
WFP, Edora, Formpipe og Gladsaxe Kommune inviterer til

TEMADAGE OM OPTIMAL UDNYTTELSE AF 
RESSOURCER I KULTUR, FRITID OG EJENDOMME 

SAMT ADMINISTRATION AF TILSKUD

Optimal udnyttelse af alle kommunens ressourcer kan være en udfordring, især på Kultur og 

Fritidsområdet, som har snitflader til en lang række andre forvaltningsområder fx 

ejendomsadministrationen og økonomi. De mange foreninger, frivillige og borgere hungrer for at 

finde fysiske placeringer, hvorfra det lokale aktivitetsliv kan udspringe samtidig med, at 

planlægningen af de ”interne” aktiviteter (idræt i skolerne, klasseundervisning, valghandling, 

vedligeholdelse mv.) også skal tænkes ind. Det øger kompleksiteten og har tidligere været 

håndteret med en stor grad af manuel planlægning og koordinering på tværs. 

Ved at samle alle kommunens ressourcer i ét system kan alle disse arbejdsgange automatiseres.

 På den måde kan skolernes skemaplanlægning, ejendomsadministrations vedligeholdelse, 

forvaltningernes bookninger fra fx Outlook og foreningernes aktiviteter koordineres i et samlet 

system. Med denne temadag vil Gladsaxe Kommune, Formpipe og Edora, gerne vise vejen for at 

kunne skabe én samlet indgang til alle kommunens ressourcer, lokaler og ejendomme.

Det er derfor en glæde for Gladsaxe Kommune, Formpipe og Edora hermed at invitere til temadag 

omhandlende It-understøttelse af Kultur, Fritid og Ejendomme samt tilskudsadministration.

ØST
D. 9. april 2019 klokken 10.00 - 15.00

Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund

V E ST
D. 11. april 2019 klokken 10.00 - 15.00

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia



PROGRAM

10:00 – Ankomst og registrering

10:15 –  Velkommen til temadag
/v Mads Hedegaard, Direktør, Edora A/S

10:30 – Introduktion til TAS
Hør om TAS og hvordan løsningen kan gøre arbejdsgangen om 

tilskudsadministration nemmere. 
/v, Stig Riemer, Direktør Tilskud, Formpipe A/S

11:15 – Introduktion til WFP Kultur, Fritid og Ejendomme
Få et detaljeret indblik i WFP og de fordele WFP kan give på Kultur, Fritid området, og 

om WFP er integreret med kommunens Outlook installation og hvordan skolerne, 
økonomi og ejendomsadministration er medtænkt.

/v Mads Hedegaard, Direktør, Edora A/S

12:00 – Frokost

13:00 – Erfaringer fra Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune er en af de kommuner der har implementeret WFP og TAS. 

Hør om de erfaringer Gladsaxe Kommune har gjort sig og hvor 
automatiseringsgevinsterne ligger.

/v  Gry Meisner, Projektleder, Gladsaxe Kommune

13:45 – Udviklingsforum om lokalebooking
Hør om det unikke samarbejde Edora og 4 kommuner har stablet på benene og 

hvor der løbende udvikles flere integrationer og flere automatiserede arbejdsgange.
/v Mads Hedegaard, Direktør, Edora A/S

15:00 – Tak for i dag

Vi glæder os til at se vise jer, hvad vi kan gøre for netop jeres kommune

Tilmelding til kontakt@edora.dk senest den 5. april 2019


