
Årsmøde M3USER
GROUP

Denmark

P
R

O
G

R
A

M
 O

N
S

D
A

G
 D

EN
 15

. JU
N

I

15.-16.
juni

8.30 REGISTRERING AF DELTAGERE

9.30 Velkommen 
v/ M3 User Group Denmark - Charlotte Olling

09.45 Life in Cloud
Infor v/ Ole Rasmussen, VP Product Management 

10.45 PAUSE

Lokale A Lokale B Lokale C

11.15
Digitalisering Source to pay 
– strategisk indkøbsstyring
v/ Klaus Landsmann, Columbus

Sælgerløsning baseret på M3, Merit Portal & 
 Salesforce ved Mac Baren Tobacco Company

v/ Carsten Geisler Hansen og Jeppe Isaksen, Mac Baren Tobacco Company A/S

M3 output cloud readiness
v/ Dat-Schaub + Hans Møller Hansen, Columbus

12.00 FROKOST

13.00
VINCE - masterdata management

v/  Helle Mering, Thomas Falkenberg Dohn, Ian Lee Bønneland 
& Michel Strøm Tandrup, VINCE

Eventhub 
v/ Jørgen Klenø, Brdr. AO.  

Carsten Geisler Hansen & Jeppe Isakse, Mac Baren

Columbus Education & Accelerator Program 
v/ Catharine Linsbauer, Columbus

13.45 PAUSE

14.00

 
Round Table

v/ Ole Rasmussen, Infor & Jan Pedersen, Columbus 

Kom og stil spørgsmål til nogle af M3 verdens mest kompetente personligheder 

14.45 PAUSE - KAFFE

15.15

Plenum
v/ Columbus

Status på M3 forretningen samt tilknyttede forretningsområder:
M3 og M3 care (Søren Jepsen), Data & Analytics (Karina Behr Andersen), Digital Commerce (Steffen Johansen) og Strategy & change (Erik Lett).

16.15 GENERALFORSAMLING

17.00 SLUT PÅ DAG 1

17.15 Socialt arrangement 

19.15 Cocktail

19.30 MIDDAG & UNDERHOLDNING
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DAG 2

8.30

ERFA-grupper v / Sussie Lynge 
Intro & afrunding ved M3UG 

Når netværk og videndeling gør forskellen. Et inspirerende og lavpraktisk indlæg som giver svaret på, hvad der skal til for at skabe bedre 
resultater gennem videndeling og hvordan man kan arbejde med netværksgrupper på tværs.  

I får indsigt i, hvad der kendetegner de mest succesfulde netværk, hvilke ting man skal være obs på og hvordan I nemt kan få stor gavn af 
hinanden på tværs og udnytte hinandens styrker og forskelligheder på bedst mulig vis. 

Alle bliver involveret og I får talt sammen på kryds og tværs og I vil opleve at lære hinanden bedre at kende allerede under indlægget. 
I får sat rammerne for, hvordan netværk kan gøre en forskel for jer og taget det første skridt på vejen til systematisk at danne netværksgrupper 
på tværs ved at blive tage udgangspunkt i modellen Netværks Stjernen sammen.

Indlægget bygger på Susie Lynges bog om videndeling ”Videndeling der virker – sådan arbejder I med netværk” skrevet i samarbejde med 
netværksforsker og professor på CBS Peter Holdt Christensen. Bogen er en guide, den første del indeholder teori, og cases og anden del inde-
holder en praktisk guide til at arbejde med videndeling på tværs og netværksarbejde. Susie Lynge har trænet mere end 40.000 medarbejdere 
og ledere i videndeling og netværk og er forfatter til flere bøger om emnet. Hendes indlæg er fyldt med praksisnære eksempler og tilgangen og 
metoderne er lige til at bruge bagefter.

09.50 PAUSE

Lokale A Lokale B Lokale C

10.20
Intro til netværksstjernen - del 1  

v/ Susie Lynge
Infor OS til on premise 

v/ Martin Jensby, Infor

11.25 PAUSE

11.30
Arbejde med netværksstjernen - del 2

v/ Susie Lynge
Hvordan får du mest muligt ud af Concierge? 

 v/ Bjorn Svensson, Infor

12.15 FROKOST

13.00
Infor OS til on premise

v/ Jakob Justesen Jensen, Columbus
Interform - outputmanagement, print, dokumentdesign

v/ Leif Jakobsen, Logitrans A/S
Hvad er “forandring”?
v/ Michael Meisner, Infor

13.45 PAUSE

13.50

 
Plenum v / Infor 

v/ Oddbjørn Johansen, Michael Meisner & Kent Petersen 

Når Status på Infor Danmark - organisation & fremtid

14.45 OPSAMLING PÅ ÅRSMØDET. UDTRÆKNING AF PRÆMIER. TAK FOR DENNE GANG V/ M3UG - CHARLOTTE OLLING
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TEMA EMNE

Kl. 11.15

LOKALE A LOKALE B LOKALE C

Digitalisering Source to pay  
– strategisk indkøbsstyring

Sælgerløsning baseret på M3, Merit Portal og 
Salesforce ved Mac Baren Tobacco Company M3 output cloud readiness

INDHOLD

Klaus fra Columbus vil fortælle hvordan den ledende 
Source to pay løsning fra Medius digitaliserer jeres proces-
sor inden for strategiske indkøb.  
 
Medius understøtter alle processor: Fra udarbejdelse af ud-
budsmateriale, kontrakt, leverandørstyring, indkøbsstyring, 
automatisk fakturaflow og elektronisk betaling. Alt 100% 
cloud baseret og integreret med M3.

Hør hvordan Mac Barens kørende sælgere i DK og 
Tyskland, bruger Salesforce på iPads med fuld integreret 
Salgsordreflow, Lager styring m.m. ind til M3. 

M3 output cloud readiness – Et nyt mindset for M3 print

EMNE

Kl. 13.00

LOKALE A LOKALE B LOKALE 

VINCE - masterdata management Eventhub Columbus Education & Accelerator Program

INDHOLD

Vince VXL kan optimere M3 data management på mange 
måder.

Hør, hvordan Brdr. Hartmann, Good Food og Tican bruger 
VXL til at arbejde med M3 data direkte i MS Excel indenfor 
tre helt forskellige områder for at optimere vidt forskellige 
forretningsprocesser. 

Hos AO Johansen A/S gøres brug af eventhub i flere forret-
ningsprocesser herunder ordrebatchen, lager op- og ned-
skrivninger samt automatisk replanlægning af kundeordrer.
Mac Baren Tobacco Company har implementeret en 
avanceret Track&Trace løsning, der går fra Produktion, over 
salg og distribution til sporing af økonomiske transaktioner.

Der findes en stor gruppe af virkelig dygtige M3 konsu-
lenter omkring i verden, men fælles for mange af medlem-
merne er, at de har passeret de 50. Hvem skal tage over 
om ti år, når denne ret store gruppe mennesker med sam-
menlagt tusindvis af års læring og erfaring går på pension...
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TEMA EMNE

Kl. 10.20

LOKALE A LOKALE B LOKALE C

Intro til netværksstjernen  - del 1 
v / Susie Lynge Infor OS til on premise

INDHOLD

Hvad handler Infor OS egentlig om? Hvordan kan Infor OS 
supportere din forretning og din IT drift i en on-premise 
verden? ... og hvordan kan du forberede til cloud?

EMNE

Kl. 11.30

LOKALE A LOKALE B LOKALE C

Arbejde med netværksstjernen  - del 2 
v/ Susie Lynge Hvordan får du mest muligt ud af Concierge?

INDHOLD

Concierge er Infor’s kunde- og support portal. Bag Con-
cierge er der et kompliceret sæt af processer og inde 
i Concierge er der en masse kunde- / brugerspecifikt 
indhold. Hvad er Concierge? Hvad er formålet med alle 
processerne i Concierge? Hvilket formål har alle disse 
processer? Lær her hvordan du får mest muligt ud af  Con-
cierge?  Indlæg holdes på engelsk

Kl. 13.00

EMNE

LOKALE A LOKALE B LOKALE C

Infor OS til on premise Interform 
 - outputmanagement, print, dokumentdesign

Hvad er “forandring”? … og hvorfor  er “foran-
dring” så vanskeligt?

INDHOLD

I det ”nye” Infor OS har vi mange flere muligheder for at integrere med brugerne 
og lave vores egne processer for hvordan vi håndterer Master Data. Et af disse 
redskaber er ION workflows, som kan bruges blandt andet til godkendelsespro-
cesser i virksomheden. Workflows udmærker sig ved at kunne hente og ændre 
data fra M3, samtidig med at være let konfigurerbart. Vi kan derfor designe vores 
egne godkendelsesflows. Det er slut med mails og diskussioner om hvem der skal 
godkende hvad – vores workflow holder styr på kommunikationen og hvem der 
har bolden.  Jeg vil komme ind på hvordan jeg i samarbejde med Sandvik har ud-
viklet en række workflows til at håndtere master data processorerne. Udfordringer 
med Segregation of duties og auditering vil være en ting i fortiden med workflows. 

En beskrivelse af processen med at lære et nyt produkt og 
implementere 3 udskrifter.
1: Designe en retur label – xml dannes fra m3.
2: Omlægge en label (Typeskilt) – dannes i dag i et andet 
produkt (som ikke har nogen log) 
3: Omlægge følgeseddel fra nuværende løsning til den 
nye.

Har du nogen sinde forsøgt at holde op med at ryge? 
Eller prøvet at køre i den venstre vognbane (som de gør 
i England)? Eller kæmpet med at få et par nye briller til at 
fungere for dig? At ændre dine daglige rutiner er vanske-
ligt. Det kræver en indsats og kan være en udfordring.
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