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רנה האס ,נשיא arm
נשיא חברת  , armמר רנה האס )  (Rene Haasיגיע לישראל בתחילת חודש מרץ כדי להשתתף בכנס
 . armמר האס אחראי על קבוצת
השנתי של חברת
 IPשהיא החטיבה
מוצרי ה-
החשובה ביותר בחברה וכן חבר בצוות הניהולי הבכיר של החברה .מר האס ,קיבל לאחריותו את קבוצת ה-
IP
בינואר  2017ותחת ניהולו כל פעיליות הקבוצה כולל פיתוח מוצרים ,הנדסה ,מכירות ,שיווק ופעילות עסקית.

מר האס יגיע לישראל זמן קצר לאחר שישתתף בקונגרס המובייל העולמי שיערך בברצלונה בסוף חודש
פברואר כדי לפתוח את הכנס השנתי של חברת  armבישראל .הוא יקדיש הרצאתו לנושא " Pioneer the
Innovation of Future Compute
"
.

הכנס הנקרא  Arm Tech Symposiaיתקיים ב 5 -במרץ  2019 ,במרכז הכנסים אווניו ,שבאירפורט סיטי
 ( Rene Haasושורה של בכירי החברה בינהם
בהשתתפות מר האס )
נואל הארלי ,סגן נשיא לאסטרטגיה ומנהל תחום
IP
ודיפטי ואצ'ני ,סגנית נשיא בכירה ומנהלת כללית של חברת
Arm
.

כנס  Arm Tech Symposiaהוא כנס בינלאומי המתקיים מדי שנה במרכזים טכנולוגים בכל רחבי העולם
כולל סין ,הודו ,יפן ,קוריאה ,טיוואן והשנה נוספה ישראל לרשימה המכובדת .הכנס נועד לחלוק בצורה
 Armכיצד רואה החברה את התהליכים המשתנים
ישירה עם קהל המטרה של
בתעשיה ,את הפתרונותיה החדשנים ביותר ואת מפת הדרכים שלה במגוון מוצרים ,טכנולוגיות וישומים.
הכנס משמש גם הזדמנות לשותפים העסקים של
Arm
להיאסף ולהציג ביחד את פתרונותיהם המותאמים לגל החמישי של מחשוב וכיצד להתמודד עם אתגרי
תעשיית הטכנולוגיה במגזרי השוק השונים כולל בינה מלאכותית ,אוטומוטיב,
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IoT , 5G
מחשוב ענן ,עיבוד מקבילי ועוד.

המעבדים המתקדמים של  Armנמצאים כיום בכ 130-מילארד התקנים ומאפשרים הפעלתם של אין ספור
ישומים החל מחיישנים וטלפונים חכמים ועד לסופרמחשבים וערים חכמות הנמצאים בשימוש של יותר מ70%
מאוכלוסית העולם.

ההשתתפתות ב Arm Tech Symposia -אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש .מספר
להבטחת מקומכם בArm 2019-
המקומות מוגבל.
Tech Symposia
לחצו כאן
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