Los tiempos se enumeran en tiempo de Brasil

ILTACON South America
11 Nov, 2020
9:00 AM
Boas vindas
9:15 AM – 10:15 AM
Keep Calm and Lead On: Liderança em Tempos de Crise
Em tempos de crise, os líderes são forçados a se adaptar e a criar estratégias diante dos desafios em constante mudança. É preciso ser capaz de liderar
de forma eficaz e se comunicar com clareza, ao mesmo tempo em que se compreende as necessidades do time. Quais são as marcas de um grande líder?
Como você gerencia as tarefas críticas que precisavam ser feitas “pra ontem”? Como você motiva sua equipe e ao mesmo tempo é sensível à turbulência
emocional que eles podem estar enfrentando? Ouça líderes que sobreviveram a situações de emergência, aprenda técnicas e práticas recomendadas
para gerenciamento de crises e aprenda como manter a calma e continuar liderando.
Palestrantes: Skip Lohmeyer, Chief Information Officer, Parker Poe Adams & Bernstein LLP, Kimberly Sully, Co-Founder & Partner, Pivot Legal Solutions e
Ray Meiring, CEO, Qorus Software Inc.

10:15 AM – 10:30 AM
Uma palavra do nosso patrocinador – Iridium Technology
10:30 AM – 11:30 AM
Chegando na Cena de um Ataque Cibernético - Master Class
Esta Master Class será conduzida por David Forrestall, (CISSP CISA), CEO da SecurIT360. Quando ocorrer um incidente de cibersegurança, aprenda sobre
o que esperar quando você entrar em cena e as melhores práticas do que deve acontecer a seguir de um líder reconhecido na indústria de
cibersegurança.
Palestrante: David Forrestall CEO, SecurIT360

11:30 – 11:45 AM
Uma palavra do nosso patrocinador - iManage
11:45 AM – 12:45 PM
Repensando o Negócio da Advocacia
As áreas administrativas de um escritório de advocacia podem desempenhar um papel fundamental para ajudar os advogados a operar no novo normal,
aumentando sua lucratividade, gerando receita e se tornando mais competitivos. Este painel descreverá como a coordenação entre Finanças, TI, Gestão
do Conhecimento, Gestão de Projetos, Marketing e Desenvolvimento de Negócios e outros setores pode ajudar os advogados a prosperar no mercado
jurídico em evolução de hoje.
Palestrantes: Meredith Williams-Range, Chief Knowledge & Client Value Officer, Shearman & Sterling, Ari Kaplan, Principal, Ari Kaplan Advisors LLC e
Eric Wangler, President, North America, BigHand

12:45 – 1:00 PM
Uma palavra do nosso patrocinador - Tikit
1:00 – 2:00 PM

Rodas de Conversa
Membros da ILTA falam sobre suas experiências com a ILTA e como isso foi importante para as suas carreiras.

Los tiempos se enumeran en tiempo de Brasil

ILTACON South America
12 Nov, 2020
9:00 AM
Boas vindas
9:15 AM – 10:15 AM
Gerente de Projetos por Acidente: Ferramentas e Metodologias para Ajudá-lo a ter Sucesso
Aprenda sobre as metodologias de projeto e como as ferramentas atuais podem ajudá-lo a planejar e executar seus projetos. Esta sessão convida não
apenas os gerentes de projeto, mas também profissionais da área de tecnologia e outros tomadores de decisão que às vezes são solicitados a usar um
chapéu de gerente de projeto para gerenciar uma implementação ou melhoria de aplicativos. Além de um levantamento das ferramentas atuais, os
tópicos incluem um exemplo de plano ou modelo de projeto. Além disso, a sessão vai abordar o que
empresas de aplicativos estão usando, como MS Project, Smartsheet, Planview PPM, Monday, Trello, Asana.
Palestrantes: Tracy Friedenberg, Director, Technical Services and Project Management, Day Pitney LLP e Scott David, Director of Legal Project
Management and Process Improvement, Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP

10:15 AM – 10:30 AM
Uma palavra do nosso patrocinador - Litera
10:30 AM – 11:30 AM
Inovação com um Orçamento Apertado
Às vezes, as situações exigem soluções não tradicionais. Quando surge um problema no cenário econômico atual, as soluções muitas vezes devem ser
concebidas com pouco ou nenhum orçamento ou recursos. Nesta sessão com exemplos práticos, veja inovações criativas, empolgantes e bem-sucedidas
de Tecnologia Jurídica que não custaram os olhos da cara.
Palestrantes: Holly Hanna, KM Firm Solutions Manager, Perkins Coie, Jennifer Mendez, Director of Knowledge Management Innovation, Fisher Phillips e
Helen Wang, Innovation Risk Specialist at Orgainzing4Innovation.

11:30 – 11:45 AM
Uma palavra do nosso patrocinador – NetDocs
11:45 AM – 12:45 PM
Nublado com Chances de Custos mais Altos
Pode haver um choque com os custos financeiros ao mover sua infraestrutura para a nuvem. Aprenda a mudar suas despesas de grandes investimentos
de capital para custos operacionais anuais previsíveis. Esta sessão o ajudará a ter uma compreensão clara dos componentes potenciais que você deve
considerar para ajudá-lo a construir uma previsão plurianual para apresentar aos gestores do escritório ou departamento jurídico e às partes
interessadas; esses componentes incluem expansão de aplicativos, armazenamento de dados, utilização de servidor e muito mais.
Palestrante: Dominic Ciacciarelli, Practice Architect, Kraft Kennedy

12:45 – 1:00 PM
Intervalo
1:00 – 2:00 PM

Networking Virtual
Prêmios serão concedidos. Você deve estar presente para vencer.

