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Seminarium med Enea den 6 oktober

Rätt attityd – en förutsättning för
lyckade Open Source-projekt!

ENEA i samarbete med Automation Region inbjuder till två
mycket intressanta föreläsningar främst riktad till beslutsfattare som chefer och projektledare.
Plats:

Automation Center · Kopparlunden · Sintervägen 12 · Västerås
Program den 6 oktober:
15:00 Välkommen till Automation Region och Enea
Sven-Arne Paulsson · Automation Region – Erik Netz · Enea
15:10 Open Source
Anders Törnqvist · Enea Global Services
Idag är öppen programvara något som i allra högsta grad berör alla
företag som utvecklar eller använder programvara. Det är då viktigt att
förstå vilka möjligheter och konsekvenser detta innebär.
Varför alls tänka på Open Source? · Vilka fallgropar och risker finns det?
· Vilka möjligeter? · Vad är ”rätt” och ”fel” samt vilka gråzoner finns? · Hur
ska denna kunskap spridas inom organisationen?
Föredraget ger även exempel på hur öppen programvara används i
utveckling av nya produkter och system.
16:10 Projektkultur
Rutger von Schéele · Appiro AB
För att utveckla en framgångsrik projektkultur krävs bland annat ett
annorlunda engagemang från linjeorganisationen. Det kan också innebära att organisationen får skicka några av sina ”heliga kor” till slakt. En
framgångsrik kultur sätts inte genom någon ny form av projektmodell.
Projektarbete är egentligen sunt förnuft och i en framgångsrik projektkultur sprids detta sunda förnuft i hela organisationen.
Organisationskultur (definition) · De vanligaste anledningarna till projektmisslyckanden · Projektmodellen och dess syfte · Planeringsprocessen
och dess verktyg · Några trender inom projektarbete.
17:30 Avslutning med tid för frågor, mingel och enklare förtäring
Anmäl dig på www.automationregion.com. Har du några frågor är du
välkommen att kontakta Sven-Arne Paulsson enligt ovan.
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Vad är automation och
Automation Region?
Automationsindustrin är en av
Sveriges viktigaste näringar.
Det är en viktig högteknologisk
verksamhet i sig själv med en
betydande exportandel, men
även av stor strategisk betydelse
för övrig svensk produktion och
konkurrenskraft. Tankarna inom
Lean Production får allt starkare
fäste i svensk industri; kombinera
detta med automationsteknologin
och Sverige ligger i världstopp.
Automation är vad som krävs
för att omvandla en kundorder
till producerad produkt samt
ge produktionsledningen de
beslutsverktyg som behövs för
att styra, övervaka och följa
upp processen. Automation ger
oss de verktyg som behövs för
långsiktigt säker produktion med
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är
en ledande region för automation.
Här har stora och små företag
samlats i mängd med produkter
och applikationskunnande i
världsklass. Företagsklustret
Automation Region syftar till att
ta tillvara denna mångfald och
ytterligare utveckla vår globala
position och kompetens inför
framtiden. Läs mer om oss och
våra aktiviteter på vår hemsida
enligt nedan.

www.automationregion.com

