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Az NJSZT GIKOF (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási
Fórum) szakmai szervezet tizennegyedik alkalommal szervezi meg az évente nagy érdeklődéssel kísért
konferenciáját. A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson hazai és külföldi szakembereknek, egyetemi
kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari szereplőknek és fejlesztőknek a témához kapcsolódó munkáik bemutatására,
a vélemények ütköztetésére, kutatói hálózatok építésére, a hasznos eszmecserére.
Többek között a következő témákban várunk előadásokat:
• Az üzleti tevékenységet, innovációt, versenyképességet növelő új technológiák.
• Üzleti folyamatok modellezése: modellvezérelt architektúrák, modellező nyelvek, fejlesztési elvek,
módszerek, eszközök.
• Tudásalapú megoldások, alkalmazási területek és hatékonyságuk.
• Vállalat-szintű integráció (IT-rendszerek és adatok, adatbázisok integrációja).
• Big Data menedzsment: adattárolás, feldolgozás, adatbányászat; elemzések, idősorok vizsgálata.
• Nyílt forráskódú megoldások alkalmazása az üzleti területen, hatékonyságuk.
• Az informatika üzleti értéke, hatékonyságvizsgálat, elemzési módszerek.
• Ipari megoldások: Ipar 4.0 és IoT kihívások, újszerű módszerek, szoftverek és architektúrák.
• Kapcsolt területek: bioinformatikai megoldások, önvezető járművek stb.
• Oktatás, képzés: Gazdaságinformatikus BSc-, MSc- szakok, szakképzés (duális képzés, piaci igények vs.
képzés, kompetenciák változása, változáskövetés az oktatásban, eszközök, szakemberek mobilitása stb.).
A konferencia időpontja és helyszíne: 2018. november 9-10., Soproni Egyetem
Információk az előadások jelzésével kapcsolatban:
- A tervezett előadásról egy maximum 4.000 karakteres absztraktot kell benyújtani on-line, magyar vagy
angol nyelven. (az előadást a konferencián az absztrakt nyelvén kell megtartani).
- Jelentkezni lehet szóbeli illetve poszterelőadásra.
- Az absztraktok elfogadásáról a Programbizottság dönt.
- Az absztrakttal szemben támasztott részletes formai követelmények a konferencia honlapján találhatóak
(http://www.ogik2018.hu).
Fontosabb dátumok:
•
2018. szeptember 15.: absztraktleadás határideje.
•
2018. október 1.: szerzők értesítése.
•
2018. október 10.: kedvezményes regisztráció határideje.
•
2018. november 9-10.: konferencia Sopronban.
Részvételi díj, amely magában foglalja az OGIK’2018 konferencián való részvétel szervezési költségeit, a péntek
esti fogadás, a pénteki és szombati ebéd, a kávészünetek és a kiadvány költségeit, valamint a konferenciával
kapcsolatos jogszabályban előírt járulékokat:
Kedvezményes díj / Díj kedvezmény nélkül
•
Üzleti szféra:
30.000 Ft / 35.000 Ft
•
Oktatók, kutatók:
25.000 Ft / 30.000 Ft
•
Hallgató / PhD hallgató / nyugdíjas: 15.000 Ft* / 20.000 Ft*
* Ezen részvételi díj igénybevételéhez a jelentkezőnek igazolnia kell hallgatói / doktorandusz/ (nem
dolgozó) nyugdíjas státuszát!
A rendezvény szervezői
A konferencia programbizottságának elnöke Raffai Mária (Széchenyi István Egyetem, Győr), társelnöke Bacsárdi
László (Soproni Egyetem, Sopron). A konferencia szervezőbizottságának elnöke Bacsárdi László, társelnöke
Bencsik Gergely. A szervezőbizottság az ogik2018@inf.uni-sopron.hu címen áll rendelkezésre.
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