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SAS Integrated Marketing Management 

(IMM) Decision Hub

FANS 2016 - OVERSIKT OVER AKTIVITETER

SAS Analytical Solutions

Fokusområder

SAS Platform Modernization

8. september
Brukermøte Oslo, LSF/GRID Partner + SAS innlegg, inkl. sosial samling 

29. september

Brukermøte Oslo

Kunde, partner, SAS innlegg, inkl. sosial samling. 2 Parallelle

sesjoner. 

20. oktober
Brukermøte Stavanger Kunde, partner + SAS innlegg, inkl. sosial samling, Cap Gemini

2. november
Brukermøte Trondheim Kunde, partner + SAS innlegg, inkl. sosial samling, SMN

3. november
Brukermøte Tromsø Kunde, partner + SAS innlegg, inkl. sosial samling, SNN

7-9 november
Analytical Experience 2016 Rome

24. november Brukermøte Oslo m/juleavslutning Kunde, partner, SAS innlegg, inkl. sosial samling. 

2. halvår 2016

SAS Data Discovery & Reporting

SAS Data Management



Company Confident ial - For Internal Use Only

Copyright © 2014, SAS Inst i tute Inc. Al l  r ights reserved.

FANS AGENDA 29/9-16

13.00 – 13.10: Velkommen + litt info fra FANS styret og SAS.

13.10 – 13.50: Hvordan skal din bedrift vinne frem i en disruptiv verden?

Vi vet at det er fullt mulig å skape innovasjon gjennom å se på eksisterende data med nye øyne. Bedrifter sitter ofte på sin egen gullgruve – innsikten er der, men man ser den ikke. Med SAS 

Innovation Lab kan man teste ut hypoteser på en enkel og ekstremt rask måte. Etablerer man dette som et parallelt univers til daglig drift, bidrar man også til å skape et tankesett mot det å jobbe 

med analyse og innovasjon. En stor del av nøkkelen til suksess ligger i det å feile raskt, og gjerne ofte. It's a numbers game! Vi ser på hvordan man kan trekke på impulser fra andre innovative 

miljøer, slik at du i enda større grad kan bidra til innovativ forretningsutviklingen gjennom avansert analyse i din bedrift.

Foredraget presenteres av Svein Tore Bø, SAS Institute

13.50 – 14.05: Pause

Parallellsesjon 1 (Rom: Rådhuset) TEMA: SAS Visual Analytics og Data Management

14.05 – 14.45: Visual Analytics og radsikkerhet

Gjensidige har implementert et rammeverk for radsikkerhet i VA som nå rulles ut for fullt. I denne presentasjonen får du høre hvilke erfaringer som er gjort og eksempler på praktisk bruk.

Foredraget presenteres av Per Ove Asperud, Gjensidige og Tom Arne Orthe,

SAS Institute

14.50 – 15.20: Visual Analytics - Få høyere kvalitet og mer verdi av mindre innsats

Erfaringer og prinsipper rundt automatisering, standardisering og visualisering av datavarehustesting.

Foredraget presenteres av Trond Sogn-Lunden, Capgemini

15.20 - 16.00: SAS Data Management nyheter

Lars informerer om to svært nyttige Data Management-produkter: SAS Federation Server og SAS Event Stream Processing (ESP). SAS Federation Server samler ulike datakilder og legger til 

rette for «In-memory prosessering av spørringer på tvers av datakilder». For mange er sanntidsinformasjon essensielt for å håndtere hendelser med en eneste gang de inntreffer. ESP muliggjør 

datafangst (ETL), kvalitetshåndtering og rapportering i sann tid.

Foredraget presenteres av Lars Edvardsen, SAS Institute
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Parallellsesjon 2 (Rom: Stortinget) TEMA: Coders corner

14.05 - 15.00: Nyheder i SAS-programmering fra SAS version 9.1 til version 9.4M3

SAS version 9 har nu været i produktion i 12 år og vi har fået hele 10 SAS versioner i denne tid. Igennem alle disse år har jeg samlet interessante forbedringer for SAS-programmører. Det er 

blevet til en liste på 60 emner, nogle meget store emner andre små nyttige nye tricks. I dette foredrag viser jeg oversigten på de 60 punkter og gennemgår i detaljer 5-8 af emner med SAS-

programmeringseksempler. Uanset om du har programmet SAS i 20 år eller 20 dage, så er jeg sikker på at du får nyttige tips og trick med hjem fra denne oversigt. Tips, du kan gå hjem og 

bruge med det samme, hvis du altså benytter SAS 9.4.

Foredraget presenteres av Georg Morsing, SAS Institute Danmark

15.00 - 16.00: Vær effektiv som SAS programmør med SAS Enterprise Guide

I august 2010 udkom SAS Enterprise Guide 4.3 baseret på SAS version 9.2. Dette var den første version af SAS Enterprise Guide, hvor der var tilføjet ny funktionalitet til SAS-programmører, så 

det er lettere at danne og vedligeholde SAS kode. Siden er der kommet 5 nye versioner af SAS Enterprise Guide og hver gang med masser af nye forbedringer for SAS-programmører, som gør

livet lettere specielt for helt nye SAS-programmører. I dette foredrag giver jeg en oversigt over alle disse forbedringer for SAS programmører, og viser med masser af kode eksempler hvordan 

du anvender dem.

Foredraget presenteres av Georg Morsing, SAS Institute Danmark

16.00 – 16.15: Pause

16.15 – 16.55: Avansert analyse

For noen er Big Data fortsatt en «hype», for andre utgjør det en verdi på 100 millioner per år - hva er forskjellen? Vi ser på hva som skal til for å lykkes med å hente ut verdiene som finnes i ”Big 

Data” og hvordan du griper det an. En case fra TV2 presenteres.

Foredraget presenteres av Ingvar Larsson, CEO Knowit Decision Oslo

Ca kl. 17.00: Vi går samlet bort til Villa Paradiso Frogner der vi får servert mat og drikke!
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FANS SAS LANSERER SAS 9.4M4 OG SAS VIYA

• SAS lanserer SAS 9.4M4 i Q4 2016

• http://www.sas.com/en_us/software/sas9.html

• SAS Viya lansert 23/9-16  http://www.sas.com/en_us/home.html

• Følgende produkter er tilgjengelig på SAS Viya per september 2016:

• SAS® Visual Data Mining and Machine Learning

• SAS® Visual Investigator

http://www.sas.com/en_us/software/sas9.html
http://www.sas.com/en_us/home.html
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FANS LINKEDIN GRUPPE OG NY SAS SUPPORT SIDE – BETA 

• FANS har sin egen Linkedin-gruppe

Meld deg inn i gruppen her!

• NY SAS SUPPORT SIDE – BETA VERSJON OKTOBER 2016! 

• Sjekk ut linken og gi din feedback. 

• http://support.sas.com/content/support/en/beta/support-home.html

http://sems.sas.com/bess/get?id=-202441.-1:-itbgjidt:rzzb.1erfcbafrf0&RZNVY=xnwnrzvyvr.fgenrgr@fnf.pbz&nccvq=54203
http://support.sas.com/content/support/en/beta/support-home.html



