IPW Kundeseminar
Her er, hvad der sker

Kl. 08:45 – 9:30
ANKOMST
Registrering og morgenbuffet
Kl. 09:30 – 09:50
VELKOMST OG IPW BACKSTAGE
v/ Anita Larsen og Jan H. Andersen, IPW Systems
Vi tager et view på den teknologiske rundhorisont og deler vores intentioner og ambitioner
for IPW i 2022.
Kl. 09:50 – 10:30
ÅRETS NYHEDER OG FUNKTIONALITETER
v/ Morten Hougs og Jan H. Andersen, IPW Systems
Vi giver en forsmag på nye, vigtige værktøjer i din IPW-løsning, og afslører, hvad
programmørteamet har næserne begravet i for tiden.
Kl. 10:30 – 10:50
PAUSE / NETWORKING
(Kaffe, te, isvand og frugt)
Kl. 10:50 – 11:35
FRA ’KVALITETSSYSTEM’ TIL ’BÆREDYGTIGT KVALITETSSYSTEM’
v/ Anders Serup Würtz og Jeanette Hassel, Mountain Top
Mountain Top, Danmarks powerhouse på udstyr til pickup-trucks, har skaleret deres
kvalitetsledelse på rekordtid. IPW er det eneste IT system, de har, som er globalt. Anders
og Jeanette deler hovedpunkterne fra en vild IPW-rejse, og fortæller, hvordan de bruger/vil bruge
IPW som styringsværktøj på bæredygtighed.
11.35 – 12.00
FRA INTENTION TIL EKSEKVERING
v/ Michael Lyngfeldt og Morten Jakobsen, IPW Systems
Ambitioner kan komme i modvind, når hverdagen rammer, og der ikke er (nok) tid til arbejdet
med IPW. Så hvordan kan IPW hjælpe dig med at tage fat dér, hvor du gør den største forskel?
Kl. 12:00 – 13:00
FROKOST
Herlig julebuffet á la Hindsgavl

Kl. 13:00 – 13:50
INSPIRATIONSINDLÆG: ”I ER NÅET LÆNGERE, END I TROR!”
Hvordan får vi et bæredygtigt fokus til at blive et reelt mindset og en måde at gå til forretning
på? At arbejde med FN verdensmål er en naturlig del af det, I allerede gør. Opgaven er at
italesætte jeres aktiviteter ind i den eksisterende kontekst og ledelsessystem - og fokusere på
langsigtede løsninger, der kan og vil gøre forskel. Kreativ nytænkning med ingen ringere
end Annemette Undén, som i mange år har talt om bæredygtig ledelse og cirkulær økonomi.
Kl. 13:50 – 14:10
ALT DET NYE I IPW AKADEMI
v/ Anne Cathrine Nellemann, Helena Kjærbæk og Anton Weijsenfeld
Vi præsenterer kurser, uddannelsesforløb, services og aktiviteter i 2022, som du virkelig gerne vil
høre mere om.
Kl. 14:10 – 14:30
PAUSE / NETWORKING
(Kaffe, te, kager, isvand og frugt)
Kl. 14:30 – 15:15
VI KOMMER HURTIGT FRA TANKE TIL HANDLING
v/ Suzet Skovby og Merethe Frederichsen, Abena Produktion
Abena er gået next level i at udbrede IPW til at være ikke bare et kvalitetsledelsessystem, men et
driftsunderstøttende værktøj i den daglige produktion. Suzet og Merethe viser, hvordan alle
arbejdsopgaver bindes sammen, hvordan de lynhurtigt kommer fra tanke til handling, og hvilke
verdensmål Abena har valgt at arbejde med.
15:15 – 15:30
(JULE)AFSLUTNING
v/ Anita Larsen og Jan H. Andersen, IPW Systems
Vi binder sløjfen på dagens højdepunkter, konkurrencer og spørgsmål.
15:30 – 16:00
NETWORKING, KAFFE & JULEBAG
– og en knitrende pose, så du kan tage lidt med til turen hjem.
De rare IPW-medarbejdere er til rådighed for spørgsmål.

