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HUVUDSPONSOR OCH ARRANGÖR AV LOGISTIK & AFFÄRSSYSTEM
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14.00
14.45

15.00
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Oberoende rådgivning
Förstudie och upphandling av affärssystem - Maximera nyttan med er investering
Inför ett affärssystemsbyte eller större versionslyft
Industrilogistik visar sin metod för att genomföra en oberoende behovsanalys och rådgivning kring upphandling av affärssystem. Vi berättar också om de
tjänster vi kan erbjuda kring projektledning vid implementeringen.

Demo Demo Demo

Vi har god kompetens kring följande system:
AX, IFS, Jeeves, NAV, Monitor, Movex M3, Garp, Pyramid, IScala

GULDPARTNERS SOFTWARE - Presentationer i eget konferensrum

13.0013.45

15.0015.45

Optimerat affärssystem och smart processtänk skapar viktiga konkurrensfördelar!
INVID, Unikum och företaget Ejderstedts & Fröding AB bjuder in till ett intressant och praktiskt inriktat presentationspass.
Vi inleder med att ge en spännande försmak av vad nya Pyramid 4 erbjuder.Därefter kommer Ejderstedts bl.a. berätta om hur man har tagit steget från
Pyramid 3 till Pyramid 4 och om hur lösningen därmed har effektiviserat deras verksamhet

Demo

Nytänkande koncept för Smart Industri – Integrerade system för automatisering och digitalisering av svensk industri
INVID och samarbetspartnern Novotek presenterar effektiva systemstöd för Smart Industri.
Vi visar hur man skapar man en strategi för framtidens produktion utifrån personal, processer och systemstöd.
Detta inkluderar bl.a. Produktions- och projektplanering i ROB-EX med integrationer till produktionsuppföljningssystemet Exoro Production Intelligence
och affärssystemet Pyramid.

Demo

Sage X3 – enkelt, snabbt och flexibelt affärssystem
Sage X3 ett webbaserat, plattformsoberoende affärssystem som används av +5000 företag.
Vi presenterar hur du med Sage X3 kan:
– Personifiera och anpassa för webb och mobila enheter.
– Hantera alla affärsprocesser integrerat.
– Stödja global verksamhet och komplexa organisationer.
Sage X3 förändrar hur företag kan konkurrera och växa genom ett enklare, snabbare och mer flexibelt affärssystem.

Demo

Demo

Demo

Demo

Låt dej inspireras !
EVRY visar exempel på hur vi som innovativt företag med lokal närvaro och engagemang skapar effektivitet, konkurrenskraft och digital fördel hos våra
kunder genom verksamhetsutveckling och lösningar – EVRY Digital +\dvantage
Microsoft Dynamics 365 Enterprise
ERP och CRM i Molnet Välj ett system som kan växa med era behov.

Demo

Presentationer/demovisningar

GULDPARTNERS SOFTWARE - Presentationer i eget konferensrum

Sida 2(3)
13.0013.45

15.0015.45

Microsoft Dynamics Field Service
Fältservice med Schemaläggning av arbetsorder kopplat till kundens utrustning. Vi visar hur Serviceverksamheten blir vinstdrivande.

Demo

Varför och hur kan man implementera affärssystem på under 90 dagar?
Jörgen Aronsson är VD och en av grundarna till Implema. Redan för 15 år sedan, genomförde Implema implementeringar av nya affärssystem på 90
dagar. Aronsson kommer att berätta hur detta kan göras, vad är framgångsfaktorerna och varför en kort implementationstid är den viktigaste faktorn
att styra mot.

Demo

Dynamics – Uppgradering till Dynamics 365 Microsoft
tillhandahåller standardverktyg för att uppgradera till Dynamics 365. Vi berättar om de möjligheter en uppgradering erbjuder och visar även på tekniken
bakom uppgradering och hur den skiljer sig från olika versioner av Dynamics AX.

SILVERPARTNERS

Demo

14.0014.45

Logistiktrender – Värdekedjan i fokus
Värdekedjans uppgift är att förädla axet till en limpa och få den till marknaden så effektivt som möjligt. Det är en svår uppgift som involverar många
företag och flera funktioner. Pontus Stefansson kommer prata om hur man på en övergripande nivå kan använda KPI:er och dagens goda möjligheter att
dela information för att underlätta samarbete och öka värdekedjans konkurrenskraft.

Demo

Vi visar vår nya generation av MONITOR affärssystem – MONITOR G5
Vi ger er ett urval av nya funktioner och möjligheter.

Demo

Addovation - IFS
IFS Lobby är ett modernt, visuellt och proaktivt användargränssnitt. Vi visar hur IFS Lobby-koncept kan göra din vardag effektivare.
IFS Manufacturing Visualizer är ett verktyg för grafisk planering. Vi visar hur du grafiskt både kan överblicka och övervaka dina tillverkningsprocesserna.
Men också hur du direkt via verktyget kan vidta omedelbara åtgärder vid eventuella förseningar eller kapacitetsbekymmer.
Ditt Affärssystem, på Ditt sätt - Förstärk din konkurrenskraft med Jeeves ERP!
Ditt företag är unikt på många sätt. Och det är genom den differentieringen som ni är konkurrenskraftiga på marknaden. Låt oss berätta hur vi, genom
att anpassa affärssystemet efter eran verksamhet, kan förstärka och förbättra dina affärs- och logistikflöden. Samtidigt ger vi dig en inblick i hur du kan
dra nytta av ”best-practise” i olika branscher och utnyttja våra konsulters gedigna erfarenhet. Med Jeeves ERP mobila plattform och nya desktopklient
får du dessutom de tekniska förutsättningar du behöver för att fortsätta ligga i framkant och överträffa dina kunders förväntningar.

Demo

Demo
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Effektivare affärsflöden inom byggbranschen
Det är stora förändringar på gång inom byggsektorn med växande behov av rationalisering och bättre kommunikation mellan beställare och leverantör.
Vi på Tyringe, fick som specialist på e-handel mellan företag, förtroendet att etablera branschens egen portal, BEAst portal. På vårt seminariepass håller
vi ett föredrag om byggbranschens effektivisering och presentation av BEAst portal.

Demo

Presentationstext kommer inom kort
Epicor Software Corporation tillhandahåller branschspecifik affärsprogramvara utformad efter tillverknings-, distributions-, återförsäljnings-, och
serviceorganisationers behov. Över 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och driftsmässiga krav har byggts in i alla lösningar – i
molnet, hostade eller på våra anläggningar. Idag förlitar sig mer än 20 000 kunder i 150 länder runt om i världen på vår expertis och våra lösningar för
att förbättra prestandan och lönsamheten.

Demo

Affärssystemslösningar efter era förutsättningar och behov!
Affärssystemslösningar efter era förutsättningar och behov! Demonstration av en skalbar helhetslösning för ekonomi, produktion, HR med mera,
anpassad efter era förutsättningar och behov. Genom ett unikt samarbete mellan två av branschens spjutspetsprogram inom produktion, ekonomi och
HR kan vi erbjuda ett systemstöd med en enastående bredd och funktionalitet.

GULDPARTNERS (IOT/Digitalisering) - Presentationer ute i mässhallen

Demo

11.00- 13.00

Utsikt med insikt
Johan Ambuhm, VP Business Development & Digital Solutions, Inwido AB.
Presenterar hur Hemmafönster ett företag i Inwidogruppen arbetar med IOT och smarta fönster

11.00-11.30

Good Solutions
Mikael Persson är grundare och VD på Good Solutions, som utvecklar produktionsuppföljningsplattformen RS Production. Han berättar om hur
tillverkande industri kan nå upp till 20% högre produktivitet och effektivitet med hjälp av Modern Produktuppföljning och fungerande processer. Mikael
har en bakgrund från Chalmers och har drygt 10 års erfarenhet av att effektivisera produktionen hos några av nordens största industrier.
Har du också gått i lagerfällan?
Fallgroparna är många när det kommer till inköp och lagerhållning. Komplexiteten är hög och risken att tappa i servicenivå gör att många sitter på
onödigt stora lager.
Den här presentationen hjälper dig förstå hur automatisering fungerar och hur du kan:
- Öka din servicenivå
- Få en mer träffsäker prognos och minska osäkerheten
- Veta när en artikels efterfrågan ändras och därmed kunna justera inköpen
- Tar dig ur lagerfällan
- Öka din servicenivå
Crash Course i GDPR – med experter inom IT-säkerhet och juridik
Hanterar ditt företag personuppgifter som användarnamn, lösenord, adresser, personnummer? Då behöver ni sannolikt göra juridiska och IT-mässiga
anpassningar av system och processer för att leva upp till den nya lagen som börjar gälla 25 maj 2018. Vi berättar hur GDPR berör företag, vad lagen
omfattar när det gäller juridiska tillämpningarna och hur den påverkar IT-struktur och -processer.

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

