Sveriges största intranätkonferens - för 15:e gången

1 april 2020
Bygget Konferens, Stockholm

Under Smarta Intranät lär du dig att:
• Skapa en digital arbetsplats som effektiviserar arbetet
• Skapa ett intranät som stöttar samverkan, delaktighet och engagemang
• Så integrerar du dokumenthanteringen i intranätet och får det att fungera
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Intranätet är allt mer det viktigaste verktyget för internt samarbete, informationsspridning och kommunikation.
För att lyckas med ditt intranät och skörda stora framgångar är det viktigt att ta del av Best Practice och se hur andra arbetar.
Smarta Intranät är Sveriges största intranätkonferens och arrangeras den 1 april för 15:e gången.
Konferensens innehåll:
•

AMF, Arbetsförmedlingen, Haldex och Tetra Pak ger sina bästa tips på hur du skapar en digital arbetsplats.

•

Mjölby kommun och Länsstyrelsen ger praktiska tips på hur du skapar ett intranät som effektiviserar arbetet.

•

IKEA berättar hur de har förbättrat samarbetet, delaktigheten och medarbetarengagemanget.

•

+ många fler

Ta chansen och passa på att knyta värdefulla kontakter, utbyta erfarenheter och lära dig Best Practices.
Senaste fjorton Smarta Intranät konferenserna har fått snittbetyget 4,27 av 5.0. Kontakta oss och anmäl dig redan idag på
kundtjanst@kompetensinstitutet.se för att säkerställa din plats på Sveriges största och bästa intranätskonferens.
Väl mött den 1 april 2020!
Niko Fastman
Projektledare - Smarta Intranät
telnr: 073-6 706 032
e-post: niko fastman@kompetensinstitutet.se
hemsida: www.kompetensinstitutet.se

MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till informationschefer, intranätansvariga, kommunikationschefer, webbstrateger/
redaktörer, kommunikatörer/informatörer, projektledare och personer med intresse och ansvar för
intranät och digital arbetsplats inom privat och offentlig sektor.

Sagt om tidigare Smarta Intranät:
”En fantastisk mötesplats för alla som jobbar med intranät! “
Rikard Spålséus, Swedish Match
“Helt otroligt att man kan få in så många programpunkter på en dag. Har lärt mig massor.”
Kristina Fransson, Karlstads kommun
“Otroligt inspirerande - en riktig kick! Jag rekommenderar alla som arbetar med intranät att gå.”
Annika Lagerholm, Statens Maritima Museer
“Jag har deltagit på många intranät konferenser och jag tycker att Smarta Intranät har varit den
konferensen som har gett mig mest.”
Ann-Louise Svensson, Mölndals stad

1 APRIL 2020
08.30 Registrering och morgonkaffe
09.05 Moderatorn öppnar konferensen

PRAKTIKFALL:
09.10 Vår nya personalisera digitala arbetsplats med
chatbots och välfungerande sökfunktion
Arbetsförmedlingens målsättning är att skapa en användarupplevelse
i världsklass för myndighetens 14 500 medarbetare.
Charlotte kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att
driva förändring i en stor organisation, med fokus på den interna
förflyttningen från ett uråldrigt intranät och ineffektiva system, till en
modern digital arbetsplats som förbättrar samarbetet, effektiviteten
och engagemanget.
Charlotte Arfwidson, sektionschef upplevelseplattformar,
Arbetsförmedlingen

PRAKTIKFALL:
10.05 14 månader med digital arbetsplats – så skapade vi
en helhet: intranät, samarbetsytor och sök
I februari 2019 lanserade Haldex sin nya digitala arbetsplats i O365 för
hela organisationen. Haldex har 2300 medarbetare i 20 städer runt
om i världen.
Patrik Bergman, Corporate Communications Manager,
Haldex

PRAKTIKFALL:
13.00 Så skapade vi ett intranät och digital arbetsplats
med liten budget
• Hur kan du använda befintliga verktyg på ett smart sätt och
effektivisera arbetet för medarbetarna?
Länsstyrelsernas IT-avdelning består av 140 medarbetare
utspridda över hela landet. Under våren 2018 började de använda
SharePoint 2016 som ett intranät och digital arbetsplats. Endast de
inbyggda funktionerna har använts och ingen utveckling har gjorts.
Resultatet har varit väldigt uppskattat och utgör numera en digital
samlingsplats för avdelningen.
Under föredraget kommer Annika visa upp intranätet och ge sina
bästa tips på hur man kostnadseffektivt skapar ett intranät med
befintliga verktyg.
Annika Wetterlund, Kommunikationsstrateg,
Länsstyrelsernas IT-avdelning

PRAKTIKFALL:
13.40 Från en dammig röra till vi-känsla och enklare
vardag
Med små resurser och stort engagemang skapade Mjölby kommun
ett helt nytt intranät. Ett intranät som sedan lanseringen hösten
2018 har ökat samverkan, vi-känslan och bidrar till att effektivisera
arbetet för 2200 medarbetare.
Under anförandet kommer Lis-Anna berätta om de utmaningar
de haft efter lanseringen och vad som behöver göras för att
överkomma dessa.
Lis-Anna Engstrand, webbstrateg, Mjölby kommun

10.50 Förmiddagskaffe
14.20 Eftermiddagskaffe
PRAKTIKFALL:
11.20 Intranätet med användaren i centrum

PRAKTIKFALL:
14.50 Skapandet av vårt nya intranät

• Steg för steg mot en digital arbetsplats, ta del av våra bästa tips
• Så arbetar vi med löpande förbättringar i en agil värld
• Vår sökstrategi: söken som central funktion för att hitta och visa
globalt liksom personligt innehåll

• Tips på hur du kan arbeta med mätning och målstyrning

Tetra Pak har ett globalt prisbelönt intranät. Varje vecka besöker
24 000 Tetra Pak-medarbetare i 170 olika länder intranätet/digitala
arbetsplatsen, som är i Office 365 och SharePoint 2016.
Jenny Sandgren, Product Owner Communications Solutions.
Tetra Pak

12.00 Lunch

Veronica Liljeroth, intranätansvarig, Högskolan i Gävle

PRAKTIKFALL:
15.30 Så använder du ditt intranät för att öka
medarbetarengagemanget och delaktigheten
– best practices från IKEA
IKEA har 160 000 medarbetare i 30 länder. Guy Britt ansvarar för
IKEA:s globala internkommunikation och har hela världen som sitt
arbetsfält. Guy är en väldigt uppskattad och inspirerande talare och
brinner för internkommunikation.
Han kommer ge mängder av praktiska tips på hur du ökar
medarbetarengagemanget och delaktigheten i din organisation.
Föredraget är på engelska.
Guy Britt, Global Head of Co-Worker Communication, IKEA

16.20 Ordföranden avslutar konferensen

Smarta Intranät - Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med intranätet

Anmäl dig till Smarta Intranät:
www.kompetensinstitutet.se/anmalan
kundtjanst@kompetensinstitutet.se
Tel: 08- 20 03 73

Smarta Intranät konferens: 1 april 2020
Konferenslokal:
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm
Bygget Konferens ligger precis bakom NK,
cirka 8 minuters promenad från
Centralstation.
Tel till konferensanläggningen:
08-522 468 00

Priser

Pris:

Konferens

7490 kr

Konferens - leverantörer och konsulter

9990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe,
cocktailmingel och dokumentation.
Smarta Intranät arrangeras av Kompetensinstitutet.

Våra fjorton senaste Smarta Intranät
konferenser har fått snittbetyget 4,27
av 5.0 av deltagarna!

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats

Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfritt kurs/evenemang hos Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Allmänna villkor: http://www.kompetensinstitutet.se/villkor

www.kompetensinstitutet.se

