
Program tisdag 25 april

12.00 - 13.30 Lunch och utställningen öppen

11.15 - 12.00 Separata pass     High Live 2 High Live 3 High Live 4 High Live 1 Live 6+7

13.30 - 14.15 Separata pass      High Live 2 High Live 3 High Live 4 High Live 1  Live 6+7

14.15 - 15.15 Kaffe och tid hos utställare

15.15 - 16.30 Gemensamt program - Magnus Kagre, och Gunilla Andersson, Infor  ”Vår resa i molnet - förändringens tid”

16.45 - 17.15 Årsstämma

19.00 - 01.00 Middag och underhållning med Richard Söderberg

08.30 - 09.30 Registrering och utställningen öppnar

09.30 - 09.40 Gemensamt program - Christer Dahlquist och Roland Kvillborn hälsar välkomna

09.40 - 10.40 Gemensamt program - Caroline Farberger ”Förstå könsnormer och inkluderande ledarskap”

10.40 - 11.15 Kaffe vid utställningen

Per Jodrén and Lars Bremer, 

Gunilla Andersson, Infor

Louise Nilsson, Lantmännen 
tillsammans med Columbus

Marcus Särkimukka, Nefab AB 
och Anton Adolfsson, CGI

Åsa Sandström, Swegon Group, 
Martin Nordgren, Meridion samt traineer.

Henrietta Hako-Rita, Valmet and Navcite
Mattias Karlsson och Helen Apelqvist, Benders 
tillsammans med Novacura

Jörgen Nilsson och Dan Georgsson, Infor

Erika Tell och Per Madsen, Infor

M3 Finance & Localization - Latest News
Find out about the latest news and get an 
update of the product roadmap for M3 Finance 
and Localization. The session will also provide 
an overview how we intend to do to adopt the 
Experience Designer for M3 Financials and how 
this will benefit the users.

Lantmännen Maskins resa från On-Prem till MT  Cloud 
Under januari 2022 tog Division Lantbruk inom 
Lantmännen sitt allra första steg in i Infors M3 
CloudSuites värld när ett av bolagen, 
Lantmännen Maskin, gick i drift. Lyftet från M3:s 
version 5.2 till M3CE gav dem en uppdaterad 
multi-tenant cloudlösning och en ”god start på 
något nytt”. Under 2023 kommer de att fortsätta 
stabilisera sin nya lösning men även hantera 
möjligheten att konstant förbättra – ofta. 
Att vara i molnet har många fördelar men även 
utmaningar så varmt välkomna att lyssna på 
Lantmännens första resa till molnet och M3CE.

Meridion och Swegon startar gemensamt M3 
traineeprogram för att säkra framtida kompetens 
inom M3 och Supply Chain
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Swegon och Meridion berättar om deras gemen-
samma M3 traineeprogram som de genomfört 
under året. Syftet är att utbilda unga talanger 
inom M3 och i processer inom Supply Chain 
för att säkra tillväxten och kompetensen framåt 
hos båda företagen. Fördelarna med samarbetet 
är många men framförallt är det att man har 
möjlighet att varva teori med verkliga case och 
praktik ute på Swegons olika fabriker. Vidare 
berättar Meridion om hur man genom att hålla 
föreläsningar samt kurser inom affärssystem (M3) 
på Chalmers, utbildar för att öka intresset hos 
studenter att börja arbeta inom området.

Infor Development Round Table 
Distribution & Equipment 
(Presentationerna hålls på svenska)
• Self Service via M3 Portal

- The new Issue Management Solution provide
end to end capabilities to enter various issues
and drive corrective actions.

- Equipment Portal gives the user possibilities 
to view own equipment’s, update meters, view
invoices and create Service and Rental 
inquiries.

• M3 CLM, Mobile Field Service and Sales Hub 
recent development and road map.

The new M3 User experience 
Learn how Infor OS portal and Experience 
Designer will give you a lot of new possibilities 
to enhance the user experience. We will look at 
different user roles and how their daily work can 
be simplified and more efficient with the new 
tools.

Produktgenerering med M3 och CPQ hos Nefab
(Inriktning On-Prem och Cloud) 
Allt fler ser behovet av en konfigurator för att 
hantera generering och underhåll av modulupp-
byggda produkter. Här presenterar Nefab 
tillsammans med CGI hur de använder Infor M3 
i kombination med Infor CPQ (produktkonfigura-
tor)  för att förenkla processerna från offerthante-
ring till produktion. Denna session riktar sig till er 
som redan har eller funderar på att använda CPQ 
tillsammans med M3.

Enable global business with common ERP after 
corporate restructuring
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Establishing Valmet Flow Control (Neles) in car-
ve-out from Metso meant implementing M3 to 15 
additional units worldwide. A common ERP crea-
tes a transparent setup for business transactions 
and reporting across global manufacturing and 
sales. A success factor is reliable and efficient 
handling of information for product, logistic and 
financial purposes.

Lagersystem med fokus på digitalisering och 
hållbarhet
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Under 2021/2022 har Benders implementerat 
Novacura Flow. Målet med implementationen 
var att digitalisera de befintliga processerna inom 
lager. Med hjälp av Novacura Flows flexibilitet 
och enkelhet att skapa processer har Benders 
digitaliserat sitt lager, tagit bort manuella steg 
och jobbar nu mer mobilt. De har också uppnått 
högre engagemang och jobbar med hållbarhet ur 
såväl ett ekonomisk som miljömässigt perspektiv.

Infor Development Round Table
Food/Beverage & Fashion
(Presentationerna hålls på svenska)
• Central procurement

- A new concept within the Purchase area to 
use a central buying organization to handling
the buying part for several warehouses within
a division.

• Sublot reporting
- Concept on how to handle sublot in different
processes like Procurement and Internal 
sales.

Guld utställare Brons utställareSilver utställare

Digital transformation through IntegrationDigital transformation through Integration

Användarupplevelsen i Infor M3 Cloud Suite
Varmt välkommen till ett spännande seminarium på 
temat ”Användarupplevelsen i Infor M3 Cloud Suite”.
Kundföretaget Lantmännen och Texus kommer 
att visa hur processen går till att utveckla 
användarvänligheten i Infor M3. Som inspiration 
kommer vi även att visa konkreta exempel på 
lösningar. Dessa exempel kommer bl.a. fokusera 
på homepages, personaliseringar för olika roller, 
möjligheter kring Infor Document Management, 
ION workflows, Infor M3 H5 – samt andra möjlig-
heter att öka användarupplevelsen i Infor OS och 
Infor M3 Cloud Suite.

Martin Juhlin och Johan Alneryd, 
Lantmännen Maskin AB 
samt Elin Svensson, Texus



11.30 - 12.15 Separata pass    High Live 2                                                     High Live 3                                          High Live 4                                                High Live 1                                                      Live 6+7

Program onsdag 26 april

14.15 - 15.15 Gemensamt föredrag med Olof Röhlander ”Så skapar vi hållbar motivation tillsammans”   

15.15 - 15.30 Avslutning    

10.30 - 11.15 Separata pass    High Live 2                                                      High Live 3                                                   High Live 4                                                     High Live 1                                                      Live 6+7

08.30 - 09.00 Registrering och utställningen öppnar

09.00 - 10.00 Gemensamt program - Väckarklocka Anders Jansson ”Min hjärna är Dum i huvudet” 

10.00 - 10.30 Kaffe vid utställningen

Erik de la Chapelle and 
Andreas Barkarö, Infor

Dan Georgsson and Johan Ahlgren, Infor

Per Melander, Infor

Leanswift/Wipro with customer

Swedwise AB tillsammans med kund

Magnus Frankenberg, Lantmännen Energi och 
Erik Karlström, Elvenite

Johanna Albihn, adLegus

Mycronic tillsammans med Fellowmind

Jonathan Wetterström, Elfa och 
Kristian Larsson, Celeste Digital

David Nanayakkara, Alleima och 
Per Korpås, Vince

Lennart Åberg, Adwisit AB tillsammans med 
Karolina Andersson, SGDS Gruppen och
Peter Bergman, Würt Svenska AB

Björn Torold och Joakim Mattsson, Infor

Björn Torold och Joakim Mattsson, Infor

Johan Haack, KG Knutsson och Infor

12.15 - 13.15 Lunch och utställningen öppen 

13.15 - 14.00 Separata pass    High Live 2                High Live 3                                                    High Live 4                                                     High Live 1                        Live 6+7

M3 Financials in a future context
A presentation of Financials 4.0, including confi-
guring Excel templates and what can be achieved 
using the homepages, widgets and workflows 
including an update on the M3 Finance 
connections to Analytics.

Optimizing the Supply Chain with Infor CloudSuite
This presentation describes how a customer 
optimizes the global supply chain using Infor 
CloudSuite and Infor Supply Chain Planning. As 
an initiative to improve the supply chain planning, 
the company is using Infor Demand Planning and 
Infor Supply Planning - both parts of Infor Supply 
Chain Planning Suite (SCP) together with Infor 
M3 CloudSuite. With global visibility of inventory, 
available capacity and constraints, customers will 
get faster and more reliable order confirmations 
and fulfillments. Join this presentation to learn 
about the strategy, the selection process and the 
implementation project.

Fem år med GDPR - juristen förklarar
Vad bör vi fortsatt fokusera på och var ligger de 
största riskerna? Vilka bolag har drabbats av 
sanktioner, för vad och vitesbelopp? Vilka repres-
salier kan ett bolag förvänta sig om de bryter mot 
GDPR? Vad behöver vi som arbetsgivare vara 
särskilt uppmärksamma på? Vad bör ett bolag 
som minimum säkerställa för att uppfylla GDPR? 
Dessa och många fler frågor kommer att besvaras 
av Johanna Albihn, affärsjurist på adLegus. 
Johanna biträder sedan många år flertalet klien-
ter med juridisk rådgivning rörande personupp-
giftsbehandling utöver att hon sedan 2019 agerar 
som Data Protection and Privacy Coordinator för 
ett större multinationellt IT-företag.

Hybrida IT-landskap kräver en modern integrations-
lösning
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Elfa tillsammans med Celeste Digital implemen-
terar en ny hybrid integrationslösning för en ny 
digital verklighet. För de allra flesta företag och 
organisationer är ett IT-landskap som består av 
applikationer och tjänster både On-Prem och i 
molnet en verklighet. Införandet hos Elfa är en 
del av en långsiktig plan för hur integrationer skall 
fungera både i nuvarande systemlandskap base-
rat på M3 13.4 samt i det framtida landskapet. 
Beskrivning av tankesätt, planen framåt samt de 
delar som redan är implementerade presenteras.

Tips & Tricks
Minst 5 gånger varje år håller MAF, tillsammans 
med Infor, Teamsmöten då vi går igenom hur 
man kan förenkla och effektivisera M3 med hjälp 
av olika tekniska verktyg. Vi passar på att köra 
ett Tips & Tricks möte live på Working Thogether 
Conference 2023. Vi tar tillfället i akt att visa någ-
ra riktigt heta exempel på bra verktyg och möjlig-
heter inom Integration, Extensibility och Infor OS. 
Som avslutning tittar vi lite på det nya begreppet 
”micro services” och hur Infor kommer att 
erbjuda detta inom ramen för Infors Cloud.

M3 Portal
The new M3 Portal for external users gives 
M3 Self Service capabilities for our customers 
customer or partners. First out is Equipment Self 
Service Portal focusing after market parts, rental 
and service processes. Secondly is Issue Mana-
gement Portal for capturing and act on various 
issues related to any M3 order category, keeping 
track of finance, reverse logistics and claims 
throughout the supply chain.

Lägger du för mycket tid på att söka efter 
information och dokument i flera olika verksam-
hetssystem?
Många upplever en usel digital situation när man 
letar information på jobbet. Vill du ta tillbaka 
kontrollen, vara mindre stressad och hitta det du 
söker? Då ska du lyssna till denna presentation 
och ta del av konkreta exempel från verksam-
heten på tidsvinster för kollegor och kunder. 

Mycronic blir ett Connected Company genom 
DataHub
Mycronic har vuxit kraftigt under de senaste 
åren, både organiskt och genom förvärv. För att 
stödja en fortsatt tillväxt, samt både existerande 
och framtida digitaliseringsbehov har man till-
sammans med Fellowmind skapat en DataHub. 
I den finns relevant data från olika system (både 
i molnet och on prem) samlad i realtid. Datan 
används för integrationer och olika BI-lösningar 
och är även tillgänglig för t.ex. Low Code-verktyg 
genom API:er.

Alleima vässar säkerheten i M3 med VSE 
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Behörigheter kan sättas upp mycket detaljerat 
i M3. För att hantera ”Segregation of Duties”, 
regelbundna revisioner och smidigt underhåll i 
MUC-miljö har Alleima implementerat VSE (Vince 
Security). David Nanayakkara från Alleima och 
Per Korpås från Vince berättar om bakgrund, 
lösning och implementation.

Nyckel till lyckade Cloudprojekt
Vi har gått igenom över 100 Cloudprojekt. 
Vad döljer sig i denna information?
Var ligger de främsta utmaningarna och hur 
undviker man minorna? Hur testar man på bästa 
sätt? Vilka aktiviteter är nödvändiga? Vilka verktyg 
finns för att automatisera processerna? Vi gör en 
genomgång av vad vi funnit och hur man drar 
nytta av kunskapen på bästa sätt.

M3 and Stream Pipelines 
M3 has adopted Stream Pipelines introduced in 
the Data Fabric Solution that brings data in real 
time from M3 Business Engine into a cloud data-
base.Join this session for a full demo of how your 
BI/Datawarehouse platform can benefit from M3 
streaming data and how Data Lake complements 
the real time stream with big data capabilities.

Årets Affärssystemprojekt i Sverige 2021/2022 - 
Lantmännen och Elvenite
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Lantmännen Energi och Elvenite tilldelades priset 
”Årets Affärssystemprojekt i Sverige 2021/2022” 
av Herbert Nathan & Co för att i en miljö med 
krav på dygnet runt drift, komplexa integrationer 
och specifika verksamhetsbehov samt under en 
brinnande pandemi lyckats införa ett omfattande 
affärssystem i tid och under budget. Detta genom 
att kombinera traditionell implementationsmeto-
dik med Agila arbetssätt, säkerställa djup invol-
vering från högsta ledningen hos både leverantör 
och kund samt med en tydlig koppling mot 
koncernens strategiska mål från business case 
till go-live. Utmärkelsen tilldelas de som tydligt 
betonat samarbetet mellan kund och leverantör i 
ETT projekt och ETT Team.
Hör hemligheterna och lärdomarna bakom
”Årets affärssystemsprojekt”. Varmt välkomna!

iCore tillsammans med Vedum

Det hybrida landskapet och vägen till molnet
Tillsammans med en av Sveriges största famil-
jeägda företag i sin bransch delar vi med oss av 
resan till Infor M3 Cloud. Vi visar på olika scena-
rios där ”allt” inte hamnar i M3-molnet, utan där 
det finns flera kringsystem och där trenden är att 
dessa inte minskar, snarare tvärtom.
• Om planeringen inför, om utmaningar, om 
   kravställning och arkitektur.
• Om problemställning och kringsystem man       
   måste ta hänsyn till.
• Om det hybrida landskapet och en kombination  
   av on-premise + molnlösning för att stödja       
   affärsmålen på ett optimalt sätt.
• Om hur Vedum byggt affären internt.
• Om vad vi lärt oss och best practice.

Hur säkrar man vinsterna av Testautomation och 
RPA?
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Fler och fler kunder inser behovet av testautoma-
tion när uppdateringar kommer oftare. Vi berättar 
hur man kommer igång och vilka insatser som 
krävs av din egen organisation med avseende på 
investeringar för att starta upp med testautoma-
tion. Vidare diskuteras vilka viktiga vägval som 
din organisation behöver ta ställning till vid val av 
läsning och vägvalens konsekvenser. Några l
ösningsalternativ ställs mot varandra och vi kikar 
på några verkliga exempel och business case 
från olika organisationer. Föredraget tar också 
upp behoven av testautomation när ni går in i 
M3CE och hur testautomation kan påverka och 
utveckla er organisation. Vi ger exempel och 
erfarenheter från Würth och SGDS Gruppen.

Passion på land och sjö, KG Knutssons resa till 
Infor CloudSuite Distribution Enterprise 
(Inriktning On-Prem och Cloud)
Från kraftigt modifierat Movex, via harmonisering 
och standardisering på M3 13.4 On-Premise, 
till evergreen med Infor CloudSuite Distribution 
Enterprise. Som grossist fungerar KGK Motor som 
ett smörjmedel mellan tillverkare och återförsälja-
re av världsledande varumärken. Att se till att rätt 
saker kommer till rätt plats i rätt tid med maximal 
servicenivå är en viktig del av framgången.


