
IT-CHEFENS 
GUIDE TIL
BEDRE LEDELSE

Fem fokusområder, der kan gøre dig til 
en mere indsigtsfuld IT-leder.

Konkrete steder hvor du kan sætte ind 
i dag for at få mere præcis indsigt i 
organisationens IT og blive i stand til at 
bedrive bedre datadrevet ledelse.



Fordi IT-ledelse i dag kræver at du kan navigere i en dynamisk 
virkelighed med IT-systemer i kontinuerlig udvikling, nye 
digitale teknologier og stadigt mere komplekse miljøer.

Kompetent IT-ledelse indebærer derfor at afsøge nye tilgange 
og løsninger, der kan navigere i IT-infrastrukturens konstante 
udvikling og støtte dig og dine medarbejderes muligheder for 
at agere optimalt.

Du får serveret fem konkrete fokusområder, der kan give dig 
mere præcis indsigt i din IT-infrastruktur og blive i stand til at 
bedrive bedre datadrevet ledelse.

HVORFOR SKAL DU 
BRUGE 10 MINUTTER 
PÅ DENNE GUIDE?



1. Gå efter et værktøj, der kan vise dig 
sammenhængen i flere niveauer.

2. Reducér kompleksiteten i dit IT-miljø ved 
at bryde det ned i mindre dele.

3. Benyt samme datagrundlag både internt 
og eksternt.

4. Foretag faktabaseret allokering af 
ressourcer.

5. Hav ét værktøj, der understøtter 
forskellige processer – både daglig drift 
og transformationer.



1. GÅ EFTER ET VÆRKTØJ, DER KAN VISE DIG 
SAMMENHÆNGEN I FLERE NIVEAUER.

Et vigtigt element af vellykket IT-ledelse 
kræver helt grundlæggende at du og dine 
medarbejdere har en fælles forståelse af 
IT-infrastruktur og systemsammenhænge.

Optimalt set skal du selv have det forkromede 
overblik over den samlede IT-infrastruktur.  
Du skal forstå systemsammenhængene og 
kende din infrastruktur i dybden, så du ved, 
hvad dine medarbejdere sidder med til dagligt.

Det overblik kan du få ved at skaffe ét værktøj, 
der kan vise dig sammenhængene i flere 
niveauer: både en samlet oversigt over 
forretningssystemerne og mere detaljerede 
indblik i de enkelte servere, der er knyttet til 
specifikke arbejdsområder.

Det kan forbedre dit ledelsesmæssige 
grundlag både hos den enkelte medarbejder 
og i samarbejdet på tværs af 
specialiseringsområder.



Et interaktivt kort over sammenhænge i hele
din infrastruktur giver dig et komplet overblik.
Her ses alle forretningssystemer og alle
servere og deres indbyrdes afhængigheder i
én samlet datavisualisering.
Denne type visualisering kan fungere som et
fælles udgangspunkt for forståelsen af IT-
infrastrukturen.

Når kortet er interaktiv som her, kan du og
dine medarbejdere zoome ind på dele af
netværket, der har relevans for det specifikke
arbejdsområde eller en konkret forestående
problemstilling.

1. GÅ EFTER ET VÆRKTØJ, DER KAN VISE DIG 
SAMMENHÆNGEN I FLERE NIVEAUER.



Folk i organisationen har brug for at se tingene 
på deres niveau. Derfor kan et fælles overblik, 
som tillader dine medarbejdere at zoome ind 
på deres eget ansvarsområde i helheden, være 
givende for den enkelte medarbejder, fordi de 
kan grave sig ned i detaljerne i deres 
specifikke arbejdsområde. Med det rette 
værktøj kan du let skabe dig et overblik uden 
at bruge unødige ressourcer.

Med ét fælles datagrundlag sikrer du, at du og 
dine medarbejdere altid taler om det samme. 
Når I arbejder ud fra et fælles datagrundlag, 
kan I lettere samarbejde om tingenes faktiske 
tilstand og løse de konkrete problemstillinger. 
Derfor er det fælles datagrundlag helt 
afgørende for at kunne skabe et solidt 
udgangspunkt for drift og transformationer.

Det letter dit arbejde som leder, når dine 
medarbejdere har den samme indsigt som 
dig, og en fælles forståelse med 
udgangspunkt i et habilt datagrundlag gør jer 
i stand til at træffe de rigtige beslutninger og 
gennemføre de rette tiltag.

1. GÅ EFTER ET VÆRKTØJ, DER KAN VISE DIG 
SAMMENHÆNGEN I FLERE NIVEAUER.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SPECIALISERINGERFORDEL HOS DEN ENKELTE MEDARBEJDER



2. REDUCÉR KOMPLEKSITETEN I DIT IT-MILJØ 
VED AT BRYDE DET NED I MINDRE DELE.

De komplekse miljøer, vi har i dag, skaber enorme 
mængder data. Datamængder i den størrelsesorden 
er uhåndterbare, hvis de ikke følges af en dataanalyse, 
der er både forståelig og tilgængelig. Hvis data skal 
skabe værdi, skal de transformeres til information. 
Derfor er det nødvendigt med effektive værktøjer, der 
kan navigere i jeres data. 

Det er både muligt og rimeligt at kræve, at IT-
afdelingen kan overskue IT-miljøet og kan reducere 
kompleksiteten af det, ved at separere og forstå de 
enkelte dele.

Det er reduktionen af kompleksitet, 
der kan give dig klarsyn.



Intelligente værktøjer kan skabe 
applikationssammenhænge automatisk.

Et visuelt indblik i applikationernes 
grupperinger og dataflows giver klar 
forståelse for applikationernes 
funktionalitet og interne afhængigheder.

Her ses en automatisk generet 
applikationssammenhæng og et zoom 
ind på specifik forretningsapplikation

2. REDUCÉR KOMPLEKSITETEN I DIT IT-MILJØ 
VED AT BRYDE DET NED I MINDRE DELE.



3. BENYT SAMME DATAGRUNDLAG 
BÅDE INTERNT OG EKSTERNT

Du kan med fordel sikre at I benytter samme 
datagrundlag internt i organisationen såvel som med 
eksterne samarbejdspartnere.

Når du gør brug af de samme datavisualiseringer i 
forskellige sammenhænge, sikrer du at der er 
kontinuitet imellem det vidensgrundlag som du drifter 
ud fra til dagligt og de informationer, du samarbejder 
med eksterne partnere om.

Sørg for at anskaffe en løsning, der har dashboards med 
datavisualiseringer, der er lette at aflæse og 
videreformidle. Det gør dig i stand til at vise tingenes 
faktiske tilstand. Det er en fordel for dig, dine 
medarbejdere og jeres samarbejdspartnere.



EKSEMPEL FRA 
IT-AFDELINGEN

Jammerbugt Kommunes IT-afdeling har 
fået et fælles datagrundlag som skaber 
værdi for afdelingen internt samt i IT-
projekter med samarbejdspartnere.

Med kontinuerlig analyse og 
datavisualiseringer i realtid har IT-chefen 
og medarbejderne et altid aktuelt billede 
af IT-infrastrukturen. 

Det giver både omfattende kendskab til 
egen infrastruktur samt en platform til at 
kommunikere ud fra et fælles 
datagrundlag, som øger samarbejdet 
internt i afdelingen og med eksterne 
samarbejdspartnere.

”VI KAN DELE SERVICEN ONLINE MED VORES 
IT-SAMARBEJDSPARTNERE, SÅ VI HAR EN FÆLLES 
DATAANALYSE-PLATFORM AT SAMARBEJDE OM, 
NÅR VI SKAL KVALIFICERE OG PRIORITERE NYE IT-
PROJEKTER, STYRE FREMDRIFTEN I  
IT-INFRASTRUKTUREN OG SIKRE ET 
LEDELSESMÆSSIGT DATAVURDERET GRUNDLAG.”

Morten Hedegaard, IT- og Digitaliseringschef
i Jammerbugt Kommune



4. FORETAG FAKTABASERET 
ALLOKERING AF RESSOURCER

Kend sandheden om jeres kapacitetsudnyttelse og 
foretag faktabaseret allokering af ressourcer.

En faktabaseret kapacitetsoptimering vil typisk gøre 
dig i stand til at reducere jeres IT-omkostninger 
straks, og vil sikre stabilitet og effektivitet fremover, 
fordi det bliver muligt for dig at allokere præcis de 
ressourcer, der er nødvendige.

Du kan med fordel automatisere dele af de 
arbejdsopgaver, der handler om monitorering af 
jeres IT-landskaber, så dine medarbejdere ikke skal 
bruge unødige timer på at våge over systemerne. 



Frem for at gisne om 
kapacitetsbehov og belastning, 
bør du skaffe et værktøj, der giver 
overblik over servere og kerner, og 
samtidig har et indbygget 
analyselag, der informerer om 
den faktiske kapacitetsudnyttelse.
Få tydeliggjort realiteterne og 
allokér den rette mængde 
ressourcer.

4. FORETAG FAKTABASERET 
ALLOKERING AF RESSOURCER

Dashboards, der viser hhv. 
SQL Server Resource 
Utilization og en oversigt 
over kapacitetsudnyttelse i 
den samlede IT-infrastruktur.



5. HAV ÉT VÆRKTØJ, DER UNDERSTØTTER 
FORSKELLIGE PROCESSER – BÅDE DAGLIG 
DRIFT OG TRANSFORMATIONER

At udføre en succesfuld digital transformation kræver at 
transformationsprocessen tager udgangspunkt de samme 
data som du arbejder med til dagligt.

Sørg derfor for at have værktøjer, der kan servere og bearbejde 
mængder af relevant information til både daglig drift og 
specifikke transformationsprocesser.

Find optimalt set ét værktøj, der kan understøtte både din 
daglige ledelse og dine transformationsprojekter på den vis: 
ved at servere de datagrundlag I arbejder med til dagligt som 
indsigter, der kan bruges til konkrete 
transformationsprocesser.

Når du tager udgangspunkt i det datagrundlag, I opererer 
med til dagligt, kan du vurdere mulighederne for 
transformationer ud fra det reelle datagrundlag.



EKSEMPEL
CLOUD MIGRATION

Planlægning af processen med at flytte hele eller dele af 
din IT-infrastruktur til public eller private cloud kan 
konkretiseres, når du vurderer potentialet ud fra jeres 
faktiske datagrundlag

Skaf et værktøj, der ud fra det datagrundlag, I arbejder 
med til dagligt, kan fremvise jeres eksisterende systemer 
og deres sammenhænge i let forståelige visualiseringer.

Et intelligent værktøj vil desuden foretage beregninger 
automatisk og dermed hjælpe dig med i at prioritere 
rækkefølgen af jeres flytning i skyen ud fra jeres egne 
eksisterende data.

Det vil gøre dig og dine medarbejdere i stand til at 
planlægge migrationen på et informeret 
grundlag og sikre en vellykket transformation.



For at forbedre IT-ledelsen i din organisation, 
kan du altså med fordel fokusere på at:

1. Gå efter et værktøj, der kan vise dig 
sammenhængen i flere niveauer.

2. Reducér kompleksiteten i dit IT-miljø 
ved at bryde det ned i mindre dele.

3. Benyt samme datagrundlag både 
internt og eksternt.

4. Foretag faktabaseret allokering af 
ressourcer.

5. Hav ét værktøj, der understøtter 
forskellige processer – både daglig drift 
og transformationer.

MERE INDSIGTSFULD 
IT-LEDELSE



SKAL VI VISE DIG ET VÆRKTØJ, DER KAN 
UNDERSTØTTE DIN IT-LEDELSE?

info@mugato.com

https://mugato.com/

+45 89 80 88 81 

Mugato er en dansk SaaS-virksomhed med en mission om at 
forandre måden cloudtransformation foregår på i dag. 
Vi arbejder med en række etablerede partnere for at understøtte 
din digitale transformation og forbedre din fremtidige  IT.

mailto:info@mugato.com
https://mugato.com/

