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www.DisplayLink.com – Partner Konferencji, główny sponsor

zapraszają na konferencję

Project Management dla Firm Innowacyjnych
droga do sukcesu – od idei do globalnego biznesu

Konferencja objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka.

Katowice, ul. Uniwesytecka 13, budynek Altus/Qubus
Sala Ametystowa
29 września 2008

dr Janusz Trawka
Prezes Zarządu
Oddziału Górnośląskiego PTI

RSVP do 25.09.2008 – tel. +48 32 253 61 09 lub e-mail biuro.stowarzyszenie@gmail.com

Konferencja w ramach Śląskich Dni Społeczeństwa Informacyjnego

29 września 2008
Katowice, ul. Uniwersytecka 13, budynek Altus/Qubus
Sala Ametystowa, II piętro

Project Management dla Firm Innowacyjnych
droga do sukcesu – od idei do globalnego biznesu
Program konferencji:
09:30
10:00

Recepcja – rejestracja i kawa
Uroczyste otwarcie
wystąpienia zaproszonych gości honorowych
Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok
Senator RP VI kadencji, prezes zarządu SFANT – Jerzy Szymura

10:30 – 12:00 sesja pierwsza

„Jak zarządzać procesem transformacji między pomysłem naukowym
a globalnym skutecznym przedsięwzięciem gospodarczym”
głos zabiorą między innymi:

Quentin Stafford-Fraser, dr - Cambridge, UK
Jerzy Mościński, dr inż. – Politechnika Śląska w Gliwicach
Janusz Trawka, dr – prezes zarządu PTI OG
12:00 – 12:20 przerwa na kawę, rozmowy
12:20 – 15:20 sesja druga

“Project Management - metodologia i narzędzia w firmach High-Tech”
głos zabiorą między innymi:

Jonathan Jeacocke - metodologia zarządzania
Lewis Turner – dobór właściwego zespołu
Adrian Kapczyński, dr inż. – kluczowe czynniki sukcesu zarządzania innowacyjnymi
projektami informatycznymi

pytania, otwarta dyskusja
15:20 zakończenie i podsumowanie

W trakcie konferencji będzie można zapoznać się z pokazem przykładowego komputerowego
stanowiska pracy (np. wydajna obróbka dokumentów lub środowisko pracy programisty C++) przy
wykorzystaniu pracy wielomonitorowej DisplayLink (4 + monitory) oraz wypróbować osobiście zalety
takiego rozwiązania.
Więcej informacji nt. programu konferencji, jej przebiegu, oraz prezentowanych rozwiązań będzie
dostępnych na stronie www.high-tech.org.pl po zakończeniu konferencji.

