Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na
odbornou konferenci a setkání „Fórum
elektrotechnické výroby“, které se bude konat
ve dnech 20. a 21. dubna roku 2017 v
Chomutově. Konference bude mít podtitul:
„Inovace
procesů
v
elektrotechnickém
průmyslu“ a bude zaměřena na praktické
příklady inovací ve firmách zabývajících se
elektrotechnickou výrobou.
Naším hlavním cílem je vytvořit platformu pro
navazování profesních kontaktů a pro výměnu
znalostí a zkušeností z oblasti elektrotechnické
výroby se zaměřením na průmyslové inženýrství
(LEAN), inovace ve výrobě a aplikaci principů
INDUSTRY 4.0.

aplikace LEAN

Proč se zúčastnit?
Na dvoudenní konferenci můžete navázat nové
profesní kontakty a spolupráci s kolegy ze stejné
branže, inspirovat se inovacemi jiných firem a v
neposlední řadě se zúčastnit setkání odborníků z
elektrotechnického průmyslu.
Bližší informace naleznete na webu:
www.fev-cz.eu/konference/2017

S úctou,
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín Ing. Pavel Isteník, MBA
odborný garant fóra
IPI, Liberec

Okruhy témat:

odborný garant fóra
PULS Investiční, Chomutov

robotizace
automatizace

digitální továrna

Průmysl 4.0
IoT – internet věcí

BigData
lidé a komunikace

metody inovační kreativity

Exkurze ve společnosti PULS

Program konference
9:00 – 9:30

Registrace účastníků s občerstvením

9:30 – 10:00

Společné zahájení Technodays 2017 a elektrotechnické konference

10:00 – 10:45

Aktuální výzvy pro výrobní procesy
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín - Institut průmyslového inženýrství

11:00 – 12:20

Blok: Tradiční přístupy k rozvoji elektrotechnické výroby

Čtvrtek 20.4.2017

Vývoj výrobních a nevýrobních procesů ve vazbě k inovacím
Ing. Tomáš Vach - MODUS spol. s r.o.
Zlepšování procesů v elektrotechnické výrobě
Ing. Jiří Pisár - EPT CONNECTOR s.r.o.
12:20 – 13:20

Oběd

13:20 – 14:40

Blok: Robotizace a automatizace v elektrotechnické výrobě
Spolupracující a tradiční robotika a její využití v el. průmyslu
Ing. Jan Kamenický, MBA – ABB s.r.o.
Čtečky kódu a kamerové systémy pro aplikace v el. průmyslu
Jan Kučera a Ing. Vladimír Hampl – Cognex a Applic s.r.o.

15:00 – 16:20

Blok: INDUSTRY 4.0 a elektrotechnická výroba
Elektronizace výrobního procesu (identifikace a lokalizace)
Ing. Lukáš Plíhal – Raulia s.r.o.

Pátek 21.4.2017

Analýza dat ve vztahu ke kvalitě a výkonům (BigData)
Kamil Brzák – Trask solutions a.s.
16:20 – 18:20

a) Exkurze ve společnosti PULS (pro přihlášené účastníky)
b) Tutorial: Měření spotřeby práce rozborovými metodami MOST

20:00 – 24:00

Společenský večer

9:00 – 10:20

Blok: Inovace podnikových procesů
Inovace procesů ve společnosti PULS
Ing. Pavel Isteník, MBA – PULS Investiční s.r.o.
Metody inovační kreativity v elektrotechnice
Ing. Pavel Jirman – Institut kreativity a inovací

10:20-12:00

Blok: Informace, komunikace a lidé uprostřed změn
Výrobní systém PULS
Roman Prokopec - PULS Investiční s.r.o.
Lidé a komunikace v digitální době
Mgr. Dana Mašlová, MBA - PULS Investiční s.r.o.

12:00

Ukončení konference

Organizační informace:
Termín konání::

20.04. - 21.04.2017

Registrace účastníků:

09:00 – 09:30 hodin

Ukončení příjmu přihlášek:

10.4.2017

Místo konání:

Městské Divadlo Chomutov (www.kultura-sport.cz)

Přihláška:

www.fev-cz.eu/konference/2017

Cena konference:

6.900,- Kč bez DPH (v ceně jsou zahrnuty náklady na akci, občerstvení
v průběhu akce, materiály a společenský večer)

Organizační garant fóra:

za IPI doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Za PULS Marek Tichý, DiS.

E-mail: ipi.masin@iol.cz

E-mail: Marek.Tichy@pulspower.com

Mobil: +420-602-439-258

Mobil: +420-739-540-779

Identifikační údaje

Institut průmyslového inženýrství s.r.o.

organizátora:

Klášterní 131/14, Liberec 46001
IČO: 63144441, DIČ: CZ 63144441
Společnost zapsaná v OR u KS v Ústí n/L v odd.C
vložka 9057

Obchodní podmínky:




Každá odeslaná objednávka je závazná. Odesláním objednávky



se akce neuskuteční. V takovém případě vám jako

údajů, prosíme o vyrozumění bez zbytečného prodlení.

účastníkovi nabídneme náhradní termín nebo navrácení

Cena vzdělávací akce zahrnuje školení, občerstvení v průběhu

účastnického poplatku v plné výši.

akce, školící materiály a společenský večer. Cena je uváděna



zvyklostí v aktuální sazbě.





Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na

Účastnický poplatek hradíte na základě zálohové faktury, kterou

webových stránkách www.fev-cz.eu a je označena datem

vám zašleme emailem. Při platbě je třeba správně uvést variabilní

zahájení platnosti. Objednávky a účast na vzdělávacích

symbol uvedený na faktuře. Po úhradě vám vystavíme daňový

akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

doklad, který obdržíte rovněž emailem.



Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.

bez DPH, která bude připočtena dle standardních účetních



Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci

stvrzujete správnost údajů. Dojde-li na vaší straně ke změně



Odesláním objednávkového formuláře dáváte společnosti

Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet se nelze

organizátora (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem

vzdělávací akce zúčastnit. Přihlásíte-li se na poslední chvíli, kdy

č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění

již není možné uskutečnit standardní bankovní převod, postačí,

souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu

prokážete-li se na místě v den akce dokladem o odepsání platby

uvedeném výše, za účelem oslovení v rámci nabídky jiných

z vašeho účtu. Ve výjimečných případech lze též sjednat úhradu

školení prováděných naší Společností. Poskytnutí osobních

v hotovosti na místě.

údajů je dobrovolné. Máte právo svůj souhlas odvolat, a to

Jestliže zrušíte svoji účast nejpozději jeden týden před konáním

písemnou formou na adresu sídla Společnosti, a dále práva

akce, storno poplatek činí 50 % z ceny, v době kratší než jeden

dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu

týden vzniká závazek uhradit celou částku. Pokud se nemůžete

k údajům, které se Vás týkají, a právo je opravit, zablokovat

konference zúčastnit, doporučujeme vyslat na konferenci vašeho

nebo požadovat jejich likvidaci, Odvolání souhlasu je účinné

kolegu, spolupracovníka - tedy náhradního účastníka. Účast lze

okamžikem doručení Společnosti.

přenést na jinou osobu. Vyhnete se tak všem storno poplatkům.




Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 2. 2017

