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Når NØRDEN blomstrer
edgemo summit 2019



Jørgen Holm
- Senior Manager, Managed Services



Agenda

• Nørd-behovet
• Tendensen i it-fag-kredse
• Motivering af Nørder
• Kan Nørden undværes?
• Fastholdelse af Nørder v/ Thomas Knudsen, Normal
• Robotter, er det fremtiden?
• Q&A



It-afdelingen er under pres - UDVIKLING
It ER forretningen nu og for de fleste den vigtigste konkurrenceparameter



It-afdelingen er under pres - DRIFT
Oppetid og sikkerhed har aldrig været vigtigere



Tendensen er at der skal 
ekspertise på Nørd-niveau til 
både udvikling og sikker drift

[”Nørd” er et slangudtryk for en person med en stor 
interesse for et enkelt eller flere emner]
Wikipedia



Dilemmaet: Hvem vil jeg være i dag?
NØRD [d]

Driftsopgaver, 
problemløsning og 

opdateringer

NØRD [u]
Udvikling og 
projektopgaver,
møder med salg, 
produktion og marketing



Hvad motiverer Nørden?



Motivationsfaktorer

Kultur?

Løn / Belønning?

Lederen?
Spændende opgaver?

Faglig 
udvikling?Fysiske 

rammer?

Arbejdstid?



Nørder tiltrækker Nørder



Rekruttering
Ansøgeren:
”Jeg savner sparring med ligesindede” 
”Jeg vil gerne arbejde et sted, hvor det at levere den gode 
[drifts-]service er i fokus”



I en verden af services



Er det fornuftigt at outsource Nørd [u]-opgaverne?
Nej. Det kræver stor indsigt i virksomheden at være med til udvikle forretningen

Er det fornuftigt at outsource Nørd [d]-opgaverne?
Ja. Opgaverne kræver ikke samme dybe indsigt i virksomheden som forretningsunderstøttende 
aktiviteter.
Ydelserne er basalt de samme på tværs af virksomheder og kan leveres af eksterne som 
services.
Services giver værktøjer og funktionalitet til it-administratoren.
Managed Services flytter driften af konkrete områder til en ekstern partner.
Services skal kunne reguleres efter behovet.

I en verden af services



Bent Knudsen, leder af it & 
digitalisering, Langeland Kommune -
om oplevelsen af  at få it-drift leveret 
som en service



”Det er tempoet, hvormed nye apps og services 
udrulles, der er problemet. Vi kan jo ikke vælge 
dém eller vedligeholdelsen fra, selvom de fleste slet 
ikke er relevante for os. 
Fx skal der rulles et operativsystem ud  - og dér er 
det bare MEGET hurtigere, at edgemo gør det. 
De er opdaterede specialister og står klar.”

Bent Knudsen, leder af it & digitalisering, Langeland Kommune



Thomas Knudsen
- It Operations Manager



Introduction
NORMAL is a Danish retail concept established in 2013

Normal products. Not-so-normal prices



CONFIDENTIAL

In december, we won the the Gazelle 2017 as the fastest growing Danish company
Introduction | Press



Hvad kan vi gøre for at gøre 
det sjovere at gå på arbejde?



Hvad kan jeg gøre for at sikre Normal 
åbner X butikker hver uge i 2020, 
2021 og 2022 uden forsinkelser? 
Alle lavet efter samme høje standard.
Samtidig med vi driver de 
eksisterende effektivt med kun 4 
mand i IT.



Trivielt eller nørdet?
Skal udføres:
• Drift af serverrummet: ITRelation
• Klientdrift: edgemo managed services
• Klargøre mobile enheder: edgemo PC2go
• Klargøre computere: edgemo PC2go
• Klargøre POS: DXE (senere edgemo PC2go)
• Brugeradministration: Normal IT
• IT support til butikker på 5 sprog: ITRelation
• Installere IT onsite: DieboldNixdorf

Giver værdi:
• Scripte advanceret FTP til intern fil-flytning
• Kode op imod Meraki API

• Deploye nye butikker
• Indsamle data fra kameraer

• NOC skærme i IT
• Webshop til alle butikker for GNFR varer.
• Fokus på integrationer
Alt sammen kræver kendskab til forretningen for 
at blive en succes.



Services og Robotter?



Systemer

etc.



CONFIDENTIAL24

Vi skal digitalisere medarbejderens rejse i NORMAL - og være klar til de næste 4.000 medarbejdere

Tidsreg.

NORMAL
app’en

IT 
adgange

Løn
system

www.
normal.
dk/job

(+50.000/2018)

TAK for din ansøgning!

TILLYKKE med jobbet –
her er din 

ansættelseskontakt!

VELKOMMEN! 
Nu skal du bare høre om 

NORMAL!

HR 
Manager

HR 
Manager

TAK og på 
gensyn!

(1.820/2018)(2.598/2018)

Fx
Refusioner: + 7,5 mio. kr./år 
Tilskud: + 1,5 mio. kr./årOffentlige

systemer



Q/A



- nu er der evaluering og lodtrækning 

VENT et øjeblik
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