Smart World - Multiaplikační karty
26. - 27. září 2013
OREA Wellness Hotel SANTON, Brno
Multiaplikační karty

Potenciál elektronických dokladů

Budoucnost elektronického bankovnictví

Vážené dámy, vážení pánové,
dnešní moderní elektronický svět prochází neustálými inovacemi. MONET+ trendy v elektronické komunikaci nejen
sleduje, ale v oblasti bezpečných řešení je také spoluvytváří. Rozmach elektronického bankovnictví, bezkontaktních
plateb a multiaplikačních karet nabízí vysoký potenciál pro jejich využití v řadě různých zákaznických segmentů
a aplikací. Očekávaný rozvoj v oblasti eGovernmentu počítá s bezpečnější autentizací a identifikací občanů nejen
v rámci komunikace se státní správou.
Pokládáte si otázku, jak se tato problematika dotýká právě Vás? Pojďte s námi nalézt odpovědi na 9. ročníku odborné IT
konference Smart World pořádané v termínu 26. – 27. září v Brně.
Svou účast na konferenci přislíbili řečníci ze sektoru dopravy, bankovnictví a státní správy, osobnosti z praxe i akademické půdy. Využijte tuto příležitost nejen k získání nových poznatků z oblasti smart security, ale také k setkání se
zajímavými lidmi.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jiří Beneš, obchodní ředitel MONET+

Přednášející:
Ondřej Veselský |

náměstek ministra vnitra, náměstek generálního ředitele České pošty

Zdeněk Adamec |

group IT security manager, Home Credit Group

Michal Hašek

|

předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje

Milan Hrdlička

|

vedoucí vývojové skupiny Identifikace & Autentizace, MONET+

Miroslav Lukeš

|

generální ředitel MasterCard Europe pro ČR

Peter Labis

|

sales manager, Hewlett-Packard SR

Roman Kotlán

|

výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty

Lukáš Kypus

|

business development, NFC Engine

Jiří Matějec

|

manager pracovní skupiny Platby v dopravě, Sdružení pro dopravní telematiku

Václav Matyáš

|

profesor Fakulty informatiky, Masarykova Univerzita Brno

Petr Mayer

|

Head of Special Businesses, ATOS

Josef Zeman

|

Account Manager, MONET+

Libor Šmíd

|

vedoucí obchodní skupiny Státní správa, MONET+

Partneři konference:

Registrace od 9:00 - hala hotelu Santon
Programové bloky:
čtvrtek 26. 9. 2013
Konference proběhne formou tří moderovaných odborných bloků.
BLOK I. (10:00 - 12:00)
Elektronické identifikační doklady na konci nebo v půli cesty?
Kam vlastně směřuje budoucnost elektronických dokladů a jaký je jejich potenciál?


Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne?
Libor Šmíd, MONET+



Využití a potenciál elektronických dokladů pohledem České Pošty.
Ondřej Veselský, Ministerstvo vnitra, Česká pošta



Elektronické doklady a jejich využití na Slovensku.
Peter Labis, Hewlett-Packard SK



Jak jsou na tom další státy Evropské unie?
Petr Mayer, ATOS



Rozvoj elektronických dokladů v České republice.
zástupce Ministerstva vnitra ČR (jméno bude doplněno)

OBĚD 12:00 - 13:30
BLOK II. (13:30 - 15:30)
Multiaplikační karty v dopravě a bankovnictví - setkávaní světů?
Jsme na poslední míli nebo v období renesance současné podoby bankovních karet?


Multiaplikační řešení.
Josef Zeman, MONET+



Přehled a vývoj karetního trhu.
Roman Kotlán, Sdružení pro bankovní karty



Éra multiplikačních karet do banky, vlaku či obchodu.
Miroslav Lukeš, MasterCard Europe



Jednotná dopravní karta?
Michal Hašek, Asociace krajů České republiky



Použití čipové karty v podmínkách dopravy?
Jiří Matějec, Sdružení pro dopravní telematiku

COFFEE BREAK 15:30 - 16:00
BLOK III. (16:00 - 18:00)
Brave the new world!
Jak bude vypadat elektronické bankovnictví za dvacet let? Nebude elektronický svět někde jinde?


Rok 2033: Hesla stále s námi?
Milan Hrdlička, MONET+



NFC řešení pro identifikaci a personalizaci
Lukáš Kypus, NFC Engine



Pohled akademika - věštění z křišťálové koule.
Václav Matyáš, Fakulta informatiky, Masarykova Univerzita



Všechno bude jinak.
Zdeněk Adamec, Home Credit Group

Partneři konference:

Společenský večer (19:00 - 22:00)
Večeře na lodi (raut) - Brněnská přehrada. Prohlídka hradu Veveří.
Ukončení (22:00)
Zakončení organizovaného programu.
pátek 27. 9. 2013
Volitelné varianty programu:
Odborný workshop (09:30 - 12:00)
Pořádá MONET+ ve spolupráci s Asociací poskytovatelů mobilních služeb (APMS).
NFC - kde jsme dnes a kde budeme zítra?
 Jiří Vítek, Telefónica Czech Republic
 Šárka Talaga, T-Mobile
 Milan Hrdlička, MONET+
Přihlášení účastníci mají po skončení workshopu zajištěn oběd.
Relax, hotelové wellness
V případě zájmu Vám wellness po dohodě zarezervujeme.
Více informací a nabídka služeb na www.infinit.cz.
Vlastní program
Individuální jednání a konzultace. Individuální program.
Registrace:
Probíhá on-line na stránkách www.smartworld-konference.cz.
V registračním formuláři vyplňte všechny požadované informace.
Uzávěrka registrace je 15.

září 2013.

Účastnický poplatek:
Registrujte se do 30. srpna 2013 za akční cenu 2.999

Kč bez DPH / osoba.

Od 30. srpna do 15. září za běžnou cenu 3.499 Kč bez DPH / osoba.
Na základě registrace Vám bude vystavena zálohová faktura.
Další informace:
Účastníci akce mají v rámci hlavního konferenčního dne zajištěn oběd, občerstvení během odborných bloků, dokumentaci, večeři a účast na společenském večeru. Součástí ubytování je snídaně.
Ubytování si hradí účastníci sami na hotelové recepci. Cena za dvoulůžkový pokoj je stanovena na 1.584 Kč s DPH, za
jednolůžkový pokoj 1.336 Kč s DPH. Součástí ubytování je snídaně.
Pořadatel:
MONET+, a.s.
specialista na bezpečnou elektronickou komunikaci
smartworld@monetplus.cz
www.smartworld-konference.cz

Partneři konference:

