
Rådgivning – når viden gør en forskel

Standarder og udbud

24. januar 2008

Kan vi bruge standarder til
specificering oh hvordan?



• Rådgivning siden 1994
Tele- og datakommunikation 

• Udelukkende rådgivning

• 15 konsulenter
med ingeniør- eller samfundsfaglig uddannelse

• Med på SKI’s rammeaftale: Konsulentydelser

• Kvalitetsstyring (ISO 9001:2001)

• Gazelle i 2000 og 2007

• Kontor i Hillerød og Ry

Kort om Netplan

http://www.netplan.dk/new/N4/N4.asp?ArticleID=4065
http://www.netplan.dk/new/N4/N4.asp?Itm=5&ArticleID=3996


Agenda

• Hvad er standarder ?
• Standardiseringsorganer – hvordan fødes en 

standard?
• IPR
• Udvikling og trends
• Anbefalinger

Velkommen i junglen



Hvad er standarder?



Hvad er standarder?



Hvad er standarder?

• Juridisk eller industri standard
• Ny eller gammel (gældende eller forældet)
• Åben eller lukket 
• Fuldstændig eller ramme
• Konkurrerende standarder



Standardiseringsorganer

The Internet 
Engineering Task 
Force

http://www.ds.dk/
http://www.cen.eu/cenorm/index.htm
http://www.ieee.org/portal/site/iportals
http://www.din.de/


Standardiseringsorganer



IPR

• Hvem ejer retten
• Tidligere: automatisk fraskrivning af ophavsret
• Nu: Partnerskaber og betaling
• Problem: ”Åbne” standarder forsvinder

– Er Unix / Linux en åben standard?
• Eksemple: MPEG4 (videostandard):

– Mere end 150 ophavsrethavere
– Kompleks licensbetaling



Udvikling og trends

• Udviklingstider dræber standarder
– Typiske udviklingstider: 2G (GSM): 10 år
– 3GPP (UMTS) : 6-8 år
– WiFi: ca. 9 år

• Industrien arbejder imod … eller
• ”Kunderne er ligeglade”

– Køb og smid væk
• Standarder bliver kun halvfærdige

– Rammestandarder frem for fulde standarder



Hvordan gør man?

• Identificer problemområdet
• Søg relevante standarder
• Sæt kravene i tidsperspektiv
• Få kundens / specialisters hjælp

– Mange offentlige web-sider om standarder
– Std. Institutter hjælper selv

• Brug dem med måde (”de spiser brød”) 
• Pas på med ramme-standarder

– SIP er et skrækeksempel



Hvordan gør man?

http://www.version2.dk/artikel/5597

http://www.version2.dk/artikel/5597


Hvordan gør man?

• Hvorfor
– Gør tilbud mere sammenlignelige
– Øger fremtidssikringen af indkøbet
– Muliggør blanding af flere leverandørers produkter



Torben Rune
Direktør
Civilingeniør

Netplan A/S
Frydenborgvej 27D
3400 Hillerød
www.netplan.dk
Tlf: 48 24 68 28

Mobil: 40 30 28 71
E-mail: tr@netplan.dk
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