Workshop
Effektive selvbetjeningsløsninger med GIS
Hvordan komme videre?

Selvbetjeningsløsninger!
Hvilke? Og hvordan komme videre?
Kommunernes økonomi og ressourcer er under hårdt pres. Det smitter af på
medarbejdernes hverdag. Vejen kommune har sammen med Dafolo og Informi
GIS i et pilotprojekt udviklet et koncept for en indberetningsløsning, ved at koble
eksisterende og indkøbte systemer sammen. Genbrugen af systemerne samt
kommunens allerede eksisterende data gør, at løsningerne kan etableres hurtigt
og billigt. Effekten er mindsket pres på ressourcerne og øget økonomisk gevinst.
Vi er derfor overbevist om at vi kan drive det til noget mere, og vil gerne have
dig med i denne proces.
Du inviteres derfor til denne workshop, da din kommune allerede har investeret
i blanketløsninger fra Dafolo samt en GIS-platform fra Informi GIS. Du har derfor
samme mulighed som Vejen Kommune for at påvirke den videre udbygning af
koncepterne for gode effektive selvbetjeningsløsninger i en innovativ proces.
Innovation kræver en kickstart! Vejen Kommune, Dafolo og Informi GIS vil derfor
i denne workshop forsøge at skabe rammerne for et innovativt rum, som giver
mulighed for at tænke vildt og tænke kreativt.
Vi tror på, at frie tøjler skaber innovation, derfor vil denne dag ikke kun bero på
vores indsats, et fastlagt program og et fastsat mål, men i høj grad også være
præget af dit input og dit arbejde.
Du er derfor selv en afgørende faktor for succes, med succeskriterier du så også
selv definere.
Vejen Kommune, Dafolo og Informi GIS har allerede udarbejdet et par koncepter
som vi selvfølgelig vil præsenterer dig for, men du skal også på banen.
Programmet er åbent, da alt kan ske.
Vi har en forestilling om at vi sammen kan udvikle og skitsere koncepterne, samt
idégenerere mulige løsninger frem i koblingen af de to systemer, men vi kan ikke
gøre det uden din faglige indsigt.
Kom og vær med til at innovere sammen med os – gør drømme og tanker til
handling.

Program:
9:30 – 10.00

Registrering og kaffe

10.00-10.45

Vi skitserer rammerne for dagen

10.00 - 10.45
			
			
			
			
			

Konkrete eksempler på anvendelse af GIS i kommunikationen med
borgerne.
Fokus vil være på effektive selvbetjeningsløsninger:
Hvad har vi gjort indtil nu?
Hvad er vores ideer?
Hvilke teknologiske muligheder er der?

10.45-12.00

Kickstart med hemmelig gæst og etablering af ”Det innovative rum”

12.00-13.00

Frokost og netværk

13.00- 16.00
			

Fortsat arbejde i det innovative rum
Vi har sat rammen, nu er det jeres tur til at give den indhold!!

16.00-16.30

Opsamling og afslutning (uden dog at vide hvor det ender!).

Hvornår
Mandag d. 27. juni kl. 9.30 - 16.30

Hvor
Dafolo
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

Tilmelding
Deltagelse i workshoppen er gratis.
Tilmeld dig til Dorthe Esmark på
dortheE@informi.dk eller på tlf. 3996 5900.
Seneste tilmelding er 6. juni, 2011.

Hvem skal deltage
Workshoppen er målrettet fagspecialister og GIS specialister fra teknik og miljø området, men også
fra andre forvaltningsområder, der ser muligheder for at anvende ”stedet” i selvbetjeningsløsninger.
Du er velkommen til at pege på folk i din organisation og give invitationen videre. Det vigtigste er, at
du brænder for at komme af med alle dine gode ideer.

Kontakt os på tlf.: 39 96 59 00 eller
www.informi.dk, hvis du vil vide mere.
om Informi GIS
Informi GIS A/S er stiftet i 1993 som et udviklingshus for danske
GIS løsninger, baseret på produkter fra verdens førende udvikler
af GIS software, ESRI. Informi GIS er ligeledes distributør af
Network Engineer fra Telcordia til dokumentation af fiber- og
telenetværk, samt ArcFM og Designer fra Telvent Miner & Miner.
Siden starten har Informi GIS fokuseret på at udvikle løsninger i
harmoni med vores kunders behov og ønsker. Informi GIS leverer
rådgivning og konsulentbistand samt undervisning i forbindelse
med IT-løsninger, hvor der indgår geografiske problemstillinger.
www.informi.dk

INFORMI GIS A/S
Jægersborg Allé 4
DK-2920 Charlottenlund
Telefon 39 96 59 00
Fax 39 96 59 34
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www.informi.dk

INFORMI GIS A/S
Lindholm Brygge 31, 1.
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www.informi.dk

