Den digitale arbejdsstyrke

- Sådan skaber du forretningsværdi med robotics!

Kom med EGN og Knowit til seminar om robotics og fremtidens teknologiske muligheder for at
skabe forretningsmæssig værdi.
Tid:
Torsdag den 14. marts 2019, kl. 12.00 - 16.00
Sted: NOVI Bygningerne, Auditoriet Novi 8, Alfred Nobels Vej 27, 9220 Aalborg Ø
Pris: Deltagelse er gratis.
Som medarbejdere er vi virksomhedernes største aktiv. Vi skal til stadighed være mere
effektive, agile og digitale. Medierne har i flere år givet et skræmmebillede af, at robotterne
snart kommer og tager vores job.
Vi ser faktisk allerede robotterne på de danske arbejdspladser nu - det er bare ikke T100 fra
Terminator, men virtuelle robotter. Robotic Process Automation (RPA) er efterhånden ved at
vinde ind i mange virksomheder, og bliver en del af vores hverdag i flere og flere jobs.
Hvordan skal vi forholde os til vores virtuelle kollegaer som medarbejder eller leder?
Hvordan sikrer vi, at vi får udbytte af teknologien og hvordan kommer man overhovedet i gang?
Det og meget mere kan du høre om på vores seminar i Aalborg.
Knowit er EGN-samarbejdspartner
Knowit skaber digitale muligheder og langsigtet værdi for din organisation ved at kombinere
deres strategiske evner med en passion for teknologi og kreative løsninger. Læs mere om
Knowit her.

Vi glæder os til at tage imod dig på dagen.
Se det fulde program på næste side
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Program for seminaretotics!
•

Velkomst og Rammesætning

BrainsBusiness og Jim Nielsen, Adm. Direktør, Knowit

•

Dansk forskning i robotics:
Hvor er forskningen på vej hen og
hvilke etiske udfordringer giver det os?

Aalborg Universitet

•

Erfaringer med RPA og AI
– fra de første skridt til den digitale
arbejdsstyrke

Kaare Jacobsen, IT-udviklingschef, Spar Nord

•

Sådan kan videncentriske processer
understøttes med kunstig intelligens

Thomas Schultz, Business Partner, Enversion

•

Erfaringer med Machine Learning –
sådan håndterer vi fakturaer

Region Nord

•

Kortlægning af forretningspotentialer
og processer

Kristian Jørgensen, Knowit

•

En begynders guide til robotics
– gode råd er ikke dyre

Jim Nielsen, Knowit
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