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Fagdagen
2022

Se neste side for detaljert program for hvert fagspor.
Arribatec tar forbehold om enkelte justeringer av programmet.

Tid Sesjon Innhold
09:30 REGISTRERING

10:00 Felles sesjon Oppdatering fra Arribatec

10:45 Fagspor A, B, C eller D Du velger ditt spor ved påmelding

12:30 FELLES LUNSJ

13:15 Fortsettelse på fagspor
A, B, C eller D

15:00 Felles sesjon Avslutning med forfriskninger

17:00 MIDDAG
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Spor A: 
| Institutter

Tid Sesjon Innhold
10:45 A1:

Hva er nytt i
instituttløsningen?

Vi informerer om status og nyheter som kan tas i bruk.

11:30 PAUSE

11:45 A2.1: 
Hvordan styrer NIBIO sin 
virksomhet med InstiPro?

A2.2:
Informasjon om NIFU 
rapportering

NIBIO gir et overblikk over deres bruk av InstiPro og
hvordan deres løsning støtter opp under styring av 
virksomheten.

Vi vil informere om NIFU rapportering og oppdatering fra
Statistisk Sentralbyrå.

12:30 LUNSJ

13:15 A3: 
Instituttløsningen
på Web

Vi tar for oss web løsningen og vil vise utvalgte funksjoner
i Unit4 ERP og InstiPro Web. Vi vil vise praktiske
eksempler på hvordan web funksjonaliteten kan benyttes.

14:00 PAUSE

14:15 A4.1: 
Roadmap for 
instituttløsningen

A4.2: 
Tilbakemelding fra
instituttene

Vi presenterer plan for videreutvikling av løsningen.

Hva ønsker instituttene vi skal utvikle fremover? Her er 
ordet fritt.

Etablering av faglig referansegruppe for instituttene.
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Spor B: 
| Unit4 HR & Lønn

Tid Sesjon Innhold
10:45 B1: 

Ny refusjonsløsning
Unit4 har lansert ny løsning for refusjonshåndtering.

Vi viser ny refusjonsløsning med søkelys på prosessene fra
digital sykemelding er sendt inn til refusjon fra NAV er 
mottatt.

11:30 PAUSE

11:45 B2: 
Mulighetsbildet
innen HR

Hvordan kan du bedre utnytte dagens Unit4 ERP løsning
innenfor HR området.

Vi viser blant annet praktiske eksempler på web 
funksjonalitet med fokus på:
• bruk av arbeidsflater og Information Browser
• bruk av skjema for tilpasset prosess støtte

12:30 LUNSJ

13:15 B3.1: 
Tips & triks innen lønn

B3.2: 
Avstemming lønn
og økonomi

På denne sesjonen går vi igjennom noen praktiske tips og
triks når det gjelder Unit4 ERP Lønn. Forhåpentligvis kan
dette bidra til noen enkle forbedringer i lønnshverdagen.

Det kan være utfordrende å avstemme økonomi/regnskap
med lønn. Vi tar for oss denne prosessen og viser hvordan
denne avstemmingen eventuelt kan gjøres litt mer
strømlinjeformet.

14:00 PAUSE

14:15 B4: 
Digitalisering av HR 
med CatalystOne

Arribatec har inngått et strategisk samarbeid med 
CatalystOne - leverandør av et skybasert HR-system.

CatalystOne vil presentere sine løsninger og Arribatec 
forteller om vår rolle i dette samarbeidet.
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Spor C: 
| Unit4 ERP

Tid Sesjon Innhold
10:45 C1:

Unit4 ERP Web -
mulighetsbilde

På denne sesjonen illustrerer vi hvordan Unit4 ERP Web kan benyttes.
Vi viser bla. praktiske eksempler på Web-funksjonalitet med fokus på:
• bruk av arbeidsflater og Information Browser
• landingsside med KPI’er integrert med Power BI
• bruk av skjema for tilpasset prosess støtte

11:30 PAUSE

11:45 C2.1: 
Inngående faktura

eller…

C2.2:
Prosjekt

Vi tar deg gjennom hele prosessen med inngående faktura fra A til Å 
og gir deg gode tips. Du vil også få presentert tilleggsløsninger som
Arribatec har utviklet for å forbedre og forenkle prosessen for deg.

Vi tar et dykk i Unit4 ERP Prosjekt - fra prosjektet oppstår til det er 
ferdigstilt og lukket. Vi vil blant annet vise prosjektoppfølging sett fra
prosjektleders perspektiv med praktiske eksempler på:
• bruk av arbeidsflater for prosjektleder og administrasjon
• landingsside med KPI’er, rapporter og varslinger

12:30 LUNSJ

13:15 C3.1: 
Betalingsformidling

eller….

C3.2: 
Utgående faktura

Bruker du for mye tid på manuelle prosesser ved forsendelse av 
bankfiler, innlesing av returfiler og ved bankavstemming? Vi viser ett
praktisk eksempel på hvordan betalingsprosessen er satt opp hos 
Røde Kors og de automatiseringsgevinstene som de har fått.

Vi tar for oss prosessen relatert til utgående faktura (via salgsordre
eller prosjekt), og viser hvordan standard Unit4 ERP funksjonalitet og
tilleggsløsninger kan forbedre og forenkle denne prosessen.

14:00 PAUSE

14:15 C4: 
Hvordan utnytte
mulighetene i Power 
BI i samspill med 
Unit4 ERP

Når kravene til rapportering i virksomheten øker, er det viktig å velge
rett verktøy til rett bruk. Her vil vi belyse hvordan man gjennomfører et 
vellykket rapporteringsprosjekt.

Power BI har de siste årene etablert seg som det ledende
rapporterings- og analyseverktøyet i markedet. I dette sporet går vi 
gjennom et rapporteringscase der vi har utnyttet styrkene og
mulighetene i både U4 ERP og Power BI for å skape en helhetlig og
brukervennlig løsning. Løsningen er realisert ved hjelp av Power BI 
Connector for Unit4 ERP. 
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Spor D: 
| Virksomhetsstyring

Tid Sesjon Innhold
10:45 D1: 

Planlegging
Virksomhetsstyring starter med en god planleggingsprosess.

Vi går igjennom temaene forretnings- og strategisk planlegging
og viser praktiske eksempler i Hypergene på:
• Virksomhetsplan og internkontroll
• Miljø- og kvalitetsledelse

11:30 PAUSE

11:45 D2: 
Rapportering

Virksomhetsstyring krever forskjellige rapporter til ulike formål. 
Like viktig er behovet for å strømlinjeforme og automatisere
rapporteringen.

Vi viser praktiske eksempler i Hypergene på:
• Måneds- og årsrapporter
• Ledelses- og styrerapporter
• Operasjonell rapportering

12:30 LUNSJ

13:15 D3:
Avansert
budsjettering

Vi tar for oss Hypergene sine løsninger for prosesstøtte til
budsjettering, prognose og finansiell planlegging.

Vi viser hvordan årlig budsjett og prognose kan samspille med 
rullerende prognose og hvordan det kan tilrettelegges for 
simulering og scenarioanalyse

14:00 PAUSE

14:15 D4:
Styringssystem

Arribatec har stort fokus på gode løsninger som ivaretar
kvalitetsstyring hos kundene. I den sammenheng presenterer vi 
et helhetlig verktøy, Quliaware, som visualiserer alle prosesser, 
rutiner, krav og forskrifter som din virksomhet
må ivareta.

I denne fagsesjonen viser vi hvordan Arribatec, som
organisasjon, har implementert verktøyet Quliaware som
sitt styringssystem.
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