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presenterar årets HUVUDTALARE

Magnus Forsberg
Microsoft

Magnus Forsberg arbetar som aﬀärsutvecklare och industrispecialist på Microsoft med ansvar för oﬀentlig
sektor och Microsofts satsning på digitalt uppkopplade och smarta, hållbara städer. Magnus har sedan han
började på Microsoft 2002, arbetat som strategikonsult och lösningsspecialist och under ett par år hade
Magnus rollen som Cloud Lead Public Sector på Microsoft i Sverige, med syfte att introducera Microsofts
molnplattform och molnlösningar för svensk oﬀentlig sektor.
Numera har Magnus ansvaret för Microsoft City Next i Sverige och kommer under sin presentation belysa
Microsofts roll i samhällsutvecklingen och den transformation han ser att IT industrin genomgår i kölvattnet av
digitaliseringen i samhället. Magnus kommer ge sin bild av hur han ser på samspelet mellan å ena sidan global
innovation och den allt snabbare utvecklingstakten som sker i de publika molnplattformarna, å andra sidan
betydelsen av att kunna etablera lokala partnerskap och ekosystem, för att lyckas. Den hybrida
molnarkitekturen spelar en avgörande roll i ﬂera perspektiv inte minst för att lyckas dra fördel av den snabba
utveckling som sker just nu inom områden som tex Internet of Things (IoT) .

KommITS
teknikdagar

Behövs en speciell kommundesign för molnet?
Hur ska kommunerna få ihop sina miljöer i sin underliggande infrastruktur som
maximerar värdet av alla plattformar, så att en lösning som är bra för en av
delarna inte skapar problem för en annan? Molnet i sig löser inte alla problem.
Det kräver en plan för införande som tar hänsyn till kommunens alla olika
behov och lösningar. Det ﬁnns ﬂera relevanta frågeställningar att besvara när
man tar fram en kommuns molnstrategi, exempelvis:
- Vilka krav ﬁnns på prestanda, tillgänglighet och säkerhet?
- Vem ska managera lösningen – kommunen självt, molnleverantören eller tredje part?
- Hur ska kommunen hantera hybridlösningar?
- Vem äger lösningen (kravställande, budget och styrning) – it eller verksamheten?

Kommunen behöver dessutom ta hänsyn till säkerhetspolicys och lagar, vilket
inte blir mindre viktigt i och med införandet av GDPR nästa år. Vissa data får
kanske inte lämna landets gränser eller i varje fall EU, vilket kräver en
molnstrategi som innefattar alternativ med lokala och privata molntjänster.
Handlar det till exempel om samarbetsverktyg som Oﬃce365 och Skype for
Business bör kravställandet på lösningen ske utifrån de områden som ser
tydligast nytta av ett utökat samarbete – det bör alltså inte drivas som ett rent
it-projekt. Även om it i många fall kommer att och bör äga samt ansvara för den
löpande driften. Fördelen med att it äger löpande drift och underhåll är en
möjlighet att konsolidera grundinfrastrukturen och säkerställa att allt är
kompatibelt och kostnadseﬀektivt.
På Teknikdagarna får du svaret och får se många olika lösningar och tekniska
hjälpmedel för att kommunen ska lyckas i sin molnsatsning.

Anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6557&key=229

PROGRAM
En av våra partnertalare

19 SEPTEMBER

10.00 - 11.00

Registrering, ﬁka & Partnerlounge

Får man ta Active Directory
med sig in i himlen?

11.00 - 12.00

Inledning och huvudtalare Magnus Forsberg,
Microsoft

Medan allt ﬂer ser fördelar med att ha

12.00 - 13.00

Lunch & Partners

glömmer att AD kan bli mer komplicerad i

13.00 - 13.30

Partner Speak 1

13.30 - 14.00

Partner Speak 2

14.00 - 14.30

Partner Speak 3

14.30 - 15.00

Fika & Partners

15.00 - 15.30

Partner Speak 4

15.30 - 16.00

Partner Speak 5

16.00 - 16.30

Partners

16.30 - 17.00

Partner Speak 6

17.00 - 17.30

Partner Speak 7

17.30-19.00

Partners

19.30-

Middag

IT-driften i molnet är det många som
molnet. Viss del av administrationen sker i
molnet och viss del blir kvar inom
organisationens väggar. Det blir svårare
att få kontroll. Quest visar hur du kan
göra en grundlig AD-kontroll. De tipsar
hur andra kommuner har automatiserat
och förenklat sin administration. Dags att
agera nu – särskilt med anledning av den
nya dataskyddsförordningen GDPR som
träder i kraft i maj 2018. Skydda ditt AD,
ta kontroll över användarna och deras
behörigheter!

Talare
Peter Walsten, Senior System Consultant,
Quest Software

20 SEPTEMBER

09.00 - 09.30

Partner Speak 8

09.00 - 09.30

Partner Speak 9

10.00 - 10.30

Partner Speak 10

10.30 - 11.00

Fika & Partnerlounge

11.00 - 11.30

Partner Speak 11

11.30 - 12.00

Partner Speak 12

12.00 - 12.15

Avslutning

12.15-

Lunch & hemresa

Anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6557&key=229

