
 
 
 

 
 

 

Välkomna till Reponas  

kundträff i Lund   -  2018-11-15 kl 15:00 
 
Föredrag i Magle Konserthus startar 15:30 
 

 

SAP S/4HANA Nyheter 

Föreläsare: 

Johan Rothman och Johan Springer från Repona  

 

Vi får en uppdatering av framtiden inom S/4HANA 

och speciellt från release 1809 som SAP släppte Q3 

2018.  

”Vad innebär den för din framtid?” 

 

 

 

 

 

 

Neptunes Software DX platform  

Föreläsare:  

Stellan Flinkfeldt och Frode Helland från Neptune 

Software 

 

Neptune Software kommer att ge oss en inblick i 

deras nya platform DX med Planet 8 och  

Planet 9. 

Där finns inbyggt offline-stöd och färdiga 

templateappar för att snabbt ge nytt liv till ert 

SAP system med minimal kodning och till en låg 

totalkostnad. 

Vi får se hur man redan idag kan lösa alla 

utmaningar samt hur man kan ligga i framkant 

gällande lösning av morgondagens.  

Neptune Planet 9 möjliggör samma 

användarupplevelser och förenklad utveckling av 

mobila applikationer som Planet 8 men inte bara 

för SAP, utan för alla typer av källsystem, i valfri 

molnplattform och med valfri arkitektur. 

”Går det att bygga en UI5 applikation på under fem 

minuter?” 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Global spårbarhet med hjälp av Blockkedje-

teknologi 

Föreläsare:  

Stephan Nilsson från Unisot AS 

 

Stephan Nilsson är grundare och VD i UNISOT.io 

som bygger och levererar en "Enterprise ERP-

Blockchain Platform”. Stephan har varit 

involverad i kryptovaluta och blockkedja sedan 

2012 och började redan 2014 integrera SAP med 

blockkedja. Han har 20 års erfarenhet av SAP 

och är för närvarande engagerad i EY/Skye med 

att bygga en blockkedje-baserad ERP-lösning för 

fisk/livsmedelsindustrin. 

 

Stephan kommer att beskriva hur blockkedje-

tekniken kan användas i SAP för bl.a global 

spårbarhet och ger ett konkret exempel på hur 

man i Norge arbetat fram en industrilösning i 

SAP för fiskodlingsindustrin med hjälp av öppen 

publik blockkedjeteknik. UNISOT's blockkedje-

lösning är generell och fungerar inom alla 

värdekedjor. 

 
 

  

 

 

 

 
Konsten att vara en hållbar människa 

Föreläsare:  

Catarina Rolfsdotter-Jansson 

 

Catarina Rolfsdotter-Jansson, författare, 

moderator och föreläsare har ägnat hela sitt 

yrkesliv åt just konsten att vara en hållbar 

människa. Hon förklarar hur vi responderar på 

stress, varför vår hjärna är så bra på att oroa 

sig, vad våra muskler behöver. Vi kommer att få 

prova några kraftfulla övningar att använda i 

vardagen. 

 

”Den värld vi lever i med ständig uppkoppling, 

tajta deadlines och många stresspådrag per dag 

kräver att vi skaffar oss strategier för att må 

bra. Det går inte av sig själv i en värld som är så 

komplett annorlunda än den våra hjärnor och 

kroppar är skapade för.” 

 

  

 

http://unisot.io/

