Kære «Navn»

Alle taler om data og digitaliseringen og om de store muligheder, som det vil give landmanden. Det handler
om Business Intelligence, Datawarehouse, AI, IOT, Machine Learning osv. Det er komplicerede begreber,
som mange af os har svært ved at omsætte til vores egen hverdag – og ikke mindst til landmandens hverdag.
Meget mere på vej
Vi er allerede nået et stykke ad vejen med en række forskellige nye tiltag så som CropManager, DLBR summax, DMS og Landmandens Dashboard, der alle bygger på de digitale tanker. Men der er meget mere i
pipelinen.
Spørgsmålet er bare, hvordan sikrer vi, at landmanden får udnyttet de mange muligheder? Og hvordan kan
rådgivningen være med til at skabe effekt og værdi hos landmanden, når landmanden bliver mere og mere
digital?
Vi har brug for din hjælp
Spørgsmålene er mange – og vi har brug for hjælp til at finde svarerne. Derfor vil vi gerne invitere dig til
en workshop, hvor vi puljer din unikke viden og erfaring med andres for bl.a. at svare på spørgsmålene:
•

Hvad er formålet med at bruge business intelligence i landbruget?

•

Hvad skal landmændene have ud af det?

•

Hvad skal landmændene og rådgiverne gøre for at få effekt ud af det?

•

Hvilke kompetencer skal landmændene og rådgiverne have for at kunne udnytte det?

Vi håber meget, at du har tid og lyst til at deltage, og vi glæder os til at sætte dig i spil i processen. Målet er
at udvikle fundamentet for at kunne beskrive, hvilke kompetencer og hvilken adfærd landmænd og rådgivere
skal have for at kunne opnå effekt af de muligheder, som business intelligence åbner op for – bl.a. i form af
et dashboard, som pt. testes hos 20 landmænd.
Praktisk information
Workshoppen afholdes på SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
Dato: 4. eller 5. september 2018 kl. 8.30-15.30.

Tilmeld dig senest d. 20. august 2018 til Kirstine på ksm@seges.dk. Husk at skrive hvilke dage du kan –
gerne begge, hvis du kan.
Hvis du har spørgsmål eller brug for mere viden om workshoppen, så tøv ikke med at kontakte os.
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