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Azonosítás és adat – Az üzleti folyamatok új kőolaja
1. nap
 A szabványos azonosítás szerepe az üzleti folyamatokban, trendek a kezdetektől napjainkig
Európában és a nagyvilágban.
 GS1 szabványos azonosító kulcsok.
 Magasabb szintű azonosítás és szabványos adathordozóik.
 Szabványos adathordozók készítése és alkalmazása a gyakorlatban.
 Korszerű adattovábbítási IT megoldások a GS1 Magyarországtól.
 IoT megoldások GS1 szabványok alkalmazásba vételével.
2. nap
 Adatstruktúrák és adatelemek a világban  Nem GS1 szabványos azonosító rendszerek,
összehasonlításuk és alkalmazásuk.
 A GS1 Adatmegosztási és nyomonkövetési szabványai.
 A GS1 nyomonkövetési szabványai, nyomonkövetés a gyakorlatban, magyarországi
esetpéldák I-II.
 Az üzleti kommunikáció és a logisztikai folyamatok szabványos megoldásainak bemutatása
a magyar felsőoktatásban.
 Az egészségügyi szektor ellátási folyamatainak optimalizálása.
 A blockchain technológia és alkalmazása nyomonkövetési rendszerek kidolgozásában, az
IDDA projekt.
 A GS1 szakértői és egyéb képzései, napi program zárása, összefoglaló.

A tréning ideje és
időtartama:

2020. július 24-25. (9:00-16:15)

Helyszín:

A jelentkezők számától függően elegáns belvárosi helyszín Budapesten

Szakmai vezető:
Krázli Zoltán
Előadók:

Viszkei György
Krázli Zoltán
Vatai Krisztina
Kétszeri Dávid
Magyar Róbert
Regős Péter
Dr. Tamás Péter
Köves Gergely

(elnök - GS1 Magyarország)
(szektormenedzsment igazgató - GS1 Magyarország)
(üzletfejlesztési igazgató - GS1 Magyarország)
(üzletkapcsolati igazgató - GS1 Magyarország)
(felsőoktatási kapcsolatok referens - GS1 Magyaro.)
(AIDC szakértő - NOKIA)
(intézetigazgató - Miskolci Egyetem, Logisztika Int.)
(senior projekt menedzser - TE-FOOD International)

Részvételi díj:

190.000 HUF + ÁFA

Jelentkezési
határidő:

2020. július 20.

Kedvezményes ár:

150.000 HUF + ÁFA (2020. július 06-ig!)
A részvételi díj ebédet és kávészünetet tartalmaz.

MLE Központi Irodája – 1066 Budapest, Teréz krt. 38. 1. em. 124.
Bővebb információ: Tel.: +36 (1) 484-6407, +36 (1) 484-6414, +36 (20) 479-4443
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MLE céges tagoknak 10% kedvezmény a részvételi díjból, az egyéni tagok az éves tagdíjukat írhatják le!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

