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Lidt praktik inden start
Har du spørgsmål

Vil du gerne gense slides

Generer ”video-vinduet”

kan du stille dem i chatfunktionen, og de vil blive
besvaret efter ‘talk’en’

bliver denne DevoTalk optaget
og gjort tilgængelig på sitet
devotalks.dk

af dagens taler i fht. at se slides,
kan du selv drag’n’drop’e
vinduet til et passende sted
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Devoteam cloud-analyse 2020
• Spørgeskema udsendt til mere end 1000 virksomheder
• Interviews med en række danske virksomheder
• Rapporten består af to dele:
• Analysen
• Baggrundsinformation

Rapporten er gratis og kan findes på Devoteam.dk

• Hvilke strategier for cloud anlægges, og hvilke
udfordringer er det med efterlevelse?

Temaer for
analysen

• Hvilke bevægelser er der sket mod cloud, og hvilke
er planlagt for de kommende år?
• Hvad har været drivende for at satse på cloud?
• Hvilke cloud-services er taget i brug, og hvilke er der
planer om at anvende?
• Hvad er mest begrænsende for at tage cloud
services i brug?
• Hvilke gevinster er opnået?
• Hvordan påvirkes it-afdelingens
værktøjsanvendelse og interne organisering af en
større cloud-anvendelse?

Cloud analyse 2020
• Uddrag fra rapporten

Hvilke mål prioriterer danske
virksomheder højest?
Cloud understøtter den digitale
transformation
Alle punkter understøtter en
shift-left strategi, altså at bruge
ressourcer proaktivt på
fremadrettede, innovative
løsninger frem for reaktiv drift
og support.

Organisering i it-afdelingen

DevOps og tværgående
teams er med til at
understøtte udviklingen
mod cloud

Metoder og rammeværk

ITIL er stadig vidt udbredt,
Behovet for agilitet og for at
opfylde forretningsmæssige
behov hurtigere øger
udbredelsen af SCRUM og
DevOps, men med ITIL 4
High Velocity IT er ITIL
blevet Cloud parat.

Kompetencer i it-funktionen

Styrkelse af behov for
kompetencer til bl.a. cloud,
arkitektur og integration.
Stagnation i behov for
kompetencer indenfor
drift/support og
softwareudvikling.

Blandede leverancemodeller i højsædet

Hovedbudskaber
fra rapporten i
relations til dagens
DevoTalk

Fire ud af fem af de adspurgte virksomheder planlægger at aftage, eller
aftager allerede i dag cloud-services fra flere forskellige leverandører,
samtidig med at de anvender de klassiske leverancemodeller som onpremises. Herved afspejler undersøgelsen den generelle trend imod
multi-cloud (anvendelse af flere forskellige cloud-leverandører) og Hybrid
IT (sammensætning af fx on-premises og cloud-services).

Mangel på cloud-kompetencer
Over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har svært ved at
opbygge de rette kompetencer til at efterleve cloud-strategien, hvilket
afspejler den generelle mangel på it-kompetent arbejdskraft i Danmark.
Organisatorisk understøttelse af cloud: DevOps og teams
Til spørgsmålet om, hvilke metoder og rammeværk it-afdelinger har
satset på for at kunne understøtte anvendelsen af cloud, svarer cirka 1/3,
at de bruger principper fra DevOps.

Cloud analyse 2020
• Hvordan kan det adresseres

Cloud strategi
• Hvilken Cloud strategi er valgt

• Cloud betyder ikke drift- eller supportfri

• Hvilke ”retained capabilities” ønsker man?

De strategisk valg ifm Cloud
har stor indflydelse på
hvordan man organiserer sig
og hvilke kompetence man
skal have i egen organisation

Service Integration and Management (SIAM)
ITSM model for håndtering af et multisourcing/multicloud setup med mange,
integrerede services fra mange leverandører. Skal sikre samarbejde på tværs
af leverandørerne, hvor det er nødvendigt. Se bl.a. SIAM BoK.
DevOps

Organisering, tænk
værdistrømme, ITIL
4 HVIT

Agilt mindset, hvor teams (f.eks ART) indeholder capabilities for både
udvikling og drift. Ses ofte som løsningen på at åbne et forbedret samarbejde
mellem udvikling og drift og ikke mindst sikre en agil release af ny
funktionalitet.
Cloud Center of Excellence (CCoE)
Mange definitioner og indhold afhænger af den valgte Cloud strategi. Kan ses
som en pendant til PMO og SMO, med (retained) capabilities på Cloud
området, typisk bemandet med cloud og enterprise arkitekter og diverse
specialister. Se bl.a. Microsoft Cloud Adoption Framework.
Organisational Change Management
Uanset leverance- og organisatorisk model er brugen af Cloud en forandring,
så husk forandringsledelse hver eneste gang og hele tiden. Både i IT og
forretning.

Hvem er ansvarlig for Service Integrationen og dermed end-to-end servicen?
Integratorrolle outsourcet
I denne variant udføres
integratorrollen af en ekstern
part specialiseret i service
integration

Integratorrolle internt
Her udføres integratorrollen
af organisationen selv

Hvem er Service Integrator?

Hybrid-model
Her samarbejder
organisationen med ekstern
part specialiseret i service
integration om udførelsen af
integratorrollen

Integratorrolle varetages af
leverandør
Her er udpeget en af de
eksterne leverandører til at
varetage integratorrollen

Processer/practices
• De samme processer/practices som altid

• Impact på processer/practices

• Andre processer/practices, som bør være etableret:

De strategisk valg ifm Cloud
har stor indflydelse på
hvordan man organiserer sig
og hvilke kompetence man
skal have i egen organisation

• Kompetencer

• Kompetenceudvikling

Kompetencer og
kompetenceudvikling
• Kompetence/skills rammeværker

Værktøjer
• Hvordan koordineres aktiviteterne blandt de mange
leverandører inkl. De interne?

• Hvordan sikre man optimeret bruge af Cloud set fra et
finansielt (FinOps) perspektiv?

De understøttende
værktøjer, glem dem ikke og
tag de nødvendige valg

Eksempel på SaaS Cloud projekt
Office 365 Migration

2020
Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Transformation Project Governance
Adaption and Change Management
Operation Readiness
Ongoing Service Delivery

Phase 1: Analysis, Build and Enable all 0365 Cloud Service

Oct
01.04 - 14.10

21.03 - 15.08
18.07 - 14.10

01.03 - 12.07

Core Onboarding
Office 365 Service Enabling
▶
Messaging Hybrid Exchange Online
▶
Office 365 ProPlus
▶
Collaboration Preparation OneDrive & SharePoint online
▶
Mobilty: Prepare InTune
▶
Skype for Business (S4B)
Deployment and Migration Preparation

01.03 - 28.06

25.04 - 12.06
02.05 - 28.06
23.05 - 20.06
30.05 - 30.06
30.05 - 27.06
17.05 - 30.06

Phase 2: Pilot and Feature Adaption

18.07 – 12.08

User Acceptance Testing
▶
1. Project Pilot Team
▶
2. IT Organization
▶
3. Business Systems (LoB) and Champions
Feature Stabilization and Adjustment (defect handling)
Deployment Approach (Preparation and testing)

11.07 - 19.07
18.07 - 25.07
25.07 - 12.08

30.07 - 11.08
18.07- 25.07

Phase 3: Roll-out (Deployment and Migration. Ref.: Migration principles)
▶
▶
▶
▶
▶

Sep

01.08 – 19.09

Roll-out Wave 1
Roll-out Wave 2
Roll-out Wave 3
Roll-out Wave 4
Roll-out Wave 5

03.08 - 12.08
15.08 - 19.08
22.08 - 27.08
29.08 - 02.09
05.09 - 17.09

Hypercare Support Activities

15.08 - 19.09

Phase 4: Clean-up

19.09 - 14.10

Decommissioning obsolete service & Infrastructure

Sub-project: Telephony

26.06
Gate: Phase 2
Pilot Complete

28.06
Gate: Phase 1 O365 Features and
Core Onboarding Complete

15.07
Ready for Pilot
Phase wave 3

19.09
Gate: Phase 3
Roll-out Complete

14.10
Gate: Phase 4
Clean-up Complete

Konklusioner

Tre hovedbudskaber
At gå i skyen bør være en strategisk beslutning, som inkluderer
at man træffer en række valg. Gør det inden den tekniske
implementering går i gang.
Vil transformere organisationen, så forandringsledelse er
obligatorisk. At få den agile og traditionelle verden til at
hænge sammen kommer ikke af sig selv.
Overvej nøje hvad man selv vil udføre og hvad man vil lade
andre gøre, forstå værdistrømmene og udform processer og
roller efter dette

Spørgsmål

Spørgsmål

Tak for i dag
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Links

•

ITIL: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil/what-is-itil

•

CCoE: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoptionframework/organize/cloud-center-of-excellence

•

SIAM Body of Knowledge: https://www.scopism.com/free-downloads/

•

SFIA: https://sfia-online.org/en

•

e-CM: https://www.ecompetences.eu/

•

DevoTalks materialer: https://www.devotalks.dk/afholdte-devotalks

