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Fusioner, sammenlægninger, opsplitning og frasalg er en del af virkeligheden både i private og offentlige

virksomheder, organisationer og institutioner.

I denne bog fortællerMorten Strunge Nielsen, hvordan man håndterer IT-infrastrukturen i organisationer og
virksomheder i forbindelse med sammenlægninger og opsplitninger. IT-infrastruktur: Sammenlægninger og
opsplitninger indeholder teknisk orienterede anbefalinger og vejledninger, men kommer også rundt om emnet
i relation til projektet (lige fra den helt spæde start til den afsluttende oprydning), til beslutningsforløbet samt

til håndteringen af den usikkerhed og de frustrationer, som også finder vej til IT-organisationen.

Sidst, men ikke mindst, introducerer bogen en letforståelig model, som gør det muligt at danne sig et hurtigt
overblik over, hvilken type sammenlægning eller opsplitning, man egentlig står overfor (samt efterfølgende at

kunne identificere, hvorvidt der muligvis er variationer inden for nogle af de væsentligste
infrastrukturområder).

Bogen bør være pligtlæsning for alle, der står foran en sammenlægning eller en opsplitning, hvor man ønsker
at ende med en IT-infrastruktur, der er helt eller delvis baseret på Microsofts produkter. Men bogen

indeholder også mange vigtige pointer og tekniske anbefalinger til de mere traditionelle opdaterings- eller
migreringsprojekter, idet der er mange lighedstræk på det projektmæssige og tekniske niveau mellem disse

projekter og sammenlægningsprojekterne.
Målgruppen for bogen er alle, der arbejder med IT-infrastruktur i deres dagligdag, inklusive operationelt
orienterede IT-chefer og driftschefer samt projektledere, der har deres virke indenfor IT-infrastruktur.
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