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Et nyt år – og et nyt magasin! Lad 2021 byde på masser af friske
og nytænkende initiativer, der kan skabe glæde hos os alle. Det
har vi brug for!
Et af disse initiativer er vores nye magasin VISIT, som udsendes til
alle medarbejdere i ITR Group 2 gange om året. I sidder nu med
allerførste eksempel i hånden. Med 725+ medarbejdere i ITR
Group er det supervigtigt, at vi dyrker de gode relationer og skaber stor samhørighed. Det håber vi at kunne gøre bl.a. via VISIT.
Vores hverdag blev udfordret i 2020 – både på jobbet og derhjemme. Den normale arbejdsdag, som vi har efterlevet i generationer, blev ændret fra den ene dag til den anden. Og det
fysiske ”møde” blev afløst af virtuel dialog på distancen.
Vores kulturer og mindset har båret os igennem, og jeg er stolt
af hvor vi står i dag. Det er vigtigt for os aldrig at stoppe med at
se muligheder – selv i en krisetid. Vi har stor fokus på hver eneste
dag at være innovative og nysgerrige på, hvordan vi kan transformere kundernes forretning på den mest effektive måde. Agilitet,
udvikling og omstillingsevne er vitale nøgleord for både markedet og os.
Med den ”nye normal” in mente og den hastige digitalisering
synes vi, det giver mening at gå imod strømmen og udgive et
offline medarbejdermagasin på tværs af ITR Group.
Et fysisk magasin, hvor håbet er, ”at vi smitter hinanden” med
nye input, spændende artikler og fakta på tværs af selskaberne.
Vi skal dele viden og fortælle, hvordan vi samarbejder og oplever
synergier. Vi skal synliggøre de mange muligheder, vi har som
del af en større familie, og komme ind under huden på både
mennesker og IT.
Tag godt imod det nye magasin – og giv gerne din familie og
venner et indblik i den hverdag, du er en del af.
God læselyst.

De bedste hilsner
Henrik Kastbjerg
ITR Group CEO
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Vi ser ind i en fremtid, der
kræver, at vi organiserer vores
liv på en anden måde – både
privat og jobmæssigt. Vi har
alle et ansvar.

Jess Munch Teilmann, CEO,
Sotea blev en del af ITR Group i
2018 og har hele tiden vidst,
der skulle flyttes "jern".

Vidste du, at ...
Mentor IT’s datacenter råder
over 400-500 fysiske servere
efter konsolideringen.
Og forvetningen er, at man
i løbet af 2021 råder over
800-1000 servere.
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Der er god stemning på alle linjer hos Sotea og Mentor IT.
De vil hinanden det bedste og er gået ind i samarbejdet for at
skabe synergier – men også for at styrke hver deres forretning.

Sotea og Mentor IT
samarbejder og skaber
fælles synergier
En forårsdag i 2020 fik Jess Munch
Teilmann (CEO hos Sotea) en opringning fra Mentor IT. I samråd
med IT Relation bød Mentor IT
op til en dans om konsolidering
af datacentre.
En kærkommen lejlighed
For Jess kom opringningen ikke
helt ud af den blå luft. Sotea stod
allerede over for at skulle flytte
HostingKompagniets (som er en
del af Sotea) og deres eget datacenter til IT Relation i Viby.
– Fra den dag vi blev en del af ITR
Group, har vi hele tiden vidst, at
vi skulle flytte vores “jern”. Og det
har vi det helt fint med. Servere
og netværk er ikke vores kerneforretning – og ikke der, hvor vi skal
skabe vækst i fremtiden. Derfor
var jeg egentlig bare positivt stemt
over for opkaldet. Mentor IT minder
på mange områder om os og har
lidt det samme mindset.Derfor
giver det mere mening at flytte
vores datacentre til netop Mentor
IT’s setup.

Konsolidering som strategi
Som en del af en større strategi
arbejder man i ITR Group på at
reducere antallet af datacentre i
koncernen. I 2020 er 8 datacentre
lukket ned, og man kigger løbende
på, om det er muligt at konsolidere
yderligere på tværs af organisationen, fortæller Anders Kaag, der er
CTO hos IT Relation og ansvarlig
for konsolidering af datacentre på
tværs af ITR Group.
– Kravene eksploderer. Konkurrencen på IT-drift er hård. Vi har behov
for en stor kritisk volumen for
konstant at have de rigtige services
på hylderne. Derfor kigger vi på,
hvor der er mulighed for at udnytte
synergier på tværs af organisationen og sikre konkurrencekraft.
Og her ser jeg et stort potentiale
i samarbejdet mellem Sotea,
HostingKompagniet og Mentor IT.
Samarbejde i fælles interesse
Søren Emig (Teknisk Chef hos Mentor IT) er en af de drivende kræfter
i konsolideringen. Det er ham, der
sørger for, at samarbejdet forløber

i fælles interesse, og sikrer, at alle
kan se sig i det. Søren får i øvrigt
stor ros for sin indsats af Anders.
Men ifølge Søren er der også meget godt at sige om samarbejdet.
– Vi har lige fra første snak haft
fokus på at have en åben og ærlig
dialog. Det er vigtigt i sådan en
proces, at der er plads til at stille
spørgsmål – også de kritiske. Og vi
har også haft nogle gode sessioner,
hvor Soteas teknikere har været
på besøg, set maskinrummet og
er kommet med inputs til det nye
setup. Det handler ikke om, at vi
skal presse Sotea ned i vores setup
– men at vi skaber noget, som også
omfavner vores forskelligheder.
Et topmoderne datacenter i
stor skala
Ideen er at stå med et større og
smartere datacenter som en “asa-Service”-løsning, hvor man kun
betaler for den del af kagen, man
har brug for. Fordelene ved at konsolidere datacentrene er da også
åbenlyse, uanset om du spørger
Jess, Søren eller Anders.
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Anders Kaag
– CTO hos IT Relation

– Vi kommer til at kunne bruge
vores tid på det, vi er bedst til –
nemlig nærheden til kunderne.
Og så får vi samtidig glæde af et
topmoderne datacenter, der drives
af dygtige specialister. I al sin enkelhed er det optimalt – både for
os og vores kunder. En såkaldt “no
brainer” med Jess’ egne ord.
– Hos Mentor IT fortæller Søren,
at det handler om at øge vores
modenhed og om muligheden
for at drive et effektivt datacenter,
hvor vi forhåbentlig kan skalere
vores forretning på at sælge vores
ydelser til fælles bedste.
– I det større perspektiv oplever
Anders, at konsolideringen fører
til nye udviklingsmuligheder. Ikke
alene for forretningen – men også
for den enkelte medarbejder, der
drømmer om en karriere inden for
netværk, VMware, Azure eller en
helt anden retning.
Fra parader til positivitet
Der er i det hele taget positiv stemning omkring samarbejdet. Og den
skepsis, som naturligt er, når man

Søren Emig
- Teknisk Chef
hos Mentor IT

står over for forandringer, er blevet
vendt. Ifølge både Jess og Søren er
det kun naturligt, at de medarbejdere, det får indflydelse på, forholder sig engageret til processen.

der, så man sikrer, at det forløber
planmæssigt. Tanken er, at Soteas
datacenter også skal flyttes, når vi
er i mål med en succesfuld migrering af HostingKompagniet.

Det er klart, at når man afgiver ansvar,
så mister man også en eller anden
grad af kontrol. Og det har vi været
meget bevidste om. Vores fokus har
gennem hele processen været, at vi er
kolleger – og ikke konkurrenter.

Jeg oplever faktisk, at der er udvekslet erfaringer og opstået nogle
stærke relationer i processen. Så
kan vi skabe mere af det, er der
store potentialer, slutter Søren.
Første del af flytningen
Efter planen gik migreringen af
HostingKompagniets datacenter
i gang i løbet af januar. Alt prøves
igennem undervejs, og vi arbejder
løbende med parallelle testkun-
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Velkommen
til Emineo
ITR Groups første virksomhed
uden for dansk hjemmebane.

Først og fremmest velkommen til vores nye
svenske kolleger i Emineo. Vi er stolte af nu også
at være på det svenske marked og kunne tilbyde
Professional Services uden for landets grænser,
siger Henrik Kastbjerg, CEO i ITR Group.

kontrakter og den daglige ledelse fortsætter
uændret. Som en del af ITR Group får Emineo
nu bare flere muskler og større mulighed for
sammen med Miracle 42 at udnytte de store
vækstpotentialer.

– Emineo er et perfekt match med vores dygtige
kolleger i Miracle 42. Vi glæder os over at kunne
skabe en af de største aktører i Norden med 60
dedikerede database eksperter mens vi samtidig
tager det første skridt uden for landets grænser.

Førende nordisk aktør
Emineo og Miracle 42 kommer sammen til at
stå stærkt i Norden. Og forventningerne til stordriftsfordelene og synergierne er store, fortæller
Steen Knudsen, der er administrerende direktør
i Miracle 42.

Hvem er Emineo egentlig?
Emineo er Sveriges førende leverandør inden
for Oracle-databaser og er dybt specialiserede i
databasedrift og licensstyring på serviceaftale.
Derudover leverer Emineo også højtspecialiserede konsulentydelser. Virksomheden er certificeret Oracle-partner og er hele 9 gange kåret som
årets Oracle Partner.

– Vi udvider vores forretning markant med de
erfarne eksperter i Emineo, som vi har stor
respekt for og ser meget frem til at samarbejde
med om at accelerere væksten i de kommende
år. Og vi får mulighed for at udnytte stordriftsfordele og dække et langt bredere marked end
hver for sig.

Emineo er grundlagt i 2005 og har gennem
årene været drevet af en helt særlig iværksætterånd, hvor engagementet og medarbejderancienniteten har været usædvanlig høj.
På adressen i Stockholm sidder 22 medarbejdere,
hvoraf 17 af medarbejderne er dedikerede database eksperter, der fokuserer på Oracle og MySQL. Efter sammenlægningen med Miracle 42
fortsætter Emineo med at være Emineo – samme
navn og samme bopæl.
Det meste bliver, som det plejer
Hverken kunder eller medarbejdere i Emineo
kommer til at opleve de helt store ændringer
som følge af sammenlægningen. Kundeforhold,

Fra venstre Dick Magnusson, Erik Karels,
Ove G. Jonsson og Joakim Wenberg. Foran
er Michael Grundström.
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TIPS & TRICKS

4 skarpe
sikkerhedsråd
til hjemmekontoret

Brug din sunde fornuft
Når du sidder hjemme, er paraderne ofte
nede, når man modtager mails. Derfor kan
du hurtigere komme til at klikke på mails.
På kontoret vil du oftere rådføre dig med en
kollega eller helt undlade at klikke. Så vær
opmærksom og brug din sunde fornuft på
hjemmekontoret.

HUSK, at mails, hvor emnet starter med
[EXT], er eksterne mails.
Det vil sige, at hvis mailen ser ud til at være
fra din kollega, men har [EXT] i emnet, skal
du være opmærksom på, at mailen kan
komme udefra. Vær derfor varsom med
at klikke på links.

Sikkerhedsopdateret
Sørg for, at din arbejdspc er sikkerhedsopdateret med de nyeste
opdateringer – altid.

Er du i tvivl?
Brug kun de programmer og kommunikationskanaler, din arbejdsplads stiller til rådighed. Er du i tvivl, så kontakt hellere Service
Desk en gang for meget end en gang for lidt.

Sådan bevarer Team Phoenix et socialt
fællesskab i en remote hverdag
I Team Phoenix (et team i IT Relations Customer Services enhed) har man
oprettet et “socialt område” i Messenger. Her skriver kollegerne om alt
muligt. Stort og småt. Den eneste regel er, at man aldrig omtaler kunder.
Der er forskellige tråde om forskellige emner. For eksempel er der en
tråd, der handler om at game sammen. Teamet har opdaget, at det ikke
bare giver et godt sammenhold i teamet, men det er også lettere at
integrere nye kolleger i gruppen via kanalen.
Selvom man ikke møder hinanden fysisk, kan nye følge med og deltage i
dialogen og høre jargonen. Andre teams bruger Microsoft Teams til kommunikation, men for Team Phoenix fungerer Messenger særligt godt.
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Teamet, der
æder asfalt
Kører du en del på landevejene i
Danmark, så ser du i ny og næ
cykelryttere med sved på panden
spise mange kilometers asfalt. Måske
har du oplevet nogle af disse have
et særligt bekendt navn på ryggen,
nemlig Miracle 42?
Med adresse i Ballerup finder du cykelteamet, der består af
medlemmer på tværs af firmaerne Miracle 42, Scott/Tiger,
Miracle og Epico.
Jesper Johansen fra Miracle 42 er stifter af cykelklubben. Han
fortæller, at klubben blev stiftet i 2012 i forbindelse med et
”lille” cykelløb fra Århus til København. Det blev startskuddet
til klubben, der siden har deltaget i forskellige løb i Danmark.
Desværre har 2020 været præget af en del aflyste ture og
arrangementer. Meget er flyttet til 2021, og ifølge Jesper giver
det jo bare mulighed for, at flere kan tilmelde sig.
– Der er for eksempel stadig plads til flere på turen “Odense –
København” den 4. september 2021. Klubben giver tilskud,
hvis du dukker op, fortæller Jesper.
Forhåbentlig en forårstur til Spanien
Jesper fortæller, at hovedbegivenheden for cykelklubben er
forårsturen til La Pineda i Spanien (ca. 100 km. syd for Barcelona), hvor der hygges og cykles i flere grupper – alt efter hvor
gode ben man har på dagen.
– Turen er ikke kun for cykelklubbens medlemmer. Venner
og familie til medlemmerne er også velkomne på turen, siger
Jesper og krydser fingre for, at turen kan blive til noget i år.

Om det er en tur til Spanien eller
Amager Rundt, så er der altid plads til
at nyde udsigten og en lille en til ganen.

vil du være med? eller bare høre
mere om cykelklubben? så skriv
eller ring til jesper på
5374 7123 / jejoh@miracle42.dk
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Min rejse ind i iværksætteri begyndte
ved udgangen af 2015, hvor jeg ellers
havde godt gang i min karriere som
IT-sikkerhedskonsulent. Jeg havde
haft nogle år med forskellige gode
konsulentjobs – no regrets – men
jeg kunne bare mærke, at mine
ambitioner var anderledes.
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Fra enmandshær til førende
hackerhus.
Mød manden,
der startede
Improsec
Efter 15 år som IT-sikkerhedskonsulent
ville Jakob H. Heidelberg ikke blot finde
IT-sikkerhedshuller. I stedet ville han
hjælpe virksomheder med at forbedre
IT-sikkerheden i praksis. Det blev startskuddet til Improsec, som er skabt på
lige dele høj moral og stærke tekniske
kompetencer.

Jakob besluttede sig for at springe ud i livet som selvstændig. Han ville
være en uvildig sikkerhedsrådgiver, der ikke bare opdagede – men også
lukkede sikkerhedshuller og forbedrede IT-sikkerheden hos kunder. Deraf
også virksomhedens navn Improsec, der står for “Improving Security”.
Fra iværksætter til 25 ansatte
Jakob drømte blot om at få sin virksomhed til at hænge sammen økonomisk – bare som en enmandshær. På mindre end et halvt år blev drømmen til virkelighed. Opgaverne hobede sig op, og enten skulle Jakob takke
nej til flere opgaver, eller også skulle han tage springet fra selvstændig til
arbejdsgiver. Han valgte det sidste og ansatte sine første medarbejdere.
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Vi bliver hyret til at angribe virksomheder.
Vores opgave er at se, om vi kan hacke os ind
og overtage nogle af deres systemer. Vi
simulerer hackerangreb. Og på den måde
finder vi ud af, om der er sikkerhedshuller
– og er der det, så hjælper vi med at lukke
hullerne og optimere sikkerheden.

Siden er tingene gået virkelig stærkt. Improsec er vokset fra 1 til +25 ansatte på bare fem år, og partnerkredsen er udvidet med to. Visionen er
stadig den samme: “at gøre verden til et bedre sted”.

JAKOBS TIPS TIL AT
HØJNE IT-SIKKERHEDEN
DERHJEMME

Et hackerhus, der simulerer angreb
I dag er Improsec ét af Danmarks førende hackerhuse, der har ansat nogle
af landets allersejeste hackere. Opgaverne består i at trykteste og forbedre
IT-sikkerheden for nogle af de største danske virksomheder, fortæller Jakob.

Brug ikke et password,

der er nemt at gætte
som fx vinter2021.

– Vi bliver hyret til at angribe virksomheder. Vores opgave er at se, om vi
kan hacke os ind og overtage nogle af deres systemer. Vi simulerer hackerangreb. Og på den måde finder vi ud af, om der er sikkerhedshuller – og er
der det, så hjælper vi med at lukke hullerne og optimere sikkerheden.

 lå to-faktor godkenS
delse til alle steder,
hvor du kan. Fx på
din telefon.

Hemmeligheden bag Improsec-eventyret er ifølge Jakob de ekstremt
dedikerede medarbejdere og den helt særlige kultur, som gennemsyrer
virksomheden. “En kultur, hvor man hylder nørderi og faglig dedikation.
Faktisk er det nogle af de egenskaber, man bliver hyret for”, fortæller Jakob.
Giver ikke køb på virksomhedskultur
Der er ingen tvivl om, at det powerteam og den stærke kultur, man har
skabt, er altafgørende for Jakob. Og til spørgsmålet om, hvorfor Improsec
egentlig har valgt at blive en del af ITR Group, er netop kulturen noget af
det, Jakob fremhæver.
– Det var vigtigt for os at finde en køber, der både forstod vores kultur og
havde respekt for ikke at ændre på det, vi havde opbygget. Og her var vi
hurtigt på bølgelængde med ITR Group. Kemien var der bare med det
samme.
Storebror, sparring og synergier
Man kan måske undre sig over, hvorfor Improsec var på jagt efter en bej-

	Hjælp også dine forældre (og bedsteforældre)
med at bruge to-faktor
godkendelse fx på
Facebook.
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Hjemme hos Jakob er der både
plads til træning og til at nørde
med musik.

ler? På det spørgsmål er Jakob klar
i mælet.
– Når man som virksomhed når
en vis størrelse, begynder sådan
nogle ting som HR, administration
og forretningsplaner at fylde mere
og mere. Og så må man kigge på,
hvad man er bedst til, og hvad
hjertet banker for – og det er at
gøre en forskel for kunderne. Derfor
gik vi ud og søgte en storebror, der
kunne sparre med os om noget af
alt det omkring virksomheden.
Udover at have fået en stærk storebror i ryggen ser Jakob store synergier i samarbejdet med de øvrige
selskaber i ITR Group. Blandt andet
muligheden for at krydssælge og
sparre på alt, der hedder cybersecurity. Faktisk oplever Jakob
allerede, at der er gode samarbejder i gang med bl.a. Miracle 42 og
IT Relation.
Helhjertet og hårdttrænende
Det er svært at forestille sig, at Jakob kan gøre noget halvt eller uden
at have hjertet med. Når først han
bliver optaget af noget, går han “all
in”. Det gælder også, når Jakob for

en stund ikke tænker på cybersecurity. Hjemme i privaten har han blandt
andet indrettet sin 1. sal som et topprofessionelt gym. Her er alt fra håndvægte og træningsbænke til racks og vægtstænger.
– Jeg er meget passioneret omkring styrketræning. Nogle vil måske kalde
det nørdet. For mig er styrketræning en god kombination af indre ro og
styrke. Og så er det bare fedt at kunne gøre det hjemme – lige når det
passer mig.
Nørder med filmmusik
Jakob er lidt af en multikunstner og nørder også med musik, når tiden
tillader det. Igen er intet overladt til tilfældighederne. I rummet ved siden
af Jakobs træningscenter har han indrettet et lydstudie med alt, man kan
forestille sig af hardware og software til at lave elektronisk musik.
– Musik betyder meget for mig og har altid gjort det. Som barn var jeg
med i Tivoligarden, og interessen er ligesom fortsat. I dag er det mere filmmusik, der optager mig. Jeg sætter lyde sammen og skaber stemninger.
Interviewet med Jakob lakker mod enden. Ikke fordi snakken går i stå.
Men simpelthen fordi hans dag er tæt pakket med møder og to-dos. Han
slutter med at takke pænt for, at tidsrammen er overholdt. Det er måske
i virkeligheden meget sigende om Jakob. På alle måder et reflekteret og
meget dedikeret menneske.
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SAMMEN OM AT
GAME – HVEM VIL
UDFORDRES?
For 2 år siden stablede en gruppe af supportere i
Sotea et gaming-fællesskab på benene.
En flok supportere sad en dag og småsnakkede i
afdelingen. Og der gik ikke længe, inden snakken
faldt på gaming. De fandt hurtigt ud af, at de havde
en fælles interesse i at spille computer – særligt Counter-Strike.
De blev enige om at arrangere en gaming-aften, hvor
hele kontoret var inviteret med. Dengang var der fast
6-7 stykker, der deltog – nogle er faldet fra undervejs,
og nye er kommet til i takt med, at virksomheden er
vokset. De mødes ca. en gang om måneden og spiller
efter fyraften. Her står den på hyggeligt samvær, masser af spil og pizza.

Firma-Counter-Strike-turnering
I foråret 2020 deltog holdet i en firma-Counter Striketurnering. Andreas Brun fra Sotea understreger dog, at
de mest spiller for sjov.
– Man kan godt mærke, at de andre hold går rigtig
meget op i det. Vi spiller for hyggens skyld og nyder
at tilbringe tid sammen udover jobbet.
I januar 2020 holdt gamer-teamet en lille ”træningslejr”, hvor seks personer fra supporten tog en weekend
i sommerhus. Weekenden gik med at spille rigtig
meget computer, se film, lave mad, drikke øl og bare
være sammen.
Gamer-teamet planlægger at tage på endnu en ”træningslejr”. Lige nu venter de bare på, at det er muligt at
mødes en gruppe fysisk igen. Og der er altid plads til
flere – også nybegyndere. Ikke bare på træningslejren
men også som en del af det faste fællesskab.
Vi udfordrer jer …
På vegne af gamer-teamet udfordrer Andreas andre
gamere i ITR Group. Han synes, det kunne være fedt
at holde turneringer på tværs af organisationen.

tør du (eller dit team)
tage udfordringen op?
kontakt louise fra sotea
på 9282 5053 / lb@sotea.dk
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KONKRETE
UDDANNELSESTILTAG

Lederuddannelse
på tværs
Foråret 2021 byder på et helt nyt uddannelsesforløb: Diplom i ledelse. Uddannelsen er
for alle interesserede ledere på tværs af ITR
Group. I første omgang er deltagere repræsenteret fra IT Relation, Mentor IT, Sotea og
Miracle 42.
Mark Bailey, der er Learning & Development Manager i IT
Relation og driver initiativet på tværs af ITR Group, fortæller
at der i alt er 25 ledere, der har meldt sig klar til uddannelsesforløbet "Diplom i ledelse".
– Vi forventer os rigtig meget af uddannelsesforløbet, der har
til formål at skabe en bedre indsigt i egen ledelsespraksis. Det
handler blandt andet om at bevare og udbygge den eksisterende sammenhængskraft og tænke nye kreative veje og
synergier. Alt sammen i en accept af vores forskellige virksomheder og kulturer, siger Mark.
Undervisning, der udfordrer vanens magt
Lederne bliver i forløbet præsenteret for forskellig litteratur og
undervisningsformer, som kan udfordre vanens magt og evnen
til at omsætte det nyerhvervede. Til slut skal ledernes flid og
engagement stå sin prøve ved en mundtlig eksamen, som
tager afsæt i en praktisk erhvervscase fra deres hverdag.
– Lederuddannelsen er et konkret eksempel på, hvordan vi
har fokus på læring og udvikling i ITR Group, men der er meget
mere undervejs. Og vigtigst af alt vil der over tid være noget
for alle medarbejdergrupper, udtaler Mark.

Karriereforløb og
uddannelsesprogram
Målet er at skabe et synligt og
velfungerende karriereforløb,
r
som enhver medarbejder elle
leder kan regne med og tage
ejerskab på.

Preonboarding og
onboarding
Medarbejderne skal møde et
struktureret og indholdsrigt
fagligt program inden
1. arbejdsdag.

E-learning / digital
undervisning
Vi arbejder med konkrete elearningforløb, som kan understøtte læringsprocessen i de
forskellige afdelinger og dermed sikre en bedre forståelse
af produkter, kunder, procedurer, programmer o.lign.

Elevprogram
Et detaljeret pr
ogram, der kører ud over intro
-programmet.

Læringsplatform
nde på at
Vi arbejder løbe
ig og funkskabe en pålidel
atform, der
tionel læringspl
arbejdere og
kan støtte med
glige arbejde
ledere i deres da
udvikling.
med læring og
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Thomas
Holden
Jysk lune, faglig stolthed og et stort engagement.
Mød manden, der startede sin karriere som 14-årig
med at sælge ting og sager på Den Blå Avis og i dag
er Client Executive hos Miracle 42.
Thomas har altid haft det i sig. Det
der med at kunne og ville sælge.
Som ung hjemme hos familien
Holden i Vejen var det ham, der
sørgede for, at hjemmets brugte
ting blev solgt – og ikke endte i
småt brændbart.
En campingvogn kickstartede
karrieren
Thomas husker specielt en historie
fra sine yngre år, hvor det kom ham
for øre, at familiens rengøringshjælp, Karen, ønskede at skille sig
af med sin brugte campingvogn.
– Uden mine forældres viden aftalte
jeg en eftermiddag med Karen, at
hvis jeg kunne sælge hendes campingvogn til 80.000 kr., ville jeg få
25 % i provision, fortæller Thomas
med en jysk stolthed i stemmen.

Fra en lukrativ aftale til 2 rammer sodavand
Thomas satte campingvognen til salg på Den Blå Avis.
Og på mindre end to uger havde han solgt campingvognen til prisen. Karen blev selvfølgelig glad. Men det
blev Thomas’ mor mildest talt ikke.
– Min mor annullerede aftalen OG skældte mig hæder
og ære fra. Og i stedet måtte jeg nøjes med to rammer sodavand som tak for hjælpen, fortæller Thomas
med en bittersød stemme.
Lykkes med sine mål
Thomas fandt det temmelig urimeligt. Men det fik
ham nu ikke på andre tanker. Tværtimod fik Thomas
endnu en gang bekræftet, at når han først går helhjertet ind i noget, så skal det nok lykkes.
I dag arbejder Thomas Holden som “Client Executive”
hos Miracle 42. Her sidder han som salgsansvarlig for
nogle af de allerstørste kunder inden for bl.a. Managed
Services.

For mig handler salg rigtig
meget om at opbygge
relationer – og om at skabe
tillid mellem mennesker

Tæt på Thomas
Navn: Thomas Holden
Stilling: Client Executive
hos Miracle 42.
Ansat siden 2013
Privat: Gift med sygeplejerske Hanne Holden
og far til Filippa og Felix.
Bor i Bredballe ved Vejle.
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Thomas har altid det menneskelige aspekt med i sit job.

Når Thomas fortæller om sit job,
virker det velovervejet og ekstremt
passioneret. Han ved præcis, hvad
han gør, og hvorfor han gør det.

Det bliver for alvor en styrke, hvis
vi formår at skabe relationer og
kan drage nytte af hinandens
kompetencer.

– Jeg er ret god til at skabe relationer, siger Thomas. For mig handler
salgsprocesser rigtig meget om
at opbygge tillid mellem mennesker. Det er processen, hvor man
kommer tættere på hinanden, der
driver mig – fra at afdække behov
til at sidde i en endelig forhandling.
Kompetent og ordentlig
I det hele taget er der ingen tvivl
om, at Thomas er et ordentligt og

et kompetent menneske. En mand, der ved, hvad han
snakker om – og som samtidig er der 100 % for sine
kolleger og kunder. Men det er han også bevidst om
at være. Det er helt afgørende for Thomas ikke bare at
sælge varm luft. Du skal have dyb indsigt i de produkter eller services, du sælger. Og så skal du opføre dig
ordentligt som menneske. Specielt når man arbejder
med relationsbaseret salg i IT-branchen. Branchen
er så lille. Alle kender alle. Man møder helt sikkert en
“tabt” kunde eller en opsagt kollega igen. Og så er
det meget rart at blive husket som et kompetent og
ordentligt menneske.
Det menneskelige aspekt betyder i det hele taget
meget for Thomas i sit job. At have oparbejdet gode
relationer og være omgivet af mennesker, man har
tillid til, gør det nemmere at få succes og sjovere at gå
på arbejde.
– Jeg kan ikke lykkes alene i mit job, forklarer Thomas.
Det er altid i et samspil med mine kolleger. Jeg plejer
at sige, at det er en holdsport, hvor det drejer sig om at
spille hinanden gode. Det kan godt være, at min rolle
er at få tingene til at ske, men jeg er dybt afhængig af
kompetente kolleger i salgsprocessen. Og her er jeg
bare heldig at være omgivet af dygtige medspillere
hos Miracle 42.

Selvom Thomas startede sin salgskarriere med at
sælge en campingvogn, er han nu glad for, at det
endte med en karriere inden for IT.

Nye muligheder i ITR Group
Thomas udtrykker i det hele taget stor begejstring for
at være blevet en del af ITR Group. Det gælder både
på det personlige plan og på Miracle 42’s vegne.
– For mit eget vedkommende oplever jeg, at jeg på
den ene side sidder med det samme ansvar, hvilket
jeg er glad for. Men på den anden side er Miracle 42 nu
en del af noget større – en del af ny vækststrategi, som
også rummer helt nye muligheder for vores forretning
og for mit arbejdsliv.
Thomas mener dog, at der ligger mange uudnyttede
synergier i ITR Group, der venter på at blive opdaget.
Og han håber på, at man i fremtiden får øjnene op
for, hvordan ITR Group kan drage endnu mere nytte
af hinandens organisationer og ressourcer på tværs af
selskaberne.
– Jeg drømmer om, at vi kommer derhen, hvor vi ikke
lever hvert vores liv i organisationen – men hvor vi deler
viden, kompetencer og kunder, når det giver mening.
Hvis det lykkes, så tror jeg, at ITR Group står ekstremt
stærkt i fremtiden.
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KORT
& GODT

822 kg
I IT Relation bliver
der årligt spist 822 kg.
bananer, 1.850 kg. skyr
og brugt hele 122,4 km.
toiletpapir.

Jeg bager en del –
omtrent hver dag. Når
familien ikke gider spise
mit bagværk, så tager
jeg overskud med på
kontoret.
Thomas F., Sotea

Stella tog fusen på
Henrik igen i år. Hvem
der bare fik vatteret
skrivebord med julelys
og elektrisk tog.

Eget bryghus i Viby
I et baglokale i Viby har der sydet og
boblet og duftet af humle og jul de
sidste måneder af 2020.
Personaleforeningen, for både IT
Relation og Miracle 42, kastede sig
ud i bryggeriets kunst. Det resulterede i 300 juleøl, som blev nydt
af medarbejderne. Der er allerede
planer om nye bryg-eventyr.
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Tog dobbelt stik hjem
I efteråret 2020 delte Computerworld IT-priser ud, og det
blev ikke kun til én pris til ITR Group, vi har nemlig taget
intet mindrer end to. Sotea tog prisen ”Årets vækstkomet
2020 i Hosting branchen”, og Mentor IT løb med titlen
som ”Danmarks dygtigste til outsourcing, hosting og drift.”
Kåringerne tager afsæt i selskabernes regnskabstal og
kræver, at virksomheden er registreret i Computerworlds
Brancheguide. Begge selskaber har det til fælles, at de
har opfyldt kriterierne for hver deres pris.
Stort tillykke til begge selskaber med de flotte priser!

7%

af medarbejderne
hos Mentor IT har
tvillinger – egne børn
eller børnebørn.

Real horse power
Viste du, at Martin Mølgaard Skov
– Salgs- og kundeansvarlig i Sotea har
13 stk. shetlandsponyer til avl og udstilling. Han udstiller på shows og
kåringer i Danmark og Sverige.

Pausetræning
Wall sit og planke – hverdagskost hos Mentor IT.
Inspireret af Super Sund-helten, som var en
sundhedslinje i IT Relation.
Alle kan deltage via Teams, uanset lokation
eller hjemmearbejde.

114 kcal

At stå op forbrænder
kalorier. I gennemsnit forbrænder en person, der
vejer 68 kg. 114 kalorier hver
time, hvor de står op fx.
ved deres skrivebord.
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Covid-19 satte scenen for en helt anden måde at arbejde på
og skabte rammerne for en remote kultur. Den klassiske 8-16
kultur blev udfordret, og det viste sig, at der var mange nye
fordele forbundet med en højere grad af fleksibilitet. Både
for medarbejderen og for virksomheden.

Det drejer sig om at
være nærværende
Per Antoniussen sidder i dag i rollen som Head of
Digitalization i IT Relation og har ansvaret for ca. 30
personer i Microsoft Solutions. Her bærer hverdagen
præg af en remote kultur. Per har indvilliget i at deltage i en snak om, hvad vi som virksomhed skal være
opmærksom på set fra en leders dagligdag.
Nærvær er vigtigt i en remote kultur.
- I en dagligdag, hvor vi ikke ser hinanden fysisk, tror
jeg på, at det er vigtigt at vise, vi er nærværende. Jeg
gør en dyd ud af at kontakte mine medarbejdere, når
de sidder hjemme og arbejder. Det, at de føler sig set
og involveret i dagens opgaver, er vigtig. Vi får også en
god snak om alt muligt andet, der ikke nødvendigvis
er arbejde, for når det spiller hjemme – spiller det også
på jobbet.
Per har mange års erfaring med remote kultur, og en
anden vigtig ting er at have et regelsæt om, hvad der
forventes. Medarbejderne skal jo skabe de samme
rammer for en god arbejdsdag, som var de mødt
fysisk på arbejde.
- Jeg har tidligere oplevet, hvor der ikke var et regelsæt,
at medarbejderne sad i morgenkåbe og beskidt hullet
t-shirts og deltog i møder. Det er ikke super god stil.

”Walk the talk” = ordholdenhed
Per spørger om jeg har hørt om Walk the talk – ikke
umiddelbart. Kender til filmen Walk the Line, men det
er nok ikke det, Per mener.
- Det betyder kort sagt ordholdenhed. At du husker at
eksekverer på det, du siger. Det er noget, jeg altid har
haft med mig og levet efter både privat og på arbejde.
Hvis du spørger mit team, vil de nikke genkendende
til, at det er noget, der kendetegner mig som person.
- Det er netop væsentligt i en remote kultur, hvor vi
ikke ser hinanden fysisk, og alt sker via Teams og på
distancen. Da er det let at være ”ude af øje – ude af
sind” og derfor nemmere at glemme at eksekvere.
Forventninger til fremtiden
- Vi ser ind i en fremtid, der kræver, at vi organiserer
vores liv på en anden måde – både privat og jobmæssigt. Vi har alle et ansvar, og vi skal huske på, at ting
ikke kun sker fra lederens bord. Den enkelte medarbejder har også et ansvar for at få det til at ske – vi kan
vel sige, at vi alle er ”ledere i eget liv” (tag ansvar og sig
det højt).
-Du må ikke høre mig sige, at dette er et let job – for
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Pers mantra er "Du kan ikke
score - uden at have et mål".

Vi skal gøre IT Relation til
en endnu mere attraktiv
arbejdsplads og skal være
bedre til at omstille os og
tilpasse os arbejdsmarkedet
for også både at kunne fastholde og tiltrække god
arbejdskraft.

3 OVERORDNEDE MÅL ER GÆLDENDE FOR
AFDELINGEN MICROSOFT SOLUTIONS
Effektiv organisation med veldefinerede
processer og metoder
Mere end 10 rigtige gode referencekunder
Omsætningsvækst på mere end 15% årligt
Medarbejderstaben skal yderligere udvides i
løbet af år 2021 for at imødekomme markedets stigende krav til digitalisering... og vores
egne ambitioner om at være frontløber..

nogen. Men jeg tror på det, hvis du går til dette med et
åbent mindset. Det kræver, at vi lader os inspirere og
lærer af hinanden, dyrke de gode eksempler, lære af
vores fejl og glæde os over hinandens succeser – ja, så
bevæger vi os i den rigtige retning.
Samtalen lakker mod enden, men Per har en sidste
ting, som han gerne vil dele.
- For 9 måneder siden blev jeg tilbudt at komme med
ombord, og det er altid udfordrende og spændende at
starte i noget nyt. Men jeg vil sige, at jeg er utrolig glad
og stolt hver dag, når jeg møder ind på jobbet. Udover
mit fantastiske team og øvrige gode kolleger så glæder det mig dagligt at være en del af en virksomhed,
der tør tænke og agere anderledes. En virksomhed,
som tør se fremad og have visioner, der er med til at
sætte os på landkortet.

BÆREDYGTIGHED
PÅ AGENDAEN
Klimaforandringer er én af tidens største trusler. Som IT-leverandør har vi et stort ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid.
Vi skal handle her og nu, men vi skal også tænde det lange lys og
se fremtidige muligheder og løsninger. Det kommer du til at høre
meget mere om i næste nummer af VISIT.
Vi har spurgt medarbejdere hos IT Relation, hvordan de forholder sig til bæredygtighed?

Mette Kristine Bøving
Receptionist and Office
Coordinator, IT Relation

Sarah Mølgaard Berg
Support Specialist, IT Relation

Hvad gør du for at tænke bæredygtigt
i hverdagen?

 vad gør du for at tænke bæredygtigt
H
i hverdagen?

Corona har hjulpet bæredygtighed på vej
hjemme hos os. Ud fra et smittehensyn
handler vi fx ikke så ofte. Vi er blevet bedre
til at bruge det, vi køber, og smider mindre
mad ud. Og i et år med begrænset social
aktivitet har dét at være “first-mover” på
tøjsiden heller ikke været vigtigt. Det tænker
jeg, vi skal holde fast i. Vi skal købe mindre tøj
– og tøj, hvor der er tænkt mere over, hvordan
det er produceret.

Faktisk synes jeg, vi er gode til at gå efter
ting af genbrugeligt plastik. Vores termokopper er fx lavet af genbrugt plastik fra gamle
plastiklåg. Vi har også koblet lysdæmpere og
-afbrydere på vores lys i underetagen, som
kan styres fra mobilen. Og faktisk har vi skiftet
til et elselskab, som tilbyder grøn strøm.

Hvordan
tænker du bæredygtighed

ind i dit arbejde?
Jeg er mest bevidst om den sociale bæredygtighed på kontoret. Hvordan skaber og
fastholder vi trivsel? Hvordan skaber vi robuste arbejdsfællesskaber? Derfor er jeg glad for
at se, at det også er ét af verdensmålene.
Har du (eller din familie) et bæredygtigt
mål for 2021?
Vi skal cykle mere og lade bilen stå. Og selvom omstændighederne “tvang” os til at holde ferie i Danmark, har vi fået øjnene op for,
at der er meget at se i vores nære omgivelser.
Så ferie i Danmark er et lille bidrag.

Hvordan
tænker du bæredygtighed

ind i dit arbejde?
IT Relation startede ”Work as-an-agileService-koncept”, da Corona væltede ind
over Danmark. Vi har arbejdet hjemmefra
i et år, og det har sparet vores jord for en
masse brændstof. Jeg vil helt sikkert fortsætte med at tænke på, om det er nødvendigt at køre.
Har
du (eller din familie) et bæredygtigt

mål for 2021?
Ja, vi er faktisk i gang med at købe en ny
hybridbil. Og så vil jeg gerne skifte vores
vaske- og skyllemiddel ud med sæbebær,
som er et bæredygtigt alternativ.

