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EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN
FindITs branschdag arrangeras för sjätte året i rad med syfte att 
lyfta fram ny teknik & goda exempel inom Industriell IT samt 
erbjuda en mötesplats som främjar nya kontakter. 

Dagen riktar sig till dig, som med hjälp av IT, arbetar med 
utveckling av processer och verksamhet inom små- och medelstora 
företag samt processindustri.

För dig som vill nyttja dagen extra mycket erbjuder vi en frukost 
med casepresentationer.

Under hela dagen kan du besöka Mötestorget där främst 
IT-leverantörsföretag presenterar sina verksamheter och produkter.

Lennart Paulsson från IT Forum 2011 är dagens moderator.  
Han brinner för stora möten och säkrar att du får med dig nya 
lärdomar, behagligt tempo och möjligheter till många nya 
kontakter.

TID Onsdagen den 21 november

PLATS Sandbacka Park, Sandviken, ingång Spångvägen 10

FRÅGOR Johanna Esplund 076-775 73 01 eller  
johanna.esplund@findit.sandbackapark.com

ANMÄLAN Gör din anmälan via formuläret på  
www.findit.sandbackapark.com senast den 16/11

FÖRST TILL KVARN GÄLLER Branschdagen är kostnadsfri, 
men antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande och ej 
avanmäld plats debiteras med 1500 kronor

08.15-09.00 Registrering IT-forum. Kaffe & smörgås

GEMEnSAM InLEDnInG 
09.00-09.05 David Murén, Processledare FindIT 
09.05-09.15  Landshövding Barbro Holmberg och  

Sven-Åke Thoresen, ordf Region Gävleborg

09.20-10.05  IT som konkurrensmedel. Vilka är dagens 
IT-trender och hur påverkar de mina affärer? 
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT & 
Telekomföretagen

GEMEnSAM AVSLUTnInG 
15.10-16.00 Med kundernas framgång i fokus,  
Klas Forsström, VD Sandvik Coromant AB

16.00-16.20 Avrundning

Kaffe & kaka serveras i Mötestorget

TEMA OuTSOuRcING & E-hANDEL

TEMA IT-VERKTyG Och ERFARENhETSuTbyTEN

TEMA PROcESSAuTOMATION

Välj ett tema:

Med reservation för ändringar i programmet

Frukost med casepresentationer
Från 07.15-08.50
Se specifikt program under FRUKOSTCASE



TEMA OuTSOurcing & e-HAnDel 
främst riktat till processindustri och system leverantörer

10.10-11.00  Mål, lärdomar och reflektioner av 
outsourcingprocessen 
Sandvik har som ambition att bli ett snabbare,  
mer kundfokuserat och globalt företag med större 
synergier inom IT och andra utvalda områden.  
Snabb anpassningsförmåga och flexibilitet vad gäller 
kostnader, resurser och kompetenser för Sandvik.  
Hur kommer man i mål och vad bör man tänka på?

  Björn lindén, Upphandlingsansvarig och  
Mats Forsberg, Implementationsansvarig Sandvik IT

11.00-11.30 Frukt, vatten, kaffe

11.30-12.30  Konkurrenskraft med hjälp av iT: lokalt och globalt  
Outsourcing som ett första steg, en trend? IBM gör en 
global trendutblick - Vad händer med IT? IT spelar en 
strategisk roll när det gäller att utveckla ett företags 
konkurrensförmåga. IBM har erfarenhet genom sin egen 
transformering från ett produktbolag till ett av världens 
största IT och konsultföretag. 
Yvonne Andersson, Divisionschef IBMs Outsourcing 
division Sverige och medföljande trendanalytiker

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.00  e-handel B2B generation 2 
De senaste åren har en snabb utveckling av elektronisk 
handel mellan företag skett. Mest utmärkande är att 
verksamhetsnytta och inte teknik hamnat i fokus. I ett 
antal exempel får ni en genomgång av hur affärs- 
processer, tjänster och integration utvecklats med ökad 
affärsnytta som resultat.

  Peter Fredholm, Fredholm Consulting

TEMA iT-verKTYg OcH erFArenHeTSuTBYTen 
främst riktat till små- och medelstora företag

10.10-11.00  Köpa iT på kran? Nu för tiden finns det flexibla,  
kostnadseffektiva och mobila lösningar för företag  
att köpa IT. Denna typ av lösning är särskilt relevant 
för företag som behöver möta behoven hos en 
föränderlig och allt mer mobil arbetskraft. Genom  
att koppla ihop IT med verksamheten går det att 
skapa ett mervärde både för organisationen och 
användaren.  
Per-Ove Johansson, Fujitsu

11.00-11.30 Frukt, vatten, kaffe

11.30-12.30  generella nyheter ur MOniTOr version 7.4  
samt Rapporthantering och nyckeltal i MONITOR 
– Har du koll på beslutsunderlagen i din verksamhet? 
Jonas långberg, Monitor Industriutveckling 

  Övriga användare 
Samtal kring hur du effektiviserar och utvecklar ditt 
affärssystemanvändande tillsammans med andra!

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.00   Fortsättning från förmiddagen 
Jonas långberg, Monitor Industriutveckling

  Framtidens iTsystem – Aktivt iT 
Thomas candemar, System Andersson

  Övriga användare 
Samtal kring hur du effektiviserar och utvecklar ditt 
affärssystemanvändande tillsammans med andra!



TEMA PrOceSSAuTOMATiOn 
riktar sig både beställare i industrin och till dig som leverantör

10.10-11.00 inriktning mot framtiden för automationssystem; 

  Introduktion med orientering om nationella och 
europeiska automationsinitiativ  
Helena Jerregård, Automation Region och  
Anders Oe Johansson, ProcessIT Innovation

 Framtidens Automationssystem 
 Kenneth Fridholm, ABB

  Roadmap to MES – Öka din konkurrenskraft med  
hjälp av MES  
rickard norin, Prevas

11.00-11.30  Frukt, vatten, kaffe

11.30-12.30  inriktning mot projekt inom papper och massa;

  On-line simulering för diagnostik & styrning  
elena Tomas Aparicio, Mälardalens Högskola

  Energieffektivisering & projektportföljen SCOPE för 
papper- och massa  
Anders Jonsson, ProcessIT Umeå Universitet

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.00   exempel från gruv- & Kemiindustrin; 
Processautomation integrerat med IT produkter & 
surfplattor i gruvmiljö 
Fredrik Andersson, Midroc Automation

  Processoptimering inom petro- & läkemedelsindustri, 
likheter & skillnader 
Bernt nilson och Marcus Degerman,  
Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet

David Murén, FindIT

Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborg

Yvonne Anderssson, IBMAnders OE Johansson, ProcessIT

Lennart Paulsson, Moderator



FRuKOSTcASE
Vi erbjuder en frukost i samband med att du lyssnar till 
följande två casepresentationer. 

Från 07.15 Registrering (huvudentré)

07.45-08.15  Tekniska plattformar och arkitektur för 
produktionsnära iT 
Dags att bygga webb-baserat med SignalR? 
Sogeti berättar om skarpa projekt och beskriver 
de nya möjligheter som öppnats för att t.ex. 
bygga web-baserade operatörsgränssnitt som 
hänger med processens händelser i realtid.  
Bengt löwenhamn och Thomas Heder, Sogeti

08.20-08.50  Säkerhetsstyrning där iSO inte räcker 
Den traditionella säkerhetsstyrningen enligt 
ISO-normer bygger på organisation, risk - 
analyser, en policy och Demings PDCA-hjul. 
Även MSB har gett ut en vägledning för 
industriell säkerhet. De kan ge organisationer 
gott stöd, men de räcker inte. Här visar vi 
varför och bjuder in till diskussion om vad  
som kan göras för att ta nästa steg. 
Peter Franzén, Know IT

ANMÄLAN Separat anmälan via  
www.findit.sandbackapark.com senast den 16/11.

FÖRST TILL KVARN GÄLLER Frukosten är kostnadsfri, 
men begränsad till 40 deltagare. Anmälan är bindande och 
ej avanmäld plats debiteras med 500 kronor.

INLEDNINGSTALARE 
Anne-Marie Fransson, förbunds-  
direktör iT & Telekomföretagen
IT som konkurrensmedel. Vilka är 
dagens IT-trender och hur påverkar  
de mina affärer?

Anne-Marie tillträdde 2006 som 
förbundsdirektör för IT & Telekom- 
företagen, med närmare 1000 
medlemsföretag, inom Almega.  
Hon är civilingenjör i teknisk fysik  
och elektroteknik och har en 
MBA-utbildning i internationellt 
företagande. Anne-Marie ingår  
i regeringens IT-råd och har en  
djup inblick i branschen och dess 
framtida utmaningar.

AVSLuTNINGSTALARE
Klas Forsström,  
vD Sandvik coromant AB
Med kundernas framgång i fokus

Sandvik Coromant är global 
marknadsledare inom verktyg,  
service och applikationskunskap  
för metallbearbetning. Företaget 
arbetar med stark fokus på sina 
kunders framgång och strävar  
efter att skapa ett nära partner- 
skap med dem. Klas Forsström 
presenterar hur kundperspektivet 
genomsyrar hela företagets sätt  
att göra affärer.



FindIT- Forum for Industrial IT-solutions vidareutvecklar ett kompetenscenter inom Industriell IT.  
I FindIT samverkar regionens stål-, papper- och massa industri, små- och medelstora tillverkande företag, 
IT-leverantörer samt akademi och forskning. Syftet är att med hjälp av IT stärka konkurrenskraften hos 
regionens företag. 

Satsningen finansieras av Sandvikens Kommun, Region Gävleborg, Triple Steelix, Region Dalarna och 
Tillväxtverket. Projektägare är Sandbacka Park, Sandviken.

Läs mer på www.findit.sandbackapark.com


