Stockholm 2018-02-03

Call for papers: konferensen

Digitaliseringsdagarna 2018

Härmed inbjuds ni att inkomma med förslag på föredrag att hålla på NFI´s stora konferens
inom test av IT-system: Digitaliseringsdagarna 2018 den 31 maj till 1 juni
Förslag från kollegor till er är självklart också välkomna!
Målet med konferensen är att ge en bred belysning av ämnet digitalisering:
- Lyfta fram nya metoder och tekniker
- Påvisa lyckade projekt och erfarenheter
- Och inspirera och påvisa möjligheter med digitalisering
Målgrupp för konferensen är beslutsfattare, beställare av IT-system, affärsutvecklare, CTO, CIO,
produktägare, innovationsledare, IT-strateger m fl.
Vi räknar med stort intresse för konferensen och vi kommer att genomföra en omfattande
marknadsföring med utskick av broschyrer, mejl och annonser i fackpress och webb.
Konferensen kommer att omfatta 12-14 föredrag inom olika ämnen som har koppling till
digitalisering.
Konferensen kommer att hållas på Quality Hotel™ Globe, Arenaslingan 7. Lokalen tar max 200
personer.
Om du eller ditt företag vill medverka ber jag dig att mejla mig ett förslag med
[1] Ämnesrubrik,
[2] kort beskrivning av föredraget samt
[3] namn på föredragshållaren samt ett kortfattat ”CV”/presentation
Du är givetvis också mycket välkommen att ringa mig och diskutera din medverkan eller bara för att
meddela ditt intresse.

Vi vill ha ditt förslag via mail före den 20 feb 2017. Kommer ert förslag senare finns
stor risk att vi inte kan beakta det i vårt programarbete.
Meddela vänligen direkt om ni avser att skicka in förslag
Föredragshållaren och föredraget:
- 40-45 min, inklusive 5 minuter för frågor
- Föredraget ska belysa tekniker/metoder/erfarenheter/framtidsutsikter o s v kring ämnet test av
IT-system, föredraget ska EJ vara en säljpresentation
- Föredragshållaren ska vara en van talare
Alla förslag är välkomna!
Exempel på områden för föredragsämnen
Digital kommunikation
Digitala arbetsformer
Automatisering

Robotisering
Digitala affärer
Digital sjukvård
Digitalisering och offentlig sektor
Leda digitalisering
Digitalisering och innovation
Digital omställning
Människan i digitaliseringen
Erfarenheter av digitalisering
Lyckade projekt, organisationer och företag
Lag och regler vid digitalisering
GDPR och digitalisering
Förändrade beteenden vid digitalsering
Digitaliseringens påverkan
VR, mobilitet, BI
Internet of Things
Disruptiva tjänster, produkter, händelser m m
Konsekvenser av digitalisering
Case: Digitalisering inom olika branscher, sektor, processer o s v
Alla förslag är välkomna!
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