ועדת היגוי

פורומי הידע של המקצוענים
לירן אדליסט,
מנכ“ל TOP IT

פלורה לוין ,מנכ“ל
חברת  ,B-Proיו“ר ועדת
ההיגוי ומנחת המפגשים

באקלים התחרותי השורר כיום בשוק העסקי ,הנהלות הארגונים זקוקות לכלים מחשובים מודרניים על מנת לשרוד בתחרות
ולהגיב מהר לדרישות הלקוחות .תחום ה - BI -Business Intelligence-בא לענות על צרכים עסקיים אלו ,תוך שילוב של
כלים טכנולוגיים מהשורה הראשונה .בפורום  BIחברים מנהלים ומומחים בתחום הבינה העסקית ,ממגוון חברות היי-טק
ומארגונים מובילים במשק בתחומי תעשיה ,ממשל ,רפואה ,עיתונות ,ביטוח בנקאות ,תקשורת ועוד .חברי הפורום נפגשים
שש פעמים בשנה .המפגשים מהווים במה מקצועית לכל העוסקים בתחום וכן פלטפורמה לנטווורקינג בין המשתמשים
לספקי הפתרונות.
הצטרפות שנתית לחברות בפורום מקנה :השתתפות ב 6-מפגשים במהלך שנת החברות •  3סיורים מקצועיים ואירוח בחברות
מובילות במשק • מנוי שנתי לעיתון ה InformationWorld-המוביל את חדשות קהילת ה IT-בישראל • השתתפות בועידות וכנסי
אנשים ומחשבים • היכרות עם קהילות ידע מקצוענים בתחום • כחבר פורום ניתן להשתתף מידי פעם במפגשי פורומים שונים.

 BIבצבעים
שונים
מפגש 1

 09.02.2012יום ה‘ ,לאונרדו ,שרתון סיטי טאואר ,ר“ג
כל המפגשים יערכו בין השעות 08:30-12:00

 08:30התכנסות ורישום
 09:00דברי פתיחה :פלורה לוין )מנכ“ל משותף (B-Pro
 3 09:10פאנלים מקצועיים בהנחיית פלורה לוין וקרן עמר )מנהלת תחום מידע עסקי
וניהול ביצועים (B-Pro
נושאי הפאנלים:
• מידע ככלי לניהול חברות גלובאליות
• מידע עסקי בעולם מרובה רגולציה
• מידע עסקי בעולם תחרותי מנחות הפאנל המקצועי :
בין משתתפי הפאנלים:
• טבע -אנה חייקיןSenior Manager, MDM & Priority applications, IׁT Shared ,
Services Center -( SSC )C
•  - JAJAHחנה שחרBI Manager ,
•  - Delek Europeמיכאל טורBI Senior Analyst ,
• קבוצת שטראוס  -אלישי ווין ,מנהל צוות  BIבמערכות מידע ,שטראוס גרופ
• בנק פועלים -דניאל שוע ,מנהל תחום ארכיטקטורה ותשתית BI
• פניקס  -אלין אטיאס ,מנהלת BI
• מנורה  -ענת שני אביעזר ,מנהלת BI
• ישראכרט  -גיל דותן ,מנהל BI
• סלקום -ארז שלום ,מנהל מחלקת מחקר ומידע עסקי
• בזק  -יונה אלבאום ,מנהל ניתוח עסקי ובסיסי נתונים בחטיבת השיווק
•  - YESאבנר קצמן ,מנהל BI
•  - Verify Doubleאדר שומרוןDirector of Business Intelligence R&D ,
• תנובה  -אלה זקס ,מנהלת BI
 12:00סיום

חסויות/תצוגות/שת“פים נטלי מח‘ אירועים וכנסים,
טל‘  03-7330770לפרטים נוספים וקבלת טופס הצטרפות
פנו אל www.pc.co.il/card :או 03-7330773

שת“פ עסקי מוביל

