Το Hellenic CIO Forum του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και ισότιμο μέλος του European CIO Association, λειτουργεί με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας
των Διευθύνσεων Πληροφορικής. Έχει ως όραμα την αύξηση της συμβολής και συμμετοχής της Πληροφορικής στην
επιχειρηματική αξία των εταιρειών και οργανισμών, καθώς και την ανέλιξη του ρόλου του CIO, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων,
συνεργασίας και δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ των CIOs/Διευθυντών Πληροφορικής.
Για 5η συνεχή χρονιά, το Forum διοργανώνει στις 11 Φεβρουαρίου 2016 ετήσια εκδήλωση, θεσμό, με προσκεκλημένους εκτός
των CIOs – μελών του, στελέχη από τον Πανεπιστημιακό χώρο, στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Διευθύνσεων
Πληροφορικής των μεγαλύτερων εταιρειών και οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και δημοσιογράφους του ειδικού τύπου, με
θέμα:
«Data Analytics Innovation - Agile your Customer Insights»
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ανοιχτή συζήτηση/panel με στελέχη των πιο σημαντικών παρόχων λύσεων πληροφορικής και
ειδικότερα στο χώρο των Analytics, παρουσιάσεις έργων και εμπειριών από υλοποιήσεις που έχουν γίνει στον Ελληνικό χώρο
αλλά και Διεθνώς, καθώς και διαδραστική συζήτηση με το σύνολο των παρευρισκομένων έτσι ώστε να αντιληφθούμε και
κατανοήσουμε τις εξελίξεις που έρχονται, που θα μας επηρεάσουν και που θα μας ζητηθεί να έχουμε πρωτεύοντα ρόλο στην
υλοποίηση τους. Επιπλέον, θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε τον διακεκριμένο καλεσμένο μας από το Euro CIO Association
που θα μας περιγράψει τις προσωπικές του εμπειρίες από την υλοποίηση ενός αντίστοιχου έργου που υλοποιήθηκε στην
εταιρεία του.
Συγκεκριμένα, μέσα από τις παρουσιάσεις και το Panel Discussion θα έχουμε την δυνατότητα να διερευνήσουμε και
συζητήσουμε θέματα όπως ενδεικτικά η λίστα που ακολουθεί καθώς επίσης και να μιλήσουμε με τους χορηγούς μας που θα
μοιραστούν τις εμπειρίες και την γνώση τους σε υλοποιήσεις και έργα :
• Analytics & Big Data
• Αναζήτηση της εμπειρίας του πελάτη
• Ο πελάτης σε 360 ανάλυση της συμπεριφοράς του
• Re analyzing τις εσωτερικές διαδικασίες
μέσα από αποτελέσματα

• Analytics in the CLOUD
• Analytics, Cloud and Security
• Sharing the big picture of the market
• Deploying and Running an Data Analytics Project
• Exploiting Predictive analytics
• Etc.

