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 ANNONCE – SPONSORERET INDHOLD

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at man efter to 
måneder til søs kan blive godt og grundigt frustreret, når man 
kun er garanteret en beskeden 128 kbit/s internetforbindelse, og 
samtidig skal dele den med op til 100 kolleger.

Det har ikke desto mindre været betingelsen mange steder 
i offshore-branchen, hvor samtalen med hustruen eller lykønsk-
ning på sønnens fødselsdag ikke har været noget, man kunne 
tage for givet.

Men for et år siden skete der noget, der gjorde livet på søen 
lidt sjovere. Det var her den danske IT-virksomhed SmartShare Sy-
stems, som de første i verden, kunne tilbyde brugerne en ligelig 
fordeling af kapaciteten på en satellitbaseret bredbåndsforbindel-
se, og dermed sikre, at en enkelt persons besøg på f.eks. YouTube 
ikke lagde beslag på hele båndbredden.

Afgørende maritim velfærdsteknologi
Teknikken, der hedder StraightShaper Satellite 4000, er herefter 
hurtigt blevet et vigtigt element i mange offshore-selskabers 

bestræbelser på at højne den såkaldte ”crew welfare” – altså 
mandskabets trivsel, fortæller sales manager fra SmartShare 
Systems, Henrik Güsmer-Riggelsen.

– Det siger næsten sig selv, at det er en ekstra psykisk belast-
ning, hvis man under lange ophold på havet ikke kan have en 
stabil kontakt med familie og venner.  Vi får faktisk tilbagemeldin-
ger om, at produktiviteten ligefrem er steget de steder, hvor det 
er muligt at ringe hjem med Skype eller Viber, og hvor internettet 
ikke længere er ulideligt langsomt.

Branchens begejstring for StraightShaper Satellite 4000 kan 
også forklares med, at systemet er fuldstændigt vedligeholdel-
sesfrit. Modsat andre løsninger skal den ikke opdateres, og den 
blokerer ikke for visse dele af internettet med krav om kontinu-
erlig ajourføring af blacklists. Endelig – og det er naturligvis helt 
afgørende – forbliver de kritiske produktionssystemers forbindel-
se til internettet helt upåvirket med en StraightShaper Satellite 
4000.

Ny teknik sikrer offshore-mandskab kontakt med familien
Månedlange udsendelser og begrænset internetadgang har tidligere gjort livet på søen unødvendigt hårdt. 

Men med StraightShaper Satellite 4000 er forbindelsen til familie og venner nu sikret.

FOKUS – ANALYSEOKONOMI.DK

Det handler ikke om salg, men om 
potentialet i digitalisering, når DTU 
20.-21. september slår dørene op til 
High Tech Summit 2017.

De fleste teknologimesser har salg af 
nye produkter som omdrejnings-
punkt og henvender sig til virksom-
heder med et veldefineret behov. 

Med High Tech Summit 2017, der 
løber af stablen 20.-21. september 
på DTU i Lyngby, forholder det sig 
anderledes. 

Når de forventede 3.000 gæster, 
60 udstillere og en lang række 
oplægsholdere sætter hinanden 
stævne, vil der være fokus på debat 
og forståelse af de store muligheder, 
som digitaliseringen tilbyder.

– Med High Tech Summit vil vi 
præsentere en lang række fagom-
råder i samspil med hinanden og 
dermed forhåbentlig give deltagerne 
et indblik i, hvor vi er på vej hen 
i forhold til digitalisering, siger 
professor og vicedirektør på DTU 
Compute, Jan Madsen og fortsætter:

– Der er et enormt samfunds-
mæssigt potentiale, hvis vi forstår at 
udnytte mulighederne i fænomener 
som Internet of Things, 3D-print 
og Big Data. Men det kræver, at 
vi kigger fremad og samarbejder 
meget mere på tværs af virksomhe-
der, forskning og uddannelsesinsti-
tutioner end vi hidtil har gjort. Vi 
skal også finde nye måder at arbejde 

på, og samtidig i højere grad turde 
prioritere og opstille visioner for det 
teknologibaserede samfund, vi vil få 
i fremtiden. High Tech Summit er 
et forsøg på at få startet den debat 
og skabe forståelse ved at bringe 
de mange forskellige interessenter 
sammen.

På messen vil de besøgende kunne 
se den nyeste teknik demonstreret 
hos de omkring 60 udstillere, der 
inkluderer giganter som Microsoft, 
IBM og Siemens. De vil også kunne 
lytte til en lang række forskeroplæg, 
og der vil være mulighed for at følge 
bestemte spor inden for områder 
som f.eks. 3D-print, droneteknologi, 

Internet of Things og Big Data.
Ifølge Jan Madsen er det afgø-

rende vigtigt for hele det danske 
samfund, at Danmark kommer med 
på digitaliseringsbølgen.

– Innovationsfonden har udreg-
net, at der i Industri 4.0 ligger et 
årligt vækstpotentiale på omkring 
30 mia. kr. for Danmark alene. 
Samtidig er der ingen tvivl om, 
at fremtidens vindere vil være de 
virksomheder og økonomier, der er 
i stand til at producere høj kvalitet 
og samtidig have fokus på omkost-
ninger, time-to-market og nye for-
retningsmodeller. I det perspektiv 
vil nye start-up-virksomheder også 
komme til at spille en stor rolle, og 

vi har derfor valgt at lade en del 
af High Tech Summit fokusere på 
startups og entreprenørskab.

Jan Madsen peger på, at flere end 60 
virksomheder i 2016 blev startet af 
forskere og studerende fra DTU. Og 
det tal må gerne blive endnu større 
i fremtiden, siger han. Men det 
kræver, at debatten ændres.

– Der har lidt været en tendens til 
at tale om digitalisering og teknolo-
gi i det hele taget, som noget farligt 
– som noget, der kommer og tager 
vores jobs. Den tendens vil vi meget 
gerne imødegå ved at tage debatten. 
Af samme grund har vi også invite-
ret nogle af de mere skeptiske røster 
til at deltage i paneldebatterne. Vi 
vil gerne belyse mulighederne, men 
også høre de forskellige holdnin-
ger, der er til dem, lyder det fra Jan 
Madsen.

Tekst: Frank Ulstrup

DIGITALISERINGSMESSE VIL  
SKABE DEBAT OG FORSTÅELSE

– Industri 4.0 tilbyder et kæmpe vækstpotentiale for de industrier og økonomier, der kommer med fra 
start, siger professor og vicedirektør for DTU Compute, Jan Madsen.

High Tech Summit er Danmarks første 
universitetsbaserede messe, og kan bedst 
beskrives som en hybrid mellem en udstilling 
og en konference med fokus på digitalisering 
af dansk industri. Det er Danmarks Tekniske 
Universitet, DTU, der er arrangør.
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ER DIN NÆSTE 
IT-MEDARBEJDER 
FREELANCER?

Flere af de dygtigste talenter 
fravælger den traditionelle fastan-
sættelse til fordel for freelan-
ce-karrieren.

I Danmark mangler der lige 
nu over 3.000 IT-talenter og det 
forventes at nå 19.000 i 2030. 
Danske virksomheder har således 
store udfordringer med at finde de 
nødvendige IT-medarbejdere og 
det hæmmer væksten. 

Samtidig vælger flere at slå sig 
ned som freelancere – ikke mindst 
inden for IT-området. Og ifølge 
Mathias Linnemann fra Worksome 
er det et godt sted at søge nye 
talenter: 

– Efter min mening er der for 
meget ineffektivitet i forbindelse 
med fastansættelser. Det tager 
typisk seks til ni måneder at finde 
den rette medarbejder, og i den tid 
må opgaver oftest sættes på hold 
med omkostninger eller tab af salg 
til følge. Han fortsætter:

– I dag er 10-15 procent af med-
arbejderne i større IT-virksomheder 
freelancere, og den tendens vil 
fortsætte. Det gælder om at sætte 
spidskompetencerne i spil, hvor 
de er mest effektive, så man kan få 
løst sine opgaver. Som virksomhed 
må man derfor lære at finde, hyre 
og udnytte freelancetalenter på 
den rigtige måde, hvis man vil stå 
stærkt i konkurrencen. 

Tekst: Rikke Kokholm
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