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Sted
Horsens: inLogic, Silkeborgvej 140, 8700 Horsens (ændring kan forekomme).

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

Tilmelding 
 

Tilmelding skal ske senest 25. oktober via vores tilmeldingsside>>

9.30-10.00 Ankomst og morgenmad

10.00-10.40 Velkomst – Nyheder, Trends og Spådomme
Heine fortæller om nyt hos inLogic – men også fra det 
store udland. Vi har også rystet posen med knogler 

og prøver at spå lidt om fremtiden inden for IT i 
uddannelsessektoren. Vi kommer også ind på samarbejde 

med nye studieadministrative systemer, Azure hosting, 
UMS kurser, ny ansættelser samt meget mere.

10.40-11.15 Store Kim
Kim Andersen tager os med ind i maven af UMS og viser 
alt det nye fra backend. Det bliver lidt teknisk. Mere info 

om emnerne kommer.

11.15-11.25 Pause

11.25-12.05 Stranger Things
Vi har knoklet med designet til vores nye UMS Portal. 
Den bliver super cool – og vi er klar til at vise noget 

af det første som er færdigt. Vi viser også nyt omkring 
Fraværsregistrering, Eksamenshåndtering til BYOD, SMS 

modem og mm.

12.05-12.40 Frokost

12.40-13.00 Eksternt indlæg 1: 
Den nye Dataforordning (Microsoft)

Microsoft´s National Technology Officer Ole Kjeldsen 
kommer og fortæller om hvordan man skal forholde sig til 

EU´s nye dataforordning. 

13.00-13.30 Office 365 på Speed
Der er kommet så meget nyt i Office 365 og vores 

Sharepoint Portal at det kan være svært at nå at vise 
det hele. Vi kommer ind på Onenote & Office Forms med 
selvrettende opgaver, Video portal, Plagiat kontrol, Nyt 
design, Forbedret intranet, PowerBI samt meget andet.

13.30-13.50 APP LAB
Vores App drenge har kogt nogle nye lækkerier op som 

de gerne vil servere for jer.

13.50-14.00 Pause

14.00 - 14.20 Eksternt indlæg 2: 
Uddannelsesmateriale (Gyldendal) 

inLogic & Gyldendals forlag er i gang med at lave en 
løsning hvor de studerende meget nemt kan få leveret 

deres undervisningsmateriale. Vi viser lidt af hvad 
planerne er. 

14.20-14.40 Ønskebrønden & roadmap
Jeres ønsker, vores modulidéer, skyd med skarpt og alt 

andet. Ønsker modtages på forslag@inlogic.dk 

14.40-14.50 Afslutning med kaffe og kage
Gaver til alle, der udfylder evalueringsskemaet. 

Afslutning og tak for i dag.


