
  

 

 

 

 

 

Program 

PUG konference 2013 
 

 

 

Tirsdag 19. marts 2013 

• 09:00 – 09:15 Ankomst med kaffe og brød, samt velkomst – PUG bestyrelsen 

• 09:15 – 10:15 ”Automatisering og selvbetjening” – Lise Hostrup, Topdanmark  

• 10:15 – 11:05  Workshop: “Dataload – Ett automatiserat sätt att förvalta masterdata” – Göran  

 Wihlgaard, Atea Sverige 

• 11:05 – 11:20 Pause 

• 11:20 – 12:10 Workshop: ”WebEUskjema i Statens vegvesen – på riktig vei” – Grete F. Berg (N) 

• 12:10 – 13:00 Workshop: ”Konvertering til POB G6” – Allan Eriksen, Vordingborg kommune (DK) 

• 13:00 – 14:00 Frokost og networking 

• 14:00 – 14:50 Workshop: ”Automatisering af password reset via selvbetjening” – Finn Jensen,  

 FastPassCorp (DK) 

• 14:50 – 16:00 Eksternt indlæg: ”Bedre borgerservice med enklere midler” – Bodil Thomsen, Sorø  

 kommune (DK) 

• 16:00 – 16:15 Pause  

• 16:15 – 19:00 Social aktivitet (udendørs udfordringer og hygge ved bål) 

• 19:30 – Middag 

 

 

Onsdag 20. marts 2013 

• 09:30 – 09:45 Opsummering af dag 1  

• 09:45 – 10:00 PUG Generalforsamling 

• 10:00 – 10:15 PUG Aktiviteter (PUG’s hjemmeside, nationale møder, medlemmer) 

• 10:15 – 10:30 Pause 

• 10:30 – 11:00 “Generelle nyheder fra Wendia” – Kerstin Daun, Wendia 

• 11:00 – 11:15 Pause 

• 11:15 – 12:30 ”POB nu og fremover, del I” - Atle Nilssen, Wendia 

• 12:30 – 13:30 Frokost og networking 

• 13:30 – 14:30 ”POB nu og fremover, del II” - Atle Nilssen, Wendia 

• 14:30 – 14:45 Afrunding af konferencen og afrejse 

• 14:45 –  Busafgang mod Københavns lufthavn 



   

 

 

 

 

 

 

Nærmere omNærmere omNærmere omNærmere om indlæg og workshops: indlæg og workshops: indlæg og workshops: indlæg og workshops:    
 
 

”Automatisering og selvbetjening” – Lise Hostrup, Topdanmark (dansk) 

I Topdanmark har man revitaliseret POB i forbindelse med indføring af ITIL 

processer for incident, change og senest problem. Processerne blev udviklet og tilpasset 

Topdanmark, POB blev tilpasset processerne (uden at afvige meget fra standard POB) og 
retningslinjer indført, så felter nu bliver brugt ens i alle afdelinger. Udbredelsen af web forms og 

udfyldelse af disse er med til at fremme selvbetjening og automatisering. 

 

 

”Dataload – Ett automatiserat sätt att förvalta masterdata” – Göran Wihlgaard, Atea 
Sverige (Workshopen hålls på svenska) 

I denna workshop visar Atea Sverige hur man med enkla och standardiserade sätt automatiskt 

hanterar förvaltningen av all typ av masterdata i POB. 

 

 

”WebEUskjema  i Statens vegvesen - på riktig vei” – Grete Fanny Berg, Statens 

vegvesen (Workshopen holdes på norsk) 

Denne workshop vil se på hvordan Statens vegvesen har forbedret brukerservicen ved hjelp av 

Web-skjema. Vi skal også se litt på hvordan Web-skjemaene med div. funksjoner er bygget opp. 

 

 

”Konvertering til POB G6” – Allan Eriksen, Vordingborg kommune 

(Workshoppen holdes på dansk) 

Vordingborg kommune fortæller om deres oplevelser i forbindelse med konvertering fra POB21 

til POB G6. Kommunen har gennem 1½ måned flyttet data, tilpasset anvendelsen af POB samt 
taget nye funktioner i brug og har nu kørt med POB G6 i produktion i en måned. Få svar på 

spørgsmål som: Hvor meget tid er der brugt? Er det nemt? Giver en konvertering noget til IT? 

 

 

”Automatisering af password reset via selvbetjening” – Finn Jensen fra 
Wendia-partner FastPassCorp (Workshoppen holdes på dansk) 

Her vil man se på hvordan man kan fjerne op til 35% af incidents i service desken ved at lade 

brugere nulstille deres password via selvbetjening. Wendias partner viser hvordan deres produkt 

FastPass sammen med POB kan skabe værdi for forretningen og samtidig øge serviceniveauet. 

 
 

”Bedre borgerservice med enklere midler” – Bodil Thomsen, Sorø kommune (dansk) 

I Sorø Kommune har man i løbet af de sidste år, skabt en af Danmarks bedste 

borgerservicefunktioner. Både med en egen målrettet indsats og med et tæt samarbejde med 

andre kommuner, er der skabt en løsning, som giver borgerne adgang til selvbetjening og 
vejledning det meste af døgnet. Bodil fortæller om den proces Sorø Kommune har været 

igennem samt hvad de har opnået, og hvad de forventer at opnå med digitale løsninger. 


