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Rdeča nit: Uprava 4.0 - GaaP
Program konference Informatika v javni upravi 2017, ki je že deveta po vrsti, je zamišljen kot
nadaljevanje in nadgradnja dosedanjih konferenc. Rdeča nit letošnje povzema novo videnje uprave:
ne več kot servis, temveč kot izhodišče in osnovni pogoj za uspešno delovanje in razvoj družbe sploh.
Poleg prispevkov, v katerih avtorji iz posameznih resorjev predstavljajo rešitve, ki so jih razvili bodisi
za notranje ali zunanje uporabnike, bo letos poudarek na dosežkih, projektih in načrtih resorjev in
njihovim predstavitvam, ki bodo plenarne. Avtorski prispevki bodo objavljeni v zborniku kot doslej,
prispevki pa bodo vključeni v ustrezne vsebinske sklope glede na aktualnost in združljivost z vsebino
posameznih sklopov. Povabljenih bo tudi več tujih strokovnjakov za področje informatike v javni
upravi. Dva nova poudarka, ki sta pomembna za popularizacijo dosežkov in širšo uporabo
razpoložljivih storitev, bosta namenjena resornim informatikam in informatiki v občinah. Poleg
plenarnih predavanj so predvideni naslednji vsebinski sklopi:
- resorne informatike – dosežki in problemi
- rešitve in storitve
- načrti, planiranje, finance
- informatika v občinah
- tehnologije, metodologije, inovacije
- masivni podatki, umetna inteligenca, napovedovanje
- proces priprave predpisov
- poslovna inteligenca, podatkovna analitika in odločanje na podlagi podatkov.
Dokončno bodo vsebinski sklopi oblikovani glede na prejete prispevke in razpoložljivost
predavateljev.
Seveda tudi tokrat ne dodo izostale vsebine, ki so se uveljavile na dosedanjih konferencah – plenarna
in vabljena predavanja, aktualne okrogle mize, predstavitve in delavnice.
Prepričani smo, da bodo informacije, ki bodo posredovane na konferenci, podale pregled stanja
informatike v javni upravi in omogočile razmisleke in predloge, kako jo še bolje izkoristiti za uspešno
delovanje tako javne uprave kakor uporabnikom njenih storitev.
Na svidenje torej na Brdu pri Kranju!
Programski odbor

