IT-juhtimise aastakonverents 2022
17.05.2022
Apollo Kino Mustamäe
Seekordne konverents keskendub kolmele aktuaalsele teemale. Kõigepealt vaatame suurt pilti – Eesti
riigi ja Eesti ettevõtete IT olukorda, väljakutseid ja visioone ning analüüsime globaalseid trende
digitaliseerumise valdkonnas.

Seejärel kuulame/vaatame praktilisi näiteid kaugtöö ja kaugteenuste juurutamise kohta. Viimased paar COVIDi-aastat on selles valdkonnas
väga kiire arengu esile kutsunud.
Päeva lõpus keskendume küberturvalisusele - praegusel sõja ajal eriti olulisele teemale. Kuna peamine turvarisk on inimene (kasutaja), siis
otsime lahendusi sellele, kuidas kasutajate käitumist riskivabamaks muuta.
Miks konverentsil osaleda?
Kuuled inspireerivaid visioone Eesti IT sektori tulevikust
Saad häid soovitusi kaugtöö ja kaugteenuste paremaks korraldamiseks oma ettevõttes
Kuuled inspireerivaid kogemuslugusid Eesti ettevõtetelt
Võimalus taas näost-näkku suhelda konkurentidega
Kuuled soovitusi, kuidas Ukraina sõja kontekstis oma ettevõtet paremini küberrünnakute eest kaitsta.

PROGRAMM
09:30 - 10:00

09:59

10:00 - 10:40

Registreerimine ja hommikukohv
ESIMENE SESSIOON: VISIOON
Eesti riigi IT visioon
Luukas Ilves Majandus- ja kommunikatsioonimisteeriumi asekantsler
- Kas Eesti on jätkuvalt maailma kõige eesrindlikum digiriik?
- Mis suunas Eesti digiriik liigub ja milline on visioon?
- Ukraina sõda ja Eesti küberjulgeoleku olukord.

10:40 - 11:20

Eesti IT sektori hetkeolukord, väljakutsed, lahendused
Juhan Pukk ITLi president
Ülevaade Eesti IT sektori olukorrast, muuhulgas võetakse vaatluse alla:
- IT sektori ekspordipotentsiaal

- tööjõuga seonduvad probleemid
- riik kui tellija ja riigihanked.

11:20 - 12:00

Kuidas vabaneda digitaliseerimist pidurdavatest teguritest?
Perttu Pölönen futurist (Soome)
- Kuigi ettevõtjad nõustuvad, et digitaliseerimine on vajalik, ei edene see tihti kergelt. Mis on selle peamised
põhjused?
- Kuidas hinnata digitaliseerimise kasutegurit ja ROI-d?
- Kuidas hakkama saada töötajate loomupärase vastuseisuga muutustele?

12:00 - 13:00

12:59

Lõuna

TEINE SESSIOON: KAUGTÖÖ JA KAUGTEENUSED
Sellesse sessiooni oleme valinud kolm praktilist näidet kaugtöö ja kaugteenuste korraldamisest COVID-i ajal.
Ajasurve tõttu tuli tegutseda tavapärasest kiiremini, samas kasutajate ootused olid sellele vaatamata
jätkuvalt kõrged. Selles sessioonis uurime:
Kuidas juhtida projekte kriisi ajal ja saavutada lühikese ajaga hea tulemus?
Kuidas viia uued lahendused võimalikult valutult kasutajateni?
Millised olid suurimad vead, mida järgmistel kordadel õnnestuks vältida?

13:00 - 13:30

Notariaalse kaugtõestamise projekti juurutamise lugu:
kogemused ja õppetunnid.
dr. iur Katrin Sepp Notarikandidaat
Robin Lõo Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) notariaadi talituse juhataja

13:30 - 14:00

Confido kaugmeditsiini teenuse projekti juurutamise lugu:
kogemused ja õppetunnid.
Kärt Kukk Confido kliinilise kaugteenuse osakonna juht

14:00 - 14:30

Kuidas sujuvalt korraldada kaugtööd? Vestlusring
Toomas Polli Elisa Eesti tehnoloogiaüksuse juht
Darvet Kõdar SEB Eesti tootearenduse juht
* Kuidas saavutada see, et kõik kaugtöö tehnilised lahendused alati toimiksid?
* Kuidas garanteerida kodukontoris töötajale korralikud tehnilised vahendid?
* Milliseid platvorme ja tehnilisi vahendeid valida?
* Kuidas õpetada töötajaid kaugtöö vahendeid kasutama?

Kohvipaus

14:30 - 15:00

14:59

15:00 - 15:30

Kohvipaus

KOLMAS SESSIOON: KÜBERTURVALISUS
Seitse küberturvalisuse surmapattu
Ronnie Jaanhold Cybersi juhtivkonsultant ja partner
Oleme kõik kuulnud seitsmest surmapatust. Kuidas on see seotud sinu ettevõttega? Kuidas on see seotud
sinu äriga? Küberturvalisusega? Ronnie toob välja seitse põhilist pattu kübervaldkonnas ja selgitab, kuidas
need on seotud sinu ettevõtte äririskidega. CYBERS on tegutsenud küberturbe valdkonnas viimased 12 aastat
ja kõigi ekspertide kogemuste pagas ulatub kokku liidetuna 150 aastani. Pikk praktika aitab välja tuua põhilised
ämbrid, mida ettevõtted oma teekonnal kolistavad. Ronnie annab vihje, kuidas saab mõnest patust
hõlpsamini hoiduda kui teistest.

15:30 - 16:00

Kuidas panna töötajad (küber)riskivabalt käituma?
Indrek Saul Kasvustrateeg
Teie ettevõttel võib olla maailma parim küberturvalisuse lahendus, aga kui sekretär avab pahavaraga e-kirja
või projektijuht ühendab enda sülearvutisse võõra mälupulga, võib vaenlane sisse murda. Indrek räägib oma
ettekandes sellest, miks on nii raske lihtsaid reegleid sisse viia ja kuidas inimeste käitumist muuta ning
töötajaid väikseid asju tegema motiveerida.

16:00 - 16:45

Küberturvalisus kübersõja olukorras. Kuidas ennast kaitsta?
Vestlusring
Allar Bernard Orkla Eesti IT juht
Thea Sogenbits Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht
Raido Orumets Arrow ECS Baltic äriarendusjuht
Janek Saar OIXIO infoturbejuht
* Kuidas mõjutab Ukraina sõda Eesti organisatsioonide küberturvalisust?
* Milliseid lisaabinõusid on vaja rakendada?
* Praktilised näited viimase aja küberrünnakutest ja nende tagajärgede likvideerimisest

16:45

Konverentsi lõpp

TOETAJAD

Peatoetaja

Kuldtoetajad

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.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

