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STRATSYSDAGARNA 2018
Digitalisera morgondagens välfärdssamhälle
- så förenklar du arbetslivet
Nu har det äntligen blivit dags för Stratsysdagarna 2018. I år samlas 35 talare och
mer än 500 Stratsysanvändare under två dagar på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Ta del av inspirerande föreläsare, utbildande seminarier och nya tankar. Passa på
att mingla och utbyta erfarenheter med andra användare, förändringsledare och
partnerföretag. Välkommen till Stratsysdagarna 2018!

DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN AV DET
OFFENTLIGA SVERIGE
Regeringens mål är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda
möjligheterna som digitaliseringen ger, med syfte att göra vardagen enklare för
medborgarna, skapa en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna samt
skapa en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

HELT NYA MÖJLIGHETER
Med nya möjligheter för kommuner, myndigheter, bolag, landsting och regioner
att skapa tjänster och lösningar som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet,
transparens och effektivitet finns det också en ny chans att förenkla, för
medborgare, medarbetare och arbetsgivare. En ny möjlighet att öka effektiviteten
i din organisation, leverera större nytta och få nöjdare medborgare. I praktiken
handlar det om att förenkla användares arbetssätt och göra det mindre
komplicerat, med högre nytta som resultat.

DIGITALT FÖRST
En av de viktigaste utmaningarna är det faktum att den digitala transformationen
handlar minst lika mycket om en kulturell förändring, i synen på vad medarbetare
och medborgare efterfrågar, som en digital. För att lyckas krävs det att hela
organisationen tänker digitalt – anställda, chefer och ledning. Det betyder i sin
tur att en genomtänkt och digital strategi är oerhört viktigt – och vi hoppas att
Stratsysdagarna 2018 ska ge dig inspiration och exempel på hur den kan bli
verklighet.

3 anledningar till att du inte
ska missa Stratsysdagarna
√
√
√

Kompetensutveckling, inspiration och nya idéer
Få koll på de mest viktiga digitala utmaningarna
och vilka möjligheter detta innebär
Konkreta tips från andra organisationer samt
utbyte av erfarenheter

BRA ATT VETA
TORSDAG 19/4
09.00-17.00
Därefter fortsätter vi med ett mingel.

FREDAG 20/4
09.00-12.15
Dagen avslutas med en lättare lunch (att äta på plats eller ta med).

PLATS
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.

ANMÄLAN
Senast den 9/3. På anmälningssidan anger du vilka seminarier du
önskar att gå på. Anmäl dig till Stratsysdagarna genom att klicka här.

BOENDE
Det finns ett flertal hotell i närheten av Münchenbryggeriet.
Läs mer på www.stratsys.se/stratsysdagarna2018

PRIS & BETALNING
Kostnaden för Stratsysdagarna är ett självkostnadspris på 2 500 kr.
I priset ingår alla föreläsningar, seminarier, lunch och fika samt ett
efterföljande mingel.

KONTAKT
För frågor om evenemanget kontakta: stratsysdagarna@stratsys.se

SCHEMA
TORSDAG 19 APRIL
08:00 - 09:00

Registrering, kaffe & smörgås

09:00 - 09:30

Stratsys hälsar välkommen

09:30 - 10:30

Get Digital or die trying
Jonas Hammarberg

10:30 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 11:45

Seminariepass 1

11:45 - 13:00

Lunch i Mälarsalen

13:00 - 13:45

Seminariepass 2

13:45 - 14:00

Paus

14:00 - 14:45

Seminariepass 3

14:45 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:15

Styrning och ledning i en komplex tid.
Då funkar inte “business as usual”!
Sven-Martin Åkesson och Martin Sande

16:15 - 17:00

David Batra

17:00 - 18:00

Mingel

FREDAG 20 APRIL
08:00 - 09:00

Registrering, kaffe & smörgås

09:00 - 09:45

Seminariepass 4

09:45 - 10:00

Paus

10:00 - 10:45

Seminariepass 5

10:45 - 11:15

Kaffepaus

11:15 - 12:15
12:15

Paneldebatt – digitalisering av
morgondagens välfärdssamhälle
Lättare lunch att äta på plats eller ta med

TALARE
KARIN ADELSKÖLD
– Konferencier & moderator
Karin är komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare, samhällsdebattör
– och teknikambassadör. Med 20 års erfarenhet som en av Sveriges största
teknikbloggare och som prisbelönt komiker kommer hon i sin roll som Moderator
att guida oss genom programmet och utvecklingen mot det digitala samhället.

JONAS HAMMARBERG
– Författare till Get Digital or die trying och digital trendspanare
Digitaliseringen är på varje organisations agenda, men långt från alla vet vad
det innebär mer konkret och varför det händer så snabbt just nu? Allt som kan
digitaliseras kommer att digitaliseras och med det förändras förutsättningarna
radikalt. Vi djupdyker i vad det innebär för din verksamhet och hur ni lyckas med
en framgångsrik digital transformation. Jonas Hammarberg är en av Sveriges mest
anlitade föreläsare inom digitalisering, och författare till boken Get Digital or die trying.
Torsdag 09.30-10.30

SVEN MARTIN ÅKESSON & MARTIN SANDE
– Styrning och ledning i en komplex tid. Då funkar inte “business as usual”!
Vi lever i en komplex tid med förändrade maktförhållanden som kräver nya
synsätt och arbetssätt. Demokrati- och samhällsutveckling behöver ökat fokus
samtidigt som välfärds- och serviceuppdraget ska effektiviseras. Vad ställer detta
för krav på framtidens styrning och ledning? Martin Sande och Sven-Martin
Åkesson har båda lång erfarenhet av styrning och ledning inom offentlig sektor.
Torsdag 15.15-16.15

ANN-MARIE STÅHLGREN
– Årets Kvalitetskommun 2017, Enhetschef ekonomi och styrning

Miss

a inte!
Vi tar reda på hur Helsingborgs stad arbetat för att bli en prisbelönt
Pass 3A
kvalitetskommun. Ann-Marie Ståhlgren från Helsingborgs stad
- Sverige
Kvalitets
s
ko
berättar hur de med hjälp av öppenhet och vilja till dialog och med
berätta mmun 2017
r om sin
resa
ett tydligt fokus på brukare, tillgänglighet, struktur och styrning blivit
Sveriges Kvalitetskommun 2017. Få reda på hur din organisation kan
göra för att få goda och hållbara resultat samtidigt som ni håller hög
kvalitet på kommunens tjänster. Du får också svar på frågan vilken roll
Stratsys har haft i Helsingborgs stads förbättringsresa.
Torsdag 14.00-14.45

DAVID BATRA
Författare och komiker

David Batra är en av landets mest populära ståuppkomiker.
Han lyfter fram det absurda i ett nytt och udda vardagsliv.
För hur pusslar man egentligen med dagishämtningen
samtidigt som det är regeringskris? Hur går sommarsemestern till när SÄPO är med?

Torsdag 16.15-17.00

OBS!
Höjdpu
nkt

PANELDEBATT
Digitalisering av morgondagens välfärdssamhälle

Vilka krav och önskemål har kunder, medborgare, elever, patienter, föräldrar och anhöriga egentligen på
framtidens digitala service? Tillsammans med initierade personerna som verkar inom området digitalisering
dyker vi ner i området mellan nuläge och framtid. Vi försöker ge svar på hur du kan leverera bästa
tänkbara nytta till era medborgare och utforskar vad digitaliseringen innebär i form av kvalitét och hur
det kommer att påverka interna processer i verksamheten. Slutligen så diskuterar vi den viktigaste frågan;
hur får man med sig hela organisationen genom digitaliseringsprocessen?
Dessa och flera frågor kommer behandlas under en inspirerande och givande paneldebatt ledd av Karin
Adelsköld tillsammans med några av de mest intressanta namnen inom digitalisering. Deltagare meddelas
löpande på www.stratsys.se/stratsysdagarna2018.

Fredag 11.15-12.15

SEMINARIEPASS 1
Torsdag 11.00 - 11.45

1A

Digitalisering som förenklar – så hanterar du skolans utmaningar
Vi tittar på hur ni kan skapa effektiva arbetsprocesser och förenkla för alla som verkar i skolans
värld. Få reda på hur ni kan kvalitetssäkra arbetet genom gemensam hantering av verksamhetsplan,
systematiskt kvalitetsarbete, statsbidrag och resursplanering samtidigt som ni får till ett enklare och
effektivare arbetsliv. Vi går också igenom god lednings- & skoloptimering från budget till hur bemanning
ger möjligheter till högre måluppfyllelse i allt från elevernas mål till effektiva ledningsprocesser.
Talare: Ulrika Munkby, Head of Simplicity, Edtech Stratsys
För dig som är intresserad av: kvalitetsutveckling, resursplanering, EdTech och effektivitet

1B

Så kan myndigheter få effektivare planerings- & uppföljningsprocesser
Planerings- och uppföljningsprocessen är ett ständigt aktuellt ämne i myndighetsvärlden. Walter Jakobsson
går igenom processens fyra steg (inriktning och omfattning, verksamhetsplanering, genomförande och
uppföljning, årlig uppföljning) utifrån ESV:s vägledning och tre utgångspunkter för en effektiv process. Du får
också ta del av erfarenheter och lärdomar från andra i en avslutande gruppdiskussion.
Talare: Walter Jakobsson, Svenska Institutet, tidigare medarbetare vid ESV och författare till vägledningen
”Processen för planering och uppföljning – en förutsättning för en effektiv verksamhet”
För dig som är intresserad av: myndighet, planerings- och uppföljningsprocessen och kvalitetsutveckling

1C

Månadsrapportering – styrkan i gemensamma processer
Månadsrapportering har varit ett ”hett” ämne på senare tid. Vi tar reda på hur du kan effektivisera
din månadsrapportering oavsett storlek på organisation. Kvalitetsutvecklare Pia Malm från Aleris och
Kvalitetschef Sanna Tidala från Stiftelsen Stora Sköndal delar med sig av insikter och erfarenheter från
deras processer. Vi går igenom utmaningar som kan uppstå, styrkan i gemensamma arbetssätt,
gemensam insamling av information och hur du gör för att engagera hela organisationen.
Talare: Pia Malm, Kvalitetsutvecklare, Aleris & Sanna Tidala, Kvalitetschef, Stora Sköndal
Passar dig som är intresserad av: rapportering, effektiva processer, ekonomistyrning, förankring av styrning

1D

Nyheter i Stratsys – ett detaljerat pass för alla administratörer
Låt dig inspireras alla nya funktioner som har utvecklats under året. Vi går igenom hur ni använder dem
på bästa sätt och hur de skapar mest nytta för alla i er organisation. Seminariet vänder sig primärt till
dig som administrerar Stratsys men passar alla som är intresserade av att lära sig mer. Det kommer
också att finnas möjlighet att ställa frågor och lyfta funderingar kring funktionaliteten. Du får lära dig
mer om både verktyget och hur andra organisationer arbetar.
Talare: Josefine Lindskog, Product Owner, Stratsys
För dig som är intresserad av: ny funktionalitet i Stratsys, produktutveckling och kommande funktionalitet

SEMINARIEPASS 2
Torsdag 13.00 - 13.45

2A

Så fick Nacka kommun en bra struktur för sitt
ledningssystem enligt SOSFS 2011:9
Att införa ett användarvänligt och effektivt ledningssystem kan vara en utmaning. Nacka kommun har under
flera år försökt att införa ett system för att leverera kontinuerlig kvalitet i Socialtjänsten utan att riktigt få
genomslag i organisationen. Lina Blombergsson berättar hur Nacka kommun tillsammans med Stratsys har
lyckas ta fram ett effektivt ledningssystem och skapa en tydlig plan för både utrullning och efterlevnad som
resulterat i en tydlig struktur som känns rätt.
Talare: Lina Blombergsson, Biträdande social- och äldredirektör, Nacka kommun
För dig som är intresserad av: kvalitetsarbete, ledningssystem och Sosfs2011:9

2B

Intern styrning och kontroll
– från svårt och komplext till så enkelt som möjligt
Vi lyssnar till Linda Persson som arbetar på Region Örebro län med att utveckla formerna för den
interna styrningen och kontrollen (ISK) av all verksamhet. Hur gör man ISK till en integrerad del
av planering, genomförande, uppföljning och förbättring av en verksamhet? Hur förtydligar och
dokumenterar man processen och ansvarsfördelningen inom organisationen?
Talare: Linda Persson, Strateg inom intern styrning och kontroll, Region Örebro län
För dig som är intresserad av: processer inom ISK, integrering av ISK med verksamhetsplaner, dokumentation
av ISK

2C

Best practice; Så jobbar du med Stratsys & beslutstöd (på bästa sätt)
Vi visar hur du kan höja er effektivitet genom att bädda in beslutsstödslösningar i Stratsys. Du får
lära dig vilka möjligheter det finns för att integrera olika beslutstödslösningar i Stratsys, vilka positiva
effekter som uppstår när man låter beslutsstödet stödja uppföljning och analys och hur det kan öka
effektiviteten. Vi går också igenom olika framgångsfaktorer, visar praktiska exempel och ser hur andra
Stratsys-kunder har gjort för att höja sin analysförmåga.
Talare: David Wahlbeck, Partner Manager, Stratsys
För dig som är intresserad av: automatik, uppföljning och effektivitet

2D

Så får ni ut mesta möjliga av Stratsys
– nöjda medarbetare & effektiva processer
För att skapa effektiva arbetsprocesser och få nöjda medarbetare gäller det att skapa delaktighet
hos alla intressenter. Med Stratsys Academy och verktyget Utvecklingsplan kan ni tydligt identifiera vilka
roller som krävs för att underhålla och utveckla era arbetsprocesser, samtidigt som ni säkerställer att er
organisation har rätt kunskap. Vi går igenom vanliga utmaningar och ger dig handfasta tips på hur ni kan
säkerställa användarnöjdhet och engagemang på både kort och lång sikt.
Talare: Hannah Gullander, Customer Simplicity Manager, Stratsys
För dig som är intresserad av: användarnöjdhet, effektiva processer och utbildningsstrategi

SEMINARIEPASS 3
Torsdag 14.00 - 14.45

3A

Sveriges KvalitetsKommun 2017 berättar om sin resa
Vi tar reda på hur Helsingborgs stad arbetat för att bli en prisbelönt kvalitetskommun. Ann-Marie
Ståhlgren från Helsingborgs stad berättar hur de med hjälp av öppenhet och vilja till dialog och med
ett tydligt fokus på brukare, tillgänglighet, struktur och styrning blivit Sveriges KvalitetsKommun 2017. Få
reda på hur din organisation kan göra för att få goda och hållbara resultat samtidigt som ni håller hög
kvalitet på kommunens tjänster. Du får också svar på frågan vilken roll Stratsys har haft i Helsingborgs
stads förbättringsresa.
Talare: Ann-Marie Ståhlgren, Enhetschef ekonomi och styrning, Helsingborgs Stad
För dig som är intresserad av: kvalitetsutveckling, tillgänglighet och kommunal styrning.

3B

Två år med Stratsys – vi tar tempen mitt i resan
Sommaren 2016 implementerade Arbetsgivarverket Stratsys. Det har snart gått två år sen start och vi tar
tempen på hur det har gått. Helene Bryskhe och Inger Vilavan tar med oss på resan från första intrycket
av Stratsys fram till hur de idag arbetar med verksamhetsplan, projekthantering samt riskhantering. Vi tar
avstamp i deras initiala behov, tar reda på vad som fick dem att ta beslutet att jobba med Stratsys och
undersöker vilka som har varit de största utmaningarna längs vägen samt vad deras förväntningar är på sikt.
Talare: Helene Bryskhe och Inger Vilavan, Controllers, Arbetsgivarverket
För dig som är intresserad av: verksamhetsplan, implementering och IT-stöd

3C

Så får du användarna att bli engagerade
Med Stratsys i din organisation har du alla möjligheter att få användarna att aktivt jobba mer
strategiskt. Men hur får man till det? Samuel Spånberger, expert på UX Lead (användarvänlighet), går
igenom de främsta faktorerna som bidrar till ökat engagemang hos användarna. Följ med på en
spännande resa mot insikter om hur våra användare vill att Stratsys ska fungera där du får praktiska
exempel och bra tips.
Talare: Samuel Spånberger, Lead UX, Stratsys
För dig som är intresserad av: användarvänlighet, att skapa engagemang hos användarna och praktiska exempel

3D

Är du redo för GDPR?
– så säkerställer ni efterlevnaden över tid
Hur gör man egentligen för att säkerställa ett effektivt och kontinuerligt arbete kring GDPR? Vi går
igenom viktiga framgångsfaktorer som kan bidra till att ni lyckas med ert informationssäkerhetsarbete.
Du kommer få reda på hur ni på bästa sätt dokumenterar och håller er registerförteckning över
personuppgiftsbehandlingar uppdaterad med hjälp av Stratsys, DirSys och DIGFrame-modulen. Vi
kommer även att titta på en rapport som vi kallar: ”När datainspektionen kommer på besök”.
Talare: Jens Ingelsäter, DirSys AB och Ida Kronberg, Simplicity Consultant, Stratsys
För dig som är intresserad av: informationssäkerhet, struktur och effektiva processer

SEMINARIEPASS 4
Fredag 09.00 - 09.45

4A

Få struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet
Naturvårdsverket berättar hur de arbetar med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De
går igenom sin resa med att ta fram det arbetssätt de har idag, hur de använder Stratsys som stöd i
arbetsmiljöarbetet och hur visionen för arbetet ser ut framåt.
Talare: Åsa Jansson, Personalstrateg, Naturvårdsverket
För dig som är intresserad av: arbetsmiljö, struktur, risk

4B

SOSFS 2011:9, Stratsys och kvalitetsledningssystem
Inget kvalitetsledningssystem är det andra likt. Vi går igenom hur du kan arbeta med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Vi reder ut vad som funkar för olika typer av organisationer,
hur olika typer av uppsättningar fungerar och utvärderar vad som har fungerat bäst. Vi tar också reda
på om idén med ”best practice” är möjlig?
Talare: Admir Jusufovic, Simplicity Consultant, Stratsys & Sara Brodin, Simplicity Consultant, Stratsys
Passar dig som är intresserad av: kvalitetsledningssystem, organisationsutveckling och effektivitet

4C

Best practice; Ekonomisk planering och uppföljning i Stratsys
Få ordning och reda på din ekonomiplanering med ett integrerat system för budget, prognos och
uppföljning. Du får reda på hur du med automatik kan läsa in ekonomiska uppföljningsdata till
verksamhetsrapporter i Stratsys. Med en integrerad ekonomisk uppföljning från budget-, prognos- eller
ekonomisystem effektiviseras rapporteringen vilket innebär att din organisation kan lägga mer tid på
analys och verksamhetsuppföljning. Du får också ta del av goda exempel från andra Stratsys-kunder,
positiva effekter och framgångsfaktorer.
Talare: David Wahlbeck, Partner Manager, Stratsys
För dig som är intresserad av: planering, ekonomi, automatik och uppföljning

4D

Digitalisering och hållbarhet – ett hett ämne
Niclas Ihrén och Amanda Smith dyker ned i skärningspunkten mellan hållbarhetsfrågor och
digitalisering. Vi utforskar vad den rasande snabba utvecklingen betyder för företag och organisationer
som vill vara en del av den digitala framtiden. Vi tittar på digitala lösningar kopplat till enskilda
frågor, möjligheten till dynamisk styrning och hur det är kopplat till den nya hållbarhetslagen och
till 2030-målen: transparens, Internet of things, spårbarhet, big data, effektiv resursanvändning och
rapportering som grund för öppenhet.
Talare: Niclas Ihrén, CEO MattersGroup och Amanda Smith, Senior Customer Simplicity Manager, Stratsys
För dig som är intresserad av: hållbarhetsarbete, digitalisering och samhällsnytta

4E

Så lyckas du med tillitsbaserad styrning i praktiken
I Gislaveds kommun pågår ett stort förändringsarbete. Målsättningen är att lyckas med att effektivisera
organisationen och öka nyttan för medborgarna med hjälp av tillitsbaserad styrning och ledning. Med
utgångspunkt i de definitioner, iakttagelser och slutsatser som Tillitsdelegationen kommit fram till berättar
Malin Aronsson, Kommundirektör på Gislaved kommun, om hur de arbetar i praktiken.
Talare: Malin Aronsson, Kommundirektör, Gislaveds kommun
För dig som är intresserad av: styrning/ledning, kvalitetsarbete, kommunikativt ledarskap och medarbetarskap

SEMINARIEPASS 5
Fredag 10.00 - 10.45

5A

Så har Hofors kommun förenklat arbetslivet för sina chefer
Genom att samla många av sina kvalitetsprocesser på ett och samma ställe har Hofors lyckats förenkla
och effektivisera arbetet för sina chefer. Vi visar hur du kan få en bättre struktur på information och
underlag och samtidigt bättre kontroll på kommunen. Spendera mindre tid på att hitta rätt information
och ägna mer tid till att analysera och kvalitetsutveckla.
Talare: Mats Hägglund, Ekonomichef och Göran Ekelund, IT-Chef, Hofors kommun
Jenny Nilsson, Customer Simplicity Manager, Stratsys
För dig som är intresserad av: kvalitetsprocesser, verksamhetsstyrning

5B

Så styr Stiftelsen Nordiska museet upp sin projekthantering
med Stratsys
För två år sedan började Stiftelsen Nordiska museet att använda Stratsys för sin verksamhetsplan och
har under det senaste året utökat sitt användande med projekthantering. Anette Torberg & Elna Nord
visar tillsammans med Hanni Algard hur de lyckats med att få till en tydlig planering och hantering av
projekt, projektens omfattning, tydliggörandet av faser och en förenklad uppföljning med hjälp av
Stratsys. Följ med på en resa från bakgrund och utmaningar längs vägen till framgångar, nyttan som
skapas i organisationen samt ambitionen framöver.
Talare: Anette Torberg, Senior Controller, Stiftelsen Nordiska museet & Elna Nord, Projektchef, Stiftelsen Nordiska
museet & Hanni Algard, Simplicity Consultant, Stratsys
Passar dig som är intresserad av: projektarbete, systemstöd och effektiva processer

5C

Alla ska med
– så får du med hela organisationen i Stratsys
Hur implementerar man Stratsys och får till lednings- och styrprocesser när hela organisationen ska
med? Under seminariet får du reda på hur Västra Götalandsregionen och Humana har gjort för att
få ihop en decentraliserad styrning i ett verktygsstöd. Vilka utmaningar det har funnits längs vägen
och hur dessa lösts på bäst sätt? De diskuterar också om det är möjligt att få till ett likartat arbetssätt
som fungerar för alla och visar hur du kan skapa engagemang, förståelse och ett ägandeskap hos
medarbetarna.
Talare: Johanna Malmqvist, Projektledare, Västra Götalandsregionen och Eva Nilsson Bågenholm, Kvalitetsdirektör,
Humana
Passar dig som är intresserad av: styrning, effektivisering, hantering av decentraliserad styrning, stora organisationer

5D

Spara in 4 veckors arbetstid varje år – eliminera slösmöten!
Slösmöten är riktiga tjuvar. De stjäl pengar från företag, framgång från chefen och energi av de anställda.
Att sätta tydligt syfte och mål samt utvärdera sina möten, på samma sätt som man utvärderar resultaten
av allt annat vi lägger värdefull arbetstid på, ger snabbt en bättre möteskultur på företaget säger Sylvia
Nylin, vd Svenska Möten och flitig RunYourMeeting användare. Ta del av resultaten från en helt ny
undersökning från Svenska Möten och få exempel på hur du kan förbättra din möteskultur med hjälp av
RunYourMeeting.
Talare: Sylvia Nylin, VD Svenska Möten och Joakim Stattin, Product Owner, RunYourMeeting
För dig som är intresserad av: effektivitet, möteskultur och organisationskultur

SEMINARIEPASS 5
Fredag 10.00 - 10.45
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Externa utförare i Stratsys
– så skapar du delaktighet och överblick
Många kommuner, regioner och landsting jobbar idag med externa utförare som på uppdrag
bedriver flera olika typer av verksamhet. De mål och riktlinjer som ligger till grund för verksamheten
medför utmaningar i struktur, uppföljning och insyn för många intressenter. Vi kommer att fokusera
på hur du med hjälp av Stratsys kan sammanställa olika typer av redovisningar och arbeta med
exempelvis kvalitetstillsyn samt avtalsuppföljning samtidigt som du förenklar för alla inblandade.
Talare: Jenny Nilsson, Customer Simplicity Manager, Stratsys och Olof Indahl, Simplicity Consultant, Stratsys
För dig som är intresserad av: externa utförare, samarbete, kontroll och insyn hos privata företag,

FÖRETAG PÅ PLATS
Under konferensen har vi bjudit in ett antal företag som vi samarbetar med och som alla erbjuder ett
mervärde till vår plattform. Ta chansen att prata med dem under pauserna eller varför inte boka upp
ett personligt möte i förväg. Mötesrum finns tillgängliga efter konferensen på fredagen.

Vi på Visma arbetar med att skapa digitala möjligheter i världsklass för både små
och stora privata företag, liksom för organisationer i offentlig sektor. Visma erbjuder
lösningar som hjälper dig att effektivisera och automatisera processer i din verksamhet.
En viktig del i detta är samarbetet med Stratsys där vi sammankopplat vår Affärslösning
med Stratsys för en effektiv helhet.
Kontaktperson: Ola Resvik
Telefon: 070 243 53 96
Mail: ola.resvik@visma.com
https://www.visma.se/offentlig-sektor/

Har ni satt mål? Bra då börjar det viktiga arbetet.
Vi stödjer organisationer att på lättillgängliga och överblickbara sätt tydliggöra och
genomföra sina mål med hjälp av Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som
BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering och Strategikartor.
Vi är Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera
koncepten i alla typer av organisationer.
Kontaktperson: Fredrik Mannheimer
Telefon: 070 600 00 95
E-post: fredrik.mannheimer@stratecute.se
www.stratecute.se

BizView är en programvara för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och
konsolidering. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt
i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även
passar väl med exempelvis Stratsys, Qlik’s och Microsoft’s lösningar. BizView utvecklas av
Bizview Systems, med kontor i Skandinavien, och marknadsförs av ett professionellt och
globalt partnernätverk. Över 1000 företag använder lösningar från Bizview Systems.
Kontaktperson: Peter Winkler
Telefon: 070 880 67 60
E-post: info@bizviewsystems.com
www.bizviewsystems.com

Infotool levererar beslutsstöds- och budgetsystem integrerat med Stratsys. Infotool
anses ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige för femte året i rad gällande verksamhetsnära IT enligt Radar Groups undersökning av leverantörskvalitet.
Kontaktperson: Jens Rundquist
Telefon: 08-517 990 04
E-post: jens.rundquist@infotool.se
www.infotool.se

Qliks kraftfulla och lättanvända beslutstödsplattform tillhandahåller analys- och sökfunktionalitet av högsta klass. Integrera Qlik Sense med er befintliga Stratsys-miljö.
Syftet är att skapa mer faktabaserade beslutsunderlag till de operativa personerna i er
organisation där förändringen behöver ske.
Kontaktperson: Mikael Forsberg
Telefon: 076 890 20 77
E-post: mikael.forsberg@qlik.com
www.qlik.se

Arena är ett enkelt budget- och prognosverktyg som ger både överblick och kontroll.
Budgetsystemet har även avancerade funktioner för konsolidering, analys, scenarier och
resursfördelning. Ytterligare stöd för budgetprocessen är ramar, investeringsbudget med
möjlighet till komponentavskrivning, budgetering av åtgärder samt ett övergripande stöd
för processen genom en pedagogisk aktivitetsmeny.
Kontaktperson: Fredrik Westermark
Telefon: 072 201 00 20
E-post: fredrik.westermark@arenabudget.se
www.arenabudget.se

Konstrukt räddar världen från Excel! Konstrukt förenklar er verksamhetsplanering genom
skräddarsydda lösningar för allt från vanlig budget och prognos till de mest avancerade
behoven. Konstrukt är tajt integrerat och för slutanvändaren uppfattas systemet som en
del av Stratsys.
Kontaktperson: Johan Larsson
Telefon:070 964 51 81
E-post: johan.larsson@konstrukt.se
www.konstrukt.se
INSIKT är en komplett lösning för budget, prognoser, analyser, rapporter och projektplanering som sammankopplar alla era verksamhetssystem. Tillsammans med Stratsys
kan budget- och prognosarbetet effektivt integreras med den övergripande verksamhetsplaneringen.
Kontaktperson: Peter Levisson
Telefon: 070 378 20 42
E-post: peter.levisson@trimma.se
www.trimma.se

Vi är ett konsultföretag med fokus på ledning och styrning. Utifrån mål- och resultatmanagementkonsult

styrning hjälper vi till med att utveckla styrmodellen och organisationen samt implementera de arbetssätt som krävs vad gäller planering, uppföljning och analys.
Kontaktperson: Sven-Martin Åkesson
Telefon: 070 513 47 31
E-post: sven-martin@akessonkonsult.se
www.akessonkonsult.se

2conciliate utvecklar det mest användarvänliga kartläggningsverktyget på marknaden. Du
som användare får snabbt förståelse för helheten och de delar som du är involverad
i. Processbeskrivningarna i 2c8 kan enkelt integreras i Stratsys.
Kontaktperson: Anders Fernqvist
Telefon: 070-475 98 57
E-post: anders@2c8.com
www.2c8.com

DirSys hjälper organisationer att etablera och realisera styrmodeller för förvaltning av IT,
informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsarbete. Med hjälp av DIGFrame-modulen
i Stratsys hanteras och synliggörs styrmodellerna på ett enkelt men samtidigt kraftfullt vis.
Med detta skapas ordning och reda och möjlighet att fatta kloka och välgrundade beslut.
Kontaktperson: Jens Ingelsäter
Telefon: 070 422 29 34
E-post: jens.ingelsater@dirsys.se
www.dirsys.com

Vi hjälper våra kunder att skapa morgondagens verklighet. Genom att utmana, involvera
och förverkliga stödjer vi företag och organisationer till en effektiv styrning. Vi har lång
erfarenhet och stor kompetens inom målstyrning, planeringsprocesser, budget, prognos,
uppföljning och rapportering. Med en tydlig bild av nuläge och målbild hjälper vi er att
utforma styrformer anpassade till just er verksamhet.
Kontaktperson: Petter Spanne
Telefon: 073-617 04 32
E-post: petter.spanne@ekan.com
www.ekan.com

