Inspiration
Days 2019
24-25 september
Stora Brännbo Konferens i Sigtuna

Välkommen till årets
användarkonferens
flexite Inspiration Days 2019 är mötesplatsen för dig som vill

Konferensen ger också stora möjligheter att bygga relationer

nätverka, vässa dina färdigheter i flexite och öka din kompetens

med andra deltagare, ta del av andras verkliga erfarenheter och

inom digitala processer.

hur de använt dem för att förbättra sina verksamheter.

Lär dig mer om möjligheter och utmaningar med digitalisering

Välkommen att inspireras med oss på Flexite på Stora Brännbo

och automatisering av processer och få de senaste nyheterna i

Konferens i Sigtuna den 24-25 september. Vi ser fram emot att

flexite. Få tips och idéer till hur ni kan arbeta med flexite både

få träffa dig!

tekniskt, operativt och strategiskt för att nå de resultat ni strävar
efter.

Gå 2 eller fler
för halva priset
Vid anmälan av 2 personer eller fler från samma organisation
innan 1 maj går ni för halva ordinarie konferenspriset.

Ordinarie konferenspris
2950:- Sek (exkl. moms)

För vem
Administratörer, systemägare, processägare, processutvecklare, ITchef, säkerhetsansvarig, drift m.m.

Anmälan
Anmäl dig via vår hemsida på www.flexite.com/konferens

Inspirationsföreläsning med

Arash Gilan
Apparnas planet - människans roll i en digital värld
Tisdag 24 september, kl. 16.00 -17.00
Arash Gilan är digital expert och medgrundare och VD för en
av nordens största digitala byråer. I ett samhälle där det digitala
berör precis allting och där människa och maskin ska samexistera,
sätter han det mänskliga perspektivet i centrum. Artificiell och
emotionell intelligens i en härlig kombination.

Konferensprogram
Tisdag 24 september

Onsdag 25 september

11.00 - 11.45

Inledning

08.30 - 09.30

Digitalisera verksamheter vs. Digitalisera människor

		

Sammanfattning av året som gått med flexite

		

Processutveckling och införande av digitala

		

processer i verksamheten

11.45 - 12.45

Lunch

12.45 - 13.45

Nyheter i senaste versionen av flexite

09.30 - 10.00

Kaffe och processmingel

13.45 - 14.30

Kundcase

10.00 - 10.45

Kundcase

		

Högskolan väst – flexite i högskoleutbildningen

14.30 - 15.00

Kaffe med processmingel

Parallellpass
15.00 - 15.50
		

Svarsproduktion via KC eller processdrivna
e-tjänster till verksamheten

15.00 - 15.50

Avvikelsehantering – enskilda processer eller

16.00 - 17.00

Inspirationsföreläsning

		

Apparnas planet – människans roll i en digital värld

		generisk hantering

		Arash Gilan
18.00 - 22.00

Mingel och Middag

Parallellpass
11.00 - 12.00

Informationssäkerhetshantering i flexite

11.00 - 12.00

Funktionsskatten i flexite och utökade möjligheter

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.00

flexite och trendspaning kring digitala processer

		

Sammanfattning och avslutning

		

		med integrationer

Boende
Vi har reserverat att antal enkelrum för våra konferensgäster på
Stora Brännbo. Boende bokas och betalas separat till hotellet av
dig som konferensgäst. Pris: 1.290:- Sek (exkl. moms)/natt. Boka
ditt rum på telefon 08 592 575 00.

Buss till och från Stora Brännbo
Buss t&r till Stora Brännbo ingår i konferenspriset. Bussarna
avgår 24/9 från Centralstation i Stockholm kl. 09.30 och från
Arlanda kl. 10.00. Hållplatser meddelas senare. Buss tillbaka till
Arlanda och Centralstation 25/9 avgår kl. 14.30. Meddela i din
anmälan om du vill åka med någon av bussarna.

Frågor
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att
kontakta oss.
Telefon: 0660-29 95 00
E-post: sales@flexite.com

