
ONSDAG 20. SEPTEMBER

Velkommen
v/Henry Karlsen, leder av hovedstyret i Common Norge

Roadmap for Microsoft Dynamics
Er du klar for store omveltninger? Microsoft har en helt ny strategi, med økt fokus på Dynamics 365 i nettskyen. Her får du 
svar på hvor veien går videre for Dynamicsproduktene.
v/Andreas Dolven, direktør for Dynamics i Microsoft Norge

Pause

Skybaserte forretningssystemer som plattform for digitalisering
Hvilke kvaliteter må bygges inn i en moderne skybasert ERP-plattform, og hvordan møter Microsoft disse kravene? Og ikke 
minst: hva betyr det for kunder og partnere at Microsoft har skutt fart mot skyen?
v/Bo Hjort Christensen, Høyskolelektor BI

Pause

Juridiske aspekter ved anskaffelse av skytjenester
Hvis du ikke har kontroll på jussen kan du oppleve unødige begrensinger og fare for lovovertredelser ved anskaffelse av 
skyløsninger. Her får du råd om planlegging og hvordan private virksomheter kan ta i bruk skytjenester best mulig. 
v/Grete F. Stillum, forretningsadvokat i Brækhus Advokatfirma DA
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Bransjeløsninger for Dynamics 365
I Dynamics 365 er bransjeløsninger annerledes enn tidligere, 
både teknisk, måten det implementeres og oppgraderes på. 
v/Eldar Håbrekke, Senior Sales Executive EG

Når betaling bli dyrt og komplisert
Endringene i betalingslandskapet vil øke kostnadene og  
komplisere håndteringen av oppgjør og avstemming.
v/Kristian Klavenes, Retail Payment

Hvilke risikoer løper vi når alle dataene våre er i nettskyen?
Et innblikk i hvilket risikobilde norske bedrifter står ovenfor, 
og hvilke sikkerhetsvurderinger som bør tas.
v/Bente Hoff, Seksjonssjef Forebyggende IKT-sikkerhet, NSM

Hvordan vil fremtidens datasenterarkitektur se ut?
Vil det i fremtiden være behov for lokale datarom, eller vil alle 
IT-tjenester kunne hentes fra skyen?
v/Espen Stokke, forretningsutvikler Lenovo Norge

Rapportering og budsjettering i skyen for Dynamics 365
Live demonstrasjon av sømløse integrasjon med Dynamics 
365 for et fleksibelt og intuitivt rapporteringsverktøy i skyen. 
v/Morten Tønsberg, daglig leder OneStop Reporting

Case: Weber 
Økt kundelojalitet ved bruk av data intelligent mot slutt-
kunder og retail, integrert mot Microsoft Dynamcis NAV.
v/Brede Bjerke, Dynamicweb

Den ekte digitale transformasjonen
IoT og digital transformasjon er to av de mest brukte buzz-ordene dette årtusenet. Men har vi egentlig forstått hva det vil 
innebære, og konsekvensene det vil ha – både for samfunnet, og for bedriftsnorge – når den fysiske verden går online, alle 
forretningssystemer styres av kundenes data, og alt ligger i skyen? 
v/Tom-Tom Erik Isaksen, Head of products Norway, Telia Division X

Pause

Paneldebatt: møt landets fremste Dynamics-eksperter
Kurt Hatlevik fra EG er sammen med Fredrik Sætre og Tommy Skaue fra Axdata Microsoft Most Valuable Professional på 
Dynamics-produktene i Norge. Under denne paneldebatten kan du stille dem spørsmål – og få svar.

Slutt for i dag

Middag. Spis, drikk, del erfaringer og bygg nettverk.
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TORSDAG 21. SEPTEMBER

Power BI til massene
Med rapporteringsverktøyet Power BI har Microsoft brutt gjennom Gartner Magic Quadrant. Du får eksempler på bedrifter 
som har tatt dette i bruk, og erfaringene de har gjort så langt.
v/Hans Kristiansen, BI-arkitekt Cap Gemini
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Dypdykk i Power BI 
Demo med tilkobling til ulike datakilder, bygging av data-
modell, samt opprettelse av rapporter og visualiseringer.
v/Hans Kristiansen, BI-arkitekt Cap Gemini

Fremtidens betalings- og meldingsformidling
Hvilke fakturakanaler finnes, og hvilke utfordringer og muligheter 
vil vi oppleve for elektronisk betalingsformidling i fremtiden.
v/Rune Lindseth, Produktsjef for Compello Connect

Case: Motor Part
Ved å installere seks vareheiser har grossisten Motor Part 
halvert plassbehovet, plukker tre ganger så mange varelinjer 
i timen og har økt effektiviteten vesentlig.
v/Trond Risvik, Motor Part AS

Prognoser med Cortana og NAV 2017 
Cortana er Microsofts elektroniske assistent. Her lærer du 
hvordan den kan hjelpe deg med prognoser for  
vareforbruk og likviditet i Dynamics NAV 2017.
v/Tore Myhre, Team Manager Industri Oseberg Solutions

Case: Tre kundehistorier om Dynamics 365
PRA Group Europe valgte å oppdatere til Dynamics 365 for å følge europeisk regelverk enklere, Borr Drilling tok en rask 
avgjørelse om samme løsning og Ulstein-gruppen snudde midt i prosessen for å gå i nettskyen. Scales deler både  
erfaringene til kunden og tankene de har gjort seg rundt oppstarten på prosjektene. 
v/Kristiane Grøtvedt, Sales & Marketing Director Scales

Med forbehold om endringer.
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Oppsummering og farvel

Slutt for i dag

Pause

Case: Førstehåndserfaringer med Dynamics 365
HTS Hans Torgersen & Sønn AS ønsket å samle ERP-løsningen på en plattform. Etter grundige overveielser falt valget på 
Microsoft Dynamics 365 levert av Axdata. Hør erfaringene med prosessen så langt og Microsofts prosjektmetodikk. 
v/ Jostein Støen, IT-ansvarlig for HTS Hans Torgersen & Sønn AS
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