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”RISIKOSTYRING I DEN DIGITALE
VIRKELIGHED”
– KUNDERNE, SIKKERHEDEN OG DISRUPTION
• IT-SIKKERHED I EN MODERNE VIRKSOMHED

• DEN DIGITALE FORBRUGER - EN UDFORDRING FOR
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• HVAD BETYDER DIGITALISERING OG DISRUPTION FOR
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• HVORDAN GÅR DET MED AT DIGITALISERE
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• MULIGHEDER OG FALDGRUBER VED ANVENDELSEN
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DFK KONFERENCE ”RISIKOSTYRING I DEN DIGITALE VIRKELIGHED” – TORSDAG DEN 1. MARTS 2018

Praktiske oplysninger:
Tid:
Torsdag den 1. marts 2018
kl. 09.00–16.00
Konferencen afholdes:
Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 40 02
www.hotel-storebaelt.dk

KL. 08.30–09.00

REGISTRERING OG KAFFE

KL. 09.00–09.05

VELKOMST OG INDLEDNING

Overnatning:
Hotel Storebælt tilbyder
overnatning i forbindelse
med konferencen.
Kr. 749,- for et enkeltværelse inkl. morgenbuffet pr. nat.
Skal bestilles og afregnes
direkte med hotellet med
reference til konferencen.
Transport:
Offentlig transport:
Kommer du med toget til
Nyborg Station, kan du gå til
Sinatur Hotel Storebælt på
ca. 20 minutter. Når du kommer ud af Nyborg Station,
skal du gå til venstre ned til
Statoil tanken, her skal du
igen gå til venstre og følge
vejen hen over motorvejen,
200 meter efter motorvejen
ligger vi på højre hånd.
OBS: Du skal ikke vælge at
gå ad naturstien til konferencehoteller, da denne rute
er noget længere.

KL. 09.05–09.45

IT-SIKKERHED I EN MODERNE VIRKSOMHED

KL. 09.45–10.20

DEN DIGITALE FORBRUGER - EN UDFORDRING FOR KVALITETSORGANISATIONEN

KL. 10.20–10.50

KAFFEPAUSE

KL. 10.50-11.30

HVAD BETYDER DIGITALISERING OG DISRUPTION FOR KVALITET OG SIKKERHED

FROKOST

ERFARINGSUDVEKSLING OG KAFFEPAUSE

KL. 15.05–15.55

DIN ‘TEKNOLOGISKE INTUITION’- NØGLEN TIL AT FORSTÅ EN FORANDERLIG VERDEN

50 min

Märtha Rehnberg er teknologioptimist og kritisk tænker. Hun mener, at man med ny digital teknologi kan
DARE
DISRU
løse nutidens største udfordringer. Men hun ser også nødvendigheden af, at vi allesammen lærer at forstå
P T!
teknologien og diskutere, hvordan den skal bruges for at skabe mere og bæredygtig værdi. Det handler om
at forstå, hvordan nye teknologier kombineres for at skabe nye ydelser, nye markeder samt imødekomme
nye kundebehov, der desuden rykker på vores værdier, på godt og ondt. Med udgangspunkt i disruptive teknologier som
kunstig intelligens, robotter og 3D print, præsenterer Märtha værktøjer, der gør dig i stand til at udvikle nye perspektiver
på kvalitet i en digital verden. Det er IKKE et oplæg om Uber og Airbnb. Det handler om vores mindset.
Märtha Rehnberg, Advisor, Speaker, Co-Founder & Partner, DareDisrupt, www.daredisrupt.com

OPSAMLING & AFRUNDING
v. Brian Mundt, Nordic Safety, Health and Environment Manager, Nestlé Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet
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I byggebranchen sker der en rivende udvikling inden for digitalisering. Det har taget lang tid at
opbygge momentum for teknologianvendelsen i branchen, men nu er teknologien for alvor ved at blive
implementeret på vores projekter.
Mange aktører i branchen, rådgivere, entreprenører og softwareleverandører, præsenterer hvordan
teknologien allerede kan og hvordan den i fremtiden kommer til at skabe resultater i hurtigere og bedre
gennemførte projekter.
Men hvordan går det egentlig når vi kigger ud på pladsen? – hvor bliver teknologien anvendt? – har vi
fokus nok på forandringsledelse? – er vi som mennesker i byggebranchen klar til den nye teknologi som
konstant forandres? Hvad med processerne og kontrakterne, er de modne nok for den teknologi som vi har
i dag?
Hør hvordan det går hos Per Aarsleff A/S med at implementere den nye teknologi helt ud til byggepladsen.
Aarsleff gik i gang med digitalisering af byggeprocesser over hele virksomheden for ca. 2 år siden. I dag
ledes indsatsen af Ástríður Elín Ásgeirsdóttir, VDC Development Maneger, Per Aarsleff A/S.
Àstridur Elin Àsgeirsdottir, VDC Group Manager – Tekla, Design & Engineering, Per Aarsleff A/S www.
aarsleff.com

KL. 12.15–13.15

KL. 14.35–15.05

KL. 15.55–16.00

HVORDAN GÅR DET MED AT DIGITALISERE BYGGEPLADSERNE? 45 min

PERSONOPLYSNINGER – HAR DU STYR PÅ DEM? 40 min
Med nutidens digitale løsninger kan kvalitetschefen skabe overblik og analysere tendenser på tværs af store
datamængder. Men falder data i de forkerte hænder, er der fri adgang til meget private informationer om navngivne
personers forhold og adfærd. EU har derfor vedtaget en ny persondataforordning – General Data Protection Regulation
(GDPR) – som tager højde for faldgruberne i digital datahåndtering og skærper den enkelte borgers rettigheder. Det er
positivt, men medfører også begrænsninger i den daglige brug af data. Overholdes reglerne ikke, kan konsekvensen
være datalæk, ridser i renomméet og bøder i millionklassen. Københavns Lufthavne har i mere end et år arbejdet
intensivt på at imødekomme de nye krav. Hør et meget aktuelt indlæg om lufthavnens tilgang til opgaven og få et par
gode råd med dig hjem til kvalitetsdelen af GDPR-arbejdet.
Peter Thordrup, Senior Manager, Peak Consulting Group, www.peakconsulting.dk

40 min

Implement er et professionelt større dansk rådgivningshus med over 650 konsulenter. De vil
her give nogle rammer for digitalisering og disruption i kvalitetsledelseskontekst. Herunder
vil de give deres bud på risici, som mange kvalitets-organisationer skal håndtere sammen
med den øvrige del af virksomhedens værdikæde, som håndterer data og procesudvikling.
Afslutningsvis vil de også give en opskrift på hvordan projekter kan køre mere agilt og skabe
større impact med gennemprøvede nye metoder. De 2 inviterede konsulenter har mange
års erfaring med både kvalitetsledelse og datasikkerhed, og rådgiver mange større og mindre
virksomheder indenfor GDPR (Persondataforordningen) samt udvikling og styring af de mange
forskellige ”rejser” i forbindelse med IT-management.
Lars Gormsen, Management Consultant og
Martin Povelsen, IT Management Consultant, Implement Consulting Group,
www.implementconsultinggroup.com

KL. 11.30–12.15

KL. 13.55-14.35

35 min

Den digitale forbruger giver nogle muligheder, men giver også en række udfordringer.
Hvilke erfaringer har en traditionel FMC/fødevarevirksomhed som Nestlé gjort sig?
Hvilke forventninger har den moderne digitale forbruger og hvordan opfylder vi disse?
Hvilken rolle spiller de social medier i vores kontakt til vore forbrugere?
Hvordan håndteres sensitive reklamationer fra en digital forbruger?
Hvordan et lokalt issue kan udvikle sig til et globalt issue?
Hvilke udfordringer giver den digitale forbruger i forbindelse med sporbarhed, Issue og krisehåndtering?
Hvilke udfordringer giver dette i kvalitetsorganisationen?
Terkel Due, Corporate QA Manager, Nestlé Nordic, www.nestle.dk

MULIGHEDER OG FALDGRUBER VED ANVENDELSEN AF BIG DATA SOM INPUT TIL UDVIKLINGEN
AF FORRETNINGEN. CASE FRA ET CERTIFICERINGSFIRMA 40 min
En af de store nye muligheder som den digitale udvikling har medført, er muligheden for at samle meget store mængder
data og anvende dem til at skabe konkret værdi for vores virksomheder og kunder. I dette indlæg vil vi høre om hvordan
opsamling og samkøring af data i meget stor skala kan bruges til at benchmarke performance på tværs af ikke bare
organisationen, men også andre brancher og verdensdele. Viden der kan anvendes til at inspirere til udvikling af og nye
anvendelser af kvalitetsledelse, så man kan optimere mulighederne for varig succes. Indlægget leveres af Søren Hald,
Senior Lead Auditor fra DNV GL Business Assurance, som er en af de store spillere på auditområdet.
Søren Hald, Senior Lead Auditor, DNV GL Business Assurance, www.dnvgl.dk

40 min

Industri 4.0 og især Internet-of-Things (IoT) er efterhånden uundgåeligt for en moderne
produktionsvirksomhed, der ønsker at klare sig godt på det internationale marked. Men er der styr på
sikkerheden - både den IT-mæssige og den fysiske? Og er man klar over, hvilke konsekvenser, det kan
have, ikke at have styr på sikkerheden? Der er tale om ny teknologi - ikke blot en ny måde at gøre tingene
på, men nye muligheder, med de komplekse problemstillinger, der følger med og hurtigt bliver glemt eller
overset, når det skal gå hurtigere, end hos konkurrenten.
I dette oplæg vil du få en gennemgang af de sikkerhedsmæssige overvejelser, man skal tage i betragtning
med introduktionen af nye platforme, som IoT, i samspil med eksisterende systemer på forskellige niveauer
i organisationen - blandet med et par røverhistorier og en introduktion til samarbejde mellem Rigspolitiet
og virksomhederne.
Anders Sabinsky Tøgern, IT-Ingeniør, Rigspolitiet, NC3 - Nationalt Cyber Crime Center www.politi.dk

Ankommer du i bil:
Motorvej E20 - drej fra ved
afkørsel 45. Drej til højre ad
Storebæltsvej, hvis du kommer fra Sjælland og til venstre, hvis du kommer fra
Jylland/Fyn. Efter ca. 200
meter ligger Sinatur Hotel
Storebælt på højre side. Der
er indkørsel fra Hjejlevej.
Konferenceansvarlig:
Brian Mundt, Nordic Safety,
Health and Environment
Manager, Nestlé Nordic.
Bestyrelsesmedlem i Dansk
Forening for Kvalitet

KL. 13.15–13.55

v. Brian Mundt, Nordic Safety, Health and Environment Manager, Nestlé Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet

Konferenceafgift:
Konferenceafgiften inkluderer konferencemateriale og
adgang til foredragsholdernes præsentationer via
www.dfk.dk - samt frokost
og forfriskninger.
Betaling:
Der fremsendes faktura
som bekræftelse på din
tilmelding.
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"RISIKOSTYRING I DEN DIGITALE VIRKELIGHED”
– Kunderne, sikkerheden og disruption
Torsdag den 1. marts 2018
Tilmeldingsfrist 21. februar 2018
PRIS FOR DELTAGELSE I KONFERENCEN

Er du medlem af DFK kr. 2.950 + moms
Er du ikke medlem af DFK, koster det kr. 3.900 + moms.
Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket inkluderer, at du får ”Magasinet Kvalitet” 1 og 2-2018.
Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris.
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat.
Tilmelding på www.dfk.dk/konferencer/tilmelding/

WWW.DFK.DK
Dansk Forening for Kvalitet – Spørgsmål – Tlf. 70 20 32 13 – E-mail: dfk@dfk.dk

RISIKOSTYRING I DEN
DIGITALE VIRKELIGHED
KUNDERNE, SIKKERHEDEN OG DISRUPTION

TORSDAG den 1. marts 2018,
Hotel Storebælt, Nyborg
DIGITALISERING – Hvordan bliver man en vinder i den digitale tidsalder? Hvad er det der
gør at nogle virksomheder formår at få stort udbytte af de digitale muligheder mens andre
(måske gamle hæderkronede virksomheder) bliver løbet over ende?
Få input til dit arbejde med strategisk ledelse, risikostyring eller arbejdet med løbende forbedringer.
Disruption mødte vi som begreb for første gang på dansk i 2014 og det dækker reelt over
de eksempler på at ny teknologi anvendes på en måde som kan skabe helt nye markeder og
samtidig fjerne gamle kendte markeder og virksomheder. Der er talrige eksempler på at den
digitale udvikling har skabt helt nye brancher og samtidig fjernet eksisterende brancher fra
landkortet. Tænk blot på Appstore der ikke fandtes for 7 år siden og som på en enkelt dag
(1. januar 2017) omsatte for 240 millioner dollars. Fra 1994 til 2012 skrumpede Kodak fra
næsten 100.000 medarbejdere til under 8.000 på grund af udviklingen indenfor digital fotografering.

Digitaliseringen giver mulighed for deling af informationer i et omfang, hvor kun fantasien
sætter grænsen, men det giver også udfordringer, hvor huller i sikkerhedssystemerne kan
lamme såvel driften som evnen til at kommunikere på ingen tid. Vi har været vant til primært
at tænke i maskiner, produkter og værktøj når vi skulle forholde os til infrastruktur, men
Cyber Security, BIG data, GPDR persondatalovgivning og nye IT-platforme sætter kravene til
infrastruktur i et helt nyt lys.
Kom og hør fremtidsforskeren, digitaliseringseksperten, praktikeren og flere eksperter
fortælle levende og engageret om forskellige perspektiver på digitaliseringens muligheder
og faldgruber, så du bliver bedre klædt på og inspireret til arbejdet med at sikre din virksomheds vedvarende succes i en verden hvor lidt er ved det gamle og meget nyt venter
forude.
Vi glæder os til at se dig til en forrygende dag, hvor vi skal rystes lidt i vores grundlæggende
antagelser omkring kvalitetsudfordringer i en digital virkelighed.

TILMELD DIG ALLEREDE I DAG PÅ WWW.DFK.DK

Afsender: Dansk Forening for Kvalitet, Provstehøjen 7, 4300 Holbæk

Anvendelsen af sociale medier udvikler sig hastigt i disse år og som virksomhed er man nødt
til at forholde sig til de risici og muligheder der er forbundet med disse medier. En enkelt
utilfreds forbruger kan i løbet af meget kort tid få tusindvis af følgere og skabe en arbejdsbyrde for en kvalitetsafdeling man ikke kunne forestille sig for bare 10 år siden. Det stiller
nye krav til hastighed, beredskab og samarbejde på tværs af afdelinger og afprøver for alvor
om man har styr på sine interne processer.

