Agil i praksis – en organisatorisk udfordring
Tecpoint 38´ Årskonference – Torsdag den. 1. december 2016 hos SimCorp A/S
Er den agile tilgang til projekt-gennemførelse godt og
bredt forankret og velfungerende i danske
virksomheder?
Er
problemerne
omkring
implementeringer løst? Passer de agile roller ind med
de øvrige roller i virksomheden? Det er blot nogle af de
spørgsmål, som mange virksomheder går og tumler
med i forbindelse med indførelse af agile metoder.

stilling til hvilket niveau (team, program, port folio)
agile praksisser implementeres på, og hvilke
grænseflader der er til eksisterende og blivende
praksisser, eks. governance strukturer - så det er muligt
at udrulle og skalere. Endelig skal de forskellige roller
afklares, som fx hvordan rollerne projektleder, scrum
master og product owner defineres og implementeres.

Der er især 4 temaer, der er betydende for en
velfungerende agil praksis i en virksomhed. For det
første skal de agile metoder tilpasses organisationen –
eller omvendt. Alle virksomheder er unikke og har
forskellige behov i forhold til, hvordan udvikling af
produkter sker på tværs af organisationen. For det
andet skal udrulningen af de agile metoder forankres
grundigt i arbejdsgange og hos medarbejderne, og det
skal være tydeligt, hvad der styres efter under et
projektforløb. For det tredje skal virksomheden tage

Her er konferencen, der bringer svar på spørgsmål
indenfor implementering af agil i praksis. Tecpoint går
længere end blot denne konference. Der bliver i
forbindelse
med
konferencen
startet
en
netværksgruppe, hvor temaerne fra konferencen
behandles på tværs af virksomheder. Herved får vi et
forum, hvor virksomheder kan hjælpe hinanden med at
finde velfungerende ”ben” at stå på, så de kan få den
fulde gavn og værdi af de agile metoder.

Program
Kl. 09.00 – 09.10
Velkomst og åbning af konferencen
Engineering Manager, Per Roos, Siemens A/S
Per Roos, formand for Tecpoint, byder velkommen, lægger op til konferencen og perspektiverer dagen.

Kl. 09.10 – 09.30 / Introduction
Why SimCorp A/S started their agile journey
Georg Hetrodt, CTO, SimCorp A/S
Georg is heading up the Product Division and is the primary sponsor of the agile transformation kicked off
in Q4 2015. Georg will describe why SimCorp decided on an agile transformation and what the main
drivers were. He will touch upon SimCorp’s starting point for scaled agile and where SimCorp is heading.

Kl. 09.30 – 10.15 / Keynote 1
State of scaled agile methods in organizations
Carl Starendal, Scaled Agile
Since the beginning of this century team based agile methods have been supplemented with models for
how to scale agile practices in large enterprises. Since, several large companies have started implementing
scaled agile methods and have started gaining the benefits but also faced some challenges. In this opening
session Carl from Scaled agile (http://www.scaledagile.com/) joins us, and give an overview of the current
state of scaled agile.

Kl. 10.15 – 11.00 / Keynote 2
Udrulning og forankring af agile metoder
Malene Krohn, VP, SimCorp A/S
SimCorps Product division startede i slutningen af 2015 en agil transformation, hvor agile metoder skal
implementeres på team, program og portefølje niveau (~ scaling agile). Hør hvilke nøgle-beslutninger, som
har hjulpet transformationen, og om hvordan SimCorp arbejder med forankringen i organisationen.

Kl. 11.00 – 11.15 Pause – kaffe og networking
Kl. 11.15 – 12.00 / Keynote 3
Oversættelse og tilpasning af agile metoder
Professor Jan Pries-Heje, PhD, Roskilde Universitet
Undertekst: For tre år siden blev der gennemført et eksperiment om agile metoder på Tecpoints årsmøde.
Resultatet heraf, sammen med interviews og observation i en række organisationer der arbejder agilt, er
netop blevet publiceret. Jan vil redegøre for studiet, og fokusere på hvordan man kan ”oversætte” agile
metoder til egen organisation.

Kl. 12.00 – 13.00 / Frokost og networking

Kl. 13.00 – 13.30 / Case 1
Projektledelse i en agil kontekst
Anna Lasota, Nykredit
Nykredit hat været igennem en udrulning af agile metoder og har i den forbindelse redefineret en række
roller, bl.a. projektlederrollen. Det har ikke været let. Anne vil fortælle om Nykredits erfaringer med de nye
roller i en agil udviklingsorganisation – og om de udfordringer, der har været hermed.

Kl. 13.30 – 14.00 / Case 2
Teamlead i en agil verden
Finn Luther Leander Larsen, Danske Bank
Finn vil fortælle om sine erfaringer med at ”udfylde rollen som project manager / teamlead i agile projekter
– og de udfordringer det giver i forhold til Scrum rollerne”.

Kl. 14.00 – 14.15 Pause – kaffe og networking
Kl. 14.15 – 15.45 / Cafe brainstorm
Problematikker indenfor agile metoder
Professor, Jan Pries-Heje, RUC og Partner, Jørn Johansen, Whitebox
Her har vi en række nøgleproblematikker, der vil blive diskuteret ved café borde. Der vil blive minimum 4 borde, hvor
følgende problematikker vil blive diskuteret.
1. Hvad er de sværeste problemer i forhold til at indføre en velfungerende agil praksis i en virksomhed?
2. Hvordan får man en udrulning af de agile metoder forankret grundigt i en virksomhed?
3. Skal de agile metoder tilpasses organisationen – eller omvendt – og hvorfor?
4. Nye roller i forbindelse med agil udrulning – hvilke – hvad er forskellen – hvad er udfordringerne?
Disse emneoplæg kan blive justeret i løbet af dagen afhængig af de diskussioner, der måtte komme op.
Hver især har mulighed for at påvirke diskussionerne og bidrage mig egen viden. Sessionen vil blive afsluttet med, at
bordformændene fremlægger diskussionernes konklusioner.

Kl. 15.45 – 16.00
Afslutning på dagen
Partner, Jørn Johansen, Whitebox
Dagen sluttes med, at drage konklusioner af dagens indlæg og diskussioner. Endvidere vil vi starte den nye
Agil i Praksis netværksgruppe, med at diskutere planen og indholdet af de første 4 møder.

Kl. 16.00 – 16.15 Pause – kaffe og networking
Kl. 16.15 – 17.00
Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes i forlængelse af konferencen. Her beretter formanden om året der gik, og
regnskabet godkendes. Herefter lægges planer og budget for det kommende år, som efter debat lægges frem til
godkendelse. Endelig vælges bestyrelsen og revisor.

Tecpoint har til formål at styrke dansk industri og erhvervslivs kompetencer, med
hensyn til professionalisering af disciplinen ”projektgennemførelse” – det være sig
udviklingsprojekter, projektleverancer mm.
Tecpoint vil medvirke til ovenstående, ved at drive relevante og aktuelle netværk, hvor
medlemsvirksomhederne gensidigt lærer af hinanden, samt får ny inspiration fra forsknings
verdenen.
Fordelene ved foreningens netværk




Vi henvender os til personer, virksomheder og forskningsmiljøer, der gennemfører projekter – det være sig
udviklingsprojekter, projektleverancer mm og relateret viden.
Vi sikrer de stærkest mulige netværk, så vores medlemmer kan indtage en førende position ud fra en
international målestok.
Vi tilbyder ”world-class” kompetenceopbyggende erfaringsudveksling, videnformidling og
forskningsprojekter.

Foreningens primære aktiviteter
Viden udveksling i aktive netværksgrupper. Formulering 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 udvikling, Objektorienterede metoder, Sikkerhed og Pålidelighed, Proces forbedring,
Softwaretest, 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 grundlæggende teknologirelaterede områder.
c/o Whitebox APS
Dr. Neergaards Vej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 20 10 80 40

Deltagelse
Deltagelse i årsmødet er åbent for alle interesserede, gratis for Tecpoints medlemmer og koster kr. 1500,- ekskl.
moms for ikke-medlemmer.
Tilmelding sker via Per Hartlev på adressen ph@whitebox.dk eller ved telefonisk kontakt på 20 10 80 40.
Konferencen afholdes i samarbejde med SimCorp A/S på nedenstående adresse:
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S

