MÉRÉS, ADATGYŰJTÉS ÉS
TELEKOMMUNIKÁCIÓ
A víziközmű szektorban működő
szolgáltatókat az elmúlt években
egyre több üzleti, fogyasztói,
üzemeltetői kihívás éri, amik a
korábbiaktól eltérően lényegesen
gyorsabban jelentek meg, miközben
a működésben lévő nyilvánvaló
tartalékok eltűntek.

Az ehhez való alkalmazkodás, hosszú távon fenntartható válaszok
megfogalmazása az iparági szereplők részéről még inkább igényli a
rugalmasabb működésmódot, amihez azonban szemléletváltozásra
(is) szükség van.
Ezt támogatandó került a fókuszba a víziközmű szektor
digitalizálásának felgyorsítása és kiterjesztése a működés legtöbb
területére.
Ennek
egyik
eleme
az
információ-vezérelt
vállalatvezetés, ami a “megfelelő” adat, információ birtokában
megalapozottabb
döntéseket
és
rugalmasabb
működést
eredményez. Ehhez adatokra, információkra, ezek “optimális”
feldolgozására van szükség. DE!
Az elmúlt években elindult tendencia könnyen oda vezethet, hogy
az adatok, információk elárasztanak és “belefulladunk” az
adattengerbe.
A MaSzeSz következő webináriuma ezt a felvetést járja körbe.

Dátum
2021. szeptember 23. (csütörtök),
9.00 óra

Részvételi díj
MaSzeSz tagok részére (kedvezményes):
10.000 Ft + ÁFA/ webinárium
Nem tagok részére (teljes árú jegy):
12.000 Ft + ÁFA/ webinárium

Az online webinárium a részvételi díj ellenében a rendezvényt
követően is megtekinthető lesz.

Kapcsolat
Bővebb információ és jelentkezés:
www.maszesz.hu/esemenyeink

MaSzeSz Titkárság
e-mail: info@maszesz.hu
tel: 06 20 391 0909

TERVEZETT PROGRAM
2021. szeptember 23., 9.00 órától

09:00-09:05

Köszöntő
Veres Jenő - GEOMETRIA Kft., üzletág igazgató

09:05-09:20

Mérésadat gyűjtés tapasztalatok a Fővárosi Vízművek ZRt-nél
Fritsch Róbert - Fővárosi Vízművek Zrt., informatikai igazgató

09:25-09:40

Mérés adatgyűjtési tapasztalatok a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél
Fábrik Tamás – TRV Zrt., műszaki igazgató

09:45-10:00

Adatok a használat tükrében
Dr. Nagy Zsuzsanna - DHI Hungary Kft., ügyvezető

10:05-10:20

Távközlési technológiák összehasonlítása
Opitzer Gábor - SB-Controls Kft., ügyvezető

10:25-10:40

Gondolatok a vezeték nélküli mérésadatgyűjtésről és vezérlésről
Ilcsik Csaba - WaterScope Zrt., CEO

10:45-11:00

Kritikus infrastruktúra kibervédelme
Opitzer Gábor - SB-Controls Kft., ügyvezető

11:05-11:20

Adatvezérelt eszközgazdálkodás
Szűcs Péter- GEOMETRIA Kft., rendszertervező

11:25-11:35

Távközlési szabadságharc
Huber Tamás - VértesNet Kft., műszaki vezető

11:40-11:45

Zárszó
Veres Jenő - GEOMETRIA Kft., üzletág igazgató

Az egyes előadások között kb. 5 perc áll rendelkezésre a kérdésekre és válaszokra.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A webinárium támogatója:

2021. évi rendezvények támogatója:

A MaSzeSz 2021. évi működésének támogatója:

