
 

Nyheter i samband med uppgradering 
 

Två dagars genomgång med aktiviteter som skall genomföras med en eller två konsulter detta 

beroende på storleken på kunden och vilka moduler dom kör. Detta avgör om det behövs en eller två 

grupper. 

Nedan är programmets innehåll specificerat. 

Dag 1 

Tid Grupp 1 Grupp 2 

09:00 – 09:30 Inledande presentation 

✓ Inledande presentation av 
mötesdeltagarna 

✓ Intention med uppgraderingen 
och vad som skall ske under 
genomgångarna 
  

 

09:30 – 12:00 Nyheter i Xpand version 20 

✓ Genomgång nyheter 
✓ Övergripande frågor och 

diskussioner 
 

 

12:00 – 13:00 Lunch Lunch 

13:00 – 14:30 Applicering nyheter ämne XX 

✓ Diskutera vad av nyheterna som 
skall appliceras 

✓ Genomföra/verkställa i den mån 
de direkt är applicerbara, annars 
inleda implementeringsplan 

Applicering nyheter ämne XX 

✓ Diskutera vad av nyheterna som 
skall appliceras 

✓ Genomföra/verkställa i den mån 
de direkt är applicerbara, annars 
inleda implementeringsplan 

 

14:30 – 15:00 Fika Fika 

15:00 – 16:30 Applicering nyheter ämne yy 

✓ Diskutera vad av nyheterna som 
skall appliceras 

✓ Genomföra/verkställa i den mån 
de direkt är applicerbara, annars 
inleda implementeringsplan 

Applicering nyheter ämne yy 

✓ Diskutera vad av nyheterna som 
skall appliceras 

✓ Genomföra/verkställa i den mån 
de direkt är applicerbara, annars 
inleda implementeringsplan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 

Tid Grupp 1 Grupp 2 

09:00 – 12:00 Genomgång optimalt arbetssätt 

✓ Tips och trix 
✓ Favoriter 
✓ Urval 
✓ Fälthantering 

 

Genomgång optimalt arbetssätt 

✓ Tips och trix 
✓ Favoriter 
✓ Urval 
Fälthantering 

12:00 – 13:00 Lunch Lunch 

13:00 – 14:30 Nya områden/förbättringsområden 

✓ Ämnesområden/moduler som är 
med i installationen men som 
används begränsat/ej alls 

✓ Ämnesområden/moduler som ej 
är med i installation men är 
intressanta framgent.  

Nya områden/förbättringsområden 

✓ Ämnesområden/moduler som är 
med i installationen men som 
används begränsat/ej alls 

✓ Ämnesområden/moduler som ej är 
med i installation men är 
intressanta framgent. 

 

14:30 – 15:00 Fika Fika 

15:00 – 16:00 Uppsummering 

Gemensam diskussion med alla kring 

genomgångna aktiviteter och 

planering av kommande steg.  

 

 


