KODAs løsning, AI og machine learnings muligheder i Dynamics 365
Denne gang vil det først handle om KODAs CRM-løsning. Derefter vil Business Danmark fortælle, hvordan
de anvender machine learning.
Vi lægger ud med en præsentation af KODAs CRM-løsning. Herunder mål og rejsen med CRM. Man vil også
præsentere, hvordan løsningen anvendes. Indlægget afsluttes med mulighed for både spørgsmål og
kommentarer til løsningen.
Efter pausen præsenterer Business Danmark deres arbejde med Machine learning. Der vil være fokus på
den praktiske anvendelse af machine learning, og hvordan dette bruges i forhold til churn prediction.
Vi slutter af med et indslag om, hvordan I også kan komme i gang med at benytte machine learning, og
hvordan datamodeller trænes til at gøre brug af machine learning.
Mødet er relevant for såvel forretningen som IT – en indikator på relevansen er givet yderst til højre.
Fokus på…
Teknik Forretning

Agenda
8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.00

Ankomst og let morgenmad
Præsentation af KODAs løsning
Spørgsmål til KODAs løsning
Pause og networking
Business Danmark præsentere deres arbejde med machine learning
Snak om AI i grupper
Hvordan kommer vi i gang?
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Seneste dato for til- og afmelding er 21/5. Vi serverer en let morgenmad ved ankomsten.
Mødet afholdes i lokalet Oasen hos SOHO i Kødbyen på Vesterbro (Flæsketorvet 68.1, 1711 København V).
SOHO er beliggende 290 meter, 3 minutters gang, fra Dybbølsbro station. Når du skal finde lokalet, kan du
enten henvende dig i receptionen eller forsætte hele vejen ned af gangen til venstre og blot følge skiltene
derfra.
Du tilmelder dig arrangementet ved at trykke Accepter på denne mødeindkaldelse. Man kan selvfølgelig
blive syg, eller forhindret af andre årsager – men vi anser en accepteret mødeindkaldelse som en bindende
tilmelding til ERFA-gruppemødet. Det koster ikke noget at deltage.
Du modtager denne indbydelse fordi du har tilmeldt dig til ERFA-gruppen via
http://cenvation.com/ERFA_enter.php. Hvis du ikke længere ønsker at modtage indbydelser til Cenvations
ERFA-møder skal du skrive til erfa@cenvation.com.
Mange hilsener
Teamet hos Cenvation

