Temadag – Ekonomisystem för framtiden
-Hur hanterar ekonomisystemsleverantörerna den digitala omställningen
och de krav som den ställer?

Stockholm 2019-12-11

Flera av de ekonomisystem som finns idag har sitt ursprung i system som byggdes på 7080-talet. Genom åren har de utvecklats, förändrats och påverkats av hur marknad och
konkurrens förändrats. Utvecklingstakten är numera en helt annan än den var för 30 – 40
år sedan. Numera är generationsskiftena på system betydligt kortare, kanske endast fem
år. Den digitalisering av verksamheter vi ser påverkar även ekonomisystemsmarknaden.
Hur ser det då ut hos de leverantörer vi har på kommunmarknaden? Vilka aktiviteter
pågår och vilken utveckling kan vi förvänta oss från dagens leverantörer? Kommer
ekonomisystemen att vara mera en del av ett större generellt IT-stöd i och med att
molnbaserade lösningar nu erbjuds i större omfattning? Finns det molnbaserade lösningar
idag? Vad är skillnaden mellan molnbaserad lösning och ett system du når över internet
och som körs i en egen server? Varför har inte flera funktioner automatiserats i de
ekonomisystem vi har idag? Ja, vi hoppas att vi ska kunna få svar på många frågor om
ekonomisystem för framtiden under denna dag.
Till temadagen har vi bjudit in företag som är leverantörer av ekonomisystem till
kommunmarknaden. Du får ta del av respektive leverantörs aktuella utveckling och vilka
prioriteringar de gör.
Temadagen kommer att lyfta fram ett antal aktuella utvecklingsfrågor som berör
ekonomisystem och vilka planer och aktiviteter som pågår hos de företag som är
leverantörer av ekonomisystem till kommunmarknaden. Det kommer också att ges tid för
diskussioner med kollegor.

Målgrupp
Till alla som vill ta del av vad marknaden har att erbjuda när det gäller ekonomisystem.

Välkomna!

Detaljprogram
onsdag 11 december 2019
08.3009.00

Kaffe och samling

09.00 09.15

Introduktion till dagens program

Kella Norlander, KEF

09.15 10.00

Dagens ekonomisystem – håller de måttet?
-Digitalisering och ekonomisystem
-”Best of Breed” och ekonomisystem
-Hur ser marknaden ut för ekonomisystem i framtiden?

HerbertNathan & Co

10.00 10.45

Arribatec, pågående aktiviteter och planer för framtiden

Arribatec

10.45 11.15

Paus

11.15 12.00

CGI, pågående aktiviteter och planer för framtiden

12.15 13.30

Lunch och mingel

13.30 14.15

Unit4, pågående aktiviteter och planer för framtiden

Unit4

14.15 15.00

Visma, pågående aktiviteter och planer för framtiden

Visma Enterprise

15.00 15.30

Kaffe

15.30 17.00

Johan ser allvarliga brister i offentlig sektors beredskap
att möta de nya krav som den digitala omställningen
ställer.
Förändringen kommer att kräva en förändrad
ekonomistyrning, en styrning som delvis bygger på andra
principer.

17.00

CGI

Johan Magnusson, docent
verksam vid Institutionen
för Tillämpad IT, Göteborgs
universitet och SCDI

Avslutning

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Plats och tid

Temadagen genomförs på Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm.
Tel 08-121 333 00.

Kostnad

Avgift
Medlem

3 950:-

Icke medlem

4 950:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Kursavgiften inkluderar kaffe och lunch Eventuell logi bokas och betalas av
deltagarna själva. Vi förbehåller oss rätten att ställa in temadagen om inte
tillräckligt antal deltagare anmäler sig.
Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 5/11 2019. Anmälan är bindande. Om Du
får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Kella Norlander, 070-233 54 80 kella.norlander@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Medlem@kef.se

Bekräftelse

Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

