
 
 

Succesfuld IT udvikling –  

set ovenfra
 

Kursus hvor du får:  

- Overblik over begreber og koncepter der rør sig omkring professionel 

IT udvikling. 

- Indsigt nok til at kunne se de tidlige advarselssignaler fra IT projekter - 

inden de kører i hegnet 

 

Agile, SCRUM, SOA, CMMI®, Function Points, 

DevOps, Open Source, Outsourcing m.m.  Alle 

lover de at løse næsten alle fortrædeligheder i 

forbindelse med IT udvikling. Det sker sjovt nok 

ikke. Men alle koncepterne er fremragende – hvis 

de bruges korrekt, de rigtige steder. Få overblikket 

på dette kursus. 

 

Kurset begynder med et historisk view på den 

særlige udvikling som IT branchen har været 

igennem. Der er gode grunde til, at vi er hvor vi er, 

og med den viden er det nemmere at forholde sig 

til nytteværdien af koncepterne. 

 

Dernæst gennemgås de koncepter, som har vist 

sig at være de sværeste at forholde sig til. Ikke i 

dybden, men for at lære hvilken nytte de kan 

bidrage med i en given organisation. Vi ser særligt 

på function points som størrelsesmål, CMMI® som 

giver indsigten og ImprovAbility™ som rammen for 

at få succes med det hele. Endelig ser vi på de 

mest hypede metoder og teknikker og hvad de 

realistisk kan gøre for din virksomhed. 

 

Undervisere  er Jørn 

Johansen og Morten 

Korsaa, der her 

kombinerer deres 

store akademiske 

viden fra tre 

forskningsprojekter, 

design af modeller 

og ISO standarder, 

med erfaringen fra 

mere end 400 

assessments af 

projekter over hele verden og rådgivning af 

danske og internationale kunder. 

 



 
Succesfuld IT udvikling – set ovenfra      – Whitebox.dk 

Kurset er til  

 Alle med interesse i at gøre IT udvikling bedre, men ikke er helt trygge ved, hvad der vil være bedst 

at gøre bedre og hvordan. 

 Alle med ønske om at kunne se hvad der vil gå galt, før det går galt med IT projekter. 

Program 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Formiddag Introduktion til kurset og 

koncepter 

Modenhedsmodeller. 

Generelt overblik og udbytte 

Agile, hvornår?  

 IT udvikling set i historisk 

perspektiv 

Hurtig modelbaseret analyse 

af projekter 

DevOps, SOA, Open 

Source, Outsourcing, …  

Eftermiddag Kontrakter baseret på 

størrelses mål  

CMMI®  ImprovAbility™ 

 Function Points gjort nemt 

 

De vigtigste processer Evnen til at blive bedre 

 

På kurset udleveres:  

Bog:  

- ImprovAbility 

Diverse 

- SPI Manifesto 

- Proces oversigt  

- Wiley Paper ”Maturity differences between customer and supplier - …” 

- Oversigt over ImprovAbility modellen 

- Proof of Strategy – Spørgeskema 

- Slides (elektronisk) 

 

Kurset afholdes som et tredagskursus 14-15-16 

december, fra kl 9 - 16 i Søhusets fine faciliteter 

med udsøgt forplejning og flotte omgivelser. 

Søhuset,  Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm.   

Pris 16.700 Excl moms. 

 

Kontakt: 
Jørn Johansen, Partner, 26 84 72 08. 
jj@whitebox.dk. 
Morten Korsaa, Partner, 20 98 66 16 
mk@whitebox.dk 
Per Hartlev, Partner og CEO, 20 10 80 40 
ph@whitebox.dk 
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