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ADAT – Az új kincs

Hogyan termel profitot az adat?

Időpont: 2019. március 27. (szerda), 9.30–16.20

Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont. Szentmihályi út 171.

Az ADAT ma a legjobb profittermelő vagyonértékünk! Hajoljunk le érte!

Rengeteg van belőle mindenkinek. Hasznosítsuk okosan!

Már csak néhány napig él a kedvezményes díj!

Kinek szólunk?

Az adat ma a legnagyobb vagyontermelő érték! Az üzlet alapanyaga.

A digitalizáció adatot szül. Az adathalmazokból digitális alapú intelligens rendszerekkel új információkat
nyerünk, melyekkel felgyorsíthatjuk és megtöbbszörözhetjük hatékonyságunkat.

Az adattal tudni kell bánni! Új menedzsment, új költségek, más munkastílus, gondolkodásmód szükséges. Váltani
kell, de megéri. Az új vagyonérték rendkívüli profittermelő képességgel rendelkezik. Használjuk ki!
Hogyan?

Már napjainkban, de a jövőben még inkább kizárólag az adatvezérelt üzlet hoz profitot. Nincs jövője annak a
cégnek, amelyik ezt a trendet figyelmen kívül hagyja. Az információk, az adatok a Big Data korszakában tömegesen
vannak jelen a cégeknél. Sokan még sem tudnak vele mit kezdeni. Tettenérésük, rendszerben tartásuk,
felhasználásuk, egymással összefűzésük, belőlük új, okos adatok kinyerése ma a sikeres üzletvitel

alapja. Ezt csak technológiai alapokra helyezve lehet elérni.

A téma legjobbjai a mindennapok gyakorlatára adnak hasznos információkat, konkrét megoldásokat a kkvdöntéshozóknak. Új menedzsmenttudással, gondolkodásmóddal gazdagodunk.

Kiemelt témák

Őseink agya is le tudta volna képezni az információs társadalmat. De mire mentek volna vele?
A mindennapi Data Science.
Adatrobbanás és intelligencia. Kockázatok és mellékhatások.
Az adatpiac-építéstől az üzleti intelligencia-rendszerekig.
Az adat formába öntése. Adatvizuálizáció.
Hogyan vált a legdrágább vagyonelemünké a személyes adat?
Az adat és információrobbanás evolúciója a pénzügyi szektorban.
Marketing és értékesítés adat-összekapcsoltsággal, tanuló rendszerekkel.
Cégirányítás újra gondolva! Folyamatvezérlés és döntésirányítás.
A dolgok internete. Az összekapcsoltságban rejlő üzleti hatékonyság.
A teljes értéklánc digitalizációjának előnyei.
Ügyfélkövetés és ügyfélszerzés adatok alapján. Légy körültekintő!
Adatokból új információk. Intelligens programok, adatelemzés, adatbányászat.
Az adatvagyon védelme. Sokba kerül, de elkerülhetetlen!
Cookie-biznisz. Adatkereskedelem.

Felkért előadók

Bőgel György professzor, CEU, Fábián Zoltán iparfejlesztési tanácsadó, Ipar 4.0 Mintagyárat kiemelt projekt,
Huszics György elnök, DIMSZ, Kéri Gábor digital managing partner, Positive by Hinora Group, Kovács Viktor
Zoltán kkv-marketing igazgató, K&H Bank Zrt., Kuti Anita információbiztonsági szakértő, p2m Informatika Kft., Kürti
Sándor elnök, Kürt Zrt., Nagy-Rácz István alapító partner, Dmlab, dr. Plasek Gábor ügyvezető, BI-Tech Kft., Salga
Péter ügyvezető, Dyntell Magyarország Kft., Sándor Zsolt András partner, Gill & Murry, Szutor Ferenc ügyvezető,
DataMe Kft., Tarr Zoltán újgenerációs részlegvezető, Invitech, Vida-Gősi Bernadett ügyfélmenedzser, Opten Kft.,
Vityi Péter alelnök IVSZ.

Már csak néhány napig él a kedvezményes díj!

A konferencia részletes programja és regisztráció

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

