“Det digitale Grønland”

Indbydelse ....

We make IT possible

I dagene 1. til 3. april afholder Grønlands IT Forening Nukiit et Microsoft
seminar om de nyeste teknologier.
Det er første gang Microsoft viser sig Grønland, og det fortæller lidt om det
niveau vi er nået til i anvendelsen af elektronisk databehandling i store
områder af det grønlandske samfund.
Selve seminariet er i sit indhold rettet mod fagspecialister og det er godt nok.
Og alligevel ... Der skal også være noget for mere almindeligt videbegærlige.

Vi inviterer
KIMIK iT vil derfor gerne benytte lejligheden til at lave noget for de
beslutningstagere, der ikke er fagspecialister, men som på deres daglige
ansvarsområder har brug for at vide noget mere om EDB og hvad det kan
bruges til på netop deres arbejdsplads.
Derfor indbyder KIMIK iT parallelt med Nukiits seminar til en række møder
om blandet andet følgende emner:
•

Elektronisk dokumenthåndtering (ESDH)

•

En demonstration af programmet, der fik Arctic Winter Games 2002 i
Nuuk til at køre som på skinner

•

Web-baseret dataformidling i offentlig forvaltning

•

Digital forvaltning i Grønland - hvad vi har nu og hvad fremtiden vil
bringe

•

IT i skolen - med rigtige programmer til rigtige elever

•

Perspektiver og ambitioner i digital borgerservice

Der er gratis adgang. Vi glæder os til at se dig - Møderne afvikles i Katuaqs
Venskabssal og tiderne fremgår af oversigten på næste side.
Med venlig hilsen
Ian N. Wennerfeldt
Administrerende direktør
Af praktiske grunde bedes du tilmelde dig pr email til kimik@kimik-it.gl

Microsoft baserede IT-løsninger i praksis ...
KIMIK iT A/S - Certificeret Microsoft Løsningspartner i Grønland

Dag 1, tirsdag 1. April
12.00-13.15

ESDH som værktøj i den Digitale forvaltning.
Demo af Scan*Jour Captia

13.15-13.30

Pause

13.30-14.45

IT på tværs af geografiske grænser.
Demo af den AWG–applikation der var det administrative
fundament for Arctic Winter Games i Nuuk 2002.
Applikationen blev udviklet som et sponsorat fra KIMIK iT og
afviklet i samarbejde med Tele Greenland

14.45-15.00

Pause

15.00-16.15

Perspektiver og ambitioner i digital borgerservice.
Eksemplificeret ved løsning til udannelsesstøtteforvaltningen.

Dag 2, onsdag 2. april
12.00-13.15

Digital forvaltning i Grønland, visioner og muligheder.
Demo af Winformatik - et administrativt edb-system udviklet
af KIMIK iT for grønlandske kommuner

13.15-13.30

Pause

13.30-14.45

”Rigtige programmer til rigtige elever” – En robust platform
til IT i undervisningen.

14.45-15.00

Pause

15.00-16.15

Web-baseret dataformidling i Sundhedsvæsenet.
Erfaringer fra indførelse af web-baserede intranetløsninger i
en stor organisation.
Demo af en grønlandsk Sundhedsapplikation

Fremlægning:

Anders Djursaa
Udviklingschef

Minna Laursen
Produktansvarlig
ScanJour Captia

Ian N. Wennerfeldt
Adm. Direktør

•

KIMIK iT er et medarbejderejet aktieselskab med hjemsted i Nuuk,
Grønland.

•

KIMIK iT har ca. 25 ansatte hvoraf 2/3 er bosiddende i Nuuk og de
øvrige på Færøerne og i Danmark. Gennemsnitsancienniteten er høj og
personaleudskiftningen er beskeden.
I år 2002 havde firmaet en omsætning på lige under 20 millioner kr.

•

På grundlag af en sund økonomi og medarbejdernes personlige
interesse i at værne om virksomheden, er KIMIK iT et stabilt
foretagende, hvor kunder vender tilbage med nye opgaver, når gamle
opgaver er løst

•

KIMIK iT ønsker at være i en konstant, men forsigtig, ekspansiv
udvikling.
Det indebærer at aktiviteterne i Grønland, Danmark, det øvrige Norden
og nordlige Nordamerika udvides i disse år.
Det indebærer også at KIMIK iT hele tiden udvikler sig teknisk, således
at vi til enhver tid kan levere løsninger med de nyeste brugbare
teknologier.

•

Hvilken løsning er du bedst tjent med ?

Du er altid velkommen til at kontakte KIMIK iT for en uformel snak om,
hvorledes vi kan hjælpe med at løse netop dine informationsteknologiske
behov.

KIMIK iT A/S

Kontor på Færøerne:

Aalisartut Aqqutaat 47
P.O.Box 740
DK-3900 Nuuk,
Telefon: +299 342000
Fax: +299 329830
E-mail: kimik@kimik-it.gl

KIMIK iT A/S
FO-435 Streymnes,
Føroyar
Telefon: + 298 42 25 94

Kontor i Danmark:
KIMIK iT A/S
Frederiksgade 78B, st
DK-8000 Århus C,
Danmark
Telefon: +45 8731 0990

We make IT possible

