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Laboratorium systemów informatycznych. Firma Software Mind
uruchomiła Quality Lab, którego zadaniem jest świadczenie specjalistycznych
usług zapewnienia jakości, obniżających ryzyko ponoszone przez klientów,
które związane jest z niedostateczną
jakością zamawianych systemów informatycznych.
Quality Lab, zlokalizowane w siedzibie
spółki, jest specjalistycznym laboratorium, którego zadaniem jest przeprowadzanie na rzecz innych firm testów i
audytów systemów przy użyciu nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi. Tworzy go zespół ekspertów z wieloletnim
doświadczeniem m.in. w: zarządzaniu
produkcją oprogramowania, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz
weryfikacji i podnoszeniu jakości systemów informatycznych.
Lepsze w yszukiwanie od
Google. Firma Google wprowadziła
na rynek aplikację Google Desktop 4
beta, dostępną także w polskiej wersji
językowej. Google Desktop to bezpłatna
aplikacja, która pozwala w prosty sposób wyszukiwać informacje w komputerze, w sieci własnych komputerów
i w Internecie. Zawiera ona mechanizm
pełnotekstowego indeksowania treści wiadomości email, plików, muzyki,
zdjęć, czatów i stron WWW przeglądanych na komputerze, na którym
jest zainstalowana. Google Desktop 4
umożliwia użytkownikom usprawnienie wyszukiwania informacji poprzez
spersonalizowanie pulpitów ich komputerów za pomocą nowych gadżetów
Google. Gadżety te to umiejscowione
na pulpicie miniaplikacje, dostarczające dopasowanych do indywidualnych
potrzeb użytkownika materiałów takich
jak odtwarzacze mediów, prognoza
pogody, wiadomości. Google Desktop
może również rekomendować nowe
gadżety.

Największy w Europie Kongres
RFID/EPCglobal w Duesseldorfie
GS1 Niemcy będzie gospodarzem pierwszego europejskiego kongresu „RFID/
EPCglobal w Europie 2006“ w Düsseldorfie, od 6 do 8 września 2006 r. Kongres organizowany jest w bliskiej współpracy z EPCglobal Inc. Wydarzenie to jest adresowane
do wszystkich europejskich firm, dostrzegających nowe możliwości i szanse rynkowe
w tej przyszłościowej technologii, zamierzających zgromadzić informacje na temat
możliwości wdrożeniowych, trendów, doświadczeń i rozwiązań.
Zagadnienie RFID nabrało nowego wymiaru na przestrzeni ostatnich kilku tygodni.
Wymiana doświadczeń ma ogromne znaczenie w sytuacji, gdy firmy chcą stosować tę
technologię na poziomie międzynarodowym i ponadnarodowym – uważa Joerg Pretzel,
Chairman GS1 Europe i Managing Director GS1 Niemcy, który spodziewa się przybycia
około 600 gości z ponad 40. europejskich krajów.
Pierwsze dwa dni programu obejmują wykłady, sesje tematyczne i warsztaty na
wszystkie tematy związane z RFID i EPCglobal. Użytkownicy z różnorodnych branż:
motoryzacyjnej, lotniczej i FMCG zaprezentują swoje bieżące projekty, osiągnięcia
i doświadczenia. Udział w kongresie potwierdzili prelegenci o międzynarodowej reputacji z firm – liderów w zakresie wdrażania technologii RFID. Przedstawiciele Boeing,
Ahold, Delhaize, Gillette, Kraft Foods, Metro oraz Rewe przedstawią prezentacje na
temat metod wdrożeniowych oraz swoich doświadczeń. Uczestnicy kongresu będą
mogli zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami i aplikacjami w interaktywnym
parku innowacji RFID. Dodatkowo możliwe będzie pozyskanie informacji w trakcie
tzw. marketplace, gdzie użytkownicy i dostawcy usług będą prezentować swoje produkty i usługi.
Uroczystości wieczorne 6 września umożliwią uczestnikom – przedstawicielom różnych
branż i krajów – wymianę opinii w miłej atmosferze. Podczas kongresu będzie także
możliwość wzięcia udziału w wizytach wyjazdowych w firmach niemieckich – liderów
w zakresie wdrażania RFID – już stosujących nową technologię, a także w centrach
doświadczalnych.
Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 795 €.
Więcej informacji na stronie: www.gs1-europe.de
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