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SERVICE DESKEN ANNO 2016
Velkommen til forårets store mødeplads!

Vi glæder os til at præsentere tre store service desk kapaciteter i år. 
Damian Bowen, som beriger os med det spændende indlæg ”Your  
Service Desk – From Meek to Magic”, Patrycja Sobera, der bringer os 
nyt om ”Next Generation Service Desk”  og en hjemlig hovedtaler i 
form af David Guldager,  som vil fortælle om ”Bring your own device  
– og meget mere”.

Som noget helt nyt kan du møde Mikkel Kessler, der med en god 
kombination af alvor og humor nu lukker op for de mere personlige 
aspekter ved livet som professionel bokser.

Konferencen indeholder desuden et hav af danske cases krydret med 
workshops. Over de to dage har du mulighed for at vælge mellem 
emner som: 

•	Major Incident Management  
– brandslukning på procesform

•	Service-koncepter som Net Promotor Score og Closed  
Feedback Loop, som rykker nærmere på Service Desken

•	Selective sourcing-bølgen og de styrings- og support- 
mæssige udfordringer, der følger med

•	Procesautomation som kommer til Service Desken,  
langsomt men sikkert

•	Service Excellence – forstå dine kunders servicepræferencer

•	Succesfuld Incident og Change Management

KEYNOTE  Tirsdag kl. 09.45 
 

YOUR SERVICE DESK - FROM MEEK  
TO MAGIC
 
Damian Bowen, Director, IT & Client, Support Services, NTT DATA UK 

Is it Good?, Is it Great?, Is it Meek?, is it Magic?, Is it Building?, Is 
it Brilliant?, How is YOUR service desk seen within the business?, 
How would you Like YOUR service desk seen within the business. 

Building the reputation of your Service Desk has to be one of the 
key goals of every SD Manager and every SD Analyst. This can be 
via numerous methods; Communication, Resolution, Innovation 
etc. but are they linked, do you tell the right story in the right 
way to build that reputation and is it linked to your strategy and 
vision of YOUR Service Desk.

Damian has been in the IT Industry for the last 25 years. He has 
helped transform the service operations of a number of leading orga-
nisations. His operational, technical and service background enables 
him to define & implement operational efficiencies across the whole 
lifecycle of a customer’s IT journey/experience. 
 
His mantra is ”To Make A Difference”.

OPDATERET 
PROGRAM

KEYNOTE  Onsdag kl. 15.15

BRING YOUR OWN DEVICE – OG MEGET MERE
David Guldager, ekspert, redaktør og foredragsholder

David har i en lang årrække siddet på forreste række og ikke bare observeret men også grundigt 
testet og analyseret de nyeste gadgets, teknologier og trends inden for tech-verdenen. 
Med en skarp forståelse for teknologiske udvikling har han også opnået stor viden om, hvad  
fremtiden meget vel kan byde på. 

De seneste 6 år har David Guldager fungeret som redaktør på Danmarks førende tech-medie, 
TV 2 Beep. Samtidig er han ugentlig gæst i Go’morgen Danmark og er en fasttømret del af TV 2 
News’ ekspertflade, hvor han ofte vender tidens tendenser og større historier.

Tirsdag kl. 11.15 
 

MAJOR INCIDENT MANAGEMENT ER 
BRANDSLUKNING PÅ PROCESFORM
 
Annette Søeberg Primdahl, chef for Service Desk, ATP 

En Major Incident skal håndteres som en ildebrand  – først og 
fremmest skal skadens omfang indkapsles og berørte kunder skal 
informeres og evt. omplaceres – samtidig med, at branden selv-
følgelig hurtigst muligt skal slukkes. 

Det kræver, at man følger aftalte processer, kender sin rolle, evner 
at bevare overblikket og ikke mindst, at man kan overskue og 
håndtere de komplekse problemstillinger, man møder undervejs. 

I ATP styres Major Incidents fra én central enhed, kaldet Situation 
Management team. Der er stor opbakning fra både IT og forret-
ning, som ikke mindst skyldes stor fokus på at sikre god kommuni-
kation til alle berørte kunder, brugere og interessenter. 

Kom og hør, hvordan vi styrer Major Incidents i tæt samarbejde 
med vores forretning.
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KEYNOTE  Onsdag kl. 09.15

NEXT GENERATION SERVICE DESK

Patrycja Sobera, Global Leader, Service Desks, Marsh & McLennan 

The “Next Generation Service Desk” is a 3 year program we are run-
ning here at Marsh and McLennan in order to position ourselves ahead 
of inevitable changes driven by our customers behaviors, technologi-
cal progress as well as changes in demand placed on the services we 
deliver within the global technology infrastructure.  
 
I believe that all service desks should be looking ahead 3-5 years and 
consider changes required to be undertaken now in order to be ahead 
of the curve!  
 
Within MMC we are looking at transforming the following areas:  

•	Self-service by leveraging internal social media 

•	Expanding live chat service by globalizing its offering and delivering 

•	Support in foreign languages (through automated translation) 

•	Expanding remote desktop support and upskilling service desk staff 

•	Transforming our customer satisfaction feedback methods beyond 
the usual periodic and event based surveys to ensure IT remains 
relevant to the business 

•	Reviewing and introducing new metrics.

UNDER BÆLTESTEDET
Mikkel Kessler, Tidligere professionel bokser, iværksætter og fore-
dragsholder

Oplev et personligt og inspirerende foredrag, hvor den ellers 
private Mikkel Kessler for første gang rigtig lader offentligheden 
komme bag om rampelyset og giver et åbent og ærligt indblik i 
sin professionelle karriere og de valg og fravalg, han undervejs har 
måttet tage på godt og ondt.

Mikkel Kesslers foredrag er bygget op om 12 læresætninger, der 
beskriver hans motivation, viljestyrke og drømme, og hvordan 
stikord som disse har drevet ham undervejs i karrieren og hjulpet 
ham til at tackle udfordringer og nederlag, professionelt såvel som 
privat.

Foredraget er på én gang underholdende, tankevækkende og fyldt 
med anekdoter fra bokseverdenen, hvor Mikkel undervejs drager 
paralleller til verdenen udenfor og de udfordringer, vi generelt 
møder i vores hverdag.

SPOR  A   Tirsdag kl. 12.45 

MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR 
FOR AT TÆNKE STORT 

Torben Samson, IT-chef, Københavns Erhvervsakademi (KEA)

I Københavns Erhvervsakademis (KEA) IT-afdeling med 15 medarbej-
dere har man på meget kort tid, ca. 2 år, idriftsat en række processer, 
Call, Incident, Knowledge, Service Catalog og Service Level, og man har 
implementeret et nyt, processtyrende service management tool med 
tilhørende indkøbsportal.

Hermed imødegår KEA den gængse opfattelse i mange mindre IT-
afdelinger, at ITIL er for stort og kompliceret for dem, og KEA har vist, 
hvor langt man i dag kan komme med operationelle standardproces-
ser og færdig værktøjsstyring. 

Kom og hør CIO Torben Samson fortælle om, hvordan et gennemtænkt 
roadmap, en gevinstfokuseret tilgang og en effektiv værktøjsstyring 
går op i en højere enhed.

SPOR  B   Tirsdag kl. 12.45

GLOBAL VIDENSDELING –  
HVORDAN?

Michael Lodahl, Operational Manager, Eurofins - Steins 
 
Eurofins, tidligere Steins Laboratorium, har etableret en omfattende 
global vidensbase, som dækker 75% af alle IT-vejledninger og IT-løsninger, 
og hvor yderligere 20% er videnskandidater på ved mod artikelstatus. 
Baggrunden er, at Eurofins er underlagt FDAs krav til kvalitet og proces-
ser. Krav, som også omfatter IT-organisationen.

Michael Lodahl er operationel chef for den nordiske IT-organisation, som 
indgår i en global struktur, styret fra Norden. Han vil i sit indlæg fortælle 
om, hvordan vidensbasen er skabt og vedligeholdes, og om den værdi, 
som den tilfører forretningen.

KEYNOTE  Tirsdag kl. 15.15
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PROGRAM TIRSDAG 24. MAJ 2016

08.45 REGISTRERING MED KAFFE/TE OG MORGENBRØD

09.30 VELKOMMEN PÅ SERVICE DESKEN ANNO 2016 
Westergaard A/S

09.45 KEYNOTE: YOUR SERVICE DESK - FROM MEEK TO MAGIC
Damian Bowen, Director, IT & Client Support Services, NTT DATA UK

10.45        PAUSE MED FORFRISKNINGER OG MULIGHED FOR AT BESØGE UDSTILLERNE

11.15 MAJOR INCIDENT MANAGEMENT ER BRANDSLUKNING PÅ PROCESFORM
Annette Søeberg, chef for Service Desk, ATP

11.55        FROKOST I UDSTILLEROMRÅDET

12.45 VÆLG MELLEM 2 SIDELØBENDE SPOR

A   MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR FOR AT TÆNKE STORT
Torben Samson, IT-chef, Københavns Erhvervsakademi (KEA)

B         GLOBAL VIDENSDELING - HVORDAN?
Michael Lodahl, Operational Manager, Eurofins - Steins

13.30 VÆLG MELLEM 5 FORSKELLIGE BREAKOUT SESSIONS

1  KOM TÆTTERE PÅ DINE BRUGERE MED CONNECT FRA SERVICENOW 
Facilitator ServiceNow

2  VÆRDIEN AF AT KUNNE VISUALISERE OG RAPPORTERE RELATIONER - INCIDENT - 
CHANGE - CI Facilitator Efecte

3  SUCCESFULD SERVICEDESK MED AUTOMATISERING OG SELVBETJENING 
Facilitator RES Software

4  SHIFT LEFT: NÆSTE STEP INDENFOR ITSM Facilitator TOPdesk

5  PROCESSTYRET IT-SERVICE - HURTIGT OG SIKKERT MED FÆRDIGE 
PROCESPAKKER OG FÆRDIG VÆRKTØJSSTYRING Facilitator Westergaard A/S 

14.05 VÆLG MELLEM 2 SIDELØBENDE SPOR

C   AUTOMATISERING AF IT-BRUGER- OG RETTIGHEDSADMINISTRATION
Laila Schuler, Head of Global Support, Coloplast

D         MULTI-VENDOR UDFORDRINGER, PERSPEKTIVER OG DRØMME
Caspar Miller, Incident & Problem Manager, BEC

14.45        PAUSE

15.15  UNDER BÆLTESTEDET
Mikkel Kessler, Tidligere professionel bokser, iværksætter og foredragsholder

16.00  DET NYE SORT – NET PROMOTER SCORE OG CLOSED FEEDBACK LOOP
Anja Bredal, konsulent, Westergaard A/S

16.40 AFRUNDING VED DAGENS DIRIGENT  

16.45        NETWORKING OVER ET GLAS I UDSTILLINGSOMRÅDET

FØLG MED PÅ LINKEDIN  
SERVICE DESKEN ANNO 2016

17.15        VÆLG MELLEM 2 FORSKELLIGE SIMULATIONSSPIL

1  GRAB@PIZZA  
Steen Sverker Nilsson, CEO, Westergaard A/S

2  CHALLENGE OF EGYPT  
Paul Wilkinson, partner, Gamingworks

INTERAKTIVE 
WORKSHOPS

SPOR  G   Onsdag kl. 14.40 
 

INCIDENT OG CHANGE 
MANAGEMENT I JYSK
 
Lasse Hedensted, Manager Regional 
Service, JYSK 

Den praktiske tilgang til incident og  
change håndtering i JYSK på tværs af 
mange afdelinger, mange lande og flere 
tidszoner har haft stor betydning for, 
hvordan JYSK benytter TOPdesk og til 
hvad. 

TOPdesk er værktøjet til intern incident 
håndtering og tilbagevendende sam-
menhængende opgaver med indbyrdes  
afhængigheder.

SPOR  H   Onsdag kl. 14.40 
 

NYT SERVICE  
MANAGEMENT SYSTEM 
– HVORFOR OG  
HVORDAN?
 
Kenneth Broxgaard, Incident Manager,
Martin Kromose, Problem Manager, 
IKANO 

IKANOs service management system 
var forældet. Det kunne ikke følge med 
forretningen, og det understøttede ikke 
den procesautomatisering, som kunne 
sikre høj kvalitet og effektiv håndtering 
af problemer og bestillinger. 

Hør i dette indlæg om IKANOs  
overvejelser og om de resultater, der er 
opnået med det nye system:

•	Hvad lærte vi  undervejs, og hvad har 
vi gjort anderledes?

•	Er kvaliteten og effektiviteten gået op?

•	Er det nye system en hjælp i 
hverdagen, og hvordan har 
organisationen taget imod det?

•	Hvad er fremtidsplanerne?
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WORKSHOP  1   Onsdag kl. 13.00 
 

NET PROMOTER SCORE 
HVORDAN FUNGERER 
DET I PRAKSIS?
 
Anja Bredal, Westergaard A/S 

På denne workshop  kommer du til at 
arbejde med et konkret eksempel på en 
NPS-måling. Du indtager først kunderol-
len og scorer en serviceleverandør, hvor-
efter du svarer på serviceleverandørens 
feedback-spørgsmål. Herefter skifter du 
til serviceleverandør-rollen og udarbejder 
et reason map og et beslutningsoplæg til 
serviceforbedringer.

1-5

 
BREAK OUT SESSIONS

Tirsdag kl. 13.30
Find det emne, som passer til dig

PROGRAM ONSDAG 25. MAJ 2016

08.15 REGISTRERING MED KAFFE/TE OG MORGENBRØD

09.00 VELKOMST OG OPSUMMERING VED DAGENS DIRIGENT
Westergaard A/S

09.15 KEYNOTE: NEXT GENERATION SERVICE DESK
Patrycja Sobera, Global Leader, Service Desks, Mars & McLennan

10.15        PAUSE MED FORFRISKNINGER OG MULIGHED FOR AT BESØGE UDSTILLERNE

10.45 HVORDAN LEAN, ITIL OG PERSONLIG UDVIKLING KAN SKABE SERVICE 
EXCELLENCE 
Allan Have Sørensen, IT-chef, Københavns Universitet 

11.30        FROKOST I UDSTILLEROMRÅDET

12.15 VÆLG MELLEM 2 SIDELØBENDE SPOR 

E   FRA INHOUSE IT TIL EN MULTIVENDOR STRATEGI - EN LANG OG FAREFULD 
REJSE!
Claus Koch Pedersen, Head of Service Transition, Arla Foods

F         HVAD ER DET LIGE, DER SKER - ELLER IKKE SKER?
John Hansen, Process Scientist, Project2

12.55        PAUSE

13.10 VÆLG MELLEM 2 SIDELØBENDE WORKSHOPS

1   NET PROMOTER SCORE - HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS?
Facilitator Anja Bredal, konsulent, Westergaard A/S

2         SERVICE EXCELLENCE - FORSTÅ DINE KUNDERS SERVICEPREFERENCER
Morten Dalbro Bürchel, Westergaard A/S

14.05        PAUSE

14.25 VÆLG MELLEM 2 SIDELØBENDE SPOR 

G   INCIDENT OG CHANGE MANAGEMENT I JYSK
Lasse Hedensted, Manager Regional Service, JYSK

H         NYT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM - HVORFOR OG HVORDAN?
Kenneth Broxgaard, Incident Manager og Martin Kromose, Problem Manager 
IKANO

15.00        PAUSE

15.15  KEYNOTE: BRING YOUR OWN DEVICE - OG MEGET MERE
David Guldager, ekspert, redaktør og foredragsholder

16.15 KONFERENCEN SLUTTER

Onsdag kl. 10.45 
 

HVORDAN LEAN, ITIL OG 
PERSONLIG UDVIKLING 
KAN SKABE SERVICE 
EXCELLENCE
 
Allan Have Sørensen, IT-chef, Københavns 
Universitet 

Efter flere år med IT-konsolideringer, en 
efterfølgende konsolidering i to fælles 
driftcentre, en fusion mellem 3 fakulteter, 
en meget ressourcetung mail-migrering 
samt generelle nedskæringer, var bru-
gertilfredsheden i 2013 helt i bund og 
stressniveauet helt i top på Københavns 
Universitets Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet. Hør, hvordan en cocktail af massiv 
ITIL-uddannelse, procesoptimering efter 
Lean- og ITIL-principper og et målrettet 
IT Service Excellence uddannelsesforløb 
vendte skuden på under 2 år.

WORKSHOP  2   Onsdag kl. 13.00 
 

SERVICE EXCELLENCE 
FORSTÅ DINE KUNDERS 
SERVICEPREFERENCER
 
Morten Dalbro Bürchel, Westergaard A/S 

På denne workshop finder du din egen  
servicepreference, og du skaber i et samspil 
med dine “preference-kolleger” en meget 
konkret holdning til, hvordan en kunde med 
din egen preference skal behandles, når 
kunden er i kontakt med en servicefunktion. 
Via de øvrige deltageres arbejde får du 
desuden en viden om, hvordan de to øvrige 
servicepreferencer fungerer. 
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SPOR E   Onsdag kl. 11.30

FRA INHOUSE IT TIL EN  
MULTI VENDOR STRATEGI –  
EN LANG OG FAREFULD REJSE!

Claus Koch Pedersen, Head of Service Transition, Arla Foods 
 
Arla IT har undergået en transformation fra inhouse IT over fuld 
outsourcing med én leverandør (inkl. processer) og videre til den 
nuværende multi-leverandørstrategi, hvor alle services udlægges, 
men hvor procesejerskabet forbliver i Arla. 

Hør i dette indlæg om:
•	En implementering, der sikrer, at kunderne trods mange leveran  -

dører får en oplevelse af kun at have én leverandør 

•	Servce Transition afdelingen og procesejerskabet, hvor vi har 
defineret, hvad vi vil være i kontrol med – Service Introduction 
processen, hvordan virker den, og vores erfaringer med den.

 

SPOR F   Onsdag kl. 11.30

HVAD ER DET LIGE, DER SKER –  
ELLER IKKE SKER?
 
John Hansen, Process Scientist, Project2 
 
Når problemer løses eller bestillinger håndteres sker det ofte, at 
man undrer sig:
•	Hvorfor tager det så lang tid?

•	Hvor er det, sagerne ligger – eller bliver sendt (for) hurtigt videre?

•	Hvor går det stærkt – eller langsomt?

•	Er det rigtigt, at den nye release gav flere fejl? ... osv.

Hør i dette indlæg, hvordan man kan lave process-mining på log 
data, og få eksempler på nytteværdien fra Volvo ITs Incident - og 
Problem håndtering og KLHs bagagehåndtering.

Tirsdag kl. 16.00
 
DET NYE SORT –  
NET PROMOTER SCORE OG   
CLOSED FEEDBACK LOOP 

Anja Bredal, konsulent, Westergaard A/S

 
Net Promotor Score (NPS) måler kundeloyalitet. Denne måle-
metode er født i kundeservice-verdenen, og den har vist sig at 
være langt mere anvendelig end traditionelle kundetilfreds-
hedsmålinger. Med en NPS-måling måler man ikke kun tingenes 
tilstand. Man kan også med ganske stor sikkerhed forudsige 
kundernes fremtidige adfærd, herunder om de aktivt vil promo-
vere IT-afdelingen, og i hvilken grad de vil aftage IT-ydelser. 

Closed Feedback Loop (CFL) er betegnelsen for en systematisk 
kæde af forbedringsaktiviteter, som udløses af en NPS-måling. I 
CFL indsamles dokumentation for den afgivne score, årsager iden-
tificeres og analyseres, og forbedringsaktiviteter drives. 

Få sat tingene i perspektiv og hør i dette indlæg om, hvad disse 
begreber dækker over, og hvad de kan bruges til:

1. Customer Journey Mapping og Touch Points
2. Hvad Net Promotor Score er, og hvordan NPS-målinger kan 

bruges
3. Feedback spørgsmål, Reason Mapping og Root Cause Analysis
4. Operationelle og strukturelle ændringer

BUSINESS-IT 
ALIGNMENT I 

PRAKSIS

SPOR  D   Tirsdag kl. 14.05 

MULTI-VENDOR UDFORDRINGER, 
PERSPEKTIVER OG DRØMME
Caspar Miller, Incident & Problem Manager, BEC

BEC leverer IT-services til en række financielle kunder, hvor den 
samlede løsning stiller store krav til samarbejde mellem adskillige 
leverandører, og hvor en helstøbt forretningsydelse stiller nye 
krav til fejlhåndtering, kontaktregimer, standardiseret udveksling 
af information på tværs af platforme mv. BEC arbejder konstant 
med disse udfordringer, og SIAM (Service Integration and 
Management er det styrende koncept for dette arbejde.  
 
Dette indlæg giver med konkrete eksempler et indblik i både 
baggrunden for arbejdet, nuværende udfordringer samt 
perspektiver og drømme for fremtidig udvikling.

SPOR  C   Tirsdag kl. 14.05 

AUTOMATISERING AF IT-BRUGER 
OG RETTIGHEDSADMINISTRATION
Laila Schuler, Head of Global Support, Coloplast

Hos Coloplast opretter og nedlægger vi årligt rigtig mange IT-
bruger konti, og vi tildeler og fjerner rigtigt mange rettigheder. 
Det har tidligere krævet meget arbejdskraft, og det har været en 
flaskehals og en kilde til fejl og sikkerhedsbrister. 

For 4 år siden startede vi automatiseringen af vores vigtigste om-
råder, og lige nu har vi automatiseret alt vedrørende:  

•	Oprettelse af brugere ved ansættelse

•	Nedlæggelse af brugere ved fratrædelse

•	Styring af rettigheder til vores vigtigste globale applikationer

•	Self-service vedrørende password reset

Hør mere om, hvad det har betydet for brugerne, organisationen 
og IT!



SERVICE DESKEN ANNO 2016   SIDE  7     

MØD UDSTILLERNE  

TOPdesk er blandt Europas førende ud-
bydere af Service Management løsninger. 
Med TOPdesk får du en brugervenlig og 
intuitiv standardløsning, som på baggrund 
af de mange udvidelsesmoduler og den 
unikke licensmodel er den optimale løsning 
i forbindelse med et Shared Service Center. 
TOPdesk har egen dansk supportafdeling, 
ligesom alle konsulenter er danske. 

• 4.000 kunder anvender TOPdesk

•  Over 5.000 implementerede løsninger

•  Afdelinger i Belgien, England, Frankrig, Holland, 

Tyskland, Ungarn og Danmark

•  Vi er blandt top 5 Service Management udbydere 

worldwide

•  Vi beskæftiger over 500 ansatte, deraf ca. 100 ud-

viklere

www.topdesk.dk

ServiceNow is changing the way people 
work. By placing a service-oriented lens on 
the activities, tasks and processes that make 
up day-to-day work life, we help the modern 
enterprise operate faster, better and more 
scalable than ever before.  

As the enterprise cloud company, ServiceNow 
provides a service model that defines, structu-
res and automates the flow of work, removing 
emails and spreadsheets from the process to 
streamline the delivery of services.

www.servicenow.com

Westergaards konsulenter er ITIL® Experts med 
erfaringer fra utallige IT-afdelinger. De kan gå 
hele vejen fra strategi til operation.
 
Vi arbejder med stort set alle IT Service Ma-
nagement systemer på det danske marked og 
har udviklet Westergaard Service Navigator 
med færdige, værktøjsstyrede processer.

Vores færdige, operationelle processer afkorter 
gennemførelsestiden for ITIL projekter, og 
vi kan styre kundeprojekter eller assistere 
kundens egen projektleder med PRINCE2® i 
bagagen.

www.westergaard.dk

PLATINUDSTILLERE

Den nordiske softwarevirksomhed Efecte 
leverer ITSM-løsninger til styring af virk-
somhedsservice, selvbetjening, identitet og 
adgangsgodkendelse. Vores software og 
services er udviklet til afvikling lokalt eller 
cloud-baseret.  

Efecte er repræsenteret i Finland, Sverige, 
Danmark og Tyskland. Efecte betjener i 
øjeblikket mere end 200 kunder i Europa. 
Virksomheden er grundlagt i 1998 og har sit 
hovedkontor i Espoo, Finland.

www.efecte.dk 

RES Software forandrer måden brugere benytter 
Services gennem proaktiv, sikker og automati-
serede leverancer, samt returne ring af Services, 
med fokus på den gode bruger oplevelse. RES 
Software hjælper IT med at møde forventnin-
gerne fra forretningen og det stigende krav fra 
brugerne om bedre og hurtigere service. 

Mere end 3.500 kunder benytter i dag plat-
formen som grundlag for at opnå en værdi-
skabende servicedesk.

www.ressoftware.com 

GULDUDSTILLERE

GAMING  2  Tirsdag kl. 17.15 

CHALLENGE OF EGYPT 
Paul Wilkinson, partner, Gamingworks

Deltagerne i spillet får til opgave at planlægge 
og gennemføre byggeriet af den storslåede 
Keops-pyramide.
Hvad gør I, når Nilen går over sine bredder, 
græshoppesværme invaderer markerne, og 
Faraoen konstant ændrer på sine krav til byg-
geriet?

I lærer at jonglere med alle væsentlige aspekter 
af projektstyring, når I skal sikre, at pyramiden 
bliver bygget efter planen og overholder bud-
gettet. 

Deltagere
Ledelsesteams, projektledere, teamledere, andre 
involverede i projekter.

Kontakt Jens Severinsen 
på jes@westergaard.dk 

eller tlf: 24 81 04 49

VIL DU OGSÅ 
VÆRE UDSTILLER?

LÆR  
PROJEKT- 
STYRING

GAMING 1  Tirsdag kl. 17.15 

GRAB@PIZZA
Steen Sverker Nilsson, CEO, Westergaard

Hvad sker der, når forretningen beslutter sig 
for et projekt, der invol verer it-afdelingen? IT 
oplever ofte at skulle gennemføre ændringer 
med begrænsede ressourcer og under tids-
pres. 

Kravene kommer fra mange forskellige sider 
og er ikke koordinerede, hvilket skaber risiko 
for fejl og løsninger, der gør mere skade end 
gavn.

I Grab@Pizza lærer du, hvordan I kan 
håndtere de mange modstridende behov, 
og I vil på egen krop mærke effekten af et 
godt sam arbejde mellem it-afdelingen og 
forretningen.

Deltagere
Kurset henvender sig til medarbejdere med 
ansvar inden for IT- eller markedsafdelinger, 
der effektivt har brug for at afstemme 
IT-services med de forretningsmæssige 
beslutninger.

Grab@Pizza kan spilles af it-afdelingen 
alene eller af IT-afdelingen sammen med 
forretningen.

www.topdesk.dk
www.servicenow.com
http://westergaard.dk
www.efecte.dk
www.ressoftware.com
mailto:kbh@westergaard.dk


MÅLGRUPPE
Konferencen er for dig, der er leder, mellem-
leder eller medarbejder inden for service desk, 
helpdesk og IT-support, hotline og diverse 
kundesupportafdelinger.

AFBESTILLINGSBETINGELSER
Eventuel afbestilling skal ske skriftligt til  
Westergaard. 

Ved afmelding senere end tre uger før konfe-
rencens start faktureres 50 % af prisen. Ved 
afmelding senere end syv dage før konferen-
cens start opkræves den fulde pris. 

Det er gratis at overdrage pladsen til en kol-
lega. Ligeledes har du mulighed for at flytte 
din tilmelding til et senere lignende arrange-
ment uden ekstra omkostninger.

Westergaard A/S   
Finsensvej 80 A, 2., 2000 Frederiksberg     
+45 45 88 12 16   www.westergaard.dk

www.westergaard.dk/events
tilmelding@westergaard.dk
+45 45 88 12 16

TID
24. - 25. maj 2016 
Tirsdag: Kl. 09.30 - 17.15/20.00 
Onsdag: Kl. 09.00 - 16.30 

STED 
Hotel Scandic Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV

PRIS
8.000*/9.000 kr. pr. deltager

Er I tre deltagere eller derover, så skriv/ring til  
Mette Hartung  på MH@westergaard.dk 
+45 20 81 60 42 for tilbud.

Alle priser er ekskl. moms  

*Medlemspris, som forudsætter medlemskab hos Westergaard.

TILMELD
 DIG HER

 

www.westergaard.dk
http://www.westergaard.dk/events
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