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In English

Leidien kesäseminaarin terveiset

ICT Ladies verkoston kesäseminaari järjestettiin 4.6.2018. Tilaisuudessa tarkasteltiin digitalisaatiota organisaation
kyvykkyyden, muutosvalmiuden ja johtamisen näkökulmasta. Pohdittiin miten digitalisaatiota pitäisi johtaa ja
miten jalkauttaa organisaatiossa.

Loistavat esiintyjät ja näkökulmat pitivät mielenkiinnon ja keskustelun yllä koko päivän!

        Anne Koskinen-Kanniston (Stara Consulting Oy) kanssa pohdittiin mitä digitalisaatio tarkoittaa, mitä
siltä odotetaan ja riittääkö aiheesta käydyn keskustelun taso, otsikolla ”Digitalisaatio – hyvä renki, huono
isäntä”
        Liiketoimintajohtaja Kristiina Härkönen valaisi miten uudenlaista kulttuuria luodaan Goforella ja
miten sitä johdetaan

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://sslpitky.tivia.fi/Shibboleth.sso/Login?target=https%3A//sslpitky.tivia.fi/
http://pitky.fi/fi
http://pitky.fi/fi/yhdistys
http://pitky.fi/fi/tapahtumat
http://pitky.fi/fi/pmclub
http://pitky.fi/fi/ictlady
http://pitky.fi/fi/pitkyber
http://pitky.fi/fi/yhteystiedot
http://pitky.fi/fi/jasen_menu
http://pitky.fi/fi/english
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Artikkelilaji: ICT Ladies

        Digitalisaation johtamisesta kuulimme UPM:n IT Vendor Managerilta Jaakko Avikaiselta esityksessä
”Digitalisaatio yrityksen ekosysteemissä”
        Keinoäly, robotiikka, automaatio, miten nämä liittyvät toisiinsa ja miten saamme tätä kaikkea
hyöynnettyä entistä paremmin? ”Älyä IoT:hen” teemaa avasi Toimitusjohtaja Katariina Valli Zyfra Oy:sta.

 

Tilaisuudesta enemmän löytyy Anne-Koskinen-Kanniston blogista:

http://ajatuksenaalloilla.blogspot.com/2018/06/digitalisaation-aalloilla.html#more

Sekä materiaalia alla liitteinä.

 

Kiitos MeetIT Ladies loistavasta tilaisuudesta!

 

 Digitalisaatio-esitys 5.6.2018.pdf
 gofore_yrityskulttuuri.pdf
 UPM_digitalisation_infograph_May 2018.pdf
 Zyfra_and_AI_05_06_2018.pdf
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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