Användarmöte
Program 2018-11-22
Plats:
Tid:

Clarion Hotel Post
Göteborg
Torsdag 22 november kl. 09:00 – 17:00

Program:
Per-Göran Carlsson och Anders Wahlandt inleder vårt 31:e användarmöte. Därefter håller Användarföreningen sitt
årsmöte. Resten av dagen ägnas till stor del åt de funktionsinriktade grupperna. Efter lunch föreläser Sveriges mest kända
kartläsare Tina Thörner (www.tinathorner.com)
Funktionsgrupperna ges även i år ett stort utrymme i programmet. Detta innebär att deltagare, som är intresserade av
flera olika funktionsområden, får möjlighet att delta i tre olika funktionsgrupper utan att gå miste om något. De flesta
kombinationer är möjliga.
De senaste åren har det varit mycket uppskattat att träffa personalen på Eniac och VA-utveckling personligen.
Efter sista gruppasset kommer vi att finnas på plats och då har du möjlighet att få svar på dina egna frågor.
Kundservicen kommer att skötas på plats under hela dagen. Hälsa på hos oss och se hur supporten fungerar ”Live”.
09:00-10:00

Samling innanför entrén på Clarion Hotel Post.
Registrering, kaffe. Det finns möjlighet att hänga in kläder och placera bagage i bevakad garderob.

10:00-10:20

Inledning i Drottningporten.
Per-Göran Carlsson och Anders Wahlandt, Eniac Data

10:20-10:45

Användarföreningens årsmöte. Årsmöteshandlingar kan laddas ner från www.eniac.se
Denna punkt står till förfogande för användarföreningens styrelse och valberedning.

10:45-10:55

Bensträckare. Förflyttning mellan grupplokaler.

10:55-11:45

Funktionsgrupp pass 1 - Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program. Synpunkter,
diskussion, frågor.

11:45-12:45

Lunch - Besök våra utställare

12:45-13:50

BESTÄMMA sig och skapa förutsättningarna genom ett naturlig flow för att kunna omsätta sina
visioner både privat som i yrkeslivet.
Tina Thörner, föreläsare, utbildare, entreprenör och före detta professionell co-driver i rally.

13:50-14:00

Bensträckare. Förflyttning mellan grupplokaler.

14:00-14:50

Funktionsgrupp pass 2 - Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program. Synpunkter,
diskussion, frågor.

14:50-15:20

Kaffe. Förflyttning mellan grupplokaler. Passa på att besöka våra utställare.

15:20-16:10

Funktionsgrupp pass 3 - Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program. Synpunkter,
diskussion, frågor.

16:20-17:00

Frågestund. Personal från Eniac och VA-utveckling finns på plats i lokaler på andra våningen för att
svara på era frågor.

19:00

Portarna öppnas till middagen i Drottningsalen på Clarion Hotel Post. Vi bjuder på en välkomstdrink
och lite mingel innan middagen.

19:30

Vi tar plats vid middagsbordet. Middag med tillhörande show serveras.

Funktionsgrupper
Funktionsgrupperna är uppdelade i tre pass om vardera 50 minuter. Planeringen är gjord så att varje person skall kunna
delta fullt ut inom tre olika funktionsområden. De flesta kombinationer är möjliga.

Grupper
Grupprum

Pass 1 (10:55-11:45)

Pass 2 (14:00-14:50)

Pass 3 (15:20-16:10)

Drottningporten 12
Drottningporten 3
Brevsorterasalen 12
Brevsorterasalen 3

Bokning
Lön/personal (Hogia)
Aveny myCarta grund
Ekonomi (nya Aveny)

Grav
Svenska kyrkan NN
Aveny myCarta forts
Ekonomi (Anläggning)

GDPR
Aveny Musik
Bisättningsjournal
Ekonomi (Nyheter och tips)

Grupperna:
Bokning - Presentation av nyheter som utvecklats under året samt en kortare demonstration av den nu färdiga funktionen ”Beställa dop
och vigsel via webben”.
Lön/personal (Hogia) presenteras nyheterna och även vad som är på gång framöver.
Aveny myCarta grund – Eniacs samarbetspartner gällande digitala kartor, VA-utveckling, kommer att informera övergripande om Aveny
myCarta tillsammans med personal från Eniac.
Ekonomi (nya Aveny) – Ett smakprov från arbetet med utvecklingen av ”nya Aveny”, med fokus på visning av rutin för ekonomisk analys.
Grav – Här visas den nya inventeringsfunktionen av gravanordningar i WebAveny och andra nyheter i Aveny Grav.
Svenska kyrkan NN - Åsa Engström, biträdande IT-chef på Svenska kyrkan, berättar bl. a om att Svenska kyrkan har utarbetat en IAMstrategi (en användare – en inloggning) och arbetar just nu med att införa den i verksamheten. Om du arbetar med administration inom
församlingsverksamheten så är detta ett pass för dig.
Aveny myCarta fortsättning – Eniacs samarbetspartner gällande digitala kartor, VA-utveckling, kommer att visa bra funktioner för er som
redan kör Aveny myCarta. Personal från Eniac är också med och visar kopplingar till Aveny Grav.
Ekonomi (Anläggning) – Demo av det nya systemstödet för att genomföra inventering av anläggningstillgångar via
WebAveny. Genomgång av hur du hanterar förändringarna för en anläggningstillgång i systemet samt visning av funktionalitet för
komponentuppdelning.
GDPR - en sammanfattning och lägesrapport av de anpassningar som gjorts i Aveny till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Passet
innehåller delvis samma information som presenterades vid vår GDPR-konferens i våras.
Aveny Musik är en musikdatabas med över 100 000 st. musikstycken som är klassificerade utifrån vokal- och instrumentalbesättning,
språk, användningstillfälle, genre mm. Allt är sökbart. Denna databas uppdateras regelbundet av Antonietta Cannizzaro som arbetar hos
Uppsala Domkyrkoförsamling som notarkivarie. Antonietta visar programmet från grunden och visar även nyheter för er som redan
använder programmet.
Bisättningsjournal – Presentation av nyheter samt tips & trix
Ekonomi (Nyheter och tips) – Presentation av de senaste förändringarna samt tips på hur du kan arbeta effektivare med vissa funktioner
i delprogrammen.

Frågestund kl 16.20 – 17.00
Personal från Eniac och VA-utveckling finns på plats för att svara på dina frågor.
Lokal Post 1 - Församlingsverksamheten (Bokning/Diarium/Musik)
Lokal Post 3 - Kyrkogårdsprogrammen (Grav/myCarta/Bisättning/Kremation)
Lokal Post 5 - Ekonomiprogrammen
Övrigt
Om något gruppass inte passar för dig, utnyttja då möjligheten att besöka våra utställare. Det finns även tid för detta innan
mötet startar och vid de olika pauserna.
Ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor direkt till vår kundsupport kl. 9.00 – 16.00. Supporten finns i lokalen Post 9.

