DIGITALISERINGSMESSEN FOR ERHVERVSLIVET
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ODENSE CONGRESS CENTER
4. OKTOBER 2019

Hoved
SCENEN
10:00 - 10:25

Robotter - Kundevenlig opgaveløsning
og reduktion af omkostninger
v/ Flemming Tovdal Schmidt, COO, PensionDanmark
Hør om de 12 robotter der arbejder 22 timer i døgnet og få konkrete eksempler på opgaveløsningerne.

10:50 - 11:20

Er du klar til næste digitale skridt?
Her kan du søge hjælp og rådgivning
v/ Lars Bønløkke Lé, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
Tilbuddene er mange, og det kan være svært at overskue hvilke offentlige erhvervsfremmetilbud, du kan
gøre brug af, hvis du ønsker at sætte skub i din virksomheds digitale omstilling. Med udgangspunkt i
SMV:Digital, der har til formål at fremme den digitale omstilling og udvikling af e-handel i Danmarks små
og mellemstore virksomheder, vil Erhvervsstyrelsen give dig et overblik over hvor og hvordan, du kan
søge hjælp og økonomisk støtte til rådgivning om afklaring af de digitale muligheder for din virksomhed
eller implementering af ny digital teknologi. Der er efterfølgende mulighed for yderligere vejledning på
Erhvervsstyrelsens stand i messeområdet.

11:30 - 11:50

Digitale ambitioner for erhvervslivet
v/ Brian Mikkelsen, Adm. direktør, Dansk Erhverv
Som erhvervsminister, stod han bag strategi for Danmarks digitale vækst.
Nu er han chef for organisationen for fremtidens erhvervsliv.

12:30 - 12:50

Danmark og den internationale konkurrence
v/ Cecilia Bonefeld-Dahl, Director General, Digital Europe
Hvad kan vi lære af, hvordan andre lande griber de digitale muligheder?

14:30 - 15:00

IT-branchens rolle for Odenses succes som tech-by
v/ Peter Rahbæk-Juel, Borgmester i Odense Kommune
Hør mere om, hvordan Odense har fået succes som tech-by efter finanskrisens hårde år.

11:00

AI - Hvordan skaber vi vækst med kunstig intelligens?
v/ Morten Kruse Søland, Teamleder, Kontor for analyse og policy, Digitaliseringsstyrelsen, Per Lundvald, Director of Product
Development, Max Manus, Hans Peder Houe, Managing Consultant, IBM samt Klaus Akselsen, CTO, Mirsk
Et tæt samarbejde mellem den private og den offentlige sektor kan bidrage til, at danske virksomheder opnår vækst ved at udvikle og
anvende kunstig intelligens. Det indledende oplæg præsenterer væsentlige offentlige initiativer, herunder fx signaturprojekter og sprogressourcen, med et særligt fokus på, hvordan arbejdet sigter mod at øge erhvervslivets forretningspotentialer i anvendelsen og udviklingen af
teknologien.

12:00

Nyt om de kommende infrastrukturløsninger
– MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post
v/ Charlotte Jacoby, Kontorchef, Center for infrastrukturudvikling og Niels Thomsen, Programleder, Center for infrastrukturudvikling,
Digitaliseringsstyrelsen
I løbet af de kommende år bliver de næste generationer af Danmarks digitale infrastruktur udviklet. Oplægget giver et overblik over status
på infrastrukturprojekterne MitID, NemLog-in3 og Næste generation Digital Post samt visionen på tværs af projekterne. Oplægget vil også
give et overblik over relevante ændringer for virksomhederne i fremtidens løsninger – og komme ind på tidsplaner og opgaver hos de
private aktører frem mod implementeringen af løsningerne.

13:00

GovTech – hvordan kan små virksomheder skabe
innovation i den offentlige sektor?
v/ Morten Kruse Søland, Teamleder, Kontor for analyse og policy, Digitaliseringsstyrelsen og
Kiann Stenkjær Hein, Direktør, PUBLIC Danmark
Debatten tager udgangspunkt i GovTech-dagsordenen, der har til formål at understøtte øget samarbejde mellem det offentlige og
små-og-mellemstore teknologivirksomheder om innovative løsninger. Public, der bistår med Govtech-programmer i flere europæiske land,
vil komme med deres indsigt i, hvordan Danmark kan løfte dagsordenen. Herudover vil en mindre teknologivirksomhed komme med deres erfaringer på samarbejde med det offentlige, og hvordan de kan hjælpe med at skabe innovation og kvalitet i den offentlige sektors løsninger.

14:00

Webtilgængelighedsloven er trådt i kraft
– hvad betyder det?
v/ Helle Junge Nielsen, Kontorchef, Kontor for borger.dk, Digitaliseringsstyrelsen
Webtilgængelighedsloven stiller krav til offentlige myndigheders websteder, så også borgere med handikap kan benytte de digitale løsninger. Vi giver et overblik over, hvem der er omfattet, hvad der er omfattet og hvordan man som leverandør kan hjælpe myndighederne med at
leve op til deres forpligtelser.

§

Udstiller
SCENEN
10:30 - 10:45

13:00 - 13:15

v/ Søren Tollund Christensen, Senior Key Account Manager, Geoinfo

v/ Marianne Bach, Projektleder & Økonomiansvarlig og Jacob Friis Callesen, Salgs- og
marketingansvarlig, iSpoc

See what others can’t!
Lad den geografiske dimension
gøre en forskel
Ved at føje den geografiske dimension til dine forretningsdata kan du opnå en helt ny indsigt.
Vi vil vise eksempler på hvad dét går ud på, og hvordan det kan styrke din forretning.

11:00 - 11:15

Fra regnskabsdokument til data
- via intelligent scanning
v/ Dan Rose, Adm. direktør, Bilagscan & Patrick Domino, it-konsulent, SEGES
Arbejd strategisk med din regnskabsdata. Stop med at taste og få indsigt til forretningsudvikling. Kom og hør hvad intelligent scanning er, hvordan du kommer i gang med det, og hvad
du får ud af det.

11:30 - 12:00

Forretningssystemer
- trends og overvejelser
v/ Erik Lennings, Director, Devoteam
Nye digitale teknologier skaber ændrede behov og muligheder. Hør, hvilken vej udviklingen
går, samt hvordan din virksomhed få det fulde udbytte af de nye digitaliseringsmuligheder.

12:30 - 12:45

GDPR - konkurrenceparameter
eller spændetrøje?
v/ Frederik Viksøe Siegumfeldt, Tilsynschef, Datatilsynet
Datatilsynet giver dig 3 gode råd til, hvordan du får GDPR vendt til en konkurrencefordel.

Valg af det rigtige ITSM-værktøj og
hvordan man sikrer sig den bedste
implementeringsproces.

Hvilke fordele kan der være ved at implementere et ITSM-system. Med konkrete eksempler fra
erhvervslivet ses der på, hvilke udfordringer kunderne har, og hvordan disse kan undgås ved
implementeringen og udvælgelsen af et ITSM-værktøj.

13:30 - 13:45

Kontaktcentret i en omskiftelig tid
v/ Michael Rasmussen, Sales Executive, Puzzel
Teknologi ændrer kommunikationsformen mellem kunde og virksomhed. Kommunikationen
flytter sig ud på flere henvendelseskanaler og ofte er kontakten til den enkelte kunde på flere
kanaler – det giver en række styrings- og overbliksmæssige udfordringer. Med udgangspunkt
i konkrete kundecases beskrives, hvordan ovennævnte problemstillinger i praksis er blevet
håndteret i en række danske virksomheder.

14:00 - 14:15

Fremtidens intelligente kundekontakt
med Microsoft Teams
v/ Kasper Kirkeby, CEO, Miralix A/S
Integrer din virksomheds telefoni i Microsoft Teams og brug platformen til at sikre intelligent
håndtering af jeres kundekontakt. Det gør det nemt at give god kundeoplevelser, som kan
skabe indtjening til din virksomhed

14:30 - 14:45

Kom godt fra start med IoT og LoRaWAN
v/ Paul Martin Schwartz, Business Development Manager IoT, Cibicom A/S
Internet-of-things (IoT) udvikler sig hurtigt i disse år og mange organisationer har allerede
taget IoT til sig. Men vi mangler endnu at se de store gennembrud med hensyn til skala og
udbytte. Den underliggende IoT infrastruktur gør det muligt for brugere at høste vigtige
data, få overblik og optimere processer. Men ofte handler det ikke kun om at koble noget ny
teknologi på eksisterende arbejdsgange.

Gazelle
SCENEN

C25
SCENEN

10:45 - 11:05

11:00 - 11:30

v/ Freddy Sørensen, CEO og founder, Saphe

v/ Thomas Schulz, Group CEO, FL. Schmidt

Bliv inspireret til hvordan du skaber sund forretning på
data indrapporteret af dine brugere.

Even with cannibalizing old processes and products, digitization can lead to an
increase in sales in the double digit range.

Har du idéen, så kan
kunderne skabe værdien

Transformation into the digital age...
A journey not a project

Mulighed for opfølgende netværksdialog med taler kl. 11.30-12.00.

11:45 - 12:05

12:00 - 12:30

v/ Eva Berner, Executive Vice President, Orifarm

v/ Jacob Flohr Kristiansen, Områdedirektør, Sydbank

Orifarm er ikke født digitalt, så digitalisering kræver omfattende ændring af arbejds- og
tankegange.

Vil du undgå misforståelser og magtkampe om, hvilke IT-projekter der prioriteres?
For os virkede det at have elektroniske dashboards, der viser alle, hvad der prioriteres nu,
hvorfor, med hvilke ressourcer

13:00 - 13:20

13:00 - 13:30

Er du gal? Det er svært
at blive digital

Sådan sælger du
containere fyldt med
frække julekalendere
på rekordtid
v/ Mathilde Mackowski, founder, Sinful
Det er let at øge salget. Det har ikke betydning om du sælger skruer, konsulenttimer eller
sexlegetøj til danskerne.

IT i facilitator-rollen for forretnings
prioteringsproces

Hindrer governance god innovation?
v/ Jesper Riis, CIO, DSV
Du kommer aldrig fra pilot til storskala hvis du ikke har de grundlæggende ting på plads. Bliv
klogere på hvordan du går til standardisering, centralisering og governance samtidig med du
vækster markant.

14:00 - 14:30

IOT der skaber reel værdi for kunderne
v/ Erik Kaae, Country Commercial Officer, ISS

13:45 - 14:05

Sådan undgår du
slagsmål med din
leverandør
v/ Tim Nielsen, Advokat/Partner, DAHL Advokatfirma
Få konkrete tips til, hvordan du undgår at dit IT-projekt strander i uenigheder om roller og
ansvar og hvordan du vælger den rigtige samarbejdsform.

Er du klar til at gøre aktivt brug af 100vis af daglige datapunkter om hvér kunde? ISS har
afprøvet hvilken værdi det skaber for forretningen og kunderne, når IOT kobles på Facility
Management.

