
Vážení obchodní přátelé, společnost IXTENT si vás dovoluje pozvat na inspirativní
technologické setkání do reprezentativních prostor Velvyslanectví Kanady, nosným tématem
letošního setkání bude důležitost digitalizace podnikání v kontextu současné ekonomické krize,
čestným hostem setkání bude profesor Peter Staněk, slovenský ekonom a prognostik pracující
ve Slovenské akademii věd. 

Těšíme se na vaši účast. 

Termín konání: 15. 10. 2020, 09:00-12:00 hod. 
Místo konání: Velvyslanectví Kanady, Ve Struhách 95/2, Praha 6 

Harmonogram akce: 

08:30–09:00 Registrace, Coffee Break

09:00–09:15 Úvodní slovo velvyslankyně Kanady Ayeshy Patricie Rekhi, přivítání hostů
prezidentem Kanadské obchodní komory – Jiřím Krejčou, zahájení semináře
majitelem společnosti IXTENT – Vítem Svobodou

09:15–10:15 Digitalizace podnikání a současný/budoucí vývoj (včetně důsledků krizového
stavu současnosti), – vyžádaná přednáška s diskusí
(prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický Ústav Slovenskej Akadémie Vied)

Kombinace průmyslu 4.0 a procesů digitalizace výroby a spotřeby. Umělá inteligence, big
data, big analytica, big models a jejich vliv na vývoj služeb v klíčových oblastech (doprava,
vzdělávání, zdravotnictví, energetika a smart technologie).

10:15–10:45 Digitální kancelář kdekoli, 
(Jiří Jakeš, Sales Director, IXTENT)

Aktuální situace vyžaduje zaměstnance schopné flexibilně měnit způsoby a místo své
práce, přitom být maximálně efektivní. Ukážeme si, jak s pomocí SW nástroje OpenText
Liquid Office zamezíme vůbec vzniku papírových dokumentů a umožníme tak práci jen s
elektronickou verzí. A jaké nastupující trendy vidíme na platformě OpenText obecně?

10:45–11:00 Přestávka

11:00–11:30 Elektronické podepisování dokumentů, jako nastupující podnikový standard, 
(Jakub Demovič, Account Manager, IXTENT)

Objasnění základních pojmů: digitální, elektronický, biometrický podpis, časová razítka,
apod. Využití el. podepisování v praxi, příklady, integrace s podnikovými systémy, typické
agendy, výhody/nevýhody.

11:30–12:00 Digitalizace a automatizace procesů napříč celou firmou a všemi systémy
snadno a rychle, 
(Štěpán Švec, Senior Account Manager, IXTENT)

V mnoha společnostech existuje řada jednoduchých a složitějších procesů i napříč více
odděleními, které jsou stále řešeny neefektivně „papírovou cestou“. Proč to nezměnit?
Ukážeme vám cestu, jak si může business řadu procesů navrhnout a tyto procesy
zprovoznit s minimálním zapojením IT bez nutnosti asistence dodavatele, a to do několika
dnů. OpenText AppWorks - unikátní platforma pro tvorbu procesně orientovaných
aplikací/scénářů in house bez nutnosti programování.

12:00 Dotazy, raut, networking

Registrace: do 5. 10. 2020 na e-mailu marketing@ixtent.com

Podmínky účasti: 
Akce je primárně určena executive managementu středních a velkých firem.

Počet míst je omezen kapacitou ambasády na 20, odpovědí na tuto pozvánku vyjadřujete zájem o účast na akci,
7-10 dní před konáním akce obdrží vybraní zájemci (splňující kritéria účasti) e-mailové potvrzení, že se mohou
dostavit. Pořadatel akce si vyhrazuje právo rozhodnout o volbě účastníka.

Potvrzené účastníky akce žádáme, aby pořadatele informovali s předstihem, pokud by se akce nakonec nemohli
zúčastnit (nemoc), jejich místo bude postoupeno dalšímu zájemci. 

Přístup na ambasádu bude umožněn jen předem ohlášeným účastníkům akce.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci zrušit s ohledem na případné zhoršení COV-19 situace v ČR/interně na
ambasádě/ve firmě IXTENT.

Jazyk semináře: čeština
Mapa a náhled budovy
Parkování: zóny v blízkosti ambasády
MHD spojení: autobus číslo 131, zastávka Nemocnice Bubeneč

               
V případě zájmu nás
kontaktujte:

marketing@ixtent.com
www.ixtent.com

Newsletter je doručován na základě osobního nebo telefonického kontaktu – jeho zasílání lze kdykoli zrušit na
marketing@ixtent.com.
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