
Plan wydarzeń

2018r.

  STYCZEŃ

30.01.I Warszawa Analityka biznesowa i procesy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych (BPM / BI / Controlling / Big Data)

30.01.I Warszawa Nowoczesna kancelaria i dział prawny - bezpieczeństwo danych, obieg dokumentów i zarządzanie sprawami

31.01.I Warszawa

  LUTY

13.02.I Warszawa Bilans zysków i strat - Data Center czy serwerownia?  

15.02.I Warszawa Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb  

20.02.I Warszawa Zarządzanie nieruchomościami i planowanie przestrzeni użytkowych

20.02.I Warszawa Integracja w budynku - o kontroli, inteligentnym sterowaniu, instalacjach i technologiach 

  MARZEC

6.03.I Warszawa Oszczędny biznes oparty o chmurę i środowiska wirtualne

20-21.03.I Warszawa Akademia Jakości - testowanie i jakość projektów IT

27.03.I Warszawa Optymalizacja wydatków - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem

29.03.I Warszawa SMART - inteligentne rozwiązania dla miast

  KWIECIEŃ

10.04.I Warszawa Instytucja publiczna - wyzwania a wykorzystanie technologii

18.04.I Warszawa Wpływ technologii na kondycję przedsiębiorstw - systemy ERP i CRM

24.04.I Warszawa Biznes i Technologie 2018

25.04.I Warszawa Wsparcie technologiczne dla uczelni wyższych i placówek badawczych 

  MAJ

17.05.I Warszawa Bezpieczeństwo narodowe

23.05.I Warszawa Akademia Procesów (BPM)

29.05.I Warszawa Bezpieczeństwo firmowych sieci

31.05.I Warszawa

  CZERWIEC 

12.06.I Wrocław SMART - inteligentne rozwiązania dla miast

14.06.I Katowice Funkcjonalność systemów dla przemysłu / produkcji - rozwiązania  ERP i  MES

14.06.I Warszawa Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

19.06.I Warszawa Oszczędność i efektywność w branży TSL  (transport / spedycja / magazyn)

  LIPIEC

3.07.I Warszawa Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

4.07.I Warszawa Sprawne procesy,  bezpieczne zasoby i dane firmowe (backup / archiwizacja)

  SIERPIEŃ

29.08.I Warszawa Logistyka - efektywność procesów, optymalizacja zasobów i kosztów

30.08.I Warszawa Analityka biznesowa i procesy (BPM / BI / Controlling / Big Data)

  WRZESIEŃ

11.10.I Warszawa Optymalizacja wydatków - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem

13.10.I Warszawa Bilans zysków i strat - Data Center czy serwerownia? 

19.10.I Warszawa Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb 

26.10.I Warszawa Wpływ technologii na kondycję przedsiębiorstw - systemy ERP i CRM

  PAŹDZIERNIK

10.10.I Warszawa Quo vadis...BS? Spotkanie kadry zarządzającej banków spółdzielczych

10.10.I Warszawa Nowe oblicze bankowości - wykorzystanie technologii, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

11.10.I Warszawa Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie / w placówce ochrony zdrowia (outsourcing)

16.10.I Warszawa

24.10.I Warszawa Oszczędny biznes oparty o chmurę i środowiska wirtualne  

  LISTOPAD

15.11. I Kraków SMART - inteligentne rozwiązania dla miast

20.11.I Warszawa Dane, analiza, korzyści - rewolucja Big Data

I Warszawa Akademia Jakości - szkolenia praktyczne

22.11.I Warszawa Innowacyjny sektor ubezpieczeń - trendy, narzędzia

28.11.I Katowice Optymalizacja zużycia energii i kosztów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego / przemysłowego

  GRUDZIEŃ

5.12.I Warszawa Ratownictwo Medyczne - trendy i narzędzia wsparcia

6.12.I Warszawa Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań 

11.12.I Warszawa Wsparcie technologiczne dla uczelni wyższych i placówek badawczych 

www.successpoint.pl

Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne syst. zabezpieczeń

Internet Rzeczy (IoT) - drzemiący potencjał technologii  

Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne syst. zabezpieczeń
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