Agrikjøp-dagen 17. oktober 2019
Sted: Scandic, St. Olavs plass 1, Oslo

Smartere teknologi - sammen
Er du nysgjerrig på hvordan informasjonsteknologi og innovasjon kan bidra til å videreutvikle din bedrift,
landbruksindustrien og landbruket generelt? Da håper vi å se deg på Agrikjøp-dagen, en konferanse fylt
med spennende foredragsholdere, dyktige leverandører og samarbeidspartnere. Sammen skal vi dele
kunnskap og inspirere deg til hvordan du kan ta IT-strategien til neste nivå. Velkommen!

Program
08:30 - 09:00

Registrering med frokostservering

09:00 – 09:10

Velkommen
Gunnar Håkenrud, Daglig leder, Agrikjøp

09:10 – 09:35

Hvordan vil teknologitrendene påvirke landbruksindustrien?
Finansmarkedet og økende internasjonalisering påvirker teknologiutviklingen og
arbeidsformene. Hvordan kan trendene påvirke landbruksindustrien og
landbruket?
Jan Ludvig Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen

09:40 – 10:05

Innovasjon i en digitalisert verden
Kan din bedrift skape nye muligheter med innovativ teknologi? Telenor er fremst i
verden på å utnytte teknologien på en bedre måte.
Egil Bredgaten, Telenor-Ambassadør

10:05 – 10:20

Konkurranse på stand og kaffepause

10:25 – 10:50

Slik jobber de beste med mobilitet
Hvordan jobber de beste i Norge med mobilitet på arbeidsplassen? Vi tilegner oss
stadig nye mobile arbeidsformer og mer fleksible arbeidsdager.
Jon Olve Andersen, Innovasjonsdirektør Techstep.

10:55 – 11:20

Virtuelle muligheter
Informasjon som kombinerer virtuelle og virkelige data har stor nytteverdi i en
rekke bransjer. Få innblikk i hvordan bedrifter kan utnytte denne teknologien
effektivt.
Louise Helliksen, Nettverksleder, XR Norge

11:20 – 12:40

Lunsj med besøk og konkurranser hos leverandørstand.

Adresse: Hollendergata 5, 0190 Oslo / Postboks 9230 Grønland, 0134 Oslo
Org.nr: 966 459 778 / agrikjop.no

12:40 – 13:05

Skytjenester skyter fart
«Alle skal til skyen», men hvordan kan vellykket utnyttelse av skytjenester
forbedre produktivitet og resultater for din bedrift?
Britt Aas Fidjestøl, Adm. Dir., Core Services AS og Kjell Rune Øyrås, Dir. sales
and Business Development Dustin.

13:10 – 13:35

Sikrere IT-hverdag – slik håndterer du truslene
Våre digitale arbeidsmetoder og hjelpemidler utsettes stadig for mer eller mindre
alvorlige trusler. Hvordan kan sikkerheten i en digital hverdag styrkes?
Richard Skjærstad, Direktør for Sikkerhetstjenester, Telenor

13:40 – 14:05

Hvordan bli bedre på gjenbruk av IT-utstyr
Lær mer om sirkulær økonomi og bli miljøbevisst samtidig som du ivaretar god
sikkerhet og økonomi i alle faser av bedriftens IT-Livssyklus.
Jan Thore Johnsen, Business development manager og Christian Vold, Daglig
leder, CHG-MERIDIAN Norway

14:10 – 14:30

Pause
Enkel servering

14:35 – 15:00

Kunnskapsdeling i et teknologidrevet landbruk
Klimaendringer og effektiviseringskrav er pådrivere i utvikling av
landbruksteknologien. Kan landbruksforskning og ny landbruksteknologi være en
inspirasjonskilde også for annen fastlandsindustri?
Svein Guldal, Prosjektleder for klima og energi, Norges Bondelag

15:05 – 15:30

Elektrifisering av bilparken – hva skjer fremover?
Krav til mer miljøvennlige løsninger for transportsektoren gir grobunn for
innovasjon og nye løsninger.
Elektrifiseringen skjer først i Norge, og Circle K har valgt ut Norge som sitt ELlaboratorium.
Johan Grønlund Director, Head of Product Dev & Operation, E-Mobility

15:35 – 16:00

Fornybar energi og redusert energiforbruk – ja takk, begge deler
Entelios investerer mye i innovasjon. Her får du kunnskap om hvordan
endringene i kraftsystemet og ny teknologi kan skape nye energiløsninger.
John Arild Raaen, Business Development, Entelios.

16:05 – 16:30

Norge som teknologinasjon – hva er landbrukets rolle?
Klarer Norge å utnytte vår framtredende rolle som teknologinasjon i en påstått
omleggingsfase «fra oljeindustri til alternativ fastlandsindustri»? Hvilken rolle bør
landbruket spille?
Christian Anton Smedshaug, Daglig leder, AgriAnalyse.

16:30 – 16:45

Resultater fra dagens konkurranse
Takk for oss!
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