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Projektet RAMT

ÅRET GÅR PÅ HÆLD, OG JULEN STÅR FOR DØREN
Inden vi går på juleferie, sender vi her en sidste opdatering fra projektet, hvor I kan læse 
lidt om, hvad vi har nået siden sidst, og hvad der er sket i løbet af projektets første år.

Nyhedsbrev - December 2019

Siden sidst
November bød på mange forskelligartede aktiv-
iteter i RAMT, hvor vi har haft et tæt samarbejde 
med vores interessenter, og der er sket et stort 
ryk i udviklingen af projektet.

I begyndelsen af måneden blev der afholdt 
en række interviews med professionelle fra 
sikringsbranchen, som hver især bød ind med 
deres ekspertiser inden for fysisk sikring. 
Bidragene har givet os indsigt og været til stor 
hjælp for det videre arbejde.

Det var også i november, vi fik afholdt de første 
brugerinterviews med potentielle slutburgere 
af platformen. Interviewet havde det formål at 
præsentere brugerne for en tidlig prototype af 
vores digitale værktøj og dermed undersøge, 
hvordan vi bedst muligt får formidlet indhold til 
platformen, så den bliver så letforståelig og bru-
gervenlig som muligt.
Deltagerne blev bedt om at forholde sig til plat-
formens anvendelighed og formidling af indhold. 

Derudover testede vi deres læringsstile, så vi 
kunne sikre os, at indholdet i værktøjet kommer 
til at ramme vores målgruppe bedst muligt. 
Testene tydeliggjorde, at der blandt brugerne var 
et stort behov for, at viden formidles visuelt og 
auditivt, frem for stærkt tekstbaseret. Deltagerne 
udviste desuden stor interesse for platformen og 
kom med brugbare inputs til, hvordan vi den vi-
dereudvikle, så vi får skabt et værdifuldt værktøj, 
der er målrettet brugerne.

Sidst på måneden deltog vi på messen, Milipol, i 
Paris, hvor DBI var arrangør af 4 lærerige dage.
Messen henvender sig fortrinsvist til offentlige 
myndigheder. Her blev de nyeste produkter inden 
for terrorsikring og køretøjsforanstaltninger vist 
frem, og der blev afholdt workshops og foredrag. 
Vi overværede blandt andet et oplæg, hvor In-
terpols vejledere inden for Crowd Management 
fortalte om sin erfaring med sikkerhedsarbejde 
ved store, internationale arrangementer, som 
eksempelvis De Olympiske Lege.

Året der gik

I årets løb har vi været på en række studieture, 
konferencer og messer i udlandet, som I løbende 
har kunnet læse om i nyhedsbrevene her på 
LinkedIn. Turene, sammenholdt med de mange 
timers læsning af internationale vejledninger, 
har givet os indblik i, hvordan man prioriterer og 
informerer om terrorsikring på et internationalt 
plan.

Den viden, som vi gennem året har tilegnet os, 
har vi integreret i den første prototype af værk-
tøjet. Det betyder, at vi langsomt nærmer os en 
mere håndgribelig størrelse, hvor projektet tager 
form, og vi kan begynde at se, hvor det bærer 
hen. Prototypen vil blive præsenteret for ASIS 
Danmark ved et møde den 16. december.

Det helt centrale for at få et brugbart værktøj ud 
af vores anstrengelser er, at potentielle slutbru-
gere har haft mulighed for at byde ind med deres 
viden. Inddragelsen er foregået gennem work-
shops, følgegruppemøder og interviews. Noget, 
som også vil have en central plads i det fortsatte 
arbejde på projektet.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak 
til alle de kompetente folk, som stillede op og 
bidrog med deres viden og erfaring i årets løb – 
uden jer var det ganske enkelt ikke muligt.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020, 
hvor alle trådene vil komme til at samle sig.


