ÅRSMØDE

DEN 31. AUG - 1. SEP 2022

MUNKEBJERG
HOTEL

ÅRSMØDE 2022
Softværket har hermed fornøjelsen af at invitere til Årsmøde 2022.
Årsmødet finder som altid sted på Munkebjerg Hotel i Vejle.
På Årsmøde 2022 bliver fornyelsen af Forsyning|FOF det helt store tema, og du
vil derfor kunne høre om, hvilke fordele du som bruger får, når Forsyning|FOF
rykker op i skyen. Vi giver også en grundig gennemgang af, hvordan vi kan
hjælpe din forsyning med de mange kommende konverteringer, og derudover
bliver du opdateret på de nyeste udviklinger indenfor vores løsninger, heriblandt Forsyning|BI og Forsyning|GIS.
Som altid har årsmødet selvfølgelig også fokus på vidensdeling, socialt
samvær og netværk. Underholdningen leveres i år af Mick Øgendahl.

DET PRAKTISKE
TIDSPUNKT
ONSDAG DEN 31. AUGUST KL. 17.30 TIL
TORSDAG 1. SEPTEMBER KL. 13.00.
Generalforsamlingen i Softværket afholdes kl. 15.00 forud for
årsmødet.
STED
MUNKEBJERG HOTEL
MUNKEBJERGVEJ 125, 7100 VEJLE.
Der er mulighed for overnatning på hotellet.
PRIS
KR. 4.050,Eksklusive moms, inklusive overnatning og forplejning.
Faktura fremsendes efter mødets afholdelse.
TILMELDING
Senest den 11. august 2022 via Serviceprogrammet.
BEKRÆFTELSE
Vi har registreret din tilmelding, når dit navn fremgår af listen over
deltagere i Serviceprogrammet.
Ved annullering af tilmelding indenfor syv dage før mødets afholdelse,
eller ved udeblivelse fra årsmødet, faktureres hele mødegebyret.

PROGRAM ONSDAG
Kl. 14.00

MULIGHED FOR INDKVARTERING PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

Kl. 14.30

REGISTRERING

Kl. 15.00
GENERALFORSAMLING I SOFTVÆRKET
		
I henhold til vedtægterne vil indkaldelsen til generalforsamlingen blive
		
fremsendt til andelshaverne tidligst seks uger og senest fire uger før
		generalforsamlingens afholdelse.
		
		

Årsrapporten 2021/22 vil være tilgængelig på www.softvaerket.dk senest
14 dage før generalforsamlingen.

		
		

Alle andelshavere er velkomne til generalforsamlingen, men forudgåen-		
de tilmelding er nødvendig af hensyn til lokaleleje.

Kl. 17.30

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2022

Kl. 17.35
		
		

MICK ØGENDAHL – En af Danmarks ubetinget mest populære stand-		
up komikere sparker Årsmøde 2022 i gang med energi, tempo,
overraskelser – og latterkramper.

		Mick Øgendahl har en sjældent dynamisk sceneoptræden, og hans
		
fantastiske ansigtsmimik og uhyrlige kropskontrol gør, at han kan få
		
publikum til at grine blot ved at træde ind i lokalet. Hans krøllede hjerne
		
og underfundige jokes bidrager til hans status som one of a kind på den
		
danske stand-up scene – og et liveshow med Mick er en oplevelse, du 		
		
aldrig vil glemme!
Kl. 18.30
		

ERFARINGSUDVEKSLING
Middag og efterfølgende socialt samvær.

PROGRAM TORSDAG
Kl. 08.30

VELKOMST

Kl. 08.40

ET NYT OG FORBEDRET FORSYNING|FOF

		
		
		
		
		

Vi giver en status på, hvor langt vi er nået med udviklingsprojektet og demonstrerer løsningen, så du som bruger får ind-		
blik i, hvad du kan se frem til. Vi fortæller derudover fra A til Z
om, hvordan løsningen vil blive implementeret hos kunden, så
du er klædt på til et nyt Forsyning|FOF.

Kl. 09.45

ERFARINGER MED BUSINESS CENTRAL

Kl. 10.15

PAUSE

Kl. 10.40

NYE OG KOMMENDE FORBEDRINGER I FORSYNING|GIS

		
		
		
		

Vi fortæller om den nye version af Forsyning|GIS WEB med nye
temaer, funktioner og visninger. Du kan også høre om den nye
MobilGIS-løsning og GIS-løsningen til vand, som er under udvikling. Samtidig får du en status på Auto|LER i forhold LER 2.0

Kl. 11.00

VI GØR STATUS PÅ FORSYNING|BI

Kl. 11.20

PAUSE

Kl. 11.45

SÅDAN KAN VI HJÆLPE DIG MED KONVERTERINGER

		
		
		

Du får indsigt i, hvordan du med vores løsninger kan understøtte de enorme konverteringsprojekter, fjernvarmebranchen står
overfor i løbet af de kommende år.

Kl. 12.45

PRÆSENTATION AF BRUGERGRUPPER

Kl. 12.55

AFSLUTNING

Kl. 13.00

FROKOST

		
		
		

		
		
		
		
		

Forsyning|FOF rykker snart op i skyen og over på Microsofts 		
platform, Business Central, og det giver vores brugere en mere
moderne og brugervenlig brugergrænseflade.

Viborg Varme fik i foråret 2022 installeret Business Central som
nyt finanssystem. I første omgang er løsningen ikke integreret
med Forsyning|FOF, men det vil efter planen ske, når integrationen er færdigudviklet. Økonomileder Henriette Solmand fortæller om Viborg Varmes erfaringer med det nye finanssystem.

		Du bliver opdateret på de nyeste udviklingstiltag i vores GIS-løs		
ninger, og hvad der er under opsejling indenfor GIS.

		Vi giver en kort status på Forsyning|BI og et indblik i, hvordan
		
løsningen vil se ud, når det nye Forsyning|FOF implementeres.
		
Du får også indsigt i de mere langsigtede tanker omkring løs		
ningens fremtidige udvikling samt en demonstration af de
		nyeste funktioner.
		

		
		
		

Med energipriser på himmelflugt og den russiske invasion af
Ukraine er det blevet vigtigere end nogensinde før at få forbrugere med naturgas og olie konverteret til fjernvarme.

		Der blev i april etableret brugergrupper for alle vores løsninger,
		
som skal hjælpe os med at forbedre dem gennem tæt dialog
		
og samarbejde. Vi præsenterer vores brugergrupper, deres 		
		
arbejdsområder og medlemmerne.

