VÄLKOMMEN
ACOBIAFLUX-DAGEN
24 MAJ

Följ med oss under en eftermiddag på en resa in i framtiden. Ta
del av de senaste trenderna inom digitalisering och ”Internet of
things”, heta ämnen även inom Industriell IT & Automation.
När: 24 maj, 11:45-17:30 (därefter AW).
Var: Hotel C Stockholm.
Anmälan: Anmäl dig här senast den 17 maj.
Hur: Lunch, intressanta presentationer och föreläsningar, AW

PROGRAM
11:45 Registrering
12:00 Lunch
12:45 AcobiaFLUX hälsar välkomna
13:00 Vasakronans strategi för Styr och IoT
Ulf Näslund | Teknikutvecklingschef | Vasakronan
13:45 Introduktion AR-demo
Tobias Bard | VD | Prototyp
14:00 Fikapaus med AR-Demo
14:30 Varför blir automationssystem ofta osäkra...
... och vad kan man göra åt det?
Bengt Berg | Head of Compliance Management | Services Cybercom
15:15 AWS och hur molnet revolutionerar allt!
Paul Ahlgren | Partner Solutions Architect | AWS
16:00 Kort paus
16:15 Den digitala revolutionen
Bo Dahlbom | IT-professor och forskningschef
17:15 Avslutning
17:30 AW

TALARE
ACOBIAFLUX-DAGEN
24 MAJ

Ulf Näslund har bred och mångårig erfarenhet inom projektgenomförande och fastighetsdrift med fokus på installationsfrågor.

Bengt Berg har arbetat i IT-säkerhetsvärlden sedan 90-talet, med uppgifter som spänner från kryptologi inom ”uniformsvärlden” till regulatoriska krav i finansvärlden. Idag
arbetar han med affärsutveckling på IT-konsultföretaget
Cybercom. Bengt har i flera år haft olika styrelseposter i
branschorganisationen SIG Security och är en välkänd debattör och evangelist inom IT-säkerhetsbranschen.

Paul Ahlgren har över 35 års erfarenhet av IT-utveckling
och arkitektur och har bland annat varit chefsarkitekt för
Skandiabanken. Han har mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen och arbetar idag med att stödja AWS Partners i tekniska frågor.

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är ITprofessor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot
av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig
rådgivare till svenska regeringar i IT-politiska frågor.

ANMÄL DIG HÄR!

