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Vítejte na IBM Connect 2013. 
Sociální technologie pomáhají lidem se propojovat, navzájem komunikovat a sdílet informace. Vedoucí pracovníci i techničtí  
odborníci po celém světě si uvědomují, jaké významné důsledky to přináší a jak to ovlivní způsob práce ve firmách. A to jak 
pro  vnitrofiremní spolupráci, sdílení a vyhledávání informací, tak pro komunikaci s obchodními partnery, zákazníky a veřejností. 

Bez ohledu na to, zda se pohybujete v oblasti byznysu nebo IT,  
IBM Connect je událost, které se v roce 2013 musíte zúčastnit.
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Akce bude probíhat paralelně ve dvou sálech, vždy se zaměřením pro danou cílovou skupinu:

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Když přijde na transformaci zdokonalování obchodních procesů, jsou vedoucí pracovníci těmi, kdo tyto změny iniciují  
a zavádějí do praxe. Hlavní témata, kterým bude konference IBM Connect věnovat pozornost, jsou identifikace nových  
obchodních příležitostí, zajištění efektivní komunikace jak uvnitř firmy tak i s klienty a přispění tak k rozvoji firmy.  
Připraveny jsou i konkrétní případy použití těchto postupů a technologií u našich zákazníků.

IT ODBORNÍCI
Těšit se můžete na novinky z oblasti řešení IBM Collaboration Solutions. Velkou část budeme věnovat živému předvedení  
softwarových novinek jako je nová verze IBM Notes/Domino 9, IBM Connections 4.5 a další produkty pomáhající  
komunikaci a sdílení informací.

Prakticky předvedeme, jak s jejich pomocí můžete svou běžnou denní práci zvládat rychleji a s větším přínosem pro Vás  
i Vaši společnost.
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Proč se zúčastnit?
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