
INDUSTRIJA: KAKO SODELOVATI

Projekt EGEE ima namen vzpostaviti močne industrijske povezave s 
ponudbo vrste različnih poti za vključevanje industrije; od informiranja 
do polnega tehnološkega sodelovanje, vključno z sodelovanjem v 
zgodnjih fazah načrtovanja obvladljive infrastrukture grid, ki bi lahko 
nasledila EGEE.

Industrijski forum EGEE
Industrijski forum EGEE (Industry Forum, IF) poslovnim subjektom 
ponuja priložnost, da dobijo podatke o EGEE. Informira jih o najnovejših 
dogodkih in izvedeno demonstrira prednosti uporabe storitev in 
tehnologije grid, analizira poslovne potrebe ter omaga določiti 
tehnološke in netehnološke ovire za uporabo tehnologije.
Da bi dosegel te cilje, IF organizira posebne Industrijske dneve 
(Industry Days) in vzdržuje namenski razdelek spletnih strani EGEE, ki 
je posvečen interesom in potrebam industrije. IF je dejaven tudi na 
industriji posvečenih srečanjih in prireditvah, vključno z Uporabniškim 
forumom EGEE, ter organizira namenski Poslovni odsek (Business 
Track) na letni konferenci EGEE.

Upravni odbor Industrijskega foruma (Industry Forum Steering 
Committee, IF SC) vodi Industrijski forum, sestavljajo pa ga izvedenci iz 
industrije. Člani upravnega odbora so dejavni v različnih sektorjih grida 
in posredujejo odzive s področij, ki so povezani z industrijo. Člani 
upravnega odbora IF
• sodelujejo pri izmenjavi znanja;
• pomagajo graditi poslovno skupnost EGEE;
• služijo kot člani programskih svetov;
• sodelujejo pri prireditvah, industrijskih dnevih in konferencah EGEE;
• pripravljajo specifične študije primerov uporabe in posredujejo 
strokovne izkušnje.

Industrijske aplikacije in infrastruktura EGEE
EGEE podpira vrsto uspešnih industrijskih aplikacij, od rešitev za 
procesiranje seizmoloških podatkov do aplikacij za raziskave v 
biotehnologiji in plastični industriji, ki zagotavljajo dostop do velikega 
nabora sredstev v gridu EGEE. Predstavniki teh industrijskih aplikacij so 
združeni v Task force EGEE za industrijo (Industry Task Force, ITF) in 
sodelujejo z tehničnimi odbori in podskupinami EGEE na enak način 
kakor predstavniki znanstvenih aplikacij.

Poslovni partnerji EGEE
Program poslovnih partnerjev EGEE (EGEE Business Associate 
programme, EBA) daje podjetjem priložnost, da v sodelovanju z EGEE 
opravljajo tehnične naloge, npr. koordiniran tehnološki razvoj, tržne 
raziskave, strategije izkoriščanja sredstev in tudi splošnejši transfer 
znanja ter storitev v industrijo. Družbe, ki so poslovni partnerji EGEE, 
imajo zgoden dostop do dokumentacije, priložnost objavljanja člankov v 
glasilu EGEE, so pokrovitelji prireditev EGEE in vplivajo na program 
industrijskih prireditev ter sodelujejo v postopku določanja obvladljive 
infrastrukture, ki bo nasledila EGEE.
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Kako izvedeti več
•  Industrijski forum EGEE (Industry Forum EGEE)

Vpišite se med člane industrijskega foruma EGEE: na spletni strani 
projekta http://www.eu-  egee.org/   pojdite na podstran http://www.eu-
egee.org/industry_forum.
Za nadaljnje informacije se obrnite na egee@metaware.it.

Če bi radi postali člani upravnega odbora Industrijskega foruma 
(Industry Forum Steering Commitee), se obrnite na Stephanie Parker, 
s.parker@metaware.it.

•  Industrijski dnevi EGEE
Več o prihodnjih industrijskih dnevih najdete na spletni strani 
http://www.eu-egee.org/events/industryday.

•  Task Force EGEE za industrijo
Če bi radi uporabili infrastrukturo grid EGEE, se, prosimo, obrnite na 
Gabriela Zaquina, gabriel.zaquine@cern.ch.

•  Poslovni partnerji EGEE
Če bi radi sodelovali v projektu EGEE na področju tehničnih vprašanj, 
se, prosimo, obrnite na Hannelore Hämmerle, 
hannelore.hammerle@cern.ch.

Splošni stiki projekta EGEE

Tiskovni center EGEE pressoffice@eu-egee.org
Projektni center EGEE projectoffice@eu-egee.org
Javne strani EGEE www.eu-egee.org

EGEE v Sloveniji

Slovenski partner EGEE je Odsek za fiziko osnovnih delcev F9 Inštituta 
"Jožef Stefan" v Ljubljani.

Slovenska spletna stran EGEE http://www-f9.ijs.si/egee/
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