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VELKOMMEN TIL
DIGITALISERINGSMESSEN19
Vi glæder os til at drøfte digitalisering og teknologi, når vi mødes til Digitaliseringsmessen i
Odense. Interessen har aldrig været større. I de kommende år, får vi markant flere børn under
5 år og markant flere ældre over 80 år. Så vi får brug for arbejdskraft til de helt borgernære
velfærdsopgaver. Her er digitale løsninger og modne teknologier en del af svaret på udfordringerne.
Mon ikke også vi kommer til at drøfte det kommunale fokus på at gøre det nemmere for
borgere at følge med i status på egne sager og få overblik over relevante oplysninger. Kommunerne ønsker at sikre borgerne gennemsigtighed. Et fokus der med aftalen om kommunernes
økonomi for 2020 har fået et yderligere skub. Kommuner, stat og regioner har givet håndslag
på en fælles indsats, der skal give borgerne overblik over egne væsentlige sager, ydelser og
data i årlige etaper frem mod 2024. Dermed får kommunerne endnu mere brug for den fælles
kommunale infrastruktur, der er udviklet i KOMBIT.
Kunstig intelligens er en af de teknologiske muligheder, der får stor betydning i kommunerne i
de kommende år. Det skal give nye muligheder for kvalitet og effektiviseringer. Men vi skal have
fundet de rette kommunale veje. Derfor kommer der nu syv signaturprojekter om kunstig intelligens, hvor kommuner er gået sammen om at høste erfaringer med teknologien. Projekterne har
fokus på, hvordan kunstig intelligens kan bruges til at understøtte de faglige medarbejdere i fx
jobcentre, og i det rehabiliterende arbejde på sundheds- og socialområdet. Formålet er at give
indsigt i, hvad det kræver for kommunerne at arbejde med den teknologi.
Data- og cybersikkerhed, dataetik og algoritmer er flere af de emner, der vil være i fokus på
Digitaliseringsmessen. Særligt brugen af data vil komme i fokus. Teknologien kommer hurtigere
og hurtigere. Der er behov for, at vi i den kommunale sektor drøfter, hvilke normer der gælder
for god dataskik, og hvad der er acceptable måder at bruge data og digitale teknologier på.
Hvilke rettigheder vil vi ikke give køb på, og hvilke værdier vil vi sikre og beskytte. Vi skal diskutere, hvad vi vil – og ikke vil – med den.
Der er både mange spørgsmål og dilemmaer, som vi kommer til at drøfte med hinanden på
Digitaliseringsmessen19, og der er masser af nye løsninger og muligheder, vi skal kigge på.
Rigtig god messe.

PROGRAM
HOVEDSCENEN
n 10.00
ÅBNINGSTALE
v/ Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg og formand
for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

PRAKTISK INFO
Messen afholdes i Odense Congress Center,
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

ÅBNINGSTIDER OG FORPLEJNING
Morgenmad serveres fra kl. 09.00-10.30 og er
inkluderet i adgangsbilletten.
Messesalene åbner kl. 9.30 og messen åbnes
officielt fra hovedscenen kl. 10.00.
Der serveres gratis kaffe, te, frugt og vand
i messesalene i løbet af dagen.
Frokostbuffeten er åben fra kl. 11.30 – 13.30 og
er inkluderet i adgangsbilletten
Kl. 16.30 serveres der en let anretning i hal A,
som også er inkluderet i adgangsbilletten.
Messen lukker kl. 17.00.

PARKERING
Det er gratis at parkere ved OCC.
Offentlig transport
Der går bus fra Odense Banegård til OCC.
Se køreplaner på www.fynbus.dk.
For yderligere information kontakt
Sekretariat for Digitaliseringsmessen19
Vitus Bagge Nielsen - 2835 6466
vitus@digitaliseringsmessen.dk
Mads Bechgaard - 2835 6467
mads@digitaliseringsmessen.dk
Redaktion: Flemming Kjærsdam - 4026 3615
Annoncesalg: Louise Andersen - 3190 1155
Layout: Henrik Hillerup
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n 11.00
PARTNERSKABER OG PLATFORME
– HVORFOR VI SKAL RYKKE TÆTTERE
SAMMEN I BUSSEN
v/ Line Sinding Skött, Sales and Development Director KMD
Det velfærdssamfund, vi kender i dag, er under pres. De brede skuldre bliver
færre mens antallet af ældre og kronisk syge stiger. Det er ikke nogen nyhed, og
Christiansborg-politikere har holdt mange dundertaler om øget effektivisering i
den offentlige sektor. Digitalisering er ikke en mirakelkur, der får kommunernes
udfordringer til at forsvinde og automatisk leverer på de ønskede effektiviseringer. Men holdt op imod de politiske ambitioner og borgenes forventninger er
digitalisering et meget vigtigt håndtag, som denne og fremtidige generationer
kan skrue på, hvis vi skal fastholde vores status som et offentligt velfærdssystem
i verdensklasse. Men hvordan gør vi i praksis? KMD mener, at svaret ligger i et
øget branche-samarbejde. Vi skal rykke tættere sammen i bussen og udnytte
hinandens styrker. Derfor inviterer Line Sinding Skött, tre af KMDs gode partnere
(Sekoia, Alinea og Comcare) på scenen til en snak om, hvilken værdi kommunerne får ud af et øget samarbejde mellem leverandører, hvordan partnerskaber
øger innovationen, og hvordan sammenhæng på tværs kan lykkedes gennem et
fælles økosystem af IT platforme.

n 11.40
DET NORDISKE BÆREDYGTIGHEDSINITIATIV,
ATEA SUSTAINABILITY FOCUS, GIVER NU DANSKE
KOMMUNER ET FORUM, HVOR DE MED ÉN STEMME
KAN PÅVIRKE HELE DEN DIGITALE FORSYNINGSKÆDE
v/ Magnus Sallbring
Hvis danske kommuner sammen med Nordens andre offentlige og private itindkøbere viser vejen mod ansvarlig udvinding af mineraler, øget transparens
og cirkulær økonomi, så lytter den globale it-industri.

n 12.20
AUTOMATISERING HAR ET KÆMPE POTENTIALE
v/ Jan Bache, Leder af Fujitsus RPA Center of Excellence
Danske organisationer er godt i gang med at automatisere processer, der kan
lette arbejdsgange og frigive ressourcer, og de næste år kommer det til at gå
rigtig stærkt. I dette indlæg fortæller Jan Bache, som er leder af Fujitsus Center
of Excellence for Robotics, hvordan RPA blot er ét stop på digitaliseringsrejsen,
og hvor der er plads til langt mere, for gevinsterne er store.

n 13.00
KAN ROBOTTER OG DATA GIVE OS
GULD OG GRØNNE SKOVE?

n 15.00
EN AMBITIØS OG
ANSVARLIG DIGITAL FREMTID

v/ Michael Kai Petersen, Senior Scientist fra Eriksholm Research
Centre og Executive Product Manager Jakob Svejgaard, EG A/S.

v/ Rikke Zeberg, direktør Digitaliseringsstyrelsen

Teknologien er udviklet. Data ligger sikkert opbevaret på de offentlige
servere. Så hvorfor udnytter vi ikke muligheden for at få både guld og
grønne skove på samme tid? Vær med når Michael Kai Petersen, Senior
Scientist fra Eriksholm Research Centre, tager debatten med Executive
Product Manager Jakob Svejgaard fra EG A/S.

n 13.40
DANSK BORGERSERVICE
I VERDENSKLASSE
v/ Erik Rørbye, Country Manager FrontDesk
Nogle gange er det godt at rejse lidt ud, for at opdage hvor godt man
selv har det. ”Ude godt, hjemme bedst” gælder også den danske borgerservice, der gennem de senere år gang på gang bliver fremhævet
som absolut førende i sammenligningen med sine udenlandske pendanter. I dette indlæg sammenligner FrontDesk dansk og udenlandsk
borgerservice, og fremhæver de digitale værktøjer, der får udlandet til
at drømme om danske forhold. For dansk borgerservice er ren verdensklasse.

n 14.20
SIKKERHEDSUDFORDRINGER
I DANSKE KOMMUNER

Den teknologiske udvikling er af central betydning for udviklingen i den
offentlige sektors myndighedsudøvelse og borgerkontakt. Ny teknologi
giver nye muligheder, og vi skal tage stilling til, hvordan vi kan anvende
teknologien meningsfuldt. I den udvikling er det vigtigere end nogensinde, at vi gør os fortjent til befolkningens høje tillid.

n 16.00
TEKNOLOGI, UDVIKLING, OVERVÅGNING OG DATABRUG
v/ Nikolaj Sonne
Nikolaj Sonne er en af Danmarks førende IT-eksperter og har skarpe
holdninger og kommentarer til teknologi, trends og udvikling. Nikolaj
modtog i 2011 DR’s sprogpris og blev bl.a. beskrevet således: ”Nikolaj
Sonne er et forbillede ved sin evne til at kombinere høj faglighed med
bred appel. Ved sin personlige og originale måde at kommunikere på,
formår han at smitte os med sin begejstring og nysgerrighed for den
teknologiske verdens fremskridt”. Gennem hans mange metaforer, ironi
og passion formidler Nikolaj på levende og underholdende vis sin viden
om kunstig intelligens, robotter, blockchain, bitcoins, droner, selvkørende biler, overvågning og meget andet, så alle kan være med – uanset
teknologisk viden. Nikolaj Sonne er uddannet journalist og arbejder
til daglig på Danmarks Radio, hvor han siden 2009 har været vært på
tech-programmet ”So ein Ding”. Nikolaj har tidligere arbejdet som journalist og redaktør på gadgetmagasinet, ”GEAR”, hvor han vandt FDIMs
pris ”Bedste Danske WebTV” i 2008.

v/ Mads Nørgaard Madsen, PwC
Den offentlige sektor i Danmark er en af de mest digitaliserede. Det
har betydet en hurtigere og lettere adgang til store datamængder om
borgerne, og i kommunerne har digitaliseringen betydet en bedre
mulighed for mere effektiv og bedre service af borgerne. Med de
øgede cybertrusler og stigende lovkrav til håndtering af borgerens data
medfører digitaliseringen et stigende krav om, at sikkerheden indarbejdes i alle løsninger og i alle dele af kommunens forvaltningsområder fx
daginstitutioner, skoler, jobcentre, ældreplejen, havne og kulturfaciliteter. Da det ikke er muligt at opnå 100% sikkerhed, vil alle kommuner før
eller siden blive udsat for en sikkerhedshændelse. PwC vil give indblik i,
hvad der sker i en organisation, når en sikkerhedshændelse rammer og
evt. eskalerer i pressen og skaber usikkerhed hos borgerne, medarbejdere og politikere. PwC vil komme med bud på, hvad der kan og bør
gøres i kommunerne, hvis de vil være compliant med gældende lovkrav
og sikre, at borgerne har tillid til deres håndtering af data.
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PROGRAM KL-SCENEN
n 10.30
PERSPEKTIVER PÅ DEN KOMMUNALE
DIGITALE DAGSORDEN

n 12.40
BORGERBLIKKET – GIV BORGERNE
SYN FOR SAGEN

Danmarks Statistik estimerer, at der i 2025
vil være 87.000 flere +80-årige og 50.000
flere 0-5-årige, end vi har i Danmark i dag.
En positiv udvikling som dog kommer til at
presse kommunernes økonomi.
Hør hvordan nye digitale og teknologiske
løsninger giver kommunerne mulighed for
at udvikle velfærdsopgaverne og skabe
bedre kvalitet og bedre brugeroplevelser.
Teknologier der kan afhjælpe det pres som
kommunerne oplever på deres økonomi,
velfærdsopgaver og rekruttering og frigøre
ressourcer og flytte medarbejderne derhen,
hvor de er vigtigst - nemlig sammen med
borgerne.

Borgernes tillid til kommunen er altafgørende for at lykkes med de kommunale
velfærdsopgaver. KL har derfor i samarbejde
med fem pilotkommuner lavet Borgerblikket, der tilbyder borgerne et overblik over
deres sager og ydelser på en række områder
i kommunen. Borgerblikket er et skridt i
retning af et paradigmeskift til større grad af
åbenhed og gennemsigtighed for borgeren.

v/ Pia Færch, kontorchef, Center for
Digitalisering og Teknologi i KL

n 11.30
AULA I SKOLER OG DAGTILBUD

v/ Kit Roesen, programchef på
Brugerportalsinitiativet i KL og Jakob Volmer,
Projektleder, KOMBIT
Inden længe kan alle elever, forældre og lærere på landets folkeskoler begynde at bruge
Aula, og senere vil næsten alle kommuners
dagtilbud følge trop. Få indblik i oplevelser
fra de skoler, der har testet Aula, hør om
arbejdet med udvikling og videreudvikling af
Aula, og hør, hvordan Aula vil blive implementeret i dagtilbud.

v/ Marie Madsen, konsulent i Center for
Digitalisering og Teknologi i KL

n 13.30
VELFÆRDSUDVIKLING GENNEM
NY TEKNOLOGI: IDENTIFIKATION
OG UDBREDELSE AF MODNE
TEKNOLOGISKE LØSNINGER
v/ Caroline Hegelund, leder af
Innovations- og Teknologienheden i KL

KL har i foråret etableret en ny enhed for
innovation og teknologi, der bl.a. skal bistå
med at identificere og implementere modne
teknologiske løsninger med henblik på at
udvikle velfærden. Hør om enhedens arbejde indtil videre, samt hvad der er planlagt
for enhedens fremtid.

PROGRAM KOMBIT-SCENEN
gaard Christensen, Ph.d. i cybersikkerhed og
fuldmægtig i Sundheds- og Ældreministeriet
Den øgede digitalisering af sundhedssektoren skal imødekomme den forestående demografiske udfordring med flere ældre, og
kræver et højt niveau af sikkerhed. Center for
Cybersikkerhed vurderer truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod den danske
sundhedssektor som værende ”meget høj”.
Deltag i diskussionen om hvordan man kan
imødekomme truslen fra cyberkriminalitet
uden at kompromittere kerneopgaven.

n 15.10
GEVINSTER VED
RAMMEARKITEKTUREN

v/ Thomas Vinter Andersen, it-arkitekt i
Favrskov Kommune og Ina Corydon,
digitaliseringschef i Socialforvaltningen,
Københavns Kommune
Den fælleskommunale rammearkitektur er
fundamentet for kommunernes fremtidige
succes med digitalisering af velfærdsområderne. Hør om gevinsterne ved digitalisering, der bygger på den fælleskommunale
rammearkitektur i Favrskov Kommune, og
hør fortællingen om udbudsprocessen for et
nyt fagsystem i Socialforvaltningen i
Københavns Kommune.

n 14.20
DIGITALISERING AF SUNDHEDSOMRÅDET OG CYBERSIKKERHED
v/ Beth Tranberg, programleder på Sikkerhedsprogrammet i KL og Kristoffer Kjær-

n 10.30
KLAR, PARAT, START:
UDNYT VÆRDIEN VED
KOMMUNERNES FÆLLES
DIGITALISERINGSARBEJDE

v/ Thomas Rysgaard Christiansen,
adm. direktør i KOMBIT

med at nå målene ved bl.a. at udbrede den
fælleskommunale infrastruktur.

n 11.45
KOMMUNERNES FÆLLES
INFRASTRUKTUR – NU
OG I FREMTIDEN

v/ Sisse Bang, projektchef i KOMBIT
Arbejdet med monopolbruddet og den
fælleskommunale infrastruktur befinder sig i
en afgørende fase. De store monopolbrudsløsninger er på vej i luften, og infrastrukturen
skal nu for alvor bruges af kommunerne.
Kom og hør med, når KOMBITs adm. direktør, Thomas Rysgaard Christiansen, fortæller,
hvad der sker lige nu, og hvad det kræver af
kommunerne for at opnå størst mulig værdi i
de kommende år.

n 11.00
ØGET DIGITAL VÆRDI I
KOMMUNERNE – SÅDAN
STØTTER KL OG KOMBIT OP

v/ Christian Harsløf, direktør i KL & Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør i
KOMBIT
Øget konkurrence på det kommunale it-marked, nemmere dataadgang, bedre sammenhæng på tværs af it-systemer og hurtigere
udnyttelse af nye teknologiske muligheder
er centrale mål for kommunernes digitaliseringsindsatser. Kom og hør med når Christian
Harsløf, direktør i KL, og Thomas Rysgaard
Christiansen, adm. direktør i KOMBIT, giver
konkrete eksempler på, hvordan KL og
KOMBIT kan understøtte kommunerne

Kommunernes fælles infrastruktur skaber
grundlag for hurtig, billig og sammenhængende udvikling af nye digitale løsninger i en
offentlige sektor, der er i rivende udvikling.
Hør mere om hvor infrastrukturen er nu, og
hvor den er på vej hen.

n 12.30
ALLE VIL HAVE FLERE DATA I
SAPA – HVOR STARTER MAN
OG HVAD KRÆVER DET?

v/ Henrik Bojsen, chefkonsulent i Syddjurs
Kommune & Mike Bauer, udviklingschef hos
Formpipe Software
Kom og hør Syddjurs Kommune og deres
ESDH-leverandør, Formpipe Software, give
gode råd til kommunerne, der skal i gang
med af befolke SAPA med data via STS
Indeksene.

n 13.30
DEN STORE TECH-REVOLUTION

v/ KEYNOTE: Christina Boutrup, journalist
og forfatter til ‘Den store tech-revolution’
Journalist og Kina-ekspert, Christina
Boutrup, giver et oplæg om Den Store Tech

Revolution, som i disse år foregår i Kina. Kina
har på kort tid og lige under vores næser for
længst overhalet teknologiudviklingen her i
Vesten. Det er et tankevækkende oplæg om
de teknologiske muligheder, vi står foran –
og ikke mindst de dilemmaer, vi kommer til
at skulle håndtere, når vi skal finde den danske kommunale vej i arbejdet med digitalisering, teknologi og data i kommunerne.

n 14.15
HURTIGT FRA IDÉ TIL FÆRDIG
LØSNING MED KOMBITS
INNOVATIONSMODEL, AGIL
UDVIKLING OG PROJEKTKONKURRENCER

v/ Inge Speiermann-Vognsen, markeds- og
innovationschef i KOMBIT & Mikkel Ebbesen, chefkonsulent i KOMBIT
KOMBITs enhed for innovation har sammen
med kommunerne udviklet en innovationsmodel, der skal sikre, at afprøvning af ny
teknologi og gode ideer fra kommunerne
hurtigt kan omsættes til flyvefærdige it-løsninger - til gavn for borgere og virksomheder. I dette indlæg giver KOMBIT konkrete
eksempler på, hvordan nye kommunale
it-løsninger i løbet af meget kort tid har gennemløbet faserne idé, udvikling og drift.

n 15.00
AULA - KLAR TIL START

I efteråret 2019 bliver Aula taget i brug i
alle landets folkeskoler, mens 24 pilotskoler
allerede har været i gang længe. Kom og
hør om deres erfaringer med Aula.

PROGRAM DIGITALISERINGSSTYRELSEN
n KL. 10.30
NYT OM DE KOMMENDE
INFRASTRUKTURLØSNINGER
– MITID, NEMLOG-IN OG NÆSTE
GENERATION DIGITAL POST

v/ Charlotte Jacoby, kontorchef,
Digitaliseringsstyrelsen og Niels Thomsen,
programleder, Digitaliseringsstyrelsen
I løbet af de kommende år bliver de næste
generationer af Danmarks digitale infrastruktur udviklet. Oplægget giver et overblik over
status på infrastrukturprojekterne MitID,
NemLog-in3 og Næste generation Digital
Post samt visionen på tværs af projekterne.
Oplægget vil også give et overblik over de
største ændringer i fremtidens løsninger,
tidsplaner og myndighedsopgaver frem mod
implementeringen af løsningerne.
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n KL. 11.20
CYBER- OG INFORMATIONSSIKKERHED I MYNDIGHEDERNE
v/ Marie Wessel, kontorchef,
Digitaliseringsstyrelsen

Truslerne på cyber- og informationssikkerhedsområdet går på tværs af sektorer og
retter sig mod både borgere, myndigheder
og virksomheder, hvilket den nationale
strategi for cyber- og informationssikkerhed
også lægger vægt på. Kom og hør status på
arbejdet med strategien og på den tværgående indsats på området – herunder indblik i
aktuelle initiativer og aktiviteter, fx den myndighedsrettede indsats i efteråret 2019.

n KL. 12.10
VEJEN MOD EN MERE SAMMENHÆNGENDE OG TRYG DIGITAL
SERVICE

v/ Nina Husfeldt Clasen, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen og Louise Palludan Kampmann, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen
Den digitale service skal være brugervenlig,
og borgerne skal føle sig trygge, når de tager
de offentlige digitale løsninger i brug. Vores
fælles digitale service på borger.dk gennemgår derfor et løft i disse år. Vi udvikler bl.a.
Mit Overblik, der kommer til at indeholde
langt mere relevant og personaliseret indhold, og vi udvikler digitale guides, der skal
sikre borgerne en mere sammenhængende
digital service for 11 centrale livssituationer.
Kom og bliv klogere på planerne for Mit
Overblik og sammenhængende digitale
brugerrejser.

n KL. 13.00
KUNSTIG INTELLIGENS I DET
OFFENTLIGE DANMARK

n KL. 13.50
PERSPEKTIVER PÅ DEN KOMMUNALE DIGITALE DAGSORDEN

n KL. 14.30
OFFENTLIGE GRUNDDATA
– STATUS OG FREMTID

Danmark har gode forudsætninger for at
udnytte mulighederne i kunstig intelligens
til gavn for den enkelte borger, virksomheder og samfundet. I foråret blev Danmarks
første nationale strategi for kunstig intelligens lanceret. Strategien indeholder en
række initiativer om etik, data, investeringer
og kompetencer, herunder bl.a. signaturprojekter der gennemføres i samarbejde
med kommuner, regioner og private aktører
samt en fælles dansk sprogressource.

Webtilgængelighedsloven er trådt i kraft,
og nyere websteder er som de første omfattet pr. 23. september 2019. Vi samler op på,
hvem der er omfattet, hvad der er omfattet
og hvordan myndighederne lever op til
deres forpligtelser. Vi præsenterer Digitaliseringsstyrelsens model for monitorering og
tilsyn og viser vej til hjælp og vejledning på
digst.dk/tilgængelig.

Grunddataprogrammet løfter kvaliteten af
grunddata og gør grunddata tilgængelig
for blandt andet myndigheder. Programmet
nærmer sig sin afslutning, og det er tid til at
gøre status og se fremad. Oplægget præsenterer programmets indhold og resultater,
anvendelsen af Datafordeleren og fremtidsperspektiverne på området.

v/ Christian Plaschke, kontorchef,
Digitaliseringsstyrelsen

v/ Helle Junge Nielsen, kontorchef,
Digitaliseringsstyrelsen

v/ Per Gade, kontorchef,
Digitaliseringsstyrelsen
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PROGRAM PWC-SCENEN
n 10.30
HVEM KENDER
ADMINISTRATORKODEN
TIL DIT NETVÆRK?

n 13.10
NÅR DER SKER ET
SIKKERHEDSBRUD
v/ Jørgen Sørensen, partner, PwC

v/ Claus Nørklit Roed, director, PwC
Denne session vil gennemgå nogle af de
angrebsflader, som organisationen står overfor, med fokus på konti med privilegerede
rettigheder. Herunder vil det overordnet blive forklaret, hvorledes en PAM-løsning kan
være med til at mindske risikoen for angreb.

n 11.10
KOMMUNESAMARBEJDE INDEN FOR
IT-SIKKERHED
v/ Claus Nørklit Roed, director, PwC
En række danske kommuner har besluttet at
dele udgifterne til videreudviklingen af deres
Identity Management (IdM)-løsning. Det
betyder, at hver enkelt kommune får adgang
til ny funktionalitet og integration til nye
systemer, såsom monopolbrudssystemerne,
til en væsentlig lavere pris end hvis de hver
især skulle udføre arbejdet alene. Kom og
hør, hvorledes dette samarbejde fungerer,
og hvorledes din kommune kan blive en del
af samarbejdet.

n 12.30
TILLIDSBAROMETERET 2019
v/ Esben Toft, partner, PwC og Mads BjørnMøldrup, director, PwC
PwC har sammen med Epinion udarbejdet
et såkaldt ”Tillidsbarometer”, der måler
danskernes tillid på en række dimensioner
såsom tillid til offentlige myndigheders databehandling, tillid til sociale medier og tillid
til hinanden. Med Tillidsbarometeret ønsker
vi i PwC at sætte fokus på tillid som et aktiv,
der er med til at skabe sammenhængskraft
og øget værdi i samfundet. Kom og hør de
dugfriske resultater fra 2019, og se, hvordan
danskernes digitale tillid har ændret sig
siden persondataforordningen trådte i kraft.
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Vi sætter fokus på de steps, som er nødvendige for at håndtere sikkerhedsbrud både
fra en sikkerhedsvinkel og fra en compliant
vinkel.

n 13.50
HVAD KOSTER DET AT BLIVE
COMPLIANT?
v/ Jørgen Sørensen, partner, PwC
Kom og hør, hvad det koster, hvis man vil
være compliant med persondataforordningen.

n 14.50
PRÆDIKTIVE MODELLER - EN
VEJ TIL VELFÆRD ELLER ET
ETISK DILEMMA?
v/ Esben Toft, partner, PwC og Mette Lindgaard, partner, PwC
Anvendelsen af avanceret dataanalyse og
prædiktive modeller har store potentialer i
den offentlige sektor. En sådan tilgang kan
understøtte en målretning af indsats, således
at tiltag vil understøtte de handlinger, der
med stor sandsynlighed giver størst effekt.
Men tilgangen åbner for etiske problemstillinger, for i hvilket omfang kan den offentlige
sektor tillade sig at bruge borgernes data
og på baggrund af resultater fra algoritmer
blande sig i borgernes privatliv? Dilemmaet er individets krav på privatliv overfor
en effektiv og målrettet offentlig service. I
indlægget vil vi gennem konkrete eksempler
belyse mulighederne i prædiktive modeller
og med afsæt i blandt andet PwC’s Tillidsbarometer, vil vi fremlægge de dataetiske
problemstillinger.

PROGRAM KMD-SCENEN
n 15.30
UDTRÆK VIDEN FRA USTRUKTUREREDE DATA OG SCANNEDE DOKUMENTER VHA. PWC’S DATA FACTORY

n 10.40
FREMTIDENS KONTANTLØSE
KOMMUNE - GØR HVERDAGEN
KONTANTLØS I KOMMUNERNE

v/ Esben Toft, partner, PwC og Mads
Bjørn-Møldrup, director, PwC

v/ Lars Hejlemann - Business Director, KMD

PwC har designet og etableret en moderne
dataplatform kaldet Data Factory, som udgør
fundamentet for en række banebrydende
services baseret på machine learning, AImodeller, compliance frameworks, BI-værktøjer mv. Dette oplæg sætter fokus på,
hvordan vi kan trække viden ud af ustrukturerede data som eks. scannede dokumenter,
e-mails, fakturaer og sagsakter. Vi giver en
introduktion til teknologien bag og demonstrerer en række konkrete services, som eksempelvis vores Data Compliance Scanner,
som gør jer i stand til proaktivt at identificere
personhenførbare oplysninger i fx. e-mails
og i jeres ESDH-arkiv.

KMD har med en samarbejdspartner udviklet
en løsning, der håndterer alle betalinger
på tværs af kommunen, fra børn der starter
i indskolingen, til unge i fritidsklubber
og ældre på plejehjem. Løsningen sikrer
betalingsflow, der er integreret med bl.a.
Økonomisystem, Institutionsløsning, Nem-ID
og kundens eget AD. Alle betalinger fra skolebod, til webshop, til udlæg på plejehjem
kan håndteres via standard betalingsmidler
som kreditkort og MobilePay, men også via
dedikerede betalingsmidler. Forældre og
pårørende har mulighed for at følge med i,
hvad der er købt og samtidigt se kvitteringer/dokumentation for eksterne køb.

n 11.20
KAN VI REGNE OS TIL MERE OMSORG? KUNSTIG INTELLIGENS KAN
HJÆLPE MED AT LÆGGE PLANERNE
v/ Lars Kornerup Sørensen, Business Line
Director, KMD Sundhed og Social
Kan vi regne os til mere omsorg? Og kan vi
overhovedet lade være? Oplev et eksempel på hvordan regnekraft, algoritmer og
maskiner kan omsættes til mere omsorg for
borgere.

n 11.50
SØRG FOR, AT DE NYE KOMMUNALE
UNGEINDSATSER IKKE BLOT UNDERSTØTTER PROCESKRAV, MEN RENT
FAKTISK HJÆLPER DE UNGE
v/ Haderslev Kommune & Anette Falkner
Larsen, Business Line Manager, KMD
Ofte bliver en manglende IT-understøttelse
det afgørende argument for, at nye love ikke
kan implementeres i den tiltænkte udstrækning. Nu er værktøjet her – er I klar, til at
lade det hjælpe jer med at opfylde lovens
intention?

n 12.30
KENDER DU BEGREBET DIGITAL
TWIN? OG VED DU, HVORDAN
DET KAN HJÆLPE JER MED AT
PLANLÆGGE OG DIGITALISERE JERES PROCESSER?
v/ Hans Jayatissa - CTO, KMD & Martin
Wittenkamp - Senior Sales Specialist, KMD
Hør om den digitale twin, og hvordan den
digitale tvilling kan hjælpe kunder med at få
et overblik over deres organisation og processer, samt givet mulighed for at optimere
måden de arbejder på.

n 13.45
FAGLIGHED PÅ FARTEN - ET FAGSYSTEM I LOMMEN
v/ Michael Kringelhede, Head of Development, KMD Nexus
Hvordan pakkes et af landets største omsorgssystemer ned i en app, så høj faglighed
og effektiv dokumentation bevares? Hør
om hvordan et omsorgssystem udvikles til
brugere på farten.

n 14.20
AI OG MACHINE LEARNING
I PRAKSIS
v/ Jeppe Svendsen, Domain Solution
Executive KMD
Du kan i indlægget høre om, hvordan man
kan omsætte ML og AI som metoder og
værktøjer til faglige cases, der kan understøtte ledere og medarbejdere i hverdagen.
Vi tager udgangspunkt i begreberne og
oversætter dem ind i konkrete cases, som
KMD udarbejder sammen med forskellige
kunder.

n 13.15
SAMMENHÆNGENDE DIGITAL BORGERSERVICE I VERDENSKLASSE – VI
SÆTTER BORGERENS DATA FRI OG
LADER DEM SIKKERT FLYDE DERHEN,
HVOR DET HJÆLPER BORGEREN
v/ Line Sinding Skött, Sales and Development Director KMD
Skilsmisse, dødsfald, flytning til plejebolig – i
en ny livssituation er de fleste nybegyndere.
Spørgsmålene står i kø, og samtidig er mange både pressede og sårbare. Derfor har vi
sammen med Rudersdal Kommune, og med
hjælp fra Digitaliseringsstyrelsen og ATP,
udviklet et bud på en ny banebrydende og
sammenhængende selvbetjeningsplatform,
der følger borgerne hele vejen, også på
tværs af myndigheder og dataregistre.
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KOMMUNERNES INNOVATION
SKABER NYE IT-LØSNINGER
PÅ REKORDTID
KOMBIT OG KOMMUNERNE HAR I FÆLLESSKAB UDVIKLET EN INNOVATIONSMODEL,
DER SKAL SIKRE, AT GODE IDÉER FRA KOMMUNERNE HURTIGT KAN OMSÆTTES TIL NYE VELFUNGERENDE IT-LØSNINGER.

Kommunerne oplever et fortsat effektiviseringspres og øgede forventninger til nye digitale løsninger. Derfor er det vigtigt, at kommunerne i fællesskab hurtigt og billigt kan afprøve nye teknologier
og evaluere, om gode idéer har potentiale til at blive til flyvefærdige it-projekter til gavn for borgere og virksomheder.

INNOVATIONSMODEL TRYKPRØVER GODE IDÉER
For at støtte arbejdet med at omsætte idéer til nye velfungerende
it-løsninger har KOMBIT og kommunerne udviklet en fælles innovationsmodel. Med afsæt i modellen har KOMBITs innovationsgruppe
gennem det seneste år høstet en masse praktiske erfaringer med
KOMBITs idébank, nye teknologier, agil udvikling, samarbejde med
SKI, pilotforsøg, innovationsturneringer og projektkonkurrencer.
Erfaringerne er efterfølgende blevet delt med kommunerne og
kommunale fællesskaber via Idébanken.

Chefkonsulent i
innovationsgruppen,
Mikkel Ebbesen,
KOMBIT:

”Da Børne- og
Socialministeriet bad KOMBIT
om at udvikle en fælleskommunal
løsning til et socialt frikort, håndterede vi opgaven i KOMBITs
innovationsgruppe på
kort tid”
10

”KOMBITs innovationsmodel er vores bud på en mere agil måde
at tænke kommunal digital udvikling på fremover. Kommunerne
melder deres idéer ind sammen med en kort beskrivelse, hvorefter vores innovationsgruppe afdækker potentialet og kvalificerer
idéen i tæt dialog med idéholder/ideudvikleren og andre relevante
interessenter,” siger markeds- og innovationschef i KOMBIT,” Inge
Speiermann-Vognsen, og fortsætter:
”Holder idéen stadig, går vi herefter i dialog med markedet og laver en foreløbig afprøvning af konceptet bag idéen. Denne proces
tager fire til otte uger, hvorefter vi er i stand til - på et veldokumenteret grundlag - at invitere interesserede kommuner og kommunale fællesskaber til at gå med i finansieringen af en pilotløsning.
Erfaringerne fra piloten bruges til at tage den endelige beslutning,
om idéen holder vand til et flyvefærdigt it-projekt”’.

PRAKTISK ERFARING MED DET SOCIALE FRIKORT
KOMBIT har allerede fået en masse erfaringer med ”fra hurtig idé
til en velfungerende it-løsning”, fx ved indkøbet af Det Sociale
Frikort.
Da Børne- og Socialministeriet bad KOMBIT om at udvikle en fælleskommunal løsning til et socialt frikort, blev opgaven håndteret af
KOMBITs innovationsgruppe. Mikkel Ebbesen, der er chefkonsulent
i innovationsgruppen, fortæller om forløbet:
”Da vi fik stillet opgaven, havde vi en kort tidsfrist, og det skulle
derfor gå stærkt. Vi udskrev en projektkonkurrence for at få idéer
til, hvordan løsningen kunne opbygges og struktureres med afsæt i
den korte tidsfrist. Vi fik mange gode forslag og valgte ét, vi arbejdede videre med”.
Over de næste par måneder lavede KOMBIT en yderligere behovsafdækning og gik i dialog med markedet, NGO´er og Børne- og
Socialministeriet. Herefter kunne der meget hurtigt udarbejdes en
opgavebeskrivelse og findes it-konsulenter med de rette kompetencer og den rette fleksibilitet - til den rette pris.

”Vi kontaktede SKI og blev opmærksomme på deres rammeaftale
02.17 for it-konsulenter, der kunne hjælpe os med at løse opgaven,” fortæller Mikkel Ebbesen.
Løsningen blev idriftsat i alle kommuner januar 2019 og kører som
et forsøg i 2019 og 2020.

IDÉBANK TIL GODE IDÉER FRA KOMMUNERNE
KOMBIT har siden efteråret 2018 taget store og små idéer ind via
Idébanken. Idéerne er blevet screenet, og der er blevet arbejdet
videre med udvalgte af dem.
”Det er vigtigt, at idéerne kan udvikles til rigtige it-projekter, der
kan skabe værdi (ude) i kommunerne. Derfor er vi dybt afhængige
af, at kommunernes medarbejdere kan spotte både små og store
potentialer, der kan skabe værdi for borgere og virksomheder. Og
giver en idé værdi for én kommune, vil den typisk også give værdi
for mange andre kommuner,” siger markeds- og innovationschef
Inge Speiermann-Vognsen.

”KOMBITs
innovationsmodel er
vores bud på en mere agil
måde at tænke kommunal
digital udvikling på”

Inge Speiermann-Vognsen,
markeds- og innovationschef
KOMBIT

KOMBITs Idébank er en åben platform, hvor kommunerne kan dele
deres gode idéer, komme med bemærkninger til allerede indmeldte idéer og få inspiration til egne projekter. Fra KOMBITs idébank
er der udover ’Det sociale frikort’ igangsat forløb med ’Information
om kontanthjælp’ og senest ’Tilladelses- og bevillingsplatform’.
l
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ET DIGITALT ØKOSYSTEM
MED MANGE PARTNERE
SIKRER ØGET SAMMENHÆNG
OG VÆRDI FOR BORGERNE
UD MED SILOTÆNKNING OG IND MED SAMMENHÆNG OG ET VÆLD AF NYE PARTNERSKABER
MELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER I DET OFFENTLIGE. DET ER KONGSTANKEN BAG ET DIGITALT
ØKOSYSTEM MED BORGERNE I CENTRUM.

ET PARTNERSKAB, DER HJÆLPER MED
AT SIKRE EFFEKTIVISERINSGEVINSTER

Når du henter en app til din smartphone for at løse et specifikt behov,
kan du vælge mellem et utal af apps fra både store, etablerede virksomheder og fra små startups, som hver især kan bidrage med deres bud
på løsningen af dine behov. Både Apple og Google har nemlig med
deres app-butikker skabt et sammenhængende digitalt økosystem, som
gør det nemt og værdifuldt for virksomheder at bidrage med produkter
og services til gavn for dig som bruger.

Virksomheden Comcare er markedsledende indenfor e-handel
og kontraktstyring til det offentlige, samt håndtering af e-kataloger mellem leverandører og det offentlige. Comcare brænder
for at drive digitaliseringen af Danmark, så du slipper for bøvl og
bureaukrati. Comcare har siden 2015 været partner med KMD, og
sammen leverer vi løsningen KMD Rakat, der hjælper kunderne
med at optimere deres indkøbsprocesser, kontraktstyring og
bilagsbehandling.

På samme måde vil et digitalt økosystem af løsninger til det offentlige
kunne skabe værdi og sammenhæng for borgerne. Tiden er simpelthen
løbet fra silotænkning, hvor data er låst fast i forskellige systemer, der er
knyttet til de enkelte forvaltninger. Borgernes behov er sjældent isoleret
til ét område i fx en kommune. Tværtimod kræver god borgerservice
ofte indsatser på tværs af stat, regioner og kommune og internt mellem
forvaltninger i en kommune. På samme måde giver det heller ikke mening, at én leverandør er den bedste til at løse alle lokale it-behov ude
på fx et plejecenter, hvor en myriade af it-løsninger skal spille sammen
for at sikre den bedste hverdag. Både for plejehjemmets beboere, der
benytter mikrobetalinger til eftermiddagens kaffe og kage, og for personalet, der sammenligner data fra både fagsystemer, IoT-sensorer og
smart-watches, når de vurderer beboernes sundhed. Et sammenhængende økosystem vil give plads til mange flere partnerskaber og sikre,
at data kan deles, hvor det er relevant.
”Danmark er officiel verdensmester i offentlig digitalisering, og derfor
har vi også unikke muligheder for at være medskaber af et digitalt økosystem i verdensklasse til det offentlige. Det vil være til gavn for både
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HØR LINE SINDING
FRA KMD FORTÆLLE OM
PARTNERSKABER OG DET DIGITALE
ØKOSYSTEM SAMMEN MED SEKOIA,
ALINEA OG COMCARE PÅ
HOVEDSCENEN KL. 11.

offentlige indkøbere og for små og store private leverandører i ind- og
udland – og så vil det i høj grad være til gavn for borgerne, som vil
kunne opleve en større fleksibilitet og sammenhæng på tværs af deres
behov,” siger Mette Louise Kaagaard, som er direktør i KMD, Kommuner og Regioner.
”Vi har gennem de seneste år sat ekstra blus under vores partnerskaber,
og vi kan virkelig se den øgede værdi for vores kunder. Et digitalt økosystem med både sikker og åben adgang til data vil styrke partnerskaber
på tværs. Og de teknologiske og lovgivningsmæssige barrierer, der før
har forhindret smidige arbejdsgange, er godt i gang med at blive brudt
ned, og det skal både branchen, kunderne og borgerne nyde godt af,”
siger Mette Louise Kaagaard.
Til at understøtte det digitale økosystem til det offentlige, har KMD
for nyligt lanceret KMD Logic, som hele Danmarks nye platform til
integration, innovation og dataudveksling. Der er tale om et åbent,
digitalt økosystem med borgerne i centrum – og alle virksomheder
kan bidrage med deres kompetencer og udnytte den åbne, men sikre
adgang til data fra fx fagsystemer til at levere bedre service til borgerne
og kunderne.
”Vi har lagt mange kræfter i KMD Logic for at sikre, at platformen er
bygget på åbenhed og sammenhæng. Samtidig er det afgørende, at
det skal være økonomisk attraktivt for partnere at skabe nye digitale
løsninger til det offentlige med udgangspunkt i den åbne tilgang til
data, og at det er nemt at oprette sig som KMD Logic-partner,” siger
Mette Louise Kaagaard.

”Det er på ingen måde tanken, at det digitale økosystem kun skal bestå
af KMD-løsninger. Tværtimod inviterer vi leverandører i ind- og udland
til at indgå i økosystemet, fordi vi tror på, at partnerskaber på kryds og
tværs af leverandører og kunder kan skabe stærkere og mere effektive
løsninger til det offentlige. Vi har utroligt gode erfaringer med eksterne
partnere, der med deres ekspertise koblet sammen med vores har skabt
helt nye løsninger, der gør en forskel for både medarbejdere og borgere. De kommende partnerskaber i det digitale økosystem kan uden tvivl
gøre det samme og mere til,” siger Mette Louise Kaagaard.
l

ET PARTNERSKAB, DER SPARER
TID OG LØFTER KVALITETEN

ET PARTNERSKAB, DER UDFOLDER
BØRNS LÆRINGSPOTENTIALE

Virksomheden Sekoia leverer en planlægningsløsning til plejecentre og
bosteder, som består af mobile skærme. En integration med omsorgssystemet KMD Nexus giver nu personalet alle nødvendige værktøjer direkte
på skærmene ude hos beboerne. I stedet for at sidde på kontoret kan
personalet derfor bruge mere tid sammen med beboerne.

Alinea er Danmarks største forlag inden for læremidler til den
danske grundskole. Hvert år udvikler de flere hundrede digitale
læremidler, der bl.a. bliver gjort tilgængelige gennem KMDs læringsplatform MinUddannelse, så børn overalt i folkeskolerne kan
blive støttet i deres læring og udvikling. Alinea er en del af Egmont,
som er Danmarks største mediekoncern.
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Nye teknologier buldrer frem verden over – med nye muligheder
og potentialer.
I vores arbejde i den offentlige sektor skal vi til stadighed vurdere,
hvad de muligheder betyder for os og tage stilling til, hvordan vi
anvender dem meningsfuldt.
Samtidig videreudvikler vi på vores eksisterende løsninger og
introducerer inden længe danskerne for nye generationer af den
fællesoffentlige digitale infrastruktur, MitID – afløseren for NemID,
Digital Post og NemLogin.
Uanset om vi introducerer nyt for borgerne eller rører ved det
velkendte, skal vi altid være opmærksomme på, at det sker med øje
for transparens og et højt sikkerhedsniveau.

BORGERNES TILLID KAN IKKE TAGES FOR GIVET
Vi har et solidt digitalt fundament og en befolkning, der har tillid
til vores institutioner og digitale løsninger. 91 procent af borgerne
er trygge ved at bruge Digital Post til at kommunikere med det
offentlige, og 85 procent er lige så trygge ved at bruge vores nye
NemID nøgleapp som det velkendte nøglekort. Borgernes tillid
har været helt central for digitaliseringen, og den er vigtigere end
nogensinde før.
De seneste år er dataetik og informationssikkerhed kommet højt på
dagsordenen. Måske i højere grad end nogensinde er befolkningen informeret på området, og mange har i dag en sund og kritisk
tilgang til brugen af deres data.
Anvendelsen af data stiger overalt, og det offentlige Danmark er
ingen undtagelse. Det skal vi heller ikke være. Men med de skridt
og beslutninger, som vi står overfor at tage på kort såvel som lang
sigt, er det vigtigere end nogensinde, at vi gør os fortjent til befolkningens tillid.

BORGERNES TILLID ER ET FÆLLES ANLIGGENDE
I Danmark har vi en stærk tradition for at arbejde sammen på tværs
af den of-fentlige sektor om de store digitaliseringsdagsordener.
Det har bragt os langt, og den tradition skal vi holde fast i, når vi
skal håndtere nye udfordringer, der er tværgående og som kalder
på fælles løsninger.
Det er et fælles ansvar at sikre, at vi ikke sætter borgernes tillid over
styr, når vi udvikler den offentlige digitalisering og udnytter de nye
muligheder, teknologien giver os. Det skal vi arbejde sammen om,
og vi skal drage fælles læring af de erfaringer, der gøres i kommuner, regioner og i staten, når vi begynder at arbejde med fx kunstig
intelligens. Erfaringerne skal gøre os alle sammen klogere på etik,
jura og kompetencebehov på området, men også modne teknologien i det offentlige.

EN AMBITIØS OG ANSVARLIG DIGITAL FREMTID
Nye teknologier har potentiale til at ændre radikalt på, hvordan
vi yder service over for borgerne. Det skal vi bruge til at højne
kvaliteten og sætte borgeren i centrum. Men det er afgørende, at vi
sammen tager ansvar for, at borgerne er trygge ved udviklingen.
Vi er vant til, at der internationalt kigges i vores retning på digitaliseringsområdet. Andre lande har måske været hurtigere ude af
startboksen inden for ny, intelligent teknologi og afprøvet, hvor
langt man lige nu kan gå. Men vi er bevidste om vores ansvar for, at
borgerne går trygge med os ind i fremtiden.
Med en fælles og målrettet indsats forudser jeg, at man inden
længe vil se mod Danmark for en ikke bare ambitiøs, men også
ansvarlig tilgang til at skabe fremtidens digitale offentlige sektor.
l

SHOW IT, DON’T TELL IT
Vi skal dog ikke tro, at vi kan komme i mål blot ved at fortælle danskerne, at de bør have tillid os, når vi opbevarer og anvender deres
data. Vi skal vise dem, at de har grund til det. Det kan vi gøre med
mere åbenhed om de data, vi har, og om hvad vi bruger dem til,
ligesom det er helt afgørende, at vi har styr på sikkerheden omkring
data.

BORGERNE SKAL VÆRE
TRYGGE VED FREMTIDENS
DIGITALE SERVICE
DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING FORMER OG FORANDRER KONSTANT DET DIGITALE FUNDAMENT FOR
OPGAVELØSNINGEN I DET OFFENTLIGE. EN AF DE VIGTIGSTE FÆLLES DAGSORDNER I DE KOMMENDE ÅR
BLIVER AT FASTHOLDE BORGERNES TILLID TIL DEN DIGITALE OFFENTLIGE SEKTOR.
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Hør
Digitaliseringsstyrelsens
oplæg v/ direktør
Rikke Zeberg
på hovedscenen
kl. 15
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AVANCEREDE CYBERANGREB
KRÆVER ØGET FOKUS
FRA LEDELSEN
DEN TEKNOLOGISKE OG DIGITALE UDVIKLING ER I KONSTANT FORANDRING – NYE TEKNOLOGIER OPSTÅR HELE TIDEN,
OG DIGITALE DATA BLIVER EN STADIG MERE CENTRAL OG NØDVENDIG DEL AF VIRKSOMHEDENS DAGLIGE PROCESSER
OG FORRETNINGSGANGE. DET GIVER HELT NYE MULIGHEDER FOR VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER, MEN SAMTIDIG
GØR DEN HASTIGE UDVIKLING DET MULIGT FOR KRIMINELLE AT GENNEMFØRE MERE ØDELÆGGENDE OG AVANCEREDE
CYBERANGREB END HIDTIL.
PwC’s Cybercrime Survey 2018 viser, at selvom færre virksomheder
er blevet ramt af cyberangreb sammenlignet med sidste år, så har
flere virksomheder været ramt af alvorlige hændelser. Økonomiske
omkostninger, som følge af cyberangreb, er steget, hvilket bl.a.
skyldes, at angrebene er mere målrettede end tidligere. 49 pct.
angiver i 2018 (mod 41 pct. i 2017), at de har haft øgede udgifter
til udbedring og efterforskning af sikkerhedshændelser i forhold til
sidste år.
Arbejdet med sikkerhed kræver en pragmatisk tilgang og en
anerkendelse af, at standarder og politikker ikke kan stå alene i
beskyttelsesfasen. Frem for alt kræver det en fokuseret indsats fra
ledelseslaget. Mange virksomheder har et it-setup, som bygger
på en it-platform, der kan være 10-15 år gammel, og her er det
vigtigt, at ledelsen tager teten med at opdatere sikkerheden. Dette
tager tid og kræver store investeringer i form af især teknologi og
awarenesstræning, men det er en nødvendig rejse, hvis forretningen skal kunne fortsætte, i tilfælde af at virksomheden rammes
af en sikkerhedshændelse. Sikkerhedsrejsen er desuden blevet
yderligere kompliceret af, at der efter EU’s persondataforordning
i visse tilfælde skal indrapporteres til Datatilsynet, såfremt personoplysninger er involveret i en hændelse. Netop dette har skabt
stor bekymring hos mange virksomheder, hvilket vi kan mærke i de
henvendelser, vi i PwC får gennem vores incident response-team.
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DANSK ERHVERVSLIVS TOP 5-INVESTERINGER
INDEN FOR CYBERSIKKERHED
EU-persondataforordningen har for alvor sat sit præg på danske
virksomheder i 2018, når man ser på deres planlagte investeringer.
Undersøgelsen viser, at 46 pct. af respondenterne angiver, at deres
virksomhed planlægger at investere i privilegeret adgangsstyring1,
45 pct. planlægger investeringer i awarenesstræning, 41 pct. i
central og intelligent logning2 og 38 pct. i metodeforankring3.
Antallet af respondenter, der peger på awarenesstræning, er faldet
fra 53 pct. i 2017, hvilket står i kontrast til den stigende bekymring
omkring ansattes/insideres ubevidste handlinger, der aldrig har
været højere.
PwC’s Cybercrime Survey 2017 viste, at persondataforordningen
fyldte meget på virksomhedernes agenda, da 70 pct. af respondenterne havde GDPR-compliance øverst på listen over investeringsprioriteringer i 2017. I forlængelse af dette viser dette års
undersøgelse, at omkring hver femte virksomhed (18 pct.) har brugt
over 10 mio. kr. på aktiviteter, der relaterer sig til GDPR.
1 Privilegeret adgangsstyring handler om at få styr på de privilegerede rettigheder i en
virksomheds it-infrastruktur.
2 Ved central og intelligent logning sender alle systemer logdata til ét centralt system.
Systemet er intelligent i den forstand, at det leder efter mønstre eller anormaliteter i
logdataene.
3 Metodeforankring omfatter, at man arbejder systematisk og struktureret efter en
anerkendt metode.

I KAN FINDE OS PÅ
DIGITALISERINGSMESSEN
PÅ STAND S2

TILLIDEN TIL CYBERSIKKERHED OG
GDPR-COMPLIANCE-NIVEAUET
I KOMMUNERNE ER LAV
En af de væsentligste forudsætninger for at opnå succes med
digitalisering i såvel virksomheder som i samfundet er, at kunder og
borgere har tillid til, at deres data behandles sikkert og fortroligt.
PwC’s Cybercrime Survey 2018 viser, at tilliden til cybersikkerheden
i kommunerne er lavest, da hele 70 pct. har angivet, at de i mindre
grad eller slet ikke har tillid til cybersikkerheden i kommunerne.
Den finansielle sektor skiller sig imidlertid markant ud fra resten, da
kun 9 pct. i mindre grad eller slet ikke har tillid til cybersikkerheden
i den finansielle sektor.

De samme tendenser ses ved tilliden til GDPR-compliance, hvor 68
pct. af de adspurgte respondenter svarer, at de i mindre grad eller
slet ikke har tillid til GDPR-compliance i kommunerne. Også her
skiller den finansielle sektor sig ud, da kun 18 pct. i mindre grad
eller slet ikke har tillid til GDPR-compliance i den finansielle sektor.
PwC’s Cybercrime Survey 2019 er under udarbejdelse.
l

LÆS MERE PÅ PWC.DK/CYBER
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UDSTILLER OVERSIGT A-C
A-2 A/S

B21

E33

Roms Hule 8, 7100 Vejle
7944 7000

S3

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup
70252550

H1

Kystvejen 29, 8000 Aarhus
89 30 78 00

www.bdo.dk

BDO er blandt landets førende konsulenthuse målrettet såvel
den offentlige sektor som det private erhvervsliv. På digitaliseringsmessen har vi fokus på kvalitetsudvikling, effektivisering
og økonomisk styring gennem nye digitale løsninger. Vi stiller
bl.a. skarpt på cybersikkerhed, persondata og IT-rådgivning.

BusinessNow

E22

Vandtårnsvej 62A, 3. sal, 2860 Søborg
70 230 231

www.BusinessNow.dk

CIM Mobility

www.cabana.dk

www.cim-mobility.dk

Med Cabana Baseline får I en standardiseret kvalitetsløsning
med høj brugervenlighed bygget på Umbraco, inklusiv alle
opgraderinger, udvikling og support - til samme faste månedlige
abonnementspris. Det er det vi kan, når vi er mange om at løfte
sammen.

Cadpeople A/S

B14

Hjortensgade 23, 8000 Aarhus C
9330 9395

Biometric Solutions løsning til pas, kørekort og ID-kort giver
sammen med FrontDesk kø- og aftalesystem, markedets mest
komplette brugeroplevelse for både borger og medarbejder.
Besøg os på Digitaliseringsmessen – og på www.biometric.dk
og www.frontdesksuite.com.

www.cadpeople.dk/

Blackboard Ally

E6

Ally for websites offers automatically generated alternative
formats for your website content giving your users added
flexibility and choice. Alternative accessible formats for your
users, reporting for you. Learn more at ally.ac

Bluewhale ApS

F8

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
71 99 39 17

Fælledvej 17, 7600 Struer
76900002

CIM Mobility udvikler kommunikations løsninger til danske
kommuner.
Med vores platform: talkiing – tilbyder vi sikre og GDPR parate
løsninger til kommunikation med borgere.
Med vores platform: CMA – tilbyder vi sikker kommunikation ved
ændrede trusselsbilleder samt miljøpåvirkninger.

CitizenLab Danmark

B8

https://citisense.dk/
Sammen og hver for sig om digital kommunikation
Cadpeople: prisvindende og vedkommende visuel kommunikation bl.a. indenfor simulering, digital læring, VR, AR, og
gamification.
Citisense: dialog, samskabelse og udvikling - internt eller
sammen med borgerne og med fokus på effektive processer.

Gør som mere end 100 kommuner internationalt – gør
digital borgerinddragelse nemt og effektivt med CitizenLab.
Vi er repræsenteret i Danmark, så platform samt support er
selvfølgelig på dansk. Besøg os, vi vil med fornøjelse vise jer
CitizenLab og drøfte, hvordan vi kan hjælpe jer i mål med effektiv
borgerinddragelse.

Clever Choice ApS

D9

Industrivej 44 C, 2. 4000 Roskilde
22102040

Cibicom A/S

E30

Banestrøget 19, 2630 Høje Taastrup
70 11 80 11

www.bluewhale.dk

www.cibicom.dk

Er du den, du siger, du er?
Vi er eksperter i sikker mail og autentifikation af din modtager
– så du nemt kan sende sikker e-mail og alle slags filformater
samt store filer, også til udlandet

Cibicom (tidl. Teracom) ejer og driver det danske radio- og
tv-sendenet og det nationale LoRaWAN IoT-netværk samt
et landsdækkende 3.500 km langt redundant, IP-baseret
fiberbackbone og access-netværk. Cibicom tilbyder løsninger
inden for sikre IoT-, IP-, broadcast-, og mobil-infrastrukturer
samt datacenter og maste-colocation.

COMM2IG A/S

B21

Kokkedal Industripark 104, 2980 Kokkedal
70217021

www.comm2ig.dk

www.CitizenLab.dk

Skodshøjen 1, 8240 Risskov
2381 9860 / 4174 3506
BusinessNow er et Nordisk konsulenthus med speciale i at
implementere og automatisere processer – særligt indenfor
Service Management. BusinessNow er SKI-leverandør på 02.19
aftalen, indenfor SaaS- og Cloud-services.
Vi dækker analyse og implementering af hele servicelivscyklussen fra idé og strategi til design, implementering, drift og
forbedringer.
BusinessNow gør hverdagen for vores kunder mere struktureret
og automatiseret. Det gør vi, for at hjælpe vores kunder med at
øge både effektivitet og kvalitet, hvilket samtidig fører til mere
produktive og tilfredse medarbejdere og ikke mindst større
kunde-/borger-tilfredshed.
BusinessNow har højeste partnerstatus hos ServiceNow
– Elite - og fokuserer på at levere succesfulde implementeringer af ServiceNow, som en del af det overordnede Service
Management-projekt.
Vores services omfatter:
-Konsulentbistand
-Salg, leverance og implementering af alle ServiceNow’s
moduler
- Service- og support-aftaler
- Kurser med både åbne standardkurser og tilpassede
virksomhedskurser

D16

DTU Science Park
Venlighedsvej, 2970 Hørsholm
40365501

Citisense

www.blackboard.com/accessibility/blackboard-ally

Danmark er i dag et af de mest digitaliserede samfund i verden.
Det fundament vil vi i Atea værne om og udvikle. Ikke for
digitaliseringens skyld, men for den frihed og det udbytte det
kan skabe for vores samfund. Mød os i år til en snak om sundhedsteknologi, IoT og skole/EDU i en bæredygtig kontekst.
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S7

Blackboard, Paleisstraat 1-5,
1012 RB Amsterdam, The Netherlands

www.atea.dk

BDO

Borgerservice Danmark er en forening af personer med
ledelsesansvar for kommunal borgerbetjening. Vi har fingeren
på pulsen og sidder med ved bordet når nye opgaver skal løses,
eller når den digitale udvikling ændrer vores måde at arbejde på.

Biometric Solutions A/S

Cabana Baseline / Cabana A/S E21
Danneskiold-Samsøes Allé 24, 1434 København K
33 11 03 10

BEKEY udvikler og sælger et nøgleadministrationssystem
der består af Bluetooth LE aktiverede smart låse, relæer og
nøglebokse, der passer til alle døre som bliver installeret uden
at forårsage nogen ændringer på beboernes døre.

www.biometric.dk

Organiser dine møder mere effektivt med vores mødelokale
bookingsystem til Microsoft Outlook®, Exchange og Office 365.
Find og reservér relevante mødelokaler, bestil catering og
serviceydelser, samt optimer din gæsteregistreringsprocess.
Se mødeinformation og book møder på interaktive displays
udenfor hvert mødelokale.

S11

www.borgerservicedanmark.dk

Mileparken 22, 2740 Skovlunde
7199 8283

www.add-on.com/da/

Borgerservice Danmark
Torvet 5, 7400 Herning
96282404

www.bekey.dk

Effektiv digitalisering. Spis is til!
Hvordan hænger jeres lokale arkitektur sammen med den
fælleskommunale? Hvordan integreres de nye monopolbrudsløsninger? Hvordan udbyder vi opgaven? Og hvordan skaber vi
forandring internt?
Digitalisering i kommunerne er en opgave, som kræver mange
overvejelser. Kom og mød A-2’s erfarne team af konsulenter,
som kender kommunernes problemstillinger indgående. Vi har
taget ismaskinen med – og glæder os til at se jer på vores stand.

Atea A/S

D2

Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg
43 43 99 90

Lyngbyvej 28, 2100 København Ø
39 40 41 00
www.a-2.dk

Add-On Products

BEKEY A/S

Hos COMM2IG leverer vi løsninger til din IT-infrastruktur, der
hjælper dig med at få styr på hverdagen. Vi er leverandør på en
række SKI-aftaler, hvor vi bl.a. leverer PC’er, tablets, AV, telefoni,
MDM og it-drift.

Conference Manager

F6

Kongevejen 268, 2830 Virum
88832020

www.cleverchoice.dk

www.conferencemanager.dk

Clever Choice arbejder indenfor Service Management og hjælper
her vores kunder med at få mere værdi ud af området. Hos
Clever Choice baserer vi os på standardsoftware fra Cherwell
Software.
Vi tilbyder sparring og stiller gerne vores viden til rådighed ved
at ”sætte os i kundernes sted”

Conference Manager er et unikt softwaresystem til håndtering
af tilmeldinger og administration af konferencer, kurser, messer
og workshops – alle typer arrangementer, store som små. Vi
er ISO 27001 certificeret, tilbyder support alle hverdage og kan
tilpasses netop dine behov.

COK – Center for Offentlig
Kompetenceudvikling

H16

Landsdækkende med kontorer i Aarhus, Herlev, Odense, Aalborg,
Næstved og Vejen.
8779 6300

Conscia

C10

Kirkebjerg Parkvej 9, 2605 Brøndby
7020 7780

conscia.dk

www.cok.dk

Den digitale udvikling bevæger sig med hastige skridt ind i
alle kroge af kommunernes kerneområder og ændrer derved
på vores praksis og vaner. I COKs digitaliseringsteam arbejder
vi konstant med at ramme de behov, kommunerne har på
området og indtænker området i de faglige områder, hvor det
understøtter og giver mening og skaber fornyet værdi i vores
fælles digitale rejse.

Conscia leverer it-infrastrukturløsninger og 24/7-services
inden for netværk, datacenter, sikkerhed, mobility og cloud.
Vores viden og unikke serviceydelser sikrer kunderne konstant
udvikling og stabil drift. Conscias Network of Knowledge består
af 500+ medarbejdere i fem europæiske lande. Læs mere:
www.conscia.dk
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UDSTILLER OVERSIGT C-E
Dafolo A/S

D1

Suderbovej 24, 9900 Frederikshavn
9620 6666

H19

Borupvang 5B, 2750 Ballerup
70 27 02 27

www.contourdesign.dk
Contour Design udvikler og producerer ergonomiske mus, der
fremmer variation og bedre arbejdsrutiner og giver brugerne
mulighed for at arbejde sikkert uden risiko for smerter eller
belastningsskader. Kig forbi vores stand og se, hvordan du kan
få en mere effektiv arbejdsdag.

CV Partner

H12

Akersgata 49, 0180 Oslo, Norge
40 63 68 24

www.cvpartner.com

Stærkt koncept til sikker og korrekt konvertering og aflevering
af systemdata til arkivmyndigheder
Gennem aflevering til arkivmyndigheder opfylder kommunen
kravet om at data stilles til rådighed for eftertiden. Alle landets
kommuner står løbende over for opgaven med konvertering
af data og klargøring til aflevering til arkivmyndigheder. Vores
afleveringsprojekter tilpasses den enkelte kommunes behov
og ønsker og indeholder altid en indledende analysefase, hvor
vi i samarbejde træffer beslutning om afleveringsmetode,
oprydning i data og filtyper. Kig forbi vores stand og hør mere
om elementerne i vores koncept, der er gennemprøvet og sikrer
jer en godkendt aflevering.
OptiFlow - skalérbar platform til optimering og forenkling af
forretningsflows
Ved at overvåge generelle typer af indgående digital post eller
mail og efterfølgende analysere indholdet ud fra regler og/eller
opslag i forskellige typer af registre (f.eks. personalesystemer
og adresseregister), kan den relevante modtager identificeres
ud fra en automatisk sorteringsproces. Det sparer manuelle
arbejdsgange og sikrer overholdelse af deadlines og GDPR.
Samtidig sorteres langt størstedelen af indkomne beskeder
korrekt første gang - alle ugens dage, hele året, så kvaliteten
af kommunens service øges over for borgere og virksomheder.
På vores stand viser vi, hvordan OptiFlow kan spare manuelt
arbejde, reducere antallet af fejl og effektivisere arbejdsgangene i forhold til fordeling af digital post.

E16

Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K
33193200

D8

Pilegaarden, Strandvejen 111, 4200 Slagelse
5850 3030

www.daniasoftware.com

Vi er eksperter i Microsoft Office og leverer dynamiske skabelonløsninger, e-mail signaturer samt webtilgængelighedsløsninger til kommuner og private virksomheder. Besøg vores
stand til en dialog om best practice og opdag nye muligheder til
at forbedre produktiviteten på jeres arbejdsplads.

Devoteam er Danmarks førende digitale transformationshus for
offentlige og private virksomheder. Gennem rådgivning om innovation, digitale muligheder og data udvikler og effektiviserer
vi forretning og it. Med nytænkning og nutidige teknologiplatforme omsætter vi ideer til kundeorienterede løsninger for både
forretning og it.

Digitaliseringsstyrelsen

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der
fører tilsyn med, at myndigheder og virksomheder overholder
databeskyttelsesreglerne.
Vi rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn.
Kom forbi vores stand (E16), og få snak med os.

F9

Hesselager 17, 2605 Brøndby
70 27 66 69

S8

www.dectel.dk

DXC leverer sikre, brugervenlige digitale borgerselvbetjeningsløsninger indenfor flere forskellige områder, bl.a. flytning samt
ind- og udrejser. Derved reduceres behovet for fysisk fremmøde
i Borgerservice. Sagsbehandlingen automatiseres, således
sagsbehandlerens ressourcer kan anvendes til de komplicerede
sager, som kræver yderligere sagsbehandling.

Dream Broker

E7

Klosterstræde 9, 1157 København

Digitaliseringsstyrelsen er en del af Finansministeriet og blev
etableret I 2011. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for
digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at implementere
regeringens ambitioner om øget digitalisering og national
udbredelse af velfærdsteknologi i den offentlige sektor.

Ditmer a/s

D13

www.dxc.technology/dk

www.digst.dk

Dectel er multibrandleverandør af headsets og andet kommunikationsudstyr til det danske erhvervsliv med over 20 års
erfaring. Uanset om det er Jabra, Plantronics eller Sennheiser,
så kan Dectel rådgive og supportere. Vi er den officielle danske
distributør af Sennheiser Communications.

dania software a/s

DXC Technology

P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N
29236654

Landgreven 4, 1301 København K
3392 5200

www.datatilsynet.dk

Dectel A/S

C1

dk.devoteam.com

Lyder digitalisering og automatisering af områder som det
mellemkommunale, sagsakter eller fleksløn interessant?
Dataproces hjælper med løsninger og konsulentydelser - alle
udviklet i tæt samarbejde med kommunerne. Kom forbi og hør
mere om hvordan Dataproces kan hjælpe netop DIN kommune.

Datatilsynet

Devoteam A/S

Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.
20 45 07 00

www.dataproces.dk

Med CV Partner SaaS er det lettere at levere tilpassede CV’er
og referencer for tilbud og udbud. CV Partner bruges af førende
konsulenter, konsulentfirmaer, ingeniørvirksomheder og advokatfirmaer og understøtter både brugerdefinerede og offentlige
skabeloner. Demo på vores stand. www.cvpartner.com
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E27

Skalhuse 13, 9240 Nibe
41 21 05 00

www.dafolo.dk og www.convergens.dk

Contour Design Nordic A/S

Dataproces

C7

Søren Frichs Vej 44D, 8230 Åbyhøj
45 87 34 44 54

www.ditmer.dk

Med Ditmer som samarbejdspartner bliver du hjulpet videre mod
nye digitale løsninger, hvor automatisering af arbejdsgange,
sammenhængende borgeroplevelser og smartere mødeprocesser er i fokus.
På årets stand har du muligheden for at anskaffe vores nye
digitaliseringstoolkit ganske gratis

e-Boks A/S

C8

www.dreambroker.dk

Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup
70212400

Vores mission er at revolutionere kommunikationen på en sjov,
naturlig og produktiv måde med online video. Vores passion
er at hjælpe den offentlige sektor med at lykkes med online
videoer. Med mere end 10 års erfaring har vi hjulpet mere end
100 kommuner i Norden og i Danmark, til at udmærke deres
kommunikation, træning og ledelse ved hjælp af vores video
software. Læs mere på www.dreambroker.dk

e-Boks tilbyder offentlige myndigheder og borgere en sikker
og brugervenlig platform, der muliggør digital distribution,
dialog og lagring af vigtige digitale informationer. Årligt sendes
485 millioner dokumenter via e-Boks og borgere kan betale
regninger eller underskrive dokumenter direkte i e-Boks.

Droids Agency.

www.e-Boks.com

E25

Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S.
42366614

H5

Godthåbsvej 89, st, 8660 Skanderborg
7030 1888

www.droidsagency.com

www.easyiq.dk

Droids Agency er et førende automation house, som tilbyder
intelligent automatisering gennem cutting edge teknologier
som RPA og AI. Vi er erfarne digitale specialister, som formår at
forvandle træge arbejdsgange til smarte processer med afsæt i
jeres forretningsbehov.

Dustin

EasyIQ A/S

D10

Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J.
7013 7040

www.dustin.dk

Dustin er en af Nordens førende forhandlere af it-produkter
med tilhørende tjenester til virksomheder, den offentlige sektor
og privatpersoner. Vi er bl.a. leverandør på SKI-rammeaftalen
50.40, der dækker computere og tilbehør til den danske
regering, kommuner og regioner.

EasyIQ leverer og supporterer pædagogiske it-løsninger til mere
end 45 kommuner og 750 uddannelsessteder. Links og ugeplan
widgets til Aula, Læringsplatform, Office 365, GSuite, Apple
School Manager, Identity Management, 2-faktor til Aula, kurser,
Microsoft licenssalg mm.

edgemo

H20

Delta 8, 8382 Hinnerup
6989 8800

www.edgemo.com
edgemo er leverandør af it-infrastruktur. Men vi gør det på vores
måde. Derfor har over 900 virksomheder valgt edgemo som
leverandør.
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D12

Emento

www.emento.dk

Ementos platform giver den offentlige sektor mulighed for at
nytænke måden, der kommunikeres til og med borgerne, så
borgeren via en app får den rette viden på det rette tidspunkt i
deres forløb. Samtidig understøtter platformen også GDPR-sikker ”SMS” kommunikation.

EDI Portalen - Nasure

H20

Torsted Allé 67, 8700 Horsens
69 96 05 91

Erhvervsstyrelsen

B20

Langelinie Alle 17, 2100 København Ø
35291000

www.erst.dk

Med EDI Portalen er det nemt og sikkert at udveksle sundhedsdata med fx tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere.
EDI Portalen er tandlægebranchens kommunikationsplatform,
hvor I som kommune kan modtage overslag for tandbehandling,
§166 Ansøgning om tilskud til tandbehandling m.m.

Kom og mød fire fællesoffentlige services:
• Virk – virksomhedernes indgang til digital selvbetjening
• Virksomhedsguiden – information om opstart, drift og
udvikling af virksomhed
• Blanketmotoren – et redskab til digitalisering af selvbetjeningsløsninger
• Det Fælles Designsystem – fælles design til offentlige
selvbetjeningsløsninger

S5

Lautrupvang 24, 2750 Ballerup
7013 2211

www.eg.dk

H10

Tangen 6, 8200 Aarhus N (hovedkontor)
7020 2086

www.elbek-vejrup.dk

Elbek & Vejrup optimerer forretningsprocesser og udvikler
IT-løsninger til den offentlige sektor. Få en samlet løsning til
drift, opgavestyring, værksted, kontraktstyring & plejeplaner,
enhedspriser, anlæg, kostprisstyring etc. Integrérbar med
kommunens centrale økonomi- og lønsystem samt andre
detailfagsystemer. Bygger på Microsoft-teknologi.
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EWF ECO er grundlagt i salg og udvikling af bæredygtighedsteknologi, vores kerneforretning ligger i arbejdet med
den mest udbredte affaldsplatform til håndtering af affald i
alle udendørsrum. Vores kunder oplever succes igennem en
gennerel reduktion i tidsforbruget på affaldshåndtering i det
offentlige rum, op mod 95% reduktion. Tag fat i os for en snak
om mulighederne i et fremtidigt samarbejde.

E15

I løbet af dagen afholder vi følgende små talks:
• Sådan har Virksomhedsguiden anvendt indsigter om brugerne
i et agilt udviklingsforløb
Hør, hvordan vi har omsat viden og data om brugerne til reel
værdi for kunden.
• Fra idé til brugertestet prototype på en uge
Hør, hvordan Virksomhedsguiden brugte designsprint til at
udvikle et digitalt tema målrettet iværksættere.
• Se det nye Mit Virk
Mit Virk giver virksomhederne overblik over deres engagement
med det offentlige. Blandt andet kan de se, hvad de skylder
kommunen.
• Og flere andre spændende sessions

Fujitsu er Japans førende Information and Communication
Technology virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af
teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring 132.000
Fujitsu-medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med
udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde
med vores kunder. For mere information, se venligst www.
fujitsu.com/dk.

Lyskær 3, 2730 Herlev
4816 3700

www.everbridge.com

Gyldendal

Vi er eksperter i IT-kontrakter. Vi gennemfører udbud og er
frontløbere inden for Project Contract Management og Contract
Management. Med vores højt specialiserede viden og erfaring
yder vi juridisk og kommerciel rådgivning – før, under og efter
et udbud

Geoinfo A/S

D7

Stationsparken 37, 2600 Glostrup
3996 5900

iEDI

B7

Bybjergvej 14, 3060 Espergærde
4917 5243

www.iedi.com

E12

Klareboderne 5, 1115 København K
33757560

OPLEV AUTOMATISERING PÅ STEROIDER PÅ
DIGITALISERINGSMESSEN
Besøg iEDI på stand, B7. Her du få den ultimative LIVE oplevelse
med automatisering på steroider. Mød også din nye digitale
assistent og hils på vores nyeste digitale skud på iEDI stammen,
iEDI ONLINE.

Implement Consulting Group

D5

Strandvejen 54, 2900 Hellerup
25367009

www.gyldendal-uddannelse.dk
Hør mere om vores nye satsning til teknologiforståelse. En ny
tilgang til undervisning med teknologi i centrum. Forløbene
på portalen er bygget op med designcirklen som didaktisk og
pædagogisk ramme.
Lad os få en snak om, hvordan vi bedst muligt implementerer
læremidlerne hos jer.

www.implementconsultinggroup.com/
offentlig-digitalisering/
I Implement Consulting Group arbejder vi tæt sammen med
vores kunder om at sætte retning gennem strategi, forme og
styre it-projekter efter gevinster og styrke organisationens
digitale forandringsevne og kompetenceopbygning. Vores fokus
er at skabe succesfulde projekter med målbar effekt.

www.geoinfo.dk

FlowIT A/S

H14

Lad den geografiske dimension gøre en forskel
Ved at udnytte den geografiske dimension af dine data, bliver
det let at analysere, visualisere og forklare komplekse relationer, og du får et solidt grundlag at basere dine beslutninger på.

Vindegade 34, 1-3 sal, 5000 Odense
66 10 40 55

HP OG ARUBA

D9

www.flowit.dk

FlowIT – her starter et godt samarbejde
FlowIT har i 20 år hjulpet med at digitalisere arbejdsprocesser
indenfor styring og samarbejde vha. Office 365 og SharePoint.
Vi laver løsninger til projekt- og porteføljestyring, extranet og
intranet mv.

Formpipe Software A/S

InCare Systems A/S

F2

Fælledvej 17, 7600 Struer
6029 5545 . info@incare.dk

www.incaresystems.dk

Geokon A/S

D3

www.geokon.dk

B16

Chr M østergaardsvej 4a, 8700 Horsens
70 27 70 47

Greenbyte APS er for 4. Gang med på denne messe. Dette år
vil vi især fokuserer på fremvisning af Kalenda til dagtilbud og
plejehjem. Vi glæder os meget til at se jer 😊

Rødovrevej 11, 2610 Rødovre
36723011

Everbridge

F7

Greenbyte APS
www.greenbyte.dk

www.Falckekdahl.dk

Kom forbi EG på Stand S5 i Hal C og prøv vores digitale lykkehjul,
eller få en seriøs snak med vores eksperter om, hvilken typer
data EG ligger inde med, og hvordan vi mener, at det offentlige
og it-leverandørerne sammen kan udnytte data bedre.

Elbek & Vejrup

S4

www.fujitsu.com/dk

www.ewfeco.com

FalckEkdahl

Fujitsu A/S

Lautrupbjerg 13, 2750 Ballerup
4489 4489

Købmagergade 55, 2 sal, 1150 København
24 98 09 72

www.nasure.dk

EG A/S

E1

EWF ECO AB

Færgehavnsvej 31, 9900 Frederikshavn
CVR: 40389229
4120 4080

Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N
7222 7070

B16

Lautrupvang 1, 2750 Ballerup
3325 6555

www.Formpipe.com

Everbridge’s software solutions automates the key steps for
responding to all critical events.
Formpipe Software A/S leverer it-systemer, der automatiserer,
digitaliserer og effektiviserer arbejdsgange i offentlige og
private organisationer. Fokus er på kunder, der prioriterer dokumenterbare processer og databeskyttelse højt med moderne
og mobile standard løsninger, der implementeres hurtigt og
omkostningseffektivt.

Kom og hør, hvordan I kan effektivisere jeres miljø- og byggesagsbehandling med GeoEnviron.
Kig også nærmere på vores mange integrations løsninger,
mobile løsninger, GIS integrationer, selvbetjenings løsninger og
dedikerede fagsystemer.
NYT: Hør om, hvordan I kommer meget lettere igennem skoledagen med Geokons KlimaBOT løsning!

Hewlett Packard Enterprise (HPE) har i mere end 75 år været og
er den førende IT innovationsvirksomhed.
Aruba, er en del af Hewlett Packard Enterprise og er den
førende leverandør af next-generation netværksløsninger.

InCare System er en europæisk virksomhed, baseret i Danmark
som har specialiseret sig i kommunikationsværktøjer til
Sundhedssektoren.
InCare er et ikon-drevet kommunikationsværktøj, som
reducerer plejepersonalets kontortid og minimerer UTH, hvilket
bevirker, at personalet får mere overskud til den enkelte borger.
InCare’s platform henvender sig til alle grupper inden for
plejeområdet.
Platformen har integration til EOJ-systemet således alt relevant
data kan hentes og præsenteres
på en hurtig og intuitiv måde.

Sammen hjælper vi virksomheder med at flytte sig fra den
traditionelle organisation til fremtidens digitale organisation. Vi
hjælper offentlige virksomheder med at effektivisere og digitalisere deres processer med løsninger fra både HPE og Aruba.
Vi leverer innovative brugerløsninger. Vi hjælper offentlige
virksomheder med løsninger, der kan optimere og effektivisere
styring af møderum, lokaler samt bygninger, give brugere
adgang til nye services – kombineret med nem, dynamisk og
fleksibel sikkerhed.
Vi leverer løsninger baseret på åbne standarder og af høj kvalitet og værdi, rådgivning og support - og med en af markedets
laveste driftomkostning.
Kom og besøg HPE/Aruba standen og hør meget mere.
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IntelliFinder A/S

C2

Jansson Kommunikation A/S

Kærvej 39, 5220 Odense
44 22 08 88

www.intellifinder.dk

E11

Papirfabrikken 20a, 8600 Silkeborg
70269500

www.intranote.dk

Konsulenthus med 70 dedikerede medarbejdere der fokuserer
på kommunikationsløsninger, baseret på markedsledende
teknologier.
Siden 1989 har Jansson Kommunikation A/S styrket vores
kunders konkurrenceevne, ved at hjælpe med at yde en
ekstraordinær kundeservice via blandt andet; Telefon, Chat,
Mail og SoMe.

iSpoc a/s

B12

Strandgade 4a, 1401 København K
70 23 12 91

www.ispoc.com

IT Optima A/S

C5

www.itoptima.dk

IT Optima udarbejder it-analyser med benchmarks på økonomi
og brugertilfredshed. Analyserne giver viden om, hvor der er
forbedringspotentiale. Et fælles udgangspunkt gør dialogen
med ledelsen og forretningen faktabaseret. Mere end 70 danske
kommuner har allerede fået indsigt og et godt styringsredskab
for fremadrettede it-beslutninger. Kom og mød os på stand C5.

B5

Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup
24980995

www.jabra.dk

Jabra er en førende global producent af lyd-løsninger, som
forbedrer koncentration og samtaler. Jabras produkter hjælper
dig med at høre mere, gøre mere og se mere. Kom forbi vores
stand og oplev Panacast – vores nyeste 180° panoramiske 4K
plug-and-play video-løsning.
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E28

www.jo-informatik.dk

Niels Bohrs Vej 23, Stilling, 8660 Skanderborg
7020 4747

Jabra

JO Informatik ApS
Trækbanen 16, 2., 3000 Helsingør
49 20 20 67

Mere end 40 kommuner og offentlige institutioner bruger i dag
IntraNote som digital samarbejdspartner i optimeringen og
effektiviseringen af deres hverdag.
Løsningerne er fx kontraktstyring, generel dokumenthåndtering
eller intranettet og samarbejdsportalen IntraNote WorkSpace.
Her kan I samle al viden samt effektivisere og automatisere
jeres arbejdsgange.

For IntraNote handler digitalisering om mennesker, der deler
viden og data – og det ved vi, at du kan mærke i vores løsninger.
Siden 2001 har vi arbejdet intenst med at udvikle brugervenligt
software, som sætter kundernes kollektive viden i spil: Komplekse it-løsninger omsættes til praktisk hverdag, så du og dine
kolleger bliver klogere med jeres egen viden og dermed bedre til
at udvikle forretningen.

S10

Kube Data

Vi er specialister i digitale arkiver, integrationer, kortløsninger
og digital forvaltning. Vi udvikler brugervenlige it-løsninger til
offentlige og private virksomheder. Vores seneste produkter
er et TegningsArkiv og Insight Tools PDF værktøj til fjernelse af
følsomme oplysninger i dokumenter.

E18
Kammeradvokaten/
Advokatfirmaet Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23, 1606 København V
Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C
33 15 20 10

H22

www.kubedata.dk

Kube Data er blandt Danmarks førende leverandører indenfor
digitaliseret borgerbetjening (bl.a. pas og kørekort) samt SKI
godkendt indenfor sagsbehandling. Kube skaber driftssikre
løsninger, der sparer tid og frigør mennesker fra trivielle

Sammen er vi stærkest.
Kom forbi KIT@s stand hvor SBSYS og OS2 fremviser styrken i
kommunale samarbejder. Og hør Viborg kommune fortælle om
deres erfaringer med at forenkle kommunikationen med borgerne via brug af animation og visuel formidling.

KL

B8

Weidekampsgade 10, 2300 København S
3370 3370

A9

Rued Langgaards Vej 8, 3. sal, 2300 København S
33 98 46 00

www.knowledgecube.net

www.kl.dk

KL er interesseorganisation for de 98 kommuner i Danmark. KL
varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes
samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for
fælles initiativer og beslutninger. KL bidrager til – sammen med
kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og
lokaldemokrati.

KMD

Knowledge Cube A/S

S6

Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup
44601000

www.kmd.dk

KOMBIT

I mere end 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD’s
løsninger hjælper med at effektivisere processer og skabe
bedre service bl.a. på skole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. KMD er blandt Danmarks største it-virksomheder og er
ejet af japanske: NEC Corporation.

S12

Halfdansgade 8, 2300 København S
33349400

E5

Bag Elefanterne 19, 1799 København
Selma Lagerløfsvej 312, 9220 Aalborg
4020 9034

Vi fjerner bureaukrati og frigører menneskers ressourcer, så
tid og energi kan anvendes der, hvor den kan skabe fremdrift
og resultater.
Med vores Compliance Produkter kan 2 dyre dage hos en
advokat minimeres til 2 timers egen indsats. Så er der styr på
ISO, GDPR og NIS.

LIFA A/S

B8

Lucernemarken 1, 5260 Odense S
63136800

www.lifa.dk

www.kombit.dk

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Vi skaber et fundament
for fremtidens kommune gennem sikker, sammenhængende og
innovativ digitalisering.

Kruso A/S

Legaltech Denmark

www.legaltechdenmark.dk

Knowledge Cube er et it-udviklings- og konsulenthus med 65
dygtige og engagerede medarbejdere. Vi er specialister i at
levere forretningskritiske og innovative løsninger som skaber
digital sammenhængskraft.

www.kammeradvokaten.dk

Danmark er på vej mod at blive et stærkt digitaliseret samfund,
og med digitaliseringen følger mange juridiske udfordringer,
som skal håndteres løbende. Hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith rådgiver vi om de juridiske udfordringer
og leverer skræddersyede og integrerede løsninger, som
understøtter kundernes forretningsmæssige mål.
Med over 650 medarbejdere er vi Danmarks største private advokatkontor. Vi har en klar vision om at gøre juraen tilgængelig
gennem innovation og ny teknologi. Det betyder, at vi omsætter
kompleks viden til teknologiske og transparente løsninger til
kunder – og hele samfundet.
Vi udvikler løbende legal tech-løsninger, f.eks. Digitale Udbud
– et elektronisk udbudssystem, Aktindsigtshåndbogen – der
giver sagsbehandlere enkle og praktiske værktøjer til at lette
behandlingen af sager om aktindsigt, samt Statsstøtteguiden
– et nyt gratis værktøj, som hjælper støtteydende myndigheder
med at vurdere statsstøtterisikoen i konkrete sager.
Kom forbi vores stand og hør meget mere.

D4

Vimmelskaftet 43, 3. sal, 1161 København K
702 56789

www.jansson.dk/kommunikation

iSpoc leverer fleksible løsninger, som automatiserer jeres
serviceaktiviteter.
Grundlaget for vores løsninger er vores ITSM-værktøj, IHLP, og
en række solutions, som optimerer jeres forretningsprocesser.

Med IntraNote WorkSpace kan I opbygge skræddersyede
vidensportaler og sociale projektrum, der tilgodeser alle typer
medarbejderes unikke behov for informations- og vidensdeling.
Tilgængelig fra PC, mobil og tablets.

KIT@, foreningen af
kommunale IT- og
digitaliseringsansvarlige
www.itchefer.dk

Digitaliser field service, udrulning og vedligeholdelse af
Infrastruktur - håndter dine projekter og opgaver lokationer
med GPS lokation .
Accelerere og kvalitet sikrer projekter og opgaver ved at
digitalisere workflowet og du kan digitalt og transparent
dokumentere alt den data du skal bruge fra interne og eksterne
leverandører.
Kortlæg dine bygninger/maskiner/Sites og Infrastruktur.

IntraNote a/s

C9

Dianavej 13, 7100 Vejle
70 10 12 62

B8

Kuglegårdsvej 17, 1434 København K
3336 4444

www.kruso.dk

Kruso er et førende nordisk digitaliseringshus med mere end 20
års erfaring i udvikling af komplekse webplatforme og digitale
konsulentservices. Vi tilbyder bl.a. adgang til Open Public
Web (OPW) udviklingsfælleskabet, der særligt er rettet mod
løsningen af danske kommuners kerneopgaver.

I LIFA har vi specialiseret os i analyse og forsyning af data fra en
lang række forskellige datakilder, og adgangen til gode, valide
data skaber grobund for vækst og udvikling i kommunerne. Vi
har også en skræddersyet løsning til dig.

Liga ApS

B8

Center Boulevard 5, 2300 København S
35 36 95 05

liga.com/smartsignatur/

Afskaf passwords og opnå sikker digital identitet.
Sikker digital identitet er et nøgleelement når man som organisation skal beskytte sine brugere og sine data.
På Ligas stand kan du selv opleve hvordan en sikker digital
identitet skabes.
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Logiva A/S

D15

Mjølner Informatics A/S

Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N
70 211 360

www.logiva.dk

B8

Pilestræde 43, 3. sal, 1112 København K
3336 9696

Lersø Parkallé 101, København Ø
39274488

www.magenta.dk

Skandinaviens største it-leverandør med et gennemført open
source-fokus
Siden 1999 har vi arbejdet med web, grunddata, samarbejdsværktøjer og integration mellem fagsystemer til offentlige
institutioner.
Kontorer i København, Aarhus og Nuuk
Leverandør på SKI-aftalen 02.18 til stat, regioner og de danske
kommuner

Max Manus A/S

H9

B8

Sindalsvej 37, 8240 Risskov
70105510

www.maxmanus.dk

Talegenkendelse er en investering, som frigør tid og ressourcer
og beskytter samtidig din største investering - dine medarbejdere - mod arbejdsskader. Vi tilbyder løsninger, som udnytter
det store effektiviseringspotentiale der ligger i dokumentationsarbejdet i kommuner og regioner.

Medicin.dk

Besøg Medicin.dks stand og hør om mulighederne for at integrere information om medicin ind i jeres it-system. Det skaber
tryghed for personalet og effektive arbejdsgange. Og så har vi
rigtig god chokolade…

MediaConnect ApS

A7

Bredgade 67, 7600 Struer
7025 5585

www.mediaconnect.dk
MediaConnect er et digitalt softwareudviklings- og kommunikationshus, som gennem de seneste 15 år har arbejdet målrettet
med at udvikle, designe og drive markedets bedste og mest
innovative internetbaserede kommunikationsløsninger indenfor
infoskærme, web- og mobilapps.

Miralix A/S

H13

Snedkervej 5, 8722 Hedensted
76 41 09 00

www.miralix.dk

Miralix tilbyder borgerservice-løsninger med KonktaktCenter
og omstillingsbord, som forbinder din offentlige instans med
dine borgere og gør det nemt og hurtigt at yde optimal service.
Det giver både gladere borgere, mere effektive medarbejdere og
hurtigere sagsbehandling.
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Overlad hele projektet til os, eller lad vores it-konsulenter styrke
dit interne team
Få fingrene i branchens dygtigste folk, der formår at levere
værdi fra dag ét.
Du får et skræddersyet set-up, der matcher dit behov. Uanset
om du har brug for en enkelt .Net-konsulent, der skal styrke dit
team hos jer, eller en komplet projektleverance, er du kommet
til det rette sted.
Som kunde hos os, styrkes din organisation fordi vi leverer de
mennesker og færdigheder, du har brug for, når og hvor du skal
bruge dem.
KOM: Sikker og effektiv kommunikation kommune og borger
imellem
Mangler du også en GDPR-compliant platform til effektiv
kommunikation mellem kommune og borger?
Så er du ikke den eneste! Kravene til sikker, direkte og brugervenlig kommunikation, kommune og borger imellem, stiger. Og
det sætter kommunerne under pres. Derfor har vi udviklet KOM.
KOM er et modulært kommunikationssystem, som du kan
skræddersy og skalere så det matcher dit behov. KOM inkluderer
et chat- og opslagstavlemodul, som du kan bruge sammen eller
enkeltvis, og KOM-porteføljen udbygges løbende.
Al kommunikation i KOM er krypteret og foregår i overensstemmelse med GDPR.

Moderniseringsstyrelsen

H21

www.netcompany.com

Tænk stort, start småt. Det er mantraet når vi fører din digitale
transformation sikkert i mål.
Med mere end 30 års erfaring i it-branchen og en førende
position inden for software, brugere og innovation, skaber vi
lettilgængelige løsninger, der effektiviserer interne arbejdsgange og skaber konkret værdi for dine brugere.

Medicin.dk, Dansk
Lægemiddel Information A/S

Netcompany

Grønningen 17, 1270 København K
70131440

www.mjolner.dk

Logiva SIKKER@MAIL har siden 2003 givet private og offentlige
virksomheder mulighed for at sende digitalt signerede og
krypterede mails. I dag modtager mere end 150.000 brugere
følsomme og fortrolige personoplysninger på den mest sikre
måde. Hvad gør du?

Magenta

E2

Finlandsgade 10, 8200 Aarhus N
70 27 43 43

Netcompany har en central position og rolle i det nye
Kommunale digitale paradigmeskifte, hvor vi nu har ansvar for
opgaverne inden for:
•
AULA
•
BBR
•
Boligstøtte
•
DAR
•
DUBU
•
Ejerfortegnelsen
•
Familieydelser
•
FLIS
•
Kontanthjælp
•
SAPA
•
Social Pension
I tæt samarbejde med KOMBIT/ATP og Kommunerne sikrer vi en
hel ny digitalisering og nytænkning inden for sociale ydelser,
Skole/hjem, Teknisk forvaltning, Socialområdet, og i fællesskab
finder vi nye måder at anvende det brede datagrundlag på, der
bliver skabt i den moderne kommunale rammearkitektur.
Den nye Fælleskommunale arkitektur vil netop skabe brede
muligheder for at nytænke både fagsystemer, borgerbetjening
og arbejdsopgaver. Grunddatareformen vil også åbne op for
fællesoffentlige data, som kan skabe indsigt og sætte data i spil
på helt nye måder.

Netteam Technology A/S

H6

Øst: Vassingerød Bygade 3, 3540 Lynge, Tlf. 44 88 29 00
Vest: Sygehusvej 24A, 8660 Skanderborg, Tlf. 79 21 29 00

NOVAX A/S

E17

Bremårevej 9, 8520 Lystrup
87424 424

www.netteam.dk

www.novax.dk

Netteam er en af Danmarks førende virksomheder indenfor salg
af Netværk og IT-sikkerhed.

NOVAX A/S er en familieejet og -drevet virksomhed, som
udvikler og leverer IT til sundhedssektoren. Vi har mere end 30
års erfaring med elektroniske lægesystemer, og siden 2011 har
vi arbejdet med IT til kommunal misbrugsbehandling.

Netteam er et konsulent- og implementeringshus af netværks
-og sikkerhedsløsninger, samt collaboration, service og support
til både det offentlige og private erhvervsliv – med en lang
række kunder i alle størrelser.
Som Cisco Gold Partner i Danmark er Netteam blevet kåret
til Cisco Commercial Partner of the year 2015, 2016, 2017 og
2018, en udnævnelse givet på baggrund af Netteams stærke
kompetencer og fokus på fleksibilitet, sikre løsninger og service
overfor kunderne.
Netteam er leverandør på SKI 50.07 under delaftale 2 og 3, herunder netværksprodukter og IT-sikkerhedsprodukter. Hér kan
man købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger – og
på nogle områder on-premise løsninger eller cloud-baserede
løsninger.
Vores team af netværkseksperter ser frem til at møde dig på
vores stand H6 til en snak om de nyeste tendenser inden for
digitale løsninger og digital transformation. Vi rådgiver bl.a. om
WiFi 6, SD-WAN, Cisco DNA, Cloud Security, Umbrella/DNS, AMP
for Endpoints og Firewalls m.m.

A3

Novicell

F1

Søren Nymarks vej 6, 8270 Højbjerg
8619 0550

www.novicell.dk

Novicell har mere end 20 års erfaring med digitalisering af danske organisationer, og vi kan hjælpe jer med at træffe digitale
valg, der gør jeres løsninger tilgængelige for alle borgere og
lever op til lovgivningen.
Vi kan hjælpe jer med at navigere nemmere i det offentlige
digitale landskab, hvor WCAG 2.1, GDPR og it-sikkerhed fylder.
Kig forbi Novicells stand, få en snak med en UX-ekspert og
deltag i konkurrencen om et tilgængelighedstjek. Vi gør digital
tilgængelighed tilgængelig.

C3

Kom forbi Netcompanys stand H21 og få en snak om vores
igangværende projekter og hør også om vores andre kommunale initiativer heriblandt:

No Name Company

• Getorganized (ESDH) og vores anbefalinger til den nye
kommunale sags- og samarbejdsplatform.
• Kommunale Kontaktcenterløsninger til erhvervsområdet.
• Nytænkende affaldssystemer, som vi bl.a. har leveret til Københavns, Aarhus og mange af de storkøbenhavnske kommuner
• Kommunale tilsynsløsninger - baseret på vores leverancer til
de sociale tilsynscentre.
• Organisatoriske implementeringsydelser i forbindelse med
monopolbruddet.

www.nonamecompany.dk

www.npvision.dk

Kom forbi stand A3 og oplev nogle af markedets mest brugervenlige og fremtidssikrede betalingsløsninger. Hos No Name
Company har vi stor erfaring i at levere betalingsløsninger, hvis
funktioner spiller sammen på tværs af brugerne – fra ekspedient
til regnskabsafdeling.

Npvision Group - køber og datasletter alt jeres brugte IT-udstyr
og mobile enheder, vil lever op til GDPR standarden. Certifikat
på datasletning fremsendes (Common Criteria EAL3+/NCSC).
Udstyr der ikke kan gensælges, bliver destrueret og genbrugt
ifølge gældende miljølovgivning (ISO14001)

Teglevej 7, 2640 Hedehusene.
71 99 48 01

Npvision Group A/S
Brunbjergvej 4, 8240 Risskov
3030 4855

F10

Landgreven 4, 1301 København K
33 92 80 00

www.modst.dk

Campus understøtter strategisk og digital kompetence¬udvikling i det offentlige. Løsningen understøtter organisationen i
opgaven med at takle fremtidens udfordringer med at tiltrække,
udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere.
Campus kan understøtte hele medarbejderens arbejdsliv og
udviklingsaktiviteter rækkende fra pre-boarding til fratrædelse.
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UDSTILLER OVERSIGT O-S
Omada A/S

B3

Østerbrogade 135, 2100 København Ø
7025 0069

Oracle

E26

PostNord Strålfors

Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup
4480 8080

www.omada.dk

Hedegaardsvej 88, 2300 Copenhagen S
33 86 86 86

www.oracle.com

Pallas Informatik A/S

PALLAS Informatik er et IT-udviklingshus med stor innovationskraft som med vores digitale løsninger til den offentlige
sektor tager samfundsansvar. Vores mission er at levere digitale
produkter, der sparer plejepersonalet og sundhedssektoren
tid og penge. Vores løsninger er baseret på anerkendte faglige
plejeprincipper, med det mål at gøre den enkelte medarbejders
arbejdsgang mere effektiv, så I har mulighed for at prioritere
de indsatser, der er vigtige for borgerens omsorg, helbred og
udvikling.

Med Omadas løsning kan du få ryddet op i licenser, tildele
og fjerne adgangsrettigheder automatisk og kontrollere at
funktionsadskillelsesprincipper og regulativer som EU GDPR
overholdes.

Peak Consulting Group

Vi gør Danmark bedre.
Ved at kombinere Best Practice, forskningssamarbejder og
masser af praktisk erfaring løfter Peak eksekveringsevnen i
offentlige organisationer. Peak hjælper organisationer der,
hvor det er allersværest; at omsætte strategier og planer til
handlinger og målbare resultater.

OptimumIT

E29

Klamsagervej 35, 8230 Aarhus
41 26 74 86

B19

Refurb A/S

E20

Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet
70203647

www.refurb.dk

www.pwc.dk

E3

Besøg PostNord Strålfors på stand nr. D11 og få et dybere indblik
i hvordan digitale kommunikationsløsninger forbinder inputog outputdata, og skaber synergi i dialogen med borgere og
virksomheder.
NGDP3 og Serviceplatformen som en del af den fælleskommunale infrastruktur er blandt nogle af elementerne i den
arkitektur, som vores løsninger bygger på.
Du kan også høre mere om nye tiltag bl.a. Digital Signering,
MobilePay og Machine Learning.

www.pedab.dk

•
Beskyt data mod uautoriseret adgang
•
Overhold GDPR og håndhæv lovmæssige compliance
krav
•
Reducer ressourcekrævende manuelle processer
•
Opnå store tidsbesparelser - især i service-desken
•
Skab komplet overblik på tværs af alle systemer og
cloud applikationer
•
Frigør ressourcer til borgervendt service

www.peakconsulting.dk

Pedab Danmark A/S
Vibeholms Allé 16, 2., 2605 Brøndby
50 77 01 50

www.pallas.dk

Lyngbyvej 2, 2100 København Ø
3526 2880
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F4

DTU Science park - Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby
48 10 24 10

S2

Refurb er Danmarks førende forhandler af genbrugt IT – og vi
går forrest i kampen for at skåne miljøet ved at genbruge IT.

Omada er specialister i brugeradministration (Identity Management løsninger). Vi rådgiver vores kunder om best-practice,
strategi og tekniske implementeringer inden for brugerstyring,
rollebaseret adgangskontrol, Risk og Compliance.
Kom forbi Omadas stand og få en snak om, hvordan du kan opnå
store gevinster ved at automatisere brugeradministrationen,
sikre compliance og beskytte persondata med effektiv og
agil brugerstyring i automatiserede processer, der nemt kan
tilpasses organisationens eksisterende IT-platform.

PwC

Strandvejen 44, 2900 Hellerup
3945 3945

www.stralfors.dk

Baseret på den nyeste cloud-teknologi og best-practice
inden for ERP og HR-løsninger har Oracle og IBM bygget en
løsningsplatform målrettet de offentlige og private arbejdspladser. Fremtidens samfund bliver datadrevet, og det kræver en
datadrevet løsningsplatform. Mød os på vores stand.

EFFEKTIV BRUGERADMINISTRATION OG SIKKER STYRING AF
ADGANGE TIL SYSTEMER OG DATA

D11

A8

Larsbjørnstræde 3, 1454 Copenhagen, Denmark
80 88 46 10

H23

Generatorvej 8D, 2860 Søborg
7070 1111

ProActive Conecto

D6

Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg
82 32 32 32

Hver dag skaber vi fantastiske nye måder at lytte, se, arbejde og
samarbejde på i en verden, der bliver mere og mere digital. Det
gør vi med ledende produkter indenfor unified communications; headsets, telefoner, konferencetelefoner, og komplette
løsninger til videokonferencer.

E14

Thriges Plads 8, 5000 Odense C
70221315

www.optimumIT.dk

www.posone.dk

Kom og få en snak med os om digitaliseringsmulighederne –
f.eks. cloud og den fælleskommunale rammearkitektur. Få styr
på din adgangsstyring i forhold til organisationen. Få overblik
over dit it-landskab til din brug af cloud. Vi ses på stand E29.

PosOne A/S leverer Unified Commerce løsninger – det er
kundetilpassede løsninger, som ikke kan opsummeres på få ord.
Mød og på messen og vi fortæller glædeligt om, hvordan en
kundetilpassede løsning kunne se ud til din virksomhed eller
kommune.

E19

www.reflective.dk

D14

Digevej 114, 1.sal, 2300 København S
70807080

www.puzzel.com

Puzzel bygger på 20 års erfaring, og vi var blandt de første til at
udvikle et cloudbaseret kontaktcenter. I dag kombinerer Puzzel
omnikanal teknologi med kunstig intelligens (AI) og tilbyder
komplette løsninger til kundedialog i den digitale tidsalder.
Kik forbi vores stand.

E13

www.scandisystem.dk www.edora.dk

Havneparken 2, 7100 Vejle
5335 6123

ProAcitve er Danmarks førende Microsoft partner og leverer
rådgivning og løsninger baseret på Microsoft Azure, Office 365,
Dynamics 365 mm. Conecto er førende specialister inden for
teknologier som Citrix, Cisco og Imprivata. Sammen hjælper vi
offentlige organisationer i skyen.

Puzzel A/S

Reflective A/S

Scandi System / Edora
Klamsagervej 21B, 8230 Åbyhøj
69 13 80 30

Eksperter inden for Microsoft Teams og Skype for Business.
Dette understøttes med solid erfaring inden for ”Adoption &
Change-management”.
Vores tilgang til enhver opgave er forretningsdrevet med fokus
på brugerne, så vi sikrer, at løsningerne kommer til at opfylde
jeres forretningsmæssige behov.

www.proactive.dk / www.conecto.dk/

www.Poly.com/dk/da

PosOne A/S

RACKPEOPLE

WWW.RACKPEOPLE.COM

En komplet infrastrukturløsning.
Sammen med vores danske partnerne kan vi levere cloud- og
infrastrukturløsninger fra Huawei og IBM under SKI-aftalen. Vi
tilbyder en komplet infrastrukturløsning, som består af markedsledende teknologi samt konfiguration og skarp prissætning
af den valgte løsning.

Poly Danmark

I PwC er vi flere end 2.400 medarbejdere og partnere, som
brænder for at styrke tilliden i samfundet og gøre en positiv forskel for vores kunder, der kommer fra alle dele af erhvervslivet
og den offentlige sektor. Succes skaber vi sammen...

Vi opkøber, med henblik på renovering og videresalg, afskrevet
IT-udstyr i høj kvalitet fra erhvervslivet og det offentlige.

Har I styr på jeres organisation, og kan I udnytte de data I har?
Hvordan tildeler I adgang til IT-systemer og sikrer, at de ændres
eller nedlægges, som organisationen ændres?

Kom forbi til en snak om hvordan vi kan optimere og give jer den
bedste it understøttelse indenfor Borgerservice, Jobcenteret
samt Kultur Fritid og Ejendomme

Schultz

B11

Annexstræde 5, 2500 Valby
72 28 28 27

www.schultz.dk

Vi står bag flere af Danmarks stærkeste digitale løsninger, der
dagligt støtter tusindvis af fagfolk i deres arbejde med at sikre
velfærd, styrke retssikkerheden og skabe vækst.

Vi tilbyder et system til styring af identitet og organisation, som
giver jer det samlede overblik over afdelinger, ledere, medarbejdere samt deres roller og systemadgange.
Aktive og korrekte data skaber værdi. Organisationen vedligeholdes ét sted, og stemmer overens, på tværs af KOMBIT Støttesystemerne, Active Directory, Lønsystem og øvrige fagsystemer.
Forskelle på data i fx løn- og AD dokumenteres i rapporter.
Vi tilbyder:
• En unik integrationsmotor med mange integrationer,
• Automatisk vedligeholdelse af KOMBIT Organisation, og
administration af jobfunktionsroller,
• Ét rolle- og organisationssystem til lokale og fælleskommunale systemer,
• Provisionering af Active Directory og andre systemer,
• Fleksible processer, der udnytter de eksisterende data om
roller og organisation,
• Understøttelse af arbejdet med GDPR.
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UDSTILLER OVERSIGT S-U
SecureLink & Wingmen

A4

Roskildevej Brøndby og Søren Frichsparken, Århus

E23

Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg
32 72 59 00

www.securelink.dk

SecureLink og Wingmen er på SKI 50.07 delaftale 3. Vi fokuserer
udelukkende på IT sikkerhed og udover at forhandle, designe,
implementere og drifte de førende sikkerhedsplatforme, så har
vi også et bredt udvalg af Managed Services.

Selvbetjening.nu

ServiceNow

G1

Mads & Vitus ApS, Dronn. Ingeborgs Vej 20, 4000 Roskilde
2835 6466

www.selvbetjening.nu

Hos Selvbetjening.nu kan du på dette års Digitaliseringsmesse
bl.a. høre om:

F5

Borupvang 2C, 2750 Ballerup
70 22 27 27

www.servicenow.com

D18

Incuba – Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
70 25 64 25

www.signaturgruppen.dk

• MitID og NemLog-in løsninger og migreringen til disse
• NSIS program - to-faktor sikkerhed
• SoloID – vores app til to-faktor sikkerhed
• Adgangsløsninger til rammearkitekturen
• Single Sign On og føderationsløsninger til bl.a. Office365
• Password Reset med NemID
Mød os på Stand D 18!

Strand & Donslund A/S

F3

Vesterbrogade 149, 1620 København V
30949369

www.spendview.dk

ServiceNow is making the world of work, work better for
people. Our cloud-based platform and solutions deliver digital
workflows that create great experiences and unlock productivity for employees and the enterprise. For more information, visit:
www.servicenow.com.

Signaturgruppen A/S

Spendview ApS

Det kan være udfordrende, at omdanne sine data til forretningsmæssig værdi, - det er der Spendview kommer ind i billedet.
Vores produkt hedder Spendview Tele og udmærker sig ved, at
kunne give dig og din virksomhed det fulde overblik over jeres
telefoniforbrug ud fra de regninger i modtager fra jeres telefoniudbyder. Løsningen er udbyderuafhængig og kan let sættes op,
så den passer til jeres behov.
Hvorfor træffe beslutninger på baggrund af en fornemmelse, når
I kan træffe det på baggrund af jeres egne data med udgangspunkt i jeres tele-fakturaer.
Har du lyst til, at høre mere om mulighederne for netop dig og
din virksomhed, så mød Johnnie og David her på messen i Hal
C, stand F5.

H17

Østergade 1, 2. sal, 1100 København K
23905400

Vi er et veletableret konsulenthus, der gennem konsulentydelser
og uddannelse hjælper offentlige og private kunder med deres
forretnings- og it-arkitektur arbejde.
Gode digitale løsninger skabes først og fremmest igennem en
god forståelse af forretningen i kombination med teknologiske
muligheder. Ved at arbejde med forretnings- og it-arkitektur får
I skabt et solidt digitalt fundament for jeres digitaliseringsindsatser. Vi kan hjælpe jer i dette arbejde.
Det er afgørende for vores kunders succes, at de har ejerskab
til de løsninger, der kommer ud af digitaliseringsindsatsen. Det
fordrer efter vores erfaring, at kunden i et vist omfang besidder
arkitekturkompetencer. Derfor tilbyder vi en del kurser indenfor
arkitekturdisciplinerne, og kombinerer gerne løsning af konkrete opgaver med udvikling af kundens kompetencer.
Vores kurser dækker bl.a. forståelse af” Fællesoffentlig Digital
Arkitektur (FDA)”, ”Begrebs- og forretningsmodellering”, ”Arkitekturmodellering med ArchiMate®” og ”Løsningsarkitektur”.
Vi har især fokus på videnoverførsel og kompetenceudvikling,
hvilket betyder at vi ofte tilbyder et kompetenceforløb, som en
kombination af kurser, workshops og mentoring.

Trapeze Group Europe

E24

Sommervej 31D, 4. sal, 8210 Aarhus V
87441600

www.taxon.dk

www.s-d.dk

Hvordan omdanner man data til forretningsmæssig værdi?
Spendview understøtter det fællesoffentlige mål om øget digital
kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger og
effektiviseringsmuligheder i kommunerne.

Taxon ApS

www.trapezegroup.eu

Taxon er markedsførende indenfor automatisk tekstanalyse,
metadataopmærkning og klassifikation.
• Automatisk postsortering 24/7 med fuld sporbarhed.
• Automatisk KLE- og metadata-opmærkning (CPR, CVR, sagsnr.
m.m.).
• Automatisk GDPR-scanning for følsomme personoplysninger
- undgå persondatalæk.
Vind en gratis workshop på vores stand!

Med Trapeze Group Europes specialudviklede softwareløsninger
til kommunal bestillingskørsel får du optimal understøttelse
af dit arbejde med visitering af borgere, planlægning af ture
og vognløb - og med de ændringer og justeringer, der altid
forekommer i forbindelse med den daglige drift.

Tunstall A/S

E31

Niels Bohrs Vej 24, Stilling, 8660 Skanderborg
87 93 50 00

www.tunstall.dk

Tunstall leverer teknologiske hjælpemidler til plejecentre,
hjemmepleje mv. Vi ved, hvordan bl.a. Digitalt Tilsyn, netværk
og kaldeanlæg bliver en naturlig del af en it-afdeling. Vi er den
ideelle partner på området, og kan rådgive om it-arkitektur i
specialinstitutioner og plejecentre.

• AULA – Alle kommuner med Selvbetjening.nu får adgang til en
række nye borgerrettede Guides til Aula.
• Ledelsesinformation med Selvbetjening.nu –Kommuner
kan få et totalt overblik over tids- og ressourceforbrug ifb.
med borgerbetjening, og Selvbetjening.nu kan integreres med
kommunens telefoni- og kø-system så opslag og registrering
foregår automatisk.

SimplySo

H11

Sweco A/S

Viborgvej 159A, 8210 Århus V
93200200

Ørestads Boulevard 41, 2300 København S
7220 7207

www.simplyso.com

www.sweco.dk

Har du brug for at få effektiviseret arbejdsgangene i din
organisation og samtidig sikre en god service for borgere,
kunder og professionelle brugere, så kom og besøg os på
vores stand og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

• Fagligt nyt i Selvbetjening.nu – Flere myndigheder anvender
Selvbetjening.nu til at sende faglige nyheder til kommunerne.

Vi har med SimplySo fået en løsning til Office 365 som giver selv
de mindst stærke it-brugere en logisk måde at tilgå værdifuld
information på alle devices” Niels Christiansen, Afdelingsleder
Entreprenør enheden Aalborg Kommune.

SkabelonDesign

Wilders Plads 15, 1403 København
70 20 72 47.

www.skabelondesign.dk
SkabelonDesign leverer skabelonløsninger til Word,
PowerPoint, Excel og Outlook, som kan benyttes i Office 365,
SharePoint og lokale versioner af MS Office. Løsningerne kan
bruges uanset hvilket styresystem eller hardware-enhed du
bruger. Vi har standardintegrationer til alle førende ESDH, DAM
og CRM systemer.
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Staten og Kommunernes
Indkøbsservice A/S

H18

H. C. Hansens Gade 4, 2300 København S
33 42 70 00

www.ski.dk

SKI laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det
offentlige og afløfter udbudspligten. Når vi løfter i flok, opnår vi
større besparelser og bedre betingelser. Besøg vores stand og
hør, hvordan du kan få mest ud af SKI’s aftaler.

B10

Tier1 Asset A/S

D17

Hejrevang 18, 3450 Allerød
70250760

B15

Tuborg Boulevard 12, 3 sal. 2900 Hellerup
369 44 006

www.tier1asset.com

www.uipath.com

Bliv en del af et bæredygtigt cirkulært økosystem med Tier1
Asset’s ISO Certificerede IT produkter og services. Mød os
på stand D17 og find ud hvordan. #CSR #GDPR #WEE #ARS
#UN-GLOBAL-GOALS #CIRCULAR-ECONOMY #SUSTAINABILITY
#IT-ASSET-RECOVERY

TOPdesk

UIPATH

Vi leverer den mest avancerede Enterprise #RPA-platform,
bygget til forretning og IT. Mere end 2.750 erhvervskunder og
offentlige agenturer bruger UiPath’s RPA-platform til hurtigt
at implementere software-robotter, der perfekt emulerer
og udfører gentagne processer, hvilket øger virksomhedens
produktivitet, sikrer overholdelse og forbedrer kundeoplevelsen.

B18

Telegrafvej 8, 2750 Ballerup
7015 7500

www.topdesk.dk

IT Service Management, Facility Management, digitaliseret
Borgerservice: Mulighederne i TOPdesk er mange – og vores
samarbejde med over 30% af danske kommuner og talrige
offentlige institutioner, betyder at vi kender kravene for offentlig
digitalisering og effektivisering. Hvordan kan vi hjælpe dig?
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UDSTILLER OVERSIGT U-Z
Wizkids A/S

E4

H7

Lysholt alle 10, 7100 Vejle
70206959

www.wizkids.dk

www.zylinc.com

AppWriter er det mest innovative læse- & skrivestøtteværktøj
til dato. Identiske ikoner på tværs af platformene - det er nemt
for medarbejderne hurtigt at vænne sig til indsttilings- og
justeringsmulighederne på tværs af platformene.
Medarbejderen vil hurtigt finde motivationen frem til at udføre
hverdagens arbejdsopgaver.

Zylinc - en teknologisk rejsepartner for kommunerne og har
udviklet sig til at være en af de foretrukne leverandører af
Unified Communication-løsninger til danske kommuner.
Med sine platformsuafhængige omstillings- og kontaktcenterløsninger, kan Zylinc bygge bro mellem kommunikationssystemer, operatører
og platforme og dermed sikre, at danske kommuner kan
kommunikere smartere med borgerne. På den måde spares
ressourcer og borgerne oplever en bedre service.

Zagg International

SAMMENSÆT DIN DAG PÅ
DIGITALISERINGSMESSEN.DK
MESSENS HJEMMESIDE GØR DET NEMT AT SAMMENSÆTTE DIT EGET PERSONLIGE PROGRAM HJEMMEFRA. OG TAKKET
VÆRE KORTFUNKTIONEN, KAN DU PÅ MESSEN LØBENDE FØLGE MED I, HVILKE INDLÆG DU SKAL HØRE I LØBET AF DAGEN,
SAMT HVILKE UDSTILLERE DU SKAL HUSKE AT BESØGE.

B1

103 Shannon Industrial Estate
+46 766105988

www.uptimedevelopment.dk

www.zagg.com

Uptime skaber skræddersyede IT-løsninger, tilpasset den
enkelte kunde. Kunderne er private virksomheder såvel som
offentlige instanser. Vi tilbyder digitalisering gennem mobile
Apps og webbaserede løsninger. Uptime består af lidt over 100
medarbejdere i Danmark, Norge, Schweiz og Estland.

ZAGG er et førende brand indenfor tilbehør til mobiltefoner og
tablets med millioner af solgte enheder verden over. Med en
bred vifte af produkter hjælper vi forbrugeren med at højne
effektiviten på deres arbejdsplads.
Vores sortiment omfatter skærmbeskyttere, tastaturer og
covers. Produkter der beskytter medarbejdernes og elevernes
mobile enheder uden at hæmme produktiviteten.

VisioSign A/S

C6

Strandvejen 104A, 2900 Hellerup
70232328

Roskildevej 8, 2620 Albertslund
31 68 02 00

Uptime Development A/S

Zylinc

B9

Pilehøj 9, 3460 Birkerød
39 63 39 06

www.visiosign.com/da/
VisioSign er leverandør af infoskærme og møderumsløsninger
til private virksomheder og offentlige institutioner. Vi er specialister i infoskærme med og uden touch, skærme til møderum og
wayfinding. På Digitaliseringsmessen udstiller vi ud over vores
infoskærme 2 koncepter: CalmViso og sessions.

Digitaliseringsmessen19 har over 120 forskellige udstillingsområder
og scener, så det kan være sin sag at overskue det hele for publikum. Det er der råd for på messens hjemmeside, som både kan
anvendes på computer og tablet/mobiltelefon.
Man kan på messens hjemmesiden sammensætte sit helt eget messeprogram, og markere både indlæg på scenerne og udstillere som
”favoritter”. Hvis du har en tablet eller smartphone kan du således
på selve dagen tilgå dit eget program og løbende følge med i,
hvor du skal huske at være i løbet af dagen.

Vitec MV

E32

Lucernemarken 17, 5260 Odense C.

www.Vitec-mv.com

Vitec MV
Vi hjælper ordblinde børn og voksne med at læse og skrive. Med
vores læse- og skrivestøttende software kan dine ordblinde
medarbejdere læse og skrive hurtigere og med færre fejl. Det
øger kvaliteten i arbejdet og giver større arbejdsglæde.
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For at lave din egen favoritliste skal du blot klikke dig
ind under enten ”Udstillerliste” eller ”Program” på
www.digitaliseringsmessen.dk Ud for hvert indlæg eller
udstiller kan du klikke på et stjerneformet ikon for at tilføje
det pågældende element til din favoritliste.

Hjemmesiden husker dit valg ud fra din e-mailadresse, så første
gang du markerer noget som favorit, bliver du bedt om at angive
din e-mailadresse. Skal du se dit favoritprogram på en anden
enhed – f.eks. på din mobiltelefon på selve messen – så skal du
blot klikke på ”Dine favoritter” i hjemmesidens menu og skrive den
samme e-mailadresse igen. Så kommer dit personlige program
frem.
Når du klikker på en udstiller på udstillerlisten, åbner du mere information om udstilleren, og via et kort kan du se, hvor udstilleren
har stand på messeområdet. På en tablet eller smartphone kan du
zoome ud og ind på kortet med fingrene, så det er let at se, hvor
de enkelte udstillere har stande på messen.
l

VI HÅBER AT ALT DETTE VIL GØRE DET NEMMERE FOR DIG AT OVERSKUE HELE DET STORE MESSEOMRÅDE,
OG AT DET VIL VÆRE MED TIL AT FORBEDRE DIN MESSEOPLEVELSE.
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IPA ER DET NYE RPA
FUJITSU ER FØRENDE INDEN FOR DE NYESTE TEKNOLOGIER TIL AT AUTOMATISERE PROCESSER I DANSKE ORGANISATIONER. NU KOMMER DER FOR ALVOR SKRED I UDVIKLINGEN, SOM HAR ET KÆMPE POTENTIALE.
Danske organisationer er godt i gang med at automatisere processer, der kan lette arbejdsgange og frigive
ressourcer. De næste år kommer det til at gå rigtig stærkt,
fortæller Jan Bache, som er leder af Fujitsus Center of
Excellence for Robotics og blandt talerne på årets Digitaliseringsmesse.

”Vi er der, hvor vi så at sige automatiserer de digitale løsninger. Adskillige kommuner er i gang med RPA-projekter,
hvor relativt simple processer automatiseres. Men der er
plads til langt mere, og det er det nye, vi kommer til at se,
for gevinsterne er store,” siger Jan Bache fra Fujitsu.
Et af de steder, RPA (Robotics Process Automation) anven-

des i praksis, er i en storkøbenhavnsk kommune.
Her har man med Fujitsus hjælp automatiseret
omkring 15 forskellige processer. Det gælder
for eksempel, hvis en entreprenør skal søge om
at lukke en vej til vejarbejde. Når entreprenøren
udfylder en fast formular, får han stort set øjeblikkeligt at vide, om det kan lade sig gøre, blandt andet
fordi RPA’en sammenholder de indtastede data
med andre tilgængelige data, for eksempel om
begivenheder i samme tidsrum.
Ifølge Jan Bache kan vi forvente at se mere
komplicerede processer blive automatiseret de
kommende år. Allerede i løbet af de næste 2-4 år
vil RPA-projekter i nogen tilfælde blive erstattet af
såkaldte IPA (Intelligent Process Automation), som
i langt højere grad også kan analysere den data,
der kommer ind, og som dermed har potentialet til
at effektivisere danske virksomheder i langt højere
grad, end vi ser i dag.

”RPA er ét stop på
digitaliseringsrejsen.
Det er smart til relativt
simple processer, men
har sine begrænsninger, der gør, at du typisk kun
kan automatisere 3-10 pct. af arbejdsgangene i en
virksomhed. Men tilføjer du elementer af kunstig intelligens, kan man faktisk automatisere op mod 50
pct. i mange tilfælde,” siger Jan Bache fra Fujitsu.
Man skal dog ikke forhaste den digitale udvikling,
understreger Jan Bache, for så risikerer man at få
en dårlig oplevelse, som kan afholde én fra et tage
flere digitale skridt fremad. Den rette tilgang er
at begynde med at automatisere de mest simple
processer, og så bygge videre derfra.
l

3
HURTIGE

TIL FUJITSUS SALGSDIREKTØR

HVAD ER DIN VISION FOR DIGITALISERING?

DAVID LANGE

Jeg vil gerne have flere åbne data til danskerne, flere digitale
løsninger, der frigiver ressourcer, og at flere rykker i clouden, hvor
værktøjer og teknologier som AI og machine learning ligger bedst.
Derudover så jeg gerne en større åbenhed over for innovation udefra,
herunder flere åbne muligheder for adgang til data, der kan bruges
i for eksempel IOT-projekter. Det vil gøre digitaliseringen mere
effektiv, billigere og mere sikker.

HVORFOR ER FUJITSU DEN RETTE PARTNER
PÅ EN ORGANISATIONS DIGITALE REJSE?
”Vi har været med til at drive den digitale udvikling i en lang række danske kommuner foruden mange virksomheder. Vores virkelige styrke er, at vi har en teknisk
baggrund, som kan suppleres med management konsulenter og lean-konsulenter efter behov. For de fleste andre er tilgangen omvendt.
Samtidig har vi en stærk global muskel i Fujitsu, som årligt investerer to mia. usd i udviklingen af ny teknologi, og vi kan hive kompetencer ind fra udlandet med
meget detaljeret branchekendskab. Det gør os i stand til for alvor at udvikle banebrydende løsninger, der gør en forskel, og du kan se, at vi ligger helt i top, når
analysehuset Gartner vurderer leverandørernes evne til at skabe innovation og eksekvere på den.”

HVOR LANGT ER VI I DINE ØJNE KOMMET
MED DIGITALISERINGEN I DANMARK?
”På det offentlige område, er vi kommet rigtig langt og er blandt de absolut førende. I det
private erhvervsliv går det lidt langsommere. Mange er en smule uvidende om mulighederne. Vores rolle er jo så at give kunderne ro i maven, både i forhold til at skabe de
lovede effektiviseringer og at sørge for, at sikkerheden er i top.”
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OM FUJITSU
Fujitsu er Japans førende Information
and Communication Technology-virksomhed
og tilbyder en komplet portefølje af teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring
132.000 Fujitsu-medarbejdere supporterer
kunder i over 100 lande. Læs mere på www.
fujitsu.com/dk
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DE 3
ÆNDRINGER

1.

For det første skal vi hurtigt blive enige om at gøre Danmark
til et digitalt laboratorie, hvor innovative løsninger, der virker,
hurtigt rulles ud som nationale standarder. På den måde kan
de enkelte løsninger vokse sig robuste, og virksomhederne får
den fornødne økonomi til at fortsætte udviklingen af løsningerne og på sigt måske udbrede den til globale markeder.

2.

For det andet skal det offentlige og leverandørerne blive bedre
til at gå fra pilotprojekter til storskala-drift. I Danmark må vi
være noget nær verdensmestre i at finde på smarte løsninger.
Vi er kort sagt gode til at få ideer og til at sætte dem i drift
– i mindre skala. Til gengæld kniber det med at få skaleret
projekterne.

EG: KAN ROBOTTER OG DATA GIVE
OS GULD OG GRØNNE SKOVE?
ENHVER BORGMESTER OG ENHVER KOMMUNALDIREKTØR VIL
GERNE KUNNE TILBYDE BORGERNE BÅDE GULD OG GRØNNE
SKOVE. ELLER SAGT PÅ EN ANDEN MÅDE, ET RIMELIGT SKATTETRYK OG ET SERVICENIVEAU, HVOR BORGERNE STADIG FÅR DE
VELFÆRDSYDELSER, SOM DE HAR BEHOV FOR OG FORVENTER.
ALT FOR OFTE MÅ DE KOMMUNALE BESLUTNINGSTAGERE
IMIDLERTID NØJES MED AT PRÆSENTERE BORGERNE FOR ET
VALG: HØJERE SKATTER ELLER FORRINGET VELFÆRD.
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Guld og grønne skove. Drømmen for enhver it-leverandør, der leverer
løsninger til landets kommuner, er at kunne levere den digitale understøttelse af hverdagen, som gør kommunen i stand til at få mere ud
af ressourcerne, uden at medarbejderne slider sig op, eller borgerne
bliver utilfredse. Derfor er det frustrerende at se til på sidelinjen. For
teknologien og teknologileverandørerne er klar til at levere den digitale
transformation, men det offentlige hænger stadig i bremsen.
Et godt eksempel er simpel anvendelse af RPA-teknologi. Selv om
der er kommet gang i mange projekter med software-robotter, der
overtager rutineopgaver som administration af dagpengerefusion og
AKUT-midler, er der tale om isolerede projekter, der ikke spreder sig fra
forvaltning til forvaltning endsige fra kommune til kommune.

Hvis vi skal hjælpe det offentlige med at få mere ud af pengene,
krone for krone, og leve op til ambitionen om at levere digitalisering i verdensklasse til borgerne, så kræver det mindst tre
ændringer i praksis.
Som leverandør af kernesystemer til det offentlige står vi med store mængder data, som vi håndterer og beskytter på vegne af det
offentlige. Data som kan udnyttes langt bedre, end de bliver det i
dag. Data kan bruges til at analysere behov, forudsige efterspørgsel og optimere f.eks. vagt- og ressourceplanlægning. Men data er
intet værd, så længe de ligger gemt og glemt på serverne. Derfor
håber vi, at det offentlige vil blive mere offensive og definere deres
behov, så vi som leverandører kan udvikle de bedste løsninger.

3.

Endelig skal det offentlige være i bedre dialog med de private
leverandører i forhold til rollefordelingen. Det fremmer
ikke innovationen, at den enkelte kommune selv opbygger
udviklingsafdelinger, i stedet for at fokusere på at identificere
og gentænke de opgaver, som de gerne vil have løst. Desværre
har det offentlige det stadig med at tænke lidt for meget i
konkrete teknologier baseret på gårsdagens hypes i stedet for
at stille sig selv spørgsmålet: Hvad er det for udfordringer, som
vi gerne vil have løst? Så kan vi nemlig nærme os en situation,
hvor det offentlige og det private samarbejde får de optimale
samarbejdsforhold.

l

Sammen kan vi blive i stand til at love
borgerne både guld og grønne skove.
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DANMARKS STØRSTE IT-INDKØBER:

”DET ER IKKE LIGE MEGET
MED BØRNEARBEJDE OG
FAIR TRADING!”
DET NORDISKE BÆREDYGTIGHEDSINITIATIV ATEA SUSTAINABILITY FOCUS (ASF) GIVER NU DANSKE KOMMUNER ET FORUM,
HVOR DE MED ÉN STEMME KAN PÅVIRKE HELE DEN DIGITALE FORSYNINGSKÆDE.
Når Mathilde fra 5.C forventningsfuld pakker sin nye skole-pc ud,
er det danske samfund blevet lidt mere digitalt. Men samtidig
med at vores samfund bliver rigere på grund af stigende digitalisering – herunder i vores skoler – øges risikoen for, at uligheden og
uretfærdigheden i de lande, der bidrager med sjældne mineraler til
vores computere og smartphones, vokser.
”Skåret ud i pap, kan man sige, at mens Mathildes pc repræsenterer
en stigende videnskurve herhjemme, bliver drenge på Mathildes
alder firet ned i mørke wolfram-miner. Derfor er vi nødt til at arbejde
sammen om at eliminere bl.a. børnearbejde og brugen af miljøskadelige kemikalier i hele vores leverandørkæde,” siger Magnus
Sallbring, SVP, Culture & Marketing hos Atea Danmark.

VILJE TIL BÆREDYGTIGHED
Siden 2017 har Magnus Sallbring i Atea Group haft fokus på, hvordan it-indkøbere i Norden konkret kan påvirke it-forsyningskæden i
en bæredygtig retning. Resultatet er Atea Sustainability Focus (ASF)
- et banebrydende netværk, som samler de nordiske it-indkøbere,
så de med én samlet stemme kan bidrage til at øge bæredygtigheden i den globale it-industri.
”Som Danmarks største it-indkøber, synes jeg, det er naturligt, at
Atea går forrest. Jeg oplever en enorm vilje og efterspørgsel hos
vores kunder til at gøre noget aktivt, der sikrer, at vores digitale
enheder ikke er fyldt med konfliktmineraler hentet op af undergrunden af børnearbejdere i urohærgede dele af verden.”

KOMMUNER SKAL TAGE ANSVAR
Ifølge Magnus Sallbring er bæredygtighedsinitiativet også en klar
opfordring til danske kommuner om at tage et globalt, socialt medansvar for digitaliseringen. It-leverandørernes standard-erklæringer
om compliance i forhold til bæredygtighed kan ikke stå alene.
”ASF er derimod et eksempel på, hvordan danske kommuner i
samarbejde med blandt andre IKEA, Nordea og Tetra Pak konkret
kan påvirke it-bæredygtighed med globalt udsyn og gennemslagskraft.”

NORDISK GENNEMSLAGSKRAFT
Omkring 1000 af de største nordiske it-indkøbere er i dag med i
ASF, som hvert år inviterer alle nordiske it-afdelinger til at deltage i
en kundedialog, hvor de har mulighed for at fortælle, hvilke områder der er vigtigst for dem lige nu inden for it og bæredygtighed.
Som del af ASF er der ligeledes etableret et Advisory Board, som
hvert år behandler, udvælger og videregiver en række konkrete
anbefalinger fra de nordiske it-indkøbere direkte til ledelsen i
Responsible Business Alliance (RBA). RBA har 140 medlemmer, seks
mio. medarbejdere og tusindvis af underleverandører og er verdens
førende koalition inden for bæredygtighed i it-industrien.
Effekten er ikke udeblevet! Senest har RBA implementeret Advisory
Boardets anbefalinger om en fælles og gennemsigtig rapporteringsmetode, når medlemmerne skal redegøre for bæredygtigheden i deres forsyningskæder.
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SÅDAN ARBEJDER ATEA SUSTAINABILITY FOCUS
1.
It-indkøbere fra offentlige og private virksomheder i hele Norden identificerer de
vigtigste områder inden for bæredygtighed i en stor online undersøgelse
2.
Den årlige ASF-rapport indsamler de nordiske markeders indsigt, viden og
forventninger til en mere bæredygtig it-branche
3.
Det uafhængige ASF Advisory Board, som består af nordiske ledere fra både
den private- og offentlige sektor, udarbejder derefter en rapport med konkrete
anbefalinger på baggrund af ASF-rapporten
4.
Den globale nonprofit-organisation Responsible Business Alliance (RBA), der
repræsenterer 140 medlemsvirksomheder fra forskellige led i forsyningskæden,
beslutter på baggrund af anbefalingerne fra ASF Advisory Board, hvilke aktiviteter
organisationen vil søsætte fremover
5.
På det årlige event, ASF Forum, i Stockholm, rapporterer RBA hvilke tiltag, der
bliver implementeret samt indgår i dialog og workshops med it-indkøberne

Læs mere om hvordan din organisation kan bidrage til større bæredygtighed i it-branchen her:

GLOBAL IT-BRANCHE KIGGER PÅ DANMARK
Ifølge Magnus Sallbring kigger den globale it-industri lige nu på
Danmark og Norden, fordi omverdenen anser de nordiske it-indkøbere for at være blandt de mest progressive og ambitiøse ift.
bæredygtighed.
”Det er præcis derfor, at vi, der sælger og køber it i Danmark og
Norden, har et kæmpe ansvar for at sikre bæredygtigheden i hele
vores forsyningskæde,” siger Magnus Sallbring og fortsætter:
”Og hvis vi er mange nok, der insisterer på bæredygtighed, når vi
køber it, så sker der to ting: For det første ender bæredygtighed
med at blive profitabelt for både offentlige og private it-indkøbere. Derudover kan vi, der køber it - Atea og kommunerne – se
kunderne, borgerne og vores børn i øjnene og sige; nej, det er
ikke lige meget med børnearbejde og fair trading.”
l

www.atea.dk/asf
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ET KENDT
ANSIGT?

Beslutningsstøtte
til Borgerservice
Når I skal identificere borgeren og godkende pasfotos,
hjælper Biometrics nye ansigtsgenkendelse til at tage
den rigtige beslutning.
Det sikrer hurtig og korrekt sagsbehandling og giver
mulighed for mere effektiv selvbetjening.
Besøg os på stand S7 og oplev at blive
genkendt på den gode måde.
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