
Halvdagskonference

Topmøde om 
dygtighed
—
danmark er verdens 8’ende bedste til at få gode ideer!  
Men nummer 29 til at få noget ud af de gode ideer!*

vi er åbenlyst ikke dygtige nok til at udnytte det innovative 
forspring vi har. derfor inviteres til dette enestående topmøde 
om dygtighed i udvikling tirsdag den 30. oktober 2018 hos 
dI digital. Her kommer nogle af de dygtigste virksomheder i 
danmark og deler erfaringer og principper for dygtighed.

* www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report

Michael Holm
CEO 
Systematic A/S 

André Rogaczewski
CEO 
Netcompany A/S

Lars Frelle-Petersen 
Direktør 
DI Digital

Klaus Holse 
CEO
SimCorp A/S



Dygtighed i udvikling
Danmark vil være de bedste indenfor digitalise-
ring. Det har vi hørt fra mange virksomheder og 
politikere. Det er vores fremtid. Virksomheder, 
de offentlige organisationer og den enkelte 
dansker skal være dygtigere til at udnytte de 
nye muligheder.

Men for at kunne nå det mål er der flere udfor-
dringer på vejen foran os, som skal løses. Det er 
noget DI Digital har som fokusområde.

Generelt er Danmark nr. 8 på verdensplan til 
innovation; men kun nr. 29 til at gøre innovation 
til forretning. Imellem innovation og forretning 
ligger evnen til at gennemføre udviklings- og 
leveranceprojekter.

Der er forskellige tilgange til, hvordan vi kan 
styrke vores evner til succes med at blive dygti-
gere til denne vanskelige disciplin. På konferen-
cen vil vi demonstrere tre forskellige former for 
implementering heraf.

Det handler bl.a. om, at både kunder og leve-
randører skal være dygtige, for at kunne gen-
nemføre et godt samarbejde – fx i forbindelse 
med et stort digitaliseringsprojekt. Det har Di-
rektør hos DI Digital Lars Frelle-Petersen meget 
stor erfaring med.

Virksomhederne griber det an på forskellig vis. 
Netcompany A/S har meget fokus på den en-
kelte medarbejders kompetencer og Systema-
tic A/S har fokus på organisatorisk dygtighed. 
Endelig har Whitebox arbejdet med modenhed 
(international benchmark metodik) siden mo-
dellerne kom frem for 30 år siden.

Tecpoint har desuden jubilæum med Årskon-
ference nr. 40. I de mange år har foreningen 
haft mange aktuelle netværk kørende – alle for 
at dele viden og erfaringer indenfor det at være 
dygtig til projektgennemførelse – om det så er 
et udviklingsprojekt eller et leveranceprojekt.

Så her er konferencen, der bringer svar på 
spørgsmål indenfor hvad vi skal fokusere på, og 
hvordan vi gør det fremadrettet. 

Hvad gør dygtige virksomheder og organisati-
oner? Og hvad skal vi gøre fremadrettet, for at 
kunne indfri de mange ambitioner vi har for et 
Danmark med verdens førende kompetencer 
indenfor den digitale udvikling.

Kom og hør – kom og deltag i debatten. 
Det handler om din virksomheds fremtid.

Netværksgruppe 17 
Procesforbedring
Om formiddagen har vi fejret at denne gruppe 
har sit møde nummer 100.

Gruppen blev startet i november 1995 og har 
gennem de mange møder med deltagelse 
af (over tid) mere end 100 virksomheder, der 
har delt deres erfaringer med at blive dygtige-
re – gennem procesforbedring, og hvad dertil 
hører af metoder, teknikker, træning, værktøjer 
med videre.

På agendaen til mødet er:
• Hvorfor elsker jeg virksomhedens processer?
• Hvad ligger der i modenhedsmodellerne der 

understøtter organisatorisk læring?

Topmøde om dygtighed
—
Dagens indlæg kommer fra André Rogaczewski, Netcompany og Michael 
Holm, Systematic som begge har skabt meget dygtige virksomheder, men 
ikke ens, og Lars Frelle der fra sine centrale placeringer i staten har set 
hvad dygtighed betyder.

Til at sætte scenen til paneldebatten kommer Klaus Holse, SimCorp og 
styrer slagets gang.

Aldrig før har dette vigtige tema været diskuteret så stærkt på dette niveau, 
og du er inviteret.



Program
—
Ordstyrer igennem konferencen, Per Hartlev, CEO, Whitebox, vil lede os 
sikkert igennem konferencen.

12.45
Keynote 1 / Både kunde og 
leverandør skal være dygtige
Lars Frelle-Petersen, Direktør DI Digital

Gennem mange år har Lars Frelle-Petersen 
været i centrum i forhold til, hvad der skal 
til, for at et samarbejde mellem kunde og 
leverandør kan forløbe succesfuldt, og den 
digitale forandring kan blive en gevinst 
for alle. Nu sidder han som ny direktør i 
DI med den opgave at få alle DI’s med-
lemsvirksomheder til at gribe de digitale 
muligheder og realisere potentialerne. En 
udfordring der kræver stærke samarbejder 
på tværs af brancher.

13.35
Keynote 3 / Kompetencer er 
omdrejningspunktet
André Rogaczewski, CEO, Netcompany A/S

Netcompany har altid fokuseret på, at de 
medarbejdere virksomheden ansætter 
skal være de dygtigste. De skal også være 
dygtige til at lære nye metoder, teknikker, 
værktøjer med videre – fordi verden og 
mulighederne flytter sig hele tiden. Det 
handler derfor om at have nogle gode 
uddannelsesinstitutioner, der kan give den 
enkelte en god solid og brugbar viden – og 
så tager virksomheden over derfra.
 

15.00
Pause / kaffe og networking

12.30
Velkomst og åbning af 
konferencen
Per Roos, Engineering Manager, Siemens A/S

13.10
Keynote 2 / Organisatorisk 
dygtighed
Michael Holm, CEO Systematic A/S 

Fra starten har Michael Holm haft fokus 
på organisatorisk dygtighed – for konkur-
rencemæssigt at få etableret en dygtig og 
ensartet organisation - uden forskellige 
subkulturer. Den fleksibilitet organisationen 
opnår i forhold til hvem der kan arbejde 
med hvad, samt at have en ensartet orden 
har stor værdi.

14.00
Paneldiskussion / Ambitioner 
for Danmark
CEO Klaus Holse, SimCorp A/S indleder og 
styrer debatten.

Hvad skal der så til? Vi vil diskutere forskel-
lige emner ud fra de indlæg, der er givet. 
Der vil desuden være spørgsmål fra 4 af 
Danmarks dygtigste produktudviklings 
virksomheder: TERMA, Grundfos, NOVO og 
VESTAS samt fra et universitet, og vi vil også 
nå frem til en række konklusioner, som vi vil 
formidle videre fra konferencen. Panelet er: 
Lars Frelle-Petersen, Michael Holm, André 
Regaczewski og Jørn Johansen

15.30
Perspektivering / Hvorfor lig-
ger vi kun på 29. pladsen mht. 
evne til produktudvikling?
Jørn Johansen, Partner, Whitebox 

Hvorfor er vi her i dag, hvad er der sket de 
sidste 40 år – og hvordan ser fremtiden ud.

16.15
Afslutning på dagen
Jørn Johansen, Partner, Whitebox

En kort opfølgning på dagen.



Tecpoint
—

Whitebox ApS
Dr. Neergaards Vej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 20 10 80 40
info@whitebox.dk

Deltagelse

Pris
Deltagelse i årsmødet er åbent for alle interesserede og gratis for Tecpoints medlemmer 
samt studerende. For udeblivende tilmeldte er der et no-show-up fee på kr. 500,- (seneste 
afmelding dagen før).
For medlemmer af DI/DI Digital koster konferencen kr. 500,- ekskl. moms.
For ikke-medlemmer koster konferencen kr. 850,- ekskl. moms.

Tilmelding
Tilmelding sker via Tecpoint.dk

Sted
Konferencen afholdes i samarbejde med DI Digital på nedenstående adresse: 

DI Digital
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Tecpoint har til formål at styrke dansk industri 
og erhvervslivs kompetencer, med hensyn til 
professionalisering af disciplinen ”projektgen-
nemførelse” – det være sig udviklingsprojekter, 
projektleverancer mm.

Tecpoint vil medvirke til ovenstående, ved at 
drive relevante og aktuelle netværk, hvor med-
lemsvirksomhederne gensidigt lærer af hinan-
den, samt får ny inspiration fra forskningsverde-
nen.

Fordelene ved foreningens netværk
• Vi henvender os til personer, virksomhe-

der og forskningsmiljøer, der gennemfører 
projekter.

• Vi sikrer de stærkest mulige netværk, så 
vores medlemmer kan indtage en førende 
position ud fra en international målestok.

• Vi tilbyder ”world-class” kompetenceopbyg-
gende erfaringsudveksling, videnformidling 
og forskningsprojekter.

Foreningens primære aktiviteter
Videnudveksling i aktive netværksgrupper. For-
mulering og gennemførelse af projekter inden 
for foreningens emnerum.

Tecpoint blev stiftet i 1979 og har gennem 
årene beskæftiget sig med ikke mindre end 33 
aktuelle emner. Fx: Kvalitetsstyring af SW ud-
vikling, Objektorienterede metoder, Sikkerhed 
og Pålidelighed, Proces forbedring, Software-
test, Projektledelse og outsourcing, Udvikling 
af e-Produkter, IT- Arkitektur, Agil udvikling, 
Innovation og Software Measurement.

Tecpoint er en forening af elektronik-, software-, 
mekanik- og projektleverancevirksomheder, der 
styrker deres konkurrencemæssige muligheder 
gennem et målrettet samarbejde på grundlæg-
gende teknologirelaterede områder.


