Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani
vas z veseljem vabi na

PREDSTAVITEV ČEŠKIH PODJETIJ S PODROČJA
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ IN E-MOBILNOSTI
DATUM: sreda, 10. april 2019
URA: 10:00
KRAJ: GZS, dvorana C (1. nadstropje), Dimičeva ulica 13, Ljubljana

10:00 – 10:05
10:05 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 14:00

PROGRAM:
Uvodni pozdrav – Njena ekscelenca Věra Zemanová, veleposlanica Češke republike (dvorana C)
Kratke predstavitve čeških podjetij (dvorana C)
Individualni B2B/B2G sestanki med češkimi in slovenskimi gospodarskimi in javnimi subjekti (dvorana B)
Pogostitev in mreženje (predprostor pred dvoranama B in C)

Udeležba na dogodku je brezplačna, zato izkoristite enkratno priložnost za navezovanje novih kontaktov, širitev obstoječega poslovanja
z vrhunskimi tehnologijami in/ali razvojno sodelovanje! Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.
Vljudno vas naprošamo, da svojo udeležbo na dogodku potrdite in navedete, s katerimi podjetji s spodnjega seznama bi se radi sestali v
okviru individualnih sestankov najkasneje do petka 5. 4. 2018: ga. Dagmar Šober, m: +386 41 679 104, e: dagmar_sober@mzv.cz

Organizacijo dogodka je finančno podprlo Ministrstvo za zunanje zadeve Češke republike.

Podjetje

Revolgy Business Solutions s.r.o.
https://www.revolgy.com

SEFIRA spol. s r.o.
https://www.sefira.cz/en/home/

VOLTDRIVE s.r.o.
https://www.voltdrive.com/en/

Opis dejavnosti
Revolgy je strokovnjak za tehnologije in rešitve v oblaku.
Do sedaj je pomagal več kot 1.500 podjetjem v 15
evropskih državah, da zmanjšajo stroške, prihranijo čas,
poenostavijo postopke in izboljšajo uporabniške izkušnje
svojih zaposlenih. Zagotavlja celovito implementacijo od
načrtovanja in arhitekture sistema preko change
managementa, migracije podatkov, usposabljanja do
razvoja oblačnih aplikacij po meri. Podjetje Revolgy je
certificiran Google Cloud Premier Partner, Amazon Web
Services Partner in leta 2013 je prejelo nagrado Google
EMEA Special Contribution Award.
SEFIRA je dobavitelj IT rešitev in storitev. Ukvarja se z
implementacijo standardov uredbe eIDAS z namenom
ustvarjanja, verifikacije in dolgoročne hrambe elektronskih
dokumentov. Na področju varnosti nudi rešitve in
svetovanje v zvezi z elektronsko identiteto, PKI ter identity
managementom. SEFIRA zagotavlja kompleksne storitve
od razvoja IT strategije preko oblikovanja arhitekture
informacijskega sistema, razvoja programske opreme po
meri do integracije podatkov in sistema.
VOLTDRIVE nudi celovito tehnologijo in know-how s
področja polnilne infrastrukture po meri naročnika. V
svetovnem merilu spada med vodilne proizvajalce aktivnih
in pasivnih komponent za gradnjo omrežij ter
elektromobilnost. Polnilne postaje VOLTDRIVE zajemajo
širok nabor rešitev od hišnih postaj za zunanjo in notranjo
rabo, preko polnilnih kompleksov na visokokapacitetnih
parkiriščih do prostostoječih javnih polnilnih postaj z
neomejenim dostopom. Izdelki VOLTDRIVE izpolnjujejo
zahtevane varnostne standarde in prinašajo najnovejše
trende s področja tehnologij in standardizacije.

S kom se želimo srečati
Gospodarske družbe, ki jih
zanimajo napredne poslovne
rešitve in aplikacije
Gospodarske družbe, ki imajo
zunanjega izvajalca IT
Ponudniki IoT
Inovativna razvojna podjetja in
start-upi

Integratorji programske opreme
ter IT sistemov
Javnopravni subjekti, ki jih
zavezuje uredba eIDAS
(ministrstva, zemljiški kataster,
vojska idr.)
Gospodarske družbe z velikimi
količinami dokumentov (banke,
zavarovalnice idr.)

Partner, distributer in/ali
ponudnik s področja
infrastrukture za polnjenje
električnih avtomobilov, tudi v
kombinaciji z uporabo obnovljivih
virov energije.

