KUTSU
Tervetuloa käyttäjäseminaariin!
Järjestämme sovellustemme käyttäjille suunnatun seminaarin Original Sokos Hotel Arinan
kokoustiloissa kauppakeskus Valkeassa 26. - 27.9.2018. Tilaisuuden aiheissa ja aikataulussa olemme
pyrkineet huomioimaan eri asian-, asiakirjan- ja arkistonhallintasovellustemme käyttäjät.
Seminaarin sisältö on koottu osallistujien toiveet ja
kiinnostuksen kohteet huomioiden. Olemme painottaneet ohjelmassa nyt entistä enemmän käytännönläheisyyttä ja asiakasesimerkkejä. Ohjelman
lopullinen sisältö tarkentuu vielä ilmoittautuneiden
organisaatioiden perusteella.
Seminaarin aikana teillä on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti Triplanin asiantuntijoiden
tai muiden seminaariin osallistuvien organisaatioiden edustajien kanssa toivomistanne aiheista.
Varaa aikaa keskustelulle jo ilmoittautumisen yhteydessä ja kerro, mistä aiheesta toivot saavasi lisätietoa.
Ilmoittautuminen seminaariin on 31.8.2018 mennessä.
Lähetämme noin kahta viikkoa ennen seminaaria
sähköisen vahvistuskirjeen.
Kutsu on tarkoitettu koko organisaatiolle, joten voit
välittää sitä eteenpäin.
Lämpimästi tervetuloa!
Triplan Oy

Käyttäjäseminaarin aiheita
• Tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutukset
organisaatiolle
• Valmu-sovellus esittelyssä
• Tweb ja Suomi.fi–viestit –palvelun integraatio
• Tweb WebServices –rajapintatoteutusten monet
mahdollisuudet
• Sovellusten uudet ominaisuudet
Liitteenä alustava seminaariohjelma. Tarkennettu
ohjelma toimitetaan vahvistuksen liitteenä.
Ilmoittautuminen:
http://www.triplan.fi
Seminaari on suomenkielinen.
Seminaarin hinnat (Hintoihin lisätään ALV 24%)
- seminaari + majoitus 2hh huoneessa 300 €
- seminaari + majoitus 1hh huoneessa 350 €
- seminaari ilman majoitusta 250 €

Kysy lisää
taina.nurmi@triplan.fi
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Triplan käyttäjäseminaarin alustava ohjelma
Keskiviikko 26.9.
Aika		

Ohjelma				Paikka

10.30 - 11.00

Ilmoittautuminen

11.00 - 12.00

Buffet-lounas 				

Kokoustila Valkea

12.00 - 13.00

Seminaari alkaa 				

Kokoustila Valkea

		- Ajankohtaista Triplanilla
		

- Tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutukset organisaatiolle

13.00 - 14.00

Seminaari jatkuu

		

- Monimuotoista tiedonhallintaa

14.00 - 14.15

Kahvi ja hedelmiä

14.15 - 17.00

Seminaari jatkuu 				

		

- Sovellusten uudet versiot esittelyssä

		

mm. Tweb, WebArkki, Triplan-portaali ja WebLumu

19.00 		

Yhteinen illallinen ja illanvietto 		

- Tweb ja Suomi.fi -viestit –palvelun integraatio
Kokoustila Valkea

Vanhan paloaseman Ullakko

Torstai 27.9.
Aika		

Ohjelma				Paikka

8.00 - 9.00

Hotelliaamiainen 				

Hotellin ravintola

		Uloskirjoittautuminen
9.00 - 10.30

Seminaari jatkuu yhteisesti 			

Kokoustila Valkea

- Valmu-sovellus esittelyssä
- Julkaisu-tuotteiden uudet ominaisuudet
- Tweb käyttöönottoprojektista yleisesti
10.30 - 10.45

Kahvi ja hedelmiä

10.45 - 12.30

Seminaari jatkuu				

		

- Tweb WebServices –rajapintatoteutusten monet kasvot

		

- Trimble Locus ja sähköinen arkistointi

Kokoustila Valkea

- Asiakastuen kuulumiset
12.30 - 13.30

Buffet-lounas 				
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Kokoustila Valkea

