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Invitasjon til ITovation 2.0!

Onsdag 4.juni gjentar vi suksessen og mviterer til ITovation 2.0 i Realfagbygget pa
Gløshaugen. Vi samler doktorgradsstudenter, eksteme som er interessert i NTNUs forskning,
og ansatte til en ny ITovativ opplevelse.

ITovation 1.0 trakk 260 deltakere på selve arrangementet mens programmet ogsa har blitt sett
på nett av over 400!! Arrangementet hadde en fin fordeling av deltakere fra akademia,
næringsliv og offentlig forvaltning.

NTNU mener mobil kommunikasjon, visualisering og åpne standarder vil være viktige
elementer i fremtiden. Vesentlige deler av var forskning er innrettet mot det. Vi er glade for at
ITovation 2.0 kan arrangeres i samarbeid med ARM mc., et av verdens ledende firma pa
avanserte digitale produkt, for a belyse fremtidens muligheter innen mobil kommunikasjon.

Forfatter og “guru” Dave Shreiner fra ARM Inc’s Media Products Division, vil snakke om
bruk av grafikk og apen innovasjon. I tillegg kommer Mario Blasevic, en av fire NTNU
studenter som startet selskapet Falanx i 2001 og senere solgte firmaet til ARM mc. Falanx
utviklet en helt unik grafikkmotor for mobile enheter og teknologien forventes å få stor
betydning for våre “mobile opplevelser” i arene som kommer. Mario og resten av Falanx
teamet har i dag ansvar for ARMs satsning pa omradet og har bygd opp en egen avdeling for
ARM i Trondheim. Kom å hør den inspirerende historien!

Det vil i tillegg bli servert presentasjoner av to innovative doktorgradsarbeider, Andreas Aase
fra Institutt for Musikk og Sigrid Berg og Hanne Martinussen, Institutt for elektronikk og
telekommunikasjon. Sistnevnte arbeider med smarte mikrosystemer for medisinsk avbildning.
Selskapet TerraVision, en spin-off fra NTNU vil demonstrere sitt konsept innen “serious
games” for gjennomføring og læring i avanserte operasjoner offshore. I tillegg vil det bli
konsert i samarbeid med Trondheim Verdensmusikkensembie med et forrykende norsk
afrikansk samarbeidsprosjekt presentert av artistene Laliya Faye og Gilleh Marr samt
Ingeborg Brun og Anne Grete Nyhaug.

Vi ønsker a invitere deg og dine kolleger til en ny og inspirerende ITovation. Noe vil du
kjenne igjen, noe er nytt!

Tid og sted: Onsdag 4.juni kl 15.00 18.00 i Realfagbygget, R2, Gløshaugen, NTNU

Se www.itovation.org for mer informasjon og pamelding!
Pamelding innen 30.05.2008 for a sikre plass.

Velkommen!
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