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 55 år

 Helle – Tandplejer

 2 udeboende børn 

 Christoffer 26 år – DTU Ingeniør software udvikling

 Christine 21 år – KEA studerende Multimedia design

 Bor og driver virksomhed i Hillerød

Hvem er Torben



 En ‘Ole opfinder’

 Udpræget GDS (Gør det selv)

Hvad er Torben



 Software udvikling

 Hardware udvikling

 Undervise

 Reparere hvad som helst (?)

 Bygge et hus

 Reparere en bil eller båd

Hvad kan Torben



 Generne

 Uddannelse

 Nysgerrighed

 Gå på mod

Hvorfor kan Torben det?



 1983-1987 Søværnet uddannet elektronik mekaniker

 1990          Pædagogikum

 1991-1992 Frederiksberg teknisk skole elektroniktekniker

 2020         CBH Business ,Cloud teknologi og database

Uddannelse ?



 1983 – 1994 Søværnet

 Uddannelse

 Ubåd

 Underviser

 1994 – 2005 FOSS Electric

 Service tekniker

 Service chef

 Projektleder

Arbejdsliv



 2005 – 2020 Tagvision

 Teknisk chef

 Udvikling software

 Udvikling Hardware (nye produkter)

 Service og installation

 RFID

 Holde direktøren i hånden

 2020 - ? Selvstændig

Arbejdsliv



Hej Torben
Ja jeg har vel kun ét at sige: pis, lort, shit, ”fandme nej”, ejjjj, pis igen, og atter lort. 
Sorry men det var sgu da den værste ”nyhed” jeg har modtaget de sidste mange år,
Ikke fordi at jeg ikke under dig, at prøve konsulentvirksomhed af, men fordi jeg tænker på mig selv… 
det ved du jo godt J
Nej hvor er jeg ked af at høre du stopper. Du har simpelthen været ”den bedste” på alle måder.
Du har jo fungeret som vores alle sammen uundværlige ”alt mulig mand” og altid gjort det med din 
positive og smittende personlighed.
Bibliotekerne har tit kun kunne yde den bedste service – grundet din store hjælp – med alt muligt.
Kæft jeg er øv over at du stopper – men alligevel: rigtig god vind søde Torben.
Du bliver jo nødt til at flytte til udlandet, sælge sommerhuset og skifte telefonnummer, ellers tror jeg 
desværre at jeg stadig kontakter dig J J
Men alt har (desværre) en ende, og hvem filan skal jeg nu ringe op kl. 7.15. 
Virkeligt vemodigt at skulle sige farvel til dig Torben, men ønsker dig alt mulig held og lykke med 
fremtiden og siger 1000 1000 tak for det fantastiske samarbejde.

Malene 

Hvad tænker andre om Torben



Det er ikke underligt – det er noget lort… nej nu gjorde 
jeg det igen.. J

Du er i hvert fald velkommen til hver en tid – også kl. 
7.15 om morgenen… ha ha

Jeg håber Tagvision tager imod tilbuddet. Vi vil ikke 
have en afløser – vi vil have dig. !!

Jeg synes stadig det er ØV – men jeg kommer mig vel J

Rigtig god weekend til dig og familien

Hvad tænker andre om Torben



Jeg tænker at resten af mit arbejdsliv er helliget til at 
videreføre OG videreudvikle BOSS.

Mit motto er:

Hvad der er værd at gøre, er også værd at gøre GODT

Hvad nu?



 Hvis det er for meget – tag en kop kaffe

Det tekniske



 BOSS 7.0

 Skift af database

 Bibehold BOSS applikation

 Webboss?

 BOSS 8.0

 ‘Rent’ webbaseret brugergrænseflade

 BOSS mobil APP

 Minimere papir

Hvad nu?



 BDE (Borland Database Engine) - Paradox DB

 Oprindelig udviklet i 1992 (Paradox)

 Udvikles ikke længere

 Faktisk udgik BDE  som produkt i 2014

 Nogle mere eller mindre private forsøger

 Baseret på lokale filer

BOSS i dag



 Flytte data til ‘Cloud database’ 

 Microsoft Azure

 BOSS applikation som i dag

 Webboss bliver til Bossweb eller ?

 Slut med at kopiere data frem og tilbage

 Altid ‘LIVE’ data

BOSS 7.0



BOSS på kun 1 pc



BOSS på netværk



BOSS 7.0



 Søgning i logfil fra stor skole med data helt fra 2010

 Ca. 720.000 udlån og afleveringer

 Database på enkelt PC  -> 1,5 sekunder

 Database på direkte tilsluttet drev -> 6,5 sekunder

 Database på netværksdrev hos BOSS -> 55 sekunder

 Database på Microsoft Azure -> 1 sekund

Bliver det ikke langsomt ?



BOSS 8.0



 Er det interessant ?

 Lister over lånte materialer

 Lister over hjemkaldte materialer

 Beskeder om hjemkaldelser (notifikationer)

 Studiekort

 Login funktion

 Godkendelse af lån

BOSS mobil APP ?



 Aflevering fra Tagvision

 Findes på ca. 18 skoler

 Billigere afleveringsautomat

 Prototype

Afleverings automat



Tak for deltagelse


