PROGRAM FACKMÄSSANS SCEN
Kostnadsfria föredrag för både mässbesökare och seminariedeltagare.
Välkommen att slå dig ner och lyssna.
Onsdag 22 augusti
11.30–11.55

Arribatec/iCore/Xledger

Automatiserade och digitaliserade administrativa processer
Talare: Mariette Larsson, Marie Löfgren och Oskar Klavebäck
Mariette Larsson från Arribatec intervjuar Marie Löfgren från Xledger och
Oskar Klavebäck från iCore om hur kommuner kan digitalisera och automatisera sina administrativa processer. Det är dags att utmana det gamla
tankesättet och börja jobba på ett mer modernt sätt. Kom och lyssna när
vi berättar om hur ni kan bli mer effektiva och fokusera på kärnverksamheten genom integrerade, automatiserade och digitala processer.

13.00–13.25

Bitoreq

Hur Robin kan skapa en mer attraktiv arbetsplats
Talare:
Redan när man väljer inriktning efter grundskolan har man förhoppningsvis en idé om vad man tycker är roligt och vill utvecklas inom. Det kan
t.ex. handla om att bli proffs på att städa, på att måla, på att vårda, på att
räkna, på att forska eller på något helt annat. Oavsett vad man utbildar
sig till kommer man förr eller senare att drabbas av arbetsuppgifter man
inte har lust till. Om dessa arbetsuppgifter är administrativa och återkommande föreslår vi att ni tar in en extra medarbetare, Robin, som utför de
tråkiga arbetsuppgifterna och frigör tid så att proffs får vara proffs! Låt oss
berätta mer om detta!

13.30–13.55

Stretch

Måste det bli brist på vårdplatser?
Talare: Jonny Eriksson
Jonny Eriksson, biträdande ekonomichef Hallands sjukhus berättar om
erfarenheter och effekter av att införa aktivitetsbaserad produktionsoch kapacitetsplanering i Region Halland. Genom gediget arbete med
processer, kultur och tekniska lösningar är det möjligt att förutse och
planera vilken kapacitet som behövs för att möta vårdbehovet.

14.00–14.25

Inexchange

E-fakturans dolda potential
Talare: Lennart Wallin, avtalscontroller, Örebro kommun.
Genom att visualisera och kombinera data skapas ett beslutsstöd som
förenklar att göra strategiska inköp och ringar in onödigt stora utgifter.
Lennart Wallin, från Örebro kommun, berättar om sitt lyckade arbete
att skapa stora besparingar och effektivisera verksamheten. Lennart
har sparat 15 miljoner kronor på två år åt Örebro kommun tack vare
tjänsten Inköpsanalys.

14.30–14.55

Ekan Management

Tillit i praktiken
Talare: Katarina Ahlqvist och Carola Samuelsson
Katarina Ahlqvist, VD för Gryning Vård och Carola Samuelsson, projektledare för innovationsplattformen Borås Stad, talar om innovationskraft
och tillitsbaserad ledning och styrning genom konkreta exempel utifrån
ledarskap och samverkan till finansieringsmodeller som bryter stuprörstänk.

15.00–15.25

EY

Intelligent automatisering
Talare: Oskar Sinha och Morten Hartmann
Offentlig sektor har spännande utmaningar framför sig. Intelligent automatisering i offentlig sektor med hjälp av digitala möjliggörare är en relevant
lösning, där Virtuella robotar (Robotics) och Artificiell Intelligens kommer
spela en viktig roll framöver.

Torsdag 23 augusti
09.30–09.55

Catella

MalmöMässan
22–23/8
2018

Hållbara investeringar – vi reder ut begreppen
Talare: Anna Strömberg
Hållbarhet är något som vi alla måste ta ett ansvar för och detta är också
något som aktivt kan bidra till en bättre avkastning. Kom och lyssna på
Anna Strömberg som berättar om hur vi på Catella Fondförvaltning arbetar
med hållbarhet för att driva en bättre avkastning.

10.00–10.25

Sveriges arkitekter

Arkitekttävling – så hittar du den optimala mixen av form, funktion
och ekonomi
Talare: Elisabet Elfström, branschchef Sveriges Arkitekter och Torbias Olsson,
förbundsdirektör Sveriges Arkitekter
Behöver du hitta den optimala mixen av form, funktion och ekonomi – och
åstadkomma något utöver det vanliga med ditt projekt? Arrangera en arkitekttävling! Då arbetar flera arkitekter med samma förutsättningar med en uppgift i konkurrens. Elisabet Elfström och Tobias Olsson från Sveriges Arkitekter
berättar hur arkitekttävlingar går till och vilket värde de tillför kommunerna.
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Revolution i Excel – det här får du som ekonom inte missa
Talare: Tobias Ljung, Anna-Karin Petrusson, Robert Larsson
Vi kommer att visa det mest revolutionerande verktyget i Excel någonsin –
som dessutom alla Excelanvändare redan har tillgång till, men få vet om.
Vi demonstrerar exempel där många timmars arbete ersätts med ett fåtal
knapptryckningar

11.00–11.25

SALLI – Sit Happy

Hur kan din stol påverka din hälsa och prestation?
Talare: Carina Bagge, Salli Systems, sakkunnig i sitthälsa och sittergonomi
Hur vi sitter spelar stor roll för hur vi mår och presterar under arbetsdagen.
Vi går igenom hur långvarigt stillasittande påverkar oss negativt och hur
man kan optimera sin arbetsmiljö och få bättre hållning och på så sätt
bättre klara av fysisk och mental belastning. Vi förklarar varför och hur
man med rätt stol kan sitta sig till bättre hälsa, mer kreativitet, mer energi
och bättre självförtroende.

11.30–11.55

Trintech

Digitalisera och automatisera din bokslutsprocess och arbeta mer effektivt
Talare: Niklas Sydow, Angel Delgado
Lyssna till hur Trintech-Adra kan hjälpa er verksamhet att digitalisera och
automatisera bokslutsarbetet. Vi presenterar hur manuella och Excelbaserade arbetssätt kan bli effektiva och automatiserade processer. Med
hjälp av moderna programvarulösningar standardiseras ekonomiavdelningens
arbetsrutiner. Det skapas styrning, tydlig arbetsfördelning samt, spårbarhet
och kontroll. Spara tid och skapa mer värde för organisationen.

13.00–13.25

Inexchange

E-fakturans dolda potential
Talare: Lennart Wallin, avtalscontroller, Örebro kommun
Genom att visualisera och kombinera data skapas ett beslutsstöd som förenklar att göra strategiska inköp och ringar in onödigt stora utgifter. Lennart
Wallin, från Örebro kommun, berättar om sitt lyckade arbete att skapa stora
besparingar och effektivisera verksamheten. Lennart har sparat 15 miljoner
kronor på två år åt Örebro kommun tack vare tjänsten Inköpsanalys.

