Invitasjon til seminar
Dato: 29. mars 2017
Tid: 09.00 – 11.00
Sted: KPMG Trondheim, Sjøgangen 6, Trapphuset. Seminaret blir videooverført fra KPMG Oslo.
Trender og utvikling i ERP-markedet
Den teknologiske utviklingen beveger seg i stadig økende tempo, og det blir
vanskeligere å følge utviklingen og se både muligheter og konsekvenser. Dette
treffer også ERP-markedet. Vi ser på hvordan nye konsepter som cloud,
roboter og kunstig intelligens vil prege fremtidens ERP-systemer, og på
generelle bevegelser i markedet.
Effektiv anskaffelse, implementering og forvaltning av en ERP-løsning
Anskaffelse, implementering og oppgradering av ERP-systemer oppleves ofte
som omfattende og utfordrende prosjekter. Prosjektene berører et stort antall
interessenter, og de omfatter sentrale, komplekse prosesser. Hvordan sikrer
man seg gevinster gjennom slike prosjekter, og hvilke fallgruver skal man
unngå på veien? KPMG deler sine erfaringer som prosjektleder for store ERPimplementeringer.
Microsoft Dynamics 365 – Bedre analyse og styringsinformasjon i skyen
Microsoft har akkurat lansert en helt ny versjon av Dynamics. Denne går et
langt skritt i retning av å knytte deres forretningssystemer tettere sammen med
resten av produktporteføljen sin, til en helhetlig løsning i skyen. Microsoft
presenterer her noen av sine mest spennende, nye løsninger innen ERP og
business intelligence.
Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til følgende av KPMGs regionale kontorer
(vennligst registrer hvilket kontor når du melder deg på):
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Trondheim
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Petter har de siste 14 årene
jobbet på en lang rekke
ERPimplementeringsprosjekter,
primært som prosjektleder
og løsningsarkitekt. Han har
ledet en rekke store
prosjekter, inkludert ERPimplementeringer i DOF
Subsea og Bergen
kommune, og kjenner godt
de utfordringer som følger av
slike initiativ.

Kontaktperson:
Merethe Flyen
Markeds- og eventkoordinator
M: 95 22 99 92
E: merethe.flyen@kpmg.no

Joar har lang erfaring med
rådgivning og
implementering av
forretningsløsninger. Han
har erfaring som leder for
konsulentvirksomhet, samt
som prosjektleder og
løsningsarkitekt i prosjekter
knyttet til ERP og
forretningsprosesser. Joar
har blant annet vært
løsningsansvarlig for
omfattende ERP-prosjekter i
Helse Vest og Stavanger
kommune.

Bjørn arbeider med teknisk
salg av Microsofts
forretningssystemer og har
gjort det siden Microsoft
kjøpte løsningene fra
Navision i 2002. Før det var
han en av grunnleggerne av
Navision Software i Norge. I
tillegg til
forretningsløsningene jobber
han også med integrert bruk
av resten av Microsofts
programvare som Power BI,
Office 365, bruk av
sensorteknologi,
beslutningsstøtte etc. som
en del av en plattform.
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