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57. eBusiness Forum seminaari 23. - 24.5.2012
Tallinnassa
Irti arjesta, silti asiaa - lähde kanssamme suviseen Tallinnaan.
Olemme koonneet hyödyksesi monipuolisen seminaariohjelman, josta saat tuhdin annoksen
eBusiness Forum -asiaa. Esiintyjämme ovat todellisia asiansa tuntijoita, joilta saat uusia eväitä
tehtäviesi hoitamiseen.
Hyödynnä samalla tilaisuus tavata tuttuja ja luoda uusia suhteita.
Illalla meitä odottaa vastaanotto ja illallisbuffet Suomen suurlähetystössä, isäntänä suurlähettiläs
Aleksi Härkönen.
Päivien aikana käsiteltäviä aiheita ja kysymyksiä:
Sanomatyötä (EDI, XML, UBL)
Logistiikasta kansallisesti ja kansainvälisesti, älykästä liikennettä ja tehostusta paikantamisella ja
sähköisellä tiedonsiirrolla
Ajankohtaisia tullikysymyksiä tuonnista ja viennistä
Selvitystuloksia avoimesta lähdekoodista kuntasektorilla
Talousasioita, laskutusta ja maksatusta, suoraveloitusta, verkkolaskutusta sekä hankintojen
sähköistymistä
Näin naapurissa, verkkoasiointia, e-palveluita ja investointimahdollisuuksia
Avoimen datan bisnesmahdollisuuksia
Ja lisäksi: keskustelua ja verkottumista matkalla, päivällä ja erityisesti iltatapahtumassa Suomen
suurlähetystössä, jossa vieraina myös virolaisia yrityksiä

Keskiviikko 23.5.2012
10:25

eBusiness Forumin avaus, Sarianne Reinikkala, Finncontainers (puheenjohtaja)

10:30

Taloudellisia kysymyksiä, tuloksia, Harri Kanerva, Valueframe

11:00

Tehokkuutta kuljetustoimintoihin, Heikki Laaksamo, TIEKE
- sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) –hanke
tähtää suomalaisyritysten logistisen toiminnan parantamiseen tehostamalla
sähköistä tiedonsiirtoa logistisen ketjun osapuolten välillä

11:30

Ajankohtaista tullista, Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli, Sanoma-asioinnin tuki
- toiminta netissä ja koko tullausprosessin hallinta säästää aikaa, vaivaa ja rahaa
- EU:n tullilainsäädännössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, ne tulevat voimaan
vaiheittain ja niihin kannattaa varautua ajoissa

12:00

Lounastauko

13:00

Logistiikan ajankohtaisia näkymiä, Lauri Ojala, Turun Yliopisto
- kansallinen Logistiikkaselvitys 2012
- ulkomaankaupan logistiikan kilpailukyky ja pullonkauloja

13:40
14:20

Potku, sähköisen logistiikan jalkautus, Jari Salo, TIEKE
Verkottumistauko

14:40

Älykästä liikennettä yli rajojen, Matti Roine, VTT
- Suomi-Venäjä älyliikennekäytävä (FITRUS)

15:20

Paikannus liikenteen tehostajana, Risto Tiainen, NSN
- karsi turhat ajot
- tehosta kaluston käyttöä ja lisää turvallisuutta

16:00

Tauko

19:00

Vastaanotto ja illallisbuffet Suomen suurlähetystössä, isäntänä suurlähettiläs Aleksi
Härkönen
Pukukoodi: business casual

21:30

Ripeästi nukkumaan, jotta jaksetaan seuraavana päivänä…

Torstai 24.5.2012
9:00

Kunnallisia asiakkaita, Heikki Laaksamo, TIEKE
- tietotekniikka ja avoin lähdekoodi kuntasektorilla, selvitystuloksia

9:40

Pan-European Public Procurement Online (Peppol) hankkeen hyötyjä suomalaisille,
Olli-Pekka Rissanen, VM
- hankinta sähköistyy

10:20

Verkottumistauko

10:40

Kansallisen suoraveloituksen korvaaminen, Pia Linkola, OP-Pohjola-ryhmä

11:20

EU-yhteistyö, kitkaton verkkolaskutus, ajankohtaista, Verkkolaskufoorumin
ohjausryhmän puheenjohtaja Ari Pulkkinen, AgentIT Finland Oy

12:00

Lounastauko

13:00

E-services for business: convenience that counts, Anna Hrapovitskaja, ICT Demo
Center

13:25

Estonian-Finnish cooperation benefits, Jorma Kallio, Webmedia

13:50

Uudet mahdollisuudet Virossa, Aurelia Lorents, Enterprise Estonia - Viron
Elinkeinoedistämissäätiö
- Viron taloutta ja suomalaisia kiinnostavia investointimahdollisuuksia Virossa

14:15

Verkottumistauko

14:30

Tietoa jakoon, jaosta tietoa, Jyrki J.J. Kasvi, TIEKE
- avoin data on tullut ollakseen

15:00

Puheenjohtajan päätössanat
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Seminaarin hinta on TIEKEn jäsenille 575,00 € yhden hengen ja 540,00 € kahden hengen
huoneessa. Muille hinta on 675,00 € yhden hengen ja 635,00 € kahden hengen huoneessa.
Hintoihin lisätään alv 23 %. Laivamatkat, lounaat ja illallinen sisältyvät hintaan.
Majoituspaikkana on hyväksi havaittu ja keskeisellä paikalla sijaitseva Meriton Grand
Conference & Spa Hotelli
http://www.meritonhotels.com/Meriton+Grand+Conference++Spa/id/161/
PS. Hemmottele itseäsi! Hyödynnä hotellin rentoutuskeskusta sekä muita palveluita (varaa
seminaarihintaan sisältymättömät palvelut suoraan hotellista).
Oletko Facebookissa?
Myös eBusiness Forum on siellä, liity mukaan.
https://www.facebook.com/groups/212165700766/

Muutokset mahdollisia.
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