
09:00 - 10:00 Registrering 
Registrering sker innanför entrén på Scandic Göteborg Central. 
Det finns möjlighet att hänga in kläder och placera bagage i bevakad garderob. 

10:00-10:20 Inledning
Konferensen inleds av Anders Wahlandt, VD på Eniac 

10:20 - 10:45 Användarföreningens årsmöte
Årsmöteshandlingar hittas under kundsidorna på Eniacs hemsida eniac.se. 
Denna programpunkt står till förfogande för användarföreningens styrelse och valberedning. 

10:55 - 11:45 Funktionsgrupper pass 1 
Verksamhetsinriktad demonstration av Aveny-program. Synpunkter, diskussioner och frågor. 

11:45 - 12:45 Lunch 

12:45 - 13:50  Vad är poängen med varandra? (Slösa inte bort din kollega) - föreläsning med Bob Hansson
Bob Hansson är en populär föreläsare, poet och författare som med lättillgängliga stora tankar och sinne för 
komik har inspirerat människor i över tjugo år. Läs mer på bobhansson.se. 

14:00 - 14:50 Funktionsgrupper pass 2 
Verksamhetsinriktad demonstration an Aveny-program. Synpunkter, diskussioner och frågor. 

14:50 - 15:20 Paus 

15:20 - 16:10 Funktionsgrupper pass 3
Verksamhetsinriktad demonstration an Aveny-program. Synpunkter, diskussioner och frågor. 

16:20 - 17:00 Frågestund med Eniac och Aveki

18:30 Mingel 
Portarna öppnas till middagen och kvällen inleds med välkomstdrink och förmingel.
Plats: Scandic Göteborg Central

19:00 Middag
Vi tar plats vid bordet. Middag serveras med tillhörande show. 
Plats: Sacndic Göteborg Central

Program Användarmöte 2022

Torsdag 17 november 
Tidsschemat är preliminärt och kan komma att ändras vid behov 

http://eniac.se
http://bobhansson.se
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Funktionsgrupper
Funktionsgrupperna är uppdelade i tre pass om vardera 50 minuter. Planeringen är g jord 
så att varje person skall kunna delta fullt ut inom tre olika funktionsområden. 
De flesta kombinationer är möjliga. 

Pass 1 (10:55-11:45)

Bokning nyheter & tips
Bisättning/ kremation
Aveny myCarta (visning) 
Ekonomi: Fakturaattest

Pass 3 (15:20-16:10)

Bokning, statistik m.m. 
Grav, nyheter & tips
Aveny myCarta, tips & tricks
Ekonomi: Nyheter 

Pass 2 (14:00-14:50)

Bokning i Nya Aveny
Lön/ personal (Hogia) 
WebAveny myCarta
Ekonomi: Effektivare

Bokning Nyheter och tips - Bakom högerklick, tangenter och menyer finns mycket funktionali-
tet 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!

Bokning i Nya Aveny - Presentation av ny funktionalitet som utvecklats under året samt 
information och demonstration av Bokningssystemet i Nya Aveny.

Bokning statistik m.m. -  Hur jobbar du effektivt och strukturerat med den löpande 
statistikrapporteringen i Aveny. Vi kikar även på statistikrapporteringsfunktionen i Nya Aveny som 
framöver ersätter statistikappen.

Grav – Vi visar ny funktionalitet som utvecklats under året, bland annat hur man kan boka en 
gravplats i WebAveny, hur du ändrar på kännetecken direkt vid gravplatsen och hur du får fram de 
senaste gravplatserna som du jobbat med. Vi visar även lite tips på vägen för ett effektivare 
arbetssätt med Aveny och WebAveny Grav.

Ekonomi Fakturaattest – Vi visar vårt nya verktyg för fakturaattest i Nya Aveny och går igenom 
förbättringar och förändringar. Vi berättar också om vad som krävs för att komma igång och hur 
processen för detta ser ut. 

Ekonomi: Effektivare arbetsflöden – Vi tipsar om funktioner i Avenys Ekonomi-delprogram som 
gör att du kan arbeta effektivare. 

Ekonomi: Nyheter – Vi visar ny funktionalitet som utvecklats i Ekonomi-delprogrammen under 
året.

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



Fredag 18 november 

Från fråga till kunskap – Svenska kyrkans verksamhetsstatistik 
en självklar del av församlingens planeringsarbete
Jonas Bromander, utredare enheten för forskning och analys – Avdelningen för kyrkoliv

Vad är på gång inom begravningsverksamheten?
Mattias Schultz, VD på Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Aktuellt från kyrkan inom samverkan ekonomi och lön
Representanter från nationell nivå

Vårda kartan och hitta rätt!
Mikael Johansson, Kundansvarig myCarta och Lantmäteri på Aveki

Eniacs utveckling – nutid och framtid
Pågående och planerade utvecklingsprojekt

Fredagens schema avslutas med lunch kl. 12

Under hela konferensen kommer våra utställare finnas på plats, 
passa på att besöka dessa under pauserna och lunchen.  
Även personal från Eniac och Aveki kommer finnas tillgängliga i vår monter.
Kom förbi och säg hej och passa på att ställa dina frågor. 
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Bisättning/Kremation – Presentation av nyheter som utvecklats under de senaste åren. Här får du 
även tips på hur du kan anpassa systemet för just din verksamhet.

Aveny myCarta: en visning– Eniacs samarbetspartner gällande digitala kartor, Aveki, kommer att 
visa hur Aveny myCarta kan användas i verksamheten.

WebAveny myCarta – vår nya produkt så slår samman de digitala kartorna med vår gravbok på ett 
smidigt sätt och allt går att göra i din surfplatta.

Aveny myCarta: tips, tricks, frågor (och kanske till och med svar) – Eniacs samarbetspartner 
gällande digitala kartor, Aveki, kommer att visa nyheter och bra funktioner för er som redan kör 
Aveny myCarta, samt öppna för en frågestund.


