PROGRAM TIL DIGITALISERINGSMESSEN 2017

DITMER
TALKS

HVAD ER DITMER TALKS?
I løbet af Digitaliseringsmessen 2017 holder Ditmer ni oplæg under navnet Ditmer Talks i
lokale 4 og 6 samt en keynotespeak på Hovedscenen.
Vi har inviteret en håndfuld interessante oplægsholdere, som fortæller om alt fra effektivisering uden Lean over politiske møder til design thinking.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig – der er dog plads til max. 20 deltagere i Lokale 4
og max. 60 deltagere i Lokale 6 til hvert oplæg. Vi håber, at du har lyst til at kigge forbi.
NB: Du er naturligvis meget velkommen til at få en snak med os på vores stand, der som
vanligt ligger inden for hovedindgangen til Hal A, og som vi i år deler med First Agenda.

HOVEDSCENEN
INTERAKTIV KEYNOTE:
VELLYKKET DIGITALISERING I PRAKSIS

13:40– 14:00

Kom og deltag i Digitaliseringsmessens første interaktive keynote, når vi på en 20-minutters interaktiv workshop sammen med jer udforsker god praksis og konkrete erfaringer med vellykket digitalisering i det kommunale
Danmark. Hvilke erfaringer har andre gjort sig, som du kan lære af? Som deltager modtager du efterfølgende
en analyse med workshoppens resultater. Medbring din hjerne og din smartphone!

VED DIREKTØR JOHAN BITSCH NIELSEN, DITMER A/S

LOKALE 4
DET LÆRTE VI VED AT BYGGE EN
BARSELSLØSNING I DITMERFLEX

10:55– 11:15

Aabenraa Kommune har gennem noget tid bygget forskellige digitaliseringsløsninger baseret på DitmerFlexplatformen. Hør Hans Henrik Lerbæk Schneider fra Aabenraa Kommune fortælle, hvordan kommunen konkret har
grebet arbejdet an med at bygge en løsning til digitalisering af arbejdsgangene omkring barsel, samt hvilke erfaringer
de har gjort sig i processen.

DIGITALISERINGSKONSULENT HANS HENRIK LERBÆK SCHNEIDER, AABENRAA KOMMUNE

11:45– 12:05

FIRST AGENDA:
NY MØDELØSNING TIL DIN SMARTPHONE

First Agenda har udviklet en mødeløsning, der ved hjælp af den nyeste teknologi inden for bl.a. talegenkendelse og machine learning gør op med de traditionelle og ressourcekrævende måder, vi holder møder på i dag. Med revolutionerende
teknologi kan du fastholde viden fra dine møder, slippe for at skrive referater og søge lyd og tekst fra dine møder.
Kasper Lyhr dykker ned i teknologien og giver et indblik i, hvordan talegenkendelse kan effektivisere jeres mødeprocesser.

DIREKTØR KASPER LYHR, FIRST AGENDA A/S

DIGITALISÉR JERES
BORGERDIALOG MED LETDIALOG

13:25– 13:45

Hvordan styrker man en koordineret indsats og skaber en effektiv kommunikation på tværs af parterne i børnesager,
uden at der går bureaukrati og digital post i den? I otte danske kommuner er svaret det tværfaglige dialogværktøj
LetDialog, der gør det muligt at kommunikere enkelt og hurtigt mellem forældre, lærere og fagpersoner via mobiltelefonen.
I oplægget fortæller Jane Ditmer om LetDialog, der er udviklet af Ditmer i samarbejde med tre danske kommuner.

KONSULENT JANE DITMER, DITMER A/S

DERFOR SKAL I DROPPE
JERES BLANKETSYSTEM

14:15– 14:35

Det giver ikke længere mening at betragte blanketsystemer isoleret. Drop blanketsystemerne og tænk i stedet for i
digitalisering af de tilhørende arbejdsprocesser. Morten Ditmer viser eksempler på digitalisering af de arbejdsprocesser,
som understøtter sagsbehandlingen af henvendelser via KL-blanketter og drøfter, hvordan arbejdet kan gribes an.

DIREKTØR MORTEN DITMER, DITMER A/S

BLIV INSPIRERET, MENS DU
NYDER MORGENMADEN
SE PROGRAMMET FOR EFTERÅRETS
VIDENSRUNDSTYKKER PÅ:
DITMER.DK/VIDENSRUNDSTYK

LOKALE 6
BYG SELV DRAG ’N’ DROP-WORKFLOWS
MED INTEGRATION TIL 30 SYSTEMER

10:30– 10:50

I oplægget fortæller Torsten Boye om Ditmers digitaliseringsplatform DitmerFlex, der på enkel og fleksibel vis
digitaliserer arbejdsgange og blanketter i kommuner og andre offentlige organisationer. DitmerFlex integrerer til
30 offentlige it-systemer, og gør det muligt for medarbejderne selv løbende at oprette nye digitale formularer og
selvbetjeningsløsninger samt tilrette de eksisterende løsninger.

UDVIKLINGSKONSULENT TORSTEN BOYE, DITMER A/S

DIGITALISERING AF POLITISKE MØDER:
NÆSTE GENERATION

11:20– 11:40

Ud fra de 4 P’er Production, Publishing, Presentation og Participation arbejder Ditmer sammen med bl.a. Randers og
Vejle Kommune på næste generation af digitalisering af politiske møder. Kom og hør om bedre digital understøttelse af
både dagsordenproduktion, publicering på web, digital mødeledelse og involvering af borgere i den politiske proces
baseret på bl.a. Agenda Management og First Agenda.

IMPLEMENTERINGSKONSULENT MORTEN RANDRUP, DITMER A/S

13:00– 13:20

NÅR LEAN IKKE VIRKER
– HVORDAN FORBEDRER VI SÅ EFFEKTIVITETEN?
Mange har gennem årene forsøgt sig med at oversætte Lean til kommunal administration og oftest er forsøgene
fejlet. Det er der gode grunde til. Hør mere om dem og få bud på, hvordan man så kan arbejde systematisk med at
løfte kvalitet og effektivitet i kommunale administrative processer, når man digitaliserer.

INDEHAVER PETER JAHN, QRM DANMARK OG DIREKTØR MORTEN DITMER, DITMER A/S

INTRODUKTION TIL DESIGN THINKING
I KOMMUNAL DIGITALISERING

13:50– 14:10

Nu, hvor der er kommet godt styr på teknologien i kommunal digitalisering, er udfordringen at få skabt sammenhængende
oplevelser for brugerne. Brugeres behov og adfærd er vanskelige at forudsige, så almindelige projektmodeller kommer til kort.
Design Thinking tilbyder et agilt alternativ, hvor involvering af brugere i styrede og effektive processer maksimerer sandsynligheden for, at det virker i praksis. Få en introduktion til tankegangen, som også hænger sammen med servicedesign og UX.

FORRETNINGS- OG PROCESKONSULENT, KENNETH FIIL, DITMER A/S

14:40– 15:00

FIRST AGENDA:
NY MØDELØSNING TIL DIN SMARTPHONE

First Agenda har udviklet en mødeløsning, der ved hjælp af den nyeste teknologi inden for bl.a. talegenkendelse og machine learning gør op med de traditionelle og ressourcekrævende måder, vi holder møder på i dag. Med revolutionerende
teknologi kan du fastholde viden fra dine møder, slippe for at skrive referater og søge lyd og tekst fra dine møder.
Kasper Lyhr dykker ned i teknologien og giver et indblik i, hvordan talegenkendelse kan effektivisere jeres mødeprocesser.

DIREKTØR KASPER LYHR, FIRST AGENDA A/S

HUSK AT TILMELDE DIG DITMERS NYHEDSBREV
FYLDT MED INSPIRERENDE ARTIKLER, VIDEOER
OG CASES OM DIGITALISRING
DITMER.DK/NYHEDSBREV
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DIGITALISERING
MED MENNESKET
I CENTRUM
I digitaliseringshuset Ditmer er vi 45 ildsjæle, der brænder for at udvikle digitale løsninger sammen
med kommuner, regioner, organisationer og virksomheder. Vi har over 15 års erfaring med at drive
små og store it-projekter, hvor vi involverer brugerne og sætter mennesket i centrum fra start til slut.
Vi er stærkt inspirerede af tankerne om agil udvikling, og var det første danske medlem af den internationale sammenslutning Agile Alliance. Vores mål er, at mennesker i fællesskab får arbejdsgange
og teknologi til at smelte sammen i nye former, som er smartere og mere effektive end de hidtidige.
Lyder det højpandet? Så tilføjer vi gerne, at vi til dagligt arbejder med alt fra strategi, business cases
og projektledelse til design, udvikling, implementering, uddannelse, drift og support. Og at vi har en
kernesund økonomi, har kunder i hele Norden og i mange år har været Microsoft Partner med en
Gold Competency.
Vil du vide mere? Så kig forbi vores stand, der ligger lige inden for indgangen i Hal A.

TELEFON +45 87 34 44 54 / HEJ@DITMER.DK / WWW.DITMER.DK

