
2022
KUNDESEMINAR

PROGRAM
08.30 - 9.00

09.00 - 09.25

09.25 - 10.10

10.10 - 10.40

10.40 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 13.00

Ankomst
Registrering og morgenbuffet med kaffe/the og friskbagte tremmebrud (gnaveboller).

VELKOMST OG IPW BACKSTAGE   
v/ dagens værter, Anita Larsen og Jan H. Andersen, IPW Systems  
Virkeligheden er vild, og vores forventninger til, hvad IT gør for os, vokser. 
Vi kaster lys på de allermest meningsfulde ståsteder i 2023: Sund fornuft, videndeling, regelmæssige 
mini-revolutioner og positiv reframing. 

ÅRETS NYHEDER OG FUNKTIONALITETER – PART 1 
v/ Morten Hougs og Jakob Vibe, IPW Systems  
Vi løfter sløret for nye værktøjer i din IPW-løsning og kommende features, som det myreflittige 
programmørteam nørkler med for tiden. Uden at sige for meget kan vi afsløre, at vi denne formiddag 
præsenterer IPWs december surprise!

PAUSE / NETWORKING  
Optankning af kaffe og 30 minutters ’spørgetime’. Besøg IPW-boderne, hvor IPW’ere fra bl.a. Support, 
Udvikling, Customer Success og IPW Akademi indsamler input og besvarer spørgsmål.

ÅRETS NYHEDER OG FUNKTIONALITETER – PART 2 
v/ Morten Hougs, Allan Nielsen og Jakob Vibe, IPW Systems  
Vi tager på en nysgerrig tur rundt i de varmeste tech-emner, og vi kigger på alle de andre ting, som 
IPW kan bruges til. Efter indlægget er du med garanti blevet udstyret med et challenger-mindset til 
at få meget, meget mere ud af jeres data.

FRA BRANDSLUKNING TIL FREMSYNET FØDEVARESIKKERHED  
v/ Karin Skovhus, Kvalitetschef – Logistik/Q-manager, Coop Logistik    
Coop Logistik, et af Danmarks største distributionsnetværk, er på kort tid gået fra at være en 
logistikenhed til en fødevarevirksomhed med fødevaresikkerhed som pejlemærke. Karin deler 
historien om en udviklingsrejse på vej mod struktur, indgangskontrol og dataanalyse i yderste 
potens. 

Frokost
Herlig buffet og julehygge ad libitum.

https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/anita-larsen/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/jan-h-andersen/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/morten-hougs/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/jakob-vibe/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/morten-hougs/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/allan-alf-nielsen/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/jakob-vibe/
https://www.linkedin.com/in/karinskovhusthomsen/
https://coop.dk/


PROGRAM

13.00 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.20

15.20 - 15.50

15.50 - 16.10

STÅ STÆRKT – OGSÅ PÅ TEAMNIVEAU 
v/ ildsjæl, forfatter og foredragsholder, Tommy Krabbe 
Der er HELE tiden meget nyt, der banker på. Så hvordan brænder vi uden at brænde ud? Hvad 
bringer det i spil, når det gælder videndeling og organisatoriske nærkampe? Hvordan motiverer 
vi andre, så vi kommer gennem forandringer sammen? Se appetitvækker på eftermiddagens 
kickstarter.

KOMMUNIKATIONSSFLOW I EN BRUGERVENLIG HVERDAG 
v/ Kristina Sloth Nielsen, Head of Quality Management, OSK-Shiptech 
Konsulenthuset OSK-Shiptech vækster. Derfor er hovedfokus at sikre nem onboarding, forenkle 
workflows og gøre hverdagen let for slutbrugere. Kristina fortæller om udvidede procesbeskrivelser, 
og viser projektstyringsformularen, som sparer en times administrationsarbejde om dagen. 

PAUSE / NETWORKING / ’SPØRGETIME’ 
Optankning af kaffe og 30 minutters ’spørgetime’. Besøg IPW-boderne, hvor IPW’ere fra bl.a. 
Support, Udvikling, Customer Success og IPW Akademi indsamler input og besvarer spørgsmål.

FRA FLUEBEN TIL LÆRING!
v/ Anne Cathrine Nellemann og Helena Kjærbæk, IPW Systems 
Hvordan går vi fra flueben i Læst og forstået til at opnå reel læring. Med afsæt i læringsteori giver 
Anne og Helena input til, hvordan vi kan anvende IPW Systemet som træningsredskab.

ÉN KONCERN, TRE LØSNINGER OG MASSER AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE 
v/ Hanne Sørensen, Anne Elgaard og Camilla Nybo, NRGi / KONSTANT  
KONSTANT er en del af NRGi, der med +1.500 medarbejdere er en af Danmarks største 
energikoncerner. I NRGi fungerer IPW som en intern vidensbank, og I KONSTANT desuden som basis 
for ledelsessystemet, der bl.a. understøtter onboarding af medarbejdere og løbende intern træning.  
Hør, hvordan et stærkt team sikrer viden, effektiv manøvrering i en kritisk hverdag og rammer til at 
tage de kloge beslutninger. 

(JULE)AFSLUTNING   
v/ Anita Larsen og Jan H. Andersen, IPW Systems   
Vi runder af med opsamling på dagens højdespringere, konkurrencer og afsluttende spørgsmål.

https://www.linkedin.com/in/tommy-krabbe-0b58694/
https://www.linkedin.com/in/kristina-sloth-nielsen-43759b61/
https://www.osk-group.dk/shiptech
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/anne-cathrine-nellemann/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/helena-kjaerbaek/
https://www.linkedin.com/in/hanne-s%C3%B8rensen-7305a45/
https://www.linkedin.com/in/anneelgaardkoordinator/
https://www.linkedin.com/in/camilla-nybo-73bb3742/
https://nrgi.dk/
https://konstant.dk/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/anita-larsen/
https://www.ipwsystems.dk/om-ipw/ipw-holdet/jan-h-andersen/

