VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV
Kot veste, je bila konferenca DSI2020 (Dnevi slovenske informatike 2020) zaradi izrednih okoliščin
preložena na jesen. Novi termin je 26. do 28. oktober 2020 in bo potekala na že znani lokaciji v
Kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu,
Na njej bodo predstavljeni vsi prispevki, ki so bili že sprejeti v program. Ker smo s preložitvijo
konference pridobili nekaj mesecev časa, vas vse, ki bi še radi prijavili svoje prispevke, ponovno
vabimo, da se pridružite tistim udeležencem konference, ki so sprejeli izziv in bodo svoje izkušnje,
rezultate svojega strokovnega ali znanstvenega dela predstavili javnosti. Priložnost sodelovati na 27.
konferenci Dnevi slovenske informatike 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 2020 pričakujemo do 8.8.2020 v elektronski obliki. Najavo in urejanje prispevka, predstavitve
ter podajanje izjave o avtorstvu lahko izvajate preko sistema EasyChair (navodila za uporabo
sistema EasyChair). Avtorji prispevkov ste deležni tudi 20% popusta pri kotizaciji za
konferenco. Vljudno vabljeni!
Na program konference se lahko uvrstite s predstavitvijo, z razširjenim povzetkom ali z daljšim
strokovnim ali znanstvenim prispevkom.Avtorji najboljših prispevkov bodo povabljeni k razširitvi
prispevka za objavo v reviji Uporabna informatika ali Informatica. Pri pripravi prispevkov ne
spreglejte naslednjih pomembnih datumov:
8.8.2020

Najava prispevka ali predstavitve (predloga)

5.9.2020

Oddaja prispevka ali razširjenega povzetka (predloga)

22.9.2020

Recenzija in priporočila avtorjem

30.9.2020

Oddaja končnega prispevka. Obvezno moratebno oddati izjave o avtorstvu za vse
avtorje prispevka (predloga).

16.10.2020

Oddaja predstavitve

Konferenca DSI 2020 bo potekala v luči aktualnega področja v informatiki, »Umetna inteligenca –
korak k večji uspešnosti«. Uporaba metod umetne inteligence postaja novo sredstvo za povečanje
uspešnosti v vseh dejavnostih, tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Pri pripravi prispevkov vas še
posebej vabimo, da se osredotočite na spodnje vsebine oz. naslovite tematike, ki se vam zdijo
pomembne:
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aktualni problemi informatike
sodelovanje javnega in zasebnega sektorja
strategije
informatika v dejavnostih
informatika v javnem sektorju
izkušnje uporabnikov
oddajanje del in zasebno-javno partnerstvo
primerjava nacionalnih dosežkov z evropskimi
in svetovnimi
predstavitev načrtovanih ali realiziranih projektov
organizacija in upravljanje informatike
upravljanje sprememb
masivni podatki
obrobno računalništvo
igre
digitalna etika in zasebnost
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prenosljivost rešitev
primeri dobrih praks
obogatena resničnost
problemi in rešitve interoperabilnosti
inovativne rešitve
kritične infrastrukture
računalništvo v oblaku
varnost in varovanje podatkov
upravne in komercialne e-storitve
standardi in poenotenje razvojnega in
uporabniškega okolja
tehnologija – naprave, komunikacije
razvojne metodologije
vse na internetu (IoT)
mobilno računalništvo
nova realnost – socialna omrežja
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obogatena analitika
razvoj, voden z umetno inteligenco
digitalna orodja in pristopi
digitalna preobrazba
digitalne kompetence
finančni vidiki uvajanja novih storitev
storitve zaupanja

Sodelovanja z vami se veselimo. Vabljeni!
Slovensko društvo INFORMATIKA
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mobilne rešitve
pametni prostori
avtonomne stvari (agenti, naprave, vozila)
digitalni dvojčki
potopne tehnologije
usposabljanje za nove tehnologije
evalvacija uvajanja informacijskih tehnologij

