
Invitation til inspiration

I forbindelse med at vi lancerer en ny version af IPW TimeReg®, får du hermed mulighed for at møde hol-
det bag, brugere og specialister på Den Blå Planet og få udvidet din måde at arbejde digitalt på. Få inspi-
ration til at spare oceaner af tid. 

Vi håber på en dejlig dag med udveksling af gensidigt berigende erfaringer i Skønne omgivelser afsluttet af en 
rundvisning på Den Blå Planet.

Program:

8.00 

• Croissanter, tebirkes, chokolade croissanter og kanelsnurrer, frisk frugt  fra Lilleø. Meyers   
Æblemost fra Lilleø, vand, kaffe og the 

8.15

• Velkomst ved moderator, Astrid Lindeloff - marketingdirektør i Hans Tørsleff management   
systems

8.30

• Jan Skaarup Sørensen - økonomicontroller hos Orbicon 
Fortæller, hvordan det har været at have IPW TimeReg® integreret i en stor kompleks   
virksomhed siden 2012.

Hans Tørsleff 
Management systems



9.15

• Hans Tørsleff  - CEO i Hans Tørsleff management systems 
Fortæller, hvad vil kan forvente os af den nye version af IPW TimeReg®.

9.30

• Sarika Malhotra - CEO i C3IT Solutions demonstrerer nogle af de nye features i IPW og   
hvordan de bedst udnyttes sammen med Sharepoint.

10.00

• Pause med kaffe, the, frisk frugt og vand.

10.30

• Testere af den nye IPW version fortæller om deres erfaringer med det nye system.

11.30

• Kristoffer Rosenmeier - Produktchef på Office 365+ fra Microsoft  
Fortæller, hvordan man bedst drager nytte af Microsoft Project i sin virksomhed.

12.00 

• Frugt og drikkevarer

12.15 

• Guided tur bagom facaden på Den Blå Planet

13.30 

• Farvel og tak for i dag

Hvor: 
Den Blå Planet

Jacob Fortlingsvej 1
2770 Kastrup 

(Tag metro til Kastrup og gå 800 m. 5A stopper lige ved døren og 2A ved Kastrup station)

Hvornår:
Den 20. januar fra 8-13.30

Hvem:
VI HJÆLPER VIRKSOMHEDER MED DIGITALISERING OG MOBILISERING

Hans Tørsleff management systems Har siden 1987 hjulpet virksomheder med at at blive mere effektive ved at 
digitalisere arbejdsgange, der godt kan være lidt tunge at udføre manuelt. I ’91 blev vi Danmarks første Microsoft 
Partner. Nu specialiserer vi os i at gøre planer nemme at holde med support og tilpasninger af Microsoft Project. 
Vi har skabt IPW TimeReg®, der gør det nemt at registrere timer på alle de måder, der er brug for på moderne 

arbejdspladser. Vi gør os også gældende på det mobile marked og laver enhver slags app, der ønskes.

Tilmeld dig gratis hos Astrid Lindeloff på alf@torsleff.dk eller 60407960


