הזמנה לסדנא ייחודית לקנייני רכש מתקדמים
בדגש על רכש מערכות מידע
תתקיים בתאריך 14.2.2016 :בין השעות09:00-17:00 :
במכללת קוקה קולה בכתובת :אריה שנקר  7ראשל"צ (צמוד לאיקאה)
הסדנה מיועדת למנהלי רכש /קנייני רכש המעוניינים להעמיק את
התמחותם המקצועית בתחום בדגש על רכש מערכות מידע
מבין הנושאים שילמדו בסדנא
 רכש חומרה – טכנולוגיות ,הבדלים ,מקורי  /תואם  /ציוד מחודש
 תוכנה – הסכמי תוכנה ,תחזוקת תוכנה ,שדרוגים ,שינויים
 יועצים – בחירה והעסקת יועצים (ספקי "גולגלות") – פיתוח ,QA ,תחזוקה...
 חוזים מול ספקים – דגשים לרכש והבנת האפשרויות היסודות של זכויות קניין
רוחני ,מגבלות אחריות ,הסכמי "מחשוב ענן" ועוד
 תחום הגיבוי,DRP ,
 רכש והשוואת הצעות  - storageברוטו  /נטו ,מהירות גישה...
 מונחים בעולם מערכות מידע


טכנולוגיות וספקים מובילים

להל''ן סדר הסדנא
 -09:00-09:30התכנסות וארוחת בוקר קלה
מבוא לרשתות תקשורת נתונים
מרצה :מר יורם מלכה ,סניור נטוורקינג אינג'  ,טלדור תקשורת
חוזים מול ספקים – דגשים לרכש והבנת האפשרויות היסודות של זכויות קניין רוחני ,מגבלות
אחריות ,הסכמי "מחשוב ענן" ועוד
מרצה:עו"ד אמיר ונג ,שותף וראש מחלקת מחשוב והייטק ,משרד עו"ד רון גזית ,רוטנברג ושות'
רישוי תוכנה ארגוני – מה ספקי התוכנה לא רוצים שתדע ?
מרצה :אריה גליקמן CEO, LONG SIGHT
סקירת טכנולוגיות ומושגים מעולם השיווק הדיגיטלי והשפעתם על התמחור הסופי
מרצה :אלי פארCEO elevate ,
מערכת היחסים בין המנמר למנהל הרכש
מרצה:עדית שרויטמן ,סמנכ''לית מע' מידע ותקשוב ,קבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים
איש רכש  – 2016או פקיד ביצוע או יוצר ערך!
מרצה  :זיו ברץ ,מעצב עסקי בחברת  – modelZחדשנות במודלים עסקיים

הנחיית הסדנא :עם מיטב המומחים בתחום
מקום הסדנא :מפעלי קוקה קולה בכתובת :אריה שנקר  7ראשל"צ (צמוד לאיקאה
ההרשמה תיסגר בתאריך  – 5.2.2016כל הקודם זוכה – מס' משתתפים מוגבל!
עלות:
.1עבור חברי הפורום ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,מס' משתתפים מוגבל ומותנה ברישום
מראש.
.2עבור מי שאינו חבר בפורום עלות ההשתתפות הינה  450ש''ח  +מע''מ
 מס' משתתפים מוגבל.

.1טופס הרשמה לסדנה -עבור מי שחבר בפורום
אל :הפורום הישראלי לתפעול  /הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה
הנני מאשר השתתפותי בסדנה אשר תתקיים בתאריך14.2.2016 :
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס
נייד
דוא"ל

חנייה חופשית מחוץ למפעל

.2טופס עבור מי שאינו חבר בפורום
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס
נייד
דוא"ל

.1

העברה בנקאית – בנק מזרחי סניף  453מספר חשבון – 104269

.2

אני משלם /ת בהמחאה לפקודת '' הפורום הישראלי לתפעול בע''מ ת.ד  23725תל-אביב
 61231המצורפת בזאת.

.3

אני משלם /ת בכרטיס אשראי  -סה''כ לתשלום כולל מע''מ ____________

מס הכרטיס

סוג הכרטיס______________בתוקף עד  3________:ספרות בגב הכרטיס______________
שם בעל הכרטיס __________________ ת.ז של בעל הכרטיס___________________
חתימה _______________________:תאריך_____________________:
כתובת למשלוח החשבונית וח''פ החברה____________________________________:

נא לצרף טופס התחייבות מטעם החברה להסדרת התשלום

אנא החזירו את טופס ההרשמה המלא לפקס 03-6955978 :או לדוא"ל:
coo02@zahav.net.il
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה ,טל' 03- 6955994 :פקס03-6955978 :
אינטרפקס www.haforum-letiful.co.il 7945623-057 -

