Andmemajandus 2018
Unistamisest konkreetsetele tegudele: kuidas andmeteadust praktikas kasutada
06.12.2018
Hestia Hotel Europa
Aastaid on jutustatud suurtes andmehulkades peituvatest tuhandetest võimalustest ja tehisintellekti
võidukäigust. Konverentsidel räägitakse ikka ja jälle maailma suurettevõtete näiteid. Kuidas aga saab
Eestis tegutsev ettevõte kõik need uued võimalused enda kasuks tööle panna?
Oleme kutsunud praktilisi juhiseid ja näiteid jagama inimesed, kes on andmemajanduse võimalused reaalselt oma ettevõtte ja klientide
jaoks kasutusele võtnud. Ja seda siin meie koduhoovis ...
Andmemajanduse foorumil 2018 vaatame kuidas tähele panna andmetes nähtamatut, räägime globaalsest vaatest ja näidetest maailmas,
Eesti riigi vaadetest ja võimalustest, tutvume mitmete reaalsete Eesti kogemuslugudega, jagame praktilisi nõuandeid, milliste reaalsete
sammudega ettevõttes alustama peaks, milliseid küsimusi küsida ja kust alustama peaks.
Esinemas on äsja Cambridge'ist Eestisse kolinud küberturbe ekspert Kieren Nicolas Lovell, informaatikateadlane ja tehisintellekti ekspert
Kristjan Korjus, Riigikantselei digi-innovatsiooni nõunik Marten Kaevats, OÜ Positium LBS liikuvuse statistika tootejuht Marek Rannala,
MeetFrank asutaja ja tehnoloogijuht Anton Narusberg, AS Levira meediateenuste arendusjuht Martti Kinkar, SIFR OÜ tegevjuht ja
masinõppe evangelist Taavi Tammiste, Tartu Ülikooli andmeteaduse professor Raul Vicente Zarfa (inglise keeles) ja TalTech
arvutisüsteemide instituudi professor Eduard Petlenkov.
Programmi on kokku pannud ja foorumit juhib Enn Saar.
Sihtrühm: ettevõtete juhid, arendusjuhid, andmeteadlased, IT-juhid, IT projektijuhid, analüütikud, riskijuhid, juristid, tehnoloogiajuhid, CDO,
CTO, CIO, müügidirektorid, müügijuhid, turundusjuhid, teenindusjuhid, kliendihaldurid, tootmisjuhid, tarneahela juhid, logistikud jt.
Osalemistasu on 299 eurot (km-ga 358,80 eurot).
Mitme osaleja puhul samast ettevõttest küsi soodushinda aali@ituudised.ee.
Lisainfo Aali Lilleorg, aali@ituudised.ee, tel 5053172
Foorumil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhtigega:
Age Raam (age.raam@aripaev.ee, 5866 6496) ja Heleri Lõõbas (heleri.loobas@aripaev.ee, tel 53026292).
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis vajalikke muudatusi.

PROGRAMM
06.12.2018
09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 10:15

Konverentsi avasõnad moderaatorilt
Enn Saar Moderaator

10:15 - 10:45

Stop. Observe: how to see invisible behind the data (inglise
keeles)
Kieren Nicolas Lovell Ülemleitnant, küberturbe ekspert, TalTech õppejõud

10:45 - 11:30

Masinõpe ettevõtetes: pigem mõtlemise viis kui imerelv.
Globaalsed trendid ja näited maailmast.
Kristjan Korjus informaatikateadlane ja tehisintellekti ekspert
Maailma trendidele ja näidetele lisaks tuleb ettekandes juttu sellest, kuidas masinõpe ettevõtetes on pigem
mõtlemise viis kui imerelv. Isegi tehnoloogiliselt väga keerukates ettevõtetes moodustab masinõpe väga
väikese osa kogu tehnoloogiast. Samas peetakse masinõpet tähtsaks ning masinõppe raamistikus asjade
nägemine on tihti hindamatu väärtusega. Ettekandes kirjeldab Kristjan Korjus masinõppe inseneri erilist
mõtlemise viisi, sest selle mõistmine on tema hinnangul kasulik meile kõigile!

11:30 - 12:00

Millised vaated ja võimalused avanevad riigi poolt?
Marten Kaevats Riigikantselei digi-innovatsiooni nõunik
Kratid võimaldavad suurest infohulgast märkimisväärselt paremini aru saada. Kuidas võiks riik krattide abil
rohkem kasu saada, sealjuures hoides põhiväärtusi nagu privaatsus ja läbipaistvus? Milline võiks olla ka
tegelikult andmepõhine riigivalitsemine?

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:30

Kogemuslood ehk ka Eestis on võimalik
Marek Rannala OÜ Positium LBS liikuvuse statistika tootejuht
Anton Narusberg MeetFrank OÜ asutaja ja tehnoloogijuht
Martti Kinkar AS Levira meediateenuste arendusjuht

14:30 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 15:30

Kuidas alustada uute võimaluste kasutamist?
Taavi Tammiste SIFR OÜ tegevjuht ja masinõppe evangelist
Milline on sinu ettevõtte valmidus kasutada tehisintellekti? Paljud väljaanded räägivad tehisintellektist kui
tehnoloogiast mis muudab maailma samapalju kui industriaalrevolutsioon, kuid selle kasutusele võtmine on
keerulisem kui võiks arvata. Mida peab ettevõttes jälgima ja mis on need võtted mis lihtsustavad masinõppe
kasutusele võtmist? Kuidas alustada ideede otsimisega oma valdkonnas?

15:30 - 16:30

Koostöövõimalused ülikoolidega
Raul Vicente Zarfa Tartu Ülikooli andmeteaduse professor (inglise keeles)

Eduard Petlenkov TalTech arvutisüsteemide instituudi professor
Mis on ülikoolides hetkel uurimise all? Kuidas ülikoolidega koostööd teha?

16:30 - 16:35

Moderaatori kokkuvõte

LISAINFO
OSALEMISE TINGIMUSED
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099.
Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või
tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve
tasumisele.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Pritvaatsustingimustest.

