Användarmöte dag 2
Program 2017-11-17
Plats:

Clarion Hotel Arlanda Airport
Arlanda flygplats
Lokal: Bankettsalen

Tid:

Fredagen den 17 november kl. 08:45 – 12:00

Program:

Användarmötet dag 2 bjuder vi som vanligt in till en dag med aktuella ämnen.
Hans Eskemyr (Senior Advisor inom Svenska kyrkan) tar oss med på den digitala resan som Svenska
kyrkan har gjort sedan början av 90-talet. Vi på Eniac har ju själva varit med i över 30 år och P-G Carlsson
berättar om denna spännande utveckling.
Om vad som är på gång inom begravningsverksamheten informerar Jan Olov Andersson, VD på SKKF.
Gustaf Josefsson föreläser om hur gränsen mellan det fysiska och det digitala börjat upplösas helt.
Kommer maskinerna att ta över, eller tog de kanske redan över för länge sedan?
Gustaf har akademisk bakgrund inom kognitionsvetenskap, retorik, kemi, juridik, biomedicin och
ekonomi.
Som vanligt följer vi också upp den centrala IT-utvecklingen inom kyrkan och diskuterar hur Eniac passar
in i denna utveckling.

08:30 – 08:45

Samling. Registrering för nytillkomna konferensdeltagare.

08:45 - 09:00

Inledning
Anders Wahlandt, Eniac Data

09:00 - 09:40

Svenska kyrkan och Eniac - teknik och framsteg under mer än 30 år
Hans Eskemyr, Senior Advisor inom Svenska kyrkan
Per-Göran Carlsson, VD, Eniac Data

09:40 - 10:10

Vad är på gång inom begravningsverksamheten?
Jan Olov Andersson, VD på Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

10:10 - 10:30

Kaffe

10.30 - 11:30

Vi har aldrig vetat så lite som vi gör idag
Gustaf Josefsson, startade och drev Makerspark, Sveriges första 3D printshop

11:30 - 11.50

Eniacs framtidsplaner och visioner
Pågående och planerade utvecklingsprojekt.
Arno Strandberg, Malin Engman och Anders Wahlandt, Eniac Data

11:50-12:00

Prisutdelning och avslutning
Per-Göran Carlsson och Anders Wahlandt, Eniac Data

12:00-12.45

Användarmötet avslutas med lunch

12:45-14.30

Är ni intresserade av delprogram som ni inte använder idag? Då har ni möjlighet att boka in er på en av
följande presentationer:
-

Aveny myCarta, digitala kartor kopplade till Aveny Grav – VA-utveckling/Eniac
Aveny Bisättningsjournal – hantering av kistor och urnor digitalt
Aveny Bokning – för församlingsverksamhet och kyrkogårdsförvaltning
Föranmälan krävs.

