KUTSU
Ilmoittaudu syksyn käyttäjäseminaariin!
Järjestämme sovellustemme käyttäjille suunnatun seminaarin Oulussa, Original Sokos Hotel Arinan
kokoustiloissa kauppakeskus Valkeassa 1.-2.10.2019. Ilmoittauduthan mukaan 6.9.2019 mennessä.
Tervetuloa perinteiseen syksyn Triplan seminaariin
Ouluun! Kahden päivän ohjelma on rakentunut,
mutta jotta voisimme tarjota mahdollisimman
kiinnostavan ja monipuolisen seminaarin, tullaan
tarkennuksia tekemään edelleen mukaan
ilmoittautuneiden organisaatioiden perusteella.
Tiedossa on varmasti jälleen kattava tietopaketti
ajankohtaisista aiheista!
Tämä kutsu on tarkoitettu koko organisaatiolle,
joten voit välittää sitä eteenpäin. Pyydämme
ilmoittautumiset viimeistään 6.9.2019 mennessä.
Lähetämme noin kahta viikkoa ennen seminaaria
sähköisen vahvistuskirjeen.
Lämpimästi tervetuloa!

Käyttäjäseminaarin aiheita
• Pilvipalvelujen hyödyntäminen Triplanin
ratkaisujen osana
• Sähköisen allekirjoituksen ratkaisut
• Valmu -sovellus viranhaltijapäätösten teon,
listavalmistelun ja nyt myös kokoushallinnan
tukena
• Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen
sähköisessä asian käsittelyssä ja arkistoinnissa,
Case Oulu
• Johdon työn tukeminen – portaalin uudet
työkalut
• Luottamushenkilötietojen ilmoittaminen ja
Silmu-sovelma

Triplan Oy

Ilmoittaudu tästä

Kysy lisää
taina.nurmi@triplan.fi

Seminaarin hinnat (Hintoihin lisätään ALV 24%)
- seminaari + majoitus 2hh huoneessa 300 €
- seminaari + majoitus 1hh huoneessa 350 €
- seminaari ilman majoitusta 250 €
Saavutko paikalle jo edellisenä päivänä?
- lisäyö 1hh + 110 €
- lisäyö 2hh + 125 €
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Triplan käyttäjäseminaarin alustava ohjelma
Tiistai 1.10.
Aika		

Ohjelma				Paikka

10.30 - 11.00

Ilmoittautuminen				

Kokoustila Valkea

11.00 - 12.00

Lounas 					

Kokoustila Valkea

12.00 - 14.00

Seminaari alkaa 				

Kokoustila Valkea

		

- Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen sähköisessä asian käsittelyssä ja

		

arkistoinnissa, Sanna-Leena Eskola, asianhallintapäällikkö, Oulun kaupunki

		

- Ajankohtaista asian-, asiakirjan- ja arkistonhallinnan saralla

		
- Pilvipalveluiden hyödyntäminen Triplanin ratkaisujen osana
		
14.00 - 14.30

Kahvi ja hedelmiä

14.30 - 17.00

Seminaari jatkuu				

		

Kokoustila Valkea

- Suomi.fi integraatio ja käyttöönottoa tukevat toimenpiteet
				
- Johdon työn tukeminen – uudet työkalut

		

- Valmu -sovellus viranhaltijapäätöstenteon, listavalmistelun ja

		kokoushallinnan tukena
17.00

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

				
19.30 		

Yhteinen illallinen ja illanvietto 		

Vanhan paloaseman Ullakko

Keskiviikko 2.10.
Aika		

Ohjelma				Paikka

8.00 - 9.00

Hotelliaamiainen 				

Hotellin ravintola

		Uloskirjoittautuminen
9.00 - 10.30

Toisen seminaaripäivän aloitus		

		

- Tweb 5.6 uudet ominaisuudet

Kokoustila Valkea

- Sähköisen allekirjoituksen ratkaisut
		

- Luottamushenkilötietojen ilmoittaminen Silmu-sovelman avulla

10.30 - 11.30

Kahvi ja hedelmiä

		

Mahdollisuus tutustua uusiin ratkaisuihin ja sovellusten uusiin versioihin

		

kahvin juonnin lomassa.

11.30 - 12.30

Seminaari jatkuu		

		

- KuntaToimiston kuulumiset

		

		

Kokoustila Valkea

		
- Ajankohtaista asiakastuesta
		- Triplanin sovellusten käytön tukemisen muodot
12.30 - 13.30

Lounas					

		Seminaari päättyy
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Kokoustila Valkea

