PREDSTAVITEV

Med izbiro tehnologije in poslovno
odločitvijo
..Smart Com-ovi 7. dnevi odprtih vrat..
V času od 29. marca do 1. aprila Smart
Com zopet prijazno odpira vrata do
znanja. Prireditev je namenjena vsem, ki
se zavedajo, da lahko odlično védenje o
uporabi elektronskih komunikacij ustvari
nove priložnosti za uspešen razvoj njihovega
poslovanja.
Prireditev se bo začela s poslovnim dnem,
namenjenim vodstvenim delavcem. Prvi
dan, 29. marec 2005, bo v okviru predavanj
obdelan predvsem poslovni vidik uporabe
žičnih in brezžičnih omrežij. Predstavitve
Smart Comovih predavateljev so organizatorji obogatili z izkušnjami tujih partnerjev,
ki z udeležbo v najvplivnejših mednarodnih
združenjih krojijo prihodnost razvoja
elektronskih komunikacij. V sklepnem predavanju gostimo dr. Petra Keena, odličnega
poslovnega stratega svetovnega formata, ki

bo dan zakrožil s koristnimi napotki, s pomočjo katerih bodo nove tehnologije postale
uresničljive poslovne priložnosti.
Osrednje mesto na prireditvi bo namenjeno
tehničnemu programu, ki bo potekal od 30.
marca do 1. aprila 2005. Pripravljen je strnjen, poglobljen urnik tehničnega programa,
ki združuje predstavitve aktualnih komunikacijskih usmeritev, v povezavi s potrebami
različnih okolij in gospodarskih panog.
Tehnični program so organizatorji namenili
vsem načrtovalcem in upravljavcem telekomunikacijskih sistemov, saj jim le stalen stik
s prihodnjimi trendi na področju telekomunikacij omogoča, da uresničijo sedanje izzive
v poslovnih procesih v podjetju.
Dnevi odprtih vrat bodo predstavili ponudbo
tehnologij, izdelkov in storitev Smart Coma,

ki temelji na partnerstvu z vodilnimi svetovnimi dobavitelji na področju telekomunikacij
in informacijskih tehnologij, nadgrajenih s
15-letnimi izkušnjami v razvoju ter integraciji
izdelkov in storitev za specifične potrebe njihovih poslovnih partnerjev.
V štirih dneh bodo slušatelji prejeli znanje za
tako rekoč vse leto. Obiskovalcem želimo,
da bodo v teh dneh našli nove ideje, ki jim
bodo omogočile nove poslovne uspehe.
Celoten program dogodka in prijave nanj se
nahajajo na spletnem naslovu dov7.smartcom.si.
Poslovni dan 29.3. 2005 – predstavitev
govornika - dr. PETER KEEN
Dr. Peter Keen združuje več vlog: je hkrati
predavatelj,
avtor
številnih knjig, svetovalec najvišjemu
vodstvu v podjetjih,
javni govornik ter
trener vodstvenih
kadrov
podjetij.
Nedavno je bil imenovan za enega od
100 poslovnih “gurujev” sveta – vodij z
vplivom.
Predava na univerzah Harvard, MIT in
Stanford, kot gostujoč predavatelj se pojavlja tudi na Whartonu, Duke-u, Univerzi
v Stockholmu, Univerzi Oxford in poslovni
univerzi v Londonu. Poučuje tudi na
tehnični univerzi Delft, je soustanovitelj
Mednarodnega inštituta za napredek v
podpori odločitev na Univerzi v Nebraski
in soustanovitelj Nabavnega management
centra na Univerzi v Marylandu.
Njegova znanja v IT so nadgradnja ostalim
korporativnim znanjem (predvsem konkurenčnosti v poslovnih procesih), znanjem
v mednarodnem poslovanju in poslovnih
financah.
(P.R.)
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