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VÄLKOMMEN TILL SAPSA IMPULS –
EN NÄRINGSRIK KONFERENS!
För oss inom SAPSA är kunskap en färskvara. Därför anordnar vi outtröttligt
nya IMPULS-event varje år. Att användarkonferenserna under senare år
slår sitt eget deltagarrekord om och om igen tar vi som ett kvitto på att vi
lyckas med vår målsättning: Att erbjuda stimulerande träffar där du lätt upp-
daterar din kompetens och kan inhämta nya, spännande influenser inom SAP!
Höstens SAPSA IMPULS på Clarion Hotel Sign den 4-5 november kommer att bjuda på ett 80-tal pre
sentationer
som speglar det senaste inom användningen av SAP. Eventet riktar sig till dig som jobbar
med SAP och rymmer spännande seminarier, hands-on-sessioner och inspirerande utställare. Vi utlovar
ett fullmatat utbud att plocka godbitar ur: till att börja med är vi på SAPSA stolta över att våra kunniga
användarföretag är på plats för att dela med sig av sina erfarenheter. Bland utställarna möter du
initierade och engagerade representanter från våra partners, som alla bjuder på sin kunskap. Sist men
inte minst kommer SAP:s egna experter inflygande, som med sig i bagaget har svar på alla frågor du kan
tänkas vilja ställa.
Förutom att du fritt väljer favoriter ur programbladet är du som deltagare en självklar del i nätverket. Att
utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter har visat sig vara ett både uppskattat och stimulerande sätt att
utöka sin kunskapsbank om SAP. Genom att delta i SAPSA IMPULS kan du som användare utveckla din arbetsprocess och undvika vanliga misstag. Under konferensen får du även chans att möta några av nätverkets
verkliga guldkorn, då flera av våra fokusgrupper träffas. De kan ge dig värdefulla tips och råd att ta med till en
ny arbetsvecka.

Säkra din plats till höstens näringsrika sammankomst, anmäl dig senast den 18 oktober!

Anmälan gör du på www.sapsa.se/event/impuls-2019

Som alltid är alla anställda på användarföretag med medlemskap i SAPSA inbjudna till
SAPSA IMPULS utan extra deltagaravgift.

Varmt välkommen!

SAPSA
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EAM-/PLM-DAGAR
PÅ SAPSA IMPULS

BJUD IN
PERSONALEN FÖR

management, underhåll och
konstruktion.
FOKUSGRUPPSLEDARE:
PM/CS – Anders Eriksson,
Sven Ferdinandsson och Anders Magnusson
PLM – Christer Matsson och Per Högberg

På årets IMPULS satsar SAPSA extra
mycket på Enterprise Asset Manage
ment (EAM) och Product Lifecycle
Management (PLM), då vi ser att
SAP tar ett helhetsgrepp inom detta.
Våra talare är både experter från
olika användarföretag och specialister från SAP i Walldorf. Presentationerna vänder sig till IT så väl som till
verksamheten.
EAM är ett samlingsbegrepp för
hantering av ett företags tillgångar,
medan PLM omfattar konstruktion
och tillverkning av produkter. När vi
pratar om konstruktion och tillverkning av tillgångar, som är en delmängd av PLM, passar det här konceptet utmärkt.

> MÅNDAG DEN 4 NOVEMBER

> TISDAG DEN 5 NOVEMBER

Product Lifecycle Management

Enterprise Asset Management

• Changing designs and products through
SAP ECTR supported by workflows
Susanne Wretlind & Joakim Jonasson,
Sandvik Coromant

• SAP PM interfacing to external systems
Sylvain Pfirsch, Linde Global Tonnage

• How Enexis is using SAP Rapid Application
Development and Low Code to modernize
their business and stay ahead of competition
Jarkko Peltonen, Neomore
• Maintenance mobile solution in SAP Fiori
Magnus Hedman, Stora Enso
• SAP – 3DEXPERIENCE integration, maximal
effekt av två plattformar genom fördefinierade Use Cases
Mathias Arvidsson, Implema
• Sulzer uses Azure IoT, Analytics and SAP CX
to enable Predictive Maintenance
Matthew Anderson, Sulzer &
Mathias Hjelt, Bilot
• Intelligent Product Design
Vinay V, Solution Manager and Development
Lead SAP PLM
• SAP Digital Product Lifecycle Management –
Strategy & Roadmap
Vinay V, Solution Manager

SAPSA IMPULS / 4

• Utveckling av Handburen Lösning Underhåll
i Försvarsmakten
Tommy Franck, Försvarsmakten
• Hur och varför Ringhals och Forsmark arbetar
med ständig förbättring inom underhåll
Samuel Vikström, Vattenfall
• Digital Twins på Siemens Turbine Service
Business
Per Söderberg, Siemens &
Sven Ferdinandsson, SQL Systems
• SAP PM/CS S/4HANA implementation within
the telecom industry – Lessons Learned from
a Greenfield implementation
Damon Fouladi Pour, Deloitte
• One Heat Maintenance Sweden
Hans Karlsson & Siv Victor, Vattenfall
Johan Bengtsson, Accenture
• See and understand SAP´s latest offering for
Asset Management
Dirk Kempf, Head of Product Management AIN

4 NOVEMBER kl. 10:00-11:00

Lena Stormvinge
Electrolux

Jesper Schleimann
SAP EMEA North

KNOWLEDGE MANAGEMENT MANAGER CONSUMER
SERVICES EUROPE

DIGITAL TRANSFORMATION OFFICER

How Electrolux consumer experi
ence strategy transformed its ITarchitecture – building for the future

Delivering intelligent experiences

5 NOVEMBER kl. 9:00-10:00

Per Söderberg
Siemens Turbomachinery

Martin Wezowski
SAP Global Innovation Office

HEAD OF DIGITAL PLM

CHIEF DESIGNER & FUTURIST

How can a 100 year old service
business with an aging global
fleet go digital

What is human and what is work in
a superhuman future

SAPSA IMPULS / 5

FOKUSGRUPPSMÖTEN
MED SAP PRODUCT OWNERS
OCH SOLUTION MANAGERS
VINAY V

Solution Manager and
Development Lead SAP PLM
4 NOV KL. 16:00-17:00

SAP Digital Product Lifecycle Management –
Strategy & Roadmap
Attend this session to get an overview of how R&D/engineering solutions from SAP,
enabling customers to be first to market without sacrificing quality and improving the
processes from product design to stewardship. Gain a deeper understanding of SAP’s
strategy in this space and a preview of the roadmap for SAP Product Lifecycle Mana
gement (PLM).
Värd för mötet är fokusgruppsledarna för PLM: Christer Matsson och Per Högberg

JASCHA KANNGIESSER

Product Expert for SAP Data
Warehouse Cloud
4 NOV KL. 16:00-17:00

SAP Data Warehouse Strategy – Update
With SAP BW/4HANA 2.0 and SAP SQL Data Warehousing, SAP supports flexible implementations On-Premises and in the Private Cloud. SAP Data Warehouse Cloud offers
an additional option to implement your Data Warehouse in the Public Cloud and en
ables the combination of both worlds via hybrid scenarios. The presentation provides
an overview of the different products, planned integration scenarios and the according roadmaps.
Värd för mötet är fokusgruppsledarna för Analytics och BPC:
Carl-Johan Nordqvist och Mikael Karlsson

DAVID HEFFERNAN

Enabling a strategic Shared Service Center with
Intelligent Finance

5 NOV KL. 15:00-16:00

The objective of the session is to show how SAP S/4HANA Finance can transform a Shared
Service Center from being a reactive force in the organization but bring strategic value:

Senior Director & Customer
Officer S/4HANA Finance

• Transformative and intelligent technologies and innovations are driving
process efficiencies through increased automation and simplification
• Explore intelligent finance applications that increase automation and
efficiency and drive business transformation, which empowers finance
to fulfill the strategic role
• Artificial Intelligence – Embedded Automation, Machine Learning &
Robot Process Automation
Värd för mötet är fokusgruppsledarna för Finans:
Gunilla Kyhle Kolsrud, Martina Stenvall och David Petö

DIRK KEMPF

Head of Product Management
- Asset Intelligence Network
5 NOV KL. 15:00-16:00

See and understand SAP’s latest offering for
Asset Management
The presentation will include a live demo demonstrating latest applications to run Asset
Strategy and Performance Management (ASPM), Predictive Maintenance and Service
(PdMS), and leveraging the Asset Intelligence Network (AIN). A special focus is on integration and complementing S/4 Plant Maintenance.
Värd för mötet är fokusgruppsledarna för PM/CS:
Anders Eriksson, Sven Ferdinandsson och Anders Magnusson
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FOKUSGRUPPSMÖTEN
UNDER SAPSA IMPULS
S/4HANA FOKUSGRUPPSMÖTE / 4 NOV KL. 16:00-17:00

Resan till S/4HANA, hur och när
Värd för mötet är fokusgruppsledarna: Christer Welander &
Birgit Nilsson

GRC FOKUSGRUPPSMÖTE / 4 NOV KL. 16:00-17:00

Challenges facing privacy requirements
and cloud computing impacting your
existing GRC security implementation
Värd för mötet är fokusgruppsledaren: Thomas Hjelm

INTEGRATION FOKUSGRUPPSMÖTE / 5 NOV KL. 15:00-16:00

Integration architecture round table
Värd för mötet är fokusgruppsledarna: Pontus Borgström &
Johan Estelius

LICENSER FOKUSGRUPPSMÖTE / 5 NOV KL. 15:00-16:00

Utbyte av erfarenheter och kunskap
mellan kunder lokalt och globalt
Värd för mötet är fokusgruppsledarna: Niklas Sandvik & Thomas Bladh
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SAPSAIMPULS

Siemens: Digital Twins på Siemens Turbine
Service Business

KUNDTALARTIDER
ETT AXPLOCK

Klarna runs Mission Critical S/4HANA work
loads on AWS Cloud

Per Söderberg, Siemens & Sven Ferdinandsson, SQL Systems

Max Fischer, Klarna

Mer om innehållet och fullständig agenda:
www.sapsa.se/event/impuls-2019

Sandvik: Changing designs and products
through SAP ECTR supported by workflows
Susanne Wretlind & Joakim Jonasson,
Sandvik Coromant

SAP GRC used for User Access Review
at PostNord
Pia Qviström & Petra Wahlund, PostNord

H&M Group: HR transformation enabled
by SuccessFactors

Integration Strategy and Architecture at SKF
leveraging SAP PO and Hybrid Integrations

Dylan Raplin, H&M Group

Tetra Pak: From 2% to 52% eCatalog usage
in 1.5 year
Pia Kupka Persson, Tetra Pak

Pontus Borgström, SKF

Self-learning at the H&M Group with
SAP EnableNow
Thomas Ghebremedhin & Ylva Swanström, H&M Group

Electrolux: Lower inventories or better
service levels? Why choose?

GDPR project at JM – from business concerns
to update business processes

Susann Schrenk, Electrolux &
Benjamin Dewilde, Westernacher

Richard Wenell, JM & Karin Ejstrup, EPI-USE Labs

SAP Fieldglass på Volvo Group

Utveckling av Handburen Lösning Underhåll
i Försvarsmakten

Sashi Rathi, Volvo Group

Tommy Franck, Försvarsmakten

WirelessCar är först i Norden med att
implementera S/4HANA Public Cloud och
det tillsammans med SuccessFactors

Linde: SAP PM interfacing to external systems

Carl-Fredrik Rindebro, WirelessCar & Kirsi Heikkilä, CGI

Sylvain Pfirsch, Linde Global Tonnage

Klarna: Best Practices and Lessons Learned
moving to the AWS Cloud

Vattenfall: Hur och varför Ringhals och
Forsmark arbetar med ständig förbättring
inom underhåll

Max Fischer, Klarna & Thomas Xander, AWS

Vattenfall: One Heat Maintenance Sweden
Hans Karlsson och Siv Victor, Vattenfall &
Johan Bengtsson, Accenture

Samuel Vikström, Vattenfall

Continous Integration Testing at SKF
Sachin Arora & Pontus Borgström, SKF

H&M Group: Managing a High Volume
SAP Landscape

GKN:s satsning på Enterprise Architecture och
S/4HANA

Katarina Edenalv & Olov Nygren, H&M Group

Jonas Steen, GKN & Ulf Liljensten, Biswise

APIs enables Self-Service Integration at SKF

Volvo’s journey towards a Digital Supply Chain

Pontus Borgström, SKF

Johan Berntsson & Federico Garofalo, Volvo Group
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Konecranes: Improve Supply Chain Efficiency
with SAP Fiori Apps
Rainer Leminen, Konecranes

Compliance at Duni
Jacek Szymanski, Duni

SAP Fiori at AstraZeneca – Think Big, Start Small
and Move Fast
Jose Luis Navarro &
Hanna Wallin Betzholtz, AstraZeneca

SAP Ariba Network and SAP Vendor Invoice
Management at Volvo Cars
Leif Almrot, Volvo Cars &
Carl Mattsson, Zuite Business Consulting

AAK: Global expansion with SAP
Johan Torstenson, AAK

The Journey to DevOps for SAP at Volvo
Sonukrishna Putthan Veedu, Volvo Group

Stora Enso: Maintenance mobile solution
in SAP Fiori
Magnus Hedman, Stora Enso

TRR: Förbättra kvaliteten på din ABAP-kod
med hjälp av verktyg för öppen källkod
Johan Wigert, TRR Trygghetsrådet

Sulzer uses Azure IoT, Analytics and SAP CX
to enable Predictive Maintenance
Matthew Anderson, Sulzer & Mathias Hjelt, Bilot

SAP Fiori möjliggör digitalisering av flöde
på legacy system på Coop
Thomas Ankarcrona, Coop, Ebba Melén &
Ida Salomonsson, Accenture

SKF: RPA is a complement to a classic integration
Sachin Arora, SKF

Motek: Lift & Shift till AWS och uppgradera
till S/4HANA
Ketil Aubert, Motek & Tom Berget, Pearl

TRR: Hur du håller dig uppdaterad inom
SAP-området med hjälp av openSAP
Johan Wigert, TRR Trygghetsrådet
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JACEK SZYMANSKI, CIO på Duni

PER FOHLIN, IT-chef Enterprise
Applications SCA, och nybliven
vice ordförande i SAPSA:s styrelse

Är du en flitig besökare på SAPSA IMPULS?

Varför besöker du SAPSA IMPULS?

-Sedan jag fick min nuvarande position som CIO på Duni har jag
besökt SAPSA IMPULS flera gånger. Vi sitter i Malmö, och när
IMPULS arrangerades här deltog hela vårt SAP-team. När det
varit i Stockholm och Göteborg har vi varit en eller två som åkt.

-Jag brukar se till att åka på nästan varje konferens, så det har
blivit ett antal gånger de senaste åren. För mig och mitt team är
SAPSA IMPULS det bästa sättet att ta till sig ny kunskap. Man får
en bra utblick och koll på vad som händer och vad som är på gång.
Det handlar både om att ta del av föreläsningarna och om att
passa på att nätverka med personer som befinner sig i samma sits,
men i andra användarföretag. Det utbytet är väldigt värdefullt.

Vilket värde ser du med att delta i SAPSA IMPULS?
-Det består av flera delar. Dels att få information om vad som
händer i SAP-världen, både från SAP och från andra kunder och
konsultbolag. Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. Dels
handlar det naturligtvis om nätverkandet. Det kan vara otroligt
viktigt att knyta kontakt med andra kollegor och leverantörer
under konferensen. I samband med förra SAPSA IMPULS deltog
jag också på en lunch som arrangerades av SAPSA. Det var väldigt givande att träffa CIO:s från andra företag.

Vad tar du med dig hem från tidigare
SAPSA IMPULS?
-Det har varit intressant att få veta mer om Roadmap to S/4HANA.
Själva är vi alldeles i början av processen och har tagit ett antal
analytiska steg, men det är spännande att höra andra företag
berätta om hur det gått för dem.

Hur många brukar delta från SCA?
-Vi har varit upp till tolv, fjorton personer på plats som mest.
Särskilt roligt är det när vi på IT får med oss kollegor från verksamheten. I år är det ju fokus på underhållsprocesser, vilket är
angeläget för SCA. Tidigare i år har vi haft med verksamhetsfolk
från Finance, HR och Logistik.

Något särskilt du tar med dig från
senaste konferensen?
-Ja, GKN Aerospace gav oss ett mycket intressant inspel till
Enterprise Architecture, vilket passar perfekt inför vår egen
övergång mot en harmoniserad SAP-lösning.

Vilka utmaningar, rörande SAP, har SCA framför sig?

Vilka SAP-utmaningar har Duni framför sig?
-Just nu befinner vi oss mitt i Customer Experience-resan och
kommer snart att gå live med detta nya system. Det tar förstås
upp mycket resurser, men är samtidigt en utmaning av det
positiva slaget.

-Vår stora utmaning är förstås den enorma transformationen,
där vi ska lyfta in hela SCA-koncernen och nästan alla processer
i S/4-systemet. Det ser vi fram emot – det är det roligaste som
hänt sedan 1998 när vi gick igång med SAP!

Hallå
där!
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THOMAS GHEBREMEDHIN,
Team Lead på H&M Group

27-28 NOV 2019 Saltsjö-Boo

Hur kom du i kontakt med SAPSA och IMPULS?
-När jag började som trainee på H&M Group hörde jag talas om
SAPSA IMPULS, och jag fick också tillfälle att delta under en dag.
Då gick jag mest runt och kände av stämningen. Jag visste ju vad
SAPSA var, men blev ändå överraskad av storleken på konferensen och att det fanns ett så stort nätverk.
När jag sedan blev anställd som Team Lead efter trainee
året, pratade min nya chef redan första dagen om att vi skulle
presentera vid kommande SAPSA IMPULS. H&M Group är en
av de största SAP-kunderna i Sverige, så det känns naturligt att
skicka anställda till konferensen. Den gången höll jag och min
chef en dragning, där vi berättade om hur vi som team hanterar
stora datavolymer. Det blev uppskattat – särskilt som vi höll
det på en lättförståelig nivå.

Vad fick du själv med dig från förra
SAPSA IMPULS?
-Det finns så många olika spår under konferensen, allt från tekni
ska detaljer till större drag. Men ett som jag valde att följa var
utvecklingen av chatbotteknologin, en AI-baserad robot som kan
svara på frågor. Det var superkul att få sitta på hands-on-sessioner,
där man fick testa och lära sig hur man utvecklar en egen chatbot.

19-20 MARS 2020 Stockholm

På ett större plan – hur bidrar SAPSA IMPULS
till kunskap och kompetens?
-Egentligen handlar det om två saker. Dels får man syn på vad
som händer därute, utanför det egna företaget. Man kan hämta
mycket inspiration från vad andra gjort, och få reda på vad som
ligger i roadmapen för SAP. Dels handlar det förstås om nät
verkande. Man träffas och börjar prata med andra i SAP-sfären,
vilket leder till fortsatta kontakter och kompetensutbyten.

Har du planer på att delta vid kommande
SAPSA IMPULS?
-Det är givet. Så länge jag jobbar inom detta område, kommer
jag definitivt att delta på SAPSA IMPULS. Det är Nordens största
konferens av sitt slag och ordnas dessutom här i Stockholm.
Det är verkligen värt att lägga ett par dagar på att ta sig dit.
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SUGEN PÅ ATT TA DINA
(ANVÄNDAR)RESURSER
TILL GLOBAL NIVÅ?
Föreställ dig dina och andra användares alla erfarenheter och
kompetenser inom SAP. Omvandla denna mäktiga resurs till
en kraftfull röst på internationell nivå. Ingå ett samarbete där
ert kunskapskapital kan göra sig hört och vara med och påverka produktutvecklingen och kommande lösningar av SAP.
Se där – nu vet du hur SUGEN fungerar!

Per Högberg, EY Skye
Roger Svensson, PostNord
Thomas Schierwagen, Volvo
Åsa Jonsson, SAPSA

> KONTAKTA OSS PÅ: sapsa@sapsa.se

SUGEN (SAP User Group Executive Network) startade sin verksamhet redan 2007. SAPSA är stolt deltagare i detta globala
samarbete mellan användarföreningar. Syftet med SUGEN är
att främja informationsutbyte och dela best-practice mellan
användarföreningar, för att sedan anordna samarbete med SAP
och föra fram den samlade erfarenheten. När SAP sedan driver
marknaden mot innovation och framgång finns utvalda influenser med ur användarresursen!
Ett exempel på framgångsrik påverkan är SAPSA:s arbete med
licenser. Insamlade erfarenheter av licensarbetet fördes vidare
via SUGEN, och i samarbetet med SAP fick medlemmarnas reflektioner klart gehör. S/4, den nya licensstrukturen, återspeglar
i stort sett samtliga av de aspekter som fördes fram av SAPSA!
Licensarbetet som pågått i snart 10 år är ständigt aktuellt och
fortsätter i full fart. Till denna värdefulla process behöver vi löp
ande anlita testpiloter för nya licensmodeller baserade på verkliga data. Kan du som är SAPSA-medlem vara vår framtida pilot?

SAPSA:s övertygelse är att alla ni användare står för en resurs
som är av stort värde. Er samlade erfarenhet kan bidra till att
utvecklingen av SAP inte behöver innehålla fler utmaningar än
nödvändigt – i allt från funktioner till satsningsområden.
Med hjälp av din medverkan kan vi utveckla och förbättra SAP –
i stort och smått!

Vi ses på SAPSA IMPULS!

Kom till SAPSA IMPULS och möt fokusgruppen
för licenser
Fokusgruppen för licenser kommer att finnas på plats, redo
att berätta allt om licensarbetet och svara på frågor om vad
det innebär att bli pilot. Här kommer du också ha möjlighet
att direkt framföra dina åsikter för vidarebefordran till global nivå. Ingen fråga är för liten eller stor!
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HANDS-ON &
DEEP DIVE

4 NOV: Put your SAP Fiori fears to rest
with ABAP-based rest APIs
Come and see how easy it can be to develop a business application
regardless of data source, what can be accomplished in an hour?
We’ll show you how and why you can create enterprise apps in days, not months in
real time. We’ll also give you a sneak peek into how other companies are utilizing
the Neptune DX Platform to integrate multiple back-ends and legacy systems to one
unified front-end launchpad and apps with several data sources.
Workshop Leaders: Stellan Flinkfeldt and Morten Petersen, Neptune Software

4 & 5 NOV: SAP Intelligent Robotic
Process Automation
Medtag egen dator
Get insights and hands-on experience into the new solution SAP Intelligent Robotic
Process Automation (SAP IRPA). RPA is on top of the minds of many companies these
days. SAP IRPA goes beyond traditional RPA solutions and leverages advanced technologies and integrations with e.g. Digital Assistants (chatbots) and AI/ML. In this session
you will not only get an update on SAP IRPA regarding strategy, product scope and
roadmap, but also take first steps in implementing SAP IRPA bots.
Workshop Leaders: Boris Andree, SAP, Solution Manager SAP ML/AI and
Dietmar Steinbichler, SAP Enterprise Innovation Architect
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TRÄFFA VÅRA SPONSORER
PÅ SAPSA IMPULS

GULDSPONSORER

SILVERSPONSORER

run your business safer

BRONSSPONSORER

Amazon Web Services (AWS)
Basis Technologies
BlackLine
CoreChange
EPAM Systems

Implema
itelligence
OpenText
Pearl Group
Repona
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SATS / Akquinet
Security Weaver
Snow Software
Zuite Business Consulting
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Ange i registreringen för
SAPSA IMPULS om du vill
vara med på kvällen:
www.sapsa.se/event/impuls-2019

NOV 2019

SAPSA-KVÄLL

Måndag den 4 november

SAPSA-kväll med nätverkande,
mat, dryck och underhållning med Stefan & Kim.
Varmt välkommen till en trevlig kväll
med SAPSA-vänner.
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SVERIGE

Avsändare
SAPSA
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

PORTO BETALT

VAD ÄR
SAPSA?

SAPSA är en oberoende och icke vinstdrivande förening, vars syfte är att facilitera kunskaps- och
erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar genom nätverkande. SAPSA arbetar också med att påverka utvecklingen av produkter och tjänster från SAP. Vårt fokus ligger i att gemensamt med andra
globala användarföreningar i SUGEN (SAP User Group Executive Network) påverka SAP för att möta
de behov som våra medlemmar har.
Vår medlemsbas består av både användarföretag och IT-bolag. Vårt medlemskap för användar
företagen ger varje anställd tillgång till fokusgrupper, årskonferens samt övriga aktiviteter inom
SAPSA. Medlemskap för IT-bolag har olika nivåer med varierande privilegier. Våra medlemmar är
allt från CIO:s och IT-proffs till slutanvändare.
SAPSA har funnits i snart 30 år och fortsätter att växa och utvecklas. Oavsett om du är intresserad
av en specifik fokusgrupp, produktutveckling eller nätverkande, ser vi fram emot att kunna hjälpa
dig att få ut maximalt av din SAP-investering.

SAPSA:s STYRELSE
Mikael Bretzner, Ordförande (ABB)
Per Fohlin, Vice ordförande (SCA)
Per Högberg, Sekreterare (EY Skye)
Gunilla Kyhle Kolsrud, Kassör (Axfood)
Johan Torstenson, Ledamot (AAK)
Pontus Borgström, Ledamot (SKF)
Roger Svensson, Ledamot (PostNord)
Thomas Schierwagen, Ledamot (Volvo)
Marina Stensvad, Adjungerad
(SoMa Consulting)

KONTAKT
www.sapsa.se
Telefon: 073 44 41 728
Adress: Kungsgatan 33
111 56 Stockholm
E-mail: sapsa@sapsa.se

FACEBOOK
SAPSA sapswedishusergroup

LINKEDIN
SAPSA User Group

SAP Svenska Användarförening

