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Infor M3 brukerforening i Norge
Info-team er brukerforeningen for Infor M3-brukere i Norge. Foreningen har eksistert i
Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom M3-brukerne og Infor og Infors
partnerapparat. Målet er å følge opp medlemmenes interesser, samt at det arbeides med
å spre kompetansen om M3 i den daglige virksomheten. For kunder med Infor M3 som
forretningssystem representerer Info-team et nettverk man ikke kan unnvære. Dette er
stedet for å møte andre brukere, påvirke utviklingen av systemet, møte aktuelle leverandører, øke egen kompetanse og delta i faglige og sosiale sammenhenger sammen med
andre medlemmer. Gjennom foreningens nettsider - www.infoteam.no - får medlemmene
informasjon om alle aktiviteter. Kostnaden for medlemskap er lav i forhold til utbyttet.
Foreningen ledes og styres av medlemmene. Vi har i dag 90 medlemsbedrifter. Cirka 10% av disse er
leverandørmedlemmer. Organisasjonen er frittstående og ideell, og eies av medlemmene. Info-Team er
medlem av GAM3 som er den internasjonale M3-brukerorganisasjonen til Infor.
Info-Team er et unikt sted å møte andre M3-brukere. Her får du utviklet din kunnskap. Lære av andre M3
brukere og skaffe deg et spennende og hyggelig sosialt nettverk.

INFO-TEAMS STYRE
Info-Teams styre velges av generalforsamlingen, dvs. alle medlemmene i foreningen. Styret består av 7
personer (+ 3 vararepresentanter) hvorav en representerer Infor og en leverandørmedlemmene. For å
oppfylle Info-teams visjon og mål, fokuserer styret på foreningens aktivitetsnivå. Kompetanseheving på M3,
erfaringsutveksling og best mulig utnyttelse av investeringen i M3, er viktige stikkord. Et høyt aktivitetsnivå
er en viktig del av arbeidet for å oppnå dette, og oppfølging av faggruppene og faggruppenes arbeid,
gjennomføring av Info-teamdagene og høstkonferansen er noen av oppgavene som er sentrale. En stor
del av arbeidet går ut på å motivere andre brukere til å engasjere seg i foreningens arbeid. Høyere aktivitet
gir flere engasjerte medlemmer og bedre forankring og engasjement rundt foreningens arbeid.
Ved å engasjere seg i Info-team og delta i foreningens
aktiviteter, plukker vi opp mye relevant informasjon, ikke
minst i forbindelse med oppgraderinger eller ved vurdering
av nye tilleggsprodukter. Erfaringsutveksling og kontakt
med andre brukere er også svært nyttig for oss, og gjennom Info-team får
vi et kontaktnett vi drar nytte av også utenom de organiserte aktivitetene.
Anne Berit R. Sandvik, System Manager, Stokke AS

Info-Teams hovedaktiviteter
Info-teamdagene
Info-teamdagene er foreningens årlige to-dagerskonferanse. Det har de seneste årene vært mellom
250 og 300 deltagere på konferansen. I to dager kan medlemmene følge ulike faglige spor med dyktige
foredragsholdere, møte aktuelle leverandører og samarbeidspartnere, følge motiverende plenumsforedrag
og møte konsulenter og ledere hos Infor og Infors partnere. Her avholdes også Info-teams årsmøte.
For mange er Info-teamdagene årets faglige høydepunkt, men det er også mye mer: Det er stedet for å
knytte nye bekjentskaper med bedrifter du kan samarbeide med, det er her du forstår hvordan fremtiden
med Infor M3 vil påvirke bedriften, og du vil kjenne at det er godt å ha full fokus på forretningssystem og
fremtidsmuligheter i to hele dager. Leverandørmedlemmene og Infors partnere er med og sponser
arrangementet, og oppretter stands der de viser og forteller deg hva de kan tilby.

Høstkonferanse
Info-teams høstkonferanse er for mange høstens faglige høydepunkt. Hvert år finner vi et spennende
reisemål, der vi kombinerer kultur, mat og sosiale aktiviteter med aktuelle faglige temaer. Info-teams
høsttur er også en fin anledning til å diskutere aktuelle problemstillinger med representanter fra Infor eller
Infors partnere (leverandørmedlemmene) og andre kunder med samme interesser og problemstillinger.

Faggrupper
Faggruppene er på mange måter drivkraften i Info-team. Her foregår det kontinuerlige arbeidet med
aktuelle problemstillinger, og faggruppene har stor påvirkningskraft når det gjelder programmet for Infoteamdagene og andre arrangementer. Dette er riktig forum for å møte andre brukere med ansvar for samme
fagområde som en selv, dra lærdom av hverandres erfaringer og sette fokus på hvordan Infor M3 best kan
utnyttes innenfor det aktuelle fagområdet. Faggruppene arrangerer temadager og seminarer innenfor
aktuelle områder, og fungerer som bindeledd mellom brukerne og Infor.

Temadager og seminarer
Foreningen tilbyr i løpet av et år flere faglige samlinger med fokus på sentrale emner i M3. Det kan også
være en medlemsbedrift som står i fokus ved å presentere sine løsninger. Som medlem av Info-team kan
du delta kostnadsfritt på foreningens temadager – en unik mulighet til å innhente kunnskap og impulser i
hverdagen.

GAM3
GAM3 er den globale brukerorganisasjonen til M3. Gjennom denne kanalen kan du være med på
å påvirke utviklingen av løsningen. GAM3 kan gjennom sitt arbeid påvise at de får stort gjennomslag
vedrørende utviklingen av M3 for å dekke sine medlemmers behov til nye løsninger.

OM MEDLEMSSKAP
Det er to ulike typer medlemmer i Info-team.

Medlemsbedrifter
Medlemsbedrifter dvs. bedrifter og organisasjoner med lisensavtale for en eller flere av Infor’s standard
applikasjoner. En bedrift blir automatisk medlem det året det tegnes kontrakt med Infor eller en av Infors
partnere. Bedrifter har gratis medlemskap i 1. kalenderår. Medlemskontingenten beregnes fra en bedrifts/
konserns samlede omsetning i henhold til en på forhånd fastsatt skala. Les mer og meld deg inn i Info-team
på www.infoteam.no. Der finner du også en oversikt over alle medlemsbedrifter.

Leverandørmedlemmer
Leverandørmedlemmer dvs. bedrifter som leverer produkter eller tjenester knyttet til Infor M3.
Disse kan tegne medlemskap i foreningen etter invitasjon fra styret.
Les mer og meld deg inn i Info-team på www.infoteam.no

Kontaktinformasjon
www.infoteam.no
infoteam@infoteam.no

Foreningens sekretær:
Lena Lundell
lena.lundell@infoteam.no
Tlf. 95 99 10 02

