Offentligt it-indkøb 2018
Plenum kl. 9.30 – 10.00
Præsentation af SKI’s It-palet og udbudsplan
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.

Rasmus Lund Kongsgaard
Markedsdirektør, SKI

Spor 1 kl. 10.00 - 10.45 og spor 2 kl. 11.15 – 12.00
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 Itrådgivning 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.

Anders Lisby Madsen
Kontraktstyringschef, SKI

Leon Johansen
It-forretningsudvikler, 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.

Mette Løvenbalk Thygesen
Chefkonsulent, SKI

Michael Hamer
Udbudsjurist, SKI

02.22 It-driftskapacitet
Med den kommende aftale 02.22, der forventes at træde i kraft i november 2018, får du nem adgang til indkøb
fra simpel serverkapacitet over cloud til fuld outsourcing. Hvis du har anvendt den tidligere aftale 02.22, vil du
opleve en række forbedringer mht. prisstruktur og -regulering, sortimentet og delaftalestruktur. Det vil du kunne
høre nærmere om i sessionen.

Bjarne Jørgensen
Markedschef, SKI

Henrik Zangenberg
CEO og partner, Zangenberg Group

02.18 It-løsninger og -projekter og 02.19 SaaS-Cloud
It-løsninger, fagsystemer og projekter, on- eller off-premise. Få allerede nu en introduktion til to kommende
aftaler, som du kan forvente dig meget af.
Aftale 02.18 It-løsninger og -projekter, der forventes af træde i kraft primo 2019. Aftalen omfatter projekter,
udvikling, standardløsninger og vedligehold – vandfald eller agilt.
Det er tredje udgave af aftale 02.19 SaaS-Cloud, der træder i kraft i december 2018. Aftalen er blandt SKI’s mest
populære.

Lars Grelck
Chefkonsulent, SKI

Britta Sørensen
Udbudskonsulent, SKI

02.02 Computere, 50.40 Computere og it-tilbehør, 50.03 Servere og storage og
50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger
De to helt nye computeraftaler kan supplere hinanden. Den forpligtende aftale 50.40 Computere og it-tilbehør vil
tilbyde et bredere sortiment end tidligere, men der vil stadig være områder, hvor den frivillige aftale 02.02
Computere skal træde til. 02.02 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. Så kom og hør, hvordan dine
behov kan blive opfyld med de to aftaler.
Vi kommer også omkring 50.03 Servere og storage og 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. Begge
forventes klar primo 2019 og er genudbud, så du kan forvente endnu bedre aftaler.

Arne Sahlberg
Kundeansvarlig, SKI

Charlotte Valdorf
Kontraktansvarlig, SKI

Plenum kl. 12.15 – 13.00
Effektivt it er svaret! Øh, hvad var det spørgsmålet var?
Enhver organisations mareridt er et ustabilt It-landskab, og på den modsatte side er drømmen den velsmurte
effektive maskine af it-ydelser. Til den rette pris naturligvis. Men går vi overhovedet til den opgave med det rigtige
tankesæt? I denne afsluttende talk vil Thomas Terney, forfatter og foredragsholder, komme med sit bud
på, hvordan vi bliver nødt til at tænke fremtidens it.

Thomas Terney
Ekspert i AI, forfatter og foredragsholder

