
FORRETNINGSsystemer & HR

Skandinavias største konferanse og utstilling av
Forretningssystemer, HR-system, BI og CRM system

25 utstillere, 40 forskjellige systemer og et rikholdig konferanseprogram
KSagenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Medvirkende utstillere i 2014 og i 2015

Vi ønsker tidligere og nye utstillere velkomne til å delta på
årets store begivenhet inom Forretningssystem i Norge. 

Vi har også i år valgt å legge konferansen til KS agenda konferansesenter.  



Skandinavias største konferanse og utstilling av 
Forretningssystemer, HR-system, BI og CRM system 

Konferansen har blitt arrangert i 10 år i Sverige, før vi i 2014
arrangerte den i Norge for aller første gang. Alle de ledende
leverandørene av Forretningssystemer deltok som utstillere og
foredragsholdere. FORRETNINGSsystemer & HR er først og fremst
et forum og en møteplass for leverandører og potensielle kunder.

Besøksstatistikk

Antall besøkende til våre svenske konferanser 2004-2015 har 
alltid ligget i intervallet 200-300 besøkende. I Norge har vi ikke 
helt nådd tilsvarende nivå enda, men vi har en høy kvalitet på de 
som kommer. Vår konferanse er ikke et "bransjetreff". Her 
treffer du prospektive kunder! 
Spørringer viser at våre besøkere primært er ledere fordelt på 
følgende kategorier; CFO 40%, HR sjef 30%, CEO ca. 10%, CIO ca. 
10%. Prosjektledere og annet kundepersonell ca. 10%.
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Forelesninger og systempresentasjoner

Vår konferanse har blitt fremgangsrik fordi vi har valgt å legge 
all fokus på utstillerne, istedenfor å fylle programmet med 
eksterne forelesere. Det betyr at vårt program er vinklet mot 
et stort utvalg av systempresentasjoner, og at vi har rikelig 
med pauser der det er tilrettelagt for å skape en dialog 
mellom utstillere og besøkere.
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Praktisk informasjon 

Vår konferanse og utstilling er en endags pakkeløsning, fylt 
med forelesninger og kundemøter. I pakken inngår det for 
besøkerne tilgang til alle aktiviteter, utstilling og fri bevertning. 
Vi avslutter også konferansen med en felles kveldsbuffet der 
besøkere og leverandører får ytterligere muligheter til å møtes 
til dialog, i en avslappet og trivelig miljø    

Forhåndsbestille kundemøter

Vår statistikk viser at 80% av våre besøkende har til hensikt å
bytte forretningssystem innen 3-12 måneder. Derfor har de et
stort fokus på å få møte leverandørene og diskutere
forskjellige alternative løsninger til deres behov og
forventninger, når de skal bytte forretningssystem. Mange av
våre besøkere velger også i forveien å avtale 1:1 møter med
leverandørene.
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Forberedelse av presentasjoner

Våre erfaringen viser at respons og interesse fra besøkerne i 
øker når vi presenterer konferanseprogrammet. Jo tidligere vi 
kommer i dialog med utstillerne om temaet for deres 
presentasjoner, jo større muligheter har vi til å nå høye 
besøkstall. Vi bistår utstillerne med forslag til temaer, og vi 
sørger for at like presentasjoner ikke kolliderer i programmet.        
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ERP systemet er i dag virksomhetens
mest sentrale og kritiske applikasjon.
Et moderne system er en forutsetning
for effektivisering, og utvikling av
virksomheten. Samtidig er det en stor
påkjenning for virksomheten å bytte
system, og for å kunne gjennomføre
en vellykket implementering kreves
det en gjennomtenkt strategi.

Eksempel på tema:
• Cloudbaserte ERP systemer
• Bransjeløsning eller standardsystem?
• In-memory
• Warehouse Management
• Integrasjon
• Digitalisering

HR har utviklet seg fra å være en
støtteprosess i personalavdelingen, til å
bli et strategisk fokusområde for styret
og ledelsen. Interessen for å investere i
HR-system er derfor meget stort og
tilbudet av HR-system har økt kraftig i
de senere år. Det er likevel mange
spørsmålstegn for de kunder som skal
anskaffe og implementere et HR-
system.

Eksempel på tema:
• Talent Management
• HCM
• HR – best-of-breed eller 

standardsystem?
• Cloudbasert HR

Flere uavhengige undersøkelser viser at
BI er det høyest prioriterte
investeringsområde innenfor IT. Alle
organisasjoner etterstreber mer og
bedre informasjon for å kunne styre sin
virksomhet. BI dreier seg jo ikke kun om
teknikk men like mye om å skape en
bevisstgjøring og en modell for hvordan
informasjon skal innsamles, foredles, og
distribueres innenfor virksomheten.

Eksempel på tema:
• Performance Management
• Advanced analytics
• Predictive analytics
• IoT
• Big data
• Selfservice BI
• Implementeringsmodeller

Oppfatningen om CRM som begrep er
under konstant endring. Og slik må det
også være da vår interaksjon og
kommunikasjon med kunder og
interessenter er i en konstant endring.
CRM systemet blir alt mer integrert med
de øvrige forretningsprosessene og er
på vei til å bli en integrert del av all
kommunikasjon med kunder,
leverandører og partnere.

Eksempel på tema:
• Cloudbaserte CRM løsninger
• Lojalitet og lojalitetskonsepter
• Social CRM
• Mobile CRM
• CRM Analytics

Inspirasjon til temaer for konferansen

Vi ønsker å ha disse 4 hovedområdene som en ramme for presentasjonene men ønsker samtidig 
utstillerne velkomne til å foreslå egne temaer innenfor disse spesifikke hovedområdene.



Kontaktdetaljer for informasjon og bestilling:

Forum4iT AS
Kontakt: Arne Gunnar Ruud Olsen
Mobil: +47 906 00 900
Mail: agro@forum4it.no
www.forum4it.no
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08.15 Registrering og kaffe

09.00 ERP HR BI CRM

09.30 Kaffepause

10.00 Key Note Speaker
Digitaliseringsstrategi – Hvor starter vi og hva betyr det for Forretningssystemet?

11.00 ERP HR BI CRM

12.00 ERP HR BI CRM

12.30 Lunsj

13.30 ERP HR BI CRM

14.30 ERP HR BI CRM

15.00 Kaffepause

15.30 ERP HR BI CRM

16.30
Paneldebatt

ʺDigitaliseringsbølgenʺ 
- Undersøkelser viser at Norge har havnet i bakleksa. Stemmer dette? 

17.00 Kveldsbuffé
Vi avslutter konferansen med en velsmakende buffé og forfriskninger.

18.00 Konferansen stenger

Tentativt Program

Programmet er utformet i fire forskjellige hovedspor, med de fokusområder som vi har lagt til grunn for 
konferansen. Besøkeren får mulighet til å delta på totalt 6 forskjellige presentasjoner fra valgfrie temaer 
under dagen. Alle forelesninger og presentasjoner kommer til å presenteres på vår hjemmeside ca. 4-6 
uker før konferansen. Hver presentasjon foregår under 30 min. med en etterfølgende pause på 30 min.


