Suurandmed aastal 2021: Mida saaks paremini
teha?
03.12.2020
L’Embitu konverentsikeskus, Lembitu tn 12, Tallinn
Käsitleme konverentsil suurandmetega seotud väljakutseid ja otsime tippesinejate kaudu vastust
küsimusele, kuidas aastal 2021 suurandmetest rohkem kasu saada.

Suurandmete konverents "Big Data 2021" vaatab põhjalikumalt sisse erinevatesse valdkondadesse: riigi juhtimine, andmekaitse, tervishoid,
kaubandus ja telekom.
Otsime üheskoos vastuseid järgmistele küsimustele:
Millised on suurandmete valdkonna trendid maailmas ja mida toob meile selles osas aasta 2021?
Kuidas andmete abil parandada riigi juhtimise kvaliteeti? Millised on tänased takistused ja mida järgmisel aastal saaks paremini
teha?
Kas oleme andmekaitsega liiale läinud? Kodanike õigus privaatsusele vs andmetest saadav üldine kasu.
Kuidas terviseandmeid rakendada tervishoiu kvaliteedi tõstmiseks?
Konverents on mõeldud ettevõtete juhtidele ja andmevaldkonna spetsialistidele.

PROGRAMM
03.12.2020
9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Registreerimine ja hommikukohv
Kuidas riik saab andmetele tuginedes teha paremaid
otsuseid?
Mart Mägi Statistikaameti peadirektor
Millised on täna Statistikaameti ees seisvad suurimad probleemid? Kuidas neid lahendada? Millised on
Statistikaameti jaoks suurimad väljakutsed aastal 2021?
Milline on Statistikaameti visioon suurandmete kasutamisest riiklikul tasandil?

10:30 - 11:00

Kas oleme andmete kaitsmisega liiale läinud?
Tambet Toomela Eversheds Sutherland Ots & Co partner
Kui jõuline on Eesti andmekaitse võrreldes teiste Euroopa riikidega? Millal hakkab andmete kaitsmine
takistama suurandmete kasutamisest saadavat kasu? Kuidas mõjutas 2020.a. eriolukord andmekaitset?
Milliseid muudatusi andmekaitses toob aasta 2021?

11:00 - 11:30

Kuidas suurandmed tervishoidu edendavad?
Terje Peetso PERHi juhatuse liige

Kus läheb tervishoius piir patsiendi privaatsuse kaitse ja andmete kasutamisest tõusva kasu vahel? Kuidas
panna Eesti erinevad terviseandmete kogumid omavahel koostööd tegema? Millised on muu maailma
parimad praktikad tervishoiuandmete osas?

11:30 - 12:00

Andmed võitluses rahapesuga
Kaur Lumiste Salv.com andmeteadlane

12:00 - 12:15

Andmepõhised lahendused: kas tehnoloogia on tähtis?
Andres Koitmäe Solita Andmeinsener
Andres räägib kontseptsioonist, et me näeme suurandmeid osana ettevõtte/asutuse andmeplatvormist ja
sellest, et ainult tehnoloogiatele keskendumine ei ole pigem mõistlik.

12:15 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 13:30

Suurandmed kaubanduses
Raul Leppik Analüütikaettevõtte Newbase asutaja ja turundusanalüütika konsultant
Kaupmeestel on tänu kliendikaartidele ostjate kohta suurel hulgal andmeid, aga neid kasutatakse suhteliselt
vähe. MIks? Mida saaks kaupmehed andmete valdkonnas 2021.a. paremini teha?

13:30 - 14:00

Suurandmed IKT sektoris
Agu Leinfeld Dateli Tarkvaraarenduse- ja tehnoloogia direktor

14:00 - 14:30

Mida saaks suurandmete kaitses paremini teha?
Dan Bogdanov Cybernetica AS juhatuse liige

14:30 - 15:00

Suurandmetega ühiskond ja inimeste analüütika
Innar Liiv TTÜ suurandmete õppejõud

15:00 - 15:45

Vestlusring: Mida suurandmete osas saaks aastal 2021
paremini teha?
Raul Leppik Analüütikaettevõtte Newbase asutaja ja turundusanalüütika konsultant

Dan Bogdanov Cybernetica AS juhatuse liige
Innar Liiv TTÜ suurandmete õppejõud
Kaur Lumiste Salv.com andmeteadlane
Kokkuvõtted konverentsil räägitust. Soovitused ettevõtete juhtidele ja IT-juhtidele suurandmete osas.
Milliseid vigu vältida?

15:45

Konverentsi lõpp

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

