Välkommen till

Användarkonferensen 2014 den 31 mars – 1 april
Mötesplatsen för IFS-användare i Skandinavien
Vi träffas på Clarion Hotel Sign mitt i centrala Stockholm, nära sevärdheter,
shopping, restauranger, klubbar och barer. Vi erbjuder boende på hotellet till rabatterade priser. Detta gäller även dig som vill anlända helgen innan för en weekend i
Stockholm!
Årets Användarkonferens erbjuder mer innehåll, fler programpunkter, mer expertis
och ökade möjligheter till nätverkande. I utställningen MEET THE EXPERTS AND
PARTNERS medverkar ett 30-tal experter från IFS R&D och våra partners. Här har
du möjligheten att se det senaste inom affärssystem och få vägledning, tips och
trix. De finns tillgängliga genom hela konferensen – missa inte detta!
Tillsammans skapar vi dessa dagar en mötesplats där vi kunder kan träffas,
utbyta erfarenheter och rådfråga varandra. Det blir två fullmatade dagar med
intressanta talare, intressant innehåll och intressanta deltagare! Se agendan i
denna broschyr!
• Dag 1 är relevant och aktuell för samtliga. Med nätverkande och mingel med
andra kunder och experterna från IFS och partners. Inspirerande föreläsare,
partnerbar, middag med underhållning och party kvällen!
• Dag 2 fördjupar vi oss inom olika ämnen. Här väljer du fritt mellan 16 parallella
seminarier! Inom ramen för dag 2 hålls även ett dedikerat EAM-forum.
Vi drar igång på måndagen kl. 9.30 med registrering, kaffebuffé och nätverkande.
Programmet i Main Hall börjar kl. 11, vilket blir hålltiden för dig med längre
restid på morgonen.
Konferensavgiften är 2 850 SEK per person, se baksidan denna broschyr.
Avgiften inkluderar två luncher, en trerätters middag med underhållning och dans
till DJ samt kaffebuffé. För er som vill övernatta har vi reserverat rum till rabatterade
priser (som vi garanterar om du bokar senast den 19 mars).
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Måndag 31 mars

Tisdag 1 april

09:30–11:00

Registrering och kaffebuffé
Nätverkande i utställningen ”MEET THE
EXPERTS & PARTNERS”

09:00–09:45

11:00–12:30

VÄLKOMMEN OCH INLEDNING
NYHETER FRÅN IFS SCANDINAVIA

Expert på distans – affärsnytta med
Augmented Reality
Ulf Stern, Kujtim Salihu: IFS XMReality
Tänk dig att kunna ge experthjälp genom att
”peka och visa” utan att vara på plats. Att
ge stöd och support till en servicetekniker
eller en produktionslinje i en annan del av
världen. XMReality visar hur det går till via
innovativ bredbandsteknik och Augmented
Reality. Detta ger unika möjligheter för
service och support.

IFS PARTNERSTRATEGI
MOBILA LÖSNINGAR FRÅN IFS OCH
PARTNERS

EAM-forum

12:30–13:45

LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:45–15:00

ANVÄNDARFÖRENINGEN OCH IFS
PRODUKTUTVECKLING
UPPGRADERINGSFABRIKEN
IFS – EN SNABBARE VÄG TILL
INNOVATION OCH LÖNSAMHET
Innovationer skapar mervärde och konkurrensfördelar – men sker först när de är i
drift i verksamheten. Martin Gunnarsson
tar oss med på resan från idé och färdig
produkt i IFS Applications tills den är på
plats i kundens verksamhet. En resa som
blivit snabbare, säkrare och billigare.

10:00–10:45

SCA Underhåll – planering och beredning
SCA Underhåll och IFS
SCA är ett ledande globalt hygien- och
skogsindustriföretag med 34 000 medarbetare och en omsättning på 89 mdkr.
SCA Underhåll berättar hur de upprätthåller
anläggningseffektiviteten vid sina industrier
i Sundsvallsregionen och hur de arbetar
med resursplanering och beredning. Det
ges även utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte.

15:00–15:30

KAFFE OCH FRUKTBUFFÉ

11:30–12:15

Mobilt underhåll på Oslo Lufthavn
OSL och Addovation
Oslo Lufthavn har korats till Europas
punktligaste flygplats och har 23 miljoner
passagerare. Nu bygger man ut flygplatsen
samtidigt som man är igång dygnet runt.
OSL berättar om sitt underhållsarbete och
utvecklingen och införandet av två nya
Appar för avvikelsehantering och arbetsorder. Addovation demar.

12:30–13:15

R&D Service & Asset Update
Här berättar och visar IFS R&D de senaste
nyheterna inom Service & Asset och hur de
tänker fortsätta att utveckla applikationen.

15:30–16:15

MER INTERAKTIV ANVÄNDARFÖRENING
IFS LABS – DAVID ANDERSSON
David Andersson från IFS Labs tar oss
med på en odyssé i teknikens framkant
såsom den ser ut just nu, våren 2014.
Vilka trender är här för att stanna och inte
och vad får det för betydelse för oss och
för företagen?

16:30–18:00

foto: Hjalmar Kyle

PER NAROSKIN OM ”HUSDJUR ELLER
HÄRSKARE”?
Per Naroskin är psykolog och författare.
Han är också en flitig krönikör och igenkänd från radioprogrammet ”Spanarna” i
P1 och sin turné med Niklas Strömstedt.
Tack vare sin blandning av humor och allvar är Per en av Sveriges mest eftertraktade
föreläsare. Lämpligt nog föreläser Per
denna kväll om människans komplicerade
relation till teknik: Husdjur eller Härskare?

18:00–20:00

Paus med egen ”Partnerbar”

20:00–01:00

middag
Underhållning och dans till DJ

Ta chansen att ställa frågor om hur de
tänker inför framtiden och kom gärna med
bra förslag för att påverka utvecklingen!

09:00–13.15

p rog ram 2 0 1 4

R&D Supply Chain Update
Här berättar och visar IFS R&D de
senaste nyheterna inom Supply Chain
och hur de tänker fortsätta att utveckla
applikationen.
Ta chansen att ställa frågor om hur de
tänker inför framtiden och kom gärna med
bra förslag för att påverka utvecklingen!

R&D Manufacturing Update
Här berättar och visar IFS R&D de
senaste nyheterna inom Manufacturing
och hur de tänker fortsätta att utveckla
applikationen.
Ta chansen att ställa frågor om hur de
tänker inför framtiden och kom gärna med
bra förslag för att påverka utvecklingen!

Controller-rollen i förändring, nya verktyg
och ny information
Advectas
Big Data nämns allt oftare. Här reder vi ut
begreppen och visar möjligheterna. Vi ger
exempel på framgångsrika och lättöverskådliga lösningar för Budget & Planering
där man drar nytta av det senaste inom
området. Även Big Data kan vara en möjliggörare, t.ex. för att prognostisera och driva
intäkter.

MUNTERS uppgraderingsprojekt
Munters, EVRY och IFS.
Här berättar Munters, EVRY och IFS hur
de organiserade och genomförde Munters
framgångsrika uppgraderingsprojekt till
IFS 8. Framgångsfaktorer och de viktigaste
lärdomarna förmedlas, liksom detaljerade
erfarenheter från de olika projektfaserna.
Det ges även utrymme att ställa frågor till
IFS om Uppgraderingsfabriken.

R&D Technology Update
Här berättar och visar IFS R&D de senaste
nyheterna inom Technology och hur de
tänker fortsätta att utveckla applikationen.

Kortare ledtid, högre servicegrad och
frigjord tid
Dalkia och NovaCura
Sten Pernemark från Dalkia presenterar
hur deras tekniker arbetar med Flow som
sitt dagliga och enda verktyg.
Arbetsledningen har fått bättre överblick
eftersom teknikerna även tidrapporterar
och hanterar ledigheter och sjukanmälan
via Flow. Via Kundportalen kopplas hela
processen ihop från kund till tekniker.

Ta chansen att ställa frågor om hur de
tänker inför framtiden och kom gärna med
bra förslag för att påverka utvecklingen!

kaffebuffé

R&D Project Update
Här berättar och visar IFS R&D de
senaste nyheterna inom Project och hur
de tänker fortsätta att utveckla applikationen.
Ta chansen att ställa frågor om hur de
tänker inför framtiden och kom gärna med
bra förslag för att påverka utvecklingen!

R&D Finance Update
Här berättar och visar IFS R&D de
senaste nyheterna inom Finance och hur
de tänker fortsätta att utveckla applikationen.
Ta chansen att ställa frågor om hur de
tänker inför framtiden och kom gärna med
bra förslag för att påverka utvecklingen!

Konfigurering istället för anpassning
Martin Lindstrand, IFS
Mats Kvarnström, JF Hillebrand Logistics
Hur långt kan man komma med konfigureringar så som Custom Fields, Custom Menues
och Custom Defined Events? IFS presenterar
applikationens möjligheter. JF Hillebrand
Logistics berättar om hur de använder
detta och kan fasa ut anpassningar. Vilka
fördelar resp. nackdelar ser de? Var finns
begränsningarna?

Radera gränserna mellan dina system
dinERP
Information är kunskap, och kunskap är
makt – makt att utföra. Här visar dinERP
hur de förbättrar användarnas upplevelse
av IFS lösning var sig det sker via
Sharepoint, standardiserade intranät eller
mobila plattformar. Detta genom att
underlätta tillgång till information och
överbrygga klyftorna mellan företagets
olika system – Radera gränserna!

Behörigheter i praktiken
IFS, Umeå Energi och Systembolaget
Användarna har behov av enkel tillgång till
data och företagen har behov av informationssäkerhet och rationell administration.
Men vad kännetecknar en bra struktur för
roller och profiler och hur håller man den
uppdaterad? IFS visar möjligheterna i applikationen. Umeå Energi och Systembolaget
medverkar med sina erfarenheter.

Microsoft Office som användargränssnitt
till IFS
E-CO Energi och Addovation
MS Office som gränssnitt till IFS med
fokus på dokumenthantering och smarta
ekonomi- och rapportlösningar.
Addovation visar hur dina processer kan
bli enklare och effektivare. Knut Ivar
Vestliveien från E-CO visar exempel från
projektets planering och genomförande.
E-CO Energi är en av Norges ledande
energikoncerner.
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Anmälan

Anmäl dig senast 24 mars på:
www.ifs.anvfor2014.axaco.se

Anmälan är bindande men opersonlig, vilket innebär att du kan överlåta din
plats till en kollega om du själv får förhinder.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Magnus Ingemars, tel: 0705-51 04 89, magnus.ingemars@ifsworld.com

Välkommen!

V år a s a m a r b e t s p a r t n e r s s o m d u mö t e r i M EET THE E X P E R TS AN D P A R TNE R S :

IFS R&D: Manufacturing, Supply Chain, Project, Service & Asset, Technology, Ekonomi,
BI, Mobility
IFS Support

www.ifsworld.com/se

