IT-freelancer
- lige den hjælp I står og mangler

Jeg beskæftiger mig med mange forskellige IT-opgaver, lige fra undervisning til reparation, fra programmering til drift, fra analyse til hjemmesider.
Panik?
Måske har I en midlertidig IT-opgave, eller I har brug for lidt hjælp i en
kortere eller længere periode for at få virksomhedens nye computere til
at makke ret eller for at få lært at bruge dem. Så er en freelancer løsningen. Glem alt om arbejdsgiverbetalte sygedage og opsigelsesvarsel;
jeg er her kun så længe der er brug for det.
For lidt tid og for mange computere?
Har I et irriterende lille stykke rutinearbejde på pc eller papir, der
burde kunne gøres lettere? Har I mange kedelige gentagelser af det
samme stykke papirarbejde dag efter dag? Har I aldrig stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor det er så svært at gøre tingene?
Så kan jeg måske hjælpe!

Navnet er Allan Høiberg. Jeg er 32 år og har i over 20 år haft næsten alt
indenfor IT som hobby og levebrød. Jeg har nu, efter i fem år at have
haft virksomheden A.H. Computing som fritidsbeskæftigelse, besluttet
mig for at tage springet og blive selvstændig freelancer med forefaldende
IT-opgaver som arbejdsområde og speciale i udvikling af programmer til
at løse små og mellemstore virksomheders rutineopgaver.
I de sidste 10 år har jeg som fungerende IT-ansvarlig på en virksomhed med i dag omkring 75 pc’er erhvervet mange erfaringer med drift,
anskaffelse, reparation, administration, undervisning og support af pcanlæg og netværk, og ikke mindst i analyse og udvikling af programmer
til afhjælpelse af flaskehalse i den daglige papirgang.
Lang tids erfaring med brugere på alle niveauer har givet mig en fornemmelse for, hvordan et program bør være bygget op for at det er til
at forstå og arbejde med uden den store pc-jagerpiloteksamen. Jeg
tilpasser mine programmer til deres brugere, ikke omvendt.
At kende sine grænser…
er en god ting. Der er selvfølgelig ting, jeg ikke er ekspert i - men enten
går jeg straks i gang med at blive det, eller også kender eller finder jeg
nogen, der allerede er det. Der er ingen grund til at spilde dyrebar tid
på at lave noget, andre er bedre til, det er der heller ikke noget udfordrende ved. Jeg arbejder med IT fordi jeg brænder for min hobby!
Det er ikke mig, der…
- Laver tilretninger af rapporter i Concorde eller Navision - men jeg
kender én, der kan!
- Sælger jer 50 nye pc’er - men jeg kan fortælle jer, hvad I kan
bruge dem til og hvad I har brug for!
- Laver kreativt design på jeres hjemmeside så den bliver landets
flotteste - men jeg kender én der kan, og jeg laver gerne teknikken
bag, så den bliver let og overskuelig at bruge

Når man tænker over det…
er mange af de opgaver, man løser til daglig i virkeligheden gentagelser
eller manuelle rutiner, der mere effektivt kunne løses af en computer.
Man tænker ikke over det, for „sådan har vi altid gjort“. Jeg tilbyder
at komme med forslag til, hvor der kan optimeres i den daglige arbejdsgang med et program til pc’en. Hvis I så selv kan se besparelsen,
kan jeg også lave programmet.
I er ikke alene…
hvis I mangler en løsning. Tit er der også en masse andre med samme
problem, der kunne have gavn af den samme eller næsten den samme
løsning. Hvis I kender andre, der har brug for samme løsning, er der
måske en masse at spare for jer hver især, hvis I slår jer sammen.
Hvis vi sammen kan designe en brancheløsning, er der mange til at
bære udviklingsomkostningerne.
Computere kan ikke lugte angst…
men de kan være besværlige at bruge, hvis man er bange for dem. Jeg
tilbyder at undervise pc-brugere i de grundlæggende pc-discipliner,
for eksempel til et pc-kørekort eller bare for at lære computerverdenen
at kende. Hvadenten det handler om at finde ud af, hvordan en computer arbejder eller hvordan man arbejder med en computer, har jeg erfaring med at undervise i det.
Da der var rigtige programmører til…
begyndte jeg min karriere som programmør med „papir og lommeregner“. Jeg har været med gennem så mange år og haft med så mange problemstillinger og brugere at gøre, at jeg kender flere måder at gøre tingene på - og jeg lærer stadig nyt, så snart chancen byder sig. Derfor er
jeg i stand til at hjælpe med en tilpasset løsning til hvert enkelt problem.
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