
Industrijski dnevi EGEE
Kaj so Industrijski dnevi EGEE in kakšne cilje imajo?

Industrijski dnevi EGEE so srečanja, organizirana vsak mesec ali vsak 
drugi mesec na različnih lokacijah po vsej Evropi, in so edinstvena 
platforma, preko katere lahko predstavniki industrije in gospodarstva 
neposredno kontaktirajo s predstavniki projekta EGEE-II. Namen 
Industrijskih dni EGEE je omogočanje srečanj med ljudmi, ki sprejemajo 
odločitve in usmeritve ter tehničnimi predstavniki industrije in 
gospodarstva, da bi ugotovili, na kakšne načine je mogoče industrijske 
aplikacije prenesti na infrastrukturo EGEE. Poleg tega so predstavniki 
industrije in gospodarstva tudi vabljeni, da predstavijo svoja srečanja z 
uporabo tehnologije grid v svojih organizacijah ter predstavijo svoje 
težave namene in cilje.

Industrijski dnevi EGEE skušajo v industriji in gospodarstvu povečati 
splošno informiranost o vrednosti in potencialu, ki ju prinaša uporaba 
infrastrukture in tehnologije EGEE. Čeprav smo še vedno osredotočeni 
predvsem na znanstveno skupnost, naši servisi lahko rešujejo računske 
izzive tudi na področju industrije in gospodarstva. Industrijski dnevi 
EGEE predstavljajo forum, v okviru katerega se posvečamo potrebam 
in prioritetam poslovne uporabe, da bo razvoj EGEE koristil ekonomiji v 
celoti.

Industrijske dneve EGEE je mogoče prirediti povsod, kjer so jih lokalne 
organizacije pripravljene gostiti. Industrijski dnevi EGEE niso ne 
financirani ne subvencionirani, organizirani so izključno s sredstvi 
gostiteljev, vendar z organizacijsko podporo EGEE. Dostop do 
prireditve je prost, sodelujoči pa si morajo sami kriti potne stroške in 
stroške bivanja.

Shema
Največkrat gre za enodnevno priredite, katere cilj je izboljšanje 
sodelovanja in stikov, tako da sodelujoči bolje razumejo potrebe in 
prioritete drugih sodelujočih in izvedo, kaj jim lahko ponudijo. Tipičen 
Industrijski dan EGEE ima naslednjo strukturo:

10:00 – 10:30 Uvod v EGEE, koristi za gospodarstvo ter industrijo; pristop in 
način uporabe

10:30 – 10:45 Vprašanja in odgovori na temo EGEE
10:45 – 11:30 Posamezna  podjetja  ali  predstavitev  projektov  -  združuje  jih 

skupna  tema  posameznega  industrijskega  dneva  day  (3  15-
minutne ali dve 20-minutni predstavitvi)

11:30 – 12:00 Odmor za kavo in druženje - spoznavanje potreb sodelujočih
12:00 – 13:00 Nadaljnje posamezne predstavitve (2-3 predstavitve)
13:00 – 14:30 Kosilo z druženjem - spoznavanje potreb sodelujočih
14:30 – 15:30 Vodena razprava 
15:30 – 16:00 Povzetek – ugotovitve, priporočila in odločitve
16:00 Zaključni odmor za kavo in zaključek

Dosedanje izkušnje kažejo, da so takšni dnevi najuspešnejši, kadar so 
usmerjeni  na  posamezna  poslovna  področja  (npr.  avtomobilska 
industrija,  biološki  ali  finančni  sektor).  Posamezna srečanja  so lahko 
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Industrijski dnevi EGEE
posvečena tudi določenim tehnoloških področjem, kot so npr. varnost 
podatkov,  izobraževanje  uporabnikov  in  vzpostavljanje  tehnologije  v 
organizacijah. Po potrebi se lahko srečanje osredotoči na probleme, ki 
so specifični za regijo, kjer poteka srečanje, in na vprašanja, kako se 
lahko EGEE odzove na specifične lokalne poslovne prakse; skratka, za 
Industrijski  dan  EGEE  je  primerno  vsako  področje,  ki  se  ukvarja  z 
razumevanjem in  prednostmi  ter  koristmi  uvajanja  tehnologije  grid  v 
podjetja ter pospešuje industrijsko uporabo tehnologije in infrastrukture 
EGEE.

Sodelujoči
• Zgornja  meja  50  sodelujočih  zagotavlja,  da  je  srečanje  lahko 

prerediti in da je mogoče druženje in navezava novih stikov;
• Predstavnik EGEE je na voljo za razprave o priložnostih in načrtih 

EGEE, zlasti v vodeni razpravi;
• Poslovni  zastopniki  komercialnih  ponudnikov  tehnologije  grid  in 

dobaviteljev  industriji,  ki  uporablja  ali  namerava  uporabljati 
tehnologijo grid, vključno s tehničnimi in poslovnimi predstavniki ter 
osebjem raziskovalnih oddelkov ter oddelkov za trženje so glavna 
ciljna skupina industrijskih dni;

• Javni  sektor;  univerzitetne  ustanove,  projekti  za  grid  in  e-
infrastrukturo  ter  raziskovalne  in  trženjske  ustanove  lahko 
doprinesejo nove uvide v razpravo o najboljših načinih za uvajanje 
tehnologije grid in infrastrukture EGEE v poslovne procese, zato je 
dobro, če se udeleži tudi nekaj predstavnikov takšnih organizacij.

Bi radi gostili Industrijski dan EGEE?
Obrnite  se na  Metaware,  partnerja  EGEE-,  ki  vodi  Industrijski  forum 
EGEE, preko telefona na +39 050 3871400 ali po elektronski pošti na 
email: egee2@metaware.it     , ter navedite naslednje podatke:
• podatke o vaši organizaciji;
• cilj  organizacije  Industrijskega  dneva  EGEE  ter  potencialne  oz. 

pričakovane dosežke;
• temo ali teme, ki bi jih radi obdelali, ter prve predloge sodelujoči oz. 

nastopajočih, ki bi jih povabili;
• ciljno publiko. 
Metaware bo poskrbel za stike med vami in lokalnimi partnerji EGEE ter 
vam pomagal pri sodelovanji in organizaciji industrijskega dneva.
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