
Oznámení o konání konference a žádost o příspěvek
50. konference Českého sdružení uživatelů otevřených

systémů EurOpen.CZ, z.s.

50. konference EurOpen.CZ jaro 2017

14. až 17. května 2017

Na jaře 2017 bude již padesátá konference EurOpen.CZ. Tak jako u každé konference hledáme
příspěvky  zaměřené  na výměnu  zkušeností  a informací  o novinkách  i ověřených  technologiích,
postupech nebo nástrojích, na zkušenosti z nasazení produktů či z řešení praktických problémů.
Jako nosná, nikoliv obligatorní, navrhla poslední valná hromada tato témata:

 Problematika IoT/IoE, LPWAN, bezpečnost
 Wearables
 Orchestrace kontejnerů, automatizace nasazení aplikací v prostředí cloudů
 Messaging (message-oriented middleware)
 Moderní windows a Linux (Ubuntu ve Windows 10, kontejnery ve Windows serveru 2016)
 EET (elektronická evidence tržeb v ČR) – technologie a implementace 
 a další

Můžete přijít i s vlastním, jiným tématem. V ideálním případě s návrhem na tématickou sekci. Sekcí
se rozumí  zpravidla  půldenní  blok  přednášek  (3–4  přednášky).  Preferovaným  scénářem  pro
zajímavé návrhy je,  že sekce bude zahrnuta  do plánů další  konference a navrhovatel  se stane
členem jejího programového výboru.
Konference není  striktně omezena na otevřená řešení se svobodnou SW licencí;  při  zachování
technického (opak marketingového) zaměření příspěvku lze prezentovat i jiná tématicky vhodná
řešení.

Své návrhy (abstrakt do 1 strany) posílejte, prosím, na adresu europen@europen.cz 
do 31.1.2017.

Technické informace
Doporučený  rozsah  finálního  příspěvku  je  2–10  stránek,  není  však  striktně  omezen.  Návrhy
příspěvků budou posouzeny programovým výborem a autoři budou o přijetí/odmítnutí informováni.
U přijatých  příspěvků  bude  vyžadována  krátká  anotace  (jeden  odstavec)  a CV  autorů  pro
pozvánku na konferenci.

Důležité termíny
 Podání návrhu příspěvku (rozšířený abstrakt): 31. 1. 2017
 Oznámení o přijetí/odmítnutí: 28. 2. 2017
 Odevzdání krátké anotace a CV pro pozvánku: 20. 3. 2017
 Odevzdání finálního příspěvku pro sborník: 25. 4. 2017

Programový výbor
Zdeněk Šustr
Jan Kynčl
Jan Okrouhlý
Jiří Bořík
Jiří Sitera
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