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DIAG partnermøde  
Onsdag den 30. september kl. 17:00 i  

IDA Mødecenter (Ingeniørforeningen) 
Kalvebod Brygge 31, 1560 København V 

 

med emnet 
 

Klar til Cloud? 
v/ Theis Eichel, 7N  

og 
Tom Holsøe, Kammeradvokaten 

I forlængelse af Konferencen med temaet ”Hybrid og multi-cloud i praksis” har vi inviteret 2 talere 
som yderligere kan belyse praktiske perspektiver i relateret til overvejer om at ”flytte i skyen”. 

Theis Eichel fra 7N vil fortælle om konkrete erfaringer fra arbejdet med nogle af de største 
virksomheder i relation til Cloud Readiness og hvordan Cloud migration er en top strategisk 
prioritet for virksomheder globalt i dag. Virksomheder som overvejer at flytte til Cloud skal assesse 
både den kvalitative forretnings impact og objektivt vurdere kompositionen af deres applikations 
portefølje. 

Tom Holsøe fra advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten vil fortælle om praktiske 
erfaringer med at flytte til cloudløsninger, anvende løsninger samt overvejelser relateret til et muligt 
fremtidigt skifte eller ønske om brug af andre cloudløsninger. Outsourcing til cloud forudsætter 
stillingtagen til mange kendte problemstillinger, men byder også på nye udfordringer, som skal 
håndteres.  

Efter det faglige arrangement er der middag kl. 19.00 i Restaurant Tårnet, der er IDA’s bedste 
restaurant og som igen forventes at leve op til partnernes forventninger til den del af arrangementet. 
Til middagen er én repræsentant for hver partnervirksomhed inviteret. Gæster er som altid 
velkomne mod en forudbetaling på kr. 700. Tilmelding til arrangementet stiles til DIAGs 
sekretariat, mail diag@dit.dk. 
 
Med venlig hilsen 
DIAG / Jens Chr. Hansen  
 
PS: Bemærk, at DIAGs retningslinjer vedr. "No Show" er gældende  
 No Show defineres som udebliven fra et møde efter tilmelding, men uden efterfølgende framelding inden kl. 15.00 

dagen før mødedatoen (eller seneste hverdag før denne). Framelding kan ske telefonisk - til Sekretariatet 
(diag@dit.dk - telefon: 33 17 97 94), eller til "Arrangøren" fra bestyrelsen jchansen@jyskebank.dk telefon 2074 
7440.  

 No Show medfører debitering af et udeblivelsesgebyr svarende til "Gæsteprisen" (pt. kr. 700,-).  


