
09.00 - 09.30  Ankomst og morgenmad

09.30 - 10.05 Velkomst - News, news and more 
news
Der er sket en masse nyt hos inLogic. Vi opruster 
kraftigt og er meget committede til at levere 
det bedste undervisningssoftware. Derfor kan vi 
præsentere ikke mindre end 4 nye ansættelser. Vi 
snakker også om trends og vores visioner. 

10.05 - 11.00 Back-end: Teknisk deep-dive
Kim Andersen tager en snak om SMS Modem, 
Uni-Sync igen-igen, Syllabus, Uddata integration, 
Its Learning, Teknisk dag i maj og support.

11.00 - 11.10 Pause

11.10 - 11.40 Office 365 & Cloud
Heine har været I USA hos Microsoft HQ og 
set en masse nyheder. Vi snakker Classroom, 
Onenote, Forms og naturligvis vores egen Office 
365 Sharepoint portal.

11.40 - 12.00 Nyheder i app
Vi har kokkereret nogle nye funktioner i vores 
app som vi vil præsentere – bl.a. sygemelding 
og fraværsårsager. Og så leger vi med et nyt app 
design vi gerne vil have jeres feedback til.

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 13.15 Ekstern indlæg
Gamification in Education
Jens-Peter Kurup har bl.a. stået bag computerspil 
hit serien Hitman, Kane & Lynch og været 
Creative Director hos Lego og IO Interactive. Han 
tager en snak omkring hvorfor gamification er 
det nye.

13.15 - 14.00 Front-end: Amazing New UMS 
Portal
Tro det eller lad være. Nu er vi færdige med den 
første del af vores nye portal. Og vi er faktisk 
pave stolte. Vi præsenterer portalløsning for: 
undervisere, studievejledere, elever, ledere, 
forældre mm. Vi har haft fokus på, at det 
skulle være lækkert, funktionelt, responsive, 
moderne, gamification og meget andet. Og så 
snakker vi selvfølgelig også fraværsregistrering, 
skematavler og en masse andet spændende.

14.00 - 14.10 Pause med kaffe og kage

14.10 - 14.30 Drift, Kursus og inputs
Vi er kommet tættere på at tilbyde hosting 
og drift af UMS. Men vi vil også gerne levere 
slutbruger kurser i UMS og relaterede produkter. 
Vi ønsker jeres input på det samt brugergrupper, 
webinarer og andre tiltag vi kan lave.

14.30 - 14.50 Ønskebrønden & Roadmap
Jeres ønsker, vores modul idéer, skyd med skarpt 
og alt andet. Ønsker modtages på forslag@
inlogic.dk Og vi afslører også vores roadmap for 
2017-2018

14.50 - 15.00 Afslutning
Gaver til alle, der udfylder evalueringsskemaet. 
Afslutning & tak for i dag. 
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ERFA-MØDE AGENDA

Tirsdag d. 4. april på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.
Torsdag d. 6. april på Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K.

Dato og sted


