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A digitalizáció az életünk része 
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DigiTest - „Mennyire digitalizáltak a hétköznapjaink?” 
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Nyissa meg a böngészőjét: 
www.Sli.do   

Írja be az esemény kódot: MTT 

Jelszó: MTT 

 



Milyen típusú bevásárló listát részesít előnyben? 
a) Papíralapút 
b) Digitálisat 

c)  Nem járok bevásárolni          

Nem járok 
bevásárolni 
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Melyik típusú olvasást kedveli jobban? 

a) Hagyományos könyv 

b) eBook 
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Mennyire digitalizált a vállalata?  -  A megbeszélések Önöknél 

a) személyesen (az irodában) 

b) telefonon  

c)virtuálisan (ViCo/Skype) zajlanak 
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Hogyan értékeli vállalata digitalizáltságának mai szintjét az  
irodai és adminisztrációs folyamatokat illetően egy 1-től 10-ig 

terjedő skálán? 
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Nem elégséges    Javítandó 
 

Jó 



A „Hálózat a Digitalizációért “ kezdeményezéssel fontos, közös 
célokat akarunk elérni… 
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A „Hálózat a Digitalizációért“ kezdeményezés céljai 
 

• A DUIHK-ban lévő (tag-) vállalatok és partnereik 

versenyképességének növelése információ megosztással,  

tapasztalatcserével és gyakorlati példák bemutatásával. 

 

• A gazdaságpolitikai keretfeltételek közösen történő aktív  

alakítása a gazdasági helyszín vonzerejének javítása céljából 

 

• A Hálózat résztvevőinek, mint a Kormányzat és az államigazgatás 

kompetens, megbízható és korrekt partnereinek pozicionálása. 

 

• Az Egyesülés célja továbbá a digitális képzés és továbbképzés 

támogatása. 
 



A „Hálózat a Digitalizációért” kezdeményezés partnerei 
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A „Hálózat a Digitalizációért” kezdeményezés tevékenységének 
támogatói 
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Médiapartner  
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Az ajánlatokat  a „digitalizáció”, valamint egy logó kapcsolja össze 

A digitalizációt különböző formátumokon keresztül, téma és 
célcsoportorientált módon lehet elősegíteni 

DigiTalk 

DigiWorkshop 

DigiEvent 

DigiLearn  

A gyakorlati tapasztalatok cseréje és a trendek, következmények, 
lehetőségek, kockázatok és kihívások koncepcionális végiggondolása 
képezi a DigiTalk-ok központi elemeit. Ez megvalósulhat az egyes  
(tag-) vállalatoknál vagy nagyobb keretek között.   

DigiEvent-ek olyan rendezvények, ahol olyan ajánlatok és megoldások 

kerülnek bemutatásra, amelyek széles közönséget céloznak meg vagy 

olyan speciális alkalmak, ahol a digitalizációs sikerek és elképzelések 

megünneplése történik. 

A DigiWorkshop-ok esetében a tudományos kérdések és a jövőbeni kilá-

tások egyetemekkel és kutatóintézetekkel történő megvitatása történik. 

 A DigiLearn olyan tartalmi ajánlatokat foglal magában, amelyek  
digitalizációval kapcsolatos általános vagy specifikus ismereteket 
kínálnak. 

A „Hálózat a Digitalizációért” kezdeményezés megvalósításának eszköztára 
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• Memorandum szabályozza 
az egyes résztvevők 
együttműködését. 
 

• Irányítóbizottság koordi-
nálja a tevékenységeket. 
 

• Az egyes tevékenységek 
esetében projektjellegű 
kis munka- és ERFA-
csoportok jönnek létre. 
 

• A tevékenységek érté-
kelését és továbbfej-
lesztését az Irányító-
bizottság végzi. 

Az egymásra épülő elemek lehetővé teszik a „Hálózat a Digitalizációért” 
kezdeményezéssel kapcsolatos tevékenységek sikeres elvégzését 

DigiTalk 

DigiWorkshop 

DigiEvent 

DigiLearn  

Eszköztár Tiszta játékszabályok Közös logó 
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Miért érdekes az Ön számára a Hálózat? 

Gyakorlati példák 

Új digitalizációs trendek 

Kapcsolatépítés 

Új üzleti modellek 

1 

2 

3 

4 
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A DigiTémákkal kapcsolatos érdeklődése középpontjában…. áll  
(kérem, válasszon ki 5 területet) 
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Irodai 

digitalizáció 

Robotika 

Áruszállítás 

logisztikája 

Adminisztrá-

ciós folyamatok 
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2 

3 

4 

Ügyfél-

kapcsolatok 
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Termelési 

folyamatok 

Automatizálás 

Energia-

gazdálkodás 

Belső logisztika 
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Okos energia 10 

Dolgok 

internete 

Mesterséges 

intelligencia 
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