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Praqma

● Klassisk konsulenthus: vi sælger ekspertise i værktøjer og den praktiske 
implementation af softwareudviklingsprocessen. We don’t chop wood - 
we sharpen axes!

● Continuous Delivery, DevOps & Open Source eksperter og evangelister
● Vi er aktive i communities, med konferenser, meetups, etc.
● 10 år, 45 ansatte, kontorer i København, Aarhus, Odense, Oslo, 

Stockholm, Gøteborg & Malmø.
● Servicepartner til:



Softwareudvikling

Softwareudvikling er svært

Store projekter er meget svære

Ikke bare i det offentlige - private firmaer har også svært ved det



Mit første offentlige IT projekt
“En del del af vores leverandører leverer dårlig 

kvalitet. De underbyder for at få opgaven. Når de så 
har vundet, leder de med lys og lygte efter område 

hvor de kan kræve ekstra betaling. De virker lidt 
ligeglade med om vi er glade eller ej”

“Vi kan ikke stille nye krav til eksisterende projekter”

“Hvis vi skal stille krav til kvalitet og leverancer skal 
det skrives ind i et nyt udbud”

“Når vi skriver udbudsmateriale prøver vi at skrive det 
så vi får de leverandører vi har gode erfaringer med”



Automatisk kvalitetskontrol for leverandører



Nogle problemer med offentlige udbud

● Udbudsreglerne er begrænsende:
○ Objektivt, neutralt
○ Fokus på pre-definerede krav, fast pris,...

● SKI aftalerne kan ikke følge med
○ Verden flytter sig hurtigere med nye tools, Open Source, etc.

● Støtter ikke agil udvikling, hvor man:
○ Går igang, så man kan blive klogere, og tilpasse projektet
○ Definerer “Minimal Viable Product” (hvad er det mindste man kan go-live med?), og 

arbejder mod dette mål. Derefter bygger man ovenpå.
○ Fail fast

● Ofte total afhængighed af leverandøren for vedligehold og drift



Løsning

Tage magten tilbage fra leverandører, ved at sikre man kan skifte 
leverandører både til udvikling og drift

Hvordan gør man det?



Løsning

● Introducer agil udvikling. Del tingene op i mindre projekter, men kan 
overskue. Accepter man ikke på forhånd ved hvad hele projektet koster 
(alternativt hvad det kan)

● Applikationer skal leveres til at køre på en moderne, åben platform, som 
man forholdsvis let kan flytte til en anden leverandør (eller man skal 
selv tage ansvar for platformen)

● Koden skal leveres så hvem som helst kan lave ændringer, få testet, og 
sat i produktion (som Open Source projekter, selvom man godt kan 
vælge at holde koden skjult) 

● Anvend Open Source værktøjer - for de understøtter dette paradigme



DevOps ved SKAT
Er man ambitiøs, tager man kontrollen tilbage: man 

ansætter folk, og implementerer egen infrastruktur og 
cloud. 

"... hvor vi før har kørt udbud på alt fra applikationer til serverdrift og 
infrastruktur, vil vi gerne have fat i nogle mindre udviklingshuse, som kan lave 
nogle specifikke opgaver for os, og så bliver det på vores infrastruktur og i 
vores cloud."

"På den måde bliver det meget nemmere for os at tage det hjem bagefter og 
drifte det selv. Så hastighed og fleksibilitet er de to ting, der er vigtige for os," 
Fungerende underdirektør i Skats Drifts og udviklingscenter, Martin Wood



DevOps ved SKAT




