
Plats:   Clarion Malmö Live i Malmö
Tid:   Torsdag 21 november kl. 09:00 – 17:00

Program:
Anders Wahlandt inleder vårt 32:e användarmöte. Därefter håller Användarföreningen sitt årsmöte. Resten av 
dagen ägnas till stor del åt de funktionsinriktade grupperna. 

Efter lunch får vi lyssna på Christina Stielli (www.christinastielli.se) som är utnämnd till Årets Talare 2014 och 
2015. Hon är en av landets mest efterfrågade föreläsare med sina underhållande och engagerande föreläsning-
ar. Christina har specialiserat sig på vikten av arbetsglädje och på vilket sätt vi människor hanterar en förändring 
på arbetsplatsen. 

Funktionsgrupperna ges även i år ett stort utrymme i programmet. Detta innebär att deltagare, som är intres-
serade av flera olika funktionsområden, får möjlighet att delta i tre olika funktionsgrupper utan att gå miste om 
något. De flesta kombinationer är möjliga. 

I vår monter kommer personal från Eniac finnas på plats under hela dagen. Passa på och ställ din fråga direkt till 
vår kunniga personal. Är du intresserad av Aveny Musik så finns vår expert Antonietta på plats och visar pro-
grammet.
 
De senaste åren har det varit mycket uppskattat att träffa personalen på Eniac och VA-utveckling personligen.
Efter sista gruppasset kommer vi att finnas på plats och då har du möjlighet att få svar på dina egna frågor.

Användarmöte 
Program 2019-11-21



09:00-10:00  Samling innanför entrén på Clarion Hotel Malmö Live.
   Registrering, kaffe. Det finns möjlighet att hänga in kläder och placera bagage i 
   bevakad garderob.
   Passa på att besöka våra utställare

10:00-10:20  Inledning i High Live 1
   Anders Wahlandt, Eniac

10:20-10:45  Användarföreningens årsmöte 
   Årsmöteshandlingar kan laddas ner från www.eniac.se
   Denna punkt står till förfogande för användarföreningens styrelse och valberedning.

10:45-10:55  Bensträckare. Förflyttning mellan grupplokaler.

10:55-11:45  Funktionsgrupp pass 1 - Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program. 
   Synpunkter, diskussion, frågor.

11:45-12:45  Lunch – passa på att besöka våra utställare

12:45-13:50  Christina Stielli, författare, föreläsare och organisationsutvecklare 
   ”Världsmästare i förändring”

13:50-14:00  Bensträckare. Förflyttning mellan grupplokaler.

14:00-14:50  Funktionsgrupp pass 2 - Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program.  
   Synpunkter, diskussion, frågor.

14:50-15:20  Kaffe. Förflyttning mellan grupplokaler. Passa på att besöka våra utställare.

15:20-16:10  Funktionsgrupp pass 3 - Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program. 
   Synpunkter, diskussion, frågor.

16:20-17:00  Frågestund. Personal från Eniac och VA-utveckling finns på plats i Live 1, 2 och 3 
   för att svara på era frågor.
    
18:30   Portarna öppnas till Galamiddag i High Live 1 på Clarion Malmö Live. 
   Vi bjuder på underhållning, fotografering, en välkomstdrink och lite mingel
   innan middagen.

19:30   Vi tar plats vid middagsbordet. 
   Middag med tillhörande show serveras. 

Funktionsgrupper
Funktionsgrupperna är uppdelade i tre pass om vardera 50 minuter. Planeringen är gjord så att varje person 
skall kunna delta fullt ut inom tre olika funktionsområden. De flesta kombinationer är möjliga. 

Lokal  Pass 1 (10:55-11:45)     Pass 2 (14:00-14:50)     Pass 3 (15:20-16:10)

High Live 1 Bokning   Bokning (tips o trix)  Grav
Live 1  Ekonomisk analys  Ekonomi (Nyheter och tips) Ekonomisk analys förb. 
Live 2  Lön/personal (Hogia)  Bisättningsjournal  Svenska kyrkan NN
Live 3  Aveny myCarta (grund) Aveny myCarta (forts)  Aveny myCarta 



Grupperna: 
Bokning - Presentation av ny funktionalitet som utvecklats under året samt information och demonstration 
av hur Aveny Bokning från och med 2020 automatiskt kan exportera statistik till statistikdatabasen. 

Bokning (tips och trix) - Bakom högerklick, tangenter och menyer finns mycket funktionalitet som inte 
alltid syns. Här få du tips på hur du kan optimera användandet av Aveny Bokning och kanske finna effektiva 
genvägar i programmet eller funktioner som gör användandet ännu roligare!

Grav – Vi visar ny funktionalitet som utvecklats under året, bland annat Vanvårdsinventering i WebAveny 
Grav. Ta med dig gravboken ut på kyrkogården och inventera direkt från gravplatsen.

Ekonomisk Analys – Här visas det nya analysverktyget i Nya Aveny. Här får verksamhetsansvariga en lättill-
gänglig ekonomisk statusrapport och ekonomipersonalen en komplett bokföringsinformation. Allt i en och 
samma snygga design!  

Ekonomi (Nyheter och tips) – Presentation av de senaste förändringarna samt tips på hur du kan arbeta 
effektivare med vissa funktioner i delprogrammen. 

Ekonomisk Analys (förberedelser) – Här fokuserar vi på vad du behöver tänka på för att övergången till 
Ekonomisk Analys ska gå så smidigt som möjligt. Vi delar också med oss av erfarenheter från testkunderna.

Lön/personal (Hogia) - Här presenteras nyheterna och även vad som är på gång framöver.

Bisättningsjournal – Presentation av nyheter som utvecklats under året, rapport där vi kontrollerar att av-
lidna är klara att gravsättas i minneslunden, fler kontroller på intyg mm.  Här får du även tips på hur du kan 
anpassa systemet för just din verksamhet.

Svenska kyrkan NN – ”Kanslistöd nu och i framtiden” Andreas Synning, enhetschef för IT-support och 
utbildning, ansvarar för denna grupp.
 
Aveny myCarta (grund) – Eniacs samarbetspartner gällande digitala kartor, VA-utveckling, kommer att 
informera övergripande om Aveny myCarta tillsammans med personal från Eniac.  

Aveny myCarta (nyheter och tips) – Eniacs samarbetspartner gällande digitala kartor, VA-utveckling, kom-
mer att visa nyheter och bra funktioner för er som redan kör Aveny myCarta.

Aveny myCarta Inventering - Eniacs samarbetspartner gällande digitala kartor, VA-utveckling, ger en 
djupdykning i den spännande inventeringsmodulen och dess tillämpningar.

Frågestund kl 16.20 – 17.00
Personal från Eniac och VA-utveckling finns på plats för att svara på dina frågor.
Nytt i år är att frågestunden är i en stor föreläsningssal, så nu har du möjlighet att höra andras frågor och 
även se svar och lösningar på storskärm.

Live 1 -  Ekonomiprogrammen 
Live 2 – Församlingsverksamhet (Bokning/Diarum/Musik)
Live 3  - Kyrkogårdsverksamhet (Grav/Bisättning/myCarta)

Övrigt
Om något gruppass inte passar för dig, utnyttja då möjligheten att besöka våra utställare. Det finns även tid 
för detta innan mötet startar och vid de olika pauserna. 
OBS! Utställarna finns endast med under torsdagen.


