News
adesso, yaz#l#m geli#iminin son 20 y#l#n# “Yaz#l#m Mühendisli#inin
Özü” konferans#yla mercek alt#na al#yor
, 30. October 2017
adesso kurulu#unun 20. y#l dönümünde düzenledi#i etkinliklerin en önemlisine gün
say#yor. BT hizmet sa#lay#c#s#, seçkin konu#mac#larla akademi ve endüstriden
yaz#l#m uzmanlar#n# 16 Kas#m 2017'de Essen Zollverein'de bir araya getiriyor.
Konferans, kat#l#mc#lar#na uluslararas# yaz#l#m mühendisli#i toplulu#unun önde gelen
temsilcileriyle tan##ma f#rsat# verecek.
adesso’nun “Yaz#l#m Mühendisli#inin Özü” ba#l#kl# konferans#na yaz#l#m sektörü ile bilim
ve ara#t#rma alanlar#ndan önde gelen uluslararas# temsilciler konu#mac# olarak kat#lacak.
Etkinlikte yaz#l#m dünyas#n#n çe#itli e#itim ve ara#t#rma konular#ndan gelen uzmanlar,
“yaz#l#m mühendisli#inin özü” ile ilgili konularda bilgi payla#acak. BT, uygulama geli#tirme,
yaz#l#m mühendisli#i ve #irketler için yaz#l#m mimarisi alanlar#nda söz sahibi profesyonellerin
de kat#l#m# ile konferansta, yaz#l#m#n dününe, bugününe ve gelece#ine daha yak#ndan
bak#lacak.
Etkinlikte konu#acak yaz#l#m mühendisli#i uzmanlar# aras#nda #u önemli isimler bulunuyor:
Massachusetts Üniversitesi’nden Profesör Leon J. Osterweil, KTH Teknoloji Kraliyet
Enstitüsü’nden Profesör Ivar Jacobson, California Üniversitesi’nden Profesör Richard N. Taylor,
ETH Zürih’ten Profesör Bertrand Meyer, Politecnico Milano’dan Profesör Carlo Ghezzi ve
Münih Teknik Üniversitesi Sistem ve Yaz#l#m Mühendisli#i Enstitüsü’nde ö#retim görevlisi ve
ara#t#rmac# olan Manfred Broy.
adesso Kurucusu, Denetleme Kurulu Ba#kan# ve Duisburg-Essen Üniversitesi'nde yaz#l#m
mühendisli#i profesörü olan Volker Gruhn konferans#n aç#l###n# ve ev sahipli#ini yapacak.
Gruhn etkinlikle ilgili "Ara#t#rma, bilim ve e#itim alanlar#nda kazand###m#z bilgi birikimini
i# gereksinimleriyle birle#tirmek, kurumsal felsefemizin her zaman en temel ilkesi olmu#tur.
adesso'da bu hedefimize ula#mak için üniversiteler ve ara#t#rma projeleri arac#l###yla çok
say#da i#birli#i gerçekle#tiriyoruz. Diyalog ve i# birli#ini te#vik eden bu ortak platform ile iki
taraf# bir araya getirmekten dolay# oldukça memnunuz” diyerek heyecan#n# belirtti.
Programla ilgili detaylara konferans#n web sitesinden ula#abilirsiniz:
Yaz#l#m Mühendisli#inin Özü konferans# ile ilgili anahtar bilgiler:
Tarih: 16 Kas#m Per#embe 2017, 10.00- 18.00 (resepsiyonu takiben)
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Yer: Zollverein Essen, UNESCO World Heritage Site – SANAA-binas#
Ücret: kat#l#m ücretsizdir.
##birli#i orta##: Springer Verlag: konferans materyalinin yay#nlanmas#
Kay#t: www.adesso.de/se-konferenz
Konferansa kat#lmak isteyen bas#n temsilcileri adresine e-posta göndermelidir.
approx. 2,750 Letters

adesso AG
adesso is one of the leading IT service providers in the German-speaking area and focuses its
consulting and software development activities on the core business processes of companies
and public authorities. adesso’s strategy is based on three pillars: the deep industry-specific
know-how of its staff, the comprehensive expertise in technology and the application of reliable
methods in software implementation projects. Following this approach, adesso develops
superior IT solutions, which enhance the competitive position of a company.
adesso was founded in Dortmund in 1997 and employs more than 3,100 members of
staff. The share is listed on the regulated market. Some of the most important customers
are Allianz, Commerzbank, Münchener Rück, Hannover Rück, Union Investment, Bosch,
Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK, Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung (MDK-IT), DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV
Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.
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