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DIAG partnermøde  

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 17:00 i  

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V 

 

med emnet 

Microservices – er det bare små services? 
v/ Christian J. Callsen, Chefkonsulent, Partner, OptimumIT 

 

 

Koblingen mellem it-systemer har anvendt forskellige filosofi- og stilarter. Særligt har servicebase-

ring (eller serviceorientering) i forretningens it-landskab fundet bredere anvendelse. It-systemerne 

udstiller deres funktionalitet som services til hinanden, og der er serviceudstillere og serviceforbru-

gere. Services er typisk realiseret som web-services med anvendelse af forskellige teknologier, stan-

darder og stilarter; SOAP og REST er meget fremherskende. Disse services leverer it-kapabiliteter 

til det samlede systemlandskab, der kan trækkes på af virksomhedens forskellige løsninger. 

 

Det, der er fælles for servicebaseringen uanset teknologivalg, er at services har en vis granularitet. 

En komponent udstiller al sin funktionalitet som én logisk service – der godt kan bestå af flere indi-

viduelle dele. Det har konsekvenser for, hvor let virksomheden kan tilpasse sine it-kapabiliteter: 

store services reducerer hastigheden af ændringer og dermed muligheden for hurtig tilpasning. 

 

En ny stilart er på vej ind på scenen: microservices. Er microservices blot en anden måde at pakke-

tere sine services på – eller et andet teknologivalg – eller er der en afgørende forskel for virksomhe-

den og forretningen, vi skal begynde at tænke med ind i udviklingen af it-kapabiliteterne? Med an-

dre ord: Er det de gamle løbere i nye t-shirts – eller er det en ny måde vi skal tænke på? 

 

Efter indlægget er der Generalforsamling kl. 18.30 efterfulgt af middag kl. 19.00 i Restaurant Tår-

net. Til middagen er én repræsentant for hver partnervirksomhed inviteret. Gæster er som altid vel-

komne 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 retningslinier 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 (jsh@brf.dk – telefon 2074 7440).  

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