Årsberetning
2017

Kære medlem af DANSK IT
På generalforsamlingen maj 2017 blev DANSK IT’s vedtægter ændret, så regnskabet følger kalenderåret.
Det betyder, at denne årsberetning dækker perioden 1. april 2017 til 31. december 2017.
I første halvdel af beretningen kan du læse formandens forord. I anden halvdel er en oversigt over de
sidste 9 måneders væsentligste begivenheder i DANSK IT.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

02

DANSK IT’s bestyrelse 2017
Formand

Carsten Nørgaard, vicedirektør, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden

Næstformand

Michael Ørnø, direktør, Statens IT

Næstformand

Lisa Herold Ferbing, formand, DJØF og selvstændig ledelsesrådgiver

Bestyrelsesmedlem

Henrik Brix, it- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune

Bestyrelsesmedlem

Per Ahlmann Andersen, it-direktør, Dagrofa

Bestyrelsesmedlem

Jacob Hallager, Founding Partner, Nordic Fintech Angels

Bestyrelsesmedlem

Annette Ibsen, Managing Director, IbsenPro

Bestyrelsesmedlem

Tine Tuxen Løvstrand, senior it-sikkerhedsspecialist, Tryg

Bestyrelsesmedlem

Pernille Geneser, CIO, BESTSELLER

Bestyrelsesmedlem

Line Ørskov, direktør, Quarterly Analytics

Bestyrelsesmedlem

Per Tejs Knudsen, direktør, cBrain

Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Rasmussen, adm. direktør, Flex Professional Consultant

...............................................................................................................................................
Direktion

Rikke Hvilshøj direktør, DANSK IT
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Flere initiativer, mere aktivitet – med
deltagelse af flere medlemmer
af Carsten Nørgaard, formand, DANSK IT

På sidste generalforsamling blev DANSK IT’s vedtægter ændret, så
foreningsåret ikke længere går fra den 1. april til den 31. marts,
men følger kalenderåret. Det betyder, at beretningen i år dækker
perioden 1. april – 31. december. Men selvom disse sider derfor kun
beskriver de sidste 9 måneders aktiviteter, er der alligevel sket en
del.

“

Før sommerferien satte
en gruppe af DANSK IT’s
medlemmer sig således sammen
for at finde ud af, om der er
områder i samfundet som ikke
egner sig til digitalisering.

”

I sidste beretning kunne jeg fortælle, at DANSK IT er gået i gang med
at åbne foreningen mere op, så det bliver lettere som medlem at
engagere sig i foreningsarbejdet.

Carsten Nørgaard, formand

I starten af november var gruppen klar med debatpapiret ”Skal
valghandlingen digitaliseres”, hvori der argumenteres for, at selv
hvis den 100 % sikre digitale valghandling fandtes, er det tvivlsomt
om den på samme måde kan opretholde de grundlæggende
samfundsværdier, som den analoge valghandling kan.
Et synspunkt som fik stor opmærksomhed i medierne. Og som også
blev debatteret på DANSK IT’s hjemmeside, idet flere medlemmer
udnyttede den nye mulighed for at få bragt debatindlæg i
foreningens nyhedsbrev og web.

Der har været flere spændende initiativer i denne retning. Før
sommerferien satte en gruppe af DANSK IT’s medlemmer sig således
sammen for at finde ud af, om der er områder i samfundet som ikke
egner sig til digitalisering.
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De it-professionelles stemme er vigtig
Fremadrettet vil vi invitere til endnu flere debatter på DANSK IT’s
medier, ligesom vi vil arbejde videre med at etablere mindre,
hurtigt arbejdende ekspertgrupper, der undersøger konkrete
problemstillinger og kommer med mulige løsningsudfald.
Gruppen bag debatpapiret om valghandlingen, står f.eks. i skrivende
stund overfor at undersøge ulemper ved det kontantløse samfund.

“

DANSK IT’s medlemmer har
bestemt klare holdninger
til digitaliseringen, som er
vigtige, bliver hørt.

”

Jeg kan kun opfordre til, at man kontakter DANSK IT, hvis man ønsker
at være med i dette arbejde eller har idéer til andre initiativer. De vil
løbende blive omtalt i nyhedsbrevene.
For DANSK IT’s medlemmer har bestemt klare holdninger til
digitaliseringen, som er vigtige, bliver hørt. Det kom blandt andet til
udtryk da DANSK IT i efteråret spurgte medlemmerne om offentlige
myndigheder i lighed med private virksomheder skal have bøder, hvis
de overtræder databeskyttelsesloven.
Holdningen var klar; 7 ud af 10 var for bøder til det offentlige.
Et kontroversielt emne som den megen debat i mange medier

afspejlede.
Vores, ofte meget personlige, data der ligger hos det offentlige, skal
naturligvis være sikret, og DANSK IT har argumenteret for at der skal
være sammenhæng mellem vigtighed og konsekvens ved manglende
overholdelse. Forslag om bøder også til det offentlige, er nu blevet
skrevet ind i regeringens udkast til ny databeskyttelseslov.
DANSK IT har i foreningsåret gennemført flere af denne type
målinger blandt medlemmerne for at få sat it-professionelles viden
og holdninger i spil i den offentlige debat. I året har vi blandt andet
spurgt ind til, hvordan it-professionelle arbejder med risikostyring,
med gevinstrealisering og hvordan de beskytter deres private data.
Fagrådet for informationssikkerhed har også sat et solidt aftryk i den
offentlige debat. I forbindelse med det kommende forsvarsforlig
har fagrådet udarbejdet seks stærke anbefalinger til hvordan
cybersikkerheden kan få et markant og bredt løft i Danmark.
Hovedbudskabet er, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og
Center for Cybersikkerhed bør stille sine ressourcer til rådighed
for virksomheder og myndigheder, så cyberangreb kan stoppes før
skaden er sket. Et synspunkt som DANSK IT har fremført overfor
politikerne og i medierne.
It-sikkerhed på agendaen
It-sikkerhed er i det hele taget et område som DANSK IT har
haft meget fokus på i året. Blandt andet har vi afholdt European
DataEtichs konferencen, der er et samarbejde mellem DANSK IT
og tænkehandletanken DataEtichs, Konferencen tiltrak omkring
100 deltagere og talere fra både ind- og udland, og behandlede
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en af tidens største problemstillinger: Hvordan får vi teknologier
og produkter, der tager hensyn til den personlige datasikkerhed
og hvor privacy går hånd i hånd med data -deling, -produktion og
-innovation.

“

It-sikkerhed er i det hele taget et
område som DANSK IT har haft
meget fokus på i året.

”

Også mange af vores gratis på-vej-hjem møder har handlet om itsikkerhed – herunder især den nye persondataforordning, ligesom vi
har etableret et nyt netværk målrettet dem, der sidder med ansvaret
for, at virksomheden lever op til persondataforordningen.
Digitaliseringsparat lovgivning
DANSK IT’s udvalg for It i den offentlige sektor offentliggjorde
sidste foreningsår en række anbefalinger til lovgivning i det digitale
samfund, og fra denne kan man genfinde mange af tankerne i
regeringsudspillet om ”Lovgivning i en digital virkelighed”. Vi er
meget glade for, at regeringen har samlet handsken op og har som
ambition, at al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra juli
2018.

af lov-arbejdet og ikke som noget, man først ser på, når lovene er
lavet.
Jeg er også selv af den overbevisning, at en mere
digitaliseringsvenlig lovgivning vil føre til billigere og bedre itprojekter, da det bliver mere enkelt at udvikle dem. Det vil hermed
bidrage positivt til at bane vejen for at kunne forfølge mange nye
teknologiske muligheder sådan, at Danmark fortsat vil være i top af
den globale superliga for it og digitalisering.
DANSK IT fylder 60 år
I 2018 er det 60 år siden DANSK IT blev stiftet. Det vil blandt andet
blive markeret på årsmødet den 28. februar. Her kigger vi både
60 år tilbage på den teknologiske udvikling og ind i fremtidens
teknologier. I løbet af året vil jubilæet desuden blive markeret i
andre sammenhænge.
Tak for et spændende og meget aktivt foreningsår.
Jeg håber vi ses til årsmødet og generalforsamlingen den 28. februar.
Carsten Nørgaard
Formand, DANSK IT

Vi mener - helt på linje med regeringen – heller ikke at de digitale
rammer skal diktere det politiske arbejde og lovgivningen – slet ikke.
Det politiske handlingsrum skal ikke begrænses, men vi kan godt
indrette os smartere sådan, at digitalisering bliver en integreret del
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Om DANSK IT
DANSK IT har flere end 7.000 medlemmer og er hermed landets
største uafhængige interesseorganisation for it-professionelle.
Udover at være en naturlig deltager i debatten om digitaliseringen
tilbyder DANSK IT også en bred vifte af kompetencegivende
aktiviteter som netværk, konferencer, kurser og på-vej-hjem-møder.
DANSK IT er desuden certificerende myndighed for en lang række
internationalt anerkendte it-uddannelser for såvel it-professionelle
som it-brugere.
DANSK IT adskiller sig fra andre it-organisationerne i Danmark ved
at arbejde uafhængigt af leverandører samt politisk tilhørsforhold,
fagforenings- eller brancheforeningsinteresser.
Som medlem af DANSK IT bliver man hermed en del af et
professionelt fællesskab, der har noget på hjerte - en mission, der
skal fremme it-udviklingen i samfundet. Ikke mindst for den enkelte
borger og samfundet. DANSK IT’s vedtægtsbestemte formål er:
•
•
•

At fremme og understøtte it, hvor dette skaber værdi for
samfundet og den enkelte
At samle, styrke og udvikle it-brugere og it-professionelles
kompetencer og faglighed
På et uafhængigt grundlag varetage samfundets og
medlemmernes it-interesser

Organisation
DANSK IT er organiseret med en bestyrelse, 6 fagråd, fire udvalg
samt et sekretariat, der arbejder med konferencer, netværk,
politik, kompetenceudvikling, certificering, kommunikation og
medlemsservice. DANSK IT’s fire politiske udvalg består af et udvalg
for it i den offentlige sektor, et udvalg for sundheds-it, et udvalg for
digitale kompetencer og et erhvervsudvalg.
Anbefalinger til cybersikkerhed
DANSK IT’s fagråd for informationssikkerhed har udarbejdet
seks anbefalinger, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed.
Hovedbudskabet er, at FE og Center for Cybersikkerhed bør stille
sine ressourcer til rådighed for virksomheder og myndigheder, så
cyberangreb kan stoppes før skaden er sket. Budskaber som DANSK
IT har fremført i medierne og overfor bl.a. forsvarsministeren og
innovationsministeren i forbindelse med drøftelserne af et nyt
forsvarsforlig. DANSK IT er i forlængelse af udspillet blevet inviteret
med i en arbejdsgruppe under innovationsministeren.
Læs anbefalingerne
https://www.dit.dk/DANSKITmener/Nyheder/Forslag-til-bedrecybersikkerhed
Læs udvalgt medieomtale
http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/art6127294/Men-i-6-år-hardanskerne-ikke-fået-oplysninger-om-it-sikkerhed
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Anbefalinger til digital parat lovgivning
DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor lancerede sidste
foreningsår en række anbefalinger til, hvordan lovgivningen kan
gøres digitaliseringsparat. Flere af anbefalingerne kan genfindes i
regeringens udspil til ”lovgivning i en digital virkelig”, som blev offentliggjort oktober 2017. Blandt andet anbefaler regeringen, at der
skal ske en obligatorisk vurdering af om lovgivningen er digitaliseringsklar. Lovtekster skal bl.a. ikke indeholde uhensigtsmæssige
begreber, unødvendige skønsbestemmelser eller lignende, som kan
vanskeliggøre en digital og effektiv administration.
Debatpapir: Skal valghandlingen digitaliseres
Juni 2017 satte en gruppe af DANSK IT’s medlemmer sig sammen for
at undersøge, om der er områder som ikke egner sig til digitalisering. I starten af november var ekspertgruppen klar med debatpapiret ”Skal valghandlingen digitaliseringen”. Analysen er, at selv hvis
den 100 % sikre digitale valghandling fandtes, er det tvivlsomt om
den på samme måde kan opretholde de grundlæggende samfundsværdier, som den analoge valghandling kan. Et synspunkt som
DANSK IT efterfølgende har fremført i medierne. Debatpapiret har
desuden givet flere medlemmer lyst til at bidrage til diskussionen via
bl.a. indlæg bragt i DANSK IT’s nyhedsbrev.
Læs debatpapiret her https://www.dit.dk/danskitmener/nyheder/
debatpapir-digitale-valg

Undersøgelser
DANSK IT har efteråret 2017 gennemført en række undersøgelse
med henblik på at sætte fokus på aktuelle problemstillinger og
løsninger.
IT i praksis: Sådan står det til med digitaliseringen i
Danmark
Det offentlige er i underskud af digitale kompetencer, it-chefer undervurderer behovet for tiltrækning af talent og danskerne vil have
fleksibel service fra det offentlige, var nogle af konklusionerne fra
den årlige undersøgelse IT i praksis fra Rambøll og DANSK IT. Konklusioner som DANSK IT gik videre med til Christiansborg og i medierne.

Læs udvalgt medieomtale http://politiken.dk/indland/politik/kommunalvalg_2017/art6200376/It-direkt%C3%B8r-Blyanten-i-stemmeboksen-kan-ikke-hackes
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Læs om IT i praksis her
https://www.dit.dk/danskitmener/nyheder/det-offentlige-i-underskud-af-digitale-kompetencer
Se udvalgt medieomtaler her
http://magisterbladet.dk/news/2017/oktober/alvorligmangelpaadigitalekompetenceridetoffentlige
https://www.version2.dk/artikel/offentlige-myndigheder-har-kigpaa-blockchain-droner-vr-digitalisering-handler-ikke-de-mest
Risikoanalyser af it-projekter samler støv
Virksomheder foretager risikoanalyser stort set hver gang de
starter et nyt projekt, men de deler ikke risikoanalyserne internt
i organisationen. Hermed risikerer virksomhederne at tabe vigtig
viden på gulvet, der kan forhindre, at it-projektet løber af sporet.
Det viste en undersøgelse fra DANSK IT og Black Swan Institute.
I undersøgelsen svarer blot 18 procent ja til, at de genbruger
risikodata fra it-projekter, så der systematisk læres af andre
projekters erfaringer med typiske risici. 33 procent genbruger slet
ikke risikodata, og 45 procent fortæller, at de i forbindelse med
nogle få initiativer genbruger risikodata.
Læs om undersøgelsen
https://www.dit.dk/danskitmener/nyheder/risikoanalyser-samlerstoev
Læs udvalgt medieomtale
https://www.mm.dk/videnbank/artikel/risikoanalyser-af-it-

projekter-samler-stoev
https://www.version2.dk/artikel/alt-mange-laegger-erfaringer-medrisici-ved-it-projekter-skuffen-1079524
It-professionelle vil give bøder til myndigheder for
datasjusk
7 ud af 10 vil give bøder til myndigheder, der overtræder
databeskyttelsesloven, viste en rundspørge som DANSK IT
gennemførte blandt it-professionelle.
Baggrunden for rundspørgen var, at regeringen havde sendt et
udkast til databeskyttelseslov i høring, hvor man ikke havde taget
stilling til spørgsmålet om, hvilke sanktioner, der skal ramme
offentlige myndigheder, der sjusker med at beskytte borgerens data.
DANSK IT finder i lighed med flertallet af de it-professionelle, at det
kan blive nødvendigt at give bøder til myndigheder, der sjusker med
datasikkerheden.
Økonomiske sanktioner kan også i den offentlige sektor være med
til at ændre adfærd og få politikerne til at forstå alvoren samt i
tilstrækkelig grad få dem til at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer,
og sikre at offentlige medarbejdere er klædt på til at håndtere vores
data forsvarligt.
Læs om undersøgelsen
https://www.dit.dk/danskitmener/nyheder/boder_for_datasjusk
Læs udvalgt medieomtale
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https://www.computerworld.dk/art/240734/overvaeldende-flertalaf-it-folk-vil-straffe-det-offentlige-for-data-sjusk-hvem-aendrernoget-fordi-datatilsynet-uddeler-en-naese
https://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/18666551/denfortabte-i-generation-og

med andre organisationer, der har fremtidens digitale samfund
på dagsordenen. DANSK IT debatterede på folkemødet ledelse på
tærsklen til et digitalt samfund, undervisningspolitik i den kunstige
intelligens tidsalder samt digital dannelse.
https://www.dit.dk/danskitmener/nyheder/dansk-itfolkemoede-2017

Hver femte dansker sætter tape over deres webcam
På vegne af DANSK IT og Dataehtics gennemførte Analyse Danmark
efteråret 2017 en undersøgelse af, hvordan danskerne beskytter
deres digitale privatliv. Blandt resultaterne som blev fremført i
medierne var, at frygten for at blive beluret, er nu så stor, at hver
femte dansker sætter tape for deres kamera på deres computer eller
telefon.
Ifølge undersøgelsen er det primært de unge, der frygter, at deres
kamera bliver hacket. Hele 38 procent af de 18-29-årige sætter tape
for kameraet. Det samme gør blot 14 procent af de 60-70-årige, og 9
procent af dem, der har rundet 70 år.
https://www.dit.dk/danskitmener/nyheder/tape-over-webcam
Læs udvalgt medieomtale
https://www.bt.dk/danmark/hver-tredje-unge-har-tape-foran-dereswebcam
DANSK IT på folkemøde
I juni løb årets folkemøde af stablen på Bornholm. I år var DANSK IT
stærkt repræsenteret med egne arrangementer og samarbejdede
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Ildsjælsprisen og gnistprisen
Hanne Bay, der er formand for DANSK IT’s fagråd for it og jura, blev
på DANSK IT’s årskonference 2017 belønnet med ildsjælsprisen for
blandt andet sit store arbejde for sammen med andre organisationer
at udvikle den første danske standardaftale for it-drift til private
virksomheder. En aftale, der kan reducere risikoen for konflikter
mellem kunde og leverandør betydeligt.
På dagen blev også Mette Gere, der studerer Digital Media
Engineering på DTU, kåret til ”Årets Gnist” i DANSK IT. Den
nyetablerede it-pris, gives til et yngre medlem, der har gjort en
særlig indsats for foreningen og dens medlemmer.

hjem-møder og webinarer. Det har været muligt at deltage på
næsten alle På vej hjem-møder via webinar. Den gennemsnitlige
evaluering ligger stadig omkring 4,5 ud af 5 på arrangementerne og
omkring 4,6 ud af 5 på talerne, hvilket er utrolig flot.
Mest besøgte på vej hjem-møde var Kunstig intelligens - fra teori
til praksis, med ekspert og forsker i kunstig intelligens, Erik David
Johnson fra Netcompany. Der deltog 45 personer fysisk hos KEA og
ca. 25 personer via webinar. Arrangementet blev vurderet til 4,54 og
taleren til 4,63 ud af 5 mulige.
Mest besøgte webinar var ”Live test af human OS” med over 120
deltagere som blev afholdt i samarbejde med EuroStar konferencen
i November 2017.

Mette Gere får prisen for at have stået i spidsen for konceptudvikling
af afvikling af DANSK IT’s hackathon ”Disrupt Denmark 2017”. Et
projekt, der samlede unge om at prøve kræfter med at udvikle den
offentlige sektor på en række områder.
Danmarks bedste CIO 2017
Det blev Torben Kjær, CIO i Rambøll som løb med hæderen som
årets CIO 2017. Prisen blev uddelt den 8. uni af Computerworld, IDC
og DANSK IT.
På vej hjem-møder
Som medlem af DANSK IT har man mulighed for at deltage gratis i
en lang række På vej hjem-møder og webinarer i løbet af året, og
emnerne spænder vidt.
Der er fra april 2017 til december 2017 blevet afholdt 55 På vej
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Konferencer
I perioden har DANSK IT afholdt 5 konferencer: Finans IT, Agil
projektledelse, IT jura, European Data Etichs Forum og EA.
På årets Finans IT konference var temaet ’blockchain’, som bød
på indlæg fra både start-ups og de mere etablerede spillere på
markedet. Konferencen blev afholdt hos Finansforbundet og der
var i forbindelse med konferencen en rundvisning hos Copenhagen
FinTech Lab, hvor deltagerne fik et indblik i, hvad der rører sig i startup miljøet.

Kurser for it-professionelle
Kursusporteføljen er blevet opdateret i løbet af det sidste år.
Blandt de nye kurser er ”Persondataforordningen i praksis”,
”Løsningsarkitektur”, ”Introduktion til it-sikkerhed i et
løsningsperspektiv” og ”Introduktion til Service Design”.

I 2017 blev European Data Etichs Forum afholdt for første gang.
Konferencen er et samarbejde mellem DANSK IT og DataEtichs, og
målet var at sætte dataetik og privacy på agendaen. Det lykkedes i
høj grad, da konferencen tiltrak omkring 100 deltagere og talere fra
både ind- og udland, der deltog aktivt i dagens debatter.

Vi har stadig stort fokus på at skabe den bedste læring for vores
kursister. På de fleste kurser sørger vi derfor for at involvere
kursisterne både før, under og efter et kursus. Undervisningen er
designet til at aktivere alle fire indlæringsformer: Teori, case, eget
projekt og refleksion.

Læs mere om DANSK IT’s konferencer
https://www.dit.dk/Arrangementer/Konferencer

Denne varierede undervisningsform giver den bedste indlæring.
Efter afholdelse har vi på flere kurser, bl.a. opfølgningswebinarer.
Her kan man, ca. 4-6 uger efter afholdelse, møde underviser
og medkursister igen, hvor man har mulighed for at drøfte de
eventuelle udfordringer, man er stødt på og samtidig få ekstra input
og inspiration.

DANSK IT udbyder 43 forskellige kurser inden for områder som
forretningsudvikling, projektledelse, arkitektur, kommunikation og
ledelse.

Læs mere om DANSK IT’s kurser
https://www.dit.dk/Kurser-Certificeringer
Certificeringer for it-professionelle
I skrivende stund har DANSK IT, via et strategisk partnersamarbejde
med EXIN, nu både partnere i Sverige, Norge og Finland udover
Danmark. Hermed er første del af DANSK IT’s certificeringsstrategi
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om udbredelse i Norden lykkedes.
Porteføljen er desuden blevet udvidet. DANSK IT kører nu
certificeringer i ISO27001-2, Privacy & Data Protection, DPO
Rollebaseret Certificering, SIAM Service Integration & Multisourcing.
I 2018 slår vi dørene op for VeriSM Service Management for hele
organisationen. Certificeringen bygger på de best practices, der
allerede er i organisationen, og får dem til at spille sammen - kort
sagt skaber overblik over rammeværks-kaosset. Med andre ord
er det Service Management ”for the digital age”. DANSK IT er
”contributers” til certificeringen og flere af DANSK IT’s medlemmer
har været med til at reviewe og udvikle den.

”DISAC Arkitektur Certificering” er omdøbt til ”DANSK IT Arkitektur
Certificering” med tilsvarende logo – og Advisory boardet har sat
krølle på Enterprise Arkitekt Master og to kurser er planlagt i 2018.
Vi har nedsat flere ”development” teams så certificeringen bliver
reviewet og fornyet med flere grene såsom sikkerhedsarkitekt,
forretningsarkitekt og informationsarkitekt.

ISTQB® Softwaretest Certificering er som et af verdens mest
udbredte rammeværker for testere, stadig et primært fokusområde
for DANSK IT sammen med vores partner Danish Software Testing
Board.
Læs mere om certificeringer
https://www.dit.dk/Kurser-Certificeringer
Netværk
Som en del af DANSK IT strategi på netværksområdet er der flere
netværk under opstart, netværk er blevet konsolideret med andre
netværk, få netværk er lukket og de fleste medlemmer fra lukkede
netværk er overført til andre netværk. Nogle netværk er desuden
ved at blive redefineret. Dette kan kun lade sig gøre på baggrund af
en masse frivilligt arbejde af ildsjæle blandt vore medlemmer samt
af vores facilitatorer.
En lang række netværk har været under opstart med prøvemøder
i 2017, således er Persondatabeskyttelse i praksis allerede fuldt
tegnet og der er opstart af følgende netværk: Lean & DevOps
– januar 2018, Service Integration & Multisourcing - maj 2018,
IT Strategi og High Performence Teams – juni 2018, Test- og
Projektledelse - september 2018, Big Data & Analytics - Opstartes
løbende som krydsnetværk med netværket Business Intelligence &
Datawarehousing.
Desuden er disse to netværk blevet redefinere: IT Outsourcing er
blevet til Innovative it-anskaffelser og Business Intelligence er blevet
til Business Intelligence & Data Warehousing
Der er i året også startet en netværksgruppe for facilitatorerne, som
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mødes ca. 3 gange årligt, dermed får DANSK IT input til strategi og
videre udvikling, ligesom facilitatorerne har mulighed for sparring
med hinanden. Facilitatorer er i det hele tage i foreningsåret blevet
mere involveret i netværksarbejdet.
Læs mere om DANSK IT’s netværk
https://www.dit.dk/Netvaerk
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