Automation Region · Inbjudan oktober 2011
Frukostmöte 4/10 med värd Frontit AB

Affärsdriven systemutveckling
genom agila metoder
Agila metoder inom systemutveckling har slagit igenom med
full kraft de senaste åren. Snabbheten, rörligheten och delaktigheten som skapas i utvecklingsteam har gjort metoder som
Scrum otroligt populära. Samtidigt är mer traditionella projektstyrningsmodeller etablerade i de flesta organisationer.
Hur ser den nya tidens projekt ut? Hur kan organisationer vinna fördelarna från
de agila metodernas fokus på snabbhet och nytta, men samtidigt bibehålla
möjligheten till tids- och kostnadskontroll, överblick och affärsmässighet som de
etablerade metoderna ger? Går de att kombinera för framgång i projekt?
Thomas Öberg har lång erfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt där
han kombinerat traditionell projektledning med iterativ systemutveckling och agila metoder för att fokusera på affärsnyttan i projektleveranserna. Stefan Paulsson
är ansvarig för Frontits nystartade kontor i Västerås och har tidigare arbetat på
konsult- och industriföretag i Västerås som projektledare och linjechef.
Frontit AB har sedan starten 1969 arbetat med öppen och företagsanpassad
utbildning inom projektledning. De erbjuder seniora projektledare och verksamhetskonsulter och brinner för att hjälpa kunder att leda och styra projekt och
förändringsarbete till framgång.

Plats:
Automation Center i Kopparlunden · Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 4 oktober 2011 · 07:30-09:00
Program:
07:30
Välkommen till Automation Center
– frukosten står framdukad!
07:40
Nyheter inom Automation Region
Björn Stenvall · Informationsansvarig
07:50
Affärdriven systemutveckling genom agila metoder
Thomas Öberg · Stefan Paulsson · Frontit AB
08:30
Affärsmingel med automationskollegor
09:00
Avslut
Thomas Öberg
Anmäl dig på www.automationregion.com!
Varmt välkommen!
Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, processledare
Automation Region
021-10 70 13
helena.jerregard@
automationregion.com

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

