GLOBAL SOFTWARE DEVELOPMENT CONFERENCE
10. september kl. 13.00 - 17.00 i Aud 2 på IT-Universitetet i København

Konferencen er arrangeret af
“Next Generation Tools and Processes for Global Software Development”
projektet (NeXGSD), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd,
arrangeret i samarbejde med DI/ITEK, InfinIT og Alexandra Instituttet.

GLOBAL SOFTWAREUDVIKLING

– MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER
Praksis for softwareudvikling er under forandring, fordi software i stigende grad
bliver udviklet i et globalt samarbejde på tværs af landegrænser. Flere danske
virksomheder flytter hele eller dele af deres softwareudvikling til andre lande. Men
adskillige undersøgelser viser, at globale softwareudviklingsprojekter – sammenlignet
med lokale projekter – er mere tilbøjelige til at mislykkes på grund af geografiske,
tidsmæssige og kulturelle afstande, der hæmmer et tæt samarbejde.
Formålet med det tværfaglige og internationale NeXGSD projekt er at forstå
global softwareudvikling i praksis og at betragte kulturel mangfoldighed, som
en mulighed for øget innovation. Projektet har desuden til formål udvikle nye
softwareudviklingsværktøjer og -metoder, der hjælper til et mere effektivt
samarbejde på tværs af tidsmæssige, geografiske og kulturelle afstande.
Som led i projektet vil vi gerne invitere dig til at deltage i en konference med fokus
på udfordringer og muligheder indenfor global softwareudvikling. Konferencen
henvender sig til ledere og medarbejdere i virksomheder, der arbejder med global
softwareudvikling og som er nysgerrige efter at vide mere om de nyeste initiativer
både fra et videnskabeligt og erhvervsmæssigt perspektiv. Konferencen vil have
indlæg fra internationale eksperter, der vil tale om strategisk outsourcing mellem
Indien og Europa og om kulturelle udfordringer indenfor global softwareudvikling.
Der vil være indlæg fra universiteter og fra erhvervsfolk fra Danmark, Pakistan og
Indien. En paneldebat med en række erfarne erhvervsfolk fra virksomheder som
NNIT, Tata Consulting Services, TEO International, og Danske Bank vil diskutere
erfaringer og viden på området.
Se flere detaljer om NeXGSD forskningsprojektet på: www.nexgsd.org

Inviterede oplægsholdere
•

Professor emeritus Geoff Walsham, Management Studies and
Information Systems, Cambridge University, Judge Business School
Managing cross-cultural issues in global software outsourcing.

•

Professor S. Krishna, Indian Institute of Management Bangalore
Global software outsourcing – an Indian perspective on challenges
and opportunities in partnerships with European companies.

PROGRAM
12:00

Registrering og let frokost

13:00

Velkommen
Professor Jakob E. Bardram, IT-Universitetet i København
Leder af NeXGSD projektet

13:15

Keynote I – Managing cross-cultural issues in global software outsourcing
(oplæg holdes på engelsk)
Professor Geoff Walsham, Cambridge University

13:50

Global software udvikling – set fra et forskningsperspektiv
Lektor Pernille Bjørn, IT-Universitetet i København

14:10

Global softwareudvikling – første perspektiv fra erhvervslivet
Kathiravan Palaniappan, Tata Consultancy Services’ Country Manager i Danmark

14:30

Kaffepause

15:00

Global softwareudvikling – andet perspektiv fra erhvervslivet
CEO Zahid Abdullah, TEO International

15:20

Keynote II - Global software outsourcing – an Indian perspective on
challenges and opportunities in partnerships with European companies
(oplæg holdes på engelsk)
Professor S. Krishna, Indian Institute of Management Bangalore

Panel
Ordstyrer:
Deltagere:
		
		
		
		
16:00

Professor Anne-Marie Søderberg, CBS
Direktør Tom Togsverd, Dansk Industri (DI), ITEK
CEO Zahid Abdullah, TEO International
Vice President Helle Huss, NNIT
Professor Jakob E. Bardram, IT Universitetet i København
Vice President, Technology & Operations Peter Rasmussen, Danske Bank

17:00

Afrunding
Professor Jakob E. Bardram, IT-Universitetet i København

17:15

Netværksreception

TILMELDING
Online-tilmelding er nødvendigt. Tilmeldingsfristen er den 5. september, kl. 12. Tilmeldingen
er gratis, men tilmeldte, som ikke møder op, vil blive opkrævet et gebyr på 500 kr.
Klik her for tilmelding

NEXGSD PARTNERE
Forskning:

IT-Universitetet i København (ITU),
Copenhagen Business School (CBS),
Indian Institute of Management Bangalore (IIMB)

Erhvervsliv:

NNIT A/S
Tata Consultancy Services (TCS)
TEO International A/S
HCL

Konference:

Dansk Industri (DI), ITEK
InfinIT - innovationsnetværk for IT
Alexandra Instituttet

Finansiering:

Det Strategiske Forskningsråd

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

