IT-prisentil DDE's stiftere
Pionérånd og banebrydende idé
blev til en international koncern
inden for Informations-Teknologien

Ved det traditionelle IDG-party på
Kontor & Datai Bella Center fik DDE's
fire stiftere overrakt IDG Danmarks
IT-pris for 1992.
Claus Erik Christoffersen, Ole Lading, Knud Arne Nielsen og Tom
Hertz, der sammen startede compu
ter-produktionen omkring Ole Ladings køkkenbord i 1975, fik prisen for
deres pionérånd og enestående ind-

sats for dansk IT-industri.

Formanden for Dansk Dataforening, direktør Jens Bache, begrunde=
de bl.a. pristildelingen med de fires
banebrydende idé om at producere
en modulopbygget computer, som
har gjort DDE tilen levedygtig virk-

somhed. Han fremhævede endvidere

DDE's udvikling af flerbrugersyste-

mer og standardløsninger, sideløbende med at DDE er gået ind i en inter-

nationaliseringsproces.

'Snak omkriser gør det umuligtatse
de positivesignaler, der også dukkerop
Claus Erik Christoffersen takkede
for prisen og udtalte, at der er masser
"af muligheder for at producere informationsteknologii Danmark, fordivi
har de råstoffer, der skal til, nemlig
veluddannede medarbejdere.
-Vi skal tro på os selv. Selvfølgelig
kan vi danskere både udvikle og pro
ducere informationsteknologi, sagde
Claus Erik Christoffersen.

Omden nuværende krise iedbbranchen med svigtende omsætning,
faldende dækningsbidrag og uvished
omfremtiden, som mange steder
medfører nedskæringer, afskedigelser og stop for fremadrettede aktivite"
ter, sagde Claus Erik Christoffersen:
-Deter somom, at den megen
snak om kriser gør det umuligt for os
at tale om de positive signaler, der
også dukker op. For tænk nu, hvis de
ikke holder - såhar vi jo ikke gjort det
godt nok! Og positive signaler passer
bestemt ikke ind
i den negative spiral,
somvilader medierne centrifugere os
nedi
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- Lad os fokusere på alt det, vikan
lære af denne tid, og lad os betragte
det som en enestående mulighed for
at lære at agerei fremtiden fremfor at
sidde og vente på udviklingen og så
reagerepå den. Jeg ville ønske, at
flere kunne betragte fremtiden ikke
somen trussel, men som en ny epoke
fuld af muligheder, sluttede Claus Erik
Christoffersen.
IT-prisens dommere
Dommerpanelet bag IT-prisen består af adm. direktør Edward O'Hara,
IDC Scandinavia A/S, formanden for
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adm direktør Claus Jepsen, CMA
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Dataforening, direktør Jens Bache,
Værdipapircentralen.

