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        enajsta konferenca
             OTS'2006

Sodobne Tehnologije in Storitve
M a r i b o r ,  1 3 .  i n  1 4 .  j u n i j  2 0 0 6

Spoštovani!

V letu 2005 smo zaokrožili deset let delovanja centra 
COT na podroãju objektne tehnologije, katerega osrednji 
dogodek so bile prav konference OTS. Letos obraãamo nov 
list, gradimo nove mostove, tudi virtualnega povezovanja 
med avtorji, razvijalci in uporabniki sodobnih informacijskih 
rešitev. Implementacijske tehnologije - objekte, razrede, 
komponente in druge koncepte, s katerimi smo v preteklosti 
gradili svoje rešitve, prekrivajo in ovijajo veãji gradniki 
sodobnega povezovanja, ponudbe storitev in informacijskih 
rešitev. Premik ponovno, kot že veãkrat v zgodovini, 
omogoãa informatikom razvoj informacijskih rešitev na višji 
stopnji abstrakcije ter s tem uspešnejše in produktivnejše 
delo pri zagotavljanju rešitev, ki pripomorejo k uspešnemu 
razreševanju poslovnih izzivov in doseganju poslovnih ciljev. 

Objektna tehnologija nedvomno ostaja osrednja tehnološka 
paradigma, ki jo nadgrajujejo številne druge tehnologije, 
med katerimi velja izpostaviti spletne storitve, semantiãno 
povezovanje in prilagodljive poslovne procese, zapisane v 
jezikih kot je npr. BPEL. 

Konference OTS sledijo zadnjim tehnološkim trendom in 
iz leta v leto predstavljajo novosti na podroãju sodobnih 
informacijskih tehnologij in storitev, njihovo uporabo v praksi, 
izkušnje in dobre prakse ter izzive, na katere pri tem naletimo. 
Tudi letos Vas vabimo k sodelovanju na enajsti konferenci 
OTS'2006. 
 

Dr. Aleš Živkoviã Dr. Marjan Heriãko
vodja organizacijskega odbora  predsednik konference

Glavne teme konference:

• Razvoj inovativnih storitev.

• Razvoj in integracija informacijskih rešitev s   
 poudarkom na storitvenih (SOA) in modelnih   
 zasnovah (MDA).

• Spletne storitve, integracija, GRID in ostale   
 sodobne tehnologije.

• Orkestracija in koreografija spletnih storitev.

• Elektronsko poslovanje med podjetji, s poudarkom  
 na besednjakih, varnosti in definiciji poslovnih   
 procesov.

• Semantiãni splet.

• Varnost informacijskih sistemov, s poudarkom na  
 vidikih, pomembnih za razvijalce.

• Novi modeli uporabniških vmesnikov.

• Portali, vseprisotni in mobilni sistemi.

• Sodobne programske in razvojne platforme. 

• Ponovna uporaba in vzorci pri razvoju IS.

• Razliãni vidiki komponentnih modelov.

• Zagotavljanje trajnega stanja podatkov.

• Metrike in ocenjevanje obsega projektov.

• Testiranje - pristopi in orodja.

• Vrednotenje odprtokodnih rešitev.

• Oblikovanje, vrednotenje in vpeljava sodobnih   
 pristopov.

Veã informacij o enajsti konferenci OTS'2006
http://cot.uni-mb.si/ots2006

Pomembni datumi za avtorje prispevkov

6. 3. 2006 rok za prijavo prispevkov 
3. 4. 2006 obvestilo avtorjem o uvrstitvi prispevkov v 
program
22 .5. 2006 rok za oddajo za tisk pripravljenih prispevkov
13. in 14. 6. 2006 konferenca v kongresnem centru hotela 
Habakuk

Avtorji ne plaãajo kotizacije!

Prijava prispevka naj vsebuje podatke o avtorju (ime, 
priimek, podroãje delovanja, organizacija, naslov, 
e-pošta), naslov prispevka in razširjen povzetek prispevka, 
minimalne dolžine 1 strani.

Podrobne informacije in prijave
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