Faglig program onsdag 11. april:
Sted:

Dekk 7, konferanserom: «Apple & Pear».

Klokken 13:30 Velkommen og presentasjon av program
Henning Hauso, daglig leder av Vest Næringsråd, og Øystein Bredholt, banksjef i
SpareBank1 SR-Bank, presenterer program og deltakere.
Klokken 13:45 Hva er digitalisering?
Inge Ådland fra Bergen Teknologioverføring viser hvordan næringslivet kan utvikle og
ta i bruk ny teknologi og kompetanse. Digitalisering er et virkemiddel for å
understøtte sin forretningsstrategi og kan bedre måten man driver virksomheten på.
Teknologi er ikke bare et virkemiddel for å kunne digitalisere, men et viktig
virkemiddel. Inge gir en gjennomgang av teknologier for digitalisering med relevante
eksempler på hva myndighetene gjør for å tilrettelegge for at bedriften skal kunne
utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Hvilken kompetanse er nødvendig og
hvilke barrierer hindrer digitalisering av norske virksomheter?
Klokken 14:30 Digitalisering og perspektiver på fremtidens bank
Ramtin Matin, teknologisk strateg og fagleder fra Sparebank1 SR-bank, gir deg et
innblikk i grunnleggende elementer innen digitalisering. Hva er viktig når man taler
om fremtidens banktjenester?
Klokken 15:15 Pause med matservering.
Klokken 15:30 Digitaliseringstrender i SMB-markedet – «Skreddersøm eller hyllevare?»
Stig Tuastad fra Digitaliq ser på trender innenfor teknologisk valg og presenterer
mulige praktiske løsninger for din bedrift.
Klokken 16:15 Hvordan effektivisere arbeidsrutiner i din bedrift?
Daglig leder av COEX, Karl-Erik Johannessen, presenterer nyttige løsninger for
hvordan din bedrift kan strukturere informasjon og gi dere mer effektive
arbeidsprosesser. Karl-Erik gir også gode råd til hvordan din bedrift kan være i
samsvar med de nye personvernreglene (GPDR) som blir implementert fra våren av.
Klokken 17:00 Pause.
Klokken 17:15 Tilstedeværelse i digitale kanaler og sosiale medier
Espen Søderstrøm og Sindre Gusdal fra Harddisk Datapartner AS / Absoluttweb AS /
ESG Media AS presenterer en «sutalaus» hverdag for bedrifter som sliter med å være
aktiv og tilstede på nett og i sosiale medier. ESG media gjør det enkelt å være på
sosiale medier. Overtagelse av ansvar, produksjon av innhold inkl. video og
multipublisering på tvers av digitale kanaler.
Klokken 18:00 Motivasjonsforedrag ved Erik Hanøy: «Skaff deg en bedre arbeidsdag»

