IT-juhtimise aastakonverents 2021
18.05.2021
Radisson Blu Hotel Olümpia

Traditsioonilisel Äripäeva IT-juhtimise aastakonverentsil keskendume seekord peamistele
väljakutsetele IT juhi töös käesoleval aastal. Peamised teemad on järgmised:
- küberturvalisus ja uued väljakutsed seoses kaugtöö plahvatusliku kasvuga;
- kuidas viia IT-alased uuendused valutult kõikide töötajateni;
- kuidas leida õiged IT-teenuste pakkujad ja mida nende valikul arvestada;
- IT-juhi roll ettevõtte digitaliseerimise protsessis;
- kuidas kalkuleerida IT-investeeringute tasuvust.

PROGRAMM
10:00 - 10:09

Konverentsi avasõnad

10:09 - 10:10

I OSA: MUUDATUSTE JUHTIMINE

10:10 - 10:45

Kuidas võib kassipildina tundunud info olla tegelikult kriitiline
teenus ehk miks on oluline oma klienti tõeliselt tunda?
Einar Laagriküll SMITi baasteenuste valdkonna eestvedaja
Marti Lung SMITi äriteenuste valdkonna eestvedaja

10:45 - 11:15

Muudatuste kommunikeerimise väljakutsed. Kuidas
kiirendada uue omaksvõttu?
Raul Rebane Kommunikatsiooniekspert
- Miks paljud inimesed ei armasta muutusi?
- Kuidas muutuste vastaseid ümber veenda ja kaasa tõmmata?
- Milline on optimaalne muudatuste elluviimise kiirus?
- Kuidas muudatusi selgelt ja arusaadavalt kommunikeerida?

11:15 - 11:45

Vestlusring: Kuidas viia IT-alased uuendused edukalt kõikide
töötajateni?

Lauri Läheb Omniva tehnoloogiavaldkonna juht
Marek Maido BCS Itera ärijuht
- Milline on edukas IT-alane sisekommunikatsioon?
- Kuidas parandada IT-spetsialistide kommunikatsioonivõimekust?
- Mida teha nende töötajatega, kes on muudatustele vastu?

11:45 - 12:15

Globaalsed IT valdkonna trendid maailmas ning nende mõju
Baltikumis.
Raido Orumets Arrow ECS Eesti äriarendusjuht
- Kuhu suunas maailm liigub – OPEX vs CAPEX – Onprem vs Cloud?
- Kas ja, kuidas on muutunud IT lahenduste tarnekanalid ning turuosaliste rollid?
- Milliseid kompetentse vajatakse eelkõige kohalikul turul ning, kust neid leida?

12:15 - 12:59

Lõunapaus

12:59 - 13:00

II OSA: TURVALISUS

13:00 - 13:45

Eesti riigi IT-juhtimisest
Andres Sutt Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
- Kas Eesti digitiiger on uinunud? Kuidas taas innovatsioonile hoogu anda?
- Millised on koroonakriisi õppetunnid?
- Võimalused era- ja valitsussektori koostööks Eesti riigi IT- visioonist

13:45 - 14:15

Mida on õppida viimasel ajal Eesti ettevõtete vastu sooritatud
küberrünnakutest?
Prof. Rain Ottis

- Kas küberrünnak Eesti ettevõtte vastu on ühtlasi ka rünnak Eesti riigi vastu?
- Millist kaitset saavad ettevõtted riigilt oodata?
- Kes on vaenlane, kuidas teda ära tunda?

14:15 - 14:35

Kuidas tagada turvalisus kodukontoris?
Tauno Telvik Oixio AS tegevjuht
- Kuidas tagada kahe koolilapsega neljaliikmelise perekonna turvaline kodukontor?

- Kas kohviku WiFi võrgus on turvaline tööd teha?
- Milline on tööandja roll ja vastutus kodukontori küberturvalisuse tagamisel?

14:35 - 14:55

Suurimad väljakutsed riikliku küberturvalisuse valdkonnas ja
koostöö erasektoriga
Raul Rikk Riikliku küberturvalisuse poliitika juht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
- Millised on viimased muutused ja arengud Eesti küberturvalisuse poliitikas?
- Eesti erasektori (äri)võimalused riikliku küberturvalisuse poliitika elluviimisel

14:55 - 15:14

Küberturvalisus kui äririsk
Aleksei Zjabkin CTO @ CYBERS
- Peamised küberturvalisusega seotud riskid ja väljakutsed
- Soovitused, millele tuleks fookus seada
- Kuidas juurutada teie ettevõttele sobivat küberturvalisuse lahendust

15:14 - 15:15

III OSA DIGITALISEERIMISE VÄLJAKUTSED

15:15 - 15:45

Kuidas hinnata digitaliseerimise tasuvust?
Indrek Sabul Columbus Eesti IT Advisory juhtivkonsultant
- Millise metoodika järgi arvutada IT-investeeringute tasuvust?
- Kuidas läbi viia edukas digiaudit?
- Kaudsete efektide hindamisest

15:45 - 16:15

Kuidas teha tulemuslikku koostööd IT-teenuse pakkujaga?
Mario Pauskar Ridango CTO
Raul Veeber Ida- Tallinna Keskhaigla IT-osakonna juhataja
- Kuidas valida sobivat IT-partnerit?
- Millal on õige aeg partneri vahetuseks?
- Kuidas jätkata edukat koostööd töötajate vahetumisel

16:15

Konverentsi lõpp

TOETAJAD

Kuldsponsorid

Koostööpartner

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.

