Hogyan kapcsolódhat be az ipar?
Az EGEE projekt elkötelezett az iparral való szoros együttműködés kialakítására, ezért
számos részvételi módot kínál az ipari partnerek számára, az információcserétől kezdve a
teljes technikai együttműködésig. Ezen kívül lehetőséget ad a kezdeti tervezési
lépésekben való részvételre, melynek célja egy az EGEE projekt befejeződése után is
fenntartható Grid infrastruktúra kialakítása.
EGEE Ipari Fórum
Az Ipari Fórum (IF) lehetőséget biztosít az EGEE megismerésére az üzleti világ számára.
Információkat nyújt a legújabb fejlesztésekről, szakszerű demonstrációkat mutat be a
Grid-szolgáltatások és technológiák alkalmazását, felméri az ipari igényeket, és célzott
segítséget nyújt a műszaki és egyéb akadályok leküzdésében.
Ezen célok eléréséhez az IF speciális „Ipari napokat” szervez, és fenntart egy külön
szekciót az EGEE webportálon, melynek tartalmát elsősorban az ipari igények alakítják.
Emellett az IF aktívan részt vesz az iparra irányuló találkozókon és eseményeken,
beleértve az EGEE Felhasználói Fórumot (User Forum), és az EGEE éves
konferenciákon külön Business Track szekciót szervez.
Az IF vezető szervezete, az Industry Forum Steering Committee (IF SC) ipari
szakértőkből áll. Az IF SC tagok különféle Grid-szektorokban tevékenykednek, és
visszajelzésekkel gyarapítják az EGEE projektet. AZ IF SC tagok
• hozzájárulnak a tudás megosztásához;
• segítik az EGEE Üzleti Közösség építését;
• a Programbizottság tagjaiként szolgálnak;
• részt vesznek az Ipari napon, EGEE konferenciákon és egyéb rendezvényeken;
• esettanulmányokat és szakértelmet nyújtanak.

Ipari alkalmazások az EGEE infrastruktúrában
Az EGEE már most is sokféle sikeres ipari alkalmazást támogat, kezdve a szeizmikus
számításoktól, az SME biotechnológiai és műanyag-kutatási alkalmazásig, nagyméretű
erőforrásokhoz való hozzáférést biztosítva az EGEE Griden keresztül. Ezen alkalmazások
alkotják az Industry Task Force (ITF) csoportot, mely együttműködik a technikai
bizottságokkal, és a projekt tevékenységeivel, egyenlő elbánásban részesülve, mint a
kutatási alkalmazások.

EGEE üzleti partnerei
Az új EGEE Business Associate (EBA) program lehetőséget ad a vállalatok számára,
hogy részt vegyenek az EGEE technológiai munkájában, mint például a technikai
fejlesztések koordinálásban, piaci felmérések, kihasználási stratégiák készítésében, vagy
általánosabb „know-how”-k és szolgáltatások iparba való transzferálásában. EBA tagként
a vállalatok korábban hozzáférhetnek a dokumentációkhoz, illetve lehetőségük van az
EGEE hírlevelében való publikálásra, EGEE események szponzorálására, és az ipari
rendezvények programjainak befolyásolására, valamint az EGEE projekt lezárását követő
infrastruktúra kialakításának folyamatában való részvételre.
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További információk:
•

EGEE Ipari Fórum
Regisztráljon EGEE közösségi tagként a www.eu-egee.org címen, így további
információkat tölthet le a www.eu-egee.org/industry_forum címről
További információkért írjon az egee@metaware.it címre.
Ha szeretne az IF Steering Comittee tagja lenni, kérjük vegye fel a kapcsolatot
Stephanie Parker-rel, s.parker@metaware.it.

•

EGEE Ipari Napok
A soron következő ipari nap programja a www.eu-egee.org/events/industryday
címen található.

•

EGEE Industry Task force
Ha az EGEE Grid infrastruktúrájában szeretné futtatni alkalmazását, vegye fel a
kapcsolatot Gabriel Zaquine-nel (Gabriel.zaquine@cern.ch)

•

EGEE Business Associates
Amennyiben az EGEE projekt technikai fejlesztéseiben szeretne részt venni,
vegye fel a kapcsolatot Hannelore Hammerle-vel (hannelore.hammerle@cern.ch)
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