
Co bude na programu:
•  předkonferenční seminář
•  přednášky uživatelů
•  workshopy
•  firemní prezentace
•  současné softwarové produkty firmy Esri
•  blok věnovaný rastrovým datům a softwaru ENVI
•  specializované oborové sekce
•  konzultace technické podpory

•  ArcGIS for Desktop i ArcGIS for Server
•  výstava posterů
•  soutěž v poznávání družicových snímků
•  přehlídka internetových aplikací
•  výstava prodejců hardware, software 
a poskytovatelů služeb a řešení

•  výměna zkušeností mezi uživateli
•  večerní setkání

Přihlášku na konferenci naleznete na stránkách www.arcdata.cz

Srdečně Vás zveme na 21. konferenci GIS Esri v ČR, která se koná ve dnech 24. a 25. října 2012 
v Kongresovém centru Praha.

24. a 25. října 2012, Kongresové centrum Praha

21. konference 



Přednášky
Na konferenci můžete vystoupit se svou přednáškou, 
jejíž problematika se může týkat všech oblastí využití 
GIS Esri a ENVI, např. státní správy, životního prostředí, 
územního a regionálního plánování, rozvoje měst, sprá-
vy inženýrských sítí, dopravy a kartografie, technického 
know‑how, vývoje aplikací, Business Intelligence apod.

Pokud máte zájem o vystoupení na konferenci, zašlete 
do 30. 6. 2012 přihlášku a abstrakt přednášky.

Pro informace týkající se přednášek kontaktujte prosím 
Ing. Ivu Hamerskou
(tel.: 224 190 537, e‑mail: iva.hamerska@arcdata.cz).

Postery
Formou posteru můžete prezentovat výsledky svých ře-
šení GIS na soutěžní výstavě, která je již  tradiční součástí 
konference. Postery bude hodnotit odborná porota 
i účastníci konference. Autoři nejlepších posterů budou 
oceněni.

Pokud máte zájem zúčastnit se této soutěže, zašlete 
prosím přihlášku do 17. 9. 2012. Podmínkou pro přijetí 
přihlášky posteru je osobní účast autora na konferenci.

Pro informace týkající se posterů kontaktujte prosím 
Ing. Jana Součka. 
(tel.: 224 190 561, e‑mail: jan.soucek@arcdata.cz)

Internetové aplikace
Na několika počítačích, které budou přístupné po celou 
dobu konference, bude pro návštěvníky připravena 
přehlídka internetových a intranetových aplikací GIS. 

Chcete‑li ostatní návštěvníky seznámit se svou aplikací, 
přihlaste ji na přehlídku do 17. 9. 2012.

Pro informace týkající se této přehlídky kontaktujte 
prosím Ing. Jana Součka  
(tel.: 224 190 561, e‑mail: jan.soucek@arcdata.cz).

Doprovodná výstava
Součástí konference bude rovněž výstava firem, které 
nabízejí zákazníkům své služby v oblasti GIS. Mezi 
vystavovateli budou nejen hardwarové a softwarové, ale 
i konzultantské firmy, a Vaše společnost může být mezi 
nimi.

Termín pro přihlášení stánku je 30. 6. 2012.

Pro informace týkající se výstavy kontaktujte prosím 
Ing. Jana Novotného  
(tel.: 224 190 534, e‑mail: jan.novotny@arcdata.cz).

Firemní prezentace
Firmy poskytující služby v oblasti GIS mohou svá řešení před-
stavit také formou firemních referátů a work shopů. 

Jejich přihlášky přijímáme do 30. 6. 2012.

Pro bližší informace kontaktujte prosím  
Ing. Ivu Hamerskou  
(tel.: 224 190 537, e‑mail: iva.hamerska@arcdata.cz).

Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina.  
Překlad z anglického jazyka nebude zajišťován.



Workshopy
Workshopy budou tvořit náplň několika sekcí na kon-
ferenci. Jsou to oblíbené minikurzy, které se zabývají 
návody a užitečnými tipy pro serverovou i desktopovou 
část systému ArcGIS.

Workshopy budou předneseny specialisty firmy 
ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Předkonferenční seminář
Předkonferenční seminář bude zaměřen na  
tvorbu map pro různé způsoby využití. 

Seminář proběhne v Kongresovém centru  Praha 
den před zahájením konference, 23. 10. 2012.  
Cena vstupného na seminář je 1 500 Kč bez DPH.

Bližší informace o semináři (jeho podrobný obsah 
a přihláška) jsou k dispozici na www.arcdata.cz. 

Předběžný program
středa 24. 10. 2012

  8.30 – 10.00  registrace, příprava výstavy posterů
 10.00 – 12.30  zahájení konference, úvodní přednášky
 12.30 – 14.00  oběd
 14.00 – 16.30  přednášky
 16.30 – 17.00  káva
 17.00 – 18.30  přednášky, workshopy
 19.00 – 22.00  večerní setkání

čtvrtek 25. 10. 2012

  9.00 – 11.00  přednášky, workshopy
 11.00 – 11.30  káva
 11.30 – 13.00  přednášky, workshopy
 13.00 – 13.30  občerstvení
 13.30 – 15.00  přednášky, workshopy
 15.00 – 15.30  závěr

Závazné termíny
 30. 6. 2012  přihláška přednášky

 30. 6. 2012  přihláška výstavního stánku, firemního 
referátu/workshopu

 17. 9. 2012  přihláška internetové či intranetové aplikace 
na přehlídku

 17. 9. 2012  přihláška posterů na soutěžní výstavu

 27. 9. 2012  přihláška k účasti na konferenci se slevou, 
včetně platby registračního poplatku

 12. 10. 2012  přihláška na konferenci bez uplatnění slevy
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Účastnický poplatek
Účastnický poplatek ke krytí nejnutnějších výdajů spojených s konáním konference činí 3 500 Kč bez DPH. V ceně je 
zahrnut: vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference. Cena nezahrnuje vstupné 
na předkonferenční seminář a ubytování.

Účastnický poplatek přijímáme převodním příkazem na bankovní účet. Číslo účtu a informace o způsobu platby 
Vám budou zaslány po přijetí přihlášky na konferenci.

Slevy

100 %
Držitelé komplexních licencí:
Enterprise License Agreement (počet osob dle smlouvy),
Enterprise License Agreement SLG (3 osoby),
Enterprise License Agreement SU (3 osoby).

Uživatelé, kteří mají v době konání konference plat-
nou systémovou podporu (maintenance) produktů:
ArcEditor (Primary, Secondary licence),
ArcInfo (Primary, Secondary licence),
ArcGIS Server Enterprise (2 osoby na čtyři jádra kromě 
varianty Basic a migrovaných serverů [1 osoba]),
ArcGIS Server Workgroup (1 osoba),
ArcIMS (1 osoba),
ArcLogistics.

Dále držitelé speciálních univerzitních licencí:
ArcGIS Lab Pak (slevu smí využít 1 osoba),
University Site License (slevu smí využít 5 osob),
ArcGIS Server Advanced Enterprise Teaching & Research 
Lab Kit (slevu smí využít 1 osoba),
ArcGIS Server Advanced Enterprise Teaching Lab Pak  
(slevu smí využít 2 osoby).

vystavovatelé (2 osoby na 1 stánek),
přednášející firemního referátu,
zástupci tisku,
sponzoři,
hosté konference.

50 %
Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době 
konání konference platnou systémovou podporu 
(maintenance) produktů ArcView a ENVI,  
pedagogičtí pracovníci a studenti,  
autoři posterů (1 autor na 1 poster)  
a přednášející uživatelé.

Slevy nelze sčítat a jsou nepřenosné (nevyčerpané slevy 
nelze poskytnout třetím osobám).

Slevy z titulu přednášející a autor posteru budou potvr-
zeny do 3. 9. 2012 (po zařazení přednášky do programu).

Pro uplatnění slev je nutné podat přihlášku a zaplatit 
účastnický poplatek do 27. 9. 2012.
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