Jobb & bransje

VELGER NETCOM NRK har valgt Netcom som sin
nye leverandør på fasttelefoni og mobil. Ifølge avtalen skal Netcom levere 3.600 mobilabonnement til
hoved- og distriktkontorer, og flere tusen 4G-abonnement (LTE). Avtalens verdi er rundt 60 millioner og
går over fire år. For NRK skal økonomi ha vært sentralt i beslutningen, skrives det i en pressemelding.
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Reduserte itkostnadene
Øvre Eiker kommune har skiftet ut eldre itutstyr og virtualisert sinemaskiner.Nå skal
it i skolene forbedres.
AHLERT HYSING
— Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?
— Det viktigste nå er skolesatsingen. Vi
må få skolene opp på et akseptabelt nivå.
Vi har lagt fiber til veggen, men nå må vi
forbedre infrastrukturen i skolene som er
utgått på dato. Videre skal vi finne og anskaffe en fremtidsrettet løsning for elever
og lærere. Det gjelder elever på første til
tiende skoletrinn. Vi regner med å være
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— Vi har
klart å redusere arbeidstimer, kostnader og strøm. Jeg er
fornøyd med virtualiseringen av serverfarmen og utskriftsløsningen med «Follow Me
Print». Nå har vi bare to «gamle» servere
igjen. Videre har vi lagt opp til streaming
av servere hvor vedlikehold på en server
testes ut og kopieres til de andre. Med utskrift der medarbeideren identifiserer seg
for skriveren, spares papir, toner og feilsituasjoner. Cirka 70 prosent av henvendelsene til helpdesk var print, nå er det nesten
ikke målbart. Papirforbruket er redusert
med tre paller bare på rådhuset, målt i
2010.
— Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?
— Vi er åpne for Cloud Computing, men
har ikke gjort noe til nå. Vi følger med på
utviklingen, men har ingen umiddelbare
planer siden vi har full kontroll på vår egen
driftsløsning.
— Hvor mye fri programvare bruker
dere?
— Ingen ting. Vi gjorde et forprosjekt
på en skoleløsning, men fant ikke løsninger
og vi anså det som håpløst å få det utviklet.
Vi bruker gjerne løsninger basert på åpen
kildekode, men da må de være felles.
— Hva er it-sjefens viktigste oppgave
slik du ser den?
— Drive strategisk arbeid, støtte opp
om bedriftens fremtidige mål, være koordinator og rådgiver mellom avdelinger og
ha det overordnete blikket på drift.
— Hvem rapporterer du til?
— Organisasjonssjefen i Øvre Eiker
kommune.
— Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?
— Arne Hvidsten, it-sjef i Drammensregionens IKT.

It-sjefen

Mr. Undercover
It-direktør Hans-Petter Aanby i Norwegian fikk testet ut hvordan det var å jobbe «undercover» i eget selskap. — Det ga verdifulle erfaringer, sier han.
MICHAEL ORELD
Hans-Petter Aanby, alias Hans Pettersen,
fikk prøvd seg rundt omkring i eget selskap
i TV2-programmet Undercover Boss.
— Jeg var veldig spent, jeg fikk ikke se
programmet før det gikk på tv, sier Aanby.
Konseptet er at toppsjefene endrer på
utseendet, får falsk navn og blir plassert
blant kolleger rundt i organisasjonen for å
oppleve deres hverdag - og finne ut hvordan
virksomheten fungerer.
Siden Norwegians toppsjef Bjørn Kjos
er et kjent ansikt, pekte Kjos på sin direktør for it- og forretningsutvikling. Programmet gikk tirsdag denne uken og Hans-Petter
Aanby snakket med Computerworld dagen
etter.
— Dette gikk jo ganske bra, sier han.
BLE GJENKJENT
Hans-Petter Aanby forteller at det tok to
uker med forberedelser og innspilling av
tv-programmet, som varte under en time.
— Nå forstår jeg hvorfor det er så dyrt å
lage film. Bare det å gå ut og inn av en dør
tar tid, sier Aanby og
ler.
It-direktøren fra
Norwegian ble utstyrt
med falskt id-kort,
falskt navn og en
dekkhistorie.
— Jeg fikk et manus som jeg øvde mye på. Det var viktig å
kunne fortelle en troverdig dekkhistorie underveis. Det var faktisk et par ganger vi var
ute at jeg traff noen jeg kjente, men disse ble
raskt tatt hånd om av produksjonsteamet og

innsjekk, ikke ble belønnet, og at mange derfor gjorde innsjekken i skranken. Dette var
en viktig observasjon for et lavprisselskap.
— Jeg fikk sett hvordan ting blir brukt i
FIKK PRØVD SEG
praksis og hvordan de i frontlinjen bruker
Under innspillingen ble mobiltelefon, id- systemene. Vi kommer til å gjøre endringer
på bakgrunn av erfaringene,
kort og pc beslaglagt for at
sier Aanby.
Hans-Petter Aanby skulle bli
It-direktøren anbefaler flere
mer og mer Hans Pettersen, itCOMPUTERWORLD
som lager it-systemer å bruke
konsulenten som ønsket å prøve
tid på å teste ut løsningene sine
noe nytt.
i et praktisk miljø.
Først fikk Hans Pettersen
— Det er en nyttig erfaring å ha
prøve seg i innsjekken, deretter
med seg. Men da er viktig å gå
var det jobben som bagasjesjauer, i billettsalg og som kabinanNorges beste hundre prosent inn for det å ikke
drive med sin daglige jobb samsatt.
tidig på pc og mobiltelefonen.
Aanby er opptatt av lønnDet at jeg var helt og fullt inne i
somhet, men da han ville ta 710
rollen ga meg et godt innblikk,
kroner for en kaffe i luften, måtte
PRIS: It-direktør
mener han.
kollega flyvert Benjamin SakkeHans-Petter Aanby,
stad gripe inn.
ble av Computerworld
GODT HUMØR
— Vi har allerede satt i gang
kåret til Norges beste
Hans-Petter fikk også prøve seg
for å se på grensesnittet for beit-sjef i 2007.
hos Norwegians billettsalg på
talingsterminalene om bord på
Flesland. Her ble han opplært
flyene. De kunne godt vært mer
intuitive og vi kan gjøre noen grep for å selge av Kwasi Atta Ntiamoah.
På spørsmål om hvordan han synes bemer ombord, sier Aanstillingssystemet fungerte svarte Ntiamoah:
by.
Som et resultat av — Det er enkelt og nesten et perfekt billetttv-programmet kom- system.
Det varmet Hans-Petters hjerte, siden
mer det nok også snart
menyer og salgspre- det var han som i sin tid utviklet systeHans-Petter Aanby sentasjoner på flyets met.
— Det har vært veldig morsomt å være
skjermer — i tillegg
til menyene av papir, som Aanby synes det med på dette og møte de forskjellige personene rundt i virksomheten. Det har vært
var alt for få av.
Han mener at jobben som «undercover» veldig nyttig, og jeg lurer på hvorfor vi ikke
har vært veldig nyttig. Blant ting han opp- har gjort dette før, sier Aanby.
MICHAEL.ORELD@COMPUTERWORLD.NO
daget var at de som selv gjorde jobben ved
hysjet ned. De involverte i programmet fikk
aldri med seg hva som skjedde — det var jo
ganske spennende, sier Aanby.

Vi kommer til å
gjøre endringer på
bakgrunn av erfaringene.

«Hvem som har lov til å fange
opp, endre og slette data vil bli
mye mer kontroversielt.»

Masse sand

Nøkler i 30 år

En Zettabyte inneholder like
mange bytes som det er sandkorn på jordens strender.
SIDE 17 OG MIDTEN

EMC RSA kan lage system for å lagre krypteringsnøkler i 30 år, tror
Dennis Hoffman.
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SJEKKER INN: Hans-Petter Aanby får teste hvordan innsjekkingssystemene fungerer. Han blir overrasket når kollega Irene Hartz forteller hvor få
som sjekker inn på automatene.
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Annonse

Mobil-, data- og
telekommunikasjon.
Tilpasset hver enkelt bedrift.

Nr. 20 • Uke 22

Fredag 1. juni 2007

25. årgang

Tilbake etter
dårlig start

Nordisk Mobiltelefon lanserte
ICE-nettet for tidlig og fikk
kjeft fra kundene. Nå håper
selskapets nye sjef Matthias
Peter på fornyet tillit fra
kundene.
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Gir gass

NetApp vil opprette kontor i
Stavanger. — Vi
har mye business
på Vestlandet, sier norgessjef
Henrik Vaage.
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ITIL gir god
kontroll

It-avdelingen har manglet
regler for god it-drift. Med
ITIL er det mulig å få orden i
sy-sakene. Les første del av
«Seks steg til ITIL» .
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TIL Å TA MED HJEM: En flaske champagne og diplom er de synlige bevisene på at Hans-Petter Aanby kan smykke seg med tittelen Årets it-direktør.

UTGITT AV IDG
MAGAZINES NORGE AS
ET SELSKAP I IDG-GRUPPEN
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770800 596010

Løssalg kr. 40

■■ Onsdag ble it-direktør Hans-Petter Aanby ■■—Virkeligmoroåmottadenhøythengende
i Norwegian kåret til Årets it-direktør av Com- prisen, jublet vinneren under prisutdelingen på
puterworld og analyseselskapet IDC.
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SAS-hotellet i Oslo.

NYHETSAVIS OM DATA- OG INFORMASJONSTEKNOLOGI
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Datametrix sørger for trygg trafikk
Datametrix leverer komplette sikkerhetsløsninger som stenger
uvedkommende ute og slipper dine brukere inn.

Kort sagt – intelligent overvåking og styring av datatrafikken din.
Ta kontakt i dag: sikkerhet@datametrix.no

www.datametrix.no

