
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
 Mobilitet och den digitala transformationen – Vart tar den oss? Vilka är trenderna?
 Google och Facebooks mobila kamp. Hur påverkas den digitala spelplanen? 
 Ericssons vision om  The Networked  Society - det uppkopplade samhället
 Få ut maximalt av era mobila appar genom ha koll på användandet och prestanda.
 EMM, Enterprise Mobility Management – så här får man ut mer av systemen
 Mobilitet ökar kraven på säkerhet. Dagens IT-miljöer skapar nya sårbarheter
 Den Moderna Mobila Arbetsplatsen. Idag och imorgon.
 Dålig koll på företagsappar kan leda till hisnande licenskostnader. Så skyddar du dig! 
 Nya lokala mobilnät i Sverige ger stora mervärden både funktionellt och ekonomiskt.
 Virtual Reality – återkomsten nu med kostnadseffektiva tillämpningar för företag.

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


Den digitala transformationen - Aldrig har mobilitet och 
den digitala affären flutit samman som det gör nu.

Världen genomgår en digital revolution där företag, kunder och saker kopplas samman i allt 
snabbare takt. Den digitala transformationen har pågått länge men det är först nu som vi 
börjar se effekterna i vår omvärld. Nu finns infrastruktur för de allra flesta i form av kapacitet 
och räckvidd för att koppla upp och nyttja alla tjänster som erbjuds samtidigt som fler 
människor anammar ett mer digitalt användarbeteende. De som inte anpassar sig riskerar 
att halka efter. 
Medarbetare vill kunna arbeta när de vill och var de vill och med de verktyg de gillar allra 
bäst. Det handlar om krav på valfrihet och ständig åtkomst till verksamheten och företagets 
ekosystem. Oavsett om verktygen är en Smartphone, surfplatta eller Laptop med tillhörande 
applikationer så vill man komma åt och använda nödvändig information. Och 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 företagen skall säkerställa att man hinner med i denna utveckling ställs än högre krav 
på att företagsappar såväl interna som externa utvecklas och att de kan kommunicera med 
företagens verksamhetssystem var man än befinner sig. 

Det är nu som den digitala transformationen och mobilitet omdefinieras till affärskritiskt, för 
det kommer att förändra hur vi bedriver vår verksamhet och affär på väldigt fundamentala 
sätt. Förändringen har redan börjat men i Inspectums årliga undersökning visar det sig att 65 
% av de tillfrågade företagen fortfarande inte har några  konkreta planer på att ge de 
anställda möjligheten att nå delar av företagets verksamhetssystem. 

Fortfarande ställs dock de klassiska frågorna. Hur hanterar vi säkerhetsriskerna? Vilka 
stödsystem behövs för underhåll av appar, content och devices? Men också hur påverkas 
mitt företag av IoT utvecklingen?

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
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9.00 - 9.05 Moderator Jukka Ristijärvi öppnar konferensen och hälsar välkommen! 

Jukka Ristijärvi , VD på Telemanagement Sverige AB. Jukka Ristijärvi har sedan 1997   arbetat 
på Telemanagement med inriktning främst på verksamhets- och affärsutvecklingsprojekt, 
projektledning samt komplexa utredningar inom telekommunikations och IT-området. Jukka har 
en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och ledarskap inom olika IT-relaterade 
organisationer och projekt. Sedan 2001 är Jukka VD för Telemanagement Sverige AB.

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MOBILITET 2016

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar
 Få input till företagets strategiarbete/mobilitetspolicy 
 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat appar mot mobilitet
 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för att minimerad administrationen
 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

9.35 – 10.05 Mobilitet ökar kraven på säkerhet. Dagens IT-miljöer skapar nya sårbarheter i 
verksamheten. 

När verksamheter förändras påverkas även riskerna. De miljöer vi ser idag präglas bland annat 
av koncentration till allt större datahallar, höggradig mobilitet bland användarna och utbredd 
användning av sociala medier. Det här leder till nya sårbarheter både utifrån ett 
driftsäkerhetsperspektiv men även avseende skyddet av den personliga integriteten. 
I denna presentation får vi lyssna till Jan-Olof Andersson från Polismyndigheten om vilka 
säkerhetsutmaningar han ser och vad man bör tänka på för att skydda sin verksamhet. 

Jan-Olof Andersson - Med över 30 års erfarenhet är Jan-Olof en av Sveriges främsta experter 
inom informationssäkerhetsområdet. 

8.30 - 9.00  Registrering

9.05 - 9.35 Mobilitet blir Digitalt  - Är du med på den resan?

Vi står inför stora förändringar där digitala trender blir en del av vår vardag. Mobilitet blir en 
del av den digitala transformationen.  Undersökningar visar att nästan två tredjedelar av 
företagen tror att deras bransch kommer att uppleva en digital omvandling inom de närmaste 
åren men endast lite drygt en fjärdedel är förberedda på att hantera den kommande 
omvandlingen av affärsmodellen.  Men hur skall man göra för att förändra sin verksamhet?  Vi 
visar konkreta exempel på hur du genom en digitalisering kan förbättra och förändra din 
verksamhet. Du får tips på hur du kan starta resan och exempel på hur andra har gjort.

Conny Björnehall - Digital Solutions Lead Sogeti Sverige
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10.05 – 10.35 Internet of Things – Ericssons vision om  The Networked Society

Industrial Internet of Things eller den fjärde industriella revolutionen är tiden för den smarta 
uppkopplade fabriken och som producerar smarta produkter. Målet är produktion med 
kortare omställnings-och ledtider, färre fel och högre flexibilitet och produkter som kan 
realisera helt nya nyttigheter. Alla industrier, tjänsteföretag inom alla branscher kommer att 
påverkas. I denna seminariepunkt tittar vi in i framtiden och får bland annat ta del av 
exempel hur företag kan dra nytta av sakernas internet för att skaffa sig konkurrensfördelar.

Patrik Regårdh , Head of strategic marketing, är en av personerna bakom Ericssons vision 
om 50 miljarder uppkopplade prylar och det uppkopplade samhället. Tillsammans med 
forskarna på Ericssons NetworkedSociety Lab studerar han de genomgripande förändringar 
som kommer att ske inom allt från utbildning och sjukvård, till kraftöverföring och 
industriella processer. Detta ligger till grund för Ericssons senaste vision ”The 
NetworkedSociety”.

10.35 – 11.00  Kaffe

11.00 – 11.30 Dålig koll på företagsappar kan leda till hisnande licenskostnader

Idag erbjuder många organisationer mobila enheter för sina anställda. Samtidigt har de 
flesta ingen licenshanteringspolicy som omfattar mobila enheter och appar vilket ofta leder 
till stora kostnader och risker för organisationen. Snow Software har skapat ett unikt 
erbjudande med ”4th generation SAM” vilket innebär att företag idag, oavsett plattform, 
samlat kan optimera sin IT-miljö när det kommer till inventering, managering och 
kostnadsoptimering. I denna seminariepunkt kommer ni få lyssna på hur Snow Software 
hjälpt organisationer skapa kontroll över licenser. Vi ser över hur man kan unvika att 
drabbas av oväntade licenskostnader och de viktigaste fördelarna med att er EMM-lösning 
stödjer SAM.

Axel Kling är grundare och CEO av Snow Software. Snow Software erbjuder 
marknadsledande lösningar för licenshantering på alla plattformar. Affärsidén är att hjälpa 
företag att bara betala för de mjukvarulicenser och appar som faktiskt används. Idag 
använder över 3 500 kunder från hela världen Snow Softwares lösningar på över nio 
miljoner enheter. Snow Software växer globalt och har idag lokal närvaro på samtliga 
nordiska marknader samt bland annat i Australien, Storbritannien, Tyskland och  USA 



5

Agenda

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MOBILITET 2016

 Ta del av andras erfarenheter och lösningar
 Få input till företagets strategiarbete/mobilitetspolicy 
 Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat appar mot mobilitet
 Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för att minimerad administrationen
 Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

11.30 – 12.00 Googles och Facebooks mobila kamp

Mobilen är plattformen som driver den digitala utvecklingen framåt snabbare än några kunnat 
ana. Facebook knappar in på sökjätten Google i kraft av en mer framgångsrik mobil strategi. 
Hur påverkas den digitala spelplanen av kampen mellan Facebook och Google?  Kommer 
Facebooks mobila sök att konkurrera ut Google? Hur kommer vi att hitta kunder och var 
kommer transaktionerna ske i en allt mer mobil värld?

Författaren och journalisten Urban Lindstedt ger oss en försmak av hur den digitala 
verkligheten kommer att formas de närmaste fem åren. Han har bevakat den digitala 
utvecklingen sedan millennieskiftet och skrivit böcker både om sökmotorer och e-handel. 
Urban är en uppskattad föreläsare och utbildare inom digital marknadsföring och e-handel. 

12-00 – 12.30 Hur bra är svenska företag på att skydda sina mobiler och surfplattor?

F-Secure har varit i It-säkerhetsbranchen i snart 30 år. Branchen genomgår nu en mycket 
snabb förändring. Företag lägger mer och mer information i ”molnet” och de blir mer och 
mer mobila, både till arbetssätt och vilka enheter man väljer att jobbar med.  Men hänger 
säkerheten med denna utveckling? F-Secure har tillsammans med IDG gjort en undersökning 
om hur Svenska företag skyddar sina mobila enheter. I denna seminariepunkt får ni ta del av 
det spännande resultatet och höra mer om hotbilden på mobiler och surfplattor. Vi kommer 
även diskutera på vilka olika sätt man kan skydda sina mobila enheter och få kontroll över 
den mobila dörren in till företagen.

Xerxes Malekani, Sverigechef, F-Secure

12.30- 13.25 Lunch
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13.25 - 13.55  Parallella Seminariepass 1. Se separat Agenda

14.00 - 14.30  Parallella Seminariepass 2, Se separat Agenda 

På eftermiddagen har seminariedeltagare möjlighet att  gå på parallella presentationspass, allt 
utifrån eget intresseområde. De parallella presentationspassen ger möjlighet att lyssna, lära och 
ta del av företagspresentationer, lösningspresentationer och berättelser från företag som 
arbetat med att effektivisera sina mobila lösningar. 
Efter de parallella presentationspassen fortsätter konferensen i den stora konferenssalen.

14.35 – 15.05 Den moderna mobila arbetsplatsen. Idag och imorgon.

Mobila enheter är nu en självklarhet på de flesta arbetsplatser. Detta har skapat en otrolig 
förändring för medarbetare att kunna använda karttjänster, CRM- och ERP-system, 
rapportering och mail på ett enkelt sätt överallt. Tidigare låg mycket av frågeställningarna 
kring administrationen av enheterna, men det har nu bytts mot en diskussion om hur mobil IT 
kan skapa nya och effektiva affärsprocesser. Hur kan mobila applikationer öka medarbetarna 
effektivitet ytterligare genom att bli en naturlig del av företagens verksamhetssystem.  I 
denna seminariepunkt tittar vi närmare på vad den mobila arbetsplatsen kan göra för just ditt 
företag. 

Peter Söderholm, Citrix Systems, Peter har arbetat med några av de största företagen i både 
Sverige och i övriga Norden, och har en lång erfarenhet kring införanden av Citrix lösningar i 
både små och stora miljöer. Peter Söderholm har arbetet för Citrix under lång tid i olika roller 
både inom Support och tekniskt säljstöd, Under de senaste åren har Peter ansvarat för Citrix
Nordiska Systems Engineering team.

15.05 – 15.35 Virtual Reality - återkomsten 

Varför dog 90-talets mest spektakulära teknologi ut som en dinosaurie strax efter 
millenieskiftet? Och hur kommer det sig att alla nu plötsligt pratar om den igen? 
Under presentationen kommer vi att titta bakåt, på visionerna - och framåt, mot de nya 
möjligheterna. Vi kommer att följa hur prestandakraven förändrats från datorer och hjälmar 
som kostade miljoner, till mobiltelefoner för ett par tusenlappar. Vi kommer att se 
tillämpningar från då och nu, för nytta och nöje. Och varför köpte egentligen Facebook Oculus
VR för två miljarder dollar?

Jonas Söderberg arbetar som forskare inom människa/maskin-interaktion på 
forskningsinstitutet SICS Swedish ICT i Kista. Han värvades ursprungligen dit för att arbeta med 
Virtual Reality redan i slutet på 90-talet.
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16.00 – 16.30 Kundcase! Pensionsmyndigheten

Beskrivning av talarpunkten kommer inom kort.

Pedra Herdegen, Tjänsteansvarig at Pensionsmyndigheten

16.30 – 17.00 Artificiell intelligens , invärtes teknik och synen på Whistle blowers. 
Här är 10 heta konsumenttrender för 2016 och framåt.

Det går allt fortare för ny teknologi att nå massmarknaderna och koncept som tidigare kändes 
futuristiska finns redan i handeln. Vi går mot en era där den individuella nyttan ökar ju fler 
som blir uppkopplade men också där konsumenter får allt större inflytande på sin omgivning. 
Ericsson ConsumerLab har för femte året i rad sammanställt konsumenters åsikter och 
önskningar om teknik, och listat tio trender för 2016 och framåt. Bland dessa trender berörs 
bland annat den delade ekonomin och nya sätt att interagera med teknik som artificiell 
intelligence och virtual reality. I denna seminariepunkt kommer vi även beröra hur denna 
utveckling kan påverka företagsvärlden och varför det är så viktigt för företag att ha koll på 
den mobila utvecklingen.

Rebecka Cedering Ångström, Senior Advisor at Ericsson ConsumerLab

15.35-16.00 Kaffe

17.00 Moderator Jukka Ristijärvi summerar konferensen



AGENDA – Parallella Seminarier 

Seminariepass 13.25 - 13.55 

Seminarie A1

Företagsmobilitet är framtiden för produktivitet

De mobila teknologierna förändrar näringslivets sätt att göra affärer.  Företag använder mobila 
teknologier för att ta fram nya arbetsprocesser, öka effektiviteten för mobila arbetare och skapa 
värde för kunderna. För IT-specialister och CIO:n kommer de nästkommande 10 åren helt och hållet 
att handla om företagsmobilitet - om att stärka konkurrenskraften och framgång utmed hela 
företaget och inte bara för enskilda individer och team. I den här presentationen kommer VMware
AirWatch att gå igenom dagsläget för företagsmobilitet bland globala organisationer och förklara hur 
våra kunder kan dra nytta av mobila teknologier för åtkomst till företagsresurser, när som helst och 
var som helst. 

Tuni Baraka, Enterprise Account Executive, VMware AirWatch

Seminarie A2

Har du koll på era mobilrelaterade nyckeltal i relation till värde och nytta? 
I dagens företag blir arbetssätten mer mobila. Smarta mobiler, surfplattor och headset, samt behov 
av externa tjänster och abonnemang blir allt viktigare. Hur säkerställer ni att ni använder rätt IT-
prylar och abonnemangstyper utifrån era användares olika behov? Hur vet ni att de används på ett 
säkert och kostnadseffektivt sätt? I detta seminarie får du veta hur en Communications 
Management-lösning enkelt och effektivt kan hjälpa dig att ta kontroll över vad ni har, vem som har 
vad och hur det används för att ge en ökad säkerhet i en dynamisk organisation.

Johan Flink, produktchef på Teleopti TEM AB

Seminarie A3

Nya möjligheter att bygga lokala mobilnät i Sverige men vad innebär det för mig och mitt företag? 

Trafiken i de publika mobilnäten ökar konstant och utrymmet i etern är begränsat. 
Inomhustäckningen blir därför alltmer viktig. Samtidigt levererar de publika näten inte alltid den 
kapacitet och täckning som vi förväntar oss när vi är mobila. Genom ett nytt direktiv från PTS är det 
nu möjligt att bygga lokala mobilnät för inomhustäckning. Det lokala mobilnätet erbjuder betydande 
mervärden funktionellt och ekonomiskt med minskad miljöpåverkan. I denna seminariepunkt ser vi 
över möjligheterna och alla fördelar som lokala mobilnät kan ge samt på vilka sätt de kompletterar 
det publika mobilnätet.

Hans Rosander, VD, ReWiCom Scandinavia AB



AGENDA – Parallella Seminarier 

Seminariepass 14.00 - 14.30 

Seminarie B1  

EMM (Enterprise Mobility Management) + SAM (Software Asset Management)

Många företag och organisationer står idag inför utmaningen att prioritera mobilitet. Det finns stora 
pengar att tjäna på att införa metoder för att kontrollera hur och om mobilappar har kopplingar till 
affärssystem.. Vi kommer titta närmare på fördelarna med lösningarna Snow License Manager och 
Snow Device Manager - hur de kan spara tid, resurser och pengar för er organisation. Du kommer 
efter seminaret ha lärt dig något nytt och skapat dig en ökad förståelse kring fördelarna av att 
arbeta med en EMM-lösning integrerad med en SAM-lösning. 

Andreas Jakobsson, Nordic MDM Sales Director på Snow Software

Seminarie B2   

Få ut maximalt av era appar genom ha koll på användandet och hur de presterar.

Mobiliteten går nu in i nästa fas med en explosion av appar och content med en exponentiell tillväxt 
av appar externt och internt. Mobila applikationer blir alltmer affärskritiska och en negativ 
användarupplevelse har många gånger en direkt påverkan på företagets intäkter! Vikten av att 
förutse prestandaproblem, snabbt identifiera kraschar och möjlighet att omedelbart åtgärda 
uppkomna problem är avgörande för ekonomin i själva  app- användningen. I denna seminariepunkt 
ser vi över vilka möjligheter som finns för att få ut maximalt av företagets appar.

Ulf Thornander, Senior APM Specialist, Red Ocean Software

Seminarie B3    

Är er organisation verkligen 100% skyddad? De flesta har

• Inbrottslarm till kontoret? 
• Lås på cykeln? Hemförsäkring? 
• Backup på semesterbilderna? 
• Virusskydd till datorn? 
Förmodligen ja, eller hur? Hur kommer det sig då att så många har glömt bort att skydda sin 
mobiltelefon? Ju mer vi knyter kontokort och kreditkort till mobiltelefonerna, desto större
attraktionskraft är det för skurkarna. I detta föredrag får vi ta del av hur en komplett
säkerhetslösning för mobilen kan se ut.

Fredrik Lille, F-secure



Sponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer

Snow Software är världsledande när det gäller att leverera SAM-lösningar på plats och i molnet, däribland 
inventering över flera plattformar och avancerade tekniker för hantering av programvarulicenser. Varje dag 
används Snows lösningar av olika organisationer, från småföretag till multinationella koncerner och myndigheter, 
för att analysera och administrera mer än 1,7 miljarder programposter. Sedan 1997 har Snow Software sålt 
miljontals licenser till tusentals slutanvändarorganisationer och tjänsteleverantörer världen över som förlitar sig 
på Snows SAM-expertis för att hantera efterlevnad, optimera programvarutillgänglighet och öka kostnads-
besparingar.Snow Software är ett privatägt företag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, med 
internationella kontor. Läs mer på www.snowsoftware.com

Medan du koncentrerar dig på det som är viktigt för dig, ser vi till att du är skyddad och säker på Internet 
oavsett om du använder en dator eller en smartphone. Våra tjänster är tillgängliga via tusentals återförsäljare 
och över 200 operatörer världen över och används i miljoner hem och företag.
F-Secure grundades 1988 och finns listat på NASDAQOMX Helsinki Ltd. Läs mer på www.f-secure.com

Teleopti is a leading provider of strategic solutions for Enterprise Workforce Management and 
Telecom Expense Management.Hundreds of enterprises around the world rely on high-end and 
flexible solutions from Teleopti to attain optimal operational efficiency and provide the highest 
levels of service.Teleopti, established in Stockholm, Sweden in 1992 operates through a large 
number of local offices worldwide and a comprehensive network of partners.
Läs mer på www.teleopti.com

ReWiCom levererar telekommunikationstjänster i världsklass till nöjda kunder. Vi arbetar för att 
kommunikation skall vara tillgänglig där du är. Vi arbetar pålitligt, snabbt och levererar med hög 
kvalitet till ett lågt pris. Vi utvecklar genom ägarskap, partnerskap och fokus på kundlojalitet en stark 
och lönsam verksamhet. Inomhustäckning blir allt viktigare. ReWiCom är specialiserat på täckning för 
alla radiotekniker i inomhusmiljö. Vi planerar, projektleder, installerar och underhåller alla typer av 
lösningar för att få god och energieffektiv inomhustäckning. Vi gör det på ett kostnadseffektivt och 
framtidssäkert sätt. Med vår unika erfarenhet och breda leverantörskontaktnät är vi även specialister 
på byggnation av komplexa radiolösningar i utmanande miljöer. Läs mer på www.rewicom.se

http://www.snowsoftware.com/
http://www.f-secure.com/sv/web/business_se
http://www.teleopti.com/
http://www.rewicom.se/
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AirWatch by VMware is the leader in enterprise mobility management (EMM). With industry-leading identity, 
productivity and collaboration solutions, we enable end users with a seamless digital workspace. We empower 
IT with a future-proof mobility platform that provides flexibility to manage multiple use cases, unified 
management of endpoints, end-to-end security from devices to data center, and seamless integration across 
enterprise systems. Acquired by VMware in February 2014, AirWatch is based in Atlanta and can be found online 
at www.air-watch.com. VMware is headquartered in Silicon Valley and can be found online at www.vmware.com.

Red Ocean Software AB är ett IT-företag i tillväxt. Vårt fokus är förbättring av kvalitet och prestanda i 
IT-system och per dags dato är vi ledande inom vårt område. Vi siktar högt och har som ambition att vara 
den ledande aktören inom kvalitetsoptimering av företagskritiska IT-tjänster i Norden. Våra kunder består 
av några av Sveriges största företag inom Insurance, Telecom, IT & Management Consulting och Retail, 
något som vi har kunnat uppnå genom en kombination av omfattande branschkunskap med närhet till våra 
kunder. Vi har levererat stabila resultat och växande omsättning redan från starten.
Läs mer på www.redocean.se

Citrix är marknadsledande inom virtualisering, mobilitet, nätverk och molnlösningar. Citrix lösningar för det 
mobila kontoret ser till att vi kan arbeta säkert när som helst och var som helst, oavsett vilken typ av enhet, 
programvara, app eller nätverk vi använder. Citrix används av mer än 330 000 organisationer och mer än 
100 miljoner användare världen över. Läs mer på se.citrix.com. 

http://www.redocean.se/
http://se.citrix.com/
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Plantronics startades 1962 av två piloter som hade en ambition om att göra det ultimata headsetet. Sedan 
dess har Plantronics blivit världsledande på kommunikationsheadset med lösningar till kontors- och 
bordstelefoner, trådlösa telefoner, mobiltelefoner, IP-telefoni och SoftPhones. 

Headset hjälper människor till en bättre vardag och eftersom människor är så olika så är svaret och 
lösningen väldigt individuell. 
Den till synes enkla produkten blir plötsligt intressant och spännande. Headset har utvecklats från att vara 
ett enkelt tillbehör till att vara en egen kategori produkter med tillhörande kompetens. Vi har denna 
kompetens och vi delar mer än gärna med oss! Läs mer på : www.isiCom.se

Konftel är ett ledande företag och ett starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har 
vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten oavsett avstånd. Av 
erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre 
miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår patenterade ljudteknologi, 
OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Vi levererar högkvalitativa lösningar där din 
mötesupplevelse kommer främst. Våra konferenslösningar är utvecklade med användaren i fokus för att 
kunna erbjuda lättanvända produkter med smart och snygg design. Vi vill vara innovativa i allt vi gör och är 
lägger stor vikt på att fortsätta stärka och utveckla våra relationer med er, våra partners och kunder. Du ska 
alltid kunna lita på Konftel, i alla dina möten. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel med 
huvudkontor i Umeå
Läs mer på: www.konftel.com/se

byBrick Interface har sedan starten 2004 fokuserat på att producera produkter och tjänster för digitalisering 
och effektivisering av B2B-företags marknadsföring och försäljning. Med användaren i fokus och spetskompetens 
inom UX, design, VR och mobil teknik erbjuder vi paketerade lösningar inom områden som marknadsföring, 
presentationsstöd, produktlanseringar, säljargumentation, offertframställning och personalutveckling.

På kundlistan finns företag som ABB, Atlas Copco, Cargotec, GE Healthcare, Gunnebo, Seco, Thermo Scientific
och Xylem.byBrick Interface är en del av byBrick-gruppen, med kontor i Stockholm, Västerås och Göteborg.

http://www.konftel.com/se
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Mobile technology is driving a massive shift in the ability of IT to support the way people want to work 
and collaborate. In this era of enterprise mobility management (EMM), modern enterprises must deliver 
native mobile experiences that are available to users anywhere, anytime while ensuring that IT can 
secure corporate information everywhere.
MobileIron stands out from other MDM vendors by providing expanded EMM capabilities to IT 
organizations that need to secure mobile devices, applications and content. The MobileIron Enterprise 
Mobility Management (EMM) solution is a mobile security platform secures data-at-rest on mobile 
devices, in applications, and in cloud storage, as well as data-in-motion as it moves between corporate 
networks, devices, and storage repositories.
MobileIron's mission is to enable modern enterprises to secure and manage information as it moves to 
mobile and to the cloud, while preserving end-user privacy and trust. With MobileIron, IT teams can 
achieve more than just its mobile device management objectives – they can secure corporate 
information wherever it lives while preserving the sanctity of employee privacy.

MobileIron achievements include:

 Leader in the Gartner Magic Quadrant Enterprise Mobility Managementreport for 5 years in a 
row.

 More than 10,000 cumulative customers worldwide, which includes nearly 25% of the Forbes 
Global 2000.

 Selected by the global companies in the most highly regulated and security conscious 
industries, including financial services, healthcare, pharmaceuticals, and federal government 
agencies

 A layered security model that supports integrated Mobile Device Management (MDM), Mobile 
Application Management (MAM), and Mobile Content Management (MCM).

https://www.mobileiron.com/en/analyst-report/gartner-2015-report-magic-quadrant-enterprise-mobility-management-suites
https://www.mobileiron.com/en/customers
https://www.mobileiron.com/en/solutions/mobile-device-management-mdm
https://www.mobileiron.com/en/solutions/mobile-application-management-mam
https://www.mobileiron.com/en/solutions/mobile-content-management-mcm
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eller skicka in nedanstående anmälningsformulär.

Jag vill anmäla mig till Mobilitet 2016:
Ja! Jag representerar ett användarföretag/- organisation och betalar 2495:- exkl. moms

Namn:____________________________________________________________
Titel:_____________________________________________________________
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Adress:___________________________________________________________
Postnummer:______________________________________________________
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Telefon:___________________________________________________________
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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
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