
If the user CAn’t fInd It,

it’s not there!
1 –  2  –  1  –  2  –  testing –  testing – testing

successful 
tes t aut omat ion

ut å tagge vennerthere Is no suCh thIng As A 

free lunch

Donna Spencer 
kommer til Norge 
for første gang.
Med seg i bagasjen 
fra Australia har hun viktig 
kunnskap om brukervennlig 
informasjonsarkitektur for web 
og Apps. Side12

Dorothy Graham har jobbet med 
testing i over 30 år og er medforfatter 
av flere bøker innen området 
Software Test Automation. 
Hun er blitt tildelt European 
Excellence Award in Software 
Testing. Side 4

Mye er lov i cyber 
space, men også her 
finner du kjøreregler 
som må følges. 
Kristine Madsen fra 
advokatfirmaet Bull & Co forklarer 
cyberjussen til Facebook-generasjonen.
Side 14

Virksomheter
går fra dyre 
lisenser til gratis
skytjenester. 
Hvem betaler 
gildet?
Side 16

troll-
mannen 
fra voss

sPill & Dill
Folk flest laster ned spill med sinte små fugler, smurfer og 
zombier. Er de populære lesebrettene langt på vei bare en ny 
spillmaskin? Som du også kan surfe på?

Side 18

– Det er skikkeleg ambisiøst
 å vera spåmann, 
særleg når Det gjelD 
teknologiutvikling.
Arne Hjeltnes tar oss med inn 
i fremtiden: fra VHS til Apps.
Side 10

Mer informasjon: www.dataforeningen.no/software Arrangør:

disse kommer på 
software2011:

Morten Karlsen Sørby
Telenor

Henriette Hedløv 
Halogen

Håkon Wium Lie 
Opera Software

Bente Leirvik
Telenor

Paul Chaffey
Abelia

Hege Skryseth
Microsoft

Leif Olof Wallin
Gartner

Ingvild Myhre
Rådgiverne LOS 

Eirik Solheim
NRKbeta

Marte Klouman
Lille Vinkel Sko

Vebjørn Walderhaug 
Forskningsrådet

Bente Kalsnes
Origo

Michael R. Østgaard
SAP

Alfhild Stokke
Helse Sør-Øst RHF

Øyvind Schønemann
Infocom Group

Olaug Skobba, 
Statens Landbruksforvaltning

…kommer du?



Konferansen har samlet over 185.000 personer gjennom 25 år. Dette er IT-bransjens 
unike faglige arena i Norge, og vi ønsker deg velkommen 8. til 10. februar.

Kurs og konferanse 8.-10. februar 2011 i Oslo
Software2011 er Norges viktigste møteplass for IT-profesjonelle. 
Faglig påfyll og nettverking er i fokus i tre dager med  23 høy-
aktuelle spor. Her møter topp foredragsholdere et kresent pub-
likum. Som deltaker treffer du kolleger, konkurrenter, partnere, 
leverandører, brukere og kunder om hverandre. En nyttig arena 
for å dele kompetanse og erfaringer.

Nettverking og nye muligheter på Software2011
Mellom alle foredrag og godt faglig påfyll må du ikke glemme 
nettverksbygging og mulighetene som ligger der. På Software 
møtes over tusen IT-profesjonelle med svært varierende bak-
grunn. Her treffer du testere side om side med webredaktører, 
sikkerhetsansvarlige, utviklere samt flere. 
 

Nettverks- og forretningsmulighetene er mange. Benytt  
anledningen til å treffe nye mennesker i løpet av tiden du er 
på Software2011; Noen som jobber med noe helt annet enn 
deg selv, et annet fagfelt, en helt annen arbeidsgiver og en helt 
annen hverdag. Det er i dette skjæringspunktet at nye idéer, 
muligheter og løsninger oppstår. Grip dagen og grip sjansen.

Nettverksmat og –drikke
Alle pauser er lagt til utstillertorget i konferansefoajeen for at 
flest mulig skal treffe flest mulig.

Innovasjonskafé i alle pauser
Ta en kaffe og en prat med en nettskaper
 – les mer på dnd.no/software.

Nettverk21
Etter at dagene er over møtes vi til forlenget nettverkstreff i 
 hotellets bar i 21. etasje, Summit21, for anledningen omdøpt 
til Nettverk21. Her håper vi å se riktig mange av deltakerne.   

Velkommen!

Mer utfyllende program og beskrivelse av foredragsholderne 
finner du på våre websider:  dataforeningen.no/software

velKommen til software2011

TIRSDAG 8. FEBRUAR ONSDAG 9. FEBRUAR

Kurs:  Arkitekter og arkitekturer 
– modellering og utvikling.  
Kursleder: 
M.Sc. Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI

Smidige offentlige prosjekter 

Successful Test Automation  
Ved Dorothy Graham, Software Testing Consultant

SLM som prosess og funksjon - hvordan sikre 
bindeleddet mellom kunden og leverandøren? 

Workshop i kravspesifisering 
for BI og Datavarehus 

    Bryt ut av nettleseren!     
Web er død, lenge leve Internett!

Samhandling  

Veien til morgendagens virksomhet 
er Nettskyen 

Produkteier: 
Det brutale oppgjør med kundens forpliktelser 

    Lenkede data ut av skapet  
- Muligheter gjennom viderebruk av 
offentlige data    

Kurs: Modellering i praksis  

Fra SMS til surfebrett - din mobile fremtid  

Hjelp! vi har en katastrofe!
IT-beredskapsplanlegging 
og hendelseshåndtering   

Information architecture essentials   
Workshop ved Donna Spencer

Kurs i workshopledelse 
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PraKtisK informasjon
Tid og sted
Software2011 arrangeres 8.-10. februar 2011 på 
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo. 
Registrering og kaffe alle dager fra kl. 08:30. Seminar/
kurs starter kl. 09:00. 

Medlemskap i Dataforeningen
Medlemskap koster kun kr. 1.500,-. Som medlem får 
du rabatt på alle kurs og seminarer, Computerworld 
fritt tilsendt, tilgang til Norges største IT-faglige nett-
verk og rabatt på bøker m.m. Hvis du melder deg inn 
i Dataforeningen samtidig med påmelding til Software, 
deltar du til medlemspris. 

Rabatter
Early bird: Påmelding før 1. februar kr 500,- i rabatt!
Delta to dager kr 400,- i rabatt. 
Delta alle tre dagene kr 900,- i rabatt. 

Påmelding, utfyllende program og beskrivelse av 
foredragsholderne finner du på våre websider: 
dataforeningen.no/software

*  Delta på begge halvdags seminarene for prisen 
 for en dag se ”seminarer”
**  Kopi av gyldig studiebevis sendes til: 
 post@dataforeningen.no ved påmelding.

Seminar pr. dag

½ dagseminar *

Kurs 1 dag: 

Kurs 2 dager: 

Studenter 
pr. dag **

Medlemspris

kr 3.900,- eks. mva.

kr 2.350,- eks mva

kr 4.600,- eks. mva.

kr 7.900,- eks. mva.

kr 1.000,- eks. mva.  
Pris inkl. mva kr 1.250,-

Ikke-medlem

kr 5.400,- eks. mva.

kr 3.100,- eks mva

kr 6.100,- eks. mva.

kr 9.400,- eks. mva.

kr 1.000,- eks. mva.  
Pris inkl. mva kr 1.250,-

TORSDAG 10. FEBRUAR

    En verden i endring – metoder og teknikker
- fokus på prosess og arkitektur

Emnekart 2011
Semantiske løsninger og lenkede data  

Offshoring: Mulighetene, 
utfordringene og erfaringene   
 
IT-trender 2011:  
Teknologi som innovasjonsplattform  

Hjelp vi skal på Facebook! 

Halvdag: 
Juridiske problemstillinger i Nettskyen  

Halvdag: 
Hvordan sikkerhet i Nettskyen kan ivaretas 

Kurs i workshopledelse  
Fortsetter

Priser
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Sporet streames på nett.



8 Februar

Many organizations never 
achieve the significant benefits 
that are promised from automated 
test execution tools. What are 
the secrets to test automation 
success? There are no secrets, 
but the paths to success are not 
commonly understood. Dorothy 
Graham describes the most  
important automation issues 
that you must address, both  
management and technical, 
and helps you understand and 
choose the best approaches 
for your organization, no matter 
which automation tools you use. 

Target Audience
This workshop is aimed at  
managers who need to under-
stand the key issues in making 
test automation successful. 
Technical issues are covered at 
a high level of understanding; 
there are no tool demos!

Contents

Planning and Managing Test 
Automation

Responsibilities: 
Tester versus test automator
The role of a pilot project for 
automation
Test automation objectives: 
Beware of poor ones, recognize 
good ones, devise your own
Measures for automation
Return on Investment (ROI)

Testware Architecture
The importance of a good 
testware architecture
What needs to be organized
An approach

Pre- and Post-Processing
Automating more than tests
Test status: 
More than just Pass/Fail

Scripting Techniques
Objectives of scripting
Different types of script: 
Linear, structured,data-driven, 
keyword-driven
Advanced Keyword-driven and 
DSTL (Domain-Specific Test 
Language)

Automated Comparison
Automated test verification
Test sensitivity: Sensitive versus 
specific/robust comparisons
Simple versus complex 
comparisons, the use of filter

Advice and Direction
Automation advice
Lessons learned from others
Next steps: 
Your test automation strategy
Conclusion

Presenter
Dorothy Graham has been in 
testing for more than 30 years 
and is co-author of Software  
Inspection, Software Test  
Automation, and Foundations of 
Software Testing. Her new book, 
Experiences in Test Automation 
co-authored with Mark Fewster, 
will be published in 2011. She 
helped start testing qualifications 
in the UK, and founded Grove 
Consultants in 1989, leaving in 
2008 to become an independent 
consultant again. Dorothy holds 
the European Excellence Award 
in Software Testing and was  
Program Chair for EuroSTAR in 
1993 and 2009.

Program committee: 
The special interest group for 
Software Testing 

successful   test 
automation
wi th
DorothY graham, 
software testing consultant

Vi har stadig behov for gode 
strategier for hvordan videre 

utvikling av pasientsystemer skal 
organiseres i sektoren når det 
gjelder utprøving av innovasjon 
og nytenkning innen de ulike 
områdene. Sektoren arbeider 
kontinuerlig for å understøtte 
de nasjonale prinsippene for 
arkitektur som fremmer sam-
handling ved å videreutvikle  
arkitekturpraksis i alle ledd. 

For at vi som pasienter skal få 
forutsigbare og gode pasient-

forløp må helsesektoren legge 
vekt på samhandling internt i 
alle ledd: Mellom helseforetak, 
mellom spesialisthelsetjenesten 
og primær- og kommunehelse-
tjenesten, og ikke minst samhan-
dling med pasienten og pårørende. 

Vi har planlagt mange store 
løft for å få til samhandling i 

2011. Prosjekter for både kjerne-
journal og nasjonal helseportal er 
underveis. Formålet med sam-
handling vil også bli understøttet 
av realisering av meldingsløftet: 
eResept, nødnett, hjemme- 
behandling, mobile løsninger og 
min journal, for å nevne noen.

IKT-leverandører i alle ledd har 
merket seg behovet for at vi  

utvikler og starter innføring av 
kliniske løsninger som gir god 
prosesstøtte. Eksempler på 
dette er løsninger for måling av 
kliniske resultater, understøttelse 
av behandlingslinjer, helseportal 
og helsebibliotek, kvalitets- 
registre og klinisk arbeidsflate. 

I tillegg må vi tilrettelegge for 
løsninger som gir strukturert data-
fangst som beslutningsstøtte til 
de kliniske arbeidsprosessene 
og forsvarlig informasjonsdeling 
med øvrige interessenter.

Plattform og infrastruktur er 
viktige temaer i 2011 og er 
derfor et vesentlig satsnings-
område innen spesialisthelse- 
tjenesten. Sektoren utvikler med 
fokus på en tjenesteorientert 
arkitektur med god sikkerhet, 
strukturert standardisering og 
konsolidering. Dette gjør vi med 
basis i anerkjente teknologier og 
produkter, og vi etablerer gode 
tjenester for integrasjon som  
understøtter dette.

Vi legger også vekt på innføring 
av administrative applikasjoner,  
herunder AdmLØ, sak/arkiv 
m.v, og ledelsesinformasjons- 
systemer. Disse systemene skal 
bidra til god styring og kontroll 
i alle beslutningsprosesser, god 
virksomhetsstyring og kostnads-
effektiv administrasjon. 

For å sikre at de riktige 
prosjektene til enhver tid igang-
settes, videreutvikler vi gode 
styringssystemer som prosjekt- 
og porteføljestyring i flere deler 
av sektoren. 

Helse-IKT er et bredt og 
spennende område og vi som 
arbeider innenfor dette feltet ser 
frem mot mange nye utfordringer 
fremover.

samhanDling og 
tjenesteorientert 
arKiteKtur sKal 
stYrKe helse-iKt
av
alfhilD stoKKe, 
Enterprise Architect, Helse Sør-Øst RHF og styreleder i DND Østlandet. 

Helse-IKT har store utfordringer i årene fremover. 
Sektoren er mangfoldig og kompleks med et stort politisk 
fokus. Systemene som skal understøtte pasient-
behandlingen skal også bidra til kvalitetsheving i behandlingen, 
økt pasientsikkerhet og effektive arbeidsprosesser. 

WorKshoP   09:00 - 16:00      LunCh  11:40 - 12:40      Coffee   10:00  and 14:00
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sLM soM Prosess 
og funKsjon
Hvordan sikre bindeleddet mellom kunden og leverandøren? 
Få innspill om effekten av etableringen av Service Level 
Management og oppfølging av alle tjenesteleveransene. 
Du får eksempler fra diverse virksomheter og muligheten 
til å utveksle erfaringer med andre som har arbeidet med 
dette sentrale området.

Målgruppe: Alle i virksomheten som har ansvar for å  
levere tjenester i hht. avtaler og mål.

Programkomité: Faggruppen for Service Management.

Er ITIL bare til for IT-tjenester?
Lars Owe Nyland, salgsdirektør – Kredinor
Kredinor er et av landets ledende selskaper innen kunde- 
og betalingstjenester. En satsning innen Information  
Management (IM) betyr at Kredinor går fra å være et  
produksjonsorientert til tjenesteorientert selskap. 
Hvordan møter Kredinor denne overgangen?

Hvordan ha full kontroll på driftsleveransen?
Tone Fondevik. Adm. dir. - 99X

Service Level Manager er det viktigste bindeleddet mellom 
leverandøren og kunden. Dette gjelder uavhengig av type 
leveranse. 

En av de viktigste oppgavene er å sørge for at brukerne får 
tilgang til tjenestene i henhold til SLA. I tillegg er det viktig at 
det er balanse mellom avtaleverdi og kostnad. 

Foredraget er basert på erfaring fra drift, levert fra en ekstern 
tjenesteleverandør, og SLM sin rolle i denne.

Tjenesteavtaler – får vi bedre IT-tjenester?
Anne Skranefjell, avdelingsdirektør - Statistisk sentralbyrå

Fungerer tjenesteavtalene? Blir tjenestene bedre og slik 
brukerne ønsker seg? Hva kreves av oss på brukersiden for 
å lykkes?

ITIL og SLM – teori kontra virkelighet?
Rune Rafshol, avdelingsleder - Steria AS    

Er ITIL til hjelp og støtte når vi jobber med å administrere  
kundeleveransene våre? 

Gruppediskusjon 
Hva er viktige faktorer for å kunne etablere en SLM-
prosess og -funksjon (ressursenhet/rollespillerne)?
Hvordan kan vi sikre at SLM-prosessen virker optimalt?
Hva er typiske utfordringer og kritiske suksessfaktorer?

Deltakerne deler erfaringer fra egne virksomheter og gir 
hverandre tips. Etter diskusjonen tar vi en plenumsrunde med 
innspill fra gruppene som diskuterer videre.

8 FebruarWorKshoP I KrAvsPesIfIserIng 
for BI og dAtAvArehus 
Dette er dagen hvor kravspesifisering av BI og datavare-
husløsninger skal under lupen. Vi diskuterer, stiller spørsmål, 
utfordrer hverandre og lærer av hverandres erfaringer. I år 
har vi valgt et nytt og spennende format på vårt populære 
BI-spor.  Vi inviterer til workshops, og du som deltager får 
rikelig anledning til å møte andre som er opptatt av og har 
erfaring med mange områder knyttet til Kravspesifisering 
av BI og datavarehus. 

Vi har fått med oss spesialister fra ledende BI-konsulent-
selskap som sammen med BI-ledere fra næringslivet, villig 
deler sine erfaringer med deg. Få verdifull kompetanse i 
hvordan workshops for kravspesifisering kan gjennom-
føres, og hør hva som er beste praksis og guidelines. Alle 
får delta i alle tre workshops. Vi har laget en case som skal 
danne basis for alle workshopene. Casen vil bli sendt 
deltakerne på forhånd. Begrenset antall deltakere.

Målgruppe: Du som har en rolle i forbindelse med 
kravspesifisering av BI og datavarehusløsninger.

Programkomité: Faggruppen Datavarehus og Business 
Intelligence. 

Workshop-fasilitatorer fra Affecto, Bicon, Capgemini, 
SAS Institute og Sherpa Consulting.

Workshop A: Organisasjon og organisering 
Involvering, BICC, hvem bidrar, hvem eier kravspesifiseringen, 
(IT/Business-siden), hva når det er flere parallelle initiativ, blir 
det samkjøring eller konkurranse?  

Workshop B: Valg av verktøy 
– før, under eller etter kravspesifiseringen? 
Eksisterende eller nye verktøy, utrullingsplaner, POCs, 
god kravspesifikasjon for rapporter og rapporteringslag. 
Sluttbrukeranalyse, generelle betraktninger og fastlagte regler 
som gir føringer.

Workshop C: Funksjonelle krav i 
kravspesifiseringsprosessen
Hva må beskrives og hvordan går vi frem? Hvordan sikrer vi 
et godt underlag for scoping av prosjektet? Hva er nødvendig  
detaljeringsnivå? Hvordan avgrense og samtidig  sikre skaler-
barhet mot målbildet? Hvordan påvirker governance og prosjekt- 
metodikk kravspesifiseringsprosessen?

PROGRAM

Intro til kravspesifisering av BI- og datavarehusløsninger 
Olaug Torhild Skobba, Seniorrådgiver 
– Statens Landbruksforvaltning 

Vi kjører tre parallelle workshops; A, B og C. Alle workshops 
kjøres tre ganger, slik at alle deltagerne får deltatt på alle work-
shops. Hver workshop innledes med et kort foredrag rundt 
temaet. Dette skal motivere, inspirere og sette fokus på work-
shopens tema. Våre fasilitatorer er sterke kompetansepersoner 
med bred og allsidig BI-erfaring.

Workshop Session I (A, B, C går samtidig)

Workshop Session II (A, B, C går samtidig)

Workshop Session III (A, B, C går samtidig) 

Oppsummering 

seMInAr   09:00 - 16:00                    Lunsj   11:30                    KAffe   10:00  og 13:45 seMInAr   09:00 - 15:15                  Lunsj   11:50                  KAffe   10:00  og 13:30
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8 Februar

European Certification of Informatics Professionals

Måler grunnleggende breddekompetanse! •	

Felles	plattform	for	kommunikasjon	på	tvers	av	virksomheten! •	

Dekker	planlegging,	bygging	og	drifting!•	
Besøk oss på Software2011

Bryt ut Av nettLeseren! 
WeB er død, Lenge Leve Internett
”The web is dead” erklærte Wired i septemberutgaven 
i 2010. Det er en drøy påstand for alle som jobber med  
webkommunikasjon enten du er markedsfører,  
kommunikatør, tekstforfatter, søkemotoroptimaliserer,  
designer eller utvikler. 

Fire suksesshistorier viser oss ulike grader av kompleksitet 
og kanalvalg, fra den gode websiden til hvordan det er 
praktisk mulig å utnytte alle medier og kanaler på en gang. 
Samtidig gjør vi opp status for hvorfor web er en fantastisk 
suksess for kommunikatørene, og avslutter med et blikk 
inn i framtiden. 

Målgruppe: Webredaktører, markedsførere, kommuni-
katører, ledere med webansvar, utviklere eller andre som 
jobber med kommunikasjon i nye medier.

Programkomité: Faggruppen for Webkommunikasjon.

Ryktene om webbens død er sterkt overdrevet
Eirik Hafver Rønjum, senior usability specialist 
– Netlife Research
”The Web is Dead”, proklamerte magasinet Wired. 
Derfor tar de feil.

Nytt nettsted i 2011
Marianne Fardal, webredaktør – Statens Pensjonskasse

Derfor har vi investert tid og penger på å utvikle nytt nettsted.

Vil du være med så heng på!
Anne Hognestad, direktør digitale kanaler konsern 
– Posten Norge AS

Posten har de siste årene kjøpt selskaper for fem milliarder og 
lansert de nye merkevarene Posten og Bring. Vi ser trender  
på at kundene endrer behov for bruk av digitale kanaler.  
Hva gjør vi med det?

Den Norske Turistforening: Nye digitale stier
Christian Strand, webredaktør – Den Norske Turistforening    

En vellykket satsing i flere kanaler setter DNT i stand til å  
treffe turfolk på nye måter. 

Overalt – alltid?
Sindre Østgård, leder i Nye Medier – NRK    

NRKs oppdrag er å være til stede på alle viktige medie- 
plattformer. Hvilke muligheter og utfordringer gir det? 

Framtidsvisjon: Hvor bærer det hen?
Øyvind Solstad, kommunikasjonsrådgiver 
– Carat Interactive AS    

Oppsummering

Chris Anderson i Wired erklærte 
i høst at webben er død. I 2010 
gikk under 1/4 av internettrafikken 
via en tradisjonell nettleser. Det 
blir stadig vanskeligere å velge 
hvilke kanaler og virkemidler 
som skal tas i bruk for å skape 
god dialog og sterke brukeropp- 
levelser. Hvordan påvirker dette 
strategien og fokuset til 
norske satsinger på 
nett i 2011?

Faggruppen for 
webkommuni-
kasjon setter 
fokus på ut-
valgte norske 
aktørers nett- 
strategier i forhold til 
kanalvalg. Wired’s utsagn 
om at webben er død er sterkt 
overdrevet, men den forteller oss 
at den største trafikken målt i 
bytes går utenfor nettleseren.

Vi får besøk av offentlige og  
private aktører som begrunner 
sine satsinger. På Software2011 
velger vi å fokusere mer på hva 
aktørene har til felles enn hva 

som åpenbart skiller dem fra hver-
andre. Alle har planer, utfordringer 
og problemer på sin vei mot å 
realisere en suksess-historie, 
men prioriteringene er ulike. 
Noen satser alt på nettløsningen, 
andre fordeler ressurser og fokus 
ut over flere plattformer og kanaler.

Dette sporet er for deg som 
jobber med kommuni-

kasjon, innhold eller 
strategier for nett. 
Du erfarer for-
ventninger til at 
din virksomhet 
presenterer til-

bud på nettsider, i 
sosiale medier og 

tilrettelegging for mobil-
telefoner.

Det eneste vi kan love er at det 
i 2011 blir enda viktigere å nå 
publikum der de er. Derfor vil 
du ha utbytte av å høre hvorfor  
Statens Pensjonskasse, Posten, 
Den Norske Turistforening og 
NRK velger så ulike tilnærminger 
til å nå sitt publikum.

må vi 
lage 
nett-
Brett-
aPP 
også?

av
vegarD storstaD
Prosjektleder publiser ing, NRK Nye Medier og st yremedlem 
i Dat aforeningens f aggr uppe Webkommunikasjon.

Først presenterte vi nettsider. Så fylte vi WAP-løsninger 
med sorthvitt innhold. Senere forventet omgivelsene 
relevante blogg-innlegg ført i pennen av adm. dir. 
Og nå følger vi trendene med apps for mobiltelefoner og 
nettbrett. Må vi det?

hvA 
sKAL 
MAn 

       veLge?

seMInAr   09:00 - 16:00                  Lunsj   12:00                  KAffe   10:45  og 14:00
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Heldagskurs som gir deltakerne 
et teoretisk og praktisk funda-
ment for utvikling og forvaltning 
av bedriftens systemportefølje. 
Det er et hovedmål å se system-
planleggingen i forhold til andre 
virksomhetsdimensjoner som 
prosesser, organisering, roller og 
masterdata. 

Stadig flere bedrifter velger å 
profesjonalisere rollen som IT-
arkitekter. Disse representerer 
bindeleddet mellom forretnings- 
og systemutvikling. For å si det 
på en annen måte: Arkitektene 
skal utvikle løsningsarkitekturer 
som kan gi positive forretnings-
messige effekter. 

Behovet for arkitekter henger 
nøye sammen med en stadig 
økende «komponentifisering» a v 
programvaren, økt fokus på 
såkalte «tjenestebaserte arkitek-
turer» (SOA), og økte krav til så vel 
intern som ekstern integrasjon. 

Nye integrasjonsverktøy tas i 
bruk. I tillegg er det et stadig 
sterkere krav om at system- 
arkitekturen må kunne adoptere 
endringer raskt og trygt.
  
I sum resulterer denne utviklingen  
i større kompleksitet, en er- 
kjennelse som krever profesjonell  
prosjektering og helhetstenkning.  

Billedlig talt er IT-arkitekten  
bedriftens «byplanlegger», altså 
den som utvikler de overordnede  
reguleringsplaner og det til-
hørende «veikart». Kurset gir en 
innføring i de ulike metoder for  
arkitekturplanlegging og beskriver 
referanser til relevante nettsteder 
og litteratur innenfor området.

Målgruppe: Kurset retter seg 
mot alle som vil ha en rolle i 
forbindelse med utvikling av  
IT-støttede forretningsplaner,  
IT-strategier og systemplaner. 
Hva legger vi i arkitektur- 
begrepene?

IT-arkitekturer og 
forretningsarkitekturer 
Arkitekturplanlegging og 
arkitekturutvikling 
IT-arkitekt og 
forretningsarkitekt 
Definisjoner og vokabular

Anerkjente metoder og 
praktiske rammeverk

The Zachman Framework 
TOGAF, OiA, E2AF
BHCs 5P-Architecture 
Framework 

Anerkjente 
arkitekturmodelleringsverktøy:

For eksempel ARIS, TROUX, 
QUALIWARE, 2c8 Modeling Tool
For eksempel BPMN, UML 
og IDEF

Moderne løsningsarkitekturer 
– en avklaring

Leverandørspesifikke arkitektur-
er (SAP, Oracle, Microsoft etc.)
Integrasjonsrammeverk (BPEL)

Kursleder: M.Sc. Bo Hjort 
Christensen er studierektor ved 
Handelshøyskolen BI, der han er 
tilsluttet Institutt for Ledelse og 
Organisasjon. Han er ansvarlig 
Associate Dean for BIs Bachelor- 
program i Økonomi & IT-ledelse  
og bidrar i Management  
programmet e-enterprise;  
Innovation & Management.  
I tillegg har han en utstrakt  
konsulentpraksis og er med-
forfatter til flere bøker innen 
temaområdene IT-strategi,  
ERP-systemer og arkitektur. 

arKiteKter og 
arKiteKturer 
- moDellering og ut viKling

av
Bo hjort christensen

sAMhAndLIng
Verktøy for kommunikasjon og
samhandling berører og involverer mange avdelinger.   
Å kunne samarbeide, kommunisere og dele informasjon  
fra en hvilken som helst enhet er viktig for dagens brukere. 

Målgruppe: IT-ledelsen, HR, økonomi og telefoniansvarlig.

8 Februar

European Certification of Informatics Professionals

21 definerte IT-profesjonelle stillingstitler! • 

Rammeverk for spisskompetanse og personlige egenskaper! • 

Gratis selvvurderingsverktøy på nett!• 
Besøk oss på Software2011

Fremtidens IKT-løsninger
Hege Skryseth, adm. dir. – Microsoft Norge
Hvilke trender vil og bør påvirke oss og hvordan kan  
samhandling effektivisere deg og din bedrifts hverdag? 

Enterprise Search fremmer samhandling
Rune Ulvnes - Ledelse 2.0, Trond Renshusløkken - Comperio
og Jørn Granli - Innovasjon Norge

Hvordan kan man skape en virksomhetsomfattende  
løsning for brukerorientert tilgang til alle relevante interne  
innformasjonskilder, ustrukturerte såvel som strukturerte?  
Vi ser på hvordan ulike virksomheter har løst dette ved  
avansert bruk av FAST og SharePoint.

Elektronisk samhandling i Sarpsborg kommune 
Pål Nilsen, enhetsleder for kommunikasjon og service 
– Sarpsborg Kommune

Hvordan spiller vi kunden god med våre produkter 
og vår kunnskap?
Arne Larsen Økland, adm.direktør -  Profitbase AS    

Arne Larsen Økland er tidligere landslagsspiller i fotball,  
nå næringslivsleder. Han deler sine erfaringer med å bygge 
løsninger for virksomhetsstyring og hvordan dette bidrar til  
å gjøre kunden god. 

Way of Work-prosjektet hos Telenor
Henrik Bentzen – Telenor    

Målet med prosjektet Way of Work (WOW) er å effektivisere 
arbeidet for de ansatte på tvers av geografi og avdelinger. 
Ett år etter full implementering øker bruken for hver uke, og 
atferdsendringene begynner å bli tydelige i organisasjonen. 

Litt enklere. Litt raskere. Mye smartere. 
Den nye måten å jobbe på!
Vemun Waksvik –  Cisco    

Dagens løsninger åpner opp for muligheter til å samhandle 
med partnere og sluttkunder på en mer effektiv måte. Du får 
impulser om hvordan vår nære fremtid ser ut ved bruk av 
hjelpemidler for visuell kommunikasjon.

Samhandling og kommunikasjon i skolesektoren
Jan Helge Luth, pedagogisk programleder - Microsoft Norge    

Luth jobber med IKT-løsninger i skolesektoren og forteller 
om prosjekter hos Hundsund skole og Lier Kommune, der 
de tenker nytt når det gjelder pedagogikk, samhandling og 
forberedelse av elever til fremtidige studier og arbeidsliv.

Hvordan måle suksess ved samhandling?
Marius Alexander Dahl    

Hvilke områder bør vurderes først? Hvordan oppnå gode  
resultater og hvordan måle suksess? Dagens siste innlegg 
viser resultater og demonstrasjoner og gir rom for debatt.

Kurs   09:00 - 16:00                     Lunsj   11:40                     KAffe   10:00  og 14:00 seMInAr   09:00 - 16:15          Lunsj   11:45           KAffe   10:30, 13:30 og 14:30
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Microsoft Norge leverer løsninger av programvare, 
kundeoppfølging og tjenesteyting innenfor forret-
ningsområdene Windows Client, Information Worker, 
Server & Tools og Microsoft Business Solutions. 

Gjennom Windows Live og MSN tilbyr vi Internett-
verktøy og annonsesalg. Microsoft er samtidig en vik-
tig aktør innenfor dataspill, spillkonsoller, tastaturer 
og annet PC-utstyr.

sMIdIge offentLIge ProsjeKter 
Har det offentlige i det hele tatt forutsetningene for å kunne 
kjøre smidig? Vi stiller oss bak ”Yes – we can!”-mottoet og  
tilbyr dere en dag med fokus på erfaringer fra ulike prosjekter og  
virksomheter i det offentlige. Foredragsholderne vil blant  
annet snakke om sine erfaringer fra de ulike fasene i et prosjekts  
levetid – før vi avslutter dagen med å se nærmere på hva scrum 
og smidig ikke bidrar med.

Målgruppe: Ledere, IT-ledere, prosjektledere, 
mellomledere, testledere scrummastere, produkteiere 
og løsningsarkitekter.

Programkomité: Faggruppen for Effektiv programvareutvikling.

Keynote: Har det offentlige forutsetning for å være smidig?
Paul Chaffey, adm. dir. - Abelia
Smidige metoder og andre moderne teknikker blir i stor grad 
tatt i bruk i det private IT-Norge. Hva med offentlig sektor, 
henger den med?

Stort og smidig eller stort og tungt? 
Jo Hannay, seniorforsker - Simula
Er stort og smidig en umulig kombinasjon? Presentasjon av 
hva vi har funnet ut hos Simula.

Hva er ”smidige prosjektforberedelser” – 
erfaringer fra et større prosjekt i Mattilsynet
Torunn Hagebø, prosjektdirektør - Mattilsynet og 
Torstein Oppedal, rådgiver - Fornebu Consulting 
Etter en vellykket prosjektavslutning for Mattilsynets MATS-
prosjekt vurderer vi prosjektforberedelsene i lys av erfaringene  
med smidig utvikling. 

Smidig implementering av elektronisk 
dokumenthåndtering for 17.000 medarbeidere i NAV
Gry Hilde Nilsen, programleder - NAV og 
Morten Tveit, rådgiver - Fornebu Consulting    
Store endringer i mer enn 10 systemer, og tre av disse  
systemene ble kjørt i smidig utvikling med god bruker- 
interaksjon. Hva blir utfordringene med bestillerrollen når det 
eksisterer mange systemer?

Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – 
smidige fallgruver 
Kjetil Moløkken-Østvold, senior partner - Conceptos Consulting     

Ledelse i smidige prosjekter – hvor er prosjektleder?
Eivind Brevik, høgskolelektor - NITH     

Gevinstuttak i store smidige IKT-prosjekter
Espen Frøyland, seksjonsleder – Statens Pensjonskasse (SPK)     

Smidig forvaltning i Statens Pensjonskasse  (SPK) – 
en organisasjon, flere varianter
Kristine Sæhlie, rådgiver - SPK og Viveca Liodden, senior 
prosjektleder - Steria     
Kanban, Scrum… 5 forvaltninger og et stort prosjekt. 
Hvor smidige klarer vi å være?

Det er nå moroa begynner
Espen Dalløkken, framsiearkitekt – FINN.no AS     
Scrum og smidig er blitt allemannseie, og i takt med ut- 
bredelsen har også murringen økt i stadig større grad. Rykter 
sier at smidig ikke virker og at det finnes noen grønnere litt 
lengre bort.

Når skinnet er solgt – hvordan skyter vi bjørnen? 
Anne Kristine Næss, sjefskonsulent - EDB Ergo Group    
Om oversalg av smidig og dårlig Return of Investments (ROI).

Regnestykket går ikke 
opp, i hvert fall ikke når vi 
ser inn i fremtiden. Av 2,5 
millioner mennesker i Norge 
som er i arbeid, jobber litt 
over 500 000 i helse- og 
omsorgssektoren. Det er 
20 prosent. Stort sett hver 
eneste kveld ser vi på TV 
at det er behov for flere.  
I tillegg står vi foran en eldre-
bølge som gjør at det i 2025 
er slik at 25 prosent av alle 
i norsk arbeidsliv må jobbe 
i helse- og omsorgssektoren.

Det er vanskelig å øke antall  
ansatte i helse- og omsorgs-
sektoren med over 100 000 på 
få år. Og det blir tøffere fordi 
privat sektor blir mer kunnskaps-
intensiv og tilbyr mer spennende 
jobber til unge mennesker med 
høyere utdanning, innen kreative 
fag, kommunikasjon, økonomi 
og teknologi. Kampen om de 
kloke hodene er blitt hardere. 
Det er bra for de unge talentene, 
og spesielt for unge kvinner, men 
en kjempeutfordring for velferds-
staten som må tilby mer spennende 
jobber for å trekke til seg talenter.

Hvordan kan offentlig sektor 
klare denne utfordringen når det 
ikke er nok å kaste oljepenger 
etter problemene, men må 
være attraktive nok til å trekke 
til seg mer kompetanse også?  
Svaret er mer innovasjon. Vi må 
jobbe smartere. Det er massevis 

av oppgaver som kan gjøres mer 
effektivt innenfor offentlig sektor, 
uten at det går utover pasienter  
og brukere. Forskning viser at 
mellom 20 og 25 prosent av  
arbeidstiden i sykehus brukes til 
å lete. Man leter etter pasient-
data, medisinsk utstyr, senger, 
leger, sykepleiere og pasien-
ter. Og fordi vi bruker over 100  
milliarder kroner i året på  
spesialisthelsetjenesten i Norge, 
er det mye penger som kan spares. 

Innovasjon i offentlig sektor er 
ikke grunnleggende forskjellig 
fra innovasjon i privat sektor. Det 
handler dels om å utvikle nye og 
bedre tjenester, men i enda større 
grad om å forbedre arbeids- 
prosessene. Om ikke å sløse. Om 
å legge inn samme informasjon 
én gang og ikke fem. Det handler 
om å la brukere få lov til å hente 
ut informasjon om seg selv. 

Fundamentet for innovasjon i  
offentlig sektor er IKT i form av 
infrastruktur og applikasjoner 
som er tilpasset de oppgavene 
som skal løses. Men enda viktigere: 
IKT -kompetanse hos ledere og 
ansatte som gjør at de kan forme 
fremtidens velferdstjenester.  
Bare da kan vi løse oppgavene 
på smartere måter, selv når vi 
har knapphet på både folk og 
penger.

iKt-KunnsKaP 

former 
fremtiDens velferDstjenester
av
Paul chaffeY
adm. dir., Abelia. Du møter Paul på 
sporet “Smidige offentlige prosjekter”.

seMInAr   09:00 - 16:00            Lunsj   11:45         KAffe   10:15, 13:45  og 15:00
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Qualisoft tilbyr programvaren Qualiware, som er rangert i lederkvadrant-
en i Gartner, Inc’s Magic Quadrant for Enterprise Architecture verktøy i 
2010. 

Kåret som et av verdens ledende EA-verktøy, setter vi især pris på at Gart-
ner i rapporten gjør oppmerksom på vår spesielle evne til å engasjere alle 
medarbeidere i virksomheten. 

Ved å involvere medarbeiderne i prosessarbeidet og kontinuerlig forbed-
ring muliggjør Qualisoft positiv forandring.

ProduKteIer - det BrutALe oPPgjør Med 
Kundens forPLIKteLser
Kundens medvirkning, produkteierrollen og kundens evne til å 
ivareta en slik rolle har vært et av de sentrale diskusjonstema 
rundt PS2000 smidig. Smidig systemutvikling fordrer at 
kunden tar mer ansvar og er mer kontinuerlig og tettere 
med i gjennomføringen enn hva som til nå har vært vanlig 
i IT-systemutviklingsleveranser. Dette seminaret belyser 
hva det innebærer rent praktisk og faktisk av oppgaver, 
samt videre retter fokus på hvilke rettslige konsekvenser 
dette medfører. 

Målgruppe: Prosjekteiere, prosjektledere, produkteiere, 
kontraktsansvarlige, innkjøpere og juridiske rådgivere på 
kunde- og leverandørsiden.

Programkomité: Faggruppen for IT-kontrakter.

Produkteier – slik rollen er definert i SCRUM 
Niklas Bjørnerstedt, partner – Core Group AS
En oversikt over produkteierrollen i Scrum og hvorfor den er så 
vanskelig å fylle.

Produkteier – hvordan rollen er implementert i PS2000
Kjetil Strand, prosjektleder – Promis AS
Smidig PS2000 stiller betydelig større krav til kunden enn 
tidligere. Hvilke gjennomføringsmessige, merkantile og juridiske  
utfordringer gir dette? 

Erfaring med produkteierrollen i stort, 
smidig prosjekt – Perform 
Ole Martin Gudesen, produkteier/delprosjektleder – Perform, 
Nina Merete Berg, rådgiver og funksjonelt ansvarlig – Statens 
Pensjonskasse og 
Mona Hegreberg, seniorrådgiver og produkteier – Statens 
Pensjonskasse 
Fra teori til praksis - hvordan lykkes med produkteierskap i 
store prosjekter?

Hvordan den krevende kunderollen ble ivaretatt i et smidig 
prosjekt i Mattilsynet 
Torunn Hagebø, prosjektdirektør – Mattilsynet og 
Torstein Oppedal, rådgiver – Fornebu Consulting 
Kunden påtar seg et stort ansvar for gjennomføring av smidige  
prosjekter - hvordan ivareta dette ansvaret? Vi presenterer 
noen erfaringer fra et smidig prosjekt i Mattilsynet.

Fra funksjonelt ansvarlig til produkteier i utvikling 
og forvaltning av Sofie
Grete Norby, underdirektør – Skatteetatens IT og Servicepartner 
Erfaringer fra Skarp-prosjektet i Skattedirektoratet – et langt, 
stort og til slutt vellykket utviklingsprosjekt.

Slik lager vi fremtidens markedsplass for kjøp og salg av 
tjenester i FINN
Kaija Ommundsen, produktdirektør – FINN 
Erfaringer med smidig, treffsikker og effektiv utvikling av  
FINN-oppdrag.

Produkteierrollen, kundens medvirkning og forankring 
i linjen, sett fra en Leverandør
Anne Kristine Næss, sjefskonsulent – EDB Ergo Group 
Utviklerne lever i smidige omgivelser, men gjør produkteieren det?

Kundens medvirkning – risiko eller mulighet etter kontrakten?
Espen Werring, assosiert partner – Advokatfirmaet Haavind AS 
og Jan Sandtrø, advokat – Simonsen Advokatfirma DA 
Smidige prosjekter krever omfattende medvirkning fra kunden. 
Hvor går grensen mellom kunden og leverandørens ansvar?

seMInAr  09:00   -   16:00       Lunsj 11:45       KAffe 10:30 , 13:30 og 14:45

Behovet for modellering  
eksisterer i mange sammen-
henger.  Fra et perspektiv av  
virksomhetsarkitektur skiller 
en gjerne mellom forretnings- 
arkitektur og IT-arkitektur.  Dette 
kurset introduserer praktisk bruk 
av modelleringsteknikker med 
tilhørende metoder og verktøy 
med vekt på bruk av BPMN,  
SoaML og UML.

Dette er relevante teknikker 
både i forbindelse med system-
utvikling, virksomhets-, forret-
nings-, system- og informasjons-
arkitektur.  Heldagskurset vil  
gi deltakerne en praktisk erfaring  
av aktuelle modelleringsteknikker  
med vekt på bruk av standard- 
iserte notasjoner, og tilhørende 
metoder og verktøy.  Vi vil 
bruke modelleringsverktøy  
som Enterprise Architect,   
MagicDraw, Modelio og EPF .

Målgruppe: 
Kurset retter seg mot alle som 
vil ha en utførende rolle i forhold 
til modellering, som inkluderer  
virksomhetsarkitekter, forretnings-
arkitekter,  IT-arkitekter og  
systemutviklere. 
 
Kurset fokuserer på tre 
modelleringsnotasjoner, med  
tilhørende metoder og verktøy:

1)  Modellering av prosesser 
med BPMN – virksomhets- 
og forretningsprosesser

2)  Modellering av tjenester 
med SoaML – en ny standard 
fra OMG for tjenestemodellering

3)  Modellering av bruker-
grensesnitt/dialoger 
– UML profil og verktøy for 
dialogmodellering

Kurset er praktisk orientert og 
deltakerne vil få tilgang til verktøy 
som de kan installere på sin egen 
maskin for å prøve ut konkrete 
eksempler. Kurset er basert på 
innhold fra modelleringsfag fra 
UiO, institutt for informatikk og 
NTNU, Institutt for datateknikk 
og informasjonsvitenskap.

Arrangør: Faggruppen SOA og 
applikasjonsintegrasjon

Kursledere: 
Dr. Arne-Jørgen Berre er 
sjefsforsker ved SINTEF IKT i 
Oslo og har 25 års erfaring med 
utvikling av metodikk og  
arkitektur for Nettbaserte  
systemer og tjenester. Han er 
ansvarlig for mastergradkurset 
Modellbasert Systemutvikling 
ved institutt for informatikk ved 
Universitetet i Oslo samt  ledet 
standardiseringen av SoaML i 
OMG. 

Hallvard Trætteberg er første-
amanuensis ved Institutt for 
datateknikk og informasjons-
vitenskap ved NTNU i Trondheim. 
Hallvard er en del av gruppa for 
Informasjonssystemer og under-
viser om modellbasert utvikling. 

Knut Sagli er ansatt i Esito 
AS som utvikler modellerings- 
verktøyet Genova. Han jobber til 
daglig som konsulent innen  
arkitektur og utvikling, hvor 
Genova ofte inngår i verktøykjeden. 

Brian Elvesæter er forsker ved 
SINTEF IKT i Oslo hvor han har 
jobbet innen fagområdet modell-
basert systemutvikling de siste 
10 årene.

moDellering i PraK sis 

Brian elvesÆter

hallvarD 
trÆtteBerg

Dr. 
arne-jØrgen Berre 

Knut sagli

WorKshoP   09:00 - 16:00               Lunsj   11:40                 KAffe   10:00 og 14:00
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9 Februar frA sMs tIL surfeBrett 
- dIn MoBILe freMtId 
Sosial navlestreng, underholdningssenter og dingser med 
stor “må ha”-faktor. I dag bærer vi fremtiden i hånden med 
den største selvfølgelighet. Men skjønner du egentlig hvor 
mye mobilen snart kommer til å bety for deg på alle plan? 
Vi lar de mest klarsynte profetene være reiseledere på en 
tur inn i din nye mobile hverdag.

Målgruppe: Alle, enten du har ansvaret for virksomhetens 
mobile strategi, eller er IT-sjef/systemsjef med ansvar for 
virksomhetens løsningsportefølje, eller om du jobber med 
utvikling av mobile applikasjoner.

Programkomité: Faggruppen Mobil Strategi.
Sesjonsleder: Trond Heggelund, Nettredaktør, MobizMag

195 millioner kunder – 
Telenors internasjonale ambisjoner
Morten Karlsen Sørby, konserndirektør – Telenor ASA 
Med 195 millioner kunder er Telenor et av verdens største 
mobilselskaper. Hvordan sikre videre vekst i et globalt marked 
med stor dynamikk og høy innovasjonsgrad?

Hvem vinner slaget om mobilen, Android, Apple 
eller Nokia? Og hva med forholdet mellom mobil og 
Tabs som Ipad?  Og Windows Phone 7?
Leif Olof Wallin, Research VP – Gartner. Inc.
Hva skjer egentlig i forholdet mellom mobil og surfebrett?  
Hør om trendene som vil dominere frem mot 2015.

Når mobiltelefonen kommer på gamlehjem!
Ingvild Myhre, partner – Rådgiverne LOS og rådsleder – 
Teknologirådet    
Hvordan ny teknologi kan ”redde” oss fra eldrebølgen.  
Potensialet er enormt for bruk av teknologi innen helse,  
omsorg og velferdssektoren.

Ubrukelige apps! 
Jon Alexander  
For hver nyttige app utvikles det minst 20 du ikke trenger.  
Vi gir deg bånn i bøtta!

APPmania! Hva skjer med mobil apps?
Geir Sand Nilsen, Country Manager – Incent AS    
iPhone og Android apps tok av i 2010. 
Hva vil skje i 2011 og framover? Vi gir deg svarene.

iPad-case: Medie-aktørene i front 
Eirik Solheim, prosjektleder - NRK  
Nyhetsappene florerer ikke på salgstoppen internasjonalt.  
Kan likevel iPad redde sviktende inntekter? Hva er på plass og 
hva mangler?

Kvikk Lunsj & Redbull med innslag 

Fremtidens apps er webbaserte og proprietær 
teknologi dør
Håkon Wium Lie, teknologidirektør – Opera Software    
iPhone og Android apps tok av i 2010. Hva vil skje i 2011 og 
framover? Vi gir deg svarene.

Korleis skal me klara å henga med? 
Arne Hjeltnes, adm. dir. – Creuna AS   
Tankar om framtida, som kjem raskare og tettare på oss enn 
nokonsinne. Er det i det heile teke mogeleg å henga med? 
Og korleis i all verda klarde folk å driva business utan mobil  
i gode, gamle dagar?

Det er ikkje mange år 
sidan den vesentlege 

delen av kommunikasjonen var 
einvegskøyrd; frå trykte aviser, 
riksdekkande medier, annonser 
og reklamefilmar. Bodskapen 
skulle fram og nokon annan 
reaksjon enn kjøp, var eigentleg 
ikkje venta av mottakaren.

Slik er det ikkje. No er sjølv 
store aktørar i mange og dir- 

ekte dialogar med sine slutt-
brukarar. Våre ungar tek kontakt 
med avsendaren av bodskap og 
ventar seg eit svar. Å klara og 
handtera denne dialogen er den 
verkelege utfordringa i framtida, 
ikkje kva slags utstyr eller platt-
form dialogen går på.

Den som skapar verdi gjen-
nom ein slik dialog vil få ei 

ljos framtid. Dei som held fram 
med å dytta bodskap ut i den 
stadig meir fragmenterte verda, 
vil slita.

Difor klarar ikkje eg å gå av 
hengslene kvar gong det 

dukkar opp eit nytt verktøy, ein 
kulare datamaskin, ein mobil 
med større skjerm eller ei ny nett-
stad. Det som verkeleg over-
raskar meg, er når bruken endrar 
seg, når det skapast nye 

kommunikasjonsformer, når nye 
forretningsmuligheiter opnar seg. 
Det er nok å peika på korleis ny 
teknologi og bruken av den har 
revolusjonert musikkbransjen 
eller reiselivet.

No for tida skal alle ha ein 
App. Fordi det er så kult. 

Ofte kan ein App vera akkurat det 
som skal til for å skapa endå meir 
verdi i relasjonen ein har til for-
brukaren eller kanskje til og med 
skap ny forretning. Men nesten 
like ofte kjem det Appar, som 
slett ikkje skapar noko. Og då er 
digital kommunikasjon like verdi-
laus som ei annonse på trykk 
som ingen bryr seg om.

Det som gjer meg til teknologi-
optimist er at dei som har 

gode forretningsidear vil ha gode 
vilkår for og lukkast, viss dei 
klarar å bruka digital dialog til sin 
fordel. I gamle dagar var det dei 
med størst reklamebudsjett som 
vann. Slik er det ikkje lenger.

Vinnarane i framtida er dei 
som klarar å bygga ein verdi-

skapande dialog. Gjerne med ein 
App eller eit nettsamfunn. Det 
kjem slett ikkje av seg sjølv.

Kva 
framtiDa 
BYr På?
av 
arne hjeltnes 
adm. dir., Creuna Du møter Arne på sporet 
“Fra SMS til surfebrett – din mobile f remtid”.

Foto: CF Kolonihaven

seMInAr   09:00 - 15:30                   Lunsj   11:30                 KAffe   10:30  og 13:50

Det er skikkeleg ambisiøst å vera spåmann, særleg når det 
gjeld teknologiutvikling. I alle fall for ein som syntes VHS 
var eit stort steg for oss menneske.  Likevel er det ikkje 
noko mindre enn ei rad med revolusjonar me er midt oppe 
i. Revolusjonerande hardware, software, bruk og omfang.
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CA Technologies is an IT management software and solutions 
company with expertise across all IT environments, from main-
frame and distributed, to virtual and cloud.  

Our products enable customers to manage and secure IT environ-
ments and deliver more flexible IT services essential to power busi-
ness agility.

hjeLP!  vI hAr en KAtAstrofe! 
 -  It-BeredsKAP og hendeLseshÅndterIng 
IT-relaterte hendelser er en del av de fleste organisasjoners 
hverdag, og de er i realiteten uunngåelige. Utfordringen blir 
å kunne minimere sjansen for at de inntreffer, og hvis de 
likevel gjør det, minimere konsekvensen av hendelsen.   

Endringer i trusselbildet, hvordan en beredskaps- 
organisasjon etableres og hvordan håndtering og  
granskning kan gjennomføres hvis en hendelse har  
inntruffet er noe av det vi får høre om.

Målgruppe: Alle som har interesse for informasjons- 
sikkerhet (IT-ledere, sikkerhetsledere og linjeledere).

Programkomité: Faggruppen for Informasjonssikkerhet.

Gransking på elektronisk lagret informasjon  
Erling Grimstad, advokat – Advokatfirmaet G-Partner AS

Fremgangsmåter og anbefalte saksbehandlingsregler ved 
utredning av uønskede hendelser blir belyst. Hovedfokus 
er sikring, analyse og bruk av elektronisk lagret informasjon, 
herunder undersøkelser i e-post.

IAM som rammeverk for IT-beredskap og 
hendelseshåndtering 
Andre Årnes, Security Manager and Architect – Telenor

IAM (Identity and Access Management) kan brukes som en viktig  
del av IT-beredskapen, for å få oversikt over hva som har skjedd 
og for å hindre videre skade og bevisforspillelse.

Black Tuesday – ingen utbetaling fra Norsk Tipping
Magne Vikøren, kommunikasjonssjef – Norsk Tipping

3. november 2009 stopper hele Norsk Tipping opp på grunn av en IT-
hendelse. Vi har to millioner kunder som kjøper spillene våre, og som 
skal følge med på trekningene på TV. Helvetesuka er i gang.

Hvordan bygge en beredskapsorganisasjon? 
Inge J. Solheim, beredskapssjef – Oslo universitetssykehus 

Oslo universitetssykehus forsøker å rendyrke beredskaps- 
prinsippene, men hvilke utfordringer har vi når IT flagger ut?

Det nasjonale IKT-trusselbildet 
– hvilke farer lurer der ute? 
Torgeir Vidnes, overingeniør –  
NorCERT Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

NorCERT håndterer en rekke angrep mot IKT-systemer innen 
kritisk infrastruktur hvert år.  Få et innblikk i trusler,  sårbarhet 
og aktuelle hendelser.

Teknisk innblikk – hva gjorde egentlig Conficker-ormen? 
Tim De Boeck – IBM Security Solutions  

Foredraget belyser hvordan Conficker-ormen fungerte og i 
hvilken grad denne typen angrep er en trussel også i fremtiden.

Neste generasjon sikkerhetsovervåkning
Stig Torsbakken, gruppeleder  sikkerhetsanalyse – Mnemonic as 

De fleste overvåker ytelse og innbruddsforsøk (IDS) i dag. Her 
presenteres en ny måte å se sikkerhetsovervåkning på.

The journey to the Cloud 
Sandra Hamilton, Vice President EMC Consulting – EMEA 
Prosessen fra planlegging og strategi til en Cloud-løsning er 
på plass.

SaaS-implementasjon hos et nordisk forsikringsselskap
Petter A. Berg, direktør – Tieto  
Erfaringer med SaaS hos et nordisk forsikringsselskap. 
Lær hvordan SaaS-leveransemodellen fungerer, og hør om  
utfordringene selskapet måtte overvinne for å realisere sin 
nye kundeplattform.

Paneldebatt – Nettskyen i praksis 
Paneldeltagere: Rob Jenkins, Director Cloud Solutions 
Enterprise EMEA – VMware, 
Sandra Hamilton, VP EMEA – EMC Consulting, 
Chris Rae, Director – CA Technologies, 
Jon Erik Høgberg, adm. dir. – Itera Networks Nordic, 
Petter A. Berg, direktør – Tieto Norway AS
Moderator: Jan M. Moberg, utgiver – Teknisk Ukeblad

Logicalis delivering made to measure 
enterprise-class Cloud services
Chris Gabriel – Logicalis and 
Chris Rae, EMEA Director – CA Technologies      
This presentation illustrates how utilizing unique Virtual  
Container (VC) technology, can be used to build any size of 
bespoke private cloud, can deliver a readymade cloud to a 
customer site, or provide secure cloud services. 

Nettskyen – hvorfor tør du ikke velge billige og 
smarte løsninger?
Anders Bjørnestad, seniorkonsulent – Webstep AS, 
Thor Henning Hetland, Chief Software Architect – 
Webstep AS og Cantara AS og Rolf M.B. Lindgren, daglig 
leder – Grendel evidensbasert psykologi       
Hvorfor oppfattes billige løsninger som ”farlige”? 
Teknologene og psykologen svarer.  

Paneldebatt – lisensiering i nettskyen
Bedrifter har gjerne en av to utfordringer – store spørsmål 
rundt lisensiering i Nettskyen eller lite kunnskap om mulige 
konsekvenser og kostnader. Hør om deres lisensierings-
strategier i Nettskyen og still relevante spørsmål.
Paneldeltagere: Hege Skryseth, adm. dir. – Microsoft, 
Hans Petter Holen, IT-direktør – Visma, Per Lomsdalen, dir. 
SW Group – IBM, Hans Olav Hamran, Vice President Nordic 
region – Oracle, Michael R. Østgaard, Country Manager – 
SAP, Helge Strypet, adm. dir. – Agresso      

Oppsummering og tanker fra dagen – hva nå?  
Jan M. Moberg, utgiver – Teknisk Ukeblad 

veIen tIL MorgendAgens 
vIrKsoMhet er nettsKyen
Bli med oss inn i Nettskyen. Vi bringer deg erfaringer og 
belyser alt fra mulige fallgruver til hvordan du kan komme  
i gang. Topper fra Software-industrien gir deg innsikt i  
deres lisensieringsstrategi i en paneldebatt hvor du kan 
stille spørsmål om muligheter og konsekvenser som  
skybaserte IT-systemer kan ha for deg og din bedrift. Etter 
en interessant vinkling på hvorfor noen vegrer seg for å ta 
dette steget, oppsummerer vi dagen og gir deg innspill til 
mulige veier videre.

Målgruppe: Virksomhetsarkitekter, forretningsutviklere,  
utførende og rådgivende arkitekter, teknologiledere, 
beslutningstakere og andre interesserte.

Programkomité: Faggruppen for Cloud Computing.

9 Februar

seMInAr  09:00 - 16:00    Lunsj 12:00     KAffe 10:00, 11:00, 13:45 og 15:45 seMInAr  09:00 - 16:00                 Lunsj   11:45                  KAffe   10:30 og 14:15
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9 Februar

This full day workshop will provide 
you with a thorough overview 
and understanding of information 
architecture theory & practice. It 
will cover a wide range of IA 
 issues, including an understanding 
of how it fits into a project, fun-
damental skills and knowledge 
required for IA work and current 
IA issues. It will be theoretical 
and practical and allow you to 
immediately apply ideas to your 
projects.

Target group: 
Everybody working with user  
experience and content, e.g.  
information architects, interaction 
designers, librarians, project 
managers, web editors and jour-
nalists. Participants may come 
from the public sector, private 
sector, consultancies, or academia.

This workshop will cover:
What information architecture 
is and how it relates to other 
user experience disciplines
Core IA techniques – 
analysing content, 
conducting user research, 
card sorting and more
Core IA theories – 
classification, categorisation, 
metadata and labelling
IA patterns – structures for 
different types of sites
Designing navigation and 
page layouts
Putting it together in an IA 
project
Current issues in IA

The workshop will be at the level 
of an ‘advanced intro’, covering 
the basics and also allowing ex-
ploration of key challenges and 
issues. The format is a combination 
of short lectures, group 

discussion and hands-on activities. 
Extensive notes and resources  
will be provided for further  
personal exploration.

About Donna
Donna is a freelance information 
architect, interaction designer 
and writer. That’s a fancy way of  
saying she plans how to present  
the things you see on your computer  
screen, so that they’re easy 
to understand, engaging and  
compelling. 

Things like the navigation, forms, 
categories and words on intra-
nets, websites, web applications 
and business systems.

She’s been doing this pro- 
fessionally since 2002, is a regular  
speaker at Australian and inter-
national events and has just 
completed her third book on  
information architecture.

Program committee: 
BITS (The special interest group 
for user friendly IT-systems).

information 
architecture   
essent ials 

a worK shoP with 
Donna sPencer

I’m a freelance information 
architect, interaction 
designer and writer. That’s 
a fancy way of saying I plan 
how to present the things 
you see on your computer 
screen in a way that makes 
them engaging, compelling 
and easy to understand. I’ve 
been doing this profession-
ally since 2002, as a regular 
speaker at Australian and 
international events.

Information architecture relates  
to all the things in a proect  

concerning how content is 
grouped and organized, how it is 
labeled, and how people navigate  
around it. For a website it is usually  
about making groups of content  
and designing navigational  
methods so people can find the 
right information for them. For 
a web application it is about 
describing the attributes of the 
content, designing how to dis-
play information, workflows and 
navigation.

Information architecture works 
with a lot of other disciplines; 

it needs user research to under-
stand the people who are using 

the outcome and to build it well.   
Many people work on the subject, 
and you don’t always need a 
specialized information architect 
on a project. However, you do 
need to have someone who has  
experience in grouping, organizing, 
labeling and designing the 
navigation. 

A main focus of information                
architecture is to make sure 

people can get to information in 
a way that makes sense to them 
and make it usable. For some-
thing like a company website,  

that may mean that the right 
clients don’t find out what they 
need from you and don’t hire 
you. For an e-commerce site, 
people may not buy a product, 
or may buy the wrong product 
for them. For a university, it may 
mean that students enroll in the 
wrong classes or don’t get forms 
in by the due date. There may be 
many missed opportunities that 
you as the site owner don’t even 
know about.

On February 9th I’ll take you 
through these and other  

subjects within information  
architecture, user interface and 
trends for the next years to come. 
Welcome to my workshop!

if the user can’t finD it, 

it’s not there!
BY
Donna sPencer
f r ilans informasjonsar kitekt. Du møter Donna på workshop 
“Information architecture essentials”.

“make sure people can get to information 
in a way that makes sense to them ”

WorKshoP    09:00 - 16:00             LunCh  11:40               Coffee   10:00  and 14:00
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markedsleder•	
over	300	norske	kunder•	
100%	modulbasert•	
gir	deg	tilgang	på	HPs	store	nettverk	av	konsulenter	og	spesialister	•	
setter	standarden	for	fremtidens	ITIL-prosesser•	
samarbeider	med	dedikerte	norske	partnere•	
leverer	alt	fra	enkle	backup-verktøy	til	komplekse	konsernløsninger•	



Semantic Repowering the Afghanistan War Diary
Benjamin Bock, researcher, Topic Maps Lab – University of 
Leipzig and Thomas Efer, Student Research Assistant – 
University of Leipzig 
From a messy CSV file published by WikiLeaks to cleansed 
linked data with a few easy steps.

Best Practices for Publishing Linked Open Data
Graham Moore, Director – Networked Planet

Discusses the different levels in quality when publishing 
linked data on the web, ranging from simple files to complete 
Linked Data endpoints.

Topic Maps applications for Android and Iphone
Jan Schreiber, utvikler – Ravn Webveveriet AS

Javascript and HTML5 facilitates development of semantic 
applications independent of platform.

Using SDshare for Enterprise integration
Graham Moore, Director – Networked Planet    

Visualizing Topic Maps with Silverlight PivotViewer
Graham Moore, Director – Networked Planet    

Maiana and its ecosystem
Benjamin Bock, and Thomas Efer – University of Leipzig    

Geotagging med Emnekart
Lars Marius Garshol, konsulent – Bouvet ASA

Bedre arkitektur med semantisk integrasjon
Lars Marius Garshol, konsulent – Bouvet ASA

Vi ser på hvordan emnekart kan bidra til mer fleksible  
virksomhetsarkitekturer.

Arkivering, organisasjonsendringer og emnekart
Arnar Lundesgaard – Bouvet ASA

Enheter kan bytte navn, blitt lagt ned, slått sammen, splittet 
opp, flyttet og omorganisert. Hvordan modellere dette slik at 
gjenfinning i arkivet blir enklere?

Fri programvare for Emnekart – en oversikt
Robert Strind, systemutvikler – Redpill Linpro AS

Hvordan kan en bruke programvare med fri programvarelisens  
- fordeler og ulemper?

NRKs nyskapende intranett – konsept og løsning
Øyvind Werner Øfsti, informasjonssjef – NRK og 
Axel Borge, avdelingsleder – Bouvet ASA

NRK og Bouvet presenterer konseptet rundt Informasjonselven  
og emnekartets rolle i løsningen. 

eMneKArt 2011 - seMAntIsKe 
LøsnInger og LenKede dAtA
Lenkede data er for tiden et hovedsatsningsområde for 
W3C, og vi viser hvordan Emnekart kan brukes til lenkede 
data og et vidt spekter av semantiske løsninger. Vi viser 
eksempler på mobile applikasjoner, systemintegrasjon og 
ny intranettløsning for NRK.

Målgruppe: Teknikere, informasjonsarkitekter, web-
utviklere og alle som er interessert i semantisk teknologi.

Programkomité: Faggruppen for Emnekart.

10 FebruarLenKede dAtA ut Av sKAPet – MuLIgheter 
gjennoM vIdereBruK Av offentLIge dAtA
Tilgjengeliggjøring av offentlig data vil skape mulig- 
heter for nye tjenester og økt verdiskaping. Kom og hør om  
potensialet, utfordringer og eksempler fra sentrale aktører. 
Programmet fokuserer på verdiskapingspotensialet ved  
offentlige tilgjengelig data, både for borger, næringsliv  
og offentlige etater ved å gjenbruke og dele data.

Målgruppe: Informasjonsarkitekter, offentlige innovatører 
og medieaktører.

Programkomité: Faggruppen for semantisk web 
og informasjonsarkitektur.

Del 1: Åpne data og offentlig data – 
verdiskaping i offentlig sektor  

What is the public’s threshold for innovation and new 
thinking about public data?  
Thomas F. Anglero, direktør innovasjonsavdelingen 
- Skattedirektoratet
Innovation within the Public Sector requires new thinking, 
people  and opportunities for partnerships with the public 
sector.

Hvorfor tilgengeliggjøre offentlig data?
Sverre Andreas Lunde Danbolt, prosjektleder – Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet
Hvorfor og hvordan fremmes temaet viderebruk av offentlige 
data?
Del 2: Åpne data og jus 

Verdiskapning innen rammen av et godt personvern?  
Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør – Datatilsynet 
Grensene mellom bruk og misbruk kan være kort. Hvor bør 
grensen for gjenbruk av offentlige data settes?

Verdiskapingspotensialet ved offentlige data 
Herbjørn Andresen, Ph.D., avdeling for forvaltningsinformatikk 
– Universitetet i Oslo 
Hvem kan bruke data som samles inn eller produseres av det 
offentlige, og til hva?

Del 3: Brukere av åpne offentlige data – 
offentlig sektor, journalister, biblioteker og borgere

Brukerinvolvering på web: yr.no  
Erik Bolstad, redaksjonssjef for nettjenester – NRK   
Du får innsikt i hvordan yr.no ble til og hvordan de har jobbet 
med brukerinvolvering. Bolstad deler også sine erfaringer med å 
gi bort gratis data til brukerne med deg.

Hvorfor åpne data er viktig for demokrati og journalistikken 
Bente Kalsnes, kommunikasjonsrådgiver – Origo
Hvor går grensen mellom hvilke data som journalister og  
borgerne skal ha tilgang til? 

Del 4: Næringslivsdata og Enterprise linked data

Nå skal sosiale medier og nyheter gi bedre styring i BI og CRM  
Morten Rynning, daglig leder – CyberWatcher    
Med SaaS kommer Content SW, som gir bedre oversikt og er en 
viktig del av fremtidens Salg og Risk Managementå gi bort gratis 
data til brukerne med deg.

Overvåking av det norske børsmarkedet – 
bruk av linked data 
Christian F. Falkenberg Kjøde, leder for undersøkelse og 
analyse – Oslo Børs ASA
Hvordan Oslo Børs bruker mange datakilder til å overvåke og 
analysere børsmarkedet.

Oppsummering og diskusjon  
Diskusjon om problemstillinger, utfordringer og ideer omkring  
offentliggjøring av data som faggruppen kan benytte til å sette 
opp flere seminar i fremtiden. 

seMInAr   09:00   -   15:00            Lunsj 11:20             KAffe  10:05 og 13:15 seMInAr  09:00 - 16:00           Lunsj   11:25            KAffe   10:25, 13:30 og 14:40
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10 Februar

En Facebookhistorie til skrekk og advarsel 
- og noen gode tips!
Marte Klouman, Internett- og markedsansvarlig – Lille Vinkel Sko 
Hør hva som skjedde da Facebook stengte siden deres.  
Hun deler erfaringer på godt og vondt.

5 gode råd før ditt inntog på Facebook
Vidar Hveem-Seland, Rådgiver – Isobar Norge
Når ”alle” skal på Facebook: Hvordan skille deg ut og unngå 
de opplagte fellene?

Promotion guidelines til Facebook
Petter Høie, Account Executive – Facebook Norge     
Hvor går grensen for hva som er lov og ikke?

Lov og rett for kommunikasjon på nett 
Kristine M.Madsen, partner – Bull & CO Advokatfirma AS  
Få oversikt over regler som gjelder på Facebook og nettet for 
øvrig.

Fikk Tele2 flere venner?
Lars-Petter Windelstad Kjos – Hyper Interaktiv AS og 
Kjartan Bjørkvold – Tele2    
Hva ble resultatet av Tele2s satsing på Facebook?

Hva skal til for å få sosiale medier til å gå på skinner? 
Henriette Hedløv, rådgiver digital markedsføring og 
kommunikasjon – Halogen     

NSB på Facebook
Henriette Høyer, webredaktør og fagleder for digitale medier i 
marked og kommunikasjonsavd.- NSB    
Sosiale medier hjelper ikke på forsinkede tog, men det kan 
endre omdømmet.

Presentasjon av case:

Muligheter innen applikasjonsutvikling på 
Facebook-plattformen 
Alexander M. Grimstad og Fredrik B. Fjeld, medgründere – 
Fennek & Friends

Det handler også litt om teknologi
Olav Eggum, leder Komfo Norge 
– Facebook Preferred Developer Consultant    

Urge Intense Red Sting
Are Sundnes – Hyper Interaktiv AS    

Et suksess-case: Litago - med klar strategi i bunnen
Anette Tvenge, merkevaresjef – TINE SA    
I 2008 relanserte TINE porteføljen med Litago Drikke, og ny 
målgruppe og kommunikasjonsplattform ble definert.  Etter 
to år har TINE hatt suksess i sosiale medier; 70 000 fans på 
Facebook per november 2010, og en salgsvekst på 201 %!

hjeLP vI sKAL PÅ fACeBooK!
Å utvikle for Facebook krever innsikt og kompetanse om regler, 
lovverk og krav. Mange har opplevd dette som en utfordring og 
vi hører stadig historier om kampanjer og applikasjoner som ikke 
blir godkjent av Facebook. Har du eller din bedrift planer om å 
komme på Facebook eller kjøre en kampanje på Facebook? 

Målgruppe:    Kunder som skal utvikle en applikasjon eller “gå 
på Facebook”.    Utviklere, prosjektledere og rådgivere som 
jobber med Facebook eller som skal i gang med Facebook. 
   Kreative som trenger kompetanse for å kunne jobbe kreativt  
innenfor hva som faktisk er mulig og lovlig.

Programkomité: Faggruppen for Sosiale medier.

I farten glemmer mange grunn-
leggende lover og regler, og ofte 
også hensynet til eget og andres 
privatliv. Det blir heldigvis ikke 
helt som om vi skulle sluppet alle 
fri i trafikken uten trafikkregler, 
for tenk deg hva som ville skje 
om alle kunne kjøre på rødt lys, i 
den farten og retningen de ville?

Skadene på nettet 
står heldigvis ikke i 
forhold til trafikk- 
skader, men  
paralleller når 
det gjelder øko-
nomiske skade-
virkninger er 
det faktisk. Selv 
om mange tar 
avstand fra pirater, 
legger de ut andres dikt, kopierer 
musikk, legger ut sanger, bilder 
og sitater på egne blogger, eller 
kjøper falske merkevarer, for ”de  
store merkevarehusene tjener jo  
så fett allikevel”. De tagger venner 
i bilder på Facebook, de legger  
ut andres presentasjoner på 
SlideShare, låner litt her og der 
og publiserer som om det er deres 
eget materiale. 

Oh, sh… − Er det forbudt 
å tagge venner i bilder på 
Facebook også nå? Alle gjør 
jo det? Ja, det kan det faktisk i 

enkelte tilfeller være. Ofte er det 
flere personer som deler rettig-
hetene til ethvert bilde: foto-
grafen, og de som er avbildet. 
Når du bruker eller tagger bilder 
uten å spørre om lov så kan du 
faktisk ha forbrutt deg mot flere 
rettighetshavere. Og det samme 
kan gjelde for bruk av varemerker, 
kjennetegn og design. Det blir 

ikke mer lovlig fordi om andre 
gjør det. Akkurat som det 

ikke blir mer lovlig å 
gå på grønt i tollen 
når du ”bare har en 
flaske for mye”, selv 
om ”ingen andre jeg 

kjenner går på rødt 
for én flaskes skyld”. 

Lovbrudd er det like fullt. 

I tillegg har det enkelte nettsted 
ofte regler for hva som kan pub-
liseres og hvordan, som gjelder 
i tillegg til norsk lov. −Mye å 
tenke på, sier du? Ikke i 
nærheten av hva du kan få og 
tenke på om du blir ansvarlig for 
at facebooksidene til jobben din 
blir stengt fordi dere ikke over-
holder reglene!

tagge venner
å

av
Kristine maDsen
cand. jur og par tner Bull & Co. 
Du møter Kr istine på sporet “Hjelp vi skal på Facebook”.

“ Ingen Andre
jeg Kjenner

gÅr PÅ rødt ”

Mange av oss har omfavnet sosiale medier og muligheten 
til å være vår egen web-redaktør. Nå kan hvem som helst 
med hele verdensveven som nedslagsfelt mene, skrive 
og publisere hva som helst, fra hvor som helst. Og det 
gjør de, med betydelig entusiasme!

seMInAr   09:00 - 16:30                   Lunsj   12:00                 KAffe   10:45  og 14:10
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Kontroll eller frihet – ja takk, begge deler! Brukerne vil ha frihet, virksomheten trenger kontroll.

Hvordan kan dette dilemmaet håndteres slik at begge ønskene innfris så godt som mulig? • 
Hvordan skal vi håndtere sosiale medier sett fra et IT-sikkerhetsperspektiv?• 
Hva med sikkerhet og mobile enheter; skal den enkelte få velge fritt mellom alle typer • 
dingser, og hvilke utfordringer gir det?

Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, Hemit og Datatilsynets nye leder, Bjørn Erik Thon kommer. 
Vi får den årlige rapporten om Rikets Tilstand.

Konferanse 10.-11. mai, Trondheim:

Fra outsourcing til offshoring   
Dr. Hans Solli-Sæther, førsteamanuensis 
– Handelshøyskolen BI

Global outsourcing og offshoring vokser! Hva er det som driver 
bedrifter til offshoring av kunnskapsbaserte funksjoner? 

Trender i flytting av tjenester fra et nordisk perspektiv  
Carl-Henrik Hallström, Managing Director – EquaTerra Nordic 

Flytting av tjenester utenlands er en av flere muligheter  
virksomheter har når de ønsker å oppnå vitale endringer.  
Den økonomiske nedgangen i 2009 skapte nye behov for dette.

Outsourcing in Norway – an outside in perspective 
Vikramjit Singh Grewal, Country Manager – Tata Consultancy 
Services 

The impressions of Outsourcing in Norway from an outside-in 
perspective, exploring aspects such as drivers, challenges and 
maturity of outsourcing.

Visma: Dyre erfaringer og suksess med offshoring 
Edgeir Vårdal Aksnes, utviklingssjef  – Visma  

Visma deler noen av sine suksesser og dyre erfaringer med  
offshoring til Europa og India.

Forbedre kvalitetssikring og testing ved å utvide offshore  
Jan Petter Hagberg, QA leder, prosjektleder og 
prosessansvarlig – Sv
Hvordan oppnå suksess med å utvide sin QA-kapasitet  
offshore ved å sette opp et QA-team 10.000 km unna utviklings- 
avdelingen i Oslo? 

Et Telenor Case – Duplo, en multileverandør modell 
med offshoring av applikasjonstjenester, 
vedlikehold og utvikling 
Inger-Lise Rhodén, daglig leder – Infocom Group AS, 
Bente Leirvik, Sourcing Director IS – Telenor Norge AS og 
Wenche Snell, prosjektleder – Telenor Norge AS  

Duplo-programmet er et strategisk verktøy for Telenor Norge 
for å redusere kostnader og vedlikeholdsutgifter innen IT og 
samtidig holde tjenestenivået og finansiere modernisering. 
Telenor-caset er et annengenerasjons sourcing program, og 
inkluderer både re-sourcing fra eksisterende leverandører og 
outsourcing av interne tjenester. 

seMInAr   09:00   -   16:30            Lunsj 11:45             KAffe  10:00 og 14:15
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10 FebruaroffshorIng – MuLIghetene, 
utfordrIngene og erfArIngene
Offshoring er ikke kun et spørsmål om å redusere kostnader,  
det er også et virkemiddel for å få tilgang til kompetanse 
og økt kapasitet uten at det går på kompromiss med 
kvalitet. Offshoring gir muligheter, men er også krevende.  
Kulturelle forskjeller, språk, store avstander og tids- 
forskjeller gir i mange tilfeller utfordringer innen samarbeid.  

Målgruppe: IT-ledere og andre medarbeidere som ønsker 
å vite mer om outsourcing og offshoring.

Programkomité: Faggruppen for Outsourcing og 
Offshoring. 

På Software2011 inviterer fag-
gruppen for Effektiv program-
utvikling til en dag med fokus på 
smidige, offentlige prosjekter.

For hvordan forbereder vi oss 
egentlig til å kjøre et smidig 
prosjekt? Krever smidige pro-
sjekter flere eller andre typer for- 
beredelser enn mer tradisjonelle  
prosjektformer? 
− På Software2011 kommer flere 
offentlige virksomheter og deler 
sine erfaringer med oss. Mat- 
tilsynet forteller om sine erfaringer 
rundt selve forberedelsene, NAV 
omkring smidig implementering 
og Statens pensjonskasse om 
smidig forvaltning, forteller leder 
for faggruppen, Sigrun Kongsrud 
i Computas.

Klarer vi å være smidige når  
forvaltning og prosjekt skal  
kombineres? 
− Hvordan vi styrer og leder  
smidige prosjekter i praksis, 
hvordan vi unngår de typiske 
fallgruvene og sikrer kvalitet og  
gevinstrealisering, er spørsmål  
vi får svar på under Software2011. 
Men jeg kan røpe såpass at vi 
avslutter med et tankevekkende 
foredrag basert på flere ulike 
scrumprosjekter i offentlig sektor:  
Hva er det scrum ikke bidrar med? 
Hvordan kan vi sikre å nå målene? 

Har det offentlige i det hele tatt forutsetningene for å 
kunne kjøre smidig? Simula har gjort en studie på PS2000 i  
praksis, og spør: Kan store prosjekter virkelig kjøre smidig?

“Leder for faggruppen 
Effektiv programutvikling, 
Sigrun Kongsrud (bildet) 
jobber daglig i Computas. 
På Software2011 treffer du 
henne og blant annet Paul 
Chaffey på sporet “Smidige 
offentlige prosjekter”, 
tirsdag 8. februar.

Yes
We CAn!

Dagen med oss kan med fordel 
kombineres med IT-kontrakter 
sitt spor onsdag 9. februar. En 
suveren kombinasjon, avslutter 
Sigrun.



Temaer som blir behandlet:

Hva er de juridiske problemene i Skyen?
Jussen i Skyen fra fugleperspektiv? Det unike ved Skyen fra 
et juridisk perspektiv. Og hva er nytt og hva er uendret?

Personvern
Kan en flytte personvernopplysninger ut i Skyen? 
Jurisdiksjon, EU-avtaler og Safe Harbor.

Rettigheter
Hva kjøpes og selges av Software as a Service, Platform as a 
Service, Network as a Service og Infrastructure as a Service?  
Lisensbestemmelser: Hvilke rettigheter trenger du og  
hvordan er utviklingen av nye elementer?

Avtale i Skyen 
Hvilke elementer er viktige i en avtale som regulerer Sky- 
tjenester? Avtalens formål, partene, lovvalg, datasikkerhet  
og personvern, Force majeure, misligholdsbeføyelser,  
vederlagsmodell, tilgang, sletting og avtaleperiode, opphør og 
overføring.

Drift og tjenestenivå (SLA)
Redundans, sikkerhet/Risk management, anksjonsmuligheter, 
support og feilretting.

Kurset avsluttes med oppsummering og spørsmål

Kursledere: 
Alle tre arbeider hos Simonsen Advokatfirma DA og tilknyttet 
firmaets avdeling Teknologi og Media (TM).

Kristin Haram er senioradvokat og jobber med 
klienter tilknyttet IT-bransjen. Hun har spesialisert 
seg innenfor IT-kontrakter, opphavsrett, person-
vern, markedsføring og forbrukervern. 

Jan Sandtrø er partner og hans ekspertise er  
rettslige spørsmål tilknyttet IT og IT-selskaper,  
spesielt inngåelse, forhandling og bistand ved  
gjennomføring av IT-kontrakter og tvister i for- 
bindelse med IT-leveranser.

Christine Klüwer  er senioradvokat og har 
bred erfaring med å yte juridisk bistand innenfor  
forretningsområdene IT og telekommunikasjon  
og arbeider særlig med kontraktsrett.

10 Februar

Konferanse 3. mars 2011, Stavanger

SUMMIT 2011:
Sosiale medier i bedriftssammenheng
Den raske utviklingen i bruk av sosiale medier stiller nye krav til bedrifter, ledere og 
ansatte.  Kommunikasjonsformene er mer åpne og uformelle. Dette gir nye muligheter for 
kommunikasjon, samtidig som det for bedrifter gir utfordringer.

Hvilke trender ser vi?  • 

Hvordan er fremtidens  • 
arbeidstakere?  

Hvilke krav stiller de?• 

jurIdIsKe ProBLeMstILLInger I nettsKyen
Hvor blir dataene av, hvordan sikrer du egne eiendeler, 
hvem skal du skrive avtale med, hvem har ansvaret, hva 
eier du, hvordan fungerer personvernet i skyen og ikke 
minst hvilken sikkerhet har du her? Skyen er forbundet 
med risikoer, og kontrakter og kjennskap til dine rettigheter 
er derfor alfa og omega dersom du ønsker å sikre deg. 
Hensikten med dette kurset er å identifisere nevnte risikoer 
og bidra til reduksjon av disse gjennom enkle grep.

Målgruppe: IT-ledelse, forretningsledelse, arkitekter samt 
alle andre som ønsker å gå mer i dybden rundt jus og 
Nettskyen.

Programkomité: Faggruppen for Cloud Computing.

Mange omtaler Cloud som 
et betydelig paradigmeskifte. 
En rekke kunder i Norge, og i 
verden for øvrig, har allerede 
valgt å flytte sine løsninger til 
ulike skytjenester, og enda flere 
er i evalueringsfasen. Med skyen 
er det store muligheter for kost-
nadsreduksjoner gjennom at 
du nettopp driftsoptimaliserer, 
og ikke minst kun kjøper den 
kapasiteten du til enhver tid har  
behov for. For virksomheter er det 
snakk om kostnadsreduksjoner 
helt opp til 80 %, gjennom stor- 
skalafordeler og reduksjoner i 
egne driftskostnader. 

Det tilbys stor grad av fleksibilitet  
for hvilke skytjenester du ønsker  
gjennom ulike lisensierings- 
modeller. Dette må vi som 
brukere ha et aktivt forhold til og 
utarbeide strategier som omfatter 
fremtid, økonomi, besparelser 
og effektivitet for å nevne noen.

Mye finner vi i nettskyen 
allerede: ProjectPlace, Apple-
Store, Google, Facebook, You-
Tube, LinkedIn, Salesforce.com, 
GoogleDocs, Gmail, WoW (World 
Of WarCraft), Twitter, online  
spill og Hotmail, for å nevne noen 
tjenester de fleste har et forhold 
til. Dette er tjenester som gir 
sluttbrukeren bedre tilgang og  
muligheter i forhold til tradisjonell 
programvare vi er vant til å 

installere på våre egne data-
maskiner eller servere. 

Tilgjengelighet til egne data 
i ”sanntid” blir viktigere og  
viktigere. Brukerne av fremtidens 
IT-tjenester venter ikke på til- 
gjengelighet til egne data. Denne 
formen for ”sømløs” tilgang 
gjør vår verden mer fleksibel 
og innovativ. Det bryter full- 
stendig med den tradisjonelle 
”OnPremiss”-måten å tenke på, 
og gir nye og store utfordringer til 
IT-leverandørene som må etter- 
komme våre krav til dynamikk og 
fleksibilitet. 

Men er det bare tjenestene som 
må leveres dynamisk? Hva med 
SLA (Service Level Agreement) 
og ikke minst lisenser i nettskyen, 
må de også bli like dynamiske 
og fleksible som selve tjenesten? 
Hvordan skal lisesiering på  
tjenester skje etter hvert som vi 
får flere tjenester fra nettskyen? 
Er leverandørene klar for å levere 
SLA og lisenser like dynamisk og 
fleksibelt som selve skyen?

Når vi leser at Gartner mener  
at rundt 80 % av de største  
amerikanske virksomhetene i 
hovedsak vil bruke en eller annen  
skytjeneste, må skytjenester og 
lisensiering settes på dagsorden 
og debatteres.

av
Peter flem

og 
hege sKrYseth

“Innen 2012 vil 80 % USAs 1000 største virksomheter 
(Fortune 1000) bare bruke en eller annen skytjeneste. 
20 % vil ikke eie noe IT-utstyr, mener Gartner. 

there is no such thing as a 
free  lunch 

adm. dir. Microsoft Norge
 Du møter Hege i paneldebatt på 
sporet “IT-trender 2011 – Teknologi 
som innovasjonsplattform”.

leder, DNDs faggruppe  Cloud 
Computing og konsulent, CapGemini.

seMInAr   09:00 - 12:30                            Lunsj   12:30                            KAffe   10:45  
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Konferanse 8.-9. juni, Sandefjord:

Jobber du med dokumenthåndtering?
Da er Edok 2011 en naturlig møteplass for deg!
Her utveksler du erfaringer og bygger nettverk på ditt  
kompetanseområde.

hvordAn sIKKerhet I sKyen KAn IvAretAs 
Sikring av dine data i Skyen, kan i utgangspunktet vise seg 
som en stor utfordring. Her vil vi vise deg hvordan to kunder 
har løst sine sikkerhetsmessige utfordringer. 

Vi vil også gi deg en rask innføring i hvordan velge den 
rette sikkerhetsleverandøren, hvilke spørsmål du bør stille 
og hva du kan forvente deg.

Målgruppe: IT-ledelse, forretningsledelse, arkitekter og 
andre som ønsker å gå mer i dybden rundt sikkerhet og 
Nettskyen.

Programkomité: Faggruppen for Cloud Computing.

What To Look For In A Cloud Vendor 
– Making Educated Choices  
Ian Moyse, EMEA Channel Director – Webroot

A presentation of an independent viewpoint to help you ensure 
as you enter the world of cloud, you know the questions to 
ask and the approach to take to ensure your cloud has a Silver  
Lining.

The Secure Journey to the Cloud 
Rashmi Tarbatt, chief security architect – RSA

The Secure Journey to the Cloud and the Private Cloud. This 
session will walk you through best practice to build a secure 
foundation for your journey to the Cloud

Security in the cloud based delivery model
Laurent Heslault, chief security expert – Symantec

Moving to Cloud Based solutions is a technology shift that 
gives us new possibilities, but also new challenges. We are 
moving from a System Centric to an Information Centric world. 
Let us look at some of the reinforced security needs in these  
environments.

Oppsummering og spørsmål  

Rashmi Tarbatt 
In her role Rashmi is responsible for Technology and 
Compliance Solutions for the EMEA region.

Ian Moyse  
Moyse is a board member of Eurocloud UK and is a 
Member of the Cloud Industry Forum Governance 
Board.

Laurent Heslault 
Heslault has been called a “security evangelist” and is 
an accomplished speaker and tutor, with clear visions 
about future security issues. 
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Workshops benyttes i økende 
grad i prosjekter til å avklare mål, 
avdekke behov, spesifisere krav, 
foreta designbeslutninger, prøve 
ut prototyper og foreta prosjekt- 
gjennomganger. Men ikke alle 
workshops er like vellykket.  
Samarbeidsproblemer, 
beslutningsvegring og fastlåste 
prosesser kan ofte komme i veien  
for gode løsninger og riktige  
beslutninger. 

Dette kurset viser hvordan du 
kan gjennomføre vellykkede 
workshops som:

Øker effektivitet i prosjektarbeid 
Sikrer felles forståelse av 
problem og løsninger 
Forankrer beslutninger blant 
prosjektdeltakere 

I kurset lærer du å bruke gjennom- 
prøvde teknikker som kan øke 
kreativiteten, forsterke sam- 
arbeidet og lette beslutninger i 
arbeidsmøter.

Etter kurset vil du være i stand 
til å:

Planlegge og gjennomføre 
workshops 
Lede workshops 
Stimulere til nytenkning med 
kreativitetsteknikker 
Fostre samspill mellom deltakere 
Takle uforutsette innspill og krav 
Bearbeide og følge opp 
utfallet av workshops 

Hvem bør delta? 
Prosjektledere, teamledere, 
fasilitatorer, prosessledere og 
konsulenter.

Forkunnskaper:
Det kreves ingen formelle for-
kunnskaper for å delta, men kurs-
deltakere bør ha noe ledelses-  

eller koordineringserfaring fra 
prosjekter.  

Arbeidsform: 
Kurset består av foredrag og 
gruppeøvelser.  Deltakerne får 
praktisk øvelse i gjennomføring 
av workshops. 

NB! Begrenset til 32 plasser.
Instruktører og kursforfattere:

Gautam Ghosh er senior
rådgiver i Skatte-
etaten og har utstrakt  
erfaring med bruker-
sentrert design og 
utvikling av inter-

aktive løsninger. Han er en av  
Norges fremste eksperter på 
workshopledelse og bruks-
kvalitet. Gautam Ghosh er  
sivilingeniør med M.Sc i Human-
Computer Interaction.

Bent Kristiansen er 
rådgivende konsulent 
i Raffineriet. Han har 
lang erfaring med 
å tilrettelegge og  
gjennomføre serier av work-
shops. Han jobber som fung. 
ansvarlig og interaksjonsdesigner. 
Bent Kristiansen har en B.Sc. 
hovedfag i Computer Science. 
Han har tidligere jobbet i Forsvaret, 
Gjensidige og Objectware.

Bo Meyer er en industridesigner 
tilknyttet Raffineriet. 
Han har 20 års erfaring  
som designer og  
benytter workshops 
i sitt arbeid. Han er 

utdannet industridesigner ved 
Statens Håndverks- og Kunst- 
industriskole, samt billedkunstner  
på Statens Kunstakademi og ved 
Institutt for anvendt farge, SHKS.

to-Dagers Kurs 
i worKshoPleDelse 
meD 
ga utam ghosh -  Bent Kris t iansen -  Bo meYer
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Vi har hørt historiene før. 
Om hvordan selskaper som ikke 
klarte å henge med i tiden i forhold 
til ny teknologi, gikk konkurs og 
forsvant noen år senere. Hvorfor 
investerte ikke Kodak i mobil-
telefoner med kamera? Hvorfor 
bommet Microsoft på søk og  
sosiale medier? Hvorfor er ikke 
IBM størst på lesebrett? Sistnevnte 
produserer fortsatt 
skrivemaskiner 
med kulehode og 
rettetast så 
kanskje ikke så 
rart at de satser 
på andre ting.  

At de fleste brukere av lese-
brett i dag stort sett laster ned 
spill og dill, sier mye om hva en 
bør lage fremover. Samtidig sier 
det mye om at fremtidens digitale 
brukere ikke nødvendigvis trenger 
det mest avanserte produktet, 
så lenge det løser et problem, et 
behov, eller underholder. Da You-
Tube lanserte sin tjeneste, var det 
mange som håpet at unge film-
skapere verden over ville lage 
god kvalitetsfilm og sikre seg billig  
distribusjon over nett. Det mot-
satte skjedde. Underholdnings-
verdi vant over kvalitet og hjemme- 
videosnutten på ett min  
” Charlie bit my finger – again”, er 
en av verdens mest sette videoer 
med over 260 millioner visninger. 

Resten av topp-10-listen har 
lignende eksempler. 

Det er noen ganger mulig å  
forske seg frem til suksess, men 
som oftest er det umulig å spå 
markedet. Derimot ser det ut til at, 
i en rask og teknologisk hverdag, 
er humor et avbrekk flere tar seg 
tid til. Jo dårligere vits  jo bedre.  

Akkurat nå ser det ut til at det 
første brukere fyller sine lese-
brett med er underholdning og 
moro, kanskje for å teste og bli 
kjent med teknologien. Hvem har 
ikke spilt Minesveiper eller kabal 
på sin PC, eller sendt morsomme 
bilder til en kollega første gang vi 
fikk e-post-konto. Om mediehus 
og andre skal satse på lesebrett-
applikasjoner bør vi vurdere om 
underholdningsperspektivet er 
den raskeste veien til suksess.  
Ønske er selvsagt å tilby  
eksisterende produktportefølje, 
å tjene penger på å selge nytte. 
I det lange løp vil etterspørselen  
etter nettopp dette forhåpentligvis 
komme, spørsmålet er når og 
hvem som da står klar. 

sPill og 
D i l l
av
tore anDre goDager 
leder, Hjemmet Mortensen Digitale enhet Du møter Tore i paneldebatt 
på sporet “IT-trender 2011 – Teknologi som innovasjonsplattform”

“er lesebrett bare en ny spillmaskin 
med innebygget nettleser ? ”

Utfordringene på lesebrettmarkedet er mange og flere 
hundre selskaper kaster seg nå inn i kampen for å vinne 
brukere og markeder. Det er en vanvittig spennende 
mulighet, likevel famler de fleste når det gjelder hvilke 
produkter som vil slå an. De mest solgte applikasjonene 
er ikke aviser, bøker og magasiner som mange skulle tro, 
men spill om sinte små fugler, smurfer og zombier. Er lese-
brett bare en ny spillmaskin med innebygget nettleser ?

Teknologi som plattform 
– forretningsutvikling og innovasjon
Ragnvald Sannes, førstelektor – Handelshøyskolen BI

Fra systemutvikler til innovasjonspartner
Ola Furu, adm. dir. – Capgemini Norge og vinner av 
Rosingprisen Årets IT-leder 2010

Innovasjon@Altinn 2.0 – en plattform 
og et verktøy for innovasjon
Kirsti Kierulf, nordisk direktør innovasjon, læring og teknologi 
– Accenture ASA

En miniworkshop for å forstå hva Altinn er og hvordan den 
kan brukes som innovasjonsplatform for utvikling av digitale 
tjenester mellom offentlig og privat og offentlig og innbygger.  

Miljørapportering – alt inn på Altinn

Et eksempel på innovasjon basert på en teknologiplattform.

Salesforce.com som CRM i Netcom

Utfordringer og muligheter.

Paneldebatt: Alt på ett brett? 
Alt fra nyheter, aviser, pensum og notater.
Deltakere: 
Pål Løwe, salgs- og markedsdirektør – Akademika, 
Alma Culèn, førsteamanuensis i informatikk – UiO, 
Tor Jacobsen, daglig leder - VG mobil og 
Tore André Godager, leder digital – Hjemmet Mortensen

It-trender 2011 - teKnoLogI 
soM InnovAsjonsPLAttforM
Vi setter fokus på to relaterte temaer. Det ene er det siste 
årets utvikling innen mobiltelefoner, nettbrett og tjenester  
for forbrukere, og hvilke konsekvenser det har for  
forventningene til hva arbeidsgiver stiller opp med. 

Det andre er utviklingen mot stadig flere og bedre integrerte 
tjenester som gjør det enklere å etablere en arkitektur som 
danner en plattform for innovasjon. Disse møtes ved at vi 
gjerne bruker alle typer av enheter inn mot slike plattformer.

Spørsmål vi ønsker å belyse er: 
Hvordan kan IT bli en innovasjonspartner som skaper 
verdi for forretningen?
Hvilke forventninger bør vi ha til nettbrettenes utbredelse 
og anvendelse?
Hva betyr utvikling innen teknologi, verktøy og tjenester 
for deg som IT-leder?

Vi vil belyse hvilke muligheter og utfordringer du som IT-
leder møter med hensyn til den utviklingen vi har beskrevet 
innledningsvis. Gjennom presentasjon av eksempler fra 
virksomheter som arbeider med dette, tar du del i tidligere  
erfaringer på området. Seminaret gir noen svar, men  
kanskje enda flere spørsmål.

Målgruppe: Den primære målgruppen er IT-ledere og  
andre som er opptatt av å holde seg oppdatert i strategiske 
spørsmål om bruk av IT i virksomheter.

Programkomité: Faggruppen for Ledelse og Strategi.

seMInAr   09:00 - 16:00                 Lunsj   12:00                  KAffe   10:15  og 13:45
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Spor 2: Prosessorientering og ledelse

Kontinuerlig forbedring i Skatteetaten
Lucie Aunan, programleder for kontinuerlig forbedring 
- Skattedirektoratet og 
Øyvind Roseth, prosjektleder for kontinuerlig forbedring 
- Skatteetatens IT- og servicepartner

Lean som virkemiddel for å skape effektive prosesser med 
jevn og forutsigbar kvalitet.

HOSHIN plan – eller, hvorfor går du på jobben i dag?
Hanne Sorteberg, partner – Core group

Schibsted har jobbet systematisk med mål- og resultat-
oppfølging der HOSHIN plan har vært et viktig verktøy.

Arbeidsprosessorientert styring i Statoil 
Sigurd Rognsvåg, senior advisor Management System 
- Statoil ASA    

Bruk av visuelle prosessmodeller for å tilgjengeliggjøre 
styrende dokumentasjon for alle ansatte. 

Suksesskriterier for prosessorientert 
virksomhetsstyring
Bjørn Berg, Senior Business Consultant – Steria AS    

Foredraget vil belyse hvorfor og hvordan du skal 
prosessorientere virksomheten. 

Hvordan skapes verdier i en bank?
Christian Busch, Senior Process Manager –  DnB NOR    

Valg av verdiskapningsmodell som grunnlag for optimale 
prosesser og verdiskapning i et selskap. 

Spor 1: Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur i Skatteetaten 
- Praktikk eller metodikk
Camilla Roark, virksomhetsarkitekt – Skattedirektoratet og 
Anne Lise Furmyr, enterprise architect – Capgemini Norge AS

En praktisk arkitekturtilnærming har gitt gode resultater i 
Skattetaten, men når er det på tide å bli mer formalistisk?

Dynamisk BPM med Case Management tilnærming
Thomas Bech Pettersen, direktør strategi og teknologi – 
Computas AS

Kunnskapsarbeidere kan få bedre verktøy med 
prosessløsninger basert på CM.

BPM`s historie og rasjonale, 
hvordan forståelsen av BPM påvirket Lyse
John Ingve Eielsen, team leder mellomvare – Lyse IT    

Hvordan forståelsen for BPM minsket gapet mellom 
forretning og IT i Lyses styringssystemsprosjekt. 

Hvordan beholde kontroll over din arkitektur?
Harald Wesenberg, virksomhetsarkitekt – Statoil ASA    

Hvordan beholder du kontrollen over din arkitektur i et 
krevende leverandørmarked? 

Forretningsaspekter av TKP sine 
BPM/SOA mellomvarevalg 
Kjersti AgneteThrane, chief architect – Telenor Key Partner    

Erfaringer til ettertanke vedrørende strategi, planlegging, 
implementering og drift.

en verden I endrIng – Metoder og teKnIKKer
- foKus PÅ Prosess og ArKIteKtur
Få innblikk i hvordan store organisasjoner som Statoil, Skatteetaten, Telenor med flere har fokusert på prosess og arkitektur 
for å tilpasse seg en verden i endring.
Forhold som økt internasjonalisering, økt konkurranse, strukturendringer og krav til samhandling i offentlig sektor er noen av 
driverne som gjør at det stilles stadig større krav til omstillingsevne. 

Seminaret har to spor, men med felles foredrag først og sist. Det ene sporet har fokus på forretning og prosess, det andre på 
virksomhetsarkitektur. Målgruppene for sporene er forskjellige, men bringes sammen fordi det er et stort behov for å etablere 
felles språk og samlende metodikk på tvers.

Målgruppe: Ledere, beslutningstakere, virksomhetsarkitekter, forretningsarkitekter, forretningsutviklere.

Programkomité: Faggruppen for Prosess og virksomhetsarkitektur.

10 Februar

Eksterne drivere for endring i privat og offentlig sektor 
Arild Haraldsen, adm. dir. – NorStella

Er teknologien eller samfunnsutviklingen den viktigste driveren for 
endring i privat og offentlig sektor?

Globalisering av Statoils virksomhetsarkitektur  
Harald Wesenberg, fagleder løsningsarkitektur – Statoil ASA

Hvordan få Statoils norske arkitektur til å virke internasjonalt. 

Next generation BPMS – Standards-based and Social 
Manoj Das, Director Product Management – Oracle

Emerging patterns and trends in the BPMS market and Oracle’s 
strategy to address them

Digitalt både foran og bak - om hvordan twittrende 
kunder og andre utfordrer den klassiske måten 
å organisere arbeidet på.  
Arne Krokan, professor – NTNU

seMInAr  09:00   -   16:00 
Lunsj  11:40

KAffe  10:15 og 14:10
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ohva sKjer fØrste halvår 2011?

f ø l g  m e d  p å  v å r  a k t i v i t e t s k a l e n d e r : 
w w w. d a t a f o r e n i n g e n . n o

er du medlem av Den norske Dataforening?
visste du at som medlem kan du:

starte din egen faggruppe eller bli med i en eksisterende?
delta gratis på alle medlemsmøter?
delta på alle kurs, seminarer og konferanser til rabatterte priser?
knytte kontakter i norges største it-nettverk?
holde deg oppdatert på hva som skjer innen et utall fagområder på en enkel måte?
få gratis tilgang til euCip selvvurderingsverktøy hvor du kartlegger din kompetanse?
få ComputerWorld gratis hver uke – rett i din postkasse?

23.-25. MAI 2011
BERGEN

8.-9. JUNI 2011
SANDEFJORD

14.-16. MARS 2011
OSLO

4.-6. MAI 2011
OSLO

7.-8. JUNI 2011
OSLO

10.-11. MAI 2011
TRONDHEIM

3. MARS 2011
STAVANGER

1.-2. MARS 2011
TRONDHEIM

SUMMIT 2011
Sosiale medier i bedriftssammenheng

istQb Foundation kurs

utForming av 
kravspesiFikasjoner 

i soFtWareprosjekter

aDvanCeD Data 
moDeling CHallenges WorksHop


