Temadag om
konfigurationsstyring

Fredag den 25. september 2009
kl. 10-16 hos DELTA Axiom
Som optakt til en ny Tecpoint netværksgruppe om konfigurationsstyring afholder DELTA Axiom en
temadag om emnet fredag d. 25. september 2009, kl. 10.00 til 16.00 hos DELTA, Venlighedsvej 4,
2970 Hørsholm.
Temadagen afholdes som et Open Space arrangement, så deltagerne får størst mulig chance for at
lytte, lære og bidrage til diskussioner og med erfaringer. Emner til Open Space kan meldes ind på forhånd eller præsenteres ved Open Space markedspladsens åbning ved temadagens start
Temadagens vært er Charlotte Malther.
Rammeprogram:
09.00-10.00

Morgenmad

10.00-10.30

Åbning af temadagen ved keynote speaker Rene Schaap (INTCCM)

10.30- 15.00

Open Space afbrudt af en times frokost
Open Space markedspladsen starter med emner som:
• Konfigurationsstyring i projekter der udvikles efter agile metoder
• Versionsstyring versus konfigurationsstyring
• Hvordan etablerer man konfigurationsstyring bottom up i organisationen
• Certificering i konfigurationsstyring
• Konfigurationsstyring i Business Intelligence og CMS-systemer
• Nyt fra værktøjsfronten
Open Space lukker

15.00-15.15
15.00-16.00

Paneldiskussion - deltagere: Anne Mette Jonassen Hass (Delta), Lars Bendix (Lund
Institute of Technology og Rene Schaap (INTCCM)

Pris: Medlemmer kr. 500, ikke-medlemmer kr. 1.200. Priserne er ekskl. moms.
Tilmelding til Kristine Ploug, E-mail: kap@delta.dk, tlf.: 72 19 44 44
Konfigurationsstyring – Netværksgruppe 30
Konfigurationsstyring er stadig ikke et emne i IT-debatten i Danmark, selvom de fleste teknologiske virksomheder kender
til det på godt og ondt. Jo bedre man har styr på sin konfigurationsstyring, jo lettere og billigere bliver såvel fejlfinding,
fejlretning og vedligeholdelse af sammensatte produkter. Jo længere man venter med at gøre noget ved det, des dyrere
bliver det. Netværksgruppens formål at skabe et forum for udveksling af erfaring med og viden om konfigurationsstyring,
den konkrete anvendelse, metoder og værktøjer og de forretningsmæssige resultater der kan nås ved anvendelse af
konfigurationsstyring. Det er et mål, at deltagerne skal komme hjem fra møderne med svar på aktuelle problemer og
problematikker.

