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Od Redakcji
Wraz z nadejściem wiosny PTI z nową energią ruszyło do działa-
nia. I dlatego w aktualnym numerze Biuletynu znajdziecie Państwo
prawie wyłącznie zaproszenia do uczestnictwa w seminariach, szko-
łach i konferencjach organizowanych w różnych częściach Polski.
Jest w czym wybierać. Do zobaczenia!

EUROPEJSKIE KOMPUTEROWE PRAWO JAZDY
w stanie oblężenia

We wszystkich miastach scenariusz wygląda podobnie. Po ukazaniu
się w lokalnych gazetach informacji na temat ECDL egzaminatorzy
są wręcz oblegani przez osoby zainteresowane. Urywają się telefony.
Zarząd Główny PTI ma pełne ręce roboty. We Wrocławiu przeważa-
ły pytania o egzaminy, miejsce ich przeprowadzania, ceny, dopu-
szczalny wiek zdających, czy zakres materiału. Zainteresowanie było
tak duże, że 23 marca przeprowadzono pierwszy w Polsce egzamin.
Zakończył się sukcesem dla wszystkich zdających. 12 kwietnia odbę-
dzie się następny. Gratulujemy kolegom z Wrocławia! W Szczecinie
zgłosiło się wiele instytucji, które chciałyby zorganizować kurs pod
kątem ECDL. Jest wśród nich także Wyższa Szkoła Morska. W War-
szawie kursy przeprowadzać będzie siedem firm szkoleniowych. W
Poznaniu natomiast wielu potencjalnych uczestników pyta o takie
kursy. W Katowicach 200 osób jest gotowych do zdania egzaminu, a
w Opolu kilka osób czeka, by zostać egzaminatorami. Koledzy ze Szcze-
cina 22 marca rozpoczęli sprzedaż Europejskiej Karty Umiejętności
Komputerowych (EKUK), a tuż po Świętach Wielkanocnych, 2 kwiet-
nia, planują pierwszy egzamin. Oni także uruchomili w atrakcyjnej
formie stronę WWW dotyczącą ECDL (http://uoo.univ.szczecin.pl/
~ptius/index.html). Stała informacja na temat ECDL znajduje się na
stronie WWW Zarządu Głównego PTI (http://www.pol.pl/pti/). E.Ł.

ODDZIAł WIELKOPOLSKI zaprasza
Konferencja- Wystawa-Prezentacja

Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce
i Administracji - POLMAN '97

Poznań 8-10 kwwietnia 1997

Po raz czwarty w czasie trwania Międzynarodowych Targów Informa-
tycznych INFOSYSTEM '97 w Poznaniu środowisko wielkopolskie
społeczności PTI, tym razem już jako Oddział Wielkopolski włączyło
się do organizacji konferencji/wystawy Miejskie Sieci Komputerowe
w Nauce, Gospodarce i Administracji POLMAN '97 pod patronatem
KBN. Przedsięwzięcie to odbywa się wraz z sesją/prezentacją lNTER-
NET EXPO. Współorganizatorami są: Instytut Informatyki Politech-
niki Poznańskiej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
Oddział PAN w Poznaniu, Komitet Informatyki PAN, Międzynarodo-
we Targi Poznańskie, Centrum Promocji Informatyki, Polska OnLine.
Konferencja i wystawa będą miały miejsce w pawilonach 38 i 28
Międzynarodowych Targów Poznańskich w terminie 8-10.04.1997.

Tak jak dotychczas, POLMAN będzie prezentacjąnowoczesnych
technologii komunikacyjnych i ich zastosowań. Planuje się- w znacz-
nie większym niż dotychczas stopniu - przedstawić rozwiązania, które
będą kreowały nowy rynek sprzętu, oprogramowania, usług i aplika-
cji teleinformatycznych oraz wskazywały kierunki przyszłych zasto-
sowań pod hasłem „Technologie jutra dostępne są już dzisiaj".
Myślą przewodnią czwartej konferencji i wystawy POLMAN '97
będzie:

„Integracja technik komunikacyjnych oraz budowa
i zastosowanie sieci wirtualnych".

Na wystawie prezentowane będą produkty przeznaczone do pracy
w sieci, powstałe w środowisku naukowym. Najciekawsza ekspozy-
cja zostanie wyróżniona Nagrodą Przewodniczącego Komitetu Ba-
dań Naukowych, podobnie jak najlepszy produkt sieciowy, powstały
w jednostkach naukowych.

Zakres tematyczny sesji konferencji POLMAN '97 obejmuje
między innymi: rozwój technologii sieciowych, integrację technolo-
gii komunikacyjnych, multimedia, realizacje MAŃ w Polsce, zaa-
wansowane technologie Internetu i Intranetu, zarządzanie
rozproszonym przetwarzaniem danych, aplikacje sieciowe w nauce,
gospodarce i administracji.

W programie przewidziano dziesięć sesji, na których wygłoszo-
nych zostanie łącznie około pięćdziesięciu referatów.

ZARZĄD GŁÓWNY zaprasza
Pierwsza Konferencja PTI na temat

Norma zawodowa systemów informatycznych F-K
Ustawowe wymagania wobec systemów rachunkowości

wspomaganej informatycznie
Warszawa, 21 kwietnia 1997 r.

Różnorodność rozwiązań systemów informatycznych F-K spowo-
dowała, że Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz ze Stowarzy-
szeniem Księgowych w Polsce powołały wspólny zespół roboczy,
którego celem jest opracowanie założeń do informatycznych syste-
mów F-K, zgodnych z zasadami sztuki informatycznej i odpowiada-
jących zasadom i potrzebom środowiska księgowych, jak również
akceptowalnych przez służby audytorskie. Organizowana Konferen-
cja jest pierwszym publicznym forum dyskusyjnym, gdzie przedsta-
wione zostaną wyniki prac zespołu i pod publiczną dyskusję poddane
zostaną proponowane przez zespół rozwiązania. Mamy nadzieję, że
publiczna dyskusja obu zainteresowanych środowisk, twórców sy-
stemów, ich użytkowników oraz służb audytorskich, które korzysta-
ją z efektów pracy tych systemów doprowadzi do wypracowania
normy zawodowej akceptowanej i stosowanej przez środowisko.

W programie Konferencji przewidziane są następujące wykłady:
1. Uwagi do ustawy o rachunkowości (z prac Zespołu Roboczego

SKWP - PTI).
2. Sposób podejścia w normowaniu rachunkowości wspomaganej

informatycznie



3. Ustawowe wymagania wobec funkcji prowadzenia ksiąg rachun-
kowych w środowisku informatycznym.

4. Wynikające z ustawy o rachunkowości atrybuty zapisów w księ-
gach rachunkowych na komputerze.

5. Ustawowe warunki udowodnienia zapisów w księgach rachun-
kowych na komputerze.

6. Legalność systemu rachunkowości wspomaganej informatycznie.
7. Ustawowe warunki bezpieczeństwa systemu rachunkowości

wspomaganej informatycznie.
Przewidujemy również wystąpienia Prezesów PTI i SKwP oraz

wydanie materiałów konferencyjnych.
Osoby pragnące wziąć udział w Konferencji proszone są o prze-

słanie pocztą lub faxem wypełnionej karty zgłoszenia do l O kwiet-
nia 1997 r oraz do 15 kwietnia przekazanie na konto PTI nr PBK
IX O/Warszawa nr 11101040-4473-2700-1-72 kwoty 300 złotych
(członkowie PTI - 250 złotych). Na karcie zgłoszenia prosimy umie-
ścić pieczęć instytucji delegującej, NIP, telefon/fax, imię, nazwisko,
tytuł, stanowisko oraz adres uczestnika i jego podpis. Instytucja de-
legująca powinna zobowiązać się do pokrycia kosztów podróży pra-
cownika oraz kosztów udziału w przypadku rezygnacji z uczes-
tnictwa. Należy dołączyć upoważnienie dla Polskiego Towarzystwa
Informatycznego, Zarząd Główny w Warszawie, NIP 522-000-
20-38,00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87 do wystawienia faktury
VAT/Rachunku za uczestnictwo w Konferencji PTI bez podpisu
odbierającego.

Uczestnikom Konferencji zapewniamy materiały konferencyj-
ne, możliwość wysłuchania wykładów, udział w dyskusji i złożenie
materiału, który będzie wykorzystany w dalszych pracach zespołu.
W trakcie Konferencji przewidujemy przerwy na kawę i lunch.

KOŁO W SZCZECINIE zaprasza
Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście'97

na temat Praca grupowa - „groupware"
Intranet, Zarządzanie przepływem pracy

Zgodnie z kilkuletnią tradycją PTI zapraszamy do udziału w wio-
sennym spotkaniu informatyków w ramach Wiosennej Szkoły PTI
w Świnoujściu. Tegoroczna Szkoła odbędzie się w dniach 26 - 28
maja 1997r w Ośrodku „Dolna Odra" w Świnoujściu. Tematem wio-
dącym Szkoły będzie Praca grupowa - „groupware" (Intranet,
Zarządzanie przepływem pracy).

W programie Szkoły przewidziane są sesje przedpołudniowe
i popołudniowe, gdzie w ramach 3-godzinnego wykładu przedsta-
wione zostaną:
• „Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi w środo-

wisku Tiyoli, TME 10, oraz ATM jako kierunek rozwoju sieci
lokalnych i metropolitalnych" przez firmę IBM Polska,

• „INFORMIX, jako środowisko dla aplikacji GroupWare" przez
firmę INFORMIX Software

• przez firmę MICROSOFT
• „Internet to nie tylko zabawa" przez firmę LOTUS
• „Metody i techniki realizacji systemów zarządzania dokumen-

tami i procesami pracy" przez firmę ROD AŃ SYSTEM
• „Zintegrowany system pracy grupowej LINKWORKS" przez

firmę DIGITAL Polska
• przez firmę InfoVide

Przewidujemy wykład prof. Jerzego Kisielunickiego z Uniwer-
sytetu Warszawskiego na temat: „Wirtualna organizacja".

Osoby pragnące wziąć udział w Szkole proszone są o przesłanie
pocztą lub faxem do 30 kwietnia 1997 r karty zgłoszenia zawiera-
jącej pieczęć instytucji delegującej, imię, nazwisko i tytuł zawodo-
wy uczestnika, potwierdzenie Gł. Księgowego i Dyrektora pokrycia
kosztów, nawet w przypadku rezygnacji z udziału. Na zgłoszeniu
powinno się znaleźć upoważnienie Polskiego Towarzystwa Infor-
matycznego - Kola w Szczecinie, NIP 522-000-20-38, 71-101
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, faks (0-91) 87-88-64 do wystawie-

nia faktury VAT/Rachunku za uczestnictwo w Wiosennej Szkole PTI
bez podpisu odbierającego.

Ceny w złotych Członkowie PTI Osoby nie będące
członkami PTI

Wpłata do 30 550,00 625,00
kwietnia 97 r.

Wpłata po 30 625,00 695,00
kwietnia 97 r.

Opłatę należy wnieść na konto PTI Koło w Szczecinie PKO BP II
O/M w Szczecinie, nr 10204809-2525-270-1

Uczestnikom Szkoły zapewniamy zakwaterowanie i wyżywie-
nie od niedzieli 25.05. wieczorem do czwartku 29.05.97r śniadanie
oraz materiały konferencyjne.

ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI zaprasza
Seminaria szkoleniowe poświęcone teleinformatyce

Oddział Górnośląski PTI wspólnie z wiodącymi firmami kompute-
rowymi organizuje w 1997 roku dla środowiska zawodowego infor-
matyków seminaria szkoleniowe poświęcone teleinformatyce.
Przewidziano 5 spotkań, z których odbyły się już trzy. Przeprowa-
dziły je: IBM Polska Sp. z o.o. , Cisco Systems Europę, i 3Com
Polska. Planuje się przeprowadzenie kolejnych dwóch seminariów:
* dnia 4.IY.97 seminarium poprowadzi BPT Telbank S. A. pre-

zentując zagadnienia:
- BPT Telbank - sieci, usługi i zadania
- system transmisji satelitarnej VSAT - sposób na nieza-
wodną transmisję
- system transmisji radiowej MOBITEX
- Internet-jak przyłączyć do sieci?

* dnia 17.IV. 1997 seminarium poprowadzi Anixter Poland Sp.
z o.o. i Lucent Technologies Priyate Networks, prezentując:

- przegląd systemu okablowania strukturalnego AT&T Sy-
stimax SCS
- Okablowanie w budynkach inteligentnych
- Nowości w systemie Systimax SCS - PowerSum
- WayeLAN - bezprzewodowe rozwiązania sieciowe.

Opłata za udział w pojedynczym seminarium wynosi 40 zł..
Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Górnoślą-

skim PTI, tel/fax (32) 153-96-78.

K Górska Szkolą PTI
Ustroń '97
Jak co roku Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informa-
tycznego organizuje w dniach 16-19 czerwca 1996 w Ustroniu k.
Bielska-Białej w hotelu Muflon Górską Szkołę PTI.

Tematem wiodącym Szkoły będzie „Modelowanie i organizacja
przepływu prac". Praktyczne aspekty zastosowań skupione zostaną
na logistyce, organizacji przepływu dokumentów oraz rozwiązaniach
intranetowych. Uczestnictwo w Szkole potwierdziły już m.in.. fir-
my: Softlan, Computerland, ORACLE, Rodan System, PKP i Bank
Śląski. W latach ubiegłych liczba uczestników Szkół wahała się od
około 120 do 200, a słuchaczami byli w większości pracownicy firm
produkcyjnych, transportowych i administracji.

Oddział Górnośląski zaprasza do udziału w tegorocznej Szkole
oraz do prezentacji zarówno rozwiązań teoretycznych jak i prak-
tycznych - projektów, wdrożeń, i konkretnych produktów. Artyku-
ły do zamieszczenia w materiałach szkoleniowych można nadsyłać
do dnia 16.05.1997. na dyskietce oraz w formie wydruku na adres:

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski,
ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice, tel./fax (32) 153 96 78.
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