KUTSU
Tervetuloa käyttäjäseminaariin!
Järjestämme sovellustemme käyttäjille suunnatun seminaarin tänä vuonna Holiday Club
Tampereen Kylpylässä 10. - 11.4.2018. Tilaisuuden aiheissa ja aikataulussa olemme pyrkineet
huomioimaan kaikkien sovellustemme 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 16.3.2018 mennessä.

Käyttäjäseminaarin aiheita
• Tehokkuutta tiedonhallintaan
- yksi tieto, monta käyttökohdetta
• Valmu valmistelijan sovellus esittelyssä
- kokemuksia käyttöönoton suunnittelusta Vantaalla
• Luottamushenkilörekisterin laajeneva merkitys
organisaatiolle
• Triplan-portaali tiedonhallinnan tukena
- käyttökokemuksia Jyväskylässä ja Pirkkalassa
• Sovellusten uudet ominaisuudet
Liitteenä alustava seminaariohjelma. Tarkennettu
ohjelma toimitetaan vahvistuksen liitteenä.

Lähetämme noin kahta viikkoa ennen seminaaria
sähköisen vahvistuskirjeen.

Ilmoittautuminen:

Tuttuun tapaan toinen käyttäjäseminaari tullaan
pitämään syys-lokakuun vaihteessa Oulussa ja
ruotsinkielisille asiakkaille järjestämme kaksi roadshow-tapahtumaa toukokuussa. Näistä tapahtumista saat lisätietoa seuraamalla asiakassivujemme
ja some-kanavien uutisointia.

Seminaarin hinnat (Hintoihin lisätään ALV 24%)
- seminaari + majoitus 2hh huoneessa 450 €
- seminaari + majoitus 1hh huoneessa 510 €
- seminaarihinta ilman majoitusta 390 €

Kutsu on tarkoitettu koko organisaatiolle, joten voit
välittää sitä eteenpäin. Lämpimästi tervetuloa!

http://www.triplan.fi

Kysy lisää
taina.nurmi@triplan.fi

Triplan Oy

Triplan Oy | Asian- ja dokumenttienhallinnan asiantuntija

Triplan käyttäjäseminaarin alustava ohjelma
Tiistai 10.4.2018
Aika		

Ohjelma				

9.30		

Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

10.00		

Seminaari alkaa yhteisellä ohjelmalla sisältäen

		

mm. ajankohtaiskatsaukset seminaarin aiheista

12.30		

Lounas

13.30		

Seminaari jatkuu vaihtoehtoisilla aihealueilla sisältäen

		

mm. asiakasesimerkkejä ja käyttökokemuksia sovelluksista ja ratkaisuista

14.30		

Iltapäiväkahvi ja hotellivieraiden sisäänkirjautuminen

15.00		

Seminaari jatkuu vaihtoehtoisilla aihealueilla

16.00		

Aikaa keskusteluille Triplanin asiantuntijoiden ja muiden seminaarivieraiden kesken

17.00		

Seminaaripäivä päättyy

19.30		

Yhteinen illallinen ja illanvietto

Keskiviikko 11.4.2018
Aika		

Ohjelma				

7.00 – 9.00

Hotelliaamiainen

9.00		

Toinen seminaaripäivä alkaa

		

Valinnaiset osiot mm. seuraavien tuotteiden uusista ominaisuuksista ja versioista:

		

Tweb, KuntaToimisto, Triplan-portaali, WebLumu, Apila-apuohjelmat ja Valmu

12.30		

Lounas ja uloskirjautuminen

13.30		

Seminaari jatkuu yhteisellä ohjelmalla sisältäen mm. asiakastuen kuulumiset ja yhteenvedon

		seminaarin aiheista
15.00		

Seminaari päättyy

Triplan Oy | Asian- ja dokumenttienhallinnan asiantuntija

