ITSM4SME Прес съобщение
Конференция ITSM4SME 2015 във Виена: Как да
развиваме цифровизиране на дейностите на малките
и средните предприятия в региона на река Дунав
Международно
признати
експерти
ще
дискутират
възможностите
и
предизвикателствата в цифровизирането на дейностите в малки и средни
предприятия.
Отворена е регистрацията за участие в конференцията, която ще се проведе на 15
септември 2015 във Виена, Австрия.
София, 14 August 2015
На 15 септември 2015 г. във Виена конференцията ITSM4SME ще представи основните
резултати от изпълнението на проекта за управление на цифровата трансформация и
ИТ услугите за малки и средни предприятия (МСП) в региона на река Дунав. С
международно признати експерти ще се дискутират актуалните тенденции в
използването на ИТ услуги за управление на предприятието, както и обещаващи
концепции за получаване на квалификация в тази област.
Темите, които ще се обсъждат са: „Трансформиране на отделите за ИТ в Дунавския
регион”, „Мега-тенденции в ИТ сектора и създаването на нови стилове бизнес”,
„Архитектура на управлението на предприятие”, „ИТ услуги за МСП и за индустрия 4.0”,
„Приносът на европейската програма Еразъм+ за цифровизирането на работната
среда” и „Професионалното образование и обучение – концепции за обучение в
дигитални трансформации”.
Инициативата ITSM4SME в Дунавския регион е едно от най-мащабните начинания за
квалификация на кадрите по подобряване на ИТ услугите за управление на
предприятия (www.itsm4sme.eu). За периода от 2014 г. до сега, повече от 340 участници
от МСП се включиха в организираните тренинги. Проектът ITSM4SME предлага
уникален пакет от два курса по Управление на ИТ услугите и eLearning тренинг. Те са
специфично настроени към конкретните бизнес нужди на малкото предприятие в
България, Румъния и Словения.
Проектът ITSM4SME е финансиран със съдействието на Европейската комисия в
рамките на програма „Учене през целия живот, Леонардо да Винчи”.
Вие можете да се регистрирате за участие, да получите подробната програма и
допълнителна информация на уебсайта: http://www.itsm4sme.eu/events/finalproject-conference. Крайният срок за регистриране е 8 септември 2015. Участието е
освободено от всякакви такси. Конференцията ще се проведе в залите на BOC
Asset Management GmbH, Operngasse 20b (6th floor), 1040 Vienna, Austria.
Леонардо да Винчи е програма на Европейския съюз за професионално образование и
обучение. Тя носи името на италианския ренесансов енциклопедист и подкрепя и
допълва политиките за професионално образование на страните-участнички. Програма
Леонардо дава възможности на европейските граждани да придобият международно
признати компетенции. От друга страна, чрез европейския модел проекти, тя допринася
за иновации и подобрения в образователните системи на участващите страни.
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За проекта ITSM4SME
Проектът ITSM4SME се основава на резултатите от предишен проект INTERREG IVB
Central Europe project INNOTRAIN IT. Резултати от типа ITSM метод, концепция за
тренинг, тренинг материали, както и инструментът за моделиране ITSM бяха
адаптирани и пренесени в България, Румъния и Словения. В рамките на проекта шест
партньори от Австрия, България, Германия, Румъния и Словения си сътрудничат
успешно. Ръководител на консорциума е университетът в Хейлброн, Германия. Общият
бюджет на проекта възлиза на 400000 евро, от които грантът от Европейската комисия
е на стойност 300,000 евро.

За контакт:
Софийски университет „Св. Кл.
Охридски”
Проф. Красен Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
Марин Бързаков
barzakov@fmi.uni-sofia.bg
0888.804.329

Координатор на проекта
Dr. Claus Hoffmann
hoffmann@beatrixlang.de
Phone + 49 179 7381207
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