
Med AM System kan du digitalisera och e� ektivisera 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. 

information 
Boende? Ni kan via Scandic Hotell Borås boka enkel- eller 

dubbelrum alldeles intill Borås Kongresscenter. 

Maila på: borasplaza@scandichotels.com

Allergier? 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? Borås Kongresscenter.  

När? Torsdag 20/2 2020. 

Tid? Registrering mellan 11.00 - 12.00.

Frågor? onstage@amsystem.com

Anmälan? amsystem.com/onstage

onstage borås Feb 2020
Den här eftermiddagen fokuserar vi på inspiration och 

kunskapsfördjupning i Ärende och Dokument, båda som i Q1 2020 

släpps i version 6.0. Vi erbjuder också ett separat eftermiddagsspår 

för våra Underhålls-användare där ni får både se och prova nästa 

generations mobilanpassade underhållssystem från AM Service. 

Förutom en god portion kunskap och inspiration får du trä� a kollegor i 

branschen samt vår nya kollega Victoria som jobbar från Borås. 

Dagen avslutas traditionsenligt med vårt eftermingel “O� stage” som 

även det äger rum på Borås Kongresscenter. Vi bjuder på plockmat 

och god dryck till detta. 

Anmäl dig idag på amsystem.com/onstage

amsystem.com / onstage
borås Kongresscenter

2020 02 20 / 11.00

inbjudan

Victoria Abrahamsson

Kundutvecklare, AM System

Borås Kongresscenter



SPÅR

Spår ett AM SYSTEM SOM LEDNINGSSYSTEM 
För dig som: redan är bekant med Ärende och/
eller Dokument och vill få ut mer av våra tjänster. 

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 och goda exempel.

Gästföreläsare: Susanna Tullsson Sundström har 
lång erfarenhet av AM System från sin roll som 
HSQE-Manager på Exact. Susanna har i sitt arbete 
utvecklat ärendelösningar som både överraksat 
och inspirerat oss på AM System. Under 
Ledningssystemspåret delar Susanna med sig av 
sina erfarenheter. 

Värdar: Victoria, Mats och Ellinor

Läs mer om vad som händer med AM System på 
amsystem.com/sv/newsroom

Spår två UNDERHÅLL & SERVICE 
För dig som: är nyfi ken 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: Tobias och Anders

Läs mer om vad som händer med Underhåll på 
amsystem.com/sv/newsroom

VÄRDAR

Ellinor Boström
Kundutveckling 
AM System

Mats Carpenter 
Kundutveckling 
AM System

Johan Fahlgren
Marknad 
AM System

Victoria Abrahamsson
Kundutveckling 
AM System

Anders Hultdin
VD
AM System / AM Service

Tobias Öberg
Programutveckling 
AM Service 

11.00 Registeringen öppnar 
12.00  Lunch  
13.00  Hej och varmt välkomna 
 Det här är Onstage och så här ser dagen ut. 
 Johan Fahlgren, AM System 

13.05  AM System NYHETer & Vision 
 Nästa version av AM System.  
 Vår etablering i Borås samt AM Service.  
 Anders Hultdin, AM System 

14.00  FIKA

14.30  spår ETT AM System som ledningssystem
  Mats, Victoria och Ellinor, AM System 
 Susanna Tullsson Sundström, Exact

  spår TVÅ  Underhåll & service
 Anders och Tobias, AM Service 

16.00  LEVERANTÖRSPORTAL 
Victoria berättar hur en leverantörsportal 

 utvecklades i AM System hos CJ Automotive. 

 Victoria Abrahamsson, AM System 

16.30  Summering av dagen
 Johan Fahlgren, AM System  

17. 00   OffStage nätverka & mingla 
 Kvällsmingel med AM System och alla besökare.  
 Vi bjuder på plockmat och god dryck. 

PROGRAM

Susanna Tullsson Sundström
HSQE-Manager
Exact


