Ešte stále pracujete s papierovými dokumentmi?
Ak u Vás vo firme ešte kolujú papierové dokumenty, ako potom chcete
naplniť najnovšie požiadavky legislatívy a uspieť na trhu v čase digitálnej
transformácie a automatizácie práce?
Spoločnosti IXTENT a OpenText, spolu s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK a
Kanceláriou Kanadského veľvyslanectva, Vás pozývajú na seminár, kde sa dozviete nielen
informácie o nových trendoch a víziách spoločnosti OpenText v digitálnom svete. Nebudú
chýbať ani informácie o revolučnom Content Suite 16 alebo informácie o dôležitých zmenách
v európskej legislatíve - GDPR. Prednášky bude sprevádzať zaujímavá prípadová štúdia.

Dátum konania: 3. október 2017
Miesto: Bratislava, Loď Café, Tyršovo nábrežie, parkovanie pod Starým mostom na
petržalskej strane Dunaja

Program:
08:30 - 09:00

Registrácia

09:00 - 09:10

Úvodná reč, privítanie účastníkov
John von Kaufmann, Chargé d'affaires, Office of the Embassy of Canada

09:10 - 09:40

Meet the Future - „Z uloženia dát k umelej inteligencii“
Martin Vogel, OpenText

Cestujte s digitálnym svetom s nami od súčasnej technológie až po technológie
nasledujúcich rokov. Počas 30 minút ukážeme, ako sa zmenil svet správy
informácií, ako môžeme kombinovať naše údaje s umelou inteligenciou a pozrieť
sa do blízkej budúcnosti. Prezentácia je založená na produktoch a vízii spoločnosti
OpenText.
09:40 - 10:10

Digitálna revolúcia v novom používateľskom prostredí pre prácu bez
papiera
Jozef Novota, IXTENT

Úplne nové používateľské prostredie systému správy elektronických dokumentov
OpenText Content Suite 16 je určite revolučné. Urýchlite a zvýšte efektivitu práce a

prístup k dôležitým informáciám bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Prevedieme
Vás živou ukážkou systému a na jednoduchom a zrozumiteľnom príklade ukážeme,
ako môžete dnes pracovať s dokumentmi.
10:10 - 10:30
10:30 - 11:00

Prestávka, občerstvenie
Legislatívna revolúcia pri riešení informačného obsahu
Štefan Lukáč, IXTENT

Súčasné dôležité zmeny v celoeurópskych právnych predpisoch (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov (GDPR)) majú veľký vplyv na prácu s dokumentmi
a na ochranu informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté. Celkové postavenie
elektronických dokumentov a ich dôveryhodnosť v súdnom konaní (eIDAS Elektronická identifikácia a Trust for Electronic Transactions) sa z pohľadu
legislatívy tiež vyvíja. Pozrite sa, ako sú naše technológie pripravené na tieto
dôležité zmeny a uistite sa, že môžete použiť ich aplikáciu, aby ste predišli riziku
likvidačných pokút hroziacich z nedodržania najnovších predpisov EÚ.
11:00 - 11:30

Prípadová štúdia - Elektronické spracovanie faktúr v praxi v Danfoss
Power Solutions a.s.
Zuzana Satinová, Danfoss Power Solutions a.s.

Danfoss Power Solutions je jednou z popredných svetových spoločností v oblasti
hydraulických, elektrických a elektronických strojov určených predovšetkým pre
mobilné zariadenia. S cieľom optimalizovať procesy a zvýšiť konkurencieschopnosť
sa spoločnosť rozhodla centralizovať spracovanie faktúr a súvisiace účtovné a
finančné procesy pre svoje európske prevádzky. Získajte informácie priamo od
tých, ktorí už používajú elektronické spracovanie faktúr vďaka spoločnosti IXTENT.
11:30 - 13:00

Diskusia, pozvanie na spoločný obed

Jazyk seminára: česky a slovensky
Účasť na seminári je bezplatná.

REGISTRÁCIA
V prípade otázok nás kontaktujte: Hedvika Šebková, e-mail: hedvika.sebkova@ixtent.com

