahl gennem-
gået en forvandling – fra at være en mindre, 
dansk virksomhed med både design og pro-
duktion – til en vidensbaseret, international 
virksomhed, som har outsourcet al produktion. 

Samtidig er Rosendahl blevet en af de mest 
innovative brugere af team-baserede Micro-
soft® Office-produkter bundet sammen af Mi-
crosoft® Office SharePoint® Server 2007.

”I en projektdrevet virksomhed som vores 
er videndeling en af de allervigtigste enkelt-
faktorer for succes. Det har SharePoint i høj 
grad hjulpet os med,” siger direktør Henrik 
Rosendahl, som skønner, at det forbedrede in-
formationsflow har givet Rosendahl en pro-
duktivitetsforbedring på 10-15 procent. 

”Jeg har altid haft et lidt anstrengt forhold til papir,” fortæller direktør Henrik Rosendahl, der derfor 
ikke havde svært ved at sætte strøm til processerne i design-virksomheden.



Søg dit næste job hos
Itera Consulting Group og få: 

Et super højt fagligt arbejdsmiljø med 
de bedste inden for dit felt

Udfordrende opgaver for vores 
spændende kunder

Uddannelse og relevante certi�ceringer

En attraktiv lønpakke, hvor du kan 
mærke, at du gør en forskel og yder 
en ekstra indsats 

– og så selvfølgelig de bedste kolleger, 
slikskab, PS3 og alt det der …

Hvor god har din
arbejdsuge været?
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og vores ledige
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www.itera.dk

Morten

SharePoint 
konsulent hos 
Itera Consulting 
Group

Jonas

Performance-
Point senior
konsulent hos 
Itera Consulting
Group

 I denne uge har jeg:

  Udviklet på et system til håndte-
ring af eksterne kontrakter til en 
større dansk virksomhed.

  Estimeret og præciseret opgaver i 
forbindelse med forberedelsen til 
et næste generations internet site.

  Lavet løsningsdesign og krav-
speci�cering af et nyt intranet 
projektområde for en større 
dansk fagforening.

  Udviklet på et avanceret work�ow 
til godkendelse og publicering af 
internetsider.

Typiske opgaver:  Løsningsdesign, integra-
tion, løsningsanalyse og kravspeci�cering, 
udvikling af Web Parts med MOSS 2007 / 
SPS v3, work�ows, udvikling i .NET 2.0/3.0

 I denne uge har jeg:

  Holdt kursus i PerformancePoint i 
kraft af vores førerposition i DK.

  Præsenteret prototype for 80 
medarbejdere hos et stort dansk 
rederi.

  Afholdt workshop for kunde 
omkring optimering af kundens 
økonomiprocesser.

  Været i Stockholm og videndele 
omkring PerformancePoint med 
mine svenske kolleger.

Typiske opgaver:  Implementering af 
Microsoft Server-baserede løsninger som 
Reporting Services, Analysis Services, Mi-
crosoft Of�ce PerformancePoint Server og 
SQL Server, projektledelse og kundehånd-
tering samt kursusledelse og undervisning.

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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Alle virksomheder stilles overfor stadig større krav til indsigt, overblik og
ikke mindst rapportering, budgettering, forecasting og konsolidering.

Her er løsningen, vi alle har ventet på: 

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007. Én integreret
løsning der anvender jeres sædvanlige arbejdsredskaber.
Løsningen giver jer:

   Effektive overvågnings- og analysefunktioner

   Forbedret planlægning, budgettering og udarbejdelse
af prognoser 

   Hurtigere konsolidering og aflæggelse af regnskab

   Understøttelse af eksisterende IT-investeringer, herunder Microsoft Excel og Microsoft SQL

Vil du prøve løsningen, 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 hands-on workshop på: www.itera.dk/workshop 

Få endnu bedre styr på forretningen

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 
hands-on workshops

hele efteråret

www.itera.dk/workshop
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”Det er svært at måle den 
slags præcist – men som lom-

mekvantificering vil jeg mene, 
at forbedringen er i den størrelses-

orden i form af bedre møder og færre 
fejl, der skyldes manglende information. Desuden undgår du spildtid 
og frustrationer som følge af manglende informationer. Flyder informa-
tionerne ikke ordentligt rundt, kan du ende med en organisation, der 
er meget bekymret og nervøs,” siger han.

”Vi har en rent projektdrevet virksomhed – og en stor del af delta-
gerne sidder uden for virksomheden. Vi outsourcer jo alt, hvad vi kan 
komme til, indenfor produktionen – og også derfor er vores kommuni-
kation så vigtig.  Vi sidder 80 mennesker i Hørsholm. Men som virtuel 
virksomhed består Rosendahl af mange tusinde mennesker fordelt på 
samarbejdspartnere over hele verdenen,” fortæller Henrik Rosendahl. 

Fra lille til stor – en verden til forskel
Rosendahl udviklede sig på tre-fire år fra at være en lille virksomhed til 
at være en mellemstor virksomhed. Og som Henrik Rosendahl fremstil-
ler det, er der en verden til forskel.

 ”Når en virksomhed vokser fra at være 20 til at være 80 medarbejde-
re, kommer man fra en situation, hvor alle ved alt om alt – til at ingen 
ved noget om noget som helst. Lidt sat på spidsen kan man sige, at i en 
stor virksomhed tager ingen ansvar for noget,” forklarer Henrik Rosen-
dahl, som overtog den daglige ledelse fra sin far for et par år siden.

Henrik Rosendahl har – som han selv siger – ”altid haft et noget an-
strengt forhold til papir.” Og allerede som 14-15-årig fungerede han som 

virksomhedens it-medarbejder ved siden af skolearbejdet – og stod 
blandt andet bag firmaets første hjemmeside. Siden blev stillingen som it-
chef officiel og ændrede sig først, da Henrik Rosendahl for et par år siden 
overtog faderens funktion som administrerende direktør og daglig leder.

”Jeg ser det som mit vigtigste ansvar at dele viden for at få proces-
serne til at glide. Og det er håbløst at informere alle om alt samtidigt. 
Derfor er det en fordel, hvis videndelingen kan foregå asynkront – så 
relevant information automatisk flyder til de rette personer – når de 
har brug for den. Så enten måtte vi holde møder hele tiden – eller også 
måtte vi få noget it-infrastruktur, som understøtter vores behov for, at 
viden automatisk flyder til de rette personer – når de har brug for den,” 
fortæller Henrik Rosendahl.

For eksempel har salgsafdelingen brug for at vide, hvornår et pro-
dukt er klart. Eller endnu vigtigere, om et produkt, der er planlagt, er 
forsinket. 

”Det er meget kedeligt at køre annoncer for et produkt, som viser sig 
ikke at være klart,” lyder det underspillet fra Henrik Rosendahl.

Bedre møder med meeting spaces
Et andet aspekt er møder, som er blevet meget optimeret de senere år. 

”Jeg hader at bruge første halvdel af et møde på at tale om ting, 
som alle burde vide på forhånd. I dag er alle de ting lagt ud på Share-
Point på forhånd, og vi forventer, at alle har sat sig ind i materialet på 
forhånd. På den måde kan vi starte og gennemføre mødet på et højere 
abstraktionsniveau. Og alene det er meget produktivitetsfremmende,” 
fortæller Henrik Rosendahl.

Han er meget glad for funktionen meetingspace som – integreret 
med Outlook – giver et meget fleksibelt værktøj til mødeforberedelse  
– og efterfølgende opfølgning. Meetingspace giver en god historik.  
Til enhver tid kan vi kigge tilbage og se, hvad der er blevet talt om  
de sidste mange gange. De ting, som er blevet besluttet, er lagt ind  
og registreret som opgaver – som vi så kan følge op på bagefter, for-
klarer Henrik Rosendahl.
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oM RoSENDAHL

Rosendahl A/S er et familieejet designfirma, som beskæftiger sig 
med udvikling, produktionsstyring, salg og markedsføring af 
smukke brugsgenstande, der kan købes i 50 lande.

 Rosendahl er blandt andet kendt for produkter som Grand 
Cru vandkaraflen og Lin Utzon-filigranvaserne. Rosendahl står 
stærkt i Danmark og på en lang række eksportmarkeder, hvor 
Norge er det største og Japan er det næststørste.  Virksomheden 
gennemgik i 2005 et generationsskifte, da stifteren Erik Rosen-
dahl overdrog den daglige ledelse til sønnen Henrik Rosendahl,. 
Igennem de sidste 10 år har Rosendahl firdoblet antallet af med-
arbejdere. Samtidig er al produktion blevet outsourcet, så kræf-
terne koncentreres om design og planlægning af produkterne. 
Rosendahls hovedkvarter ligger i Hørsholm, hvor de ca. 80 med-
arbejdere har deres daglige gang. Rosendahls virtuelle organisa-
tion omfatter dog flere tusind mennesker verden over. Rosendahl 
omsætter årligt for omkring 300 mio. kroner.
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Hvad producerer din virksomhed? Sænketunneller i Korea – eller verdens største 
terminal for flydende gas i Egypten? Svaret fra COWIs it-direktør, Arne Hougaard 
Nielsen, er ganske jordnært: ”Vi producerer Office-dokumenter”, siger han.
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COWI er om nogen en videnstung virksom-
hed. De godt 4.000 ansatte – ingeniører, bio-
loger, økonomer og meget andet – analyserer, 
måler og planlægger. 

Med andre ord genererer viden – og der-
med dokumenter. COWI lever af sin faglighed 
og sin evne til systematisk at opsamle og be-
arbejde viden – i tæt samarbejde med part-
nere af alle typer. Den evne gør COWI i stand 
til at levere og følge op på de mange projek-
ter, som af og til indholdsmæssigt overgår de 
vildeste drengedrømme. 

For et par år siden tog COWI fat på at gen-
nemføre en ambitiøs forretningsstrategi, 
S2010. Koncernen er blevet omdannet fra at 
være et stort, dominerende dansk modersel-
skab med en række datterselskaber til et ”One 
Company Network” med fem stærke regio-
ner: Danmark, Norge, Øst EU, Den Arabiske 
Golf og Afrika. Dermed skal COWI’s specialist-
enheder i højere grad samarbejde i netværk, 
bundet sammen af fælles mål, værdier, pro-
cesser og forretningssystemer.

Fra frosne data til levende data
”Før havde vi procedurer, beskrivelser og poli-
tikker på et førstegenerationsintranet. Men 
det var frosne data, og de var besværlige at 
opdatere og versionsstyre. Vi ønskede, at alle 
deltagere i et projekt – eksterne som interne – 
kunne arbejde i samme projekt-rum med le-
vende data. Og det kunne man slet ikke i vo-

res 1.-generations-portal”, fortæller Arne 
Hougaard Nielsen. 

COWI havde også som følge af forretnings-
strategien et ønske om at gå fra platforme, 
som var født til den danske del af COWI-for-
retningen, i retning af en mere gennemført 
koncernløsning. Det tidligere dokumenthånd-
teringssystem, som egentlig var udviklet til 
medicinalbranchen, fungerede ikke optimalt. 
Og intranettet, der var baseret på ”flade” ht-
ml-dokumenter, var ressourcekrævende og 
voksede ganske uoverskueligt. Så gevinsterne 
ved at indføre mere tidssvarende software til 
vidensdeling lå lige for. 

COWI afholdt en udbudsforretning blandt 
indbudte konsulenthuse, og det var fra star-
ten et helt åbent spørgsmål, om man ville 
bruge Microsoft® Office SharePoint® Server 
2007 eller f.eks. SAP NetWeaver som primær 
portalplatform. Men udslagsgivende blev,  
at COWIs produktion langt overvejende er  
Office-dokumenter, og det blev vurderet,  
at SharePoint  Server 2007 passer bedst til  
COWI’s  behov og produktion.  

”Da den strategiske beslutning var på plads, 
besluttede vi at time projektet, så vi fra star-
ten kunne bygge på den nye version af 
SharePoint  Server. Vi valgte konsulenthuset 
Netcompany til at hjælpe med opgaven, og 
tilpasning og migrering af dataforløb fra 1. 
april 2007 og frem til årsskiftet. Siden starten 
af 2008 har SharePoint-løsningen været et til-

bud til alle de danske medarbejdere”, fortæl-
ler Arne Hougaard Nielsen. 

At tilpasse løsningen var et kompliceret ud-
viklingsarbejde som indeholder en masse til-
pasninger af SharePoint og udarbejdelse af 
skabeloner. 

”Det omfattede også en imponerende indsats 
fra samtlige COWIs forskellige afdelinger, som 
skulle flytte indhold fra den gamle intranetplat-
form over i en ny portal”, siger Arne Hougaard 
Nielsen, som skønner, at det har taget adskillige 
mande-ugers hårdt arbejde i hver afdeling. Og 
afdelingerne har COWI mellem 80 og 100 af.

AF MICHAEL RACHLIN  |  FOTO: JACOB NIELSEN

coWi producerer 
Office-dokumenter 

Målet er at gøre anvendelsen så  
intuitiv som muligt for brugerne. 
Arne Hougaard Nielsen, it-direktør hos COWI

”

oM coWi

COWI A/S er et danskejet konsulent-
hus med en lang række datterselska-
ber og over 4.000 ansatte verden 
over. Virksomheden løser projekter 
inden for en lang række discipliner 
som f.eks. forvaltning, økonomi, byg-
geri og miljø. Virksomheden blev 
stiftet i 1930 og har siden gennem-
ført mere end 50.000 opgaver i over 
175 lande. COWI beskæftiger bl.a. in-
geniører, biologer, geologer, økono-
mer, landinspektører, antropologer, 
sociologer og arkitekter.
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intet stort undervisningsprogram
I forbindelse med udrulningen blev der også 
uddannet 120 frontløbere, ambassadører for 
den nye platform i forretningsenhederne. 
Driften varetages af en central driftsfunktion, 
som også støtter den fortsatte udvikling. En-
delig er der et netværk af webredaktører fra 
de forskellige enheder, som er primært an-
svarlige for løbende at producere og publice-
re nyhedsstof.

Men den traditionelle efteruddannelse af 
alle medarbejdere i stor målestok er udeladt. 
Det skyldes bl.a. den velkendte brugerflade, 
som de fleste brugere kender i forvejen fra 
Microsoft Office-programmer. Det er simpelt-
hen ikke nødvendigt.

”Vi har ikke grebet ind med undervisning i 
større skala. Noget behov for undervisning vil 
komme, efterhånden som platformen slår 
igennem. Målet er at gøre anvendelsen så in-
tuitiv som muligt for brugerne. Når brugeren 
oplever fordelene ved at arkivere dokumen-
terne på den rigtige måde, kommer moti- 
vationen af sig selv,” forklarer Arne Hougaard 
Nielsen, som ikke har megen tiltro til  
mastodontundervisningsprogrammer. 

”De er som regel spild af tid”, fastslår han.

Og at portalen er slået an i organisationen, 
viser de tørre tal. Fra starten af har det været 
et tilbud til forretningen at oprette nye pro-
jekter på SharePoint i stedet for som klassiske 
fildelingsprojekter. Efter cirka et halvt år op-
rettes over halvdelen af nye projekter på Sha-
rePoint-platformen. 

Det kræver lidt mere af medarbejderne, når 
dokumenter skal ”tagges” og arkiveres rigtigt. 
Til gengæld behøver COWI ikke længere at 
flytte dokumenter fra et system til et andet, 
når kunderne skal informeres. I stedet opret-
ter den projektansvarlige blot et projektsite 
og giver kunden adgang til præcis de doku-
menter, der er relevante. Det er nemt at 
håndtere og sparer meget tid i det daglige.

”Overordnet set er fordelen, at det bliver 
lettere at dele informationer i projektets leve-
tid og at genfinde informationerne bagefter,” 
siger Arne Hougaard Nielsen.

I foråret 2008 fik de godt 2.600 COWI-an-
satte i Danmark, Norge og Litauen implemen-
teret portalløsningen, og i dette halvår følger 
flere koncernejede selskaber trop andre steder 
på kloden. Ved udgangen af 2010 ventes stør-
steparten af de 25 selskaber i COWI-koncer-
nen at have ens adgang til portalløsningen.

SiTUATioNEN

COWI manglede en fælles platform 
til at håndtere intranet og doku-
menthåndtering. Det tidligere intra-
net var blevet for stift og havde fla-
skehalsproblemer – og det daværen-
de dokumenthåndteringssystem slog 
aldrig rigtigt an i organisationen. Den 
fremtidige portalløsning blev igang-
sat i kølvandet af et større strategiar-
bejde i COWI, som stræber imod at 
gøre virksomheden endnu mere in-
ternationalt organiseret med en ræk-
ke uafhængigt arbejdende dattersel-
skaber bundet sammen i deres ”One 
Company Network” kultur.

LØSNiNGEN

En tilpasset portalløsning baseret på 
Microsoft Office SharePoint Server 
2007 erstattede en række ældre sy-
stemer til dokumenter, projektstyring 
og intranet. 
•  Portalløsningen integrerer pro-

jektprocesser med dokument-
håndtering, letter intern vidende-
ling og giver åben og fleksibel in-
tern nyhedsformidling og kom-
munikation.

•  Giver overblik over aktuel projekt- 
og dokumentstatus for både an-
satte og kunder og gør det mar-
kant nemmere at søge og analy-
sere information på tværs af for-
retningsenheder.

•  SharePoint 2007-portalløsningen 
kører på COWI’s egen infrastruktur 
og kan i sin nuværende form 
håndtere op til 20 TB data.

Partnere
Netcompany A/S
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AF HANS HENRIK LICHTENBERG  |  FOTO: JACOB NIELSEN 

Ingeniørforeningen, der organiserer flere 
end 67.000 danske ingeniører og andre 
med en teknisk/naturvidenskabelig uddan-
nelse, har sat medlemskontingentet ned 
med 1.000 kr. i løbet af det seneste par år, 
og organisationen satser stærkt på at skaffe 
nye medlemmer de kommende år. 

De mistede indtægter skal hentes hjem 
gennem en kraftig udbygning af de it-ser-
vicer, som også skal sætte Ingeniørforenin-
gen i stand til at servicere den voksende 
medlemsskare endnu bedre. 

Første etape af foreningens effektivise-
ringsprojekt, der bygger på Microsoft®  
Office SharePoint® Server, er netop færdig. 
It-chef i Ingeniørforeningen Lars Aagaard 

har været projektchef for projektet, som er 
blevet gennemført konsekvent i overens-
stemmelse med organisationens strategiske 
mål. 

integration af systemer understøtter 
strategiske mål
IDAs mål er at skaffe 20.000 flere medlem-
mer, skabe bedre vilkår og øge medlemmer-
nes værdi af medlemskabet. Lars Aagaard  
siger: 

”Vi ser ikke it som andet end en under-
støttelse af vores forretningsprocesser, og 
fordi vi er i gang med et stort Business Ex-
cellence-projekt, har vi godt overblik over 
alle vores forretningsprocesser. Det betyder, 

Service til 
krævende 
medlemmer 
Ingeniørforeningen, IDA, står midt i en omfattende udbygning af 
foreningens it-platform. For at fremtidssikre medlemsservicen har 
foreningen indført en selvbetjeningsportal og et nyt 
medlemssystem, der skal strømline al medlemshåndtering. 
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at vi i organisationen er i stand til at stille me-
get præcise krav til vores it-systemer, så der 
kan udvikles it-servicer der, hvor det gør mest 
gavn.”

Disse krav er imødekommet af en sammen-
sat Microsoft-løsning med SharePoint 2007 
og CRM 4.0 som omdrejningspunktet for den 
fremtidige medlemsbetjening. SharePoint er 
foreningens digitale ansigt udadtil og trækker 
på de bagvedliggende systemer. Det skaber 
både effektiviseringer her og nu, men takket 
være den åbne struktur vil systemerne også 
være gearet til fremtidens udfordringer, me-
ner Lars Aagaard.

Effektivt sammenspil mellem applikationer
Valget af en Microsoft-løsning blev truffet  
allerede tilbage i 2001. Dengang var det et 
vanskeligt valg, mener Lars Aagaard, men 
skulle beslutningen træffes i dag, ville han  
ikke være i tvivl:

”Forskellen på dengang og nu er, at Micro-
soft har satset så kraftigt på SOA (service ori-
enteret arkitektur) og integration. Vores mo-
duler spiller nu sammen på mange måder, og 
der er et stort potentiale, som vi endnu ikke 
har udnyttet. Den stærke integration mellem 
Office, CRM, SharePoint og BI gør, at man kan 
vise informationerne der, hvor der er brug for 

dem, på tværs af de forskellige systemer.  Det 
kan foregå meget smidigt, og uden at bruge-
ren behøver at tænke over, hvor data kommer 
fra,” fortæller Lars Aagaard. 

Viden, der styrker
”Viden, der styrker” er IDAs varemærke og et 
vigtigt sigtepunkt for al it-udvikling i IDA.

Et af del-projekterne har været at flytte de-
le af medlemshåndteringen fra et ældre 
Axapta-system over til Microsoft CRM. Forde-
len er, at oplysninger om medlemmer med ét 
bliver parate til brug på web, Outlook, i Busi-
ness Intelligence etc. Udviklingen af et data-
warehouse er en central komponent i under-
støttelsen af ”Viden, der styrker” og spiller 
sammen med de øvrige applikationer, lyder 
der fra Lars Aagaard.

”Vi har et konstant overblik over vores per-
formance og vores medlemmer, og samtidig 
får vi mulighed for at trække ny viden ud af 

vores databaser. Eksempelvis kan vi med in-
formationerne fra vores datawarehouse med 
business intelligence se, hvilke af vores med-
lemmer der har størst sandsynlighed for at 
forlade os. Den slags oplysninger kan være 
meget nyttige i forbindelse med særlige med-
lemstilbud, og vi vil også være i stand til præ-
cist at se effekten af vores forskellige tiltag,” 
siger Lars Aagaard. 

Han mener, at Ingeniørforeningen med de 
nye og kommende implementeringer er kom-
met meget langt i forhold til tilsvarende orga-
nisationer. Det skyldes i høj grad den syste-
matiske brug af Exellencemodellen i Ingeniør-
foreningen og den fortsatte udvikling af for-
eningens processer med udgangspunkt i mål 
og strategi. Dét, kombineret med en maksi-
mal udnyttelse af standard Microsoft-kompo-
nenter, udgør et stærkt udgangspunkt for den 
fremtidige udvikling, mener Lars Aagaard.

iNGENiØRFoRENiNGENS LØSNiNG:

Microsoft SharePoint 2007 
Microsoft SQL 2005 
Business Intelligence Server 
Performance Point Server 
Microsoft Dynamics CRM  
Microsoft Dynamics Axapta 
Microsoft Exchange 
Microsoft Office 
Netcompanys GetOrganized  
for SharePoint
Etc.

Netcompany IT and business consul-
ting har været IDAs primære partner 
på projektet og vil være det i den 
fremtidige udvikling.

oM iNGENiØRFoRENiNGEN, iDA

Ingeniørforeningen, IDA, er en moderne interesseorganisation og fagforening for in-
geniører og andre tekniske og naturvidenskabelige akademikere. IDA har flere end 
67.000 medlemmer og er dermed Danmarks største akademiske fagforening.

IDA rådgiver og forhandler for sine medlemmer og varetager medlemmernes interes-
ser både på arbejdspladserne og ift. den offentlige debat og meningsdannelse.
Derudover har IDA omfattende møde- og netværksaktivitet til at understøtte med-
lemmernes faglige udvikling.

IDA er en del af ”Ingeniørfamilien”, der blandt andet omfatter IDA-forsikring, fagbla-
det Ingeniøren, 2 pensionskasser og en a-kasse.
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I science fictionserien Star Trek finder Kaptajn 
Kirk og co. nye og ukendte steder af verdens-
rummet med rumskibet Enterprise. I virkelig-
hedens verden hedder det nye værktøj til op-
dagelse også Enterprise, men i modsætning 
til Star Trek er der ingen science fiction over 
virkelighedens Enterprise Search. 

Det er her og nu, og det er tilgængeligt for 
alle virksomheder, der ønsker at opgradere 
deres informationssøgning og videndeling. 
Enterprise Search er navnet på den teknologi, 
der gør virksomheder i stand til at lade deres 
medarbejdere søge i endnu flere former for 
oplysninger, dokumenter og informationer. I 
praksis er det for de fleste virksomheder nem-
lig umuligt at vide, hvor alle oplysninger om 
et givent emne befinder sig. Derfor er der be-
hov for software, der kan finde de relevante 
data, uanset hvor de er, og i hvilket format de 
befinder sig – om det er mail eller i et video-
klip. Så nu er tidligere tiders konventionelle 
search-værktøjer og en-dimensionelle søge-
maskiner afløst af mere avancerede systemer, 
der går under betegnelsen Enterprise Search. 
Microsoft®  er nu klar med sit svar på Enterpri-
se Search. Microsoft har for nylig købt den 
norske softwarevirksomhed Fast Search & 
Transfer, der regnes for en af verdens bedste 
til Enterprise Search. Dermed kan Microsoft 
tilbyde et stærkt supplement til de eksisteren-
de Enterprise Search-løsninger: FAST ESP, der 
kan integreres i Microsoft® Office SharePoint® 
Server. I forvejen har Microsoft Enterprise 
Search i SharePoint og i Search Server.

Mere end søgning
Først og fremmest giver Fast ESP mulighed 
for at opbygge portaler omkring søgning.
Indholdet af portalerne bliver automatisk op-
dateret efter brugernes valg efter princippet 

om collaborative filtering. Portalerne kan sim-
pelthen sørge for, at det indhold, der er mest 
relevant for den pågældende bruger kommer 
først. 
Desuden er Enterprise Search mere end blot 
en almindelig websøgning, hvor man ofte kan 
opleve en meget ringe kvalitet på intranettet 
med langsomme svar, uoverskuelige søgere-
sultater og dårlig indeksering af den stigende 
informationsmængde. På alle disse punkter 
løfter Enterprise Search niveauet for søgnin-
gens kvalitet.

”I gamle dage havde man bibliotekarer og 
arkivarer, men i dag står vi over for helt andre 
udfordringer og andre typer af viden og me-
dier, der kræver en anderledes indgangsvinkel 
til problemstillingen. Netop derfor er det pa-
radoksalt, at der ikke eksisterer mere viden 
om, hvordan informationer bedst struktureres, 

deles og gøres til et aktiv for hele virksomhe-
den. Men vi mener, at alle virksomheder har 
brug for en effektiv søgeløsning, der gør de-
res medarbejdere i stand til at finde og bruge 
virksomhedens information hurtigt og nemt,” 
siger Åren Ekelund, der er produktchef hos 
Microsoft Danmark (tlf. 45678796). 

Fordel for alle
Købet af norske Fast har gjort Microsoft i 
stand til at levere Enterprise Search i alle sine 
serverløsninger og på alle niveauer. Dermed 
kan virksomheder markant minimere spildti-
den og øge kvaliteten af søgningen. Blandt 
andet kan Enterprise Search indeksere ind-
hold og dokumenter på eksterne hjemmesi-
der, databaser, filsystemer, dokumenter, video 
og lyd samt i Outlook eller andre mailsyste-
mer. Men den store søgeradius gør det ikke 
alene. For det handler også om, hvordan sy-
stemet præsenterer søgeresultatet. Alle ken-
der problemet med en søgning, der giver 
nærmest uendelige lister af resultater, som in-
gen kan overskue eller bruge til noget. Det 
undgår man med Enterprise Search. 

”Det, som er nyt i forhold til traditionelle sø-
gefunktioner, er, at FAST ESP ikke blot struktu-
rerer data på tværs af mange ustrukturerede 

Enterprise Search er fremtidens måde at søge på. Hvor tidligere tiders 
søgemaskiner og search-funktioner ofte ikke ledte i alle virksom- 
hedens informationer og oplysninger, går Enterprise Search nu nye 
veje og kan søge i alt, selv i lyd og billeder. Dermed er det slut med at 
rive sig i håret over dårlige søgeresultater og manglende oplysninger.

SEARcH: 
Er begrænset til bestemte former for information, fx tekster og html  
Mangelfulde resultater og indeksering  
Kan ikke tage højde for sikkerhed – kan derfor fremvise resultater, som den enkelte 
medarbejder ikke kan se 
Ingen personlig søgning  
Flere forskellige søgeportaler til flere forskellige systemer 
Svært at dele viden  

ENTERPRiSE SEARcH: 
Ingen begrænsninger, kan søge i alle former for informationer – også i mail, doku-
menter og i lyd og billede 
Personlig søgning, hvor resultatet passer til personlige præferencer og valg. 
Kan tage højde for sikkerheden, søger ikke i uvedkommende information 
Én integreret løsning 
Giver intranettet mere værd 
Bedre vidensdeling 

AF SØREN HØJLUND CARLSEN  |  FOTO: GETTY IMAGES
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datakilder, men også peger på kilden til de 
væsentligste data. I en virksomhed betyder det 
i praksis, at en datasøgning kan føre til en per-
sonkontakt – for eksempel til den person i or-
ganisationen, som ved mest om emnet,” for-
tæller Åren Ekelund, der understreger, at En-
terprise Search ikke blot er et plus for store 
virksomheder, men for alle virksomheder, der 
arbejder med store og komplekse datamæng-
der, for eksempel også mindre advokatkonto-
rer, arkitekter eller byggevirksomheder. 

”Alle, der skal håndtere store mængder af 
data, vil få stor glæde af en forbedret søg-
ning,” understreger han. 

Personlig søgning
En af de største fordele ved Enterprise Search 
er, at teknologien gør søgningen endnu mere 
personlig. Den bliver så at sige i stand til at for-
udse behovet for den, der søger, samtidig med 
at den kan indeksere resultaterne individuelt. 

”Det kan skræddersys og tilpasses fuldstæn-
dig specifikt til det behov, som virksomheden 
har, men også ned til den enkelte medarbej-
ders behov og profil. For eksempel kan man 
tilpasse navigation og menuer med baggrund 
i, hvilken søgning man har foretaget sig, og 
den kan selv foreslå nogle ting – altså virke in-
telligent og personaliseret, fortæller Mads Gu-

stafsen, der er salgsdirektør i Creuna, som er 
såkaldt Gold-certificeret partner med Micro-
soft®. 

Mads Gustafsen ser store muligheder i de 
personaliserede søgninger, men peger også 
på, at de mange muligheder kræver, at virk-
somheden holder tungen lige i munden. 

”Fordi det kan tilpasses og er så fleksibelt, 
så er det også ofte nogle større projekter, som 
man ikke bare lige tager ned af hylden. Man-
ge virksomheder bruger søgeteknologien 
som fundamentet i et knowledge manage-
ment og videndelingsprojekt, derfor skal man 
ofte igennem alle virksomhedens data for at 
gøre dem søgbare, og det tager altså noget 
tid, der er ikke noget plug and play over det 
her,” tilføjer Mads Gustavsen. 

Visionen skal udbredes 
Efterhånden som informationsmængderne 
stiger til nye højder og kravene til dokumen-
tation følger med, er der da også flere og fle-
re virksomheder, der får øjnene op for forde-
lene ved Enterprise Search. Ifølge Frans La 
Cour, der er informationsarkitekt i Metier, som 
lever af at rådgive virksomheder om teknolo-
gi- og kompetenceudvikling, så har de fleste 
virksomheder nu en eller anden form for kon-
cept for sin search. 

”Men visionen om den klassiske Enterprise 
Search er ikke så udbredt endnu,” fortæller han. 

”Mange steder har man ofte forskellige sø-
geinterfaces til forskellige systemer. Og visio-
nen om Enterprise Search er jo, at man tager 
alle de søgebokse og samler dem til én søge-
boks, der kan søge i alle virksomhedens op-
lysninger og dernæst præsentere resultatet i 
en brugbar sammenhæng. Derfor handler det 
for virksomhederne om at standardisere og 
samle sine oplysninger. Derefter skal man 
sprede sin nye søgeinterface ud på hver ene-
ste portal på intranettet, men langt fra alle 
gør det godt nok endnu,” forklarer Frans La 
Cour, der bakkes op af Peter Surh fra den ver-
densomspændende konsulentvirksomhed 
Gartner. Her ser man også en tendens til, at 
mange virksomheder har svært ved at tage 
det sidste skridt. 

”Virksomhederne skal lade deres medarbej-
dere søge efter så mange data som muligt. 
Mange er jo vant til selv at søge og strukture-
re information fra nettet og har derfor en for-
ventning om, at man kan gøre det samme på 
arbejdspladsen. Ud af arbejdsstyrken er cirka 
otte procent, hvert år, det, vi kalder digitalt 
indfødte, hvilket er den generation, der er fla-
sket op med nettet og søgemulighederne. De 
er på vej ind på arbejdsmarkedet i stor stil, og 
de efterspørger lette og enkle søgemulighe-
der i så mange informationer som muligt. For 
hvis ikke de finder oplysningerne i virksomhe-
den, finder de dem bare et andet sted,” for-
klarer Peter Surh, der er partner i Gartner 
Danmark. Ifølge ham er de store tunge it-sy-
stemer så småt på vej ud til fordel for lette 
søgemuligheder og integrering af information 
og dokumenter. Ikke kun fordi teknologien 
giver mulighed for det, men også fordi frem-
tidens arbejdsstyrke forlanger det. 

”Der er flere og flere, der arbejder på en 
helt anden måde, end vi kender nu, så det 
handler om at integrere søgekulturen fra in-
ternettet og få den ind i virksomheden, og på 
det område er der taget et stort skridt med 
Enterprise Search,” tilføjer Peter Surh. 

FAST ESP forener forretningsdata med dokumenter, mail og websider for at levere 
mere omfattende søgeresultater. Søgecenteret, der er udformet som en portal, ud-
gør én enkelt integreret løsning, hvor medarbejderne kan finde det indhold, de pro-
cesser, de personer og de forretningsdata, som er relevante for netop dem. På den 
måde har en medarbejder, der søger informationer, groft sagt kun brug for to ad-
gange til søgning; Enterprise Search til virksomhedens data og en søgemaskine til 
internettet som for eksempel Live Search og google.  

En undersøgelse fra analyseinstituttet IDC har vist, at medarbejdere i gennemsnit 
bruger helt op til 25 procent af arbejdsdagen på at søge efter information, mens en 
anden undersøgelse fra Microsoft viser, at vidensarbejdere spilder op til ni procent 
af deres ugentlige arbejdstid på søgninger, der ikke giver de ønskede resultater. 

– En enkelt medarbejder kan jo bruge voldsom meget tid på at finde informationer, 
og hvis man bare kan skære en smule ned på den tid, er det interessant for langt de 
fleste virksomheder, siger Frans La Cour fra Metier. 

E n t e r p r i s e  S e a r c h



Brug for kompetente
udviklingsressourcer?

Med Mondo offshore får du optimale 
muligheder for at tilføre og tilpasse 
de ressourcer og kompetencer, der 
skal til for at løse dine 
udviklingsopgaver.

Offshore sikrer fleksibilitet, 
kortere udviklingstid og 
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Få at vide, hvordan du 
får offshore ressourcer 
på 3913 0200 eller 
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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
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Den norske forbindelse

Da Microsoft® i januar i år købte det norske softwarefirma Fast Search 
& Transfer, tog Microsoft et tigerspring mod at udvikle de bedste pro-
grammer til Enterprise Search.  Fast er specialiseret i programmer til 
søgning både i og på tværs af databaser, og efter overtagelsen udgør 
Fast nu en hjørnesten i Microsofts nye Enterprisestrategi, der skal gøre 
virksomheden i stand til at levere search-produkter til det store mel-
lemmarked. Indtil videre har udbuddet af programmer nemlig enten 
været for primitive eller avancerede, mener Microsoft. Med købet af 
Fast kan Microsoft nu levere søgeprogrammer til alle slags virksomhe-
der i alle størrelser. 

”Det tager lang tid at opbygge og udvikle den ekspertise, vi har, og 
det ville Microsoft ikke selv gøre. Derfor kom de til os. For indtil videre 
har Microsofts løsninger været lidt begrænsede, når det rakte ud over 
de gængse programmer og behov, men vi kan nu levere den løsning, 
som de har manglet. Derfor giver kombinationen af Microsoft og Fast 
kunderne en helt ny valgmulighed, nemlig én leverandør med løsnin-
ger, der kan dække alle behov,” siger vicepræsident i Fast Henning 
Klemp, der glæder sig over at blive en del af Microsoft. 

”Nu kan vi drage fordel af den store drivkraft, der er i SharePoint®, 
som platform for vores produkter, og vi får mulighed for at levere vores 
viden og ekspertise til stadig flere organisationer over hele verden”. 

koden er knækket
Fast har allerede hjulpet Microsoft med at udvikle serverprogrammet 
SharePoint og har desuden et udvalg af produkter og kunder, der styr-
ker Microsoft inden for Enterprise Search. For eksempel laver Fast søge-
værktøjer for blandt andre YellowPages.com, Financial Times og Wa-
shington Post. Ifølge Henning Klemp skyldes Fasts succes, at virksom-
heden har formået at knække koden med sikkerhed og personlig søg-
ning. 

”Det handler om at være de bedste til at analysere indhold og forstå 
brugerens hensigter, baggrund og personlige oplysninger, så man kan 
præsentere de bedste søgeresultater, uanset om det er receptionisten 
eller direktøren, der søger. For det er så vigtigt, at man kan præsentere 
resultatet på en brugbar måde. Og det er de to absolut stærkeste dele 
af vores ekspertise, som Microsofts kunder nu også får glæde af,” siger 
Henning Klemp.  

Står stærkt
Opkøbet af Fast møder forståelse blandt danske analytikere og it-eks-
perter. Det er en helt naturlig del af udviklingen for Microsoft, som  
tidligere har haft en række udfordringer med at få Enterprise Search-
delen til at fungere. Men nu står virksomheden meget stærkt på mar-
kedet for søgeløsninger. 

Et kun 11 år gammelt norsk firma er blevet hjørnestenen 
i Microsofts tilgang til begrebet Enterprise Search.

E n t e r p r i s e  S e a r c h  |  FA S T
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”Det er et område i stor vækst, og det får stigende betydning for soft-
warevirksomhederne verden over, siger Peter Suhr,” der er partner i 
Gartner Danmark. 

”Set i det lys er det strategisk korrekt, at Microsoft® nu satser endnu 
mere på det her område. Og set i lyset af Microsofts systemportefølje i 
øvrigt kan man også godt tåle at gå lidt mere frækt vil værks. Med pro-
dukterne fra Fast kan man nu angribe konkurrenterne med de lidt me-
re lækre og frække løsninger til mellemlaget. Desuden er Fast også go-
de til at integrere internettet og intranettet, for tendensen er, at de to 
ophæver hinanden. Altså, at man i stedet for nogle tunge interne syste-
mer overtager en søgekultur fra internettet,” siger Peter Surh. 

Også Frans La Cour fra konsulentvirksomheden Metier er positiv over 
for opkøbet af Fast. 

”Det er ikke spor overraskende. Man skal tænke på, at enterprisepro-

dukterne er en teknologi, der tager mange år at udvikle. Derfor er det 
”lettere” for Microsoft at købe sig ind i en ekspertise i stedet for selv at 
skulle udvikle den. Og Fast er nogle af de bedste og mest begavede på 
markedet. De har formået at lave nogle systemer, der kan få snablen 
ned i alle it-systemer og få det bearbejdet til gode søgeresultater, og 
det er det, der er hele udfordringen,” siger Frans La Cour. 

Begejstring
Hos Microsoft-partneren Creuna ser man også med begejstring på Mi-
crosofts overtagelse af Fast. 

”Microsoft har manglet et produkt, der kan konkurrere på de helt 
store søgeløsninger, så nu har Microsoft tre forskellige søgetyper, der 
dækker markedet rigtig godt. Fast kan en hel masse ting, som er langt 
mere avancerede end det, Microsoft tidligere kunne tilbyde. Nu kan 
man for eksempel søge i lyd og billede og lynhurtigt finde frem til for-
skellige medier. Fast har et fantastisk godt produkt, som har evnen til at 
indeksere alle typer af data, man får en høj hastighed og muligheden 
for at skalere det nærmest uendeligt,” siger Mads Gustafsen, der er 
salgsdirektør i Creuna. 

Ifølge Mads Gustafsen, så skal en af bevæggrundene for Microsofts 
køb af Fast forklares med, at Microsoft nu får langt bedre mulighed for 
at tilbyde søgeprodukter, der kan søge i ustrukturerede og binære filty-
per samt søge på tværs af forskellige datakilder og teknologier. 

”Derfor bliver det mere relevant for de helt store kunder i verden, der 
eksempelvis har store SAP-og Oracle-løsninger, der smelter sammen. 
Microsoft kan nu gå igennem alle de her forskellige teknologier, så det 
ikke er så begrænset, som det var tidligere, hvor det krævede flere sø-
gemotorer. Microsoft har i Creunas øjne taget et vigtigt skridt i at sikre 
sig nøgleteknologier til at udvikle fremtidens intelligente it-løsninger, 
siger Mads Gustafsen. 

Det handler om at være de bedste til at 
analysere indhold og forstå brugerens 
hensigter, baggrund og oplysninger, så man 
kan præsentere de bedste søgeresultater, 
uanset om det er receptionisten eller 
direktøren, der søger.”  
Henning Klemp, vicepræsident i Fast Search

”

Fast Search & Transfer (i daglig tale kaldet Fast) blev købt af 
Microsoft i april 2008. Oprindeligt startet i Norge, men 
virksomheden har nu afdelinger over hele kloden. Fast er 
en af verdens førende virksomheder indenfor Search og 
Enterprise Search og tidligere var Fast Search -søgesiden 
alltheweb.com udgangspunktet for mange, der skulle finde 
noget på nettet. I dag servicerer Fast Search primært virk-
somheder og blandt kunderne kan man finde det ameri-
kanske landbrugsministerium, Equinox Group og danske 
Novozymes. 

”Man kan finde fodboldresultater på nettet på fem sekun-
der, men det tager fem timer at finde sidste års forretnings-
plan i en virksomhed,” sagde Jeff Raikes fra Microsoft Busi-
ness Division i forbindelse med købet.  
www.microsoft/momentum/fast.
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”Vi køber os  
ret til at snakke 
forretning” 

Daniscos CIO, Niels Molzen, 
mener ikke, at det er en 
selvfølge, at it-afdelingerne 
bliver taget med på råd, når 
man taler forretningsstrategi. 
Niels Molzen, der netop er 
blevet kåret til Årets CIO, har  
det sidste ord. 

Tillykke med kåringen som Årets cio. Hvilke kompetencer sy-
nes du er vigtigst for en it-leder: De almindelige ledelsesmæssi-
ge kompetencer eller rent faglige it-kompetencer? 
Det kommer meget an på virksomhedens størrelse. Hvis virksomhe-
den er stor nok, kan man måske godt have et lag, hvor man ikke har 
den store indsigt i teknikken. Hvor lederens rolle er at sikre forbin-
delse mellem dem, der har teknisk forståelse, og forretningen. Nu er 
vores virksomhed ikke så stor, og det er vores it-afdeling heller ikke. 

Så det ville nok være svært, hvis man ikke havde en vis forståelse for 
it. Min styrke er nok, at jeg kommer fra it-verdenen, men jeg har 
været forretningsleder i mange år. Så jeg kan tale med om begge 
dele. Selvfølgelig skal jeg ikke gå ind og blande mig i, om man skal 
bruge den ene eller den anden protokol til datakommunikationen. 
Men jeg ved da nok til at kunne stille detaljerede spørgsmål og for-
stå, hvad der sker i processerne. 

AF MICHAEL RACHLIN  |  FOTO: JACOB NIELSEN
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Så for dig er det vigtigt at have en tæt kontakt til ”maskin-
rummet”? 
I en virksomhed af vores størrelse skal man have en vis jordforbindelse 
med det, der sker på det tekniske plan. Det er jo nemt nok at sige, at 
det hele er forretningsledelse. Men det er det jo kun, hvis teknikken og 
supporten virker. Jeg mener, at man skal købe sig ret til at snakke for-
retning. Det gør man jo ved at undgå, at teknikken falder ned i hove-
det på medarbejderne hele tiden. 

Hvordan får man opmærksomhed på it-spørgsmålet i hele le-
delsen? 
Som sagt mener jeg, at man skal købe sig adgang til ledelsen. Når man 
har betalt de to regninger, dels at man har en fornuftig forvaltning af 
virksomhedens penge, dels at teknikken virker, så har vi en god dialog 
omkring forretningen. Men jeg skulle være en dårlig it-chef, hvis ikke 
jeg havde højere ambitioner end dem, jeg nu får indfriet. Men sådan er 
det vel for mange.

Men hvor vigtig en del er it i Daniscos samlede forretnings-
grundlag? 
It en væsentlig og afgørende støttefunktion. Men Danisco er jo ikke en 
bank, hvor selve produktet er en it-ydelse. Så det er rimeligt, at ledel-
sen består af folk, der tegner produktudvikling og produktsalg. Det er 
klart, at vi har store problemer, hvis vores systemer er nede. Men hvis vi 
tænker på den langsigtede strategiske udvikling af Danisco, så er it ikke 
nødvendigvis en del af det. Der er andre områder, der er vigtigere. Det 
er f.eks.: ”Hvad sker der inden for bioteknologi? Hvad sker der på de 
asiatiske markeder?”

Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere? 
Det vigtigste er at tilbyde spændende og udfordrende opgaver. Vi kan 
tilbyde et internationalt miljø, hvor vi laver projekter i alle verdens kro-
ge. Det er den underliggende forudsætning. Man kan ikke sælge sig til, 
at en triviel opgave er interessant.  Ellers bruger vi meget energi på at 
forklare vores eksistensberettigelse. Hvad er det, som er vores rolle i 
forhold til Daniscos eksistens? Vi gør meget ud af en gang om året at 
tage vores overordnede mål og bryde dem ned på den enkelte person. 
Så den enkelte person ved, hvad der er hans rolle, og prioriterer i for-
hold til at nå de overordnede mål. 

Nu sidder over halvdelen af dine medarbejdere i udlandet. 
Hvor vigtigt er det at rejse ud? Kan man klare det hele online? 
Jeg har altid sagt, at hvis man vælger at have et internationalt ansvar, 
så skal man rundt og være der, hvor folk er. Hvis ikke man besøger sine 
stakeholders et par gange om året, så virker det ikke.  Så jeg rejser til 
Asien og til den amerikanske region to gange hvert år. Men de daglige 
ting laver vi selvfølgelig over virtuelle møder, men man skal ud og hen-
te commitment. 

kan i bruge redskaber som Web 2.0 og sociale netværk til no-
get i Danisco? 
Man skal ikke være blind for, at det kommer. Men jeg synes nogle gan-
ge, at der er lidt for meget marketing-halløj omkring de her ting. Det 
er jo ikke ligefrem raketvidenskab.  Vi har en intern blog på bedding. 
Og vi har lavet en slags intern Facebook – der er en slags ”Who is who”. 
Vi også lavet en prototype på en Danisco-pedia, som er vores udgave 
af en Wikipedia. Det kunne jo være, at folk havde synspunkter om de 
ting, der ikke er ”fine” nok til at være i vores strukturerede databaser 
og systematiske videndeling. Vi arbejder med det, men vi bliver ikke 
vildt fokuserede på det, fordi der står meget om det i pressen. 



Er dine aktiver
 inaktive ?

Er dit software lønsomt og lovligt?
Software er et aktiv, der påvirker virksomhedens konkurrenceevne. De fleste  
programmer bliver brugt flittigt og befinder sig, hvor de skal. Men ikke alle: Nogle 
er overflødige, andre sågar ulovlige. 

Mangelfuld softwareadministration koster nemt kr. 1.000 pr. pc – i overflødigt  
indkøb, licensbetaling og opgradering. For ikke at tale om bøder, tabt omdømme 
og nedetid ved at arbejde med software af tvivlsom herkomst.. 

Software Asset Management
Vejen til en effektiv udnyttelse af softwarekapitalen er licensstyring.  
Med Software Asset Management får du det totale overblik over software-
forbruget på alle pc’ere i virksomheden. Og kan nemt holde dig inden for 
ophavsretsloven, opnå mængderabatter og effektivisere arbejdsdagen.

Kontakt PC-WARE (tidl. Ravenholm) på telefon 44 88 99 00 eller læs mere 
på www.pc-ware.dk, hvis du vil vide mere om hvordan Software Asset 
Management kan holde dine aktiver aktive.
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Imagine. Integrate. Innovate.

GEA Niro Process Engineering Division er eksperter 

i anlæg til levnedsmiddel-, kemi- og farmaceutisk 

produktion. En Qurius Dynamics AX løsning, tilpas-

set GEA’s forretningsprocesser, bidrager til optimal 

projektstyring med global integration samt overblik 

over logistik, produktion og finans. Lige fra design 

og udvikling til fremstilling, levering og service.

”Qurius’ forretningsforståelse giver os de rette styrings- 

og ledelsesværktøjer til at praktisere branchens bedste 

projektstyring med fuldt finansielt indblik i alle projekter 

og faser”

– Christian Bentzen, CIO, GEA Niro Process Engineering

Vil du også øge effektiviteten, reducere omkost-

ninger og styrke markedspositionen, omfatter 

Qurius’ forretningsløsninger, baseret på Microsoft 

Dynamics, også BI/SQL, Service Management og 

Field Service. Skræddersyet teknologi, der giver dig 

forretningsfordele på samlebånd:

ü Korrekt information på rette tid og sted

ü Finansielt overblik på projektniveau

ü Logistik og produktion i særklasse

ü Enkle rapporteringsveje

ü Forbedret lønsomhed

ü Optimal projektstyring

gazelle 2008

Global Microsoft Dynamics Partner of the year

Teglgården 26, DK-3460 Birkerød

t +45 45 94 01 01 e info.dk@qurius.com i www.qurius.dk

       ”Optimering 
og integration er
            vigtige ingredienser i 

   GEA Niro’s ERP-løsning”
– Christian Bentzen, CIO, GEA Niro Process Engineering
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momentum

stort potentiale  
i automatisering

coWis arne Hougaard nielsen 
om at skabe en helhed 

Sæt strøm  
til rutinerne

”One Company 
Network” kultur


