
Mobilitet 2016 –  
Strategi, säkerhet och framtid 
För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet 

För att registrera dig ring: 0708-539200     e-post: lars.frick@inspectum.se 
Web: www.inspectum.se 

PRELIMINÄRT INNEHÅLL 
 En titt in i framtiden – Vilka är de mobila trenderna och vart tar de oss? 
 Glöm MDM – Nu är det EMM, Enterprise Mobiity Management som gäller 
 5G näten skall klara att ge uppkoppling åt 100 miljarder enheter med hastigheter  
  upp till 10 gigabit per sekund. Dröm eller realitet? 
 Google och den digitala revolutionen 
 Attacken mot mobilerna blir allt vanligare och farligare. Därför måste man skruva  
   upp säkerheten 
 Internet of Things - större än den digitala musikrevolutionen? 
 Hur kan mobila applikationer öka medarbetarna effektivitet 

 
 

 

MODERATOR - JUKKA RISTIJÄRVI  
VD, TELEMANAGEMENT SVERIGE AB 

Konferens 18 februari 2016, Hotel Birger Jarl, 8.30-17.00 

Ta del av de senaste 
nyheterna, 
marknadstrenderna och 
en inblick i framtiden 

Träffa marknadens 
ledande experter och 
leverantörer 

mailto:lars.frick@inspectum.se


Mobilitet är affärskritiskt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har verkligen anammat den mobila revolutionen i våra privata liv, titta bara på aktiviteten 
på bussen eller i tunnelbanan på morgonen när vi är på väg till jobbet. Men väl där så har 
mobilitet mest handlat om tillgången till din e-post och kalender. Allt fler företag och 
organisationer ser värdet och potentialen med mobilitet.  

Det är dags att mobilitet omdefinieras till affärskritiskt, för det kommer att förändra hur vi 
bedriver vår verksamhet och affär på väldigt fundamentala sätt. Förändringen har redan 
börjat och i en nyligen genomförd undersökning av Inspectum visar det sig att 32 % av de 
tillfrågade företagen har gjort det möjligt för de anställda att nå delar av företagets 
verksamhetssystem medan 57 % har startat eller har funderingar på att starta upp ett 
projekt för att göra detsamma.  

Ju fler tillämpningar som finns, ju mer innehåll som skall hanteras  desto större krav kommer 
att ställas på de centrala stödsystemen. Det är där Enterprise Mobility Management, EMM 
kommer in i bilden och vad kan det då innebära för mitt företag?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det är inte bara vi människor som använder mobilen eller surfplattan inom flera områden 
utan fler och fler enheter kommunicerar med varandra utan att vi tar en alltför stor notis av 
det hela. 

För att kunna säkerställa denna fantastiska utveckling så håller de stora IT- och 
telecombolagen möten världen över för att förbereda sig för nästa stor slag – makten över 
de kommande 5G-näten. Med den femte generationens mobiltelefoni ska näten klara att ge 
uppkoppling åt 100 miljarder enheter med hastigheter upp till 10 gigabit per sekund. Men 
när kommer de och vad kan vi som företag förvänta oss av dem? 

Det enda som är säkert just nu är att mobilitet är högt prioriterat och erbjuder fantastiska 
nya möjligheter för alla företag. Behovet av mer information och kunskap om hur andra 
lyckats är stort. Detta sammantaget är anledningen till att vi vill se dig på Mobilitet 2016 –
Strategi, säkerhet och framtid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta mig gärna om du har några frågor eller 
funderingar kring detta arrangemang. 
 
Lars Frick, Innehållsansvarig Inspectum 
lars.frick@inspectum.se 
0708-539200 

VARFÖR MOBILITET 
2016 
Smarta mobiler, alltid 
uppkopplad, e-post 
och åtkomst till 
företagets 
verksamhetssystem 
oavsett var du 
befinner dig - det är 
verklighet för de flesta 
idag.  
 
Men vilka krav ställer 
det på den mobila 
plattformen,  
administration av 
mobilparken, 
säkerhetssystem för 
IT-avdelningarna och 
support till företagets 
användare.  
 
Hur kan vi som företag 
med hjälp av nya 
appar bli en ännu 
effektivare 
organisation? 

 

VILKA BÖR DELTAGA 
 
•VD/CEO 
•CIO, IT-chefer, IT-
strateger 
•IT-säkerhetsansvarig 
•Telefoniansvariga 
•Teknikansvarig 
•Inköpschefer 
•Ekonomichefer 
•Affärsutvecklare 

 



Mobilitet  2016– Strategi, säkerhet och framtid 
 

                        18 februari 2016 Klockan 8.30-17.00, Hotel Birger Jarl Konferens 
                        Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm 

Anmälan på: http://www.inspectum.se 
eller skicka in nedanstående anmälningsformulär. 
 

 
 
Jag vill anmäla mig till Mobilitet 2016: 
      Ja! Jag representerar ett användarföretag/- organisation och betalar 1895:- exkl. moms 
 
 

Namn:____________________________________________________________ 
Titel:_____________________________________________________________ 
Avdelning/Enhet:___________________________________________________ 
Adress:___________________________________________________________ 
Postnummer:______________________________________________________ 
Postort:___________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________ 
e-Post:____________________________________________________________ 
 
Eventuella allergier eller andra önskemål:______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i 
programmet. Inspectum är ett oberoende konsult, undersöknings och utbildningsföretag.  
 
Inspectum har varit verksamma sen 2004 och genomför uppdrag för offentlig samt privat sektor. 
 
Avbokning och överlåtelse: 
Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. I det fall 
Inspectum ställer in en konferensdag  krediteras du det inbetalda beloppet. 
 
För frågor kring avbokning och överlåtelse: 0708-539200 

Anmälningsblankett: Mobilitet 2016   
För anmälan till konferensen:  
 
Inspectum AB 
Konferens 18 Februari 2016    
Sockenvägen 542 
12134 Enskededalen 
Ring: 0708-539200     
 
E-mail: 
lars.frick@inspectum.se 

För att registrera dig ring: 0708-539200     e-post: lars.frick@inspectum.se 
Web: http://www.inspectum.se 
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