
Mature and empower the Norwegian software market

En kort introduksjon til Cantara AS og Stiftelsen 

for fremme av programvareutvikling i Norge

totto@cantara.no



Agenda

• Misjon og Visjon
• Bakgrunn
• Stiftelsen for fremme av programvarautvikling i Norge
• Cantara AS
• Tjenestetilbud
• Brukerorganisasjoner
• Offentlig
• Akademika
• Professjonelle aktører



Visjon

• Oslo - the new Seattle.....



Misjon

• Mature and empower the Norwegian software market



Bakgrunn

• 30+ års erfaring med bygging av fagmiljø i Norge og 
internasjonalt, bl.a.

• javaBin/JavaZone
• JUGS/java.net Open Source Community
• Bedriftsinterne fagmiljø

• Avstanden mellom fagmiljøene i bransjen, communities, 
offentlig og akademika bare øker...

• Sterkt behov for en brobygger og katalysator for å 
sikre og videreutvikle programvarebransjen i Norge



Stiftelsen for fremme av prorgramvareutvikling i Norge

• Legacy fra javaBin/JavaZone

• Innspill fra et bredt spekter av aktører 
• Ønske: Gjøre for bransjen som helhet det vi har gjort 

for java-utviklere i Norge..

• Sikre kontinuitet, kvalitet og bred oppslutning fra bransjen, 
inkludert det offentlige

• Felles front for fremme av programvareutvikling i Norge
Markedsføring/synlighet internasjonalt



Cantara AS

• Ideell organisasjon, etablert 2009
• Heleid av Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i 

Norge 
• Utøvende organ for Stiftelsen for fremme av 

programvareutvikling i Norge
• Kompleterende/ikke-konkurrerende til eksisterende initiativer 
• Selvforsterkende tjenester (synergier)
• Tjenestene blir levert i en kombinasjon av egne og innleide   

ressurser



Hvem?

• Stiftere
• Totto (javaBin/JZ/DE/IASA/java.net)
• Stein Grimstad (javabin/JZ/DE)
• Tobias Torrisen (javaBin/JZ/DE)
• Carl Onstad (prosjektleder/DE)



Tjenester

• Partnerskapspakker skreddersydd mot de forskjellige 
aktørene

• Brobyggingsaktiviteter/events
• Knytte bånd
• Fasillitere alignment

• Profilbygging/markedsføring av Norsk kompetanse 
internasjonalt

• Peer-events, felles fronting av profiler m.m.



Eksempler på tjenester

• Offentlig/FriProg:
Organisere ekspertpanel for det offentlige på teknologi

• KnowIT/Peer-event - Geek Cruise: Kompetanseutvikler og  
brobygger mellom aktører i bransjen

• Akademika/Forskningsprosjekt:
Evidence-based software development 

• Community/IASA Norge:
Adm outsourcing, hosting og arrangement samarbeid



Fagmiljø/communities

• Painless/non-intrusive outsourcing av adm-aktiviteter inkl. 
hosting av samarbeidsplatformer

• Event organisator/koordinator
• Community booster
• Sparringspartner for utvikling av fagmiljøet
• Kryss-fagmiljø katalysator og organisator
• Open Source Excellence, rådgiving og mentoring
• Identitet, profilbygging og kryss-branding



Offentlig – noen muligheter

• ”upolitisk” faginstans
• Ingen skjulte agendaer

• Faglig 3.part
• Community bygger
• Opplæring og sertifisering på norske IT standarder ved behov
• Faglig teknologisk høringsinstans

• anonymiserende 3.part
• Faglig sparringspartner og audits



Akademika

• Forskningssamarbeid og prosjekter
• Brobygger mellom forskere og bransje
• Gjesteforeleser-fasillitator
• Event-organisator
• Sparringspartner mht forskningsspørsmål og undervisning
• Teknologi rådgiving/mentoring



Professionelle aktører

• Upartisk 3.part
• Events
• Profil og kompetansebygging
• Konferanser
• Sammarbeidsprosjekter
• Open Source Excellence, rådgiving og mentoring



Hva nå?

• Målet er klart og står fast!
• Mature and empower the Norwegian software market

• Veien blir til underveis
• Vi lytter til ønsker og behov.

• Vi etablerer tjenester og praksis underveis...

• Så
• hva kan vi hjelpe dere med?



Mer info

• Web: http://cantara.no

• Wiki: http://wiki.cantara.no

• Epost: totto@cantara.no




