
Invitation
Brugerdag - Grunddata

Vil du have mere ud af dine data?
LIFA inviterer igen i år til brugerdag 
12. oktober kl. 9.00 – 16.15
Brugerdagen henvender sig til medarbejdere i kommuner, regioner, statslige styrelser og forsyninger, 
som er ansvarlige for, eller selv anvender grunddata i det daglige arbejde. 
 
Dagens temaer
Kom og bliv klogere på de nye grunddata og få tips og tricks til, hvordan du kan blive bedre til at 
bruge grunddata i dagligdagen. Du vil også blive præsenteret for, hvordan andre har haft succes 
med at integrere data direkte i deres arbejdsprocesser. Vi afslutter dagen med en dialog om 
ønsker til nye data, der kan skabe værdi for dig. Se det fulde program på næste side.
 
Netværk og erfaringsudveksling
Der er i løbet af dagen afsat tid til erfaringsudveksling og netværk. Du vil også få mulighed 
for at drøfte konkrete emner med vores erfarne eksperter.

Vi glæder os til at se dig til en inspirerende dag med erfaringsudveksling og faglig debat.

LIFA-teamet

Har du en kollega, der er interesseret i at deltage i temadagen, er du velkommen til at videresende invitationen.



LIFA A/S  Lucernemarken 1  5260 Odense S · Tlf. 6313 6800 · København · Aarhus · Vejle · Fredericia · Kolding · Middelfart · Vissenbjerg · Kerteminde

Kl. 09.00 MORGENMAD & NETVÆRK 

Kl. 09.30 VELKOMST
 • Præsentation af LIFA-holdet
 
Kl. 09.45 BLIV KLOG PÅ DE NYE GRUNDDATA
 • Hvilke data har I fået adgang til?
 • Hvordan adskiller de nye data sig fra de ”gamle” data?
 • Hvad betyder den nye grunddatamodel for dig og dit kunde- og   
  fagsystem?
 • Præsentation af cases fra andre brugere 
 
Kl. 10.45 PAUSE
 
Kl. 11.00 NYT KUNDE- OG SUPPORTFORUM
 • Status på det nye kunde- og supportforum efter de første 365 dage 
 • Hvad fungerer godt, og hvad kan vi blive bedre til? 
 • Giv os feedback og hør samtidig om de nyeste tiltag

Kl. 11.30 SÅDAN SÆTTER DU DE NYE GRUNDDATA I SPIL
 • Inspiration til hvordan du integrerer de nye grunddata 
 • Tips og tricks til brugen af EjdExplorer, QGIS og de nye grunddata
 • Hør hvordan andre har haft succes med at integrere data direkte i de  
  daglige arbejdsprocesser og løsninger
 • Hvordan kan LIFA støtte jer i integrationsprocessen?

Kl. 12.30 FROKOST, NETVÆRK & INSPIRATIONSSTANDE

Kl. 13.30 HVILKE DATA MANGLER I i LOIS?
 • Præsentation af potentielle nye datakilder, herunder DMI-data, 
  Motorregistret, tele-, klima- og tingbogsdata
 • Brugercase med anvendelse af tingbogsdata

Kl. 14.30 KAFFE, KAGE OG NETVÆRK
 
 Kl. 15.00 ARBEJDSGRUPPER - ØNSKER TIL NYE DATA
 • Input til hvilke nye data, der vil skabe værdi samt dialog om, hvordan  
  får vi sat de nye data i spil?
  
Kl. 15.45 OPSAMLING

Kl. 16.15 TAK FOR I DAG

 TID & STED
 12. oktober 2021 kl. 9.00 – 16.15
 Lucernemarken 1, 5260 Odense S.

 TILMELDINGSFRIST
 Senest den 4. oktober 2021.

 Brugerdagen er gratis, men ved udeblivelse faktureres 500,-

PROGRAM

Tue Nilsson Poulsen 
Forretningsspecialist

Tilmeld dig her

Birgitte T. S. Jensen
Forretningsspecialist

Henrik Skov 
Forretningsudvikler

LIFA-teamet LIFA Census Brugerdag

Vi holder også brugerdag om de nye muligheder i LIFA-Census 
onsdag den 13. oktober.  
 
Her kan du bl.a. høre om, hvordan LIFA Census kan bidrage med ny viden 
om bosætning, boligsocial monitorering og styrkelse af det tværfaglige sam-
arbejde i kommunen. Læs mere om program og tilmeld dig her.Preben Lisby

Projektleder

https://lifa.nemtilmeld.dk/247/
https://lifa.nemtilmeld.dk/248/

