
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 העולמי בסאן דייגו בקליפורניה. בכנס צפויים להשתתף למעלה  ESRI יערך כנס 2018ביולי  9-13  בתאריך

והוא מהווה הזדמנות  ,הגדול מסוגו בעולם GISה מדינות. כנס זה הינו כנס  איש מכמאה ועשרים 16,000 -מ
  יחודית למפגש עם הקובעים את כיווני טכנולוגיה זו לשנים הקרובות ועם אלפי מנהלי פרויקטים מרחבי העולם. 

 
   :את הפעילויות הבאותהכנס כולל בין השאר 

 

  בכחמישים אולמות במקביללימודיות עשרות מסלולים וסדנאות 
 

  והשתלמויות מקצועיים במגוון רחב של תחומים )בסוף השבוע שלפני הכנס(.סמינרים 
seminars-us/about/events/uc/agenda/preconference-https://www.esri.com/en 

 

  מרה ותוכנה בתחום ה של פתרונות חו תותערוכמגווןGIS  -  זוהי מהתערוכות הגדולות מסוגה
 בעולם עם מאות מציגים. מידע על התערוכות:

 us/about/events/uc/expo-https://www.esri.com/en 
 

 בנושא  כנסImagery (8-10  )ביולי 

summit-www.esri.com/events/imagery 
 

 
 

  כנס בנושא שימושיGIS  לNational Security (7-10 יביול)  

summit-http://www.esri.com/events/nsps 
 

  

https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/agenda/preconference-seminars
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/expo
http://www.esri.com/events/imagery-summit
http://www.esri.com/events/nsps-summit


 

 

 

 

  כנס בנושא שימושיGIS ( ביולי 7-10לתחום החינוך)  

summit-http://www.esri.com/events/education 
 

 
 

  כנס בנושא שימושיGIS ( ביול 8-10לתחום העסקי )י

summit-http://www.esri.com/events/business 
 

 
 

 ערב ישראלי 
בכנס לערב ישראלי שכולו  חברת סיסטמטיקס מתכבדת להזמין את המשתתפים הישראליםמידי שנה 

 בשנים קודמות כלל הערב טיול חוויתי וארוחה במסעדה. תוכנית הערב הישראלי תפורסם בקרוב.  חוויה. 
 
 

, הדרכות רהיחודו של כנס זה הוא במגוון הרחב ביותר של ההרצאות המועברות בו, סדנאות בנושאי ארכיטקטו
ים יחודיים לתחומים והדגמות של  מוצרים וישומ ,מצגות של משתמשיםלמפתחים, לימוד השימוש בכלי מדף, 

האווירה בכנס היא בלתי פורמלית ומאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם משתמשים ומפתחים מרחבי השונים. 
המגוון הרחב של ההרצאות והתערוכות הנערכים במסגרת הכנס מבטיחים שגם מנהלים וגם מומחים  העולם.

 . עניין מיקצועיטכניים ימצאו בו 
 

 רשיונות שרת או תוכנת קודמות ישתתפו כשלושים איש מישראל בכנס. לבעליאנו צופים שגם השנה כבשנים 
ArcGIS Desktop Advanced  ,כתלות במספר הרשיונות( ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלוםהנמצאים באחזקה(.  

 

 בכתובת: ESRIניתן לקבל באתר בנושא הכנס פרטים נוספים 

 us/about/events/uc/overview-https://www.esri.com/en 
 

 ( בלינק הבא:2017ניתן לראות את כל המצגות של הסדנאות הטכניות וההרצאות של הכנס הקודם )שנת 

http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc17/index.html 
 

 
 !סמנו ביומנכם –בהילטון ת"א  8.2010.122הישראלי יערך בתאריך  Esriכנס 

 
 נשמח לעמוד לרשותך במתן הסברים נוספים בנושא הכנס.

 
 בברכה    

 
 יוסי לרנר    
   

 054 4878141טל:     

http://www.esri.com/events/education-summit
http://www.esri.com/events/business-summit
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc17/index.html

