IoT Adventure Forum 2018
15 май 2018г.
Хотел „Новотел София“
ПРОГРАМА
08:30 – 09:30

Регистрация

09:30 – 09:40

Официално откриване
o
o

09:40 – 11:00

Атанас Темелков, председател, Държавна агенция
“Електронно управление”
Албена Спасова, председател на УС, Международна
академия за обучение по киберразследвания

IoT: Когато приключението срещне технологиите
Пазарът на Интернет на нещата се развива с изключителни
темпове. Според анализаторите, разходите за Интернет на
нещата ще достигнат 772.5 милиарда долара през 2018г., което
представлява ръст от 14.6% спрямо прогнозните 674 милиарда
долара, изхарчени през 2017г. Интернет на нещата е революция
за обществото и приключение за нашия живот.
Какво още можем да очакваме? Достатъчно подготвени ли сме
за предизвикателствата на умното общество, умния бизнес и
умния живот?
Научете кои са последните тенденции и какво предричат IoT
стратезите. Подгответе се да настроите бизнеса си спрямо
новите тенденции.
o

o

o

Инвестицията в IoT: за изборите, колебанията и
резултатите от ранните проекти – Нели Вачева,
управител, IDC България
София, България: IoT като средство за създаване на
устойчива градска среда – Владимир Данаилов, главен
изпълнителен директор, Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции (СОАПИ)
IoT: последната миля – инж. Калин Цеков, създател и
управител, Навигато

11:00 – 12:30

IoT визия за бъдещето – 9 критични въпроса
Технологичните лидери и водещите IoT стратези и анализатори
са тук, за да повдигнат завесата на IoT бъдещето и да
дискутират върху основните предизвикателства и проблеми
пред Интернет на нещата и как да изградим умен, безопасен и
свързан свят.













IoT проектите са новост за доста компaнии. Какви са найголемите рискове, свързани с IoT днес?
Какви
eвропейски
политики
и
програми
подкрепят
развитието на IoT и в частност – умни градове? Какви
проблеми се опитват да адресират тези политики ?
С какви притеснения се сблъсквате, когато обсъждате IoT
проекти с клиенти и партньори?
Готовите платформи срещу "направи си сам". За и против,
плюсове и минуси.
Кои технологии в свързаността влият най-много на
развитието на IoT, как и защо?
IoT – въпрос на сигурност, доверие и безопасност.
Децентрализация и блокчейн. Има прогнози, че до 2020 г. до
10% от блокчейн решенията ще включват обработка на
данни от IoT сензори. Можете ли да коментирате за какви
цели ще се обработва информацията и какви проблеми на
интеграцията могат да се очакват?
IoT за потребителите или IoT за индустрията – посочете найдрастичните промени, които можем да очакваме в резултат
на използване на IoT в двата сектора в близките 5 години.
Регулация на IoT – възможна ли е?

Дискусия:
o
o
o
o
o
o

12:30 – 14:00

Обяд

Нели Вачева, управител, IDC България (модератор)
Веселин Арнаудов, директор “Развитие на иновациите”,
VMware
Иван Драгоев, управител, IndigoVerge
Николай Димитров, директор “Бизнес развитие”, HPE
Любомир
Станиславов,
изпълнителен
директор,
Аутомотив Клъстер България
доц. д-р Боян Жеков, преподавател, УниБИТ

14:00 – 15:30

Умните градове – сърцето
на иновациите в
дигиталните екосистеми

Индустрия 4.0 – време е да
трансформирате бизнеса си
















Умните градове като
национална стратегия
Технологии, мобилност и
устойчивост
Обществена сигурност и
умни градове
Умно осветление
Умно
управление
на
отпадъците
Умна околна среда
Управление на активите
на публичната
инфраструктура
Интернет от следващо
поколение
LPWAN технологии
Социална и обществена
значимост
Отворени процедури и
възможности за
финансиране на проекти

Добри практики
o

o

o

Умните градове –
Павлин Добрев,
технически директор, Бош
Софтуер Иновейшънс
еTicketing и eParking
решения за по-умни
градове
–
Николай
Недялков,
изпълнителен
директор Тикси и Павел
Христов, началник отдел
Информационнотехническо
обслужване,
община Велико Търново
Данните в
интелигентния
транспорт: изгубени в
лабиринта на правото?
– Иво Емануилов, юрист и
научен сътрудник към
Центъра за право на ИКТ
и интелектуалната
собственост (CITIP),
Католически университет
в Льовен













Технологии, които
трансформират
производството
Ролята на умните устройства в
умните системи
Предвиждаща поддръжка
Преодоляване на различията
между ИТ и ОТ
Роботика, квантови компютри
Обогатена реалност
Гъвкаво управление на активи
Големи масиви данни
Работа с доставчиците на
облачните устройства за
лесно обработване на големи
обеми от данни при Интернет
на нещата
От производство към услуги
Енергийна ефективност

Добри практики
o

o

o

o

Решения за свързаност на
IoT – Радослав Георгиев,
технически консултант за
мобилност и мрежови
технологии, HPE
Въвеждане на иновативни
VR и AR технологии в
производството – Биляна
Вачева, продуктов мениджър,
LensVR браузър
IoT транспорт – Ивайло
Тошев,
ИТ
мениджър,
Unimasters Logistics
Производство 4.0 – умно
наблюдение и обслужване
на роботи и честотни
регулатори– Васил Такев,
сегментен мениджър
Индустрия и канали за
дистрибуция, АББ България

15:30 – 16:00

Кафе пауза, време за комуникация

16:00 – 17:30

Разработване на IoT – Сигурност и защита на
разработване на бъдещето личните данни – голямото
предизвикателство пред
Интернет на нещата







Създаване и реализиране
на успешен IoT проект
Стратегии за
програмиране при
Интернет на нещата
IoT свързаност
Дизайн на приложенията
и разработка
Сигурност на устройствата
и приложенията
Автоматизацията среща
ИТ









Добри практики
o

o

o

o

17:30 – 18:30

Защита на данните „by design“
и “by default”.
Парадигмата на сигурността в
IoT среда
Прилагане на подходящите
техники за сигурност спрямо
различните нива на IoT
заплахи
Сигурност в облака
Подценяват ли се или се
надценяват рисковете при
Интернет на нещата?
Интернет на нещата и контрол
на критичните
инфраструктури

Добри практики

Edge устройствата в
o
индустриалния
Интернет на нещата –
Веселин Арнаудов,
директор Развитие на
иновациите, VMware
Изграждане на
o
индустриални IoT
решение: архитектура,
технологии и процес –
Иван Драгоев,
съосновател и управител,
IndigoVerge
Рискове за сигурността
и умни IoT проекти:
киберпространството
на кръстопът – Никита
Куртин, разработчик и
лектор, HackerU
Комуникация и
разплащания с
използване на DLT Христо Лалев, софтуерен
инженер, един от
оснавателите на
българската IOTA общност

Защита на лични данни на
етапа на проектиране –
ключ към спазването на
GDPR в Интернет на нещата
– Александра Цветкова,
директор, фондация LIBRe
Дроновете и защитата на
лични данни – GDPR в
небето – Антон Пулийски,
основател, Drone ARENA

Церемония по награждаване IoT Adventure Awards 2018

