Program onsdag 5. november
09:00-10:00

Registrering, mingling og kaffe for morgenfugler

10:00-10:30

Åpning i Trondheimssalen 1 Kulturelt innslag. Konferansier Marvin Wiseth gir oss praktiske opplysninger, detaljer i programmet, m.m.

10:30-11:00
		
		
		

Ta tida tilbake – et godt IKT-system sparer tid i alle ledd
Innledning rundt årets konferanse og hovedtema: Ta tida tilbake – et godt IKT-system sparer tid i alle ledd
• Kunnskapsdepartementet
• UNINETT

11:00-11:15

Pause nr. 1

11:15-12:00

Halvveis til framtida – digitale trender og impulser. Ved gründer og innovatør Truls Berg
Med tittelen «Halvveis til framtida – digitale trender og impulser» skal Truls Berg inspirere og utfordre deltakerne på SUHS-konferansen 2014.

12:00-12:25

Pause nr. 2

12:25-13:15

PARALLELLE SPOR (DEL 1) STARTER PÅ ULIKE GRUPPEROM:
Spor 1.1 – Agresso brukerforum
Trondheimssalen 1
Web rapportering og
webøkonomi i Agresso:
Hva innebærer det?

Spor 2.1 – Sak/arkiv i fokus
Trondheimssalen 2
Introduksjon og nyheter fra
sak/arkiv-området.

13:15-14:15

Lunsj med sosialt påfyll

14:15-15:00

PARALLELLE SPOR (DEL 2) FORTSETTER PÅ ULIKE GRUPPEROM:
Spor 1.2 – Agresso brukerforum
a) Workshop excelerator
Trondheimssalen 1
b) Workshop
merverdiavgift(MVA) Tyholt
c) Workshop prosjekt
– bidrags- og oppdragsprosjekter(BOA) Torget
d) Workshop Agresso
superbrukere:
Tips og triks Munkholmen

Spor 2.2 – Sak/arkiv i fokus
Public 360o – fra prosjekt til
forvaltning

Spor 3.1 – Digital ledelse
Leangen Gård
Ledelse og styring gjennom
systemer.

Spor 4.1 – Digitalt læringsmiljø
a) LMS i brukerperspektiv
– nåtid og framtid.
Gamle Bybro
b) Felles studentsystem (FS)
– integrasjoner, tjenester
og videre utvikling
Møllenberg

Spor 5.1 – Anskaffelse og
innkjøp
Strinda/Ilsvika
Workshop i bruk av Amesto
Sourcing (KGV): Inventuramaler,
administratorfunksjoner mm.

Spor 6.1 – CISO-workshop
– Styringssystem for
Informasjonssikkerhet
Gråkallen/Lade Gård
Innledning

Spor 3.2 – Digital ledelse
Styringsinformasjon fra
systemer – eksempel fra
NTNU.

Spor 4.2 – Digitalt læringsmiljø
a) LMS i brukerperspektiv
– nåtid og framtid.
b) Felles studentsystem (FS)
– integrasjoner, tjenester
og videre utvikling

Spor 5.2 – Anskaffelse og
innkjøp.
Workshop – bruk av Amesto
Sourcing

Spor 6.2 – CISO workshop
– Styringssystem for
Informasjonssikkerhet
• Styrende del
• Rettslige krav og
sammenhenger
• Akseptkriterier
• Sikkerhetsorganisering

Spor 3.3 – Digital ledelse
Statsbudsjettet 2015.

Spor 4.3 – Digitalt læringsmiljø
a) LMS i brukerperspektiv
– nåtid og framtid.
b) Felles studentsystem (FS)
– integrasjoner, tjenester
og videre utvikling

Spor 5.3 – Anskaffelse og
innkjøp
Workshop – bruk av
Amesto Sourcing

Spor 6.3 – CISO workshop
– Styringssystem for
informasjonssikkerhet
Gjennomførende del

Spor 3.4 – Digital ledelse
Skytjenester – hva er det?
Hvordan bruke dem?
Utvikling? Leangen Gård

Spor 4.4 – Digitalt læringsmiljø
a) Presentasjon og dialog fra
Nasjonalt prosjekt for
digital eksamen.
b) Felles studentsystem (FS)
– integrasjoner, tjenester
og videre utvikling

Spor 5.4 – Anskaffelse og
innkjøp
Workshop – bruk av
Amesto Sourcing

Spor 6.4 – CISO workshop
– Styringssystem for
informasjonssikkerhet
Gruppearbeid

15:00-15:20

Pause nr. 3

15:20-16:05

PARALLELLE SPOR (DEL 3) FORTSETTER PÅ ULIKE GRUPPEROM:
Spor 1.3 – Agresso brukerforum
a) Workshop excelerator
b) Workshop
merverdiavgift(MVA)
c) Workshop prosjekt
– bidrags- og
oppdragsprosjekter(BOA)
d) Workshop Agresso
superbrukere:
Tips og triks

Spor 2.3 – Sak/arkiv i fokus.
Presentasjon Digipost

16:05-16:25

Pause nr. 4

16:25-17:10

PARALLELLE SPOR (DEL 4) FORTSETTER PÅ ULIKE GRUPPEROM:
Spor 1.4 – Agresso brukerforum
a) Workshop excelerator
b) Workshop
merverdiavgift(MVA)
c) Workshop prosjekt
– bidrags- og
oppdragsprosjekter(BOA)
d) Workshop Agresso
superbrukere:
Tips og triks

19:30-20:00

Spor 2.4 – Sak/arkiv i fokus
Sikker informasjonsforvaltning ved bruk av
Public 360o.

Apéritif Trondhjemssalen, velkommen!

20:00		Festmiddag
		
Deilig mat og drikke, feststemte taler og ikke minst underholdning i regi av Apes & Babes. Marvin Wiseth er vår konferansier også på kveldstid. Antrekk: Pent

Program torsdag 6. november
08:30-09:00

Registrering for nye deltakere

09:00-09:50

PARALLELLE SPOR PÅ ULIKE GRUPPEROM:
Spor 1.5 – Agresso brukerforum
Oppsummering av workshopene Agresso excelerator
og merverdiavgift(MVA)

Spor 2.5 – Sak/arkiv i fokus
I retning av saksflyt

Spor 3.5 – Digital ledelse
Introduksjon til styringssystem for informasjons
sikkerhet

Spor 4.5 – Digitalt læringsmiljø
a) Presentasjon og dialog fra
Nasjonalt prosjekt for
digital eksamen.
b) Felles studentsystem (FS)
Tekniske presentasjoner,
utvikling av webservicefunksjoner

Spor 5.5 – Anskaffelse og
innkjøp
Workshop – Amesto Sourcing

Spor 6.5 – CISO-workshop
– Styringssystem for
informasjonssikkerhet
Kontrollerende del

Spor 2.6 – Sak/arkiv i fokus
Dialog i plenum: Nytt sak/
arkivsystem og grensesnitt til
andre systemer:

Spor 3.6 – Digital ledelse
Dialog i plenum: Systemutvikling og organisasjonsutvikling
– samme sak?

Spor 5.6 – Anskaffelse og
innkjøp
Workshop – Amesto Sourcing,
dialog:

• Hvordan jobbe fram bedre
prosesser?
• Hvordan hente inn og dele
gode idéer og god praksis?

• Hvordan jobbe fram bedre
prosesser?
• Hvordan hente inn og dele
gode idéer og god praksis?

Spor 4.6 – Digitalt læringsmiljø
a) Presentasjon og dialog fra
Nasjonalt prosjekt for
digital eksamen.
b) Felles studentsystem (FS)
Tekniske presentasjoner,
utvikling av webservicefunksjoner. Varer til kl. 12.00.

Spor 6.6 – CISO-workshop
– Digital post for offentlige
virksomheter, en orientering
fra Difi ved Bertil Tiusanen
– krav til offentlige virksomheter om innføring av digital
post- planer fra Difi.

09:50-10:05

Dagens første pause!

10:05-10:50

SISTE PARALLELLE SPOR FORTSETTER PÅ GRUPPEROMMENE:
Spor 1.6 – Agresso brukerforum
• Oppsummering av workshopene prosjekt/BOA og
superbruker-tips og triks
• Valg av nytt arbeidsutvalg
• Dialog i plenum: Økonomi
og grensesnitt til andre
systemer: Hvordan jobbe
fram bedre prosesser?
Hvordan hente inn og dele
gode idéer og god praksis?

10:50-11:10

Dagens andre pause! Utsjekk?

11:10-12:00

Plenumssesjon med debatt i Trondhjemssalen
Ta tida tilbake – men hvordan?

12:00-12:20

Siste pause!

12:20-13:00
		

Avslutning i Trondhjemssalen
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og UNINETT har ordet – tar vi tida tilbake i UH-sektoren?

13:00-14:00

Lunsj og hjemreise

• Hvordan jobbe fram bedre
prosesser?
• Hvordan hente inn og dele
gode idéer og god praksis?

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet etter trykking

