Индустрия 4.0: Работещи решения за бизнеса
Резюме
Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ и Русенска търговско-индустриална камара организират
конференция на тема Индустрия 4.0 и дигитални решения.

Описание
Повечето бизнеси са наясно, че за да останат достатъчно конкурентни, имат нужда от помощта на
съвременните технологии. Трудностите обаче се пораждат точно в този момент, когато се реши, че ще се
пристъпи към дигитализацията на самия бизнес: от къде да започнем, какви стъпки трябва да се
предприемат, кое е подходящото решение за организацията и т.н. Това е проблем, на който се натъкват
много предприятия и е ясно защо. Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ и Русенска търговскоиндустриална камара, ще имат удоволствието да представят едно решение на този проблем, който е
продукт от три годишния проект за дигитализацията на предприятията - DiTEM. Проектът е финансиран по
програма Еразъм+ и приключва през месец август 2019г.
В рамките на проекта беше създадена дигитална платформа за обучение, включващо 6 модула в следните
теми:
Е-лидерство
Кибербезопасност и защита
Големите данни (Big data)
Облачни услуги
Мобилни решения
Социални медии
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Платформата, обучението и още резултати, постигнати по време на проекта, ще бъдат представени
официално на специална конференция с надслов "Индустрия 4.0: Работещи решения за бизнеса". В нея ще
вземат участие гост лектори, представляващи фирми за дигитални и индустриални услуги, които ще имат
възможност да говорят за дигитални фабрики, Интернет на нещата, Облачни услуги и ERP системи.
Конференцията ще се проведе на 26 Юни 2019г. от 16:00ч. в конферентната зала на х-л Дунав Плаза. Вижте
официалната програма на събитието тук.
Участието е безплатно, но става чрез предварително записване* достъпно тук или като се свържете с:
Николай Цолев | ntsolev@rcci.bg | 082 825 878
Айри Мемишев | amemishev@rcci.bg | 082 825 875
Научете повече за проекта тук.
*Участниците в обучението по проект RESTART 4.0 на тема "Дигитални технологии и Индустрия 4.0", ?????
????? да се регистрират, за да участват в конференцията.

Начало:
26 юни 2019, 16:00ч.
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