
DSA, Edora & Praice inviterer til: 

TEMADAG FOR A-KASSER OM 
BOOKING, NY LAB OG  

JOBCENTER SAMARBEJDE

 
 

I samarbejde med Din Sundhedsfaglige A-kasse og Praice slår Edora 
Charlottenlund Slots døre op til en spændende temadag om  

forretningsmæssig understøttelse af a-kasser med integrerede IT-værktøjer.

DSA vil fortælle om deres nye booking- og ressourcestyringssystem WFP, som 
via tæt integration med STAR’s Det fælles Datagrundlag (DFDG), snakker sam-

men med de øvrige IT-systemer, som A-kasserne benytter.   
Hør også om den ny LAB, a-kasseforsøg og hvordan samarbejdet med  

jobcentrene kan forbedres med ny teknologi. 

Herudover vil vi vise jer Praice, som er et samtale- og rekrutteringsværktøj, der 
fremhæver jeres ledige medlemmers stærke sider ud fra C.G. Jungs arketyper.

Temadagen afsluttes med networking og forfriskninger i Charlottenlund 
Slots nye lounge, hvor der også vil være mulighed for at få en rundvisning på 

slottet.

D. 20. februar 2020 klokken 10.00-18.00
Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2900 Charlottenlund

PROGRAM

10:00 – Ankomst og registrering

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

10:30 – WFP Præsentation
Direktør i Edora, Mads Hedegaard, præsenterer og demonstrerer WFP, som én 

samlet bookingløsning, der går på tværs af a-kasser, jobcentre, medarbejdere og 
medlemmer. 

/v Mads Hedegaard, Direktør, Edora A/S

12:00 –  Frokost

13:00 – DSA Case: Status og erfaringer
DSA fortæller om de fordele, deres medarbejdere og medlemmerne har fået med 

WFP og om processen fra kontraktindgåelse til ”WFP Go-Live”.
/v Britt Jensen, Job- og karrierechef, DSA

14:30 – Praice præsentation
Sæt jeres medlemmers personlige styrker i centrum. Skab dialog og afklaring fra 

første samtale med markedes mest innovative adfærdsprofil.
/v Christian Weis Højfeldt, Direktør, Priace

16:00 – Networking
Afslut temadagen med networking og forfriskninger i Charlottenlund Slots nye 

lounge. Her vil der også være mulighed for at få en rundvisning af kunsthistoriker,  
Christian Claudio Apostoli

18:00 – Tak for i dag

Vi glæder os til at se vise jer, hvad WFP kan gøre for netop jeres akasse.
Tilmelding til kontakt@edora.dk senest den 1. februar 2020


