12

ITID PRESENTERAR

SEP

DIGITALISERA INTE
DINA SLÖSERIER
Digitalisering är ett trendigt begrepp som många gånger väntas lösa alla problem.
Många springer fort fram i digitaliseringsträsket och känner stressen av att bli
omkörda av sina konkurrenter. Hur kan ni använda digitalisering på ett smart sätt
för att effektivisera era processer, underlätta vardagen och bli bäst i klassen.
Under denna matnyttiga eftermiddag
med föreläsningar och diskussioner får
ni inspiration till er egen resa in i den
digitala framtiden.

PROGRAM:
12:30 Registreringen öppnar
13:00 Inledning – Vi är iTid
13:15 Städa dina flöden och
processer först
Matilda Höök
14:00 Digitalisering – inte så
svårt som man tror
Moa Hedestig

PLATS: Umeå

14:45 Kaffe med smörgås

LOKALER: Nolia, Zonen

15:15 Asfaltera din digitala motorväg
Johan Granström

NÄR: 12/9 2019
ANMÄLAN:
https://forms.gle/BwNJjFawLmT8zhdj9

15:45 Ett nytt ledarskap i
den digitala åldern
Ashkan Fardost

PRIS: 1 590 kr per person exkl. moms. Anmälan är bindande.

16:45 Sammanfattning

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5/9 2019

17:00 Rejäl middag

GÄSTTALARE

FÖRELÄSARE

Städa dina flöden och
processer först

Digitalisering – inte så
svårt som du tror

Skit in skit ut låter kanske hårt, men när det gäller digitalisering och automatisering är det i högsta grad sant.
Det spelar ingen roll hur framstående och förfinad teknik
ett företag investerar i, har inte arbetssätt och processer
först standardiserats och städats, så finns det ingen
teknik i världen som kan hantera och lösa det.

Digitalisering, digitisering, disruptiv innovation, big data,
IoT... Idag överöses vi dagligen av nya trendiga ord och
alla vill hänga med för att inte bli omsprungna. Men digitaliseringen är inget nytt, den har pågått i flera decennier.
Troligtvis är ni mer digitala än ni tror.

Matilda Höök är Teknologie doktor i industriellt byggande
och har under ett flertal år arbetat med att stötta företag
att städa upp bland sina slöserier, att standardisera
arbetssätt och ha koll på processer och flöden.

Moa Hedestig är Civilingenjör i industriell ekonomi och
arbetar i flera olika nationella projekt som stöttar företag
att ta ett första steg i digitaliseringens utmaningar och
möjligheter.

GÄSTTALARE

Asfaltera din
digitala motorväg

Ett nytt ledarskap i
den digitala åldern

Cobots, digitala gruvor och smarta städer. Möjligheterna
med en ny digital teknik är enorma, men hur kan den
bidra till nytt värdeskapande? Arbetet med digitalisering
behöver påbörjas med nuvarande miljö, produkter och
tjänster. Det handlar om hur vi skapar förutsättningar för
att människors kunskap, kompetens och kreativitet kan
samverka på bästa sätt med den digitala teknikens fördelar – för att tillsammans öka företagets konkurrenskraft.
Johan Granström är affärsutvecklare på ABB och är en
flitigt anlitad föreläsare inom kopplingen mellan automatisering och ett företags mer mjuka värden.

Ashkan Fardost är trefaldig TEDx-talare, årets talare
2017, fd. musikproducent, artist och doktor i organisk
kemi som i början på 2000-talet hackade Napster vilket
ledde till skivkontrakt som 17-åring.
Enligt Ashkan Fardost har de flesta missförstått hela
poängen med digitaliseringen. Det handlar inte bara om
teknologi i sig, utan också om hur digitala teknologier
påverkar mänskligt beteende. Med filosofins hjälp
bygger han upp ett ramverk för vad det innebär att vara
människa: med andra ord varför vi överhuvudtaget eftersträvar saker istället för att bara nöja oss med det vi har.

MODERATOR: FREDRIK LINDGREN
Fredrik Lindgren har lång erfarenhet som konsult inom
verksamhetsutveckling och logistik. Under den här dagen
är det han som ser till att allt flyter på och fångar upp
frågorna som ingen vågar ställa.

KONSULTER INOM LOGISTIK OCH PRODUKTION
Luleå I Skellefteå I Umeå I Sandviken I www.itid.se

