Aktivitetsprogram for IDA IT
2. halvår 2020
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 – vi udsender et opdateret program i august.
Sidst i programmet kan du se, hvordan du melder dig til arrangementerne samt læse
mere om IDA IT.

August
Lego Mindstorms Robot Workshop
Søndag 9. august, kl. 11:00-13:50, Aarhus

Arr.nr.
337201

Bliv klogere på blokprogrammering ved at tegne med LEGO Mindstorms-robotter og
sæt ekstra kulør på hverdagen.
Foredragsholdere: Hans Klysner, robotworkshop.dk, Klaus Hahn & Alexander
Christensen, studerende ved Datalogi.
Arrangør: Joanna Christensen, IDA IT.

Digital Borgerinddragelse: Et ‘New Normal’?
Torsdag 13. august, kl. 14:30-16:00, Webinar

Arr.nr.
337175

Hvordan og hvornår benytter vi os af digitale løsninger og muligheder? Hvad har vi
gjort os af erfaringer fra COVID-19, og hvordan kan vi optimere det, vi ‘plejer’ at gøre
inden for samarbejde, borgerinddragelse og co-creation?
Foredragsholdere: Kenneth Pryssing Nøhr, digitaliseringsmedarbejder i Hjørring Kommune
& Søren Kielgast, CitizenLab Partner i Danmark.
Arrangører: Samarbejde mellem Nordjyske Planlæggere, IDA Nord og IDA IT.
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Morgenbriefing: Microservices at Scale at Uber with a deep
dive on our new In-House Cloud Platform

Arr.nr.
337199

Onsdag 19. august, kl. 08:30-09:30, Webinar
Yderligere information og program er på vej. Hold dig opdateret på IDA ITs hjemmeside.
Arrangør: IDA IT.

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

Arr.nr.
337122

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.
Foredragsholdere: John Aasted Sørensen & Jacob Nordfalk, Lektor at DTU.
Arrangør: Karsten Bormann, IDA IT.

IDA IT: Kreativ machine learning i browseren med ml5js –
workshop

Arr.nr.
337050

Mandag 24. august, kl. 17:00-19:00, København
Machine Learning giver computere evnen til at lære uden at blive eksplicit
programmeret. Denne hands on workshop går ud på at træne algoritmer til at
genkende hunde, katte, ansigtsudtryk, kropspositioner, lyde og alt muligt andet.
Foredragsholder: Andreas Refsgaard, interaktions designer, kunstner & underviser.
Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT.

Android Webudvikling
Torsdag 27. august, kl. 16:00-18:00, København

Arr.nr.
337237

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.
Foredragsholder: Jacob Nordfalk, Lektor ved DTU.
Arrangør: Finn Gustafsson, IDA IT.
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Morgenmøde: ”Hvordan bruges kunstig intelligens
dataansvarligt – fx i sagsbehandling?”

Arr.nr.
335703

Fredag 28. august, kl. 08:30-10:30, København
Vi tager udgangspunkt i udfordringer og konsekvenser ved at lade algoritmer foretage
automatiseret sagsbehandling og beslutningstagning og herved fx lade algoritmerne
diktere vores beslutningsprocesser på socialområdet.
Foredragsholdere: Ole Kjeldsen, bestyrelsesmedlem ved Rådet for Digital Sikkerhed
samt direktør hos Microsoft,
Anders Kofoed-Petersen, Direktør hos Alexandra Instituttet samt professor i anvendt
kunstig intelligens ved NTNU,
Nicolai Paulsen, konsulent hos Dansk Socialrådgiverforening,
& Hanne Marie Motzfeldt, professor ved KU.
Arrangør: IDA IT.

IDA IT: Introduction to Google Flutter app-builder – Flutter
Workshop: Add firebase to Your Flutter App

Arr.nr.
335307

Monday August 31st, at 17:00-19:30, Copenhagen
Learn how to implement Firebase into your Flutter app.
Build on top of an app and learn how to add Firebase to the app. Follow along and see
how easy it is to interact with a database.
Speaker: Martin Løseth-Jensen, Student App Developer at Adapt A/S.
Organizer: Kurt Westh Nielsen, IDA IT.

September
Dagens trusselsbillede!
Torsdag 3. september, kl. 17:00-19:00, København

Arr.nr.
334609

Trusselsbilledet flytter sig konstant, og det er særdeles vanskeligt forudse, hvor i ITsystemerne de næste angreb sker. Men et er sikkert – de kan nemt koste meget dyrt.
Foredragsholdere: Jacob Herbst, CTO for Dubex & Keld Norman, Security Consultant
ved Dubex.
Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT.
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IDA IT: RunwayML – en schweitzerkniv for kunstig intelligens
– Workshop

Arr.nr.
337051

Torsdag 3. september, kl. 17:00-19:00, København
Mulighederne i kunstig intelligens er mange, men ofte kan det være svært at vide,
hvordan du kommer i gang.
Foredragsholder: Andreas Refsgaard, interaktions designer, kunstner & underviser.
Arrangør: Kurt Westh Nielsen, IDA IT.

Fra monolit til microservices – DMI’s Frie Data
Mandag 7. september, kl. 16:00-16:00, København

Arr.nr.
337232

DMI giver i de kommende år gratis og fri adgang til sine data om vind og vejr. Kom og
hør, hvordan DMI arbejder med agil udvikling og microservices som midler til at give
adgang til data.
Foredragsholdere: Morten Thaarup, afdelingschef for frie data i DMI & Stefan
Rethmeier, udvikler i DMI.
Arrangør: Diego Børresen Llado, IDA IT.

IDA IT debat: Softwares levetid, produktansvar, miljø og
mursten

Arr.nr.
337146

Tirsdag 8. september, kl. 18:00-20:00, København
Kom og hør Poul-Henning Kamp, kendt softwareudvikler (bl.a. Varnish) og
meningsdanner på fri fod sammen med Peter Favrholdt, (Ztove) til en diskussion om
softwares levetid, produktansvar, miljø og mursten.
Foredragsholdere: Poul-Henning Kamp, softwareudvikler & Peter Favrholdt,
CEO/CTO og grundlægger af Ztove.
Arrangør: Rolf Ask Clausen, IDA IT.

HPC – High Performance Computing for ML & Deep
Learning

Arr.nr.
337241

Thursday September 10th, at 17:00-19:00, Copenhagen
In this talk, HPC activities in the embedded market, machine learning, technical
sciences and social sciences are presented. It is discussed what DTU does in HPC and
how you can engage.
Speaker: Sven Karlsson, Associate professor at DTU Compute
Organizer: Finn Gustafsson, IDA IT.
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Morgenmøde: ”Kan sundhedsdata behandles og deles
forsvarligt?”

Arr.nr.
335702

Fredag 11. september, kl. 08:30-10:30, København
Rådet for digital sikkerhed holder i samarbejde med IDA IT et morgenmøde om brug
og behandling af sundhedsdata – hvorvidt sundhedsdata håndteres forsvarligt,
patientens rettigheder og metoder til anonymisering af data.
Foredragsholdere: Kim Larsen, bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed, og
Group Chief Security Officer og Chief Information Security Officer ved Systematic,
Birgitte Drewes, enhedschef hos Styrelsen for patientsikkerhed,
Thomas Birk Kristiansen, Læge og formand for Patientdataforeningen
& Gert Læssøe Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i Råder for Digital Sikkerhed og leder af
Security Lab ved Alexandre Instituttet.
Arrangør: IDA IT.

Google Drev Workshop
Tirsdag 22. september, kl. 16:00-18:00, København

Arr.nr.
337238

På denne workshop arbejder vi med Googles alternativ til office-pakker. Gennemgang
af programmerne til tekstbehandling, regneark, kalender, præsentationer osv.
Foredragsholder: Jacob Nordfalk, lektor ved DTU.
Arrangør: Finn Gustafsson, IDA IT.

Sådan bliver du hacket – Kom med på en rejse gennem de
forskellige faser i Mitre Att&ck

Arr.nr.
334610

Tirsdag 29. september, kl. 16:00-18:00, København
Forstå truslen: Cyber Kill Chain.
Christan 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.
Foredragsholder: Christian Dinesen, Subject Matter Expert ved Combitech.
Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT.
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Oktober
Introduktion til Google Ads – en samlet løsning til
onlinemarkedsføring

Arr.nr.
334625

Torsdag 1. oktober, kl. 16:30-18:30, Aarhus
Det bliver gradvist sværere at få besøgende fra organiske Google-søgninger, og derfor
er der i højere grad brug for annoncering. På dette gå hjem-møde bliver du
introduceret til markedsføringsløsningerne Google Search Network og Google Display
Network.
Foredragsholder: Anton Rydahl, medstifter af Advative ApS.
Arrangør: Anton Rydahl, IDA IT.

Driving IT 2020
Fredag 30. oktober, kl. 08:30-18:00, København

Arr.nr.
334228

30. oktober 2020 blænder styregruppen bag ”Driving IT” op for 7. version af den
levende og begavede konference om den vilde og allestedsnærværende IT-virkelighed.
Driving IT 2020 bliver en fantastisk oplevelse med 4 spor, 40 talere og mindst 400
deltagere.
Som deltager får du et super netværk, spændende røverhistorier, dybt tankevækkende
indlæg og masser af nyttigt værktøj med hjem.
Hold dig opdateret på konferencesiden!

November
It-sikkerhedsupdate 2020 – Få fremtidssikret itsikkerhedsstrategien

Arr.nr.
334608

Onsdag 11. november, kl. 17:00-19:00, København
Henrik Kramshøj har arbejdet hands on med it-sikkerhed siden 1990’erne og undervist
i over 15 år. Han har hjulpet virksomheder med at undersøge virksomhedernes ITsikkerhed ved at agere hacker og prøve at bryde ind i kundernes netværk.
Foredragsholder: Henrik Kramshøj, Security Architect ved Coop Danmark.
Arrangør: Niels Adler-Nissen, IDA IT.
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LearningT (digital learning and research)
Tuesday November 17th, at 16:00-18:00, Copenhagen

Arr.nr.
337240

DTU LearnT works with digital learning technology development and research in
collaboration with industry, academia and other organizations. In this talk I ask more
questions than claim to have the path to desired succes, which itself is controversial.
Speaker: Md Saifuddin Khalid, Associate professor at DTU.
Organizer: Finn Gustafsson, IDA IT.

December
Perspektiverne i kunstig intelligens og machine learning
Torsdag 3. december, kl. 16:00-18:00, København

Arr.nr.
337239

Dette foredrag vil give en introduktion til kunstig intelligens og machine learning, hvad
der karakteriserer et godt data projekt samt centrale muligheder og udfordringer ved
disse teknologier.
Foredragsholder: Line Clemmensen & Morten Mørup, lektorer ved DTU.
Arrangør: Finn Gustafsson, IDA IT.

Save-the-date for konference om dansk rumindustri
Onsdag 9. december, kl. 09:00-16:00, København
Konferencen vil fokusere på de sidste nye muligheder indenfor markedet. Den vil
bringe den danske rumindustri sammen, både de allerede etablerede virksomheder
men også sætte fokus på de spirende nye teknologier fra start-up virksomheder fra
den nyligt etablerede ESA BIC inkubator. Hertil kommer også det vigtige danske
initiativ omkring space exploration, som samler mange af de eksisterende aktører
omkring et målrettet dansk bidrag til udforskning af rummet.
Arrangementet vil blive annonceret i nyhedsbrevet, og du kan læse mere om konferencen
samt finde tilmeldingen på konferencesiden.
Arrangører: IDA IT, IDA Space & CenSec.
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IDA IT
Med ca. 13.500 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 universe.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 gratisarrangementer.
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 nederst på siden
under overskriften ”Filer”.

Side 8 af 8

