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Organizator

Partner Merytoryczny

Sponsor Generalny

Sponsorzy

Ramowy program Konferencji
Wtorek, 25.10.2022 r. - dzień „0”
godz. 16:00

Sesja „01” – IT dla wtajemniczonych
Planowane zagadnienia: nowoczesne techniki i technologie dedykowane dla pracowników IT

godz. 16:20

przerwa kawowa

godz. 16:40

Sesja „02” – Systemy łączności w energetyce
Planowane zagadnienia: bezpieczeństwo w systemach łączności radiowej,
nowoczesne technologie w łączności

godz. 19:00

kolacja (dla osób nocujących 25/26.10)

Środa, 26.10.2022 r. - dzień „1”
godz. 10:00

Rozpoczęcie Konferencji
Powitanie zaproszonych gości i uczestników oraz otwarcie Konferencji

godz. 10.10

Sesja I – Aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej (OSD/OSP)
Planowane zagadnienia: przedstawienie aktualnych wdrożeń z zakresu IT
w przedsiębiorstwach energetycznych prezentowane przez użytkowników.
Referat wprowadzający: Łączność w sytuacjach kryzysowych

godz. 12:00

przerwa kawowa

godz. 12:20

Sesja II –Rozwiązania IT dla energetyki (sesja sponsorska)
Planowane zagadnienia: wystąpienia Sponsorów Konferencji

godz. 14:00

obiad

godz. 15:00

Sesja III – Rozwiązania IT dla energetyki – obrót energią
Planowane zagadnienia: zarządzanie popytem i podażą, obsługa klienta,
płatności masowe, systemy billingowe

godz. 16:40

przerwa kawowa

godz. 17:00

Sesja IV – Rozwiązania IT dla energetyki – wytwarzanie, przesył i dystrybucja
Planowane zagadnienia: nowoczesne rozwiązania IT dla zarządzania siecią energetyczną,
systemy łączności, paszportyzacja sieci, GIS, SCADA, AMI, energetyka rozproszona

godz. 18:40

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

godz. 20:00

Kolacja koleżeńska

Czwartek, 27.10.2022 r. - dzień „2”
godz. 10:00

Sesja V – Nowości ze świata IT
Planowane zagadnienia: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, narzędzie dla pracy zdalnej

godz. 11:40

przerwa kawowa

godz. 12:00

Sesja V – Nowości ze świata IT – c.d.
Planowane zagadnienia: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, narzędzie dla pracy zdalnej

godz. 13:40

Podsumowanie i zakończenie konferencji

godz. 14:00

obiad

Szczegółowe informacje: http://siwe.ptpiree.pl
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