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INUG 2019 – Agenda 
BI som det ska vara med verkliga resultat 

8 – 10 oktober 

Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarn, Stockholm 

 

Välkomna till årets användarmöte! Det omfattar tre dagar, två 

kursdagar och en konferensdag.  

Nu är vi tillbaka på Elite Marina Tower i Saltsjöqvarn! Här kommer agendan till kurs och konferens. 

Observera att innehållet kan ändra sig, håll utkik efter nya utskick i din e-post. Agendan finns också 

på vår webbplats. 

Tisdagen den 8 oktober och torsdagen den 10 oktober är kursdagar. I år koncentrerar vi oss på att 

lyfta oss till allt nytt och härligt som finns att tillgå! Alla som går kurs får dokumentationen från alla 

kurserna, som baseras på version 7. Observera att du hittar mera information om kurserna efter 

agendan på sidan 7.Tisdagen avslutas med att vi samlas för en drink i baren och sedan blir det 

middag tillsammans för de som så önskar.  

Onsdagen den 9 oktober startar vi gemensamt med att Fred Powers från Dimensional Insight 

berättar om nyheter i produktsviten. På konferensen presenteras den nya modulen Measure Factory 

som ger verkliga resultat i verksamheten. Med Measure Factory kan alla mått kvalitetssäkras och 

beskrivas så att alla förstår och kan samarbeta kring dem.  

I år kommer även Nora Lissy, expert på Dimensional Insights lösningar för hälsovård.  

Spännande kundpresentationer med mycket inspiration kommer att finnas på agendan, bl.a. Freja 

som berättar om hur de tänkt när de gått från gammalt till nytt, och Piteå kommun berättar om 

integrationen Diver-Stratsys. Likaså Tips & tricks både från Infotool och Dimensional Insight! 

Onsdagen avslutas med middag och underhållning. En favorit i repris, Wallmans! 

Teknikkiosken kommer att vara öppen alla dagarna, dit kan du vända dig med alla möjliga frågor 

rörande Diver Platform. 

 

Välkomna till Stockholm och Saltsjöqvarn!   

Hur hittar man hit? Se sidan 9! 
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Kursdag tisdag 8 oktober 
Alla kurser under dagen är i föreläsningsform, dokumentation ingår. Samtliga kurser baseras på Diver 

Platform version 7. Alla som går kurs får all dokumentation från alla kurser. 

09:30 Registrering och kaffe med tilltugg 

Konferensvåningen Hotel Marina Tower 

 

Kursprogram 8 oktober – kursinnehåll se sidan 7 

 Solliden Seglora Skansen  

10:00 Workbench del 1 

Att arbeta med Workbench 

Measure Factory del 1 

Byggstenar 

Migrering från Diver 

Platform till Measure 

Factory 

10.50 Kort paus 

11.00 Workbench del 1 forts Measure Factory del 1 forts Migrering från DP till MF forts 

11:50 Lunch 

13:00 

 

 Workbench del 2 

Spectre, cbases och cplans 

Measure Factory del 2  

Definitioner 

 

Migrering från Diver 

Solution till  

Diver Platform 

13.50 Kort paus 

14.00 Workbench del 2 forts Measure Factory del 2 forts Migrering från DS till DP forts  

14.45 Kaffe 

15:15 

ca 

16:30 

Workbench del 3 

Drift och administration 

Measure Factory del 3 

Presentation  

Från DivePort till 

Användarportal 

16:30 Egen tid 

Passa på att slappna av i hotellets spa-avdelning eller ta en tur på vattnet. Eller häng i Teknikkiosken 

och får svar på eventuella frågor eller titta på någon funktion. 

19:00 Samling för drink i baren 

19:30 Middag i hotellets restaurang 

https://www.infotool.se/inug
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Konferensdag onsdag 9 oktober 

Djurgårdssalen 

Observera att Teknikkiosken har öppet hela dagen.  

08:30 Registrering 

Konferensvåningen Hotel Marina Tower 

09:00 Inledning 

Per Nyberg, VD på Infotool, hälsar välkommen och berättar om det som är 

aktuellt på Infotool just nu. 

 

 

09:15 Empowering Users to Move the Business Forward 

Fred Powers, CEO and co-founder of Dimensional Insight shares what is 
happening in the industry and the company vision. 
 

 

10:00 Kaffepaus och mingel 

 

 

10:30 Dimensional Insight in Healthcare  

Nora Lissy, director of healthcare information for Dimensional Insight, RN, 

BSN, MBA, works with clients on their healthcare BI journey. We will hear 

about the work with them from the start of a project, providing guidance 

on measures, data governance and overall project implementation. She 

works side by side with customers through validation and completion as 

well as providing insight and guidance for future projects.  

 

11:00 Kort paus  

11:05 Business Intelligence in Freja with Measure Factory 

Alexander Skaarup Kristensen, Head of Finance Business Partnering, 

describes Frejas’s BI-journey from Old Diver to New Diver. Freja, their 

customers and business partners all benefit from the results using Measure 

Factory. 
 

11.35 Kort paus 

11.40 Assisted Analytics &  

DiveTab on your phone 

  

12:00 Lunch på hotellet 
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 Konferensdag forts 

 

13:00 Tips & Tricks 

Bra och användbara saker som man inte alltid har tänkt på! 

 

 

13:30 Kort paus 

13:35 Effektivare organisation med Diver och Stratsys 

Christer Lindström, processledare vid kommunledningsförvaltningen 

berättar om hur Piteå kommun använder Diver och Stratsys tillsammans för 

att arbeta effektivare och nå bättre resultat. 

 

14:05 Kort paus 

14:10 Measure Factory inom hälsovårdssektorn 

Infotool visar exempel på svenska med data från journalsystem och från 

personal. 

 

14:40 Kort paus 

14.45 Data Science Meets Diver Platform  

This session will explore the concepts behind machine learning and how to 

integrate open source data science tools with Diver Platform and Measure 

Factory. 
 

15:05 Kaffepaus och mingel 

 

 

15:30 Nyheter i version 7.0 och 7.1 

Nytt användargränssnitt i ProDiver, ODBC-koppling (!), nytt  i DivePort mm 

mm. 

 

 

16:00 Kort paus 

16:05 

 

 

Future 

Fred Powers, CEO and founder of Dimensional Insight, tells about the 

future, the platform and how every part works together.  

16.35 Avslutning konferensdag 
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 Konferensdag kvällsaktivitet 

 

16:35 Egen tid 

 

17:30 

 

Samling i hotellets lobby för promenad till bryggan utanför hotellet 

 

17:45 Avgång med M/S Evert Taube från bryggan 

 

Kom i god tid!  

 

18:00 

ca 

22:30 

 

Middag och underhållning på Wallmans 

 

Årets show lär vara något alldeles extra! 

 

22:45 

 

Gemensam avfärd med M/S Evert Taube från Nybrokajen tillbaka till hotellet 
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Kursdag torsdag 10 oktober 
Alla kurser under dagen är i föreläsningsform, dokumentation ingår. Samtliga kurser baseras på 

version 7. 

Alla som går kurs får all dokumentation från alla kurser. 

08:30 Registrering 

Konferensvåningen Hotel Marina Tower 

 

Kursprogram 10 oktober – kursinnehåll se sidan 7 

 Solliden Seglora  Skansen 

09:00 Workbench del 1 

Att arbeta med  

Workbench 

Measure Factory del 1 

Byggstenar 

Migrering från Diver 

Solution till 

Diver Platform  

 

09.45 Kaffe 

10.00 Workbench del 1 forts Measure Factory del 1 forts  Migrering från DS till DP forts 

10.50 Kort paus 

11:00 Workbench del 2 

Spectre, cbases och  

cplans 

Measure Factory del 2 

Definitioner 

Migrering från Diver 

Platform till 

Measure Factory  

 

11:45 Kort paus 

11:55 Workbench del 2 forts Measure Factory del 2 forts Från DivePort till 

Användarportal 

12:40 Lunch i hotellets restaurang 

13:40 

 
Workbench del 3 

Drift och  

administration 

Measure Factory del 3 

Presentation 

Från Diveport till 

Användarportal forts 

15:00 Kaffe och avslutning 
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Kursinnehåll tisdagen den 8 och torsdagen den 10 oktober 

Solliden - Workbench 

Denna kurs delar vi upp i tre delar, gå alla tre om du ska utveckla i WB: 

Del 1: Att arbeta med Workbench, kursledare Joakim Hag och Ola Nyberg 

Allmän användning av Workbench, menyer, hur man använder arbetsytan, hur man skapar nya filer, 

vad som finns att tillgå i funktionalitet, mm. 

Del 2: Spectre, cbases och cplans, kursledare Göran Gadd och Ola Nyberg 

Hur man kan bygga cbase och vad man kan göra med cplans jämfört med diveplans. Vad är 

skillnaden mellan att bygga med Integrator och Spectre Build, mm. 

Del 3: Drift och administration, kursledare Josefin Jonasson och Alex Reutman 

Genomgång av administration i Workbench, hur man lägger upp användare och grupper. Grundkurs i 

Production, funktioner och hur man lägger upp driften med exempel på script, mm. 

 

Seglora - Measure Factory  

Denna kurs delar vi upp i tre delar, gå alla tre om du vill få ett bra grepp om MF. Kursledarna är från 

DI Holland och kursen hålls på engelska, detta kan komma att ändras senare. 

Del 1: Building blocks, kursledare Michel van der Meer och Jan-Willem Arentshorst 

Hur funkar de olika delarna i MF, rules, data sets, mm. 

Del 2: Definitioner, kursledare Michel van der Meer och Jan-Willem Arentshorst 

Hur man definierar kalkyleringar och measures, mm. 

Del 3: Presentation, kursledare Michel van der Meer och Jan-Willem Arentshorst 

Vilka portlets man använder för MF i portalen för att få den enhetliga och enkla administrationen för 

alla measures, mm. 

 

Skansen 

Migrering från Diver Solution till Diver Platform, kursledare Kristoffer Johansson och Alex Reutman 

Vad man behöver tänka på när man vill börja använda cbase. 

Migrering från Diver Platform till Measure Factory, kursledare Caroline Persson och Gunilla 

Gustafsson 

Vad man behöver tänka på när man vill börja använda Measure Factory och redan har en installerad 

lösning.  

Från DivePort till Användarportal, kursledare Gunilla Gustafsson och Ulrika Bengtsson 

Olika sätt att förvandla sin DivePort till en lättillgänglig Användarportal genom att använda 

standardfunktionalitet i portlets tillsammans med design. 

https://www.infotool.se/inug
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Teknikkiosken 

Teknikkiosken kommer att finnas tillgänglig även på kursdagarna, där det ges möjlighet att ställa 

frågor och titta på funktioner i senaste versionerna av Diver Platform. 

Vår teknikavdelning, som du till vardags når på support@infotool.se eller via telefon, finns till hands 

under hela konferensen för att ge dig svar på alla dina frågor, ta emot idéer till nyutveckling, samt ge 

dig detaljer på vad aktuell teknik kan göra för just ditt företag.  

 

Välkommen! 

 

Kontaktperson på konferensen: gunilla.gustafsson@infotool.se, +46 705-156685. 

 

Tack till alla som gör denna konferens möjlig:    
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Hitta hit 

 

Det finns många sätt att ta sig hit men arrangörens favorit är båt: 

 

Båt från Nybrokajen ca 10 min 

Sjövägens båtar trafikerar sträckan Nybrokajen – Saltsjöqvarn året om, se uppdaterade turlistor 

här www.sjovagen.nu.  

GPS koordinater  

59.31567, 18.11100 

 

Precis vid kajkanten i lugna Saltsjöqvarnsområdet och bara fem minuter från stadens puls. Till Elite 

Hotel Marina Tower blir det naturligt att ta båten som går från Nybrokajen mitt i city. Med sitt unika 

läge erbjuder hotellet mycket goda kommunikationer och det går precis lika bra att ta bilen som att 

åka kollektivt.  

 

Bil från Slussen 

Kör Stadsgårdsleden mot Nacka. Vid stora korsningen i Danvikstull, sväng vänster in på 

Kvarnholmsvägen, första vänster in på Hästholmsvägen och fortsätt rakt fram genom tunneln. Håll 

vänster vid kajen och hotellet ligger på vänster sida. Parkeringsbiljett löses i receptionen.  

Taxi 

City center ca 10 min 

Arlanda ca 35 min, 45 km 

Bromma ca 20 min, 10 km 

 

Gående från Södermalm 

Gå över Danvikstullsbron. Ta sedan trapporna som leder under bron och följ gångvägen genom 

parken. Ta vänster på Sjökvarnsbacken. 

Buss och spårvagn 

Buss 53 ( från T-Centralen eller Slussen) stannar vid hållplats Saltsjöqvarn, där finns en hiss som tar 

er ner till Hotellet.  

 

Många Nacka- och Värmdöbussar samt Saltsjöbanan stannar vid hållplats Henriksdal på 

Värmdöleden. Följ gångvägen mot Danvikstullsbron och ta sedan trapporna ned och gå genom 

parken. Ta vänster på Sjökvarnsbacken.  
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