EUNIS – CZ

Digitalizace – vize nebo krize
Termín konání:
Místo konání:

30. 5. – 1. 6. 2022
Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn
www.harmonyclub.cz

Digitalizace a elektronizace procesů je živé téma už po dlouhou dobu. V poslední době ale roste
poptávka po implementaci funkčních řešení i legislativní tlak na plnou elektronizaci základních
procesů. To se pak někdy stává noční můrou pro správce informačních systémů, kteří nemají
potřebné zdroje financí, personální zajištění nebo ověřená řešení, aby naplnili všechna očekávání
svého okolí.
Tato akce, pořádaná sdružením EUNIS-CZ, bude přirozenou platformou pro hledání a prezentaci
vhodných technologií a systémů, prostorem pro výměnu informací a zkušeností z dosavadní
implementace různých řešení na členských VVŠ.
Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy IT infrastruktury, managementu
a administrativy. Zúčastněné firmy budou mít příležitost prezentovat svá řešení k tématům
konference.
Základní tematické okruhy





DEPO (další elektronizace postupů orgánů veřejné moci)
Spisová služba jako prostředek k digitalizaci univerzity
Elektronická identifikace uchazečů a studentů
Lightning Talks (krátké příspěvky do 10 minut, novinky v univerzitních IS, úspěchy,
slepé uličky...)

Pokyny k zaslání příspěvku
Příspěvky budou recenzované. Témata a anotace příspěvků (cca 2 odstavce textu) zasílejte na
adresu borik@eunis.cz. Program bude sestaven z vybraných příspěvků, programový výbor si
vyhrazuje právo zařazení dalších vhodných témat do programu. Anotace s kontaktními údaji
autorů budou vydány v tištěném sborníku.
Základní termíny
Ohlášení příspěvku:
Oznámení o zařazení příspěvku:
Odeslání anotace:
Registrace (na www.eunis.cz):
Konání konference:

30.
1.
10.
15.
30.

dubna 2022
května 2022
května 2022
května 2022
května – 1. června 2022

Poplatek
Vložné na konferenci 1 500 Kč bude hrazeno bankovním převodem.
Číslo účtu:
2336097001/5500
KS:
308
VS:
IČO organizace účastníka
Poznámka: jméno účastníka
Za účastníky z členských organizací EUNIS bude vložné hradit sdružení EUNIS-CZ.
Příjezd na konferenci je možný již v neděli 29. května 2022. Konferenční dny budou pondělí 30.
5. až středa 1. 6. 2022. Odborný program konference začíná v pondělí 30. 5. 2022 ve 13 hod.
Ceny zlevněného ubytování jsou 1 045 Kč/osoba/noc za lůžko ve dvojlůžkovém pokoji
obsazeném dvěma osobami nebo 1 790 Kč/osoba/noc ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném
jednou osobou. Ceny jsou se snídaní a volným vstupem do bazénu a whirlpoolu po celou dobu
pobytu. Ubytování si každý účastník hradí sám. Parkovné bude placeno zvlášť 200 Kč na noc.
Podrobné informace a registrační formulář najdete na www.eunis.cz .

