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Agenda Tool presentation DocFactory

Agenda 2018-12-17

11.30 BOTI Intro, webinars och presentation av talare

11.35 Övergripande strategi DocFactory

11.50 DocFactory funktioner och kundexempel

12.20 Frågor från deltagarna



BOTI

BranschOrganisationen för TeknikInformation, BOTI, är en mötesplats för företag och organisationer där vi 
tillsammans med våra medlemmar utvecklar möjligheterna och förutsättningarna för teknikinformation.
Vi sprider kunskap om teknikinformation både nationellt och internationellt för att skapa en positiv uppfattning 
om branschen.
Vårt mål är att visa hur teknikinformation skapar mervärde och ökar konkurrenskraften genom förbättrad 
användbarhet för produkter.

Vi arbetar tillsammans med våra medlemsföretag för att:

Höja statusen för teknikinformation genom att opinionsbilda kring dess fördelar

Skapa naturliga mötesplatser där vi delar kompetens, erfarenheter och framtidsvisioner

Gemensamt marknadsföra branschen mot företag, organisationer och framtida teknikinformatörer

Driva kompetensförsörjningsfrågor genom att locka fler till yrket och branschen

Påverka utbildningsutbudet inom teknikinformation

Ta initiativ till och driva fram insatser inom forskning relaterad till teknikinformation

Utveckla standarder och gemensamma begrepp

Bidra till att lagstiftning och direktiv kring teknikinformation förtydligas

Bli medlem idag!

https://boti.se/bli-medlem/

https://boti.se/bli-medlem/


BOTI-webinarer

Arrangörer

• Henrik Alvstråle, Infotiv

Henrik.alvstrale@infotiv.se

+46 763 94 59 09

Marketing Director, Infotiv Information Design

• Malin Wranå, Infotiv

Malin.wrana@infotiv.se

+46 70 659 98 65

Marketing Information Specialist, Infotiv Information Design

Styrelserepresentant

• Karin Reichard, Atlas Copco

karin.reichard@se.atlascopco.com

+46 70 616 95 35 

Manager, Product Information Atlas Copco Industrial Technique AB

Information

https://boti.se/kalendarium-for-kommande-boti-webinars/

Skriv frågor i kommentarsfältet så samlar vi ihop dem till slutet av sessionen.

Kommande webinars:
25/1 Monitoring the 
Quality of Technical 
Documentation

Prof. Dr. Welf Löwe, 
Linnaeus University
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mailto:karin.reichard@se.atlascopco.com
https://boti.se/kalendarium-for-kommande-boti-webinars/


Dagens talare

Thomas Claesson, teknikinformatör och 

informationsanalytiker, förklarar grundläggande funktioner 

och finesser samt visar exempel på användande av 

DocFactory. 

Niklas Malmros, VD förklarar affärsvärdet och

kundvärdet av att ha ett anpassat system för hantering 

och publicering av information.

”Simplifying the complex”


