2. februar 2017
KS Agenda Møtesenter, Haakon VII gate 9, Oslo
Skandinavias største konferanse og utstilling av
Forretningssystemer, HR-system og CRM-system
20+ utstillere, 30 ulike systemer og et rikholdig konferanseprogram

Er din virksomhet klar for å møte det digitale skiftet?
Alle virksomheter, private og offentlige, har utfordring
med å digitalisere sine forretningsprosesser.
Hva betyr dette for din virksomhet, hvilke muligheter
finnes med dagens systemplattform, og hvordan legger
dere en strategi og plan for framtiden?
Å finne frem til egnede systemer og treffe de riktige
beslutningene er også en vanskelig prosess. Benytt
anledningen til å snakke med markedets fremste
eksperter på strategi og systemvalg.

Meld deg på allerede i dag: www.forum4it.no

SKANDINAVIAS STØRSTE KONFERANSE
OG UTSTILLING INNEN
FORRETNINGSSYSTEM OG HR

HAR DERE PLANER OM Å OPPGRADERE
ELLER SKIFTE SYSTEMER I 2017?
Enten dere allerede har en plan, eller kanskje ikke har
kommet så langt, gir denne konferansen en unik oversikt
over tilgjengelige systemer og implementeringspartnere.
Det er også mulighet til å treffe Norges mest erfarne
rådgivere på forretningssystemer:

UAVHENGIGE RÅDGIVERE

NORGES LEDENDE
LEVERANDØRER OG SYSTEMER

HerbertNathan & Co, Skandinavias
ledende uavhengige rådgivere
innen forretningssystemer, er til
stede

UTSTILLING

Norges ledende leverandører er samlet på en felles
konferanse, der besøkende får et variert program med
interessante og spennende systempresentasjoner og
foredrag, samt mulighet for uavhengig rådgiving

KONFERANSETEMA
Digitalisering er gjennomgående tema for konferansen

Utstillingen er åpen hele dagen, og
programmet gir god tid til møter
og dialog med utstillere

MARKED OG TRENDER
Erfarne analytikere presenterer
sine nyeste analyser med
beskrivelse av dagens trender og
endringer i det norske markedet.

ERP-Systemer
ERP-systemet er i dag virksomhetens mest
sentrale og kritiske applikasjon. Et moderne
system er en forutsetning for effektivisering, og
utvikling av virksomheten. Samtidig er det en
stor påkjenning for virksomheten å bytte system.
HR-Systemer
HR har utviklet seg fra å være en støtteprosess i
personalavdelingen, til å bli et strategisk fokusområde for styret og ledelsen. Interessen for å
investere i HR-system er derfor meget stor, og
tilbudet av HR-systemer har økt kraftig de
senere år.
BI-Systemer
Flere uavhengige undersøkelser viser at BI er
det høyest prioriterte investeringsområdet
innenfor IT. Alle organisasjoner etterstreber mer
og bedre informasjon for å kunne styre sin
virksomhet.

CRM-Systemer
Oppfatningen om CRM som begrep er under
konstant endring, og slik må det også være, da
vår interaksjon og kommunikasjon med kunder
og interessenter er i konstant endring.
Systemvalg
Å finne og velge et system, er en kompleks
prosess. Spørsmålene er mange, og markedet er
vanskelig å vurdere. Ved å dele erfaringer fra
eksperter og følge en velprøvd struktur, kan du
både velge riktig system og unngå problemer
under gjennomføringen.

INDIVIDUELLE MØTER
Individuelle møter kan
forhåndsbestilles med utvalgte
leverandører for å diskutere
behov og systemløsninger

FORELESNINGER
Over 20 ledende leverandører og
partnere vil presentere årets
nyheter innen ERP og HR-systemer

UTSTILLERE

