II Ogólnopolski Konwent Informatyków
czwartek, 11 maja 2017 12:18

W dniach 25-26 maja 2017 r. w Suchedniowie k. Kielc odbędzie się II Ogólnopolski Konwent
Informatyków. Organizatorami spotkania są: miesięcznik „IT w Administracji” oraz Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego.

Ogólnopolski Konwent Informatyków jest przeznaczony dla pracowników działów IT w
administracji publicznej oraz ich szefów z całej Polski. Spotkanie jest realizowane na podstawie
siedmioletniego doświadczenia miesięcznika „IT w Administracji” w organizacji regionalnych
konwentów informatyków.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:
- w jaki sposób samorząd województwa wspiera rozwój usług elektronicznych
- jakie projekty informatyczne są realizowane przez rząd w ramach Architektury
Informacyjnej Państwa
- jak rozwijać infrastrukturę i usługi dla samorządowych placówek oświatowych
- do czego wykorzystać regionalny system informacji przestrzennej
- jak dostęp do danych geograficznych wykorzystać do realizacji zadań instytucji
publicznych
- za pomocą jakich systemów informatycznych zarządzać transportem publicznym
- jakie będą nowe zasady doręczeń elektronicznych
- kiedy warto przenosić usługi do data center
- jak zautomatyzować dostęp do danych rejestrowych
- jakie usługi można świadczyć za pomocą wspólnej infrastruktury informatycznej
- jak zachować się po włamaniu do systemu informatycznego urzędu

Zaproszeni goście specjalni

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – w wykładzie otwierającym
spotkanie opowie o roli samorządu województwa w budowie zintegrowanych rozwiązań
informatycznych.
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Daniel Bachan – Główny Architekt w Ministerstwie Cyfryzacji – przedstawi Architekturę
Informacyjną Państwa oraz wynikające z niej projekty informatyczne, których produkty
usprawnia e-administrację.

Dariusz Jędryczek – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu – opowie o tym,
jak budować infrastrukturę informatyczną dla placówek oświatowych, a następnie świadczyć dla
nich usługi.

Kazimierz Schmidt – pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, lider strumienia e-Skrzynka i
e-Doręczenie – wyjaśni jak zmienia się zasady i sposoby doręczenia przesyłek elektronicznych
do obywateli i podmiotów publicznych.

Dominik Rozdziałowski – Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej
Policji – pokaże, jak zabezpieczać cyfrowe ślady włamań do systemów urzędu.

Szczegółowe informacje na temat Konwentu, w tym formularz zgłoszenia, znajdują się na
stronie: www.oki.itwadministracji.pl
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