Erfamøde om INNOMATE HR
Kold College 21. sep. 2021

Sted:

Kold College Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.

Tid:

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 09:30 til kl. 15:00
OBS: Der vil være kaffe og brød fra kl. 09:00

Program:
09:00 – 09:30

Morgenkaffe

09:30 – 09:40

Velkommen! og introduktion til dagens program

09:40 – 10:45

Udviklingen af INNOMATE HR siden sidst (Karsten og Niels fortæller)
-

Gennemgang af nyt design samt tankerne bag nye designvalg.
Gennemgang af nye workflows og funktioner herunder formularer og
Dashboard.

10:45 - 11:00

Kaffepause

11:00 – 11:30

API´ens muligheder med INNOMATE HR som kildesystem – hvordan
fungerer den optimale integration mellem LUDUS, Perssys, Statens Lønsystem,
Uddata+ etc. og INNOMATE HR.

11:30 – 12:00

Introduktion til Masterclass og dagens 2 temaer (Læs mere på side 2)

12:00 – 12:30

Frokost

12:30 – 12:45

Valg af Masterclass og opdeling i lokaler

12:45 – 13:45

Masterclass

13:45 – 14:00

Kaffe

14:00 – 14:30

Masterclass

14:30 – 15:00

Opsamling og afslutning
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Masterclass
I år introduceres masterclass, hvor vi (Karsten og Niels) gennemgår et tema, mens du følger med i din egen
database. Du opfordres derfor til at medbringe din egen PC, så du kan få resultaterne med hjem. Du kan
vælge mellem to temaer. For at have tid nok til at gå i dybden, kan der kun vælges et tema.

Tema 1: Kom hjem med dokumentgenerering.
Vi tager udgangspunkt i workflowet ’dokumentgenerering’ og gennemgår i fællesskab den nødvendige
opsætning. Målet med denne masterclass er, at du kommer hjem med muligheden for at generere
dokumenter ud fra dine egne dokumentskabeloner. Hvis denne Masterclass lyder som noget for dig
opfordres du til at medbringe en dokumentskabelon, som du kan tage udgangspunkt i, når du opsætterog efterfølgende tester handlingen. (dette er dog ikke nødvendigt for at deltage).

Tema 2: Lær at håndtere organisationsændringer.
Bliv klogere på fordelene ved en korrekt organisatorisk opsætning i INNOMATE HR. Vi vil blandt andet
dykke ned i, hvordan du kan drage fordel af at udnytte enhedstyper. Vi vil desuden også være mere
tilbageskuende og se nærmere på, hvordan du ”rydder op” i din organisation herunder sikrer dig, at din
database ikke indeholder dubletter, i form af ansættelser, medarbejdere eller enheder. Hvis du endnu ikke
har opsat jeres organisationsdiagram i INNOMATE HR, vil der også være mulighed for det.
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