Ke 23.11.2016, klo 8.00-11.00
Rauma, Suojantie 2, SAMK Merimäen auditorio 122 (1. kerros)
Haluatko parantaa asiakaskokemusta, tehostaa toimintaa tai kehittää uusia tuotteita? Avain oikeisiin
päätöksiin ja menestyvään liiketoimintaan löytyy datasta. Data voi olla peräisin monesta lähteestä
joko yrityksen sisältä tai sen ulkopuolelta. Datan arvo on sen sisältämässä tiedossa. Dataa
jalostamalla saadaan tuotettua ymmärrettävää ja hyödyllistä tietoa, jota voidaan käyttää
päätöksenteon tukena. Tiedon hyödyntämisestä on tullut kilpailukyvyn edellytys kaikilla toimialoilla.
Analytiikka pitää sisällään datan keräämisen, analysoinnin ja käytön organisaation toiminnan tukena.
Painopiste on tulevan ennakoinnissa ja optimoinnissa. Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii
organisaatiolta analytiikkakyvykkyyden rakentamista.
Seminaari auttaa sinua kääntämään datan liiketoiminnaksi. Saat käsityksen siitä, mitä avoin data on
ja miten sitä voi monin erin tavoin hyödyntää liiketoiminnassa. Ymmärrät data-analytiikan tarjoamat
mahdollisuudet. Saat uusia näkökulmia tulevaisuuteen ja ideoita liiketoimintasi kehittämiseen.
Löydät uusia käyttökohteita organisaatiosi olemassa oleville tietovarannoille.
Tervetuloa kuulemaan datan hyödyntämisen mahdollisuuksista ja käytännön kokemuksista
liiketoiminnassa. Samalla pääset verkostoitumaan ja varmistamaan organisaatiosi mahdollisuudet
menestykseen.

Ohjelma
8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
8.30 Avaus
Sari Mantere, Rauman yrittäjät
8.40 Avoimen datan mahdollisuudet liiketoiminnassa
Petri Linna, projektipäällikkö,
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
9.00 Data-analytiikalla tehokkuutta toimintaan
Timo Ranta, projektipäällikkö,
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
9.10 Data-analytiikan verkostot Satakuntaan
Janne Harjamäki, projektitutkija,
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos

Ilmoittautuminen
21.11.2016 mennessä
petri.linna@tut.fi,
p. 040 826 2720 tai
lomakkeella
Tarkista viimeisin tieto
sivustoilta
www.avoinsatakunta.fi
www.datatiede.fi

9.20 Mittaustiedolla miljoonasäästöihin
Mikko Sainio, ionSign Oy
9.30 Sää synnyttää kysynnän
Ville Strandman, Sunsää Oy
9.40 Datasta bisneshyötyjä isossa norjalaisessa
autoalan yrityksessä
Petri Sysilahti, pääsuunnittelija, Elinar
9.50 Meriteollisuuden muutos digitaalisuuden avulla
Iiro Lindborg, Rolls-Royce
10.00-11.00 Työpaja
Datan hyödyntämisen mahdollisuudet yrityksissä

AJATAR
Ajatar-hankkeessa edistetään muun muassa avoimen datan ja
avointen verkkokoulutusten hyödyntämistä satakuntalaisissa
pk-yrityksissä.
Lisätietoa: www.avoinsatakunta.fi

Data-analytiikan osaamiskeskittymä
Osaamiskeskittymä edistää data-analytiikan hyödyntämistä
satakuntalaisten yritysten liiketoiminnan tehostamisessa.
Toteutamme tehtävää jakamalla aiheeseen liittyvää tietoa,
luomalla verkostoja eri osapuolten välille, järjestämällä
tapahtumia ja osallistumalla muiden tahojen järjestämiin
tapahtumiin.
Lisätietoa: www.datatiede.fi

Tapahtuma on maksuton!

