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Pozvánka pro zástupce IT a vedení společnosti k účasti na konferenci 

 
Téma konference: “Kvalita v IT službách” 
 

Jménem pořadatelů konference dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci, která se věnuje 

reálným zkušenostem s nasazování best practices s cílem zajistit dodávku kvalitních IT služeb při 

optimalizovaných nákladech. Konference je zaměřena na praktickou využitelnost, řečníci 

konference jsou IT profesionálové, kteří se uvedené problematice věnují v praxi - practitioners, 

zastupují různé segmenty společností. Konference nemá za cíl podpořit prodej produktů nebo 

služeb.   

 

Nosné téma SDFI 2013: „Kvalita v IT službách“. 

Metodické rámce typu ITIL®, COBIT®, ISO/IEC 20000, SFIA®, Six Sigma®  přináší do oblasti 

řízení IT nový pohled na termín kvalita IT služeb. Tradiční pohled, zaměřený na použití moderních IT 

technologií nemusí být garancí kvalitního fungování IT z perspektivy uživatelů IT nebo vedení 

společností či organizací. Konference SDFI 2013 navazuje na velmi pozitivně hodnocený ročník 

2012, kdy hlavním tématem byl IT Service desk. Role service desku je však třeba vnímat v širším 

kontextu, v kontextu kompletního dodávání IT služeb, tedy i oblastí IT Service Delivery. 

 

Vystupující řečníci ze společností a organizací:  

 SFIA Foundation – Ron McLaren (London) 

 DHL Information Services (Europe) - David Čemus 

 Honeywell Czech republic - Petr Poměnka, Pavel Vala 

 ACO Industries - Dan Obrtel, Rudolf Kubíček 

 Olomoucký kraj - Jiří Šafránek 

 Aircraft Industries (Let Kunovice) - Zdeněk Surovik 

 ŠKODA AUTO - Jiří Nováček 

 Hella Corporate Center Central and Eastern Europe - Martin Dočekal 

 Infravision (Holandsko) - Martijn Adams 

 Česká spořitelna - Luděk Skokánek 

 itSMF CZE, itSMF SVK, MES Centrum, CACIO 

 

Informace o konferenci: 

 Místo a čas konání - BVV, Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno, 30.5.2013, 9:00 

 Registrace účastníků a další informace: www.sdfi.eu  

 Registrační poplatek je stanoven ve výši 8.500 Kč na osobu bez DPH, pro spřízněné organizace 

je poplatek 4.900 Kč na osobu 

 

Koncept konference: 

Konference SDFI je projekt podporující sdílení zkušeností s praktickou využitelností celosvětových 

best practices. Má podporu profesních sdruženími itSMF CZE, itSMF SVK, MES Centrum, CACIO i 

podporu řady IT profesionálů ze zahraničí. Konference si klade za cíl zprostředkovat realistický 

pohled na používání mezinárodních metodik a best practices v různých segmentech podnikání. 

Nebrání se názorům, které jsou v rozporu s převažujícími trendy, klade si za cíl podnítit konstruktivní 

diskuzi a různorodý pohled na aktuální výzvy v IT.  

 

Některé ohlasy z SDFI 2012: 

„Přínosné informace, skvěle zpracované prezentace, výborní řečníci“ 

„Prednášky viedli použivatelia a nie vendory“ 

„Velmi přínosná a zajímavá akce, na 100% se zúčastním ročníku 2013“  

http://www.sdfi.eu/

