onstage 2019
Vi kommer i årets upplaga av Onstage bjuda på olika former av
kunskapsfördjupning, något många av er efterfrågade på Onstage
2018. För att göra detta har vi i år satt ihop ett desto mer omslutande
program där du själv väljer vad din eftermiddag ska handla om genom
att välja ett av våra tre eftermiddagsspår.
Nytt för i år är att vi denna gång dyker ner djupt i våra programvaror
och digitaliseringsprocesser. Detta tillsammans med partners, kunder

Scandic Hotell Skellefteå

och vår egen personal. Vi har reserverat nyöppnade Rustique (tidigare
Brygg CC) för årets kundträff. I år har vi lokalen för oss själva och
kommer att använda båda våningarna.
Dagen avslutas med vårt uppskattade eftermingel “Offstage” som

information

äger rum i AM Systems mysiga kontor på Kanalgatan 53 i Skellefteå.
Vi bjuder på middag i form av en plockbuffé och god dryck till detta.
Anmäl dig idag på amsystem.com/onstage

Boende?

Vi har via Scandic Hotell Skellefteå ordnat så du/ni
kan boka ett enkelrum för 1 250 kr eller ett dubbelrum
för 1 450 kr. Frukost ingår i båda alterantiven. Uppge
bokningskod “AMS031019” när du bokar ditt rum. Du

PROGRAM

kan maila på: skelleftea@scandichotels.com
Allergier?

ONSTAGE

Lunch och middag kommer att bestå av mjölkfria och
vegetariska alterantiv. Hör av dig vid eventuella frågor
kring exempelvis allergier.

Pris?

Eventet är helt kostnadsfritt men du bekostar själv din
resa och eventuellt boende.

Plats?

Restaurang Rustique, Strandgatan 38, Skellefteå.

Frågor?

onstage@amsystem.com

Med AM System kan du digitalisera och effektivisera alla nödvändiga
men onödigt besvärliga processer i din organisation: formulär, underhåll,
rapporter, policyer, bedömningar. Upplev lugnet som kommer av digital
ordning och reda – över 41 000 användare upplever det redan.
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09.30

Registeringen öppnar

Spår 1 - AM SYSTEM SOM LEDNINGSSYSTEM

Anders Hultdin

Johannes Lindberg

10.20

Hej och varmt välkomna

För dig som: redan är bekant med Ärende och/eller
Dokument och vill få ut mer av våra tjänster.
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Per Lundgren, Moderator

10.30

FRAMTIDEN FÖR VÅRA MOLNTJÄNSTER
AM System visar framtiden för våra molntjänster
som just nu är under utveckling.
Anders Hultdin, VD

11.00

AM System Partner
Ellinor Boström presenterar AM System Partner ett projekt som varit under utveckling en längre
tid och som nu blir officiellt.
Ellinor Boström, Kundutveckling

11.30

Lunch

13.00

Spårval

15.45

Spår 2 - FÖRDJUPNING ÄRENDE
För dig som: har djupare tekniska kunskaper och som
gärna vill digitalisera, integrera och automatisera processer.
Du är alltså redan bekant med Ärende och sugen på
kunskapsfördjupning, inspiration och intressanta samtal.
Spårets innehåll: Vi tittar på Ärende i form av exempel på
avancerade funktioner och integrationer.
Om du tycker webhooks, triggers och andra addons låter
spännande är det här spåret för dig!

case cj automotive

Värdar: AM System Programutveckling

AM:s nya medarbetare Victoria berättar om
tidigare arbetsplatser där AM System varit en
viktig del i hennes arbete.
Kvalité och digitalisering är i fokus.

Spår 3 - UNDERHÅLL & SERVICE

SUMMERING AV DAGEN
Vår moderator summerar resultatet av
spåren och vi svarar på frågor med
hela föreläsarkåren.

17. 00

Värdar: AM System Kundutveckling

Se intilliggande sida för alternativ.
Under spåren bjuds det på kaffe och te.

Victoria Abrahamsson, Kundutveckling

16.30

Spårets innehåll: Vi tittar på hur ni utvidgar era
digitaliseringsprojekt och effektiviserar er verksamhet med
hjälp av Ärende och Dokument. Vi tittar på praktiska lösningar,
goda exempel och mobila lösningar.

OffStage
Kvällsmingel med plockmat och god dryck i
AM Systems lokaler på Kanalgatan 53
i Skellefteå.

För dig som: är nyfiken på hur framtiden ser ut för vår
programtjänst Underhåll.
Spårets innehåll: Vi visar nästa generation av Underhåll och
bjuder på en chans att prata med utvecklarna, ställa frågor
och bidra med egna tankar och idéer inför framtiden.
Värdar: AM Service Programutveckling

