
HR-Systemdagen 2020
11 nov, Stockholm

Konferans och utställning av Löne- och HR-system

En konferens med 100% fokus på de IT-system som krävs för att stödja
Personal- och HR-organisationens behov inom rekrytering, karriär-

planering, lärande, lön, ersättning, rapportering, mätning och styrning

Välkommen som utställare

Vi vill välkomna tidigare samt nya utställare till att medverka
på årets största forum inom affärssystem i Sverige 

Nedan ett axplock av tidigare utställare vid Forum4iT´s konferenser:

http://www.forum4it.se/?post_type=foretag&p=2552
http://www.forum4it.se/?post_type=foretag&p=2636
http://www.forum4it.se/?post_type=foretag&p=2617
http://www.forum4it.se/?post_type=foretag&p=2719
http://www.forum4it.se/?post_type=foretag&p=2727
http://www.forum4it.se/foretag/hansaworld/
http://www.forum4it.se/foretag/evry/
http://www.forum4it.se/foretag/icore-solutions/


Sveriges ledande mötesplants med fokus på IT-system inom 
Ekonomi, Lön och HR

Sedan vi startade våra konferenser för 17 år sedan har vi
etablerat oss som Sveriges ledande mötesplats med fokus på IT-
system inom Ekonomi, Lön och HR. De ledande leverantörerna är
på plats och våra evenemang har blivit en återkommande
mötesplats för leverantörer och potentiella kunder.

Praktisk information 

Vår konferans och utställning genomförs under en dag, vilken
är fylld med föreläsningar och kundmöten. I besökarens biljett
ingår fri tillgång till utställningen, samtliga föreläsningar och
aktiviteter samt förtäring under hela dagen. Vi avslutar också
konferensen med en kvällsbuffé där besökare och leverantörer
får möjlighet till dialog i en avslappnad och trivsam miljö.

Förbokade kundmöten

Vår statistik visar att 80% av våra besökare har för avsikt att
upphandla och byta system inom 3-9 månader. Därför har
besökarna stort fokus på att få träffa leverantörer, se system
samt diskutera alternativa lösningar till deras behov och
förväntningar. Flera besökare väljer också att förboka enskilda
möten med utvalda utställare.

Besöksstatistik

Våra konferenser är välbesökta. Vår utvärdering har visat att våra
besökare primärt består av ledningspersonal fördelat enligt
följande kategorier: VD, Ekonomichef, HR-chef, IT-chef, Säljchef
samt interna projektledare.
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Föreläsningar och systempresentationer

Vår konferans har blivit framgångsrik genom att vi har valt att
lägga all fokus på utställarna, istället för att fylla programmet
med externa föreläsare. Det betyder att vårt program består
av utställarnas systempresentationer samt väl tilltagna pauser
för att skapa möten och dialog mellan utställare och besökare.



Kontakt för information och bokning:

Forum Affärssystem
Kontakt: Jonas Andersson
Mobil: 0707-970044
Mail: jonas@forum4it.se
www.forum4it.se

Preliminärt program

08.00 Registrering och kaffe

09.00 Key Note Speaker

10.00 Presentation 1A Presentation 1B Presentation 1C Presentation 1D

10.30 Kaffepaus och mingel

11.30 Presentation 2A Presentation 2B Presentation 2C Presentation 2D

12.30 Lunch och mingel i utställningsområdet

13.30 Prisutdelning Årets HR-systemprojekt

14.00 Presentation 3A Presentation 3B Presentation 3C Presentation 3D

14.30 Paus och mingel

14.45 Presentation 4A Presentation 4B Presentation 4C Presentation 4D

15.15 Kaffepaus och mingel

16.00 Presentation 5A Presentation 5B Presentation 5C Presentation 5D

16.30 Konferensen stänger

Preliminärt program

Programmet är uppdelat i 5 pass där det genomförs 4 parallella systempresentationer och föreläsningar
inom Löne- och HR-system. Varje presentation och föreläsning pågår i 30 minuter med en efterföljande
paus på ca 30 minuter. Utställningen med mingel och café är öppet för besökarna under hela dagen.
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