
 

Invitasjon til NoVUG seminar 12. juni 2019 
Den norske brukergruppen for Micro Focus programvare, NoVUG (Norwegian Vivit User Group), 

inviterer til åpent seminar med fokus på RPA (Robotic Process Automation). RPA-teknologi er i 

rivende utvikling, og er et viktig virkemiddel for å realisere den digitaliseringen av Norge som det så 

ofte snakkes om. 

Seminaret finner sted i møtelokale på Brygg Oslo i Storgata 5-7, onsdag den 12. juni kl. 15-20. 

Brukere av Service Management løsningen SMAX fra Micro Focus har et eget (lukket) møte i samme 

lokaler tidligere på dagen. Dette møtet slutter ca. kl. 14:30, og deltagerne er invitert til å bli med på 

NoVUG RPA-seminaret også. 

Tidsplan for seminaret: 
 Hva (tittel) Hvem (navn, firma) 

15:00 Velkommen Rolf Frydenberg, NoVUG 

15:05 Møt det nye Micro Focus Are Sjøflot, MF Norge  

15:30 Robotic Process Automation (presentasjon 

og demonstrasjon) 

Emiliano Tizzoni, Micro Focus 

16:30 Pause, mingling  

16:45 Orientering om SMAX brukerforum Nils Olav Sørgård, Oslo kommune og Bjørn 

Kvile, Manag-E Nordic 

17:00 Hvor går NoVUG, Vivit og Micro Focus? 

Åpen diskusjon 

Innleder og debattleder: Rolf Frydenberg 

17:30 Servering – øl og mat  

20:00 Slutt  

NB: Vi tar forbehold om at det kan forekomme en viss forskyvning i tidsplanen. 

Seminaret er gratis for deltagerne, og finansieres i sin helhet av NoVUG. Deltagere som krever 

faktura for å kunne delta, kan betale en frivillig deltakeravgift på kr. 250,-, og vil motta faktura 

utstedt av NoVUG. For påmelding, send epost til novug@managenordic.no 

Vi håper på godt fremmøte, godt innhold og stort engasjement på seminaret. Gjennom diskusjon i 

plenum og en-til-en vil alle kunne være med på å påvirke hvordan NoVUG vil fungere for fremtiden. 

Med vennlig hilsen 

NoVUG-styret (Rolf, Espen, Bjørn, Nils, Are) 

 

PS: Brukerforeningen NoVUG, som ble startet i 1996, har ligget i «dvale» de siste par årene, men er vekket til 

live igjen av styret bestående av Espen Jenssen (Sykehuspartner), Bjørn Asprem (Møller Digital AS), Nils A. 

Johannesen (Manag-E Nordic AS) og Rolf Frydenberg (Manag-E Nordic AS), med Are Sjøflot som Micro Focus sin 

representant. 
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