Stockholm 2018-05-21

Call for papers: NFI-konferensen Från Krav till System 2018
Härmed inbjuds ni att inkomma med förslag på föredrag att hålla på NFI´s stora
konferens inom Krav och kvalitetssäkring av IT-system: Från Krav till System 2018 -

den 16-17 oktober 2018.
Förslag från kollegor till er är självklart också välkomna!
Plats: Hilton Slussen, Stockholm
Målgrupp för konferensen är beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialister, affärsoch systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare
m flera.
Vi räknar med stort intresse för konferensen och vi kommer att genomföra en omfattande
marknadsföring med utskick av broschyrer, mejl och annonser i fackpress och webb.
Konferensen genomförs för 11:e året i rad och deltagarantalet har legat mellan 170-230.
Konferensen kommer att omfatta 12-14 föredrag inom olika ämnen som har koppling till
Krav.

Om du eller ditt företag vill medverka ber jag dig att mejla mig, Daniel Thall,
daniel.thall@nfi.se , ett förslag med
[1] Ämnesrubrik,
[2] kort beskrivning av föredraget samt
[3] namn på föredragshållaren samt ett kortfattat CV
Du är givetvis också mycket välkommen att ringa mig och diskutera din medverkan eller bara
för att meddela ditt intresse.

Vi vill ha ditt förslag via mail före den 19 juni. Kommer ert förslag senare
finns stor risk att vi inte kan beakta det i vårt programarbete.
Föredragshållaren och föredraget:
- 40-50 min, inklusive 5 minuter för frågor
- Föredraget ska belysa tekniker/metoder/erfarenheter/framtidsutsikter o s v kring Krav
och kvalitestssäkring, föredraget ska EJ vara en säljpresentation
- Föredragshållaren ska vara en van talare

Exempel på områden för föredragsämnen

Continous Delivery
Modellering
Insamling
Formulering
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Verksamheten och processerna
Digitalisering
Värde
Scrum
SAFe
Kommunikation
Olika typer av krav – funktionella och ickefunktionella o s v
Prioritering
Granskning
Säkerhet
Avtal och juridik
Partnering
Prestanda
Tillgänglighet
Design
Användbarhet
Förvaltning
Datalagring och datahantering
Lagringsmedia, server och infra
Framtiden
Acceptanstest
Roller och organisation
Arbetsmetoder
Projektledning
Virtualisering
Apps
iPad, iPhone
Android
Mobile
“Molnet”/Cloud Computing
Software as a service - SaaS
“Grön IT”
Sociala medier
Outsourcing
Osv
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