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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Projektin hyödyt täysimääräiseen
käyttöön

Date: 
Maanantai, 17 helmikuu, 2014 - 15:00 - 17:30

Teema
Työpaja ja verkostoitumista.  Kuinka saada projektin tuotokset ja hyödyt täysimääräiseen käyttöön.
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Tilaisuuden tavoite ja osallistujien saama hyöty
Määritellä tärkeimmät esteet ja ongelmat joiden takia projektin tuotosten täysimääräisen käyttö projektin
päättymisen jälkeen on puutteellista.
Toimenpiteet joilla edellä mainitut esteet voidaan raivata pois suunnittelu- tai toteutusvaiheissa.

Tilaisuuden agenda

 Aika
 Kesto
(min)

 Aihe  Esittäjä

15:00 15 Tilaisuuden avaus ja järjestäjien uutiset
Pasi Kivimäki /
Pasaati

15:15 30
Ryhmätyötä ja verkostoitumista: 
Tärkeimmät esteet projektin hyötyjen täysimääräiseen
jalkauttamiseen.

 

15:45 20 Tulosten purku  

16:05 10 Kahvitauko  

16:15 20
Ryhmätyö: 
Toimenpiteet, joilla varmistutaan projektin hyötyjen ja
tuotosten jalkauttaminen
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16:35 50 Tulosten purku  

17:25 5 Tilaisuuden päättäminen
Pasi Kivimäki /
Pasaati

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen
Ilmoittaudu sähköpostilla Pasi Kivimäelle (pasi.kivimaki@pasaati.com) kun olet tulossa tilaisuuteen. 
Ilmoittatumiset tarvitaan, jotta saadaan tila ja tarjoilut sovitettua oikean henkilömäärän mukaan.

Paikka
Ilmoitetaan myöhemmin.

Registration starts: 
Keskiviikko, 8 tammikuu, 2014 - 15:30
Tapahtumalaji: 
Koulutus ja seminaarit

YHTEYSTIEDOT
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Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

Pitky_ry

RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.
Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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