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„Wykorzystanie nowoczesnych technologii 
w procesie komunikacji i kooperacji podmiotów" 

Warszawa, 25-26.06.2013 r. 
 
AGENDA: 
 
DZIEŃ 1– 25 czerwca 2013 r.  – prowadzący prof. dr inŜ. Grzegorz K. Janicki 
 

09:45 – 10:00  Przybycie uczestników, kawa powitalna 

10:00 – 12:00  Wprowadzenie do zagadnienia “nowoczesna technologia”. 

• Istota zmian w zakresie sprzętu; 

• Konsekwencje w metodach przetwarzania danych; 

• Sposoby pracy indywidualnej vs. zespołowej  (BYOD, TEAM WORK); 

• Czym się zajmujemy w organizacjach “Model Zarządzania Procesami 

Pracy”; 

• Typy aktywności biznesowej w odniesieniu do ICT; 

• Relacje człowieka z maszyną w procesach pracy, konsekwencje zmian 

metod; 

• Realizacja i eksploatacja systemów klasy ERP, modele przyszłościowe. 

12:00 – 12.10 Przerwa kawowa 

12:10 – 13.10 Potrzeby organizacji w globalnym świecie rynku “najwaŜniejszy jest klient”, oraz 

“organizacja między młotem a kowadłem”.   

• Uzasadnienie i kryteria wprowadzania aplikacji w biznesie; 

• Co miały a co będą mieć organizacje dla istotnych usprawnień  

w działalności i wzajemnej komunikacji, interesujące przykłady - co 

oferuje branŜa ICT. 

13:10 – 14:00  Warunki niepewności jutra – czy jest proste rozwiązanie 

• CLOUD : co to jest?, co to daje?, czy jest bezpieczne?  

• Outsourcing, Kolokacja a wielkość firmy i model współpracy podmiotów; 

• Czy potrzebni nam usługodawcy ? 

• “Stać się organizacją dla klienta” – Film SalesForce. 

14:00 – 14:30 Dyskusja 

14:30 – 15:30 Lunch 
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„Wykorzystanie nowoczesnych technologii 

w procesie komunikacji i kooperacji podmiotów" 
Warszawa, 25-26.06.2013 r.  

 
 
DZIEŃ 2– 26 czerwca 2013 r.  
 
 
09:45 – 10:00  Przybycie uczestników, kawa powitalna 

10:00 – 12:00  ICT - szanse i zagroŜenia dla działalności biznesowej – dr. InŜ. Marek 

                 Kinasiewicz 

• Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie 

• Analizowanie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa 

• Informatyzujemy działalność gospodarczą 

• Zarządzanie projektem 

• Trendy rozwojowe technologii informacyjnych 

12:00 – 12:10   Przerwa kawowa 

12:10 – 14:00  Efektywne wykorzystanie energii – LEMUR - Energooszczędne budynki 

uŜyteczności publicznej  

14:00 – 14:30  Dyskusja 

14:30 – 15:30  Lunch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


