СЪБИТИЕ:

ФОРУМ

Тема:

„Е- БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ НА „SMART CITY”
ТЕХНОЛОГИИТЕ

Цел:

Запознаване на участниците с настоящето и бъдещето на „Еуправление и Е-услугите“ на местно, регионално и национално
ниво, както и с добрите практики в настоящия момент в
България, Европа и света.
Акцент на събитието ще бъде: „Е-управление и Е-услуги –
настояще и бъдеще“. Проникване на цифровите технологии и
комуникации във всички аспекти на живота.
Описание на събитието:
Събитието ще бъде под формата на форум в 4 часа. По време
на форума ще се предствят добри практики по темата в
България, Европа и света. Ще се даде възможност за
дискусия относно бъдещето на е-услугите в публичните
организации. Ще бъде показана първата дигитална
електронна билетна система в източна Европа.
Възможността за безплатен интернет в Европа - инициативата
WiFi4U.

Целева публика:

Широката
общественост,
бизнес-средите,
местни
и
регионални власти, студенти от Технически университет –
Инженерно-педагогически Филиал - Сливен и други висши
учебни заведения в град Сливен и региона.

ДАТА:
НАЧАЛЕН ЧАС:

26 септември 2018г.
9:30 ч.

МЯСТО:

Зала 1104 на ТУ София
шосе 59А

ОРГАНИЗАТОРИ:

Европейски информационен център „Европа Директно” –
Сливен, Община Сливен, Технически университет София –
Инженерно-педагогически факултет – Сливен, Т-Systems Унгария

- ИПФ - Сливен, бул. Бургаско

Съфинансирано от
Европейския съюз

ПРОГРАМА - ПРОЕКТ
9:30 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:15
/15 мин./

Откриване
Приветствие към участниците
Кмет/Зам. кмет на Община Сливен и високопоствени гости

10:15 – 10:45
/30 мин./

Тема 1:
Сливен – част от европейската инициатива WiFi4U
Европейската инициатива WiFi4U – безплатен безжичен
интернет във вашия град. Идеята с която да се осигури
безплатен достъп до мрежата на жителите и туристите на 8
хиляди местни общности в ЕС
Говорител/лектор/презентатор: ……………..

10:45 – 11:25
/40 мин./

Тема 2
Цифровият град - " Smart City " – използване на
цифровизацията в различни области на градския живот.
Фирма T-Systems, Унгария – интелегентни електронни
системи в градския транспорт – билетна система и диспечерска
система за следене движението на автобуси в реално време.
Ще бъде показана първата дигитална електронна билетна
система в източна Европа.
Говорител/лектор/презентатор: …………….

11:25 – 11:40
/15 мин./

Дискусия

11:40 – 12:10
/30 – мин./

Тема 3
Интегрирана информационна система АКСТЪР - от
„хартиената ера“ към съвременното дигитално общество.
Софтуерна група Акстър, ТУ - София - „Три реални стъпки
към електронното управление“. Електронни услуги за граждани
и фирми предоставяни от местната администрация.
Говорител/лектор/презентатор: ……………..

12:10 – 12:25
/15 мин./

Дискусия

12:25 – 13:00

Закриване на срещата, обяд

09:30 – 13:00

Съпътстващо събитие:
Изложбени площи: Презентации на фирмите участнички
1. Фирма Т-Системс, Унгария – електронни системи в
градския транспорт – билетна система и диспечерска
система за следене движението на автобуси в реално
време.
2. Софтуерна група Акстър, ТУ София - Интегрирана
информационна система АКСТЪР
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