
TOMME LOKALER OG TEAMS: Norske myndigheter har iverksatt ekstreme tiltak for å begrense smitten av Covid-
19. Det får selvsagt konsekvenser for norske it-bedrifter. Mange jobber nå hjemme, og benytter seg av
kommunikasjons- og samarbeidsplattformen Teams for å holde kontakten med kolleger. (Foto: Fotoware)

Slik påvirker koronakrisen
it-bransjen
Mer jobb, avlyste samlinger og virtuelle lunsjer.
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Sicra hadde allerede planlagt leveranser for �ere måneder frem i tid da
koronaviruset kom til Norge og regjeringen iverksatte ekstreme tiltak for å
begrense smitten av Covid-19.

Etter myndighetenes anbefalinger har �ere og �ere nordmenn nå rigget seg til for
å jobbe hjemme. Det merker de godt hos it-konsulentselskapet:

– Vi blir stadig kontaktet av kunder som ønsker å utvide kapasiteten på
eksisterende remoteløsninger, eller som har akutt behov for å innføre nye. Dette
er et kjerneområde for oss, hvor vi allerede har nær all kapasitet belagt, sier Stig
Valderhaug, administrerende direktør i Sicra.

Han forteller at den nye situasjon har ført til at selskapet må gjøre
omprioriteringer. Nå må de sørge for at det er de kundene som trenger det mest
som får hjelp først.  

– Vi har ikke møtt annet en stor forståelse fra de kundene som må vente. Vi
opplever at samfunnet er samlet i en dugnadsånd rundt dette, sier han.
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Stig Valderhaug i Sicra opplever at kundene står i kø for å få hjelp med å implementere løsninger for hjemmekontor
(Foto: Sicra)

Tidlig ute
Ettersom Valderhaugs kone er overlege ved Ahus �kk han raskt innsikt i
situasjonens alvor. 

Selskapet var derfor tidlig ute med å avlyse
interne samlinger og deltakelse i eksterne
møter og eventer. De oppfordret også de
ansatte om å jobbe hjemme lenge før Norge

gikk i lock down. Hjemmekontor er heldigvis en enkel sak for et selskap som er
bygget for å være en "virtuell organisasjon".

– Vi er satt opp med alle systemer, inklusive samandlingsplattformen Microsoft
Teams.  Hvor vi be�nner oss fysisk er derfor av mindre betydning, sier Valderhaug.

Han forteller videre at dagens situasjon egentlig ikke er så forskjellig fra hvordan
de har det til vanlig.

– Den reelle forskjellen er at vi to i administrasjonen ikke møter på kontoret på
Rosenholm, og dermed ikke får sett i postkassa. Den er uansett stort sett tom, sier
Valderhaug, og fortsetter:

– Arbeidet vårt utføres tilnærmet som vanlig. Kostnads- og inntektsmessig har
det så langt vært liten endring. Vi ser imidlertid at noen av våre kunder er
rammet svært hardt. De har uforskyldt havnet i en svært vanskelig situasjon og vi
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håper tiltak fra politisk hold vil bidra til å begrense skadene, sier han.

Små pauser og lunsj
I FotoWare er de ansatte vant til å ha hjemmekontor. Selskapet, som lager
programvare for håndtering av bilder, har ansatte over hele verden, og er derfor
ikke  helt ukjent med at mye av samhandlingen foregår over nett. 

Likevel forteller administrerende direktør Anne Gretland, at de har opplevd noen
utfordringer med den nye situasjonen.

For eksempel hadde de planlagt å lage en presentasjonsvideo av selskapet. Det
sier seg selv at det ble vanskelig å gjennomføre video-opptak for å presentere
hvordan det er å jobbe i Fotoware, under dagens omstendigheter. 

Filmen kunne dermed ikke lages som planlagt – i alle fall ikke etter det manuset
de hadde bestilt i første omgang. 

– Nå har alle �lmet seg selv, hjemmefra, og det har blitt en helt annen �lm enn
det som først var planen. Kanskje blir den enda kulere, sier Gretland.

Anne Gretland holder kontakt med resten av Fotoware gjennom å blant annet holde felles lunsj over plattormen
Teams. (Foto: privat)

Lederen forteller at det ikke bare er lett for de ansatte å få en �n �yt i
arbeidshverdagen når man jobber hjemme. Noen har barn, ektefelle, hund og katt
som krever oppmerksomhet. Andre har kanskje mindre optimale kontormøbler,
og sitter på en vond stol. Dermed har de behov for hyppige pauser. 

Når man nå blir tvunget til å jobbe hjemme føles det også rart å ikke kunne treffe
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kollegene jevnlig og snakke sammen, ansikt til ansikt.

For å løse i alle fall ett av disse aspektene sørger Fotoware for at de ansatte kan
møtes til lunsj hver dag. En virtuell lunsj, i så måte.

Mellom klokken 11.00 og 11.30 kan alle som ønsker det logge seg på Teams. Her
kan man sitte og skravle om løst og fast samtidig som man spiser lunsjen sin, eller
kanskje drikker en kaffe.

– Dette har gjort at man har beholdt samtalene man vanligvis har i lunsjen eller
ved kaffeautomaten, selv om man sitter på hvert sitt hjemmekontor. Det er
koselig, men også litt rart, sier Gretland.

I tillegg oppfordrer hun de ansatte til å ta pauser i løpet av dagen. Blant annet ved
å benytte seg av selskapets Slack kanal, som har fått navnet "Random". 

– Nå er tiden for å tenke positivt. Vanligvis går man i den samme tralten. Man
kommer på kontoret og tar seg en kaffe. Folk er opptatt av å bryte med rutinene,
men ender som regel opp med å gjøre det man alltid gjør, sier Gretland, som
forsøker å se det positive i situasjonen:

– Det at vi kontorrotter nå må �nne alternative måter å jobbe på, gjør at man
bruker hjernen på en annen måte, og at man faktisk får et brekk fra rutinene. Det
er bra. Her er man i en situasjon hvor man blir nødt til å tenke nytt; vi må endre
rutiner, endre lokasjon, og endre måten vi jobber på. Det er bra for kreativiteten
og hjernen, sier Gretland, og fortsetter:

– Man blir tvunget ut av komfortsonen og opplever mestring gjennom det.

Gretland har foreløpig ikke sett noen tegn på at korona-krisen får en negativ
virking på Fotoware, verken økonomisk eller for forretnings-messig. 

– Jeg har full forståelse for de som ikke er like heldige. Jeg føler meg heldig som er
i den posisjonen jeg er. Vi som er kontorrotter har mulighet til å jobbe nærmest
hvor som helst, sier Gretland. 

Ikke så annerledes
I Capgemini er de heller ikke ukjente med fenomenet hjemmekontor:

– Vi jobber jo med digitalisering og it, og da fungerer det heldigvis bra med
hjemmekontor i en periode i de �este tilfeller, sier Gunilla Resare,
kommunikasjonsansvarlig i Capgemini. 



Gunilla Resare i Capgemini (Arkivfoto)

Hun forteller at it-konsulentselskapet har implementert løsninger som modern
workplace og Teams.

– Dette er også noe som vi i disse tider kostnadsfritt vil hjelpe kundene våre med
å implementere, som en del av vårt samfunnsansvar, sier hun.

– Har, eller er det trolig, at denne situasjonen vil skape konsekvenser for dere med
tanke på det økonomiske, eller for bedriften? 

– Nå er det viktig at ikke hele Norge stopper opp, men vi er i en krevende
situasjon. Vi er hundre prosent fokusert på å hjelpe våre kunder. Både med de
forretnings- og digitaliseringsprosjekt som vi leverer til daglig, og med
implementering av nye løsninger og gode råd om hvordan man kan jobbe
smartere og bedre og mer digitalt, svarer Resare i en e-post til Computerworld. 

LES OGSÅ:
■ Regjeringen ønsker at �ere jobber hjemme. Slik sikrer du hjemmekontoret
■ Bli mer effektiv på hjemmekontoret

LES OM:

Sicra fotoware Capgemini Koronavirus hjemmekontor Teams
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LES OGSÅ:
Power snart utsolgt for utstyr til
hjemmekontoret

LES OGSÅ:
Verdensrekord i antall spillere på nett

Hvor mye har stillesitting på arbeidsplassen å si for
helsen din?
Vi sitter mer enn noensinne, enten om det er på jobb, i bilen, på trikken, eller hjemme på
sofaen.
Les mer

Sicra
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Les mer

Slik påvirker koronakrisen it-bransjen
Mer jobb, avlyste samlinger og virtuelle lunsjer.

Kravhåndtering i digitaliseringens tidsalder
I mange virksomheter er det slik at fagsiden eller forretningssiden bestiller IT-tjenester av en IT-avdeling gjerne gjennom
å definere ulike funksjonelle og ikke-funksjonelle krav.
Les mer
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Stor interesse for digital undervisning på universiteter og høyskoler
Unit har etablert nettside med tips og ressurser.

Power snart utsolgt for utstyr til hjemmekontoret
Har økt salget med 400 prosent.
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Data Respons solgt etter lang tilbudsperiode
Fransk-belgiske AKKA har kjøpt, eller fått tilsagn om kjøp, av over 90 prosent av alle aksjer i Data Respons.

Verdensrekord i antall spillere på nett
Korona-viruset fører til rekordhøyt antall spill på nett

PODCAST: Covid-19 først oppdaget av AI
Dagens gjest er Trym Holter fra Norwegian Open AI Lab, NTNU. Hør AI-ordlisten, om talegjenkjenning, motlyd og
hvordan AI-algoritmer oppdaget Corona-viruset først.

Meld deg på Computerworld sitt daglige nyhetsbrev Epostadresse  Go!
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Nytt blad ute nå!
Les om digitalisering i energi-sektoren, profilintervju med Arne Norheim i Webstep, regjeringens strategi for AI – og mye
mer.

Positiv til overvåkning av hjemmet
Nordmenn er villige til å la seg overvåke så lenge forsikringen blir billigere.
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Les mer

Forventer høyt internett-trykk
Uninet som er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse, er spent på hva som skjer
når flere tusen kobler seg på mandag.

Apple versus Samsung: Vi knuser mytene
Det er mange påstander rundt de populære telefonene. Er egentlig iPhone mer brukervennlig, og hvor stor er forskjellen
når vi ser på ytelse og pris?
Les mer
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Hvordan kan IT-arkitektur skape muligheter for innovasjon?
I lys av økende digitalisering må tradisjonelle virksomheter levere nye digitale tjenester og produkter for å overleve,
dermed blir IT-arkitektur stadig viktigere.
Les mer
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Hva er egentlig digitalisering? Og hvordan gjøre det i praksis?
Hva er mulighetene og fallgruvene når virksomheten skal gå i gang med digitalisering? Hva innebærer digitalisering for
dine ansatte, kunder og samfunnet forøvrig? Og ikke minst, hvordan lede og styre digitaliseringsprosjekter?
Les mer
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Medieselger

Computer Communications AS

To virksomhetsarkitekter

Statens Vegvesen

Løsningsans
(Presa

Visma Enter

Dette er forskjellen på forrige generasjons nettverksdrift og Fabric
Connect
Å jobbe med drift av nettverk er noen ganger mer kunst enn fag, bare spør en nettverksadministrator. Kompliserte
oppsett, stor sjanse for å gjøre feil og hårfine konfigurasjoner er noe man bare må leve med. Eller?
Les mer
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Siste runde med EU-midler til offentlige wifi-soner i kommunene
Sammenslåtte kommuner må registrere seg på ny.

Slik påvirker koronakrisen it-bransjen
Mer jobb, avlyste samlinger og virtuelle lunsjer.

Donald Trump i strupen på Huawei nok en gang
Donald Trump har undertegnet en ny lov som retter seg direkte mot bruk av Huawei-teknologi.
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Medienes avmakt og rop om maktutredning
INNSIKT: Sosiale medier og amerikanske plattformselskaper nærmer seg å bli en femte statsmakt, mener mange. Er det
behov for en ny maktutredning om medier og teknologi?

Regjeringen ønsker at flere jobber hjemme. Slik sikrer du hjemmekontoret!
Kriminelle utnytter sårbarhetene som følger med Covid-19. Nå er det ekstra viktig å huske på den digitale hygienen,
mener sikkerhetsekspert.
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Se opp for svindel når skattemeldingen kommer
Fra slutten av mars kommer skattemeldingen, nå i ny drakt. Dette vil datakriminelle søke å utnytte, ut fra de siste års
erfaring.

Verdensrekord i antall spillere på nett
Korona-viruset fører til rekordhøyt antall spill på nett

De største teknologifloppene gjennom tidene ... Eller?
Det finnes IT-utstyr som har forandret hvordan vi lever – Apples iPhone, støyreduserende hodetelefoner fra Bose og
Amazons Alexa. Og så finnes det produkter som ikke gjør det fullt så bra. De siste årene har vi sett mye rart – alt fra
øretelefoner som først ble latterliggjort, men viste seg å være en suksess, til en smarttelefon som bokstavelig talt gikk
Les mer
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«Flytid-sensor» er en gammel 3D-teknikk som gir nye muligheter
FREDAGSTECH: De nyeste og kommende mobilene med bedre AR og nye kreative muligheter bruker teknikk som slett
ikke er ny.

Microsoft gjør Teams gratis
Vil hjelpe de som må jobbe hjemme, gjelder også bedrifter og skoler.

MyWiFi AS inngår distribusjonsavtale med
EnGenius

Les mer
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Les mer

Bra og brukbar bedriftsbærbar
TEST: Lenovos nye Thinkbook-serie er en god hybrid mellom bedrifts- og konsumentmarkedet.

The Gathering 2020 avlyses
Som en konsekvens av koronaviruset avlyses The Gathering 2020, som skulle vært arrangert i Vikingskipet i starten av

Hva kreves for å lykkes med kunstig intelligens?
Etterspørselen etter kompetanse og prosjekter knyttet til AI vokser i det norske markedet, og vi ser etterspørselen øker i
takt med forståelsen. Som konsulent ser jeg at mine kunder i økende grad får en bedre forståelse av teknologien, hva
den kan brukes til og hvilken verdi den kan gi. Det gleder meg. Men sannheten er at det er mange store norske bedrifter
Les mer
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Google ber over 100.000 ansatte om å holde seg hjemme
Et forsøk på å minske korona-smitte.

Tietos Public 360° bistår med digitalisering i kommunal sektor
Kommunesammenslåingen fører til digitale kvantesprang i offentlig sektor.Flere kommuner tar i bruk det skybaserte
systemet.
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– Nå fortsetter det vel som før
DND årsmøte del to: Benkekandidat Arve Føyen er bekymret for synkende medlemstall og lite relevans.

Ny digital strategi for universiteter og høyskoler i 2021
Åpen innspillsrunde fram til 16. april.

Telenor fibrer Indre Troms
Telenor investerer 120 millioner kroner for å modernisere fiber- og mobilnettet i Indre Troms.
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Koronaviruset gir drastisk salgsnedgang av smarttelefoner i Kina
Solgt færre enn 500.000 Apple-telefoner i februar.

Norsis mener digitale postkasser kan gi mindre id-svindel
Bidrar til raskere varsel. 
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19.03.20 CIO Forum Test 2020 Test er en absolutt forutsetning for

02.04.20 CIO Forum AI 2020 Kunstig intelligens, eller AI, handler ikke

04.06.20 Digitalisering av byggenæringen Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en
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– Ansiktsgjenkjenning er gift for personvernet
Byer i USA har forbudt ansiktsgjenkjenning, mens politiet i London har startet opp med å registrere ansikter på gata.
Kina har over en halv milliard overvåkningskameraer. Hvordan skal vi unngå at det blir slik i Norge?

Det er flere kvinner i ikt-yrker enn vi tror
... likevel er det langt fra mange nok, mener forsker.

Futurehome er Norges raskest voksende teknologiselskap
Med vekst på 3861 % de siste fem årene.
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Opprørsstemning og «kuppforsøk» i Dataforeningen Sør-Øst
Benkeforslag prøvde å bytte ut så å si hele styret og valgkomiteen.

Dette er årets 50 fremste tech-kvinner
Nå også med kvinner fra offentlig sektor.

Mikro-KI i klokka og ni andre gjennombrudd i 2020
FREDAGSTECH: Ny teknologi kommer hele tiden, og her er ti forventete gjennombrudd for året vi allerede er inne i.
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