"Comunicatiile transcend economia!" Eugen Preotu, 1996

AGENDA PRELIMINARA
15 Mai 2018
România, o națiune conectată. Comunicațiile și transformarea digitală
8:30 – 9:00 – Inregistrarea participanţilor/Welcome Coffee
9:00 – 10:30 - România, o națiune conectată. Comunicațiile și transformarea digitală - Panel
Invitati: Ministru MCSI, Presedinte ANCOM, Reprezentanți ai Operatorilor
Teme de discuție
 Pregătiri pentru lansarea serviciilor 5G (stadiul licitatiei de spectru, cerinte, conditii, investitii, proiecte
pilot, evolutie pe piata globala etc)
 Impactul 5G la nivel de servicii (IoT, SmartCity etc)
 „Zonele albe NGN”; Scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea infrastructurii
 Evolutia trecuta si prezenta a proiectului Ronet
 Prioritati pentru operatori (continut mobil, securitate, partajare resurse, investitii in retea)
 Solutii bazate pe BigData si IoT
 De la Comunicatii la Colaborare si Productivitate

10:30 – 11:00 Coffee Break. Vizitare expozitie
11:00 - 12:00 - Next Generation Network/ Industrial Internet. Tehnologie pentru rețele și servicii 5G –
Prezentari Tematice
Invitati: Reprezentanti ai Asociatiilor profesionale, Reprezentanti ai producatorilor de echipamente
Teme de discuție
 Stadiul dezvoltării tehnologiei 5G. Proiecte pilot
 Arhitecturi 5G, costuri versus beneficii
 Elemente cheie in trecerea la Industrial Internet
 Dezvoltari la nivel de Mobile Network of Things (MoT)
 Cum rezolva industria provocarile legate de numarul urias de dispozitive conectate, cerintele de
reducere a latentei etc

12.00 - 13.00 - Mobilitate in mediul Enterprise - Panel
Mobilitatea devine cheia dezvoltarii oricarei companii, iar aplicatiile traditionale migreaza masiv catre cloud
si echipamente mobile. Daca pentru utilizatori Bring Your Own Device inseamna simplificare, pentru IT
Manageri gestiunea si securizarea mediului mobil poate deveni un cosmar.
In cadrul panelului vor participa beneficiari, furnizori si consultanti in tehnologie, iar tematica va aborda:
 Migrarea aplicatiilor de business pe mobil. Functionalitate versus accesibilitate
 Management si Securizare in scenarii BYOD
 Location Based Services
13:00 – 13:30 Coffee Break.
13:30 - 14.30 - Viitorul platilor mobile in Romania - Panel
Invitati: Banci, Procesatori de plati
Teme de discuție
 Colaborarea banci-procesatori-operatori mobili-producatori dispozitive
 Criptare si Securizare
 Reglementari
 Oportunitati pentru consumatori

14:30 – 15:30 – Business Lunch
15:30 – 16:30 – WORKSHOP-URI TEMATICE – in paralel

Scenarii de utilizare a tehnologiilor 5G in diverse domenii economice
Beneficiile de business ale trecerii la 5G. Domenii cu impact major. Provocari tehnologice.
Customer Care in Telecom
Tehnologii de noua generatie pentru imbunatatirea serviciilor de suport
Inteligenta artificiala si Machine Learning, voice recognition, boti etc.
Presiune pe respectarea datelor personale/confidentiale/GDPR
Tehnici si metode de dezvoltare ale aplicatiilor mobile
Cum se alinieaza dezvoltatorii de aplicatii la asteptarile si cerintele operatorilor telecom. Parteneriate, aliante,
proiecte comune etc
Securitatea cibernetica, o provocare permanenta. Riscuri in crestere, amenintari tot mai diversificate si
inteligente. Cum evolueaza securitatea la nivel de retea, serviciu si terminal. Preocupari la nivelul autoritatilor,
operatorilor, furnizorilor de servicii.
IOT si Smart City. Rolul comunicatiilor in proiectele smartcity, implicarea operatorilor in parteneriate si
ecosisteme. Oportunitati, proiecte realizate etc.

