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Aktivitetsprogram for IDA IT 

 

2. halvår 2019  

 

Her kan du se de mange spændende arrangementer, som IDA IT udbyder i det kommende 

halvår. Find mødested under hvert enkelt arrangement. Der er flere arrangementer på vej – 

opdateret program udsender vi i august. 

 

Sidst i programmet kan du se, hvordan du melder dig til arrangementerne samt læse mere 

om IDA IT. 

 

August 
 

Tag dit eget Big Data Lab med hjem 
Mandag 19. august, kl. 16:00-19:00, København 
 

Arr.nr.  

332089 

 

Kom i gang med Big Data uden et stort arbejde med at sætte et miljø op. Du bliver 

introduceret til en Big Data løsning, der både kan køre i skyen og på din egen PC - og til 

nogle værktøjer, så du kan lege videre derhjemme. (Husk PC). 

Foredragsholder: John Aasted Sørensen og Jacob Nordfalk, Lektor at DTU. 

Arrangør: Karsten Bormann, IDA IT. 

 

Codinghell: Continuous Delivery, pizza og øl 
Tirsdag 27. august, kl. 16:00-20:00, København 
 

Arr.nr.  

331946 

 

Codinghell er et gå-hjem-møde for os, der udvikler software og har en holdning til det. Vi 

får tre gedigne oplæg og der bliver masser af debat og erfaringsudveksling - og så er der 

pizza & øl! 

Foredragsholder: Michael Zedeler, Jan Krag & David Stick. 

Arrangør: Kåre Løvgren, IDA IT. 
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Workshop: Google Drev - tips, tricks og teknikker 
Tirsdag 27. august, kl. 17:00-20:00, København 

 

Arr.nr.  

332552 

 

På denne workshop arbejder vi med Googles alternativ til office-pakker. Dette inkluderer en 

gennemgang af programmerne til tekstbehandling, regneark, kalender, præsentationer osv. 

Samt opsætning af læse- og skriverettigheder. 

Foredragsholder: Jacob Nordfalk, Lektor at DTU. 

Arrangør: Finn Gustafsson & Anton Rydahl, IDA IT 

 

 

Kend din Compiler – og Linux 
Torsdag 29. august, kl. 17:00-19:30, København 

 

Arr.nr.  

332677 

 

Softwareudvikling handler om meget mere end brugergrænseflader og hvordan man benytter 

standardbiblioteker.  

Dette meetup fokuserer især på det hardware-nære, hvor begreber som Linux, Reverse Engineering, 

kodeinspektion, debugging og binære filstrukturer er i fokus.  

 

Foredragsholder: Jens Schønberg, Softwareingeniør 

Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT 

 

 

Join us at the security event of the year: Homeland Security 
Conference 2019 
August 28 & 29, Fredericia 

 

Arr.nr.  

332649 

 

This year, the Homeland Security Conference takes a point of departure in the concepts Smart Cities & 
Sensitive Sites and as usual we will identity challenges and explore proactive countermeasures.  

The conference is a two-day event, and we expect around 150 participants.  
 
Arrangør: Poul-Erik Hansen, IDA IT & CenSec 
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September 
 

Ind i maven på Machine Learning - og hvad med Dansk? 
Mandag 2. september, kl. 16:00-18:00, København 
 

Arr.nr.  

332547 

 

Kom med til dette dobbelt ML arrangement på Alexandra Instituttet. Vi dykker ned i 

hvordan man kan lave god machine learning på mindre sprog som Dansk, og så skal vi 

høre om hvordan man kigger ind i modellen og forklarer hvordan beslutningerne tages. 

Foredragsholdere: Amalie Pauli Nyhagen & Niklas Kasenburg. 

Arrangør: Thomas Juel Gilbert, IDA IT. 

 

Driving IT Aarhus 
Torsdag 5. september, kl. 12:00-18:00, Centralværkstedet, Aarhus 
 

Arr.nr.  

331608 

 

Kom og hør om alt hvad der er spændende ved IT og digitalisering. Den 5. september 

blænder vi for første gang op for "Driving IT - Aarhus" i det dejlige "Centralværkstedet" i 

Aarhus. Konceptet bliver det samme som "Driving IT" i København. 

Programmet bliver i to spor, sat sammen af en gruppe græsrødder, som søger efter det, 

der er nyt, spændende og vigtigt inden for IT nu. Du kan regne med at høre om sikkerhed, 

software- og softwareudvikling, AI – og mon ikke, der kommer solidt input på blockchain 

også? 

 

Sådan bliver du hacket - Kom med på en rejse gennem de forskellige 
faser i Cyber Kill Chain 
Tirsdag 17. september, kl. 16:00-18:00, København 
 

Arr.nr.  

332549 

Forstå truslen: Cyber Kill Chain. Christian Dinesen forklarer de 7 trin i Cyber Kill Chain og 

demonstrerer udvalgte teknikker og værktøjer, der ofte benyttes af hackere til at trænge ind 

i systemer og netværk. 

Foredragsholdere: Christian Dinesen.  

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT.  
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Oktober 
 

Styrk din software-udvikling med CMMI Version 2 - fokus på 
performance og agilitet - og hør om en virksomheds praktiske 
implementering og resultater 
Tirsdag 1. oktober, kl. 16:30-19:30, København 
 

Arr.nr.  

332542 

 

I 2018 udkom "The Capability Maturity Model Integration" (CMMI) i en væsentligt opdateret 

version, der understøtter agile metoder og skaber solidt fundament for produkt- og 

softwareudvikling.   

Få overblikket og hør om en virksomheds erfaringer i praksis. 

Foredragsholdere: Diego Børresen Llado. 

Arrangør: Diego Børresen Llado, IDA IT. 

 

Digital projektledelse – Hvad er det? Og hvad kræver det af dig som 
projektleder? 
Onsdag 9. oktober, kl. 16:00-18:00, København 
 

Arr.nr.  

332548 

 

Digital projektledelse er under markant forandring. Hvad er det, der sker? May-Britt 

Højgaard, partner i Devoteam giver et overblik over trends og praktiske erfaringer inden for 

digital projekt- ledelse.  

Foredragsholdere: May-Britt Højgaard. 

Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT.  

 

Styrk din software-udvikling med CMMI Version 2 - fokus på 
performance og agilitet - og hør om en virksomheds praktiske 
implementering og resultater. 
Onsdag 9. oktober, kl. 16:30-19:30, Aarhus 
 

Arr.nr.  

332544 

 

I 2018 udkom "The Capability Maturity Model Integration" (CMMI) i en væsentligt opdateret 

version, der understøtter agile metoder og skaber solidt fundament for produkt- og 

softwareudvikling.   

Få overblikket og hør om en virksomheds erfaringer i praksis. 

Foredragsholdere: Carsten Højmose Kristensen. 

Arrangør: Ole Dahl, IDA IT. 
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Workshop: Android: Introduktion til Android-udvikling 
Onsdag 9. oktober, kl. 17:00-20:00, København 
 

Arr.nr.  

332551 

 

Kom i gang med at programmere native Android. Vi starter fra bunden men går hurtigt 

frem, sådan at vi når både Java- og Kotlin udvikling.  

Foredragsholdere: Jacob Nordfalk, Lektor at DTU. 

Arrangør: Finn Gustafsson & Anton Rydahl, IDA IT. 

 

ITIL 4 handler ikke alene om IT 
Onsdag 30. oktober, kl. 16:00-18:00, København 
 

Arr.nr.  

332462 

 

Hvis du hører til dem, der troede, at ITIL handler om IT(-drift), vil denne øjenåbner udvide 

horisonten for, hvad ITIL egentlig er for en størrelse, og hvad frameworket kan bruges til. 

ITIL er et IT service management framework – men i ITIL 4 er der langt mere fokus på 

service end på IT. Der er ingen forskel på ”IT-afdelingen” og ”forretningen” – hele 

virksomheden er én samlet serviceleverandør, der opererer i et komplekst samspil mellem 

mennesker (både i og uden for organisationen), som anvender forskellige metoder til at 

udføre deres arbejde, understøttet af information, automatisering og teknologi. 

Foredragsholder: Caspar Miller, Service Management konsulent og medudvikler af ITIL4. 

Arrangør: Birte Damsgård, IDA IT. 

 

November 
 

Driving IT 2019 
Fredag 1. november, kl. 8:30-18:00, København 
 

Arr.nr.  

329501 

 

Driving IT er IDA IT's store årlige 4-spors konference, hvor alt det vigtige og fremadrettede 

om IT tages op på en dag. Konferencen bliver en fantastisk oplevelse med 40 talere og 

mindst 400 deltagere. 

Program for konference forventes klar september 2019. 

 

Nerves are wiring our body. How much do we know about the 

nerve microstructure? 
Tuesday November 5th, at 16:00-18:00, Copenhagen 
 

Arr.nr.  

332550 

 

Improve models + accuracy of diffusion MRI: we need to know the true 3D microstructure 

of the BRAIN. Does diabetes influence the radius, trajectory and organization of myelinated 

axons in human peripheral NERVES?  

Speakers: Tim B. Dyrby & Vedrana Andersen Dahl, Associate Professors at DTU. 

Organizer: Finn Gustafsson, IDA IT.  
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Introduktion til Capture the flag 
Tirsdag 12. november, kl. 16:00-18:00, København 
 

Arr.nr.  

332541 

 

Kan du blive hacker eller kan du lide mentale udfordringer? Hør om erfaringer med at 

bruge CTF events, som en del af den interne awareness træning. Og se en række 

eksempler på løsning af opgaver. 

Foredragsholdere: Martin Clausen, chefsikkerhedsarkitekt i Danskebank & Alexander 

Staalgaard. 

Arrangører: Jørn Guldberg og Alexander Staalgaard, IDA IT. 

 

December 
 

Valg-hacking med Carsten Schürmann – ITU 
Mandag 2. december, kl. 16:00-18:00, København 
 

Arr.nr.  

332639 

 

Program under udarbejdelse. 

Foredragsholder: Carsten Schürmann, ITU. 

Arrangører: Peter Falk, IDA IT. 
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IDA IT 
 

Med ca. 9.600 medlemmer er IDA IT et af de største fagtekniske netværk under 

Ingeniørforeningen, IDA. Vi arrangerer seminarer og møder om aktuelle emner, der 

er relevante for vores medlemmer og andre edb-folk og it-eksperter. IDA IT lægger 

vægt på at være et forum for personlig kontakt og på at skabe debat om emner, der 

er oppe i tiden.  

Vores aktiviteter arrangeres af netværkets bestyrelse og associerede 

bestyrelsesmedlemmer. Henvend dig til bestyrelsen, hvis du er interesseret i at 

deltage i planlægningen af vore medlemsmøder og arrangementer, eller hvis du har 

idéer til aktiviteter.  

Annoncering af arrangementer 

Annoncering af arrangementerne foregår via vores nyhedsmail og på 

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/faglige-netvaerk-oversigt/it 

 

Tilmelding til arrangementer 

Du kan tilmelde dig vores arrangementer på ida.dk –  

indsæt arrangementsnr. i søgefeltet, hvorefter du kan se program og 

tilmeldingsfunktion. 

Husk, at du skal være logget på https://ida.dk/arrangementer-og-kurser for at tilmelde dig.  

 

Deltagerlister 

Når du er tilmeldt et arrangement, kan du selv trække en deltagerliste. Der vil derfor ikke blive udleveret 

deltagerliste på vores arrangementer. 

Forplejning på gå-hjem-møder (2-timer) 

Forplejning på mødet: Kaffe/te ved mødestart og frugt/sodavand i pausen. 

 

Mød op - det er ikke gratis! 

De fleste af IDA ITs arrangementer er gratis for IDAs medlemmer.  

Men der er både udgifter og tid fra de frivillige i bestyrelsen forbundet med at lave 

disse arrangementer.  

Husk derfor at afmelde dig arrangementet, hvis du bliver forhindret i at deltage.  

Der bliver måske plads til nogen fra ventelisten, eller vi kan lave en bedre 

stoleopstilling. Desuden sparer vi penge på forplejningen. 

Præsentationer fra arrangementer 

Præsentationer fra oplægsholderne kan downloades som PDF. Som udgangspunkt 

inden for 2 dage efter afholdelse.  

Gå ind på MIT IDA og find arrangementet under ”Vis alle mine arrangementer”. 

Vælg ”Vis dette arrangement” Du kan finde præsentationerne under overskriften 

”Filer”. 

 

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/faglige-netvaerk-oversigt/it
https://ida.dk/arrangementer-og-kurser

