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קול קורא לארגון ימי עיון ,מושבים,
סדנאות והרצאות
 27-29/5/2019מלון הילטון תל-אביב
עמיתים יקרים,
כנס מידע  2019הוא האירוע המקצועי והיוקרתי של תעשיית המידע בישראל .הכנס מייזומה ובארגונה של חברת טלדן חוגג השנה
 34שנים להיווסדו .התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות וחדשנות בתחום המידע והתעשייה הדיגיטלית יוצרים עושר עצום של
נושאים ותחומים רלוונטיים לדיון .הכנס מהווה זירה להתעדכנות מקצועית וישתתפו בו מיטב המומחים בישראל ,לצד מומחים
מובילים מאירופה וארה"ב .אנו קוראים למיטב אנשי המקצוע בתחומי המידע ,הטכנולוגיה ,התכנים והתעשייה הדיגיטלית לקחת
חלק ,להשפיע ולהשתתף בכנס מידע .2019

תחומי עניין
בכנס מתוכננים ימי עיון מלאים ,סדנאות ומושבים שיעסקו בן השאר בתחומים הבאים או בתחומים המשיקים להם:
אינטרנט  :2019טכנולוגיות ,תכנים ויישומים
 Mega Trendsבעולם המידע 2019
רשתות חברתיות  ,2019היבטים מידעניים וניהול המדיה
רשתות חברתיות :ניהול ושיתוף מידע וידע בארגונים
ניהול משברים בפרויקטים באמצעות מידע ותוכן
מטבעות דיגיטליים
טכנולוגיות בלוקצ'יין
תהליכי אוטומציה ובינה מלאכותית
איך מייצרים מאגר מידע
כתיבת תוכן דיגיטלי
מערכות המלצה מבוססות בינה מלאכותית AI
זכויות יוצרים בעולם המידע הפתוח ושימוש במאגרי תמונות

מידע רפואי 2019
מידע לתעשייה 2019
הצלף המידעני 2019
ויזואליזציה של מידע
מערכות ניהול ביבליוגרפיות
מרכזי מידע עתידיים :מודלים וכלים יישומיים
תפקידן של הספריות האקדמיות בעידן הבינה המלאכותית
מאגרים ,כלים ויישומים חינמיים
הרמת מסך מעל הביג דאטה
Open Science 2019
ניהול מידע אישי וניהול אחסון מידע -כלים והתפתחויות
ארכיונים דיגיטליים

קהל יעד
מנהלי מידע וידע ,עורכי תוכן ,יצרני תוכן אינטרנטי ,בלוגרים ,אנשי מדיה חברתית ותקשורת ,מנהלי ספריות ומרכזי מידע ,מידענים,
ספרנים ,חוקרים ,אנליסטים ,משפטנים ,אנשי אקדמיה ,מנהלי מערכות מידע ,מפתחי אפליקציות ,מנהלי פורטלים ואתרים ,מנהלי
מודיעין עסקי ,מנהלי פרויקטים ,מנהלים בכירים ממגזרים שונים :אקדמיה ,תעשייה ,מסחר ,ממשל ,רפואה ומשפט.

אופן הגשת ההצעות
המעונינים לארגן יום עיון ,סדנאות או להרצות מתבקשים לשלוח את הצעתם לועדת ההיגוי של הכנס.
את ההצעה יש להגיש בצירוף נושא יום העיון ותקציר המתאר את ההצעה ,על גבי הטופס המצורף ליעל מאיה:
פקס ,03-6117512 :דוא"לconferences@teldan.com :
אנו מודים לכם על התעניינותכם ומקווים לראותכם שותפים לחוויה האינטלקטואלית ,המקצועית והחברתית של כנס מידע .2019

לוח זמנים את ההצעות יש להגיש עד 04/11/2018

להורדת טופס הצעה לחץ כאן

