Kunskapswebbinarium:

Leverantörer presenterar sig:
NUITEQ Stage och GreenHat Games
Inbjudan till kunskapswebbinarium
tisdagen den 21 juni 2022
kl 10.00–11.30
Klicka på länken och anmäl dig till kunskapswebbinariet.
(Se även denna inspelade hälsning från föredragshållarna.)
NUITEQ Stage – för en bättre mötesupplevelse
NUITEQ Stage är ett mötesverktyg där teamet kan samarbeta visuellt och lösa problem med en digital whiteboard, kombinerat med möjligheter till kommunikation
via tal, video och chatt. Verktyget har även funktioner
för dokumenthantering. Förberedelser kan göras i god
tid innan ett webbmötet och man kan jobba vidare på
plattformen med whiteboard och dokumenthantering
även efter att möter har avslutats. Allt stannar kvar på
en plats. För att vara säker på att rätt person ges tillgång
finns lösningar för e-ID som tex BankID. NUITEQ har
all sin programvara på svenska servrar i Sverige och gör
kontinuerliga penetrationstester och säkerhetsbedömningar av programvaran.
GreenHat Games – virtuell/digital teambuilding
GreenHat Games har utformat digitala spel för företagskunder i över tio år. GreenHat Games erbjuder
teambuilding på ett modernt sätt, ett sätt som har
potential att nå ut till ännu fler i organisation, samtidigt.
Det är också både kostnadseffektivt och ger mindre miljöpåverkan, jämfört med mer traditionella metoder, där
alla reser till samma plats. Virtuell/digital teambuilding
kan vara helt online eller i hybrid form, antingen sitter
alla på olika platser (helt online) eller så är en del på
samma plats och andra är utspridda geografiskt i världen
(hybrid form).

Program
10.00 Välkommen och inledning
Micke Darmell och Heléne
Arvidsson, gr8 meetings
Pontus Grönvall, REMM
Anders Nilsson, Card4Action
10.15 NUITEQ Stage
– för en bättre mötesupplevelse
Jonas Mårtensson, Senior
Sales Executive, NUITEQ
10.40 Frågor
10.45 Paus
10.55 GreenHat Games
– virtuell/digital teambuilding
Leo Carlberg,
Team Engagement Expert,
Greenhat Games
11.20 Frågor
11.25 Summering
Information om kommande
kunskapswebbinarier
11.30 Slut/eftersnack

Välkomna!

virtuellamotesmassan.se
Heléne Arvidsson, VD, gr8 meetings • Tel 079-100 44 75 • helene.arvidsson@gr8meetings.se

Virtuella Mötesmässan – i
samverkan med REMM, där
även Kammarkollegiet deltar
– för ökad dialog inom digitala
mötesbranschen och mellan
bransch och myndigheter.
REMM är Trafikverkets och
DIGGs långsiktiga satsning för
att stötta statliga myndigheter i
att bli bättre på digitala möten
(remm.se). REMMs engagemang i mässan syftar till att
uppmuntra branschsamverkan
bland leverantörer av varor och
tjänster kopplade till digitala
möten samt till att främja ett
forum där myndigheter kan
få en överblick av marknadens
erbjudanden och leverantörer
kan ta del av myndigheternas
förutsättningar och behov.
REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan innebär inte att
REMM säger att de lösningar
som presenteras på mässan
eller vid kunskapswebbinarier
är okej för myndigheter att
använda. Det är upp till varje
myndighet att värdera.
Den senaste virtuella mötesmässan hölls den 25 november, nästa tillfälle blir i höst
(tidigare annonserat tillfälle
i maj är framflyttat). Under
mellanperioden hålls regelbundna kunskapswebbinarier.
Utställningsmontrarna finns
också kvar mellan mässorna.
Besök gärna mässplattformen
på denna länk.

