
Invitation til ERFA-møde
10. november i Horsens & 12. november i København

Du er hermed inviteret til ERFA-møde enten tirsdag d. 10. November i Horsens eller torsdag d. 12. November 
i København. Møderne er din mulighed for at få feedback på dine input og for at påvirke, hvordan UMS 

bliver udviklet fremover, så vi håber, at du har lyst til at være med. 

Agenda

inLogic A/S  |  Silkeborgvej 140  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 4240 8800  |  www.inlogic.dk

Sted
Horsens: inLogics lokaler på Silkeborgvej 140, 8700 Horsens.

København:  Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K.

Tilmelding 
 

Af hensyn til bestilling af mad, bedes du melde dig til ERFA-mødet senest tirsdag d. 4. november. Du 
tilmelder dig enten via mail til Luise på lum@inlogic.dk. I mailen bedes du angive: 1) hvilket møde du 
deltager i, 2) hvor du kommer fra, 3) hvad din stilling er, 4) dit telefonnummer og 5) om du har nogle 

kostmæssige hensyn. Tilmeld dig til ERFA nu>>

9.30-10.00 Ankomst og morgenmad

10.00-10.15 Velkomst - siden sidst i inLogic
Nyt i inLogic: Nyansættelser, markedstrends og ny 

hjemmeside 

10.15-11.00 Nyt fra udviklingsafdelingen
Dokumentation, manualer, support, SLA, 

brugergrupper, Ludus integration, kontrolpanel, SQL 
opgradering, Uni-login forbedringer og eksamen. 

11.00-11.10 Pause

11.10-11.25 Nyt fra udviklingsafdelingen - fortsat

11.25-12.00 Fremvisning af nye og kommende 
UMS moduler 

Single sign-on, Elevtilfredshed SMS, Links og Foto

12.00-12.40 Frokost

12.40-12.50 Nyt i Fraværsregistrering
 Nyt statistisk interface

12.50-13.05 UMS Skole App 
 - Nyheder og fremtid

Demo af Windows Phone udgave, Links, Lektier, 
forbedret Studiekort mm.

13.05-13.40 Office 365 & Google Apps 
Nyheder til vores Office 365 og Google Apps 

integration. Nyheder i vores UMS SharePoint portal 
(vores SharePoint-udvikler deltager i Horsens) 

samt OneNote integration.

13.40-14.10 Fælles dialog om fremtidige 
moduler, spørgsmål m.v. 

Ønsker til ny portal: Jeres ønsker, vores modul 
idéer med mere.  

14.10-14.20 Afslutning samt kaffe og kage
Gaver til alle, der udfylder evalueringsskemaet
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