ועדת היגוי

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

פלורה לוין ,מנכ“ל
חברת ,B-Pro
יו“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.

תוכנית שנתית למפגשים המקצועיים 2011
כל המפגשים יערכו בין השעות 08:30-12:00
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יום ד‘ ,לאונרדו ,שרתון סיטי טאוור ר“ג

 BIככלי לקבלת החלטות
הרצאה משולבת  -בנק איגוד
חני גוגנהיים ,ראש צוות יישומי  BIו DWH
ליליה ליי שוורצמן ,ראש צוות  BIעסקי ומרכז מידע
ד“ר אדיר אבן ,אוניברסיטת בן גוריון
הערך העסקי של בינה עסקית בראי תהליכי קבלת החלטות בארגונים
ירון מנור ,כתר פלסטיק
חשיבות  BIלתהליכי קבלת החלטות
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יום ד‘ ,לאונרדו ,שרתון סיטי טאור ר“ג

חלון ל  2011בעולם הBI-
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יום א‘ ,לאונרדו ,סיטי טאור ר“ג

 BIכפתרון לרגולציה
וניהול סיכונים

אנחנו שמחים להזמינכם למפגש ההשקה של  IBIבשנת
 .2011בואו לשמוע )וגם להשמיע(:

מנחת המפגש :פלורה לוין ,מנכ“ל B-PRO

פלורה לוין ,מנכ“ל B-PRO
אתגרי ה BI-בעולם הדיגיטאל

לירן אדליסט ,מנכ“ל TOPIT
מבוא לניהול סיכונים והקשר לעולם הBI-

אבי שלום ,אנליסט בכיר ,גרטנר
תחזית  :2011מגמות חדשות משנות את מערכות ה BI
פאנל בהנחיית :אמיר רסקין ,בנוכחות:
שירותי בריאות כללית ,הפניקס ,013 ,ישראכרט ,פלפון,
בנק לאומי

נועם גרבינסקי ,היחידה לניהול סיכוני
אשראי ,בנק הפועלים
פיתוח מודלים ומתודלוגיות לסיכוני אשראי

מפגש 24.5.2011 2

יום ג‘ ,לאונרדו ,שרתון סיטי טאור ר“ג

 BIאנליטי כריית מידע
מנחה המפגש :ד“ר לירן אדליסט
רמי גלTOP IT ,
חיקור מידע וקידוח נתונים –מוכנות הארגון
אראלה עמית ,מנהלת אקדמית ,המחלקה לטכנולוגיות עסקיות
בית הספר למנהל עסקים ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
כריית מידע באקדמיה  -הלכה ומעשה
דנה ארדיטי ,מנהלת הNetvision 013 BI -

סיפורי לקוח
Leverage Your Business with
Campaign Management
שירה שדות ,GSTAT ,ורדית דגןYES ,

הרצאה משולבת ,סיפור לקוח
פתרונות כריית מידע מתקדמים לשיווק ממוקד לקוח

להרשמה למפגשי הפורום המקצועי הקלק

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

עמית נתנאל ,סמנכ“ל ,מנהל סיכונים ראשי
של הפניקס
ניהול סיכונים באמצעות מידע
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יום ד‘ ,לאונרדו ,סיטי טאור ר“ג
 BIתפעולי
“לא למנהלים בלבד“
הרחבת מעגל ה BI-ככלי תחקור וכהזנה
למערכות התפעוליות בארגון
קרן עמר ,מנהלת תחום B-Pro BI
ה” BI-יורד לעם“ – אמיתות ומיתוסים
אודות הBI-
צביקה ירון ,מנהל פיתוח וטכנולוגיות ,BI
שירותי בריאות כללית
 BIתפעולי בכללית  -מתובנה לפעולה
רם אלט ,שותף-מייסד ומנהל פיתוח עיסקי-
מדיוויז ,מתמחה באופטימיזציה בניהול תהליכים
בסביבה רפואית
שימוש ב  BIבחדרי ניתוח
שת“פ עסקי מוביל

שת“פ יהלום מוביל

