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Česká společnost pro systémovou integraci 
 

 
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář 

 

Enterprise Content Management,  
jeho současnost a budoucnost 

 

  
 

který se koná dne 
12. února 2010 

 
začátek semináře v 9:00 hod., ukončení semináře ve 13:30 hod. 

(registrace od 8:30 hod.) 

 
 
 
 
 
 
 

místo konání 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Vencovského aula – nová budova, přízemí 

nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov 
 (METRO trasa  C  - stanice Hlavní nádraží,  dále TRAM č. 5, 9, 26 –směr Žižkov) 

 
. 
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Téma a zaměření semináře 
Vybavení organizací kvalitními informačními systémy a technologiemi se stává 
samozřejmostí, přesto jsou v řadě organizací značné rezervy v jejich lepším využití pro 
zpracování, publikování a vytěžování informací z podnikových informačních zdrojů. 

Co má seminář „ECM, jeho současnost a budoucnost“ přinést ? 
� informace o tom, co je nového v oblasti Enterprise Content Management, 

� jaké jsou praktické zkušenosti se zaváděním ECM do organizací, 

� jakým směrem se bude ECM dále ubírat. 

Program seminá ře 

 8:30 – 9:00  Registrace ú častník ů, ranní káva 

 9:00 – 9:10 Zahájení seminá ře 
 Jiří Voříšek, katedra informačních technologií VŠE, prezident ČSSI 

 9:10 – 9:25 Efektivní správa dokument ů. Co nabízí ECM. 
 Renáta Kunstová, katedra informační technologií VŠE 

 9:25 – 10:00 IBM ECM řešení aneb jak efektivn ě spravovat a řídit informace 
 Martin Švík, IBM Česká republika, spol. s r.o. 

 10:00 – 10:35 Naše životní p říběhy v rukou ECM technologie aneb služby "tak 
trochu jiného charakteru" 

 Vít Svoboda, IXTENT s.r.o. 

 10:35 – 11:10 Knowledge Management na platform ě Microsoft 
 Tomáš Kutěj, Microsoft s.r.o. 

 11:10 – 11:45 Přestávka, ob čerstvení 

 11:45 – 12:15 Enterprise 2.0, využití nových trend ů v rámci organizace 
 Jiří Machotka, ORACLE Czech s.r.o. 

 12:15 – 12:45 Zkušenosti s  budováním d ůvěryhodného archivu 
 Miroslav Cink, Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 

 12:45 – 13:15 Adobe LiveCycle ES – platforma pro z výšení produktivity 
komunikace a řízení proces ů podnik ů a organizací 

 Vladimír Střálka, Adobe Systems Inc. 

 13:15 – 13:30 Zakon čení seminá ře 

 

Odborný garant a moderátor seminá ře: Ing. Renáta Kunstová, Ph.D., VŠE Praha  

 

V rámci seminá ře bude mj. prezentována nová publikace nakladatelst ví GRADA 
Publishing z edice Management v informa ční spole čnosti,  

která je garantována Českou spole čností pro systémovou integraci: 

Kunstová Renáta: "Efektivní správa dokument ů aneb Co nabízí Enterprise 
Content Management". 
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Účastnický  poplatek  
Plný účastnický poplatek 500,- Kč 
Poplatek pro člena ČSSI 200,- Kč 
Studenti a učitelé VŠ 0,- Kč 

  

Způsob platby: bankovním převodem  (fakturu vystavíme na vyžádání)   
       na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2 
       číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12006 
      výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci  

ČSSI není plátcem DPH, IČO:  60446650 
potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře. 

Podmínky registrace: 

• Zaslání vyplněné přihlášky  - vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba 

• Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje 

• Přijetí přihlášky nebude potvrzováno  

• Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou 

Přiloženou přihlášku je třeba zaslat na sekretariát ČSSI nejpozději do 10.2.2010   
(možnosti: mailem, faxem, poštou) 

Přihlášky a bližší informace na adrese: 

 
ČSSI,  
Katedra informačních technologií VŠE 
nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 

e-mail: hurkova@vse.cz 
tel.:  (02) 224 095 469, 
fax:  (02) 224 095 426 

 
 
 

 

Přihláška k účasti na semináři     
Enterprise Content Management, jeho současnost a budoucnost 

Příjmení Jméno Titul 

Organizace 

Funkce Člen ČSSI              ano             ne 

Adresa 

IČO E-mail  

Telefon Fax 

 

Provedl jsem dne………… úhradu účastnického poplatku bankovním převodem  
z účtu číslo………………… 

 

Datum :         Podpis účastníka                   

� 


