BigRing Solutions CE a.s.
Vás pozýva na konferenciu

Riadenie podľa znalostí

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
[Management by Knowledge]

Riadenie podľa znalostí
Synergia znalostí naprieč odvetviami

Inovatívna poradenská metóda
Uchopiť a použiť znalosti interdisciplinárne

Termín:

15. máj 2012

Miesto konania:

Bratislava, Hotel Medium*** Tomášikova 34

Prihláška:

on-line na adrese www.bigring.eu (sekcia Konferencie)
alebo na adrese www.kongres-studio.sk
Po vyplnení prihlášky zašleme účastníkovi potvrdenie záväznej
registrácie spolu s vyznačenou formou úhrady účastníckeho
poplatku. Daňový doklad si účastník prevezme pri registrácií
pred začiatkom konferencie.

Softvérový nástroj
Médium pre zhodnocovanie znalostí
Účastnícky poplatok:

Budovanie znalostných sietí
Príležitosť pre tých, ktorí znalostí majú a tých,
ktorí ich potrebujú

120 € vr. DPH
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizačné
zabezpečenie konferencie, občerstvenie, obed, parkovanie v
areáli hotela

Pri úhrade do 2.5.2012 poplatok
len 90 € vr. DPH

Zľava:

Ponúkame Vám možnosť úhrady účastníckeho poplatku
so zľavou 25% v termíne do 2.5.2012
Storno podmienky:

®

Uhradený účastnícky poplatok je nevratný.
Účasť náhradníka je možná.

Znalostné aplikácie

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 11.5.2012

Ľudia

Podnik

Projekt

Ľudia ako
rozhodujúci činiteľ

Manažérstvo kvality
a efektívne riadenie
podniku

Řízení projektů na
základě Best Practice

Ing. Jaroslav Holeček
ZAP SR

Ing. Lenka Gondová
Pro Excellence

Ing. Petr Janiš
Projectman.cz

15. mája 2012, Bratislava, Hotel Medium***

ODBORNÝ GARANT
Karol Mózsi
BigRing Solutions CE a.s.
Kollárovo námestie 20
811 06 Bratislava
Mobil: +421 918 600 606
Email: info@bigring.eu
http://www.bigring.eu

ORGANIZAČNÝ GARANT
Ing. Blanka Lukáčková
Kongres STUDIO spol. s r.o.
Hálova 5, 851 01 Bratislava
Te/Fax: +421 262 241 124
Mobil: +421 908 727 642
Email: lukackova@kongres-studio.sk
http://www.kongres-studio.sk

Riadenie podľa znalostí
Vážení priatelia,

Riadenie podľa znalostí

PROGRAM KONFERENCIE

V období nedostatku zdrojov, kedy je potrebné každú existujúcu hodnotu využiť čo najefektívnejšie, keď
je málo času na dôsledné rozhodnutia, sa otvára otázka dispozície kvalitných a praktických znalostí.

9:00 – 9:45
Tieto skúsenosti ležia v hlavách ľudí – expertov. Avšak tieto vzácne znalosti sú existenčne potrebné na
viacerých miestach, ako sú experti schopní svojou kapacitou poskytnúť v reálnom čase.
Preto je stále aktuálnejšou výzvou tieto znalosti virtualizovať a umožniť praktickú aplikáciu týchto
znalostí viacerým ľuďom, na viacerých miestach súčasne. Zároveň odborníkom/znalostným autorom
zabezpečiť možnosť profitovať aj bez ich fyzickej prítomnosti.
Na konferencií Vám okrem inovatívnej metódy a nástrojov predstavíme aj tri konkrétne znalostné
aplikácie v oblasti personalistiky, manažmentu kvality a riadenia projektov, ktoré sú spoločnými
produktmi významných osobností zo spomínaných odvetví. Poukážeme na potenciál ich synergického
prepojenia a následného zhodnocovania.
Ďalej sa na konferencií dozviete možnosti rozvíjania znalostných aplikácii, ich uplatnenie, potenciál a
prínosy, ako aj spôsoby sieťovania znalostných autorov, expertov a používateľov v transfere znalostí.
Dotkneme sa aj témy budovania znalostných sietí pre rôzne odvetvia a podpory vzdelávania.

NOSNÉ TÉMY KONFERENCIE

Registrácia účastníkov
9:45 – 10:00
Otvorenie konferencie
10:00 – 10:45
Synergia znalostí naprieč odvetviami a využitie potenciálu
znalostí
Karol Mózsi
predseda predstavenstva BigRing Solutions CE a.s.

10:45 – 11:30 Znalostná aplikácia
[Manažérstvo kvality a efektívne riadenie podniku]
Ing. Lenka Gondová, CISA autorka znalostnej aplikácie

Metóda big>Ring® - ako znalosti uchopiť a zdieľať
Analýza znalosti na základe sémantiky, taxonometrie a metriky, štrukturácia
znalosti prostredníctvom znalostných elementov a ich významových väzieb.
Softvérový nástroj KnowledgePerformer® - ako znalosti manažovať
Inovatívna klientská aplikácia, prepojenie metódy, softvéru, znalosti,
poradenstva, príkladov dobrej praxe.

konateľka Pro Excellence s.r.o.

11:30 – 12:15 Znalostná aplikácia
[Riadenie projektov na základe Best Practies]
Ing. Petr Janiš autor znalostnej aplikácie
zakladateľ portálu Projectman.cz, ktorý spája profesionálov projektového riadenia na
českom trhu

Čo znamená nový pojem „Znalostná aplikácia“ a aké má prínosy
Zvýšenie efektivity, flexibility, inteligentné rozhodovanie sa, riadenie zmien
v dobe, keď si nemôžeme dovoliť robiť chyby.

12:15 – 13:15 Obed

Tri konkrétne znalostné aplikácie v praxi
Prezentácia praktických ukážok. Vzájomné prepojenie aplikácií a riešení.

13:15 – 14:00 Znalostná aplikácia
[Ľudia ako rozhodujúci činiteľ]
Ing. Jaroslav Holeček autor znalostnej aplikácie

CIEĽOVÁ SKUPINA
Majitelia, konatelia a vrcholový manažment firiem a organizácií
Manažéri ľudských zdrojov, riadenia kvality, riadenia projektov a
ekonómovia

prezident Združenia automobilového priemyslu SR, bývalý personálny riaditeľ
Volkswagen Slovakia a.s.

14:00 – 14:45
Profit z rozvíjania znalostných aplikácií autorov
Peter Petrovič

Poradcovia, tréneri, koučovia a ich organizácie

podpredseda predstavenstva BigRing Solutions CE a.s.

Záujemcovia o rozvoj poradenských služieb a o zvyšovanie ich úrovne

14:45 – 15:30 Diskusia a záver konferencie

