Do: Działu Informatyki | DW: Kierownika Jednostki
Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów - miesięcznika „IT w Administracji” oraz Wielkopolskiego Ośrodka
Kształcenia i Studiów Samorządowych - zapraszamy Państwa na

8. Wielkopolski Konwent Informatyków
oraz XXXIV Klub Informatyka Samorządowego
19-20 września 2019 r. (czwartek-piątek), Tarnowo Podgórne k. Poznania,
Hotel 500, ul. Poznańska 139, spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.
Wielkopolski Konwent Informatyków to spotkanie mające na celu integrację lokalnego środowiska
informatyków i menedżerów IT wszystkich placówek administracji publicznej.

Na Konwencie dowiesz się m.in.:
• o nowych zasadach świadczenia usługi
bezpłatnego dostępu do internetu
przez gminy
• jak zautomatyzować zadania administratora
z wykorzystaniem PowerShell
• w jaki sposób konsolidować usługi wsparcia
na terenie powiatu
• jakie aktualne działania realizuje WOKISS
na rzecz cyfryzacji gmin i powiatów
• jaki jest stan ochrony cyberprzestrzeni RP
i jak o nią dbać
• o najnowszych trendach w rozwoju stacjonarnych
i mobilnych stacji roboczych
• co charakteryzuje nowoczesny i kompleksowy
system do backupu danych
• dlaczego nie należy zapomnieć o ochronie
drukarek w urzędzie
• jak wyszukiwać i badać luki w systemach za
pomocą narzędzi open source
• o zarządzaniu dokumentem 4.0

Zgłoś się w najniższej cenie.
Masz czas do 12 września!
ZAPROSZENI GOŚCIE SPECJALNI
Joanna Baranowska - zastępca
dyrektora Departamentu Systemów
Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji
- opowie o projekcie rządowej chmury
obliczeniowej
Marcin Korytkowski - profesor
w Instytucie Inteligentnych Systemów
Informatycznych na Politechnice
Częstochowskiej - pokaże jak
konsolidować usługi wsparcia na
terenie powiatu
Kamil Folga - ekspert do spraw
bezpieczeństwa sieciowego - pokaże,
w jaki sposób wykrywać podatności
i przeprowadzać audyt bezpieczeństwa
za pomocą bezpłatnego oprogramowania

Zgłoszenie udziału
Konwent odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym.
Warunkiem udziału jest opłacenie uczestnictwa w Konwencie oraz przesłanie formularza zgłoszenia na
numer faksu: 71 798 48 48 lub wypełnienie formularza online na stronie: www.wki.itwadministracji.pl.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 71 798 48 40.
Z poważaniem,
Jacek Orłowski
redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”

HARMONOGRAM

8. Wielkopolski Konwent Informatyków
oraz XXXIV Klub Informatyka Samorządowego
DZIEŃ I - 19 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
Rejestracja uczestników [9.00-10.00]
I.

Otwarcie Konwentu

I BLOK MERYTORYCZNY [10.00-14.30]
II.
III.

Działania WOKiSS na rzecz rozwoju informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce
Nowe kierunki rozwoju chmury obliczeniowej w administracji publicznej

Przerwa kawowa [12.15-12.30]
IV.
V.
VI.

Jak osiągnąć awans cyfrowy gmin i centralizować usługi wsparcia na terenie powiatu
Kompleksowe rozwiązania do obiegu dokumentów oraz przykłady wdrożeń
Stan ochrony cyberprzestrzeni RP. Gdzie kończy się teoria, a zaczyna ciężka praca?

Pamiątkowe zdjęcie [14.30-14.45]
Obiad [14.45-15.30]
II BLOK MERYTORYCZNY [15.30-19.00]
VII.
VIII.

Dobre praktyki bezpieczeństwa w samorządach
Zarządzanie dokumentem 4.0, czyli kodeks dobrych praktyk drukowania

Przerwa kawowa [17.00-17.30]
IX.
X.

Dlaczego UPS jest istotnym elementem infrastruktury?
Czy komputer i drukarka są w stanie same się obronić przed złośliwym atakiem?

Kolacja i wieczór integracyjny [od godz. 20.00]

DZIEŃ II - 20 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
Śniadanie [8.00-9.00]
III BLOK MERYTORYCZNY [9.00-14.30]
XI.
XII.
XIII.

Nowe zasady świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do internetu przez gminy
Automatyzacja zadań administratora z wykorzystaniem PowerShell
Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą lub niechcianym zaszyfrowaniem

Przerwa kawowa [11.10-11.40]
XIV.
XV.

Wyszukiwanie podatności i badanie luk w systemach za pomocą narzędzi open source
Laser w służbie administracji, czyli nowoczesne technologie wyświetlania

Zakończenie Konwentu i obiad [14.30]
*Informujemy, że tematyka Konwentu w nieznacznym stopniu może ulec zmianie.

KARTA ZGŁOSZENIA

8. Wielkopolski Konwent Informatyków
oraz XXXIV Klub Informatyka Samorządowego
19-20 września 2019 r. (czwartek-piątek), Hotel 500, Tarnowo Podgórne k. Poznania
Zgłoszenia: faks: 71 798 48 48 | e-mail: konwent@itwadministracji.pl | online: wki.itwadministracji.pl
1.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon
2.

E-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału)

Imię i nazwisko

Kwota

Stanowisko

Telefon

E-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału)

Kwota

Koszt uczestnictwa 1 osoby w spotkaniu przy zgłoszeniach nadesłanych do 12 września 2019 r. wynosi 400 zł dla członków
WOKISS oraz 420 zł dla pozostałych uczestników i obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie (w tym koszt obiadu 2. dnia 30 zł), zakwaterowanie (dopłata do pokoju 1-os. dla członków WOKISS wynosi 50 zł, dla pozostałych uczestników - 150 zł; liczba
pokoi ograniczona). Przy zgłoszeniach nadesłanych po ww. terminie koszt uczestnictwa jednej osoby dla członków WOKISS wynosi
470 zł oraz 490 zł dla pozostałych uczestników. Liczba miejsc ograniczona.
Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania niniejszego oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu
jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Oświadczam, że środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co
najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki
zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów
_________________________________________
i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.
Data, pieczątka, podpis

DANE DO
FAKTURY:
DANE
ODBIORCY:
Ulica

Płatności prosimy realizować: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Krakowska 29, 50-424 WROCŁAW
Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418 podając jako tytuł płatności: 8WKI-20IX2019
Nazwa
NIP

Kod

Miejscowość

Faks
DANE
NABYWCY:

Telefon
E-mail do księgowości

Nazwa

NIP

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w spotkaniu na warunkach w niej określonych. Rezygnacji z udziału
w spotkaniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, faks, poczta), najpóźniej na 7 dni roboczych przed spotkaniem. W przypadku otrzymania
rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia spotkania lub niezgłoszenia się uczestnika na spotkanie zgłaszający
zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie
jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w spotkaniu.
(8WKI_2019_07_f_01)
Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych
danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer
KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej
podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna
_________________________________________
jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.
Data, pieczątka, podpis

Podmiot zarządzający: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064,
KRS: 0000173413, Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005

