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Hvad har vindmølleindustrien, offshore, kernekraft og el-distributionsbranchen til fælles? Udover at være energivirksomheder
mærker de stigende fokus håndtering af dokumentation med baggrund krav og forventninger fra lovgivning, kunder og andre
stakeholders. Det resulterer i nye systemer, ny governance, nye standarder og ansættelse af records-, document managers,
document controllers og arkivarer.
Dette seminar omhandler trends for records-/dokument management, document control og arkivering i energivirksomheder
belyst med cases fra nordiske energivirksomheder.
I Scandinavian Information Audit ser vi tydeligt, at energivirksomheder har de samme udfordringer indenfor på records/document management. Formål med dette seminar er at belyse de fælles udfordringer og trends samt at give deltagerne
mulighed for at netværke og møde andre, der arbejder med det samme.
BESKRIVELSE
Vi afholder seminaret central i København og starter dagen kl 9.30 (let morgenmad fra kl 9.00), så deltagere fra der kommer
langvejs fra, kan nå at være med.
Programmet er lagt ud på vores hjemmeside www.information-audit.dk.
Talere og indlæg på seminaret
Overblik over nordisk energihistorie; ved Mogens Rüdiger, Professor Aalborg Universitet
Energisektoren og informationssikkerhed; ved Per Mejer, certificeret IT-advokat
Trends for records-/document management i nordiske energivirksomheder; ved Tine Weirsøe,
Seniorkonsulent, Managing Partner, Scandinavian Information Audit
Og cases fra blandt andre
Mærsk Olie og Gas
Statoil
Svensk Kärnbränslehantering
Siemens Wind Power
GEUS
INFORMATION OM SEMINARET
Målgruppe

Alle der arbejder med records-/document management, document control, arkiv, LCI, virksomhedshistorie
og lignende i energivirksomheder som ledere, medarbejdere, projektarbejdere, arkivarer, records managers,
document managers, document controllers eller konsulenter.

Sprog

Talerne kommer fra de nordiske lande og taler deres nationale sprog langsomt og tydeligt eller engelsk, som
de hver især foretrækker det.
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Praktiske
oplysninger

•
•

•

•
•

Seminaret afholdes den 28. januar 2015, kl 9.30 – 17.00 (morgenmad fra kl 9.00) på Hotel Imperial,
Vester Farimagsgade i København (tæt ved Vesterport Station og Hovedbanegården).
Pris for deltagelse: DKK 4.000,00 (ekskl. moms). Prisen omfatter deltagelse, kursusmateriale, forplejning
og drikkevarer. Der er 15% rabat ved samtidig tilmelding af mindst 3 personer fra samme virksomhed
eller hvis én person tilmelder sig mindst 2 kurser og seminarer samtidig. Kun een rabatordning kan
bruges ad gangen.
Hotel Imperial tilbyder overnatning fra den 27-28. januar eller 28-29. januar for deltagere på seminaret til
en speciel pris DKK 1.090,00 inklusiv morgenmad. Kontakt hotellet direkte på telefon (+45) 33 12 80 00
og oplys kode 1506368.
For yderligere information, send venligst en mail til Marianne Krogh mk@information-audit.dk eller
kontakt os på telefon (+45) 7023 1404
Tilmelding på www.information-audit.dk

Betingelser
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at deltage, kan din plads frit overdrages til en kollega.
Scandinavian Information Audit forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller
andre uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderer vi den fulde deltagerpris. Vi vil i sådanne
tilfælde, i dialog med de tilmeldte, forsøge at finde alternativer til det aflyste kursus eller seminar. Vi tillader
os desuden at udskyde et kursus eller seminar på baggrund af for få tilmeldte.
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