
ONSDAG 7. NOVEMBER

Velkommen [Q3]
v/Henry Karlsen, leder av hovedstyret i Common Norge

KEY NOTE Forretningsutvikling er mer enn digitalisering [Q3]
Det krever penger, klarsyn og en smule fryktløshet. Christenser tar blant annet for seg ytterligere styrking av den skybaserte 
leveransemodellen, reduksjon av teknisk gjeld, forretningsutvikling og endringsledelse, samt  IT-budsjettenes utvikling.
v/Bo Hjort Christensen, Høyskolelektor BI
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Oluf Lorentzen velger Dynamics NAV
På drøyt 20 år har tradisjonsrike Oluf Lorentzen AS seksdoblet 
omsetningen. De går over på Dynamics NAV levert av Oseberg 
Solutions for å forberede seg på fremtiden.  
v/Jarl Eirik Bærø, IT-sjef Oluf Lorentzen AS

Erfaringer fra Hoff og Norrek [Q5]
Hoff kjører Dynamics 365 CRM. Norrek har gått fra AX 2012 
til Dynamics 365 FO i skyen. To spennende kundehistorier 
som viser hvordan data kan kombineres fra flere kilder. 
v/Paul Andreas Osuldsen, Business Intelligence Scandinavia

Flytt ERP-systemet ditt til skyen [Q3]
Risikoen ved å vedlikeholde gamle systemer øker, både med 
tanke på økte kostnader og risiko for nedetid. Her oppsum-
merer Columbus erfaringene de har gjort så langt. 
v/Odd Jøran Sagegg, Columbus  

Datavarehus i NAV 2018 [Q5]
Alf I. Larsen har oppgradert til NAV 2018 i skyen. Ved hjelp av 
et datavarehus kjører de analyser og rapportering for økonomi, 
salg og lager og lager nye analyser og rapporter.
v/Paul Andreas Osuldsen, Business Intelligence Scandinavia

H-Vinduet Fjerdingstads webshop [Q3]
H-Vinduet Fjerdingstad AS lanserer i høst en ny webshop for 
sine forhandlere, levert av Peritus. Den kombinerer data fra 
Microsoft Dynamics AX 2012 med OptiWin og DynamicWeb. 
v/Leo Rosbach, Peritus og Hilde Guneriussen, Fjerdingstad

Power BI for Mixed Reality app [Q5]
Demonstrasjon av nyheten Power BI for Mixed Reality app på 
Dynamics 365 sammen med Hololens. I tillegg får du noen 
lure tips og triks.
Ida Bergum, Avenade

Paneldebatt: møt landets fremste Dynamics-eksperter [Q3]
ERP-nestor Bo Hjort Christensen, NAV-ekspert Bjørn Tollevsen fra Pilaro, tildligere AX-MVP-er Fredrik Sætre fra Microsoft 
Norge og AX MVP-er Tommy Skaue fra Axdata møtes til paneldebatt. Her kan du stille dem spørsmål – og få svar.
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KEY NOTE Strategi for Microsoft Dynamics [Q3]
Microsoft har i løpet av kort tid gått fra rene on-premise-løsninger til skybaser ERP og CRM. Her får du høre hvordan de ser for seg 
veien videre for Dynamics-porteføljen.
v/Andreas Dolven, Business Group Lead, Microsoft Norge
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KEY NOTE Hva er Dynamics 365 Business Central? [Q3]
Mange i Norge har ventet på Dynamics 365 Business Central, som i praksis er Dynamics NAV i nettskyen tilpasset et nordisk 
SMB-marked. Løsningen gir deg alt fra supply-chain og produksjon til service og tradisjonell finans. Få i Norge vet mer om dette 
enn Bjørn Tollevsen, og han deler sine erfaringer og forventninger. 
v/Bjørn Tollevsen, Chief Digital Officer Pilaro AS
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TORSDAG 8. NOVEMBER

KEY NOTE En introduksjon til prosessmodellering [Q3]
Ved å forankre de gode prosessene hos de ansatte oppnås effektivitet og forståelse for verdiskapning. Et forbedrings- 
system synliggjør uønskede hendelser og muliggjør korrigerende tiltak som resulterer i kostnadsbesparelser. 
v/Erik Bakken, CoPro
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Power BI destillert [Q3]
Stadig flere tar i bruk Power BI, som sammen med Power 
Apps og Flow utgjør Microsofts Power Platform. Her får du 
en destillert oversikt over alt du trenger å vite. 
v/Hans Kristiansen, CapGemini 

MVP: OneVersion [Q5]
Hvordan fungerer egentlilg Microsofts Dynamics 365 løpende 
oppdatererings-løsning med ny funksjonalitet og feil- 
rettinger? Her får du flere tekniske tips også.
v/Tommy Skaue, Axdata

Fra leverandør til businesspartner [Q3]
Color Line gikk fra et eldre ERP-system til Microsoft Dynamics 365 
i partnerskap med Scales. Hør deres historie. 
v/Tor Einar Pedersen, Color Line og Kristiane Grøtvedt, 
Scales

MVP: Dynamics 365 F&O retail [Q5]
Praktisk demonstrasjon av hvordan du publiserer transaksjoner 
i en Azure SQL database eller CDS (Common Data Services), og 
deretter analyserer salget i Power BI. 
v/Kurt Hatlevik, EG

Visuell planlegging for Microsoft Dynamics NAV [Q3]
Lær visuell planlegging av oppgaver og ressurser, produksjons-
ordre og kapasitet, samt serviceordre og ressurser. Se også 
hvordan du gjør det i  Dynamics 365 Business Central.
v/Egon Heutz, NETRONIC Software (sesjon på engelsk)

Talent hjelper digitaliseringens glemte avdeling [Q5]
Dynamics 365 for Talent er Microsofts nye system for alle 
prosesser som har med ansatte å gjøre. Vi viser hvordan 
systemet flytter deg fra Excel til automatiserte prosesser.
v/Malin Donoso Martnes, Seniorkonsulent, PointTaken

Microsofts styrke i et postmoderne ERP-scenario [Q3]
Microsoft Power Platform åpner nye muligheter. App-er kan utvide funksjonaliteten, du kan utvikle andre applikasjoner på 
toppen av Dynamics og forholde deg til flere grensesnitt.
v/Teknisk ekspert Fredrik Sætre, Microsoft Norge

Med forbehold om endringer. Q3 angir plenumssalen og Q5 angir sal ved siden av.
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Reisen til digitalt nirvana [Q3]
Et dykk inn i tankesett og konsepter for den digitale reisen selskaper og bedrifter står ovenfor. Vi vil gå innom temaer som rele-
vansen mellom instrument bygging og skytjenester, Internet of Things, sikkerhet, kunstig intelligens, bots og verdens undergang.
v/Kristian Heim, Senior Technical Sales Manager, Microsoft Norge AS 


