Välkommen till IT-forum!

IT SOM
KONKURRENSMEDEL
ny teknik | goda exempel | utvecklande möten

En spännande dag i Sandviken
Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik och goda exempel inom
industriell IT samt skapa en mötesplats som främjar nya kontakter.
I anslutning till seminarierna finns utställartorget där ett stort antal IT-leverantörer presenterar sina verksamheter.
Dagen riktar sig till dig som, med hjälp av IT, arbetar med utveckling av processer och verksamhet inom småoch medelstora företag och processindustri.

Tid Torsdagen den 18 november
Plats Sandbacka Park, Sandviken, ingång Spångvägen 10
Frågor Johanna Esplund, telefon 026-24 16 68 eller johanna.esplund@findit.sandbackapark.com
Anmälan Gör din anmälan via www.findit.sandbackapark.se senast den 4 november.
först till kvarn gäller Seminariedagen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.
Anmälan är bindande och ej avanmäld plats tre dagar innan debiteras med 1500 kr.

Inriktning

En spännande dag i Sandviken
Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik och goda exempel inom
industriell IT samt skapa en mötesplats som främjar nya kontakter.
I anslutning till seminarierna finns utställartorget där ett stort antal IT-leverantörer presenterar sina verksamheter.
Dagen riktar sig till dig som, med hjälp av IT, arbetar med utveckling av processer och verksamhet inom småoch medelstora företag och processindustri.

Tid Torsdagen den 18 november
Plats Sandbacka Park, Sandviken, ingång Spångvägen 10

processindustri med system- och automationsleverantörer
Seminariedagen har ett gemensamt startoch avslutningsblock, däremellan väljer du
den inriktning som passar dig bäst!
08.15

Registrering med kaffe & smörgås

09.00-09.20 Välkommen
Ulrika Malmkvist, Processledare FindIT.

10.00-11.00 Processnära IT-lösningar – en viktig förutsättning
för bättre stålkvaliteter och högre
kapacitetsutnyttjande
Marie Jonsson IT manager Sandvik Materials
Technology.
Ulf Martini IT ansvarig SSAB.
Per Åhrman IT ansvarig Outokumpu.
11.00-11.20 Bensträckare
11.30-12.30 Ny teknik
Ny mät- och sensorteknik ger svensk
stålindustri nya fördelar

09.20-09.50 S
 vensk stålindustri- mindre än en
procent av världens stålindustri,
men ändå världsledande!
Göran Carlsson, VD Swerea MEFOS.

Åsa Claesson, Ansvarig Acreo Fiber Optic Center,
Acreo AB.
Jan Andersson, Ansvarig Imagic, Acreo AB.

Frågor Johanna Esplund, telefon 026-24 16 68 eller johanna.esplund@findit.sandbackapark.com
Anmälan Gör din anmälan via www.findit.sandbackapark.se senast den 4 november.
först till kvarn gäller Seminariedagen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.
Anmälan är bindande och ej avanmäld plats tre dagar innan debiteras med 1500 kr.

Radarbolaget
– Ny radarteknik för att ”se igenom ugnsväggen”
VD Kjell Wallin, Radarbolaget AB Gävle.
12.30-14.00 Lunch
14.00-14.30 IT
 inom stålindustrin idag och imorgon,
några idéer med utgångspunkt från Sandvik
Göran Kördel, VD Sandvik IT Services.
14.30-15.00 IT inom stålindustrin – ett samtal om framtidens
möjligheter & utmaningar!
Göran Kördel VD SIT, Erik Leppänen IT-chef SSAB,
Ulrika Backlund IT-platschef Outokumpu,
Maarit Kaskela IT-direktör Ovako,
Johan Malmgren CIO Sandvik Materials Technology.

15.00-15.30 Kaffe
Inriktning

små- och medelstora företag
10.00-11.00

Marknadsföring på Internet
Fredrik Brolin, IT-rådgivare på ALMI.

11.00-11.20

Bensträckare

11.30-12.00

Effektiv kundvård med hjälp av
säljstöd i affärssystemet
Helena Torstensson, VD Process Produkter AB.

12.00-12.30

Elektronisk handel för små- och medelstora
företag Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB.

12.30-14.00

Lunch

14.00-14.30

F indITs metoder för ökad IT mognad
– kartläggning, mätning, aktiviteter
Anne-Marie Morell Östlund & Marjo Särkimäki FindIT.

14.30-15.00

Utveckling av leverantörer och leverantörskedjor – en
samverkanssatsning mellan FindIT, CLIP och Triple Steelix
Lennart Söderberg, Projektledare CLIP (Centrum för Logistik
och Innovativ Produktion), Gävle.

15.30-16.15 S
 tarkare band mellan Bergslagens
processindustri och dess underleverantörer med hjälp av IT.
Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB.
16.15-16.30 Tack från FindIT
16.30-

F öreläsarna från dagen finns kvar för
frågor och samtal.

För utförligare program se www.findit.sandbackapark.com
(Med reservation för ändringar i programmet.)

NYTT FÖR I ÅR
Välkommen på en förkväll med leverantörsföredrag, middag & mingel!
Förkvällen startar kl.16.00 med kaffe och mingel. Från kl.16.30 fram till middagen hålls 30-minuters
presentationer av följande leverantörsföretag:
• ABB – Fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt – effektiv produktionsstyrning inom Metals-området
• Honeywell – Onewireless en heltäckande infrastruktur för industrin
• Prevas – Kan man spara energi och öka produktiviteten genom att styra ugnar
på ett smartare sätt? Lärdomar från en aktuell FOCS-installation hos Rautaruukki Corporation.
(FOCS – Furnace Optimization Control System.)
• Sogeti – Produktionsnära IT - Skräddarsytt eller baserat på standardprodukter?
Fördelar, risker och beroenden att ta hänsyn till i valet av plattform för framtidens MIS/MES-system.
Vi avslutar med en middag kl.18.30 i restaurang Carpa där nätverksmöjligheterna fortsätter!.
TID Onsdagen den 17 november
PLATS Sandbacka Park, Sandviken, ingång Spångvägen 10
FRÅGOR Johanna Esplund, tel 026-24 16 68, johanna.esplund@findit.sandbackapark.com
ANMÄLAN Gör din anmälan via www.findit.sandbackapark.com senast den 4 november
FÖRST TILL KVARN Gäller Förkvällen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.
Anmälan är bindande och ej avanmäld plats tre dagar innan debiteras med 500 kr.

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 Tillväxtverket, Region Gävleborg, Triple Steelix, Sandvikens kommun och
Sparbanksstiftelsen Nya. Projektägare är Sandbacka Park, Sandviken.
Läs mer på www.findit.sandbackapark.com

