Kedves Partnerünk!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő kollégáit a
“Fókuszban az együttműködés”
című szakmai napunkra.
Az előadás célja a munkacsoportos együttműködést és a mindennapi tartalmak gyors
megosztását támogató IBM Lotus Quickr, Lotus Sametime és Lotus Connections szoftver
termékek, valamint Domino alapokon fejlesztett folyamatminőség menedzsment rendszer
bemutatása.
A rendezvényt 2008. február 20-án (szerdán) 09:30-tól kezdődően az Avnet Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 91-93. IP West Irodaház) épületében tartjuk.
09:15 - 09:30
09:30 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 -

Regisztráció
Üdvözlés
Lotus Sametime bemutató
Domino Quickr szolgáltatások
Portal Quickr szolgáltatások
Szünet
Lotus Connections és Domino Quickr további lehetőségei
Kérdések
PQM, Folyamatminőség Menedzsment Domino alapokon
Ebéd

Jelentkezését február 18-ig várjuk a következő elérhetőségeken:
E-mail: info@assocom.hu
Telefon: 06 1 486 01 92

Az előadásokra történő felkészülés során törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbb
funkciót élő demó környezetben mutassuk be Önöknek. Bízunk benne, hogy
amennyiben ránk tudja szánni ezt a szerda délelőttöt, akkor valóban érdekes és
értékes információkkal tudjuk Önt ellátni.
Az előadásokban szót ejtünk a Lotus Sametime integrált, kollaboratív
tevékenységeket biztosító funkcióiról, mint azonnali üzenet küldés, jelenlétérzékelés, webkonferencia, hang-, adat- és videófunkciók, melyek lehetőséget
nyújtanak a munkatársak gyors elérésére, kapcsolatfelvételre, adatok biztonságos
cseréjére.
Az IBM Lotus Quickr program segítségével a vállalaton belül önszervező csoportok
hozhatók létre, melyek tagjai a csoport által kezelt információhoz könnyen és gyorsan
hozzáférhetnek. A program szolgáltatásai az Interneten elterjedt tartalom feltöltő és
formáló portál szolgáltatások mintájára készültek (Wiki, Blog), melyek legfőbb
érdekessége,
hogy csak a keretrendszer adott, a tartalom összeállítását a
felhasználó közösség végzi.
Bemutatjuk továbbá a Lotus Connections termék főbb funkcióit, valamint áttekintjük
a Quickr termékre telepíthető ingyenes szolgáltatásokat.
A DFT-Hungária Kft. saját ötleteire épülő, belső céges folyamatokat és működést
támogató, folyamat uralási szoftver fejlesztésében vesz részt az Assocom Kft-vel. Az
alkalmazások elméleti hátterét a folyamatminőség menedzsment (PQM) rendszere
adja, gyakorlati megvalósítása Lotus Notes Domino alapokon történik. A cég vezetője
mutatja be a már elkészült, és tervezés alatt álló programrészeket.

Várjuk!
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