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EINAR LEDET
SHOWET

Tidligere Infor-sjef Einar Broch
ledet plenumsforedragene med
lun humor og stødig hånd. For
anledningen startet han siste
dagen med VR-briller, som
introduksjon til det inspirerende
foredraget fra Making View.

FRA EGEN APP
TIL KAHOOT

TILBAKE TIL FREMTIDEN

Fra Round table til
Virtual Reality
Stedet var nytt og bordene
var runde. Ut over det var
årets stormønstring for M3brukere lett gjenkjennelig,
med faglige og sosiale aktiviteter på høyeste nivå.

DENNE GANGEN var det mulig å
følge et engelsktalende program
hele veien, men Infors Ole Rasmussen fikk lov til å orientere om
utviklingen av M3 på klingende
dansk. Det gjorde han til gangs,
med sedvanlig entusiasme og
innlevelse.
Å LØFTE M3 til skyen er ikke et
spørsmål om IF, men WHEN, sa
Ole Rasmussen. - Det gir et system som alltid er oppdatert, der
de nyeste funksjonene alltid kan
tas i bruk, og hvor oppgradering
tar fem minutter snarere enn 25
dager. Det har vært et enormt
skritt for oss å løfte M3 til 13.4

cloud edition, men nå er det
"super current”. Cloud-kundene
har tilgang til en M3-verden uten
modifikasjoner, i en løsning som
alltid skalerer og alltid fungerer,
med mer enn 4000 tilgjengelige
API-er og Artificial Intelligence på
toppen av det hele. Vi anbefaler
absolutt alle å komme dit, lød
den klare oppfordringen fra
Infors Global Director of Product
Management.

Smarttelefonens mange
apper har festet grepet på
oss, og Infoteamdagene er
ikke noe unntak.
Infoteam-appen var i konstant
bruk under de tre dagene, til
alt fra rating av arrangementer
til å finne frem i mylderet av
foredrag. Ekstra artig og interessant blir det når foredragsholderne inviterer til Kahoot for å
kartlegge ståsted og synspunkter. Dessuten observerte vi at
mange brukte telefonen til å
ta bilder av presentrasjoner
underveis.

Hittil har 95 selskaper i verden
tatt denne oppfordringen, og
det er ingen tvil om at flere er på
gang. Stokke, Øglænd System og
Wonderland er blant de norske.
www.infoteam.no

KAHOOT FRA DR. NATASHER DEU SOLHEIM. Holdninger og kultur er de største hindringene for vellykket digital overgang,
hevdet Nashater fra Progressing Minds, noe den uhøytydelige kahoot-avstemmingen blant medlemmene også viste.

Klare råd for fremtiden
Hvordan lykkes med
overgangen til den
digitale revolusjonen?
To fargerike kvinner
serverte gode råd.

HÅNDBAK OG KAHOOT var
blant ingrediensene i foredraget
fra Nashater Deu Solheim, der
hun påsto at en suksessfull overgang til den digitale tidsalderen
avhenger mer av medarbeidere
enn av teknologi. I et inspire
rende innlegg la hun vekt på
hva som kjennetegner lærende
organisasjoner, og hvordan det er
mulig å inspirere til nyskapning
når de nye, ”digitale” menneskene
kommer inn i organisasjonen,
de som på ingen måte har
planer om gå i dress og slips eller
tilpasse seg bedriftskulturen.
Hennes uhøytydelige kahoot-avstemning viste at det også blant
Infoteams medlemsbedrifter er
kultur, historie og holdninger
som er de største hindringene
www.infoteam.no

for å gjennomføre endringsprosesser.
– Skap en innovasjonskultur der
nerdene får tenke og utvikle seg
på sine egne premisser, oppfordret Nashater.
PEG RODARMEL, Senior Vice
President for Infor Digital Sales,
tok konferansens hovedtema
"Tilbake til fremtiden" på alvor
da hun trakk linjene tilbake til
milepæler som 1920-årenes
samlebånd og robotenes inntreden for 35 år siden. - Den neste
milepælen får enda større betydning, den heter digital industriell

BE THE DISRUPTOR. OR BE DISRUPTED. Ingen tvil om at
Infors Peg Rodarmel tar neste revolusjon på alvor.
revolusjon og er allerede i full
gang med å forandre hverdagen
vår, slo hun fast, før hun ga gode
råd for å lykkes.

La de kreative få
tenke som barn!
Nashater Deu Solheim

- Alt begynner med å utvikle en
visjon for hva denne revolusjo
nen betyr for bedriften, medarbeiderne og kundene. Dernest
må organisasjonen forberedes

på endringene, før moderniseringsarbeidet kan begynne,
gjerne ved å flytte teknologien
opp i skyen. På den måten får du
sanntids tilgang til analyser, kunstig intelligens og maskinlæring,
sa Peg Rodarmel, som avsluttet
med å påstå at revolusjonen kun
har to mulige utfall:
Be the disruptor. Or be disrupted.

Sover godt i skyen
DET ER LETT å kjenne seg igjen i
Wonderlands beskrivelse av å ha
begrensede IT-ressurser og et ønske om å kunne bruke ressursene
på prosessforbedring fremfor
drift. Den norske sengeprodusen
ten har en klar skystrategi, og ITsjef Idar Oldervik oppsummerte
selskapets reise mot M3 13.4
single tenant cloud.
FORPROSJEKTET GIKK høsten
2016, og golive-dato var satt til
4. desember 2017. Med januar
som viktig salgsmåned, var det
uaktuelt med forsinkelser.
- Vi hadde ingen uplanlagt nede
tid i forbindelse med prosjektet,
og det er ingen tvil om at M3
Cloud fungerer som forventet. I
ettertid ser vi at det var positivt
for prosjektet å ha godt sammensatte team fra Wonderland og
Merit, og et nært samarbeid med
Infors migrasjonsteam. Merit fikk

MANGE FULGTE Idar Olderviks reise mot
M3 i skyen for Wonderland, et prosjekt
som gikk live i desember 2017.

ansvaret for prosjektgrensesnittet
mot Infor, og vi legger vekt på
å samle superbrukerne jevnlig,
fortalte Idar Oldervik.
IT-SJEFEN HOS Oldervik har
altså sovet godt om natten på sin
Wonderland-madrass gjennom
hele prosjektet. Overraskelser
dukker likevel alltid opp, ofte fra
den kanten man minst venter
det. Denne gangen var det Skattedirektoratet og EU-regelverk
som stikker kjepper i hjulene,
med direktoratets avslag på
søknaden om å lagre regnskapsdataene i Tyskland, slik det blir
med Cloud-løsning.
FRA MERIT bekreftes det at Bo
Hjort Christensen arbeider med
denne problemstillingen på vegne av Infor og andre leverandører
av cloud-baserte forretningssystemer, så forhåpentligvis kommer
en løsning etter hvert.
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HØYERE KUNDELOJALITET. Hilde
Emberland og Sarah Dowkes Kjærnes
brenner for Tines partnerprogram.

NÆRKONTAKT.
Infoteamdagene er en unik arena for å
knytte nye kontakter og høste kunnskap.

Delte egne erfaringer
INFOTEAM-DAGENE ER god
inspirasjon for alle som vil utvide
nettverket og lære av andres
erfaringer. Tine og Bakehuset var
blant mange M3-bedrifter som
raust delte av sine erfaringer
fra egne prosjekter. For Tines
del dreier det seg om å styrke
kundeprogrammet gjennom
bruk av app-er og ny teknologi,
alt med M3 som plattform i
bunnen. - Gevinstene er mange,
blant annet er det mye enklere
for medarbeidere i kiosker og
bensinstasjoner når de kan be
stille varer direkte fra appen, uten
å forlate lokalene. Partnerpro-

grammet gir mersalg, og spesielt
kokkekursene våre blitt godt
mottatt, fortale Sarah Dowkes
Kjærnes fra Tine.
BAKEHUSET GIKK FRA M3
13.2 til 13.4, med et mål om
å redusere antallet modifika
sjoner og være forberedt for en
fremtidig overgang til cloud. – Vi
etablerte et godt testmiljø og
brukte mye ressurser der, like
vel ser vi at vi kunne vært enda
bedre forberedt, fortalte Øystein
Svae Johansen fra landets største
bakehus.

www.infoteam.no
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STYRETS
SAMMENSETING:
Dette er Info-teams nye styre:
Cecilie Bertelsen, Kavli
Ivar Oldervik, Wonderland
Tom Fredrik Bredesen, iStone
Sigurd Eiesland, Infor
Arnt Mjøen, Marine Harvest
Hege Solheim, Bakehuset
Anne Berit Sandvik, Stokke
Vararepresentanter:
Tor Åge Høiberg, Protan
Dag Vidar Jensen, Merit Consulting
Ståle Solheim, Marine Harvest
Jon Arne Breien, E. A. Smith

Are S. Vindfallet fikk kontakt
både virtuelt og på den
gammeldagse måten.

Styrets sekretær:
Lena Lundell

Norsk VR-satsning!
Observasjon: Voksne
mennesker med
skjelvende knær midt
på dagen, selv om fallhøyden er lavere enn
skosålene. Nei, det var
ikke baren som åpnet
for tidlig, bare M3folkets første møte
med Virtual Reality.

INGEN SKAL BESKYLDE
menneskene i Hamar-bedriften
Making View for å være tradisjonelle eller beskjedne i sin
tankegang. Fire ”nerder med
gode sosiale antenner” fra Mjøsbyen har utviklet VR-teknologi
som har gitt TV-dekning på Discovery og innpass hos både det
amerikanske forsvaret og hos
RedBulls toppsjef. De samme
gutta har gått på rød løper
sammen med noen av verdens
største selskaper for å motta
World Summit Award, og latt
ungdom få gjennomføre ett års
mattepensum med glans på 6
uker, med VR som læreplattform
fremfor den tradisjonelle.
ARE S. VINDFALLET fra Hamarselskapet lager ikke bare spennende VR-teknologi, han har

også evnen til å fortelle gode
historier, som om da ”toppmøtet” i de innerste RedBullkretser inneholdt ingredienser
som håndjern, stålkoffert og et
dronekamera ulikt alt annet i
verden. Med seg til Infoteamdagene hadde han tatt med seg
VR-teknologien, og når norske
IT-sjefer får kjøre gummibåt i
Antarktis eller pansret kjøretøy
i krigssonene, da er det ingen
som klarer å holde skjelvingene
i knærne på avstand.
OM DET ER NOEN TVIL om
at VR -teknologien vil endre
rammene på en rekke områder?
Neppe. Og om det er en norsk
aktør med fire hedmarkinger
som vi kommer til å høre mer
fra? Samme svar.

Bedre kommunikasjon med
Infor Concierge
DEN WEB-BASERTE LØSNINGEN Infor Concierge gir M3-brukerne
tilgang til oppdateringer og supportinformasjon, dialog om produkt
forbedringer, demonstrasjoner, opplæring og webinars, alt på ett
sted. Toni Kennedy fra Infor ga en liten innføring i hvordan norske
M3-brukere kan få mest mulig ut av denne løsningen. For å ta tjenesten
i bruk, kreves en årlig SaaS- eller vedlikeholdsavtale med Infor, samt innlogging til Infor Xtreme. Løsningen er basert på Ming.le men det er ikke
nødvendig med MIng.le for å benytte den. Concierge er tilgjengelig
uavhengig av hvilken M3-versjon bedriften benytter.
Mennesker i fokus fra
Ola-Magne Liaskar i Tools.
www.infoteam.no

Valgkomité for neste periode:
Ken André Mikkelborg, Bilglassgruppen
Terje Skjelvik, Coop Midt-Norge SA
Erik Grobstok, Merit Consulting
Ta kontakt med noen av disse
personene hvis dere har saker
for styret. Bruk vår e-post:
infoteam@infoteam.no

