
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Aras Experience Day 

Plats: Skeppsholmen, Stockholm 
Datum: 20:e September 2018, kl 9:00-16:30 
Lunch ingår. Vid utebliven närvaro 
debiteras 500kr 

Anmälan: Här (tar dig till Eventbrite) 

Frågor kring denna konferens kan skickas 
till ArasExperienceDay@altegra.se 
 
 

Vi börjar bli många som använder Aras 
Innovator som ett centralt PLM-system 
eller som en komponent för att skapa 
affärsnytta i våra verksamheter. 
Tillsammans har vi byggt upp erfarenheter 
som vi genom att diskutera med varandra 
kan använda för att skapa nya insikter. 
 
 

Associ8 och Altegra bjuder in till en Aras-
dag där ni erbjuds att delta! 
Programmet kommer att bestå av våra och 
era erfarenheter och lärdomar samt 
diskussioner kring utvalda teman 
- Se agenda nedan. 

 

ANMÄLAN 
senast 8 september 

 

Altegra Consulting är specialister inom PLM-
området, vilket innebär att vi tillsammans med 
kunder utför bl. a: 

• Specifikation, anpassning och införande av PLM-
lösningar 

• Integrering/kommunikation med angränsande 
system såsom produktions- och 
underhållssystem, CAD/CAE-miljöer etc. 

• Migrering av data från olika PLM-system eller 
andra källor 

• Uppgraderingar av system 

• Förvaltning och support av installerade PLM-
lösningar 

På Associ8 finns välutbildade och erfarna 
verksamhetskonsulter som kan leda strategi-
arbeten, analysera och föreslå verksamhets-
förbättringar och leda förändringsarbeten.  

Vi förstår hur man skapar värde med PDM/PLM 
och hur man får det att hända.  

Vi kan också erbjuda kapacitet offshore via vår 
Aras auktoriserade samarbetspartner 

 

 

Sprid gärna informationen vidare! 
 

20 SEPTEMBER 2018 

https://www.eventbrite.co.uk/e/aras-experience-day-tickets-46189754800?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing


Agenda  (vissa anföranden kommer att vara på engelska ) 
 
9:00 Registrering och fika 
9:30 Inledning 
9:45 Projekterfarenheter, kundcase - Altegra 
10:30 Productivity tools for ARAS PLM - Seligent 

- Task Focused user interface for your PLM data and processes 
11:15 Förändringsledning i PLM-projekt - Associ8  
12:00 Lunch på Moderna Muséet 
13:00 Workshop ”Förändringsledning i PLM-projekt” – Associ8 
13:30 Aras i ett multi-disciplinärt PLM-landskap - Saab Aeronautics 
14:15 Balancing the investment in PLM application development with reduced risks, 

success factors/stories – Flexur  
15:00 Fika 
15:30 Aras-Creo, an example of a CAD integration - ITI  International TechneGroup 
16:00 Summering 
16:30 Slut 
 
De som önskar kan därefter fortsätta diskussionerna över en AW på närbelägna 
Torpedverkstan. 
 
Dragningar och diskussioner 
Programmet är i stort sett färdigt, men det finns fortfarande utrymme att komma med 
synpunkter och önskemål, maila gärna. 
 
Om konferenslokalen 
Vi kommer att hålla till på Kulturfyren på vackra Skeppsholmen i centrala Stockholm. Du tar 
dig lätt hit till fots, med buss eller med färja. Parkeringsplatser finns också på ön t ex 
nedanför moderna muséet, mot vattnet, eller på baksidan av Kulturfyren. 
 

 

 
Visa karta 

 

https://maps.google.com/maps?source=embed&f=q&hl=sv-SE&geocode=&q=Kulturfyren+AB,+Slupskjulsv%C3%A4gen,+Stockholm,+Sverige&aq=0&oq=kulturfyren&sll=59.330879,18.086228&sspn=0.02478,0.132093&ie=UTF8&hq=Kulturfyren+AB,&hnear=Slupskjulsv%C3%A4gen,+111+49+Stockholm,+Sverige&t=p&ll=59.32772,18.082585&spn=0.020908,0.066047&z=14&iwloc=A&cid=17696610388906754184

