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Nu är talarna klara för BLOCKCHAIN for
BUSINESS
Den 8:e mars är det åter dags för Popupforum och denna
gång är temat BLOCKCHAIN for BUSINESS.
Seminariet vänder sig till dig som jobbar som VD, GD, affärsansvarig,
verksamhetsansvarig eller liknande.
Vi är otroligt glada över de föreläsare som vi kan erbjuda denna gång och här
kommer en kort beskrivning av dem och deras föreläsning.

Blockchain for provenance and sustainability in business
Sofie Blakstad
CEO hiveonline
Blockchain isn't just about bitcoin; some of the most important uses are for
auditing and proving where money has gone, and the full supply chain for
goods. It's critical to eliminating opportunities for fraud and corruption in
value chains between businesses, and provides an opportunity for businesses
to collaborate in new ways to the benefit of all. But to fully benefit,
businesses must be prepared to change their business models to
accommodate distributed, shared and transparent services.
Following an early career in publishing and marketing, Sofie taught herself
programming and business design, and subsequently has spent most of her
career building banks, including the first online bank for UBS. Having worked
for eight major international banks and supported startups, Sofie decided the
last thing the world needs is another bank and hence hiveonline was born.

Since launching hiveonline, Sofie has been invited to the World Economic
Forum, the G7 and G20 groups and World Bank/IMF Summit in partnership
with UNEP, where she is an advisor on fintech applications to sustainable
finance, blockchain, identity and trust. Sofie is also a board advisor to the
Stockhom Fintech Hub. Sofie’s got a background in research, with a MSc in
informatics, and her second book with hiveonline CTO Rob Allen – Fintech
Revolution will be out in Summer 2018.
Sofies föreläsning kommer att hållas på engelska.

Vad är Blockchain? – En introduktion till nästa stora
teknikrevolution(?)
Gisela Edendahl
Business development and Transformation, IBM
Här ges en introduktion till blockkedjetekniken och en grundförståelse för
vad tekniken är och hur den kan användas. Blockkedjetekniken spås av
många aktörer, företag såväl som analytiker och investerare, ett lika stort
genombrott som Internet, varför? Tekniken har varit i rampljuset det senaste
halvåret, vanligast förekommande i kryptovalutasammanhang men de största
användningsområdena hittar vi i andra tillämpningar och inom flera olika
branscher.

Demonstration av lösning byggd på blockkedjeteknologi
ChromaWay AB kommer att visa den pilot som de tagit fram åt Lantmäteriet
avseende smarta kontrakt. Denna demonstration visar på ett pedagogiskt sätt
hur en lösning byggd på blockkedjeteknologi kan se ut och samtidigt ge
inspiration till andra möjliga tillämpningar.
ChromaWay AB har jobbat med blockkedjeteknologi sedan 2012 och tillhör
pionjärerna inom detta område.

Hur ska du som företagsledare förhålla dig till
Blockkedjeteknologi?

Jonas Möller
Business development, Sisyfos Digital AB
Det verkar som att alla pratar blockkedjor just nu och inte sällan läser man
artiklar som berättar om att någon ska göra något med hjälp av
blockkedjeteknologi, men sällan beskrivs varför just den teknologin gör
någon skillnad.
Detta pass vänder sig till dig som verksamhetsansvarig (VD, GD eller
liknande) och som vill förstå hur du kan närma dig denna teknologi i din
utveckling av affären eller verksamheten men också hur du bör tänka i din
dialog med tekniskt kunniga personer, intern eller externt, som har en massa
idéer om vad ni måste göra nu för att inte dö.

Sisyfos Digital hjälper företag att analysera och ta reda på behov inför en
digitalisering. Att bearbeta frågorna kring vad man kan och bör digitalisera
samt hur en viss organisation bör hantera de digitala utmaningar och
möjligheter som erbjuds.
Utöver behovsanalyser och affärskonsultationer inom ramen för digitalisering
så utvecklar bolaget egna produkter som utgörs av några unika digitala
plattformar. Plattformar som Sisyfos Digital kundanpassar och implementerar
efter behov.
Dessa plattformar ger kunderna en stabil lösning för en relativt låg kostnad
samtidigt som lösningen kan börja användas efter i sammanhanget kort tid.
Exempel på plattformar är idag vårt prisbelönta koncept CGATE™ för smarta
intranät och vår digitala affärslösning för att digitalisera fysiska platser.
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