
2. ročník technologického klubu
pre odborníkov z branže POZVÁNKA

FinVision
2019

V BUDÚCNOSTI VÁŠHO 
BIZNISU MÁME JASNO

Prijmite naše pozvanie a zoznámte sa 
s riešeniami, ktoré Vám dokážu otvoriť 

úplne nové možnosti fungovania, 
efektívnejšie osloviť Vašich zákazníkov, 
zjednodušiť Vám prácu a priniesť reálne 

úspory kapacít aj financií.

Máte jasno v budúcnosti svojho biznisu? 
Pridajte sa k nám a zistite, ako Váš biznis 

posunúť tým správnym smerom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac info a online registrácia:
www.finvision.sk

HARMONOGRAM:

FinVision 2019 - Trendy pre Vás:

11. apríl 2019
Hotel Sheraton Bratislava

Hlavní partneri:

Partneri:

Rezervujte si svoje miesto už dnes

09:00 – 09:15   

09:15 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45 – 14:00

Umelá inteligencia Bezpečnosť Automatizácia

Kliknite a pozrite si 
fotoreport z ročníka 2018

www.�nvision.sk

Dokážu technológie zázraky? 

Marek Paščák, generálny riaditeľ a Zuzana Škodová 

Prochotská, výkonná riaditeľka / DATALAN

BLOK I - Ako získať výhody z dostupných 
nástrojov a inovácií v praxi?
• OpenPlatform: Inovatívny "operačný systém" 

vo webovom rozhraní

• XARatec platforma: Za hranicami reality

• Máme MS SharePoint – a čo s ním?

• edproc - takto vyzerá efektívna práca

• Umelá inteligencia zbavená mýtov

• Chatbot - inteligentný, rýchly a vždy k dispozícii

• Dôležitosť zabezpečenia kritických webových 

aplikácií a API

coffee break

BLOK II - Ako fungovať inteligentne, bezpečne 
a zároveň efektívne?
• „Kybernetický zákon“ už platí - týka sa aj vás?

• Aruba Clearpass - bezpečné riadenie prístupu 

a integračná brána

• Aktuálne výzvy v oblasti SSL/TLS

• Digitálna bezpečnosť v praxi - riziká pod kontrolou

• Bezpečne so Samsung Knox

• Vašu situáciu monitorujeme - a máme výsledky

coffee break

Ako lepšie pochopiť a reálne využívať digitálne 
riešenia?
• Memphis - spravte si poriadok vo firemnej 

„knižnici“

• CMN 3.3 - spoľahnite sa na najlepší zdroj informácií

• Samsung Knox v praxi a najmodernejší S10 - 

zoznámte sa

• Integrácia zariadení Epson do existujúcich Workflow

Obed a kulinárska šou

www.finvision.sk
www.finvision.sk
https://www.flickr.com/photos/datalan/albums/72157694314184361



