Vabilo avtorjem k sodelovanju
Vabimo vas, da se tudi Vi pridružite tistim udeležencem konference, ki so sprejeli izziv in bodo rezultate
svojega strokovnega ali znanstvenega dela predstavili javnosti. Priložnost sodelovati na 26. konferenci
Dnevi slovenske informatike 2019 v Kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu 16. in
17.4.2019 imate vsi, ki si želite slišati odmev na vaše pristope, strategije, rešitve ter izkušnje,
pridobljene pri zasnovi, razvoju in uvajanju na informacijskih tehnologijah temelječih storitev in sistemov.
Kratko najavo vašega prispevka in aktivne udeležbe na DSI 2019 pričakujemo do 25.11.2018 v
elektronski obliki.
Najavo prispevka lahko oddate preko sistema EasyChair. Navodila za prijavo v sistem EasyChair so
tukaj. Ostala navodila in predloge bodo na voljo v sistemu EasyChair. Vljudno vabljeni!
Ne spreglejte pomembnih datumov:
Najava prispevka
Obvestilo avtorjem o uvrstitvi v program konference
Za daljše prispevke: Oddaja prispevka v obliki referata
Za daljše prispevke: Recenzija in priporočila avtorju
Za daljše prispevke: Oddaja končnega prispevka
Za vse prispevke: Oddaja PPT predstavitve

25.11.2018
15.12.2018
15.1.2019
31.1.2019
28.2.2109
12.4.2109

Rdeča nit DSI 2019 je Slovenija 4.0. Skupaj bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, kako daleč smo že
prišli z digitalizacijo, pametnimi hišami, mesti in tovarnami ter vsemi drugimi izzivi, ki jih zadnje čase
neposredno naslavljamo. Prepričani smo, da je vredno razmisleka, kako postati in ostati razpoznaven in
uspešen tudi v novi eri, ki jo šele slutimo. Namen tokratne konference je tudi spodbuditi širše razmišljanje
o tem, kako doseči, da bi Slovenija in mi z njo postali varna in bogata družba. Tisti, ki sodelujemo pri
razvoju na področju informatike, želimo iz sledilcev postati voditelji. Prepričani smo, da smo tega
sposobni. Vsekakor pa ob tem pričakujemo stimulativno okolje brez birokratskih in drugih ovir. DSI 2019
bo odlična priložnost, da povemo, kaj si o tem mislimo sami. Kot stroka moramo biti glasni, da nas bo
politika slišala in sprejemala ustrezne odločitve. To je edini način, da se prebijemo v prvo ligo – med
vodilne države Evrope, kamor dejansko tudi sodimo.
Naša vizija je tradicionalno konferenco slovenske informatike obdržati kot vodilni dogodek informacijske
stroke, kjer se kalijo nove ideje in ustvarjajo nove povezave med udeleženci, saj skupaj lahko ustvarimo
veliko več kot vsak zase. Da bi Vas spodbudili k aktivni udeležbi, smo pripravil še nekaj pomembnih
novosti, katerih ne smete spregledati:


Vsi sprejeti prispevki bodo predstavljeni na konferenci in objavljeni v zborniku ob plačilu
kotizacije prvega avtorja prispevka. Prvi avtor prispevka bo upravičen do 20 % popusta pri
plačilu kotizacije.



V letošnjem letu smo uvedli novost, ki vam omogoča, da se v program konference uvrstite zgolj s
kratkim prispevkom. Zadošča, da oddate najavo s povzetkom ter na konferenci svoje delo
predstavite. Če pa želite, lahko pripravite daljši strokovni ali znanstveni prispevek, ki bo po
predhodnem pregledu recenzentskega odbora objavljen v zborniku. Avtorji najboljših prispevkov
bodo povabljeni k razširitvi prispevka za objavo v reviji Uporabna informatika ali Informatica.



Vsi, ki menite, da so vaši dosežki na področju informatike še posebej pomembni in ima
vaše delo širši vpliv, ne pozabite kandidirati za eNagrado – priznanje za najboljši projekt na
področju informatike v letu 2018! Več informacij bo objavljenih na domačih straneh konference.



Zagonska (start-up) podjetja – izkoristite priložnost in predstavite svoje ideje, da pridobite nove
podpornike, partnerje in trg ter se vključite v ustrezne verige vrednosti in ekosisteme, ki bodo
omogočali realizacijo vaših zamisli.



Študentske projektne skupine – tudi tokrat boste študenti povabljeni k predstavitvi svojih
projektov in vaša prizadevnost bo nagrajena! Več informacij bo objavljenih na domačih straneh
konference.

Za vse udeležence smo pripravili aktualne tematske sklope z zanimivimi temami:
Konferenca odgovarja na strateška vprašanja vodilnih strokovnjakov v podjetjih glede umestitve in
integracije informatike v poslovne sisteme, na kar se osredotočajo tematike:
 strateško planiranje informatike,
 razvoj informacijskih sistemov,
 organizacija informatike v podjetjih in ustanovah,
 obvladovanje projektov v informatiki in širše,
 standardi in ogrodja na področju informatike,
 izzivi splošne uredbe o varovanju podatkov (GDPR).
Konferenca je že več let prostor, kjer se iskrijo prebojne ideje s področij:
 prenova in digitalizacija poslovnih procesov in sistemov,
 management sprememb,
 digitalno trženje, digitalna preobrazba,
 pametna specializacija,
 inovativni izdelki in storitve, povezane z IT,
 inovativni poslovni modeli,
 industrija 4.0,
 internet stvari
 internet storitev.
Konferenca posega tudi globoko v aktualne vsebine strokovnjakov informatikov, kot so:
 računalništvo v oblaku in arhitekture za oblak (cloud-native),
 arhitekture na osnovi mikrostoritev,
 API in upravljanje API-jev,
 metode integracije,
 specializirane platforme,
 informacijska varnost in obvladovanje tveganj,
 velepodatki (big data) in analitika,
 poslovna inteligenca in odločitveni sistemi,
 poslovna raba verig podatkovnih blokov.
Konferenca je hkrati prostor diskusije, kjer se srečujejo ljudje in tehnika. To je še posebej
obravnavano v tematikah:
 znanja in spretnosti, ki jih potrebuje informatik,
 učinkovita in prijazna uporabniška izkušnja,
 integracija informacijskih sistemov in socialnih medijev,
 obvladovanje zunanjega izvajanja in druge.
Se pa strokovnjaki in vodilni v podjetjih ter ustanovah srečujejo tudi v dejavnostih, kjer se
informatika navezuje na posamezne dejavnosti, kot so:
 zdravstvo in zdravstveno zavarovanje,
 energetika,
 proizvodnja,
 zavarovalništvo,
 bančništvo,
 javna uprava
 vzgoja in izobraževane,
 znanstveno raziskovalne institucije,




socialno računalništvo
zelena informatika.

Verjamemo, da vam bo ta nabor tem in področij v pomoč pri odločitvi, katera svoja spoznanja in
izkušnje želite predstaviti in kam jih umestiti.
Sodelovanja z vami se veselimo!
Slovensko društvo INFORMATIKA

