
Η Code.Hub είναι το πρώτο Hub πληροφορικής στην

Ελλάδα από developers για developers.

 

Σκοπό έχει να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του

ΙΤ/Tech χώρου, δημιουργώντας τις κατάλληλες

συνθήκες, ώστε η hands-on γνώση να εμπλουτίζεται

αλλά και να μεταφέρεται. Η ομάδα της Code.Hub

δημιουργεί και ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες εργασίας,

συμβάλλει στην αναζήτηση της κατάλληλης

επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής κίνησης και σχεδιάζει

από κοινού με τον κάθε επαγγελματία στο χώρο

της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας την δική του

καριέρα.
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Leof. Alexandras 205,
Athens 115 23
Andrea Gkini 6, Chalandri,
Athens 15233

www.codehub.gr
Our Vision: 

Empowering teams to achieve
their goals.

The cooperation

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των

εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της

πιστοποίησης των

προγραμμάτων της από το Athens Tech College.

Το Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την

επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα,

στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tech

College μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Η Code.Hub δεσμεύεται στην ποιότητα των
εκπαιδευτικών της δράσεων, μέσω της πιστοποίησης

των
προγραμμάτων της από το Athens Tech College. Το

Athens Tech εγγυάται το αποτέλεσμα με την
επιστημονική του σφραγίδα, καθώς είναι το πρώτο

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα,
στις σπουδές πληροφορικής και τεχνολογίας.

 
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία Code.Hub

μπορείτε να βρείτε εδώ.

Masterclass

https://www.athtech.gr/en/
https://www.codehub.gr/


Digital

Transformation
Το Digital Transformation δίνει έμφαση στη χρήση
νέων τεχνολογιών και νέων διαδικασιών, ώστε οι
εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο με τον
οποίο τρέχουν τις λειτουργίες τους και άρα να
γίνονται πιο ανταγωνιστικές.
Την τελευταία δεκαετία, στα σύγχρονα περιβάλλοντα
business έχει έρθει η νέα φιλοσοφία της παροχής
υπηρεσιών από τις εταιρείες 24 ώρες το 24ωρο, 365
μέρες το χρόνο, όχι μόνο στη φυσική περιοχή της
εταιρείας, αλλά σε ολόκληρη την παγκόσμια αγορά.
Για να γίνει αυτό οι εταιρείες πρέπει να ξεπεράσουν
το παραδοσιακό μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης
και υποδομών. Το αποτέλεσμα είναι η πρόσφατη
δημιουργία και εφαρμογή νέων τρόπων οργάνωσης
των εταιρειών, νέων διαδικασιών διαχείρισης των
λειτουργιών και νέες εφαρμογές και τεχνολογίες για
την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχονται.

Με βάση τα ανωτέρω, το πρόγραμμα Digital
Transformation έχει διαμορφωθεί με στόχο οι
συμμετέχοντες να γίνουν γνώστες όλου του κύκλου
των ενεργειών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί
ο μετασχηματισμός μιας εταιρείας και παράλληλα να
αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες σε λειτουργίες
του business, που είναι βασικής σημασίας στη
λειτουργία μιας εταιρείας και στη διαδικασία του
μετασχηματισμού. 

Αποκτώντας ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στο
Digital Transformation και εφαρμόζοντας την
αποκτηθείσα γνώση στις διαδικασίες business, οι
εκπαιδευόμενοι εξοπλίζονται με τα απαραίτητα
εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς
στην αγορά εργασίας και ικανούς να διεκδικήσουν
θέσεις στους τομείς του Project Management,
Business Analysis, Agile operations σε εταιρείες,
που κινούνται στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας
και σε αυτές που σχεδιάζουν ή βρίσκονται ήδη στην
διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ώρες εκπαίδευσης: 2.5

Οι θεματικές που θα συζητηθούν
περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

●Θεματική Ενότητα A: Realizing the Need
for Digital Transformation

-Current business environment
characteristics
-The role of business disruption and
technological innovation

●Θεματική Ενότητα B: Demystifying Digital
Transformation Concepts

-Common misconceptions
-Examples of Successful Digital
Transformation Projects

●Θεματική Ενότητα C: Building Blocks of
Digital Transformation

-Business Processes
-Employee Experience
-Customer Experience
-Domain and Business Model
-Digital Platform

●Θεματική Ενότητα D: Digital
Transformation Strategy
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