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Inbjudan till Webinar 

Hösten har kommit till våra breddgrader, men inte när det gäller tekniken 

runt M3. Denna gång tittar vi vilka intressanta nyheter som visades under 

Inforum i september, självklart med fokus på vad som kretsade i och 

omkring M3. Vi får även en direktrapport från ett Cloud projekt och lite bra 

erfarenheter att ta med sig. 

Infor M3 med Infor OS 

Under flera år var Infor OS en tilläggsprodukt till M3, men i Cloud världen 

har detta ändrats. Oavsett om man kör Cloud eller On Prem i någon form 

måste man inkludera Infor OS i lösningen. Vad innebär detta i praktiken? 

Vad är skillnaderna On Prem vs. Multi Tenant Cloud? 

Beskrivning 

Vi blandar lite info från Inforum med lite konkreta erfarenheter från några 

Cloud projekt som gått live de senaste månaderna. Hur skiljer sig ett 

Cloudprojekt från de vi är vana vid och hur är man bäst förberedd? 

 

Dag: Måndagen den 12 oktober 2020 

Tid: 10.00 – 11:00  

Plats: Teams meeting 

 (Möteslänk mailas några dagar innan) 

Avgift: 500 kr/ deltagare 

 

Varmt välkommen! 

Movex/M3 användarförening
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Tips & Tricks: Infor M3 med Infor OS 

Agenda 

Ni kan förvänta er följande innehåll:  

• Inledning och bakgrund 

• Aktuellt på teknikfronten runt M3 

• Det bästa från Inforum 

• Direktrapport från ett Cloud Projekt i Multi Tenant världen 

• Planerade tekniknyheter under hösten 

 

Vi avslutar med en frågestund då ni har möjlighet att ställa frågor. 

Anmälan 

Anmälan görs enklast via länken i utskicksmailet eller via vår hemsida.  

Frågor besvaras av Jeanette Gren, Movex/M3 användarförening på e-post 

jeanette.gren@servicemaf.se  

 

Avgift  

500 kr (exkl. moms) per deltagare.   

Bekräftelse 

Bekräftelse på ditt deltagande får du via mail i samband med anmälan. 

Möteslänk skickas ut några dagar före aktiviteten.  

Övrigt 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in webinaren om antalet anmälda är för få. Vi reserverar oss för 

sjukdom eller andra faktorer utom vår kontroll i vilket fall aktiviteten kan komma att ställas in. 

Välkommen till en spännande webinar! 

mailto:jeanette.gren@servicemaf.se

