OKRUGLI STOLOVI
Okrugli stolovi predstavljaju rezime dnevnih tematskih cjelina, a posebno se tretiraju kao mjesto
za razmjenu ideja, stavova, prijedloga, pitanja i odgovora. Sudjeluju predstavnici organizatora,
tvrtke sudionici Dana i novinari. Okrugli stolovi održavaju se u velikoj dvorani HKD.
Srijeda, 12. lipnja 2002.
Vrijeme Tema
18:00
10. godina Interneta u Hrvatskoj

Moderator
Vesna Vrga, CARNet

Četvrtak, 13. lipnja 2002.
Vrijeme Tema
18:00
Pravni aspekti elektroničkog sklapanja ugovora

Moderator
Jasna Kulušić, HUP-Rijeka

Jasna Kulušić, ravnateljica regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca u Rijeci, kao
moderator okruglog stola usmjerit će raspravu na osobitosti elektroničkog sklapanja ugovora,
odnosno određenje, pravnu narav i podjelu. Raspravljat će se i o temeljnim pravnim pitanjima kao
što su dokazivanje, vjerodostojnost očitovanja volje (glede elektroničkog potpisa), mjesto
sklapanja ugovora, vrijeme sklapanja ugovora, pravo zaštite potrošača, pravna odgovornost
posrednika, mjerodavno pravo te tijela nadležna za rješavanje sporova (ADR, ODR).

RADIONICE
Radionice su namijenjene menadžerima, poduzetnicima i poslovnim ljudima te IT profesionalcima.
Radionice se održavaju u maloj dvorani HKD-a u trajanju od 90 minuta. Sudjelovanje je moguće
samo uz prethodnu prijavu.
Četvrtak, 13. lipnja 2002.
e - business radionice
Vrijeme Tema
09:30
Kako iskoristiti e-mail u poslovanju?
11:15
Kako voditi poslovanje tvrtke na Internetu?
13:00
Kako izraditi poslovni web?
14:45
Kako otvoriti i voditi dućan na Internetu?
16:30
Kako povezati sve lokacije Vaše tvrtke putem
Interneta?
Petak, 14. lipnja 2002.
IT radionice
Vrijeme Tema
10:00
Sigurnost - preduvjet za e-poslovanje
12:00
Nadzor i upravljanje mrežama
15:30
Razvojni alati

Voditelj
Davor Erceg, Microsoft Promotor
Martina Šimat, HTHinet
Sabina Prpić Smeh, Multilink
Silvije Krznar, HThinet
Ričard Brešković, Hrvatski
Telekom

Voditelj
Maja Mojaš, Recro-Net
Computer Associates
Željko Švedić, Microsoft Hrvatska
Tomislav Bronzin, Citrus

kontakt: T/F +385 51 320 250 :: hdi@multilink.hr :: www.hdi.multilink.hr

PREZENTACIJE
Prezentacije su namijenjene užem krugu ljudi, prvenstveno potencijalnim poslovnim partnerima.
Iako je ulaz slobodan, one su poluzatvorenog tipa, za ljude koji su upućeni u tematiku i s kojima
se lako može ostvariti dvosmjerna komunikacija (u vidu pitanja, sugestija, prijedloga i sl.).
Prezentacije se održavaju u maloj dvorani HKD.
Srijeda, 12. lipnja 2002.
Vrijeme
Tema
12:30
Cyber Tr@ders - THE STOCK
GAME, virtualna igra dionicama

Organizator
FIMA Vrijednosnice

Cyber Tr@ders - THE STOCK GAME je virtualna igra dionicama u kojoj igrači mogu pokazati
svoje znanje i umješnost u trgovanju vrijednosnim papirima na hrvatskom tržištu kapitala. Nakon
besplatne registracije i upisa osnovnih podatke o sebi, koristeći dobiveno korisničko ime i lozinku,
igrači mogu početi trgovati vrijednosnim papirima, a na osobnom računu igrača nalazi se
100.000,00 kuna (naravno virtualnih). Ulaganjem virtualnih 100.000,00 kuna u dionice trgovačkih
društava u Republici Hrvatskoj, igrači kreiraju vlastiti portfelj vrijednosnih papira i naravno
zarađuju, a najuspješnije čekaju vrijedne mjesečne nagrade te glavna, godišnja nagrada u igri
Cyber Tr@ders - THE STOCK GAME
Petak, 14. lipnja 2002.
Vrijeme
Tema
14:00
IT Center e-Learner (LMS)

Organizator
IT Center

U uvodu će biti govora o svjetskom SCORM standardu koji propisuje okolinu sustava za udaljeno
učenje. Nakon kratkog pregleda arhitekture pokazat ćemo kako se koristi LMS. Različitim
prijavama na aplikaciju vidjet ćemo module: content delivery, administration, mentoring, tracking i
collaboration. Za vrijeme prezentacije, u jednoj od učionica IT Center-a u Zagrebu bit će
organiziran virtualni razred s mentorom u koji ćemo ući on-line i uključiti se u proces učenja.

TRIBINA
Tribina je zatvorenog tipa, odnosno njeni sudionici su isključivo pozvani od strane moderatora.
Ista se održava u maloj dvorani HKD.
Srijeda, 12. lipnja 2002.
Vrijeme
Tema
14:00
Moderna komunikacija ženskog
poduzetništva

Moderator
KRUG – Hrvatska udruga
poslovnih žena i Ergonet
Internet Centar
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