Offentligt it-indkøb i Aarhus
Plenum – formiddag
Velkommen
Markedsdirektør i SKI Rasmus Lund Kongsgaard byder dig velkommen. Rasmus vil også give dig
det store overblik over SKI’s nuværende og kommende it-aftaler, så du efterfølgende ved, hvordan
du skal navigere i de efterhånden mange aftaler og finde netop de aftaler, der er relevante for dig.
Markedsdirektør Rasmus Lund Kongsgaard, SKI

Session 1
02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter
Vi graver et spadestik dybere med de to aftaler, end vi gør på session 2 og 3, og ser bl.a. på
tildelingsprocessen og de områder af aftalerne, du især skal være opmærksom på.
It-forretningsudvikler Leon Johansen, SKI

50.03 Server og Storage
Hvis du kender den eksisterende aftale (02.03) får du her mulighed for at blive klogere på
tildelingsprocessen og opmærksomhedspunkter i forhold til aftalegrundlaget på den nye aftale.
Kundeansvarlig Arne Sahlberg, SKI

02.18 It-løsninger og -projekter
Den nye aftale 02.18 It-projekter og -løsninger har mulighed for både direkte tildeling og
miniudbud, hør, hvad forskellen er for dig og hvornår du kan bruge aftalen i forhold til de aftaler,
der ligger op ad fx 02.19 SaaS-Cloud, 02.15 it-rådgivning og 02.17 it-konsulenter.
Udbudskonsulent Britta Sørensen, SKI

02.19 SaaS - Cloud
Dette er tredje version af den populære aftale 02.19, der har ændret navn til SaaS-Cloud, for at
understrege at flere og flere it-løsninger og -programmer lægges ud og anvendes i cloud-miljøer.
Aftalen indeholder fagsystemer og programmer, tilbudt som færdige ”services”, som anvendes
bredt i den offentlige sektor i stadig stigende grad.
Chefkonsulent Lars Grelck, SKI

02.40 Digitale læremidler
Som noget nyt udbyder vi denne aftale, der dækker didaktiske læremidler til folkeskolen. Aftalen
bliver en dynamisk Indkøbsaftale (og ikke en rammeaftale), og dermed bliver alle indkøb konkrete
indkøb, en form for miniudbud. Kom og hør om dette nye område og aftalens mange muligheder.
Kontraktansvarlig Anja Hyltoft Lodberg, SKI

Session 2

02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter
De to aftaler tilbyder tilsammen it-konsulenter til både rådgivning og den praktiske udførelse. Med
aftale 02.15 It-rådgivning kan du nemt købe konsulentbistand på timebasis til it-rådgivning i forhold
til konkrete opgaver. Aftale 02.17 tilbyder udførende it-konsulenter og det er til særdeles
konkurrencedygtige priser, der sikrer en god økonomi i dine projekter. Hvad der adskiller de to
aftaler, og hvordan du får det bedste ud af dem, kan du høre i denne session.

It-forretningsudvikler Leon Johansen, SKI

50.03 Server og Storage
Den nye aftale på server og storage er den eneste fællesoffentlige rammeaftale, hvor der kan
købes servere og storage. Aftalen sikrer et bredt og dybt sortiment indenfor hardware, software,
service og tilknyttede ydelser og at relevante producenter er repræsenteret. Kom og hør, hvordan
dine behov kan blive opfyldt med den nye aftale.
Kundeansvarlig Arne Sahlberg, SKI

02.18 It-løsninger og -projekter
Vi dykker ned i de overvejelser, du skal gøre dig inden du skal tildele på aftalen. Vi ser bl.a. på
hvordan du definerer dine behov, dine tildelingsmuligheder, hvordan du behovsopgør og
evalueringskriterier.
Udbudskonsulent Britta Sørensen, SKI

02.19 SaaS - Cloud
Dette er tredje version af den populære aftale 02.19, der har ændret navn til SaaS-Cloud, for at
understrege at flere og flere it-løsninger og -programmer lægges ud og anvendes i cloud-miljøer.

Aftalen indeholder fagsystemer og programmer, tilbudt som færdige ”services”, som anvendes
bredt i den offentlige sektor i stadig stigende grad.
Chefkonsulent Lars Grelck, SKI

02.02 Computere og 50.40 Computere og it-tilbehør
De to computeraftaler supplerer hinanden. Den forpligtende aftale 50.40 Computere og it-tilbehør
tilbyder et bredere sortiment end tidligere, men der vil stadig være områder, hvor den frivillige
aftale 02.02 Computere skal supplere. Computere favner så bredt på sortiment, at alle SKI's
kunder kan få dækket deres forskelligartede indkøbsbehov inden for computere og it-tilbehør på
aftalen. Kom og hør, hvordan dine behov kan blive opfyld med de to aftaler.
Kontraktansvarlig Charlotte Valdorf, SKI

Session 3
02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter
De to aftaler tilbyder tilsammen it-konsulenter til både rådgivning og den praktiske udførelse. Med
aftale 02.15 It-rådgivning kan du nemt købe konsulentbistand på timebasis til it-rådgivning i forhold
til konkrete opgaver. Aftale 02.17 tilbyder udførende it-konsulenter og det er til særdeles
konkurrencedygtige priser, der sikrer en god økonomi i dine projekter. Hvad der adskiller de to
aftaler, og hvordan du får det bedste ud af dem, kan du høre i denne session.
It-forretningsudvikler Leon Johansen, SKI

50.03 Server og Storage

Den nye aftale på server og storage er den eneste fællesoffentlige rammeaftale, hvor der kan
købes servere og storage. Aftalen sikrer et bredt og dybt sortiment indenfor hardware, software,
service og tilknyttede ydelser og at relevante producenter er repræsenteret. Kom og hør, hvordan
dine behov kan blive opfyldt med den nye aftale.
Kundeansvarlig Arne Sahlberg, SKI

02.18 It-løsninger og -projekter
Den nye aftale 02.18 It-projekter og -løsninger har mulighed for både direkte tildeling og
miniudbud, hør, hvad forskellen er for dig og hvornår du kan bruge aftalen i forhold til de aftaler,
der ligger op ad fx 02.19 SaaS-Cloud, 02.15 it-rådgivning og 02.17 it-konsulenter.
Udbudskonsulent Britta Sørensen, SKI

02.19 SaaS - Cloud
Er du bruger af den tidligere 02.19-aftale får du her en uddybning af tildelingsprocessen på den
nye aftale og vi kigger nærmere på områder af aftalen som er blevet skærpet og/eller ændret.
Chefkonsulent Lars Grelck, SKI

02.06 Standard Software

Aftalen omfatter standard softwareprodukter, som er kompatible med dit eksisterende software
inden for fire softwarekategorier. Det betyder, at nyt standardsoftware kan indgå i dit it-miljø uden
væsentlige tilpasninger, integrationer og lignende. Vedligehold, service, support og it-kurser indgår
også i aftalen. Kom og hør, hvordan du får præcist det på aftalen, som du har brug for.
Chefkonsulent Mette Løvenbalk Thygesen, SKI

Plenum – eftermiddag
Digitalisering og dataetik. Er det som olie og vand?
Selvom man til tider kunne tro det modsatte, handler digitalisering om meget mere end
effektivisering. Meget af fremtidens digitalisering kommer til at handle om oplevelsen af den
personlige service, drevet af kunstig intelligens ud fra data om brugeren eller borgeren. Så i
fremtiden bliver det svært at tale om digitalisering uden også at tale om dataetik. Men hvilket ben
skal du som offentlig ansat stå på i den debat? Og har du en særlig rolle at spille? Kom og hør et
spændende og tankevækkende oplæg med Thomas Terney, der vil sætte spot på nogle af de
store spørgsmål i den aktuelle debat om digitalisering.
Ekspert i AI, forfatter og foredragsholder Thomas Terney

De blå sessioner introducerer dig til aftalen og giver dig en grundlæggende viden.
De grønne sessioner forudsætter at du kender den tidligere udgave af aftalen. Her kigger vi bl.a.
på tildelingsprocessen og opmærksomhedspunkter i forhold til det nye aftalegrundlag.

