ÚTON A DIGITÁLIS
FELZÁRKÓZÁS FELÉ
„..mikor a digitális átalakulás valósággá válik.”
(Manuel Parra, XYLEM)

Paradigmaváltás korszakát éljük!
Új nézetekkel, fogalmakkal,
szakkifejezésekkel találkozunk,
feszegetve szakterületük,
tudományunk határait. Újra tanuljuk
a szakmánkat, értelmezünk új
kifejezéseket. Igy ismerkedünk meg
a digitális vízgazdálkodással, annak
alapelveivel és a jó gyakorlatokkal.

A MaSzeSz „Úton a digitális felzárkózás felé” című félévzáró
webináriuma igazi különlegességekkel szolgál a digitális fejlődés
világából.
Sok adatot gyűjtünk, de
➢ ki tudunk- e bányászni minden információt a halmazainkból?
➢ ha ismerjük fogyasztóink szokásait, javíthatunk-e a
szolgáltatásokon?
➢ biztonságban tudhatjuk-e adatainkat, vagy soha nem érhető el a
teljes biztonság?
➢ bevethetjük-e a gépi tanulást a szennyvíztisztító telep
döntéstámogatói rendszerének megsegítésére?

Dátum
2021. július 1. (csütörtök),
9.00 óra

Részvételi díj
Ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A webinárium nyári különlegességekkel szolgál a vízipar szereplői
számára. Igazi diszruptív eljárásokkal, eszközökkel ismerkedhetünk
meg.
Az online webinárium a részvételi díj ellenében a rendezvényt
követően is megtekinthető lesz.

Bővebb információ és jelentkezés:
www.maszesz.hu/esemenyeink

Kapcsolat
MaSzeSz Titkárság
e-mail: info@maszesz.hu
tel: 06 20 391 0909

TERVEZETT PROGRAM
2021. július 1., 9.00 órától

09:00-09:05

Köszöntő
Dr. Major Veronika - MaSzeSz, alelnök

09:05-09:30

A víz mellet az adat is érték - Mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei
a vízgazdálkodásban
Dr. Sebestyén Viktor - PE, Fenntarthatósági Megoldások Kutatólabor,
kutatócsoport vezető

09:35-09:50

IoT által kínált lehetőségek a víziparban
Németh Csilla - WaterScope Zrt., sales manager

09:55-10:20

Digitalizáltsági szint mérése és fejlesztése a települési vízgazdálkodásban
Galambos Péter - MaSzeSz Digitális Vízipari Platform, társelnök

10:25-10:40

Élenjáró digitális megoldások a Xylemtől
Mohácsi Péter - Xylem Water Solutions Kft., üzletfejlesztési vezető

Támogatói percek
10:50-11:15

ZALAVÍZ: irány a digitális körkörös vízgazdálkodás
Arnhoffer András - Zalavíz Zrt., vezérigazgató

11:20-11:45

Az üzemeltetetési költségek csökkentése a gépi tanulási módszerekkel
Koncsos Tamás - BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék,
tudományos munkatárs

11:50-11:55

Zárszó
Dr. Major Veronika - MaSzeSz, alelnök

Az egyes előadások között kb. 5 perc áll rendelkezésre a kérdésekre és válaszokra.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

2021. évi rendezvények támogatója:

A MaSzeSz 2021. évi működésének támogatója:

