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Programa
8:30 - 9:15 

9.15 - 9:45

9:45 - 10:15

10:15 - 10.45

10:45 - 11.15

11:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:30

13.30 - 14.00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:50

14:50 - 15:00

15:00 - 16:00

Dalyvių registracija. rytinė kava

Įžanginis žodis – Vizija orientuota į klientą. “Skaitmeninės ekonomikos diegimas”
 – Denis Gacicha
Ką reiškia klientų patirtis "Schneider Electric" įmonėje?

"Schneider Electric" tai pirmaujanti įmonė skaitmeninės transformacijos energijos valdyme ir automatizavime.Mes didžiuojamės tuo,
 kad dirbame su klientais ir partneriais skaitmeninės revoliucijos priekinėse linijose, siekdami užtikrinti, kad "Life Is On"yra visiems
 bet kur ir bet kuriuo momentu. Kartu mes skaitmenizuojame mūsų gyvenimą

EcoStruxture Power - Saugus, patikimas ir išmanus elektros paskirstymas – Tomas Bakanas
Išmanusis elektros paskirstymo tinklas – kas tai ir kokias naudas gauna vartotojas. Kaip gauti maksimalią 
naudą iš komunikuojančio paskirstymo tinklo su elektros tinklo monitoringo ir analitikos programomis.

Kavos pertraukėlė

Ecostruxure Grid – Įmonė, kaip elektros mikrotinklas  – Andrius Šablinskas
Pingant paskirstytiems energijos šaltiniams (saulės elementams, vėjo jėgainėms, akumuliatorių baterijoms – angl. DER), juos galima 
efektyviai valdyti įmonės tinkle bei turėti prognozuojamas išlaidas energijos resursams. DER taip pat leidžia optimaliai išnaudoti
 leistinąją galią bei padidinti patikimumą

EcoStruxture Machine - Machine Advisor išmanioji pagalba pramonės mašinoms 
– Lauras Iljinas/ Paulius Dambrauskas
EcoStruxure Augmented Operator Advisor tai "Schneider Electric" sprendimas pagrįstas "Papildytos realybės" technologija, suteikiančia 
operatoriams galimybę realaus laiko duomenis ir virtualius objektus matyti gamybos aplinkoje naudojant plančetinio kompiuterio kamerą. 
Naudojant šią technologiją galima išvengti nenumatytų ir brangių pramonės mašinų prastovų ir efektyviau atlikti techninės 
priežiūros ir remonto darbus

Pietūs

Ecostruxure building – sprendimai pastatų valdymui– Šarūnas Miknevičius
"EcoStruxure ™ Building" - atvira IOT platforma, skirta automatizuotiems pastatams, kuri sukuria pridėtinę vertę visoje pastato ekosistemoje.
 
EcoStruxture Machine – produktų naujienos ir sprendimų naujienos – Lauras ljinas
Naujienų pristatymas: kintamo greičio pavara ATV320 IP66, nauji operatoriaus pultai ST6, itampos kontrolės relė su NFC technologija …

Kavos pertraukėlė

Schneider Electric skaitmeniniai įrankiai – Laurynas Jucius
Skaitmeninių įrankių bei programinės įrangos apžvalga per projekto gyvavimo ciklo prizmę Schneider Electric indėlis prie kokybiško, 
saugaus, šiuolaikško, bei paruošto ateičiai sprendimo realizavimo.

Instaliuotojų čempionatas 2018 - Arnas Lisauskas
Schneider Electric indėlis prie kokybiško, saugaus, šiuolaikiško, bei paruošto ateičiai sprendimo realizavimo.

Instaliuotojų čempionato baigiamojo etapo stebėjimas, diskusija

Registracija:
https://www.surveymonkey.com/r/VM3HJVY 

“Skaitmeninė Transformacija”


