CV sammendrag – Fred Anda
Fred Anda

Nøkkelkompetanse

Managing Partner

•

Roller: Prosjektleder, prosessleder, informasjonsarkitekt,
løsningsarkitekt, business analyst og rådgiver.

Mobil:
+47 416 12 798
Epost: fan@nextbridge.no
Utdannelse: Cand.scient informatikk, UiO

•

Bransjer: Bank, Forsikring, Pensjonssparing, Inkasso, Retail.

Bakgrunn

Erfaring (utvalgte eksempler)

•

Fred Anda er managing partner i NextBridge Advisory. Han var tidligere leder for
rådgivningsenheten i BI-avdelingen i Capgemini, hvor han bla hadde ansvar for
tjenesteområdet Information Strategy, samt personalansvar for 40 rådgivere..

•

Norsk Tipping: 2016-06 - 2016-10
Utarbeide en BI- og analytics strategi med vekt på kundedata. Arkitektur, kravspec, governance,
prosesser og organisering. Fred var ansvarlig rådgiver.

•

Han har over 20 års erfaring innen IT-bransjen, og er ekspert på løsninger innen
business intelligence, business analytics, informasjonsarkitektur,
datamodellering, Master Data Management, Information Governance og
informasjonshåndtering. Tidligere har Fred jobbet med store og komplekse
integrasjons - og datavarehusprosjekter, med særlig vekt på arkitektur og
kravspesifisering.

•

Eika: 2016-05 - 2016-08
Utarbeide en strategi og plan for bedre utnyttelse av kundedata, spesielt i kundedialogen. Fred var
ansvarlig rådgiver.

•

KLP: 2015-05 - 2016-03
Etablering av en langsiktig BI-strategi, deretter detaljere prosjektplanene for ny utviklingsprosess, nye
data, ny samarbeidsmodell, ny dokumentasjonsstandard og ny arkitektur. Fred var prosjektleder og
rådgiver

De senere årene har han fokusert på informasjons- og datavarehusstrategi, og
har vært ansvarlig for flere store BI-strategi prosjekter innen både offentlig og
privat sektor. I disse prosjektene har det vært vektlagt å se på informasjonsbehov
i en større kontekst, og vektlagt krav, prosesser, governance og organisasjonsendringer - samt teknologi, arkitektur og digitaliseringsmuligheter. Metodikk har i
stor grad vært workshop-drevet med vekt på fremtidsscenarier og use cases.

•

Ruter: 2013-09 - 2015-03
Initielt en informasjonskartlegging og datakvalitetsvurdering knyttet til telling av passasjerer, etter hvert
utvikling av tilhørende rapporteringsløsninger. Fred var Rådgiver, informasjonsarkitekt og prosjektleder

•

TINE: 2011-10 - 2012-03
Kartlegging av masterdata og etablere prosesser, rammeverk, organisasjon og teknologisk plattform
for Master Data Management. Fred var rådgiver i prosessen.

•

Gjennom strategiprosjektene har Fred hjulpet kunden å bygge opp en vellykket
gjennomføringsmetodikk og et overordnet arkitekturrammeverk som har sikret at
strategien blir både langsiktig, kommuniserbar, operativ, og har en klar
verdiforankring som sikrer gevinstrealisering samt en konkret gjennomførbar
tiltaksplan.

•

Lindorff: 2009-03 - 2009-06
Utarbeidelse av en global datavarehusstrategi med vekt på krav, prosesser, governance,
informasjonsarkitektur, global samhandling og organisering, og en konkret tiltaksliste med estimerte
kostnader. Det ble etablert en helhetlig og global strategi for datavarehus og BI, og denne ble iverksatt
umiddelbart med Sverige som pilotland. Fred var prosjektleder og rådgiver.

•

I tillegg har Fred hjulpet kundene med videre rådgivning, tilrettelegging og
estimering av tiltak.

•

•

Blant de viktigste fokusområdene i dag er GDPR og Customer Intelligence

NSB: 2008-06 - 2008-10
Forprosjekt innen strategi og plan for Master Data Management av kundedata. Leveransen var en
kartlegging, strategi og en aktivitetsplan. NSB iverksatte umiddelbart planen gjennom et etterfølgende
CRM-prosjekt. Fred var prosjektleder, informasjonsarkitekt og rådgiver.

•

Fred sitte også i styret til BI & Analytics faggruppen i Den Norske Dataforening
(DND)

•

Storebrand Bank: 2004-03 - 2007-08
Utvikling av Basel II initiert datavarehus. Leverte først det sentrale datavarehuset - ble senere endel
av Basel II-programmet og laget en Basel II datamart. Fred var utviklingsleder og informasjonsarkitekt

•

Fred er også en erfaren foredragsholder og skriver jevnlig fagblogger knyttet til
temaer som GDPR, BI-strategi, Kundedialog

•

Rikshospitaler: 2004-01 - 2004-04
Utvikling av ny portal med dashboard. Fred var informasjonsarkitekt.

•

