IT juhtimise aastakonverents 2019
22.05.2019
Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus
IT juhtimise aastakonverents 2019 on juba kolmandat aastat toimuv üritus, mille eesmärk on IT juhi
rolli mõjukuse ja tähtsuse esile tõstmine. Konverents keskendub tehnoloogia, äri ja inimeste juhtimise
ühendamise teemale: kuidas olla leidlik, tark, tõhus, tuua ettevõttele tulu, kontrollida kulusid, saada aru
tehnoloogiaspetsidest ja viia see keeruline teadmine lihtsalt tippjuhi ja reatöötajani. Ja veel, teha
õigeid valikuid ja töötavaid infosüsteeme ning ikka rõõmu ja tegutsemislustiga.
See pole kerge amet – see on huvitav amet!

Konverentsi raames toimub konkurss Eesti mõjukaim IT-juht. Konkursi eesmärk on tunnustada oskuslikku ja mõjukat IT-juhtimist Eestis
tegutsevates ettevõtetes/organisatsioonides ning aidata sellega kaasa ettevõtete digitaliseerimise taseme tõstmisele. Ettevõtmine juhib
tähelepanu IT-juhtimise olulisusele ettevõtte/organisatsiooni edu saavutamisel.
Konkursist lähemalt lugeda saab SIIT. Kandidaate Eesti mõjukaima IT-juhi tiitlile sai esitada kuni 7. maini.
Lisainfo: Anne-Ly Raudhein, annely.raudhein@aripaev.ee, tel 53460172.
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis vajalikke muudatusi.

PROGRAMM
22.05
09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 10:30

Avasõnad. Eesti mõjukaima IT-juhi väljakuulutamine

10:30 - 11:15

Mis on uut riigi IT-juhtimises?
Siim Sikkut Eesti CIO

11:15 - 12:00

Kuidas IT-juht ühendab tehnoloogia, inimesed ja äri?
Agnes Roos Eesti Energia IT-juht, Eesti mõjukaim IT-juht 2017
Kuidas ja millest leida igapäevaselt inspiratsiooni? Kuidas inspireerida teisi ja tabada momentumi?

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 13:40

Kuidas käsitleda infoturvet äri ja tehnoloogia vaates?

Tiit Hallas LHV Panga infoturbejuht
Ettekandes arutletakse selle üle, kes ja kui palju peaks infoturbe peale mõtlema. Äri keskendub innovaatikale
ja uute teenuste arendamisele, tehnoloogia ja Infoturve järgneb tavaliselt viitega.
Arutleks, miks see nii on ja kuidas selliseid olukordi vältida.

13:40 - 14:20

Kuidas teha tehnoloogilisi kokkuleppeid ettevõttes?
Indrek Ulst Mooncascade tehnoloogiajuht
Ettekandes tuleb juttu tehnoloogiliste otsuste tegemisest ja sellest kuidas see Mooncascade'is korraldatud
on.
Kuidas teha üldisi tehnoloogilisi kokkuleppeid ettevõttes ja seda teha nii, et see ei oleks arendajatele rõhuv.

14:20 - 15:00

Kuidas kiiresti muutuvat tehnoloogiat kasutusele võtta?
Risto Sirts Endine ERR tehnoloogia arendusjuht
Televisioonis kasutatav tehnoloogia on viimase 10 aasta jooksul väga suuresti muutunud just tänu IT
süsteemide töökindluse suurenemisele. Millistesse lahendustesse tuleks aga investeerida olukorras, kus iga
televaataja võib luua oma “telekanali” ning salvestada nutitelefoniga 8K videot? Kuidas katsetada ja kasutada
uusi tehnoloogiaid juba toimivas (stabiilses) tootmisahelas? Mida “võtta” või “jätta” olukorras, kus variatiivsus
on lihtsalt väga suur?

15:00 - 15:45

Kuidas IT-juhi ametis tulla toime inimestega?
Margus Alviste Organisatsiroonikonsultant, treener, mentor
Peamised inimestega seotud väljakutsed - erinevad mõtlemis- ja tegutsemisalgoritmid ning isikuomadused mida neist saame muuta, millega peame leppima?
Inimene kui keeruline masin - käitumist mõjutavad tegurid ja nendega teadlik arvestamine.
Lülitite süsteemi kujundamine - kuidas kujundada psüühikaprogrammide sisse-, välja- ja ümberlülitamise
meetmestikku?
Juhtimine kui juhitavate psüühika kodeerimine - milliste võtetega kujundada inimestes sobivaid mõtlemis- ja
tegutsemisviise?

15:45 - 15:55

Konverentsipäeva lõpetamine

TOETAJAD

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
tööpäeva 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 Privaatsustingimustest.

