NETVÆRK FOR IT-PROFESSIONELLE
Sammen med medlemmerne skaber vi
netværk, hvor stærke relationer,
sparring og ny viden er til værdi for
både dig og din organisation

Bliv en del af
et netværk

Drift og sourcing

IT Service
Management
Få nye vinkler på
hvordan it-processer
understøtter forretningens behov på
den mest effektive
måde. Netværket har
en metodisk bred
tilgang, og udfordrer
alt fra ITIL til traditionelle tilgange.

IT Operation
Bliv en del af et
operationelt netværk,
hvor et højt fagligt
niveau sikrer udbytterig inspiration til at
understøtte og udvikle en velfungerende
it-drift.

Service
Integration &
Multisourcing
Få ny viden og
sparring om
serviceleverancer
med involvering af
flere leverandører.

Lean og DevOps

IT Jura

Bliv udfordret og
inspireret med nye
input omkring Lean
og DevOps. Netværket afholder en
række åbne møder
i efteråret 2017 og
første netværksmøde
i januar 2018.

Del it-juridiske
erfaringer og få
kvalificeret sparring
i et fortroligt forum.
Fokus er på de juridiske aspekter af it og
it-anvendelse i bred
forstand.

Ledelse

Arkitektur

.NET
Bliv stærkere på alle
aspekter af .NET
baseret softwareudvikling. Via erfaringsudveksling om alt
fra nye teknologier
til softwarearkitektur, får du konkrete
løsningsforslag på
forskellige cases.

Enterprise
Architecture
Øst/Vest
Skab værdi i dit daglige arbejde med EA og
få kompetent sparring
på forankring af EA i
din organisation. Der
er netværk i Jylland
og på Sjælland.

IT-arkitektur i
praksis

Forandringsledelse

Business
Intelligence

Gå i dybden med teknologier, teknikker og
de praktiske elementer af it-arkitektur. Et
netværk for udøvende og praktiserende
arkitekter.

Bliv skarpere på
hvordan du og din
organisation kan
drive forandringer,
og imødegå de
stigende krav om
forandringsvilje og
-evne.

Styrk dit professionelle netværk indenfor
business intelligence og få inspiration
indenfor både de tekniske og forretningsmæssige discipliner.

DANSK IT er Danmarks største interesseorganisation for it-professionelle med 7000 medlemmer.
Vi huser over 20 netværk og er altid åbne for nye netværksideer.
Alle netværk faciliteres af fagligt funderet profiler. For at deltage i et netværk er det vigtigt, at du
har den rette profil og engagerer dig i netværkets aktiviteter.
Læs mere om alle DANSK IT´s netværk på www.dit.dk/netværk

Governance

Informationssikkerhed

Forretningsudvikling og IT

Hold dig skarp
indenfor it-sikkerhed
i et forum, der
udfordrer aktuelle
problemstillinger,
deler erfaringer
og kigger på
udviklingstendenser.

Udfordr din
forståelse af
forretningsudvikling
sammen med
profiler, der arbejder
med at udvikle og
rådgive i forhold
til it-strategiske
beslutninger.

Program- og projektledelse

Persondatabeskyttelse i
praksis
Netværket er for
DPO’er og andre med
ansvar for data. Hent
sparring, inspiration
og diskuter problemstillinger. Dreven
jurist med 25 års
erfaring faciliterer
møderne.

Program- og
projektledelse

Scrum og Agile
Practices

Få udfordret din rolle
som program- eller
projektleder sammen
med ligesindede. Via
konstruktive diskussioner og faglige
indlæg problematiseres og udfordres best
practices.

Få nye perspektiver
og indspark til dit arbejde med scrum og
agile metoder. Netværket er målrettet
erfarne projektledere
indenfor området.

Digitalisering

Strategisk ledelse

Kvinder og
IT-ledelse
Hent faglig sparring
og nye ledelsesperspektiver i et fortroligt forum af kvindelige it-ledere.

CIOs
Bliv en del af et strategisk forum for profiler med overordnet
ansvar for it i større
danske og internationale virksomheder. Få
sparring i øjenhøjde
og skab værdifulde
relationer.

IT-strategi &
High Performance
Teams
Hvordan skabes og
gennemføres itstrategier? Hvordan
udvikles et high
performance team?
Netværket er for dig
med ansvar for itstrategi og personale.

Program- og
porteføjleledelse
Skab de bedst mulige
forudsætninger for
program- og porteføljeledelse i din organisation. Sparring på
strategiske udfordringer giver nye perspektiver på fremtiden.

Offentlig
Digitalisering
Øst/Vest
Få kvalificeret sparring på både processer og teknologi
af fagkolleger med
ansvar for digitalisering i den offentlige
sektor. Der er netværk i Jylland og på
Sjælland.

Nyt netværk
BIG DATA & ANALYTICS
Hent inspiration og sparring sammen med professionelle, der arbejder med både tekniske og
forretningsmæssige discipliner indenfor Big Data og Analytics.

Hvordan kan DANSK IT’s netværk løfte
dine professionelle kompetencer?
Kontakt os for yderligere information eller en uforpligtende snak.

Netværksansvarlig

Netværkskoordinator

Netværkskoordinator

Netværkskoordinator

Claudia Zöllner
33 17 97 82
cz@dit.dk

Camilla Wyrna Hansen
33 17 97 85
cwh@dit.dk

Nina Skjøtt Christiansen
31 53 58 92
nsc@dit.dk

Signe Mjelva Østergaard
33 17 97 86
sim@dit.dk

Priser

• Netværk

7.650 kr.

• Program- og Porteføljeledelse

14.500 kr.

• Strategisk netværk for CIO´s

20.000 kr.

Priserne er ex moms og dækker et års medlemskab af netværket. Det forudsættes, at du er medlem af DANSK IT.

Om DANSK IT
DANSK IT er en uafhængig interesseorganisation og et fællesskab for it-professionelle. Her kan du sætte
fokus på din karriere gennem fortsat kompetenceudvikling og deltagelse i Danmarks største it-faglige netværk. DANSK IT arbejder for at fremme og understøtte it, hvor dette skaber værdi for samfundet
og den enkelte. At samle, styrke og udvikle it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed.
Og på et uafhængigt grundlag varetage samfundets og medlemmernes it-interesser.

Følg DANSK IT
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