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CCCAAALLLLLL   FFFOOORRR   PPPAAAPPPEEERRRSSS   
INFORMATION SYSTEMS AND TELECOMMUNICATION 

SSTTUUDDYY  CCOOMMMMIITTTTEEEE  DD22  

SSttuuddyy  CCoommmmiitttteeee  DD22  ooff  CCiiggrréé  iiss  iinn  cchhaarrggee  ooff  mmoonniittoorriinngg  eemmeerrggiinngg  
tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  ccuurrrreenntt  pprraaccttiicceess  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
ssyysstteemmss  aanndd  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  EElleeccttrriicc  PPoowweerr  IInndduussttrryy  
((EEPPII)),,  eevvaalluuaattiinngg  tthheeiirr  ppoossssiibbllee  iimmppaacctt  oonn  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  
nneeeeddss  ooff  aallll  ppllaayyeerrss  iinn  tthhee  EEPPII..  
IInn  aa  bbrrooaadd  sseennssee,,  iitt  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  pprriinncciipplleess,,  rreeqquuiirreemmeennttss,,  
ddeessiiggnn,,  eennggiinneeeerriinngg,,  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
IITT  aanndd  tteelleeccoomm  ssyysstteemmss  ssuucchh  aass::  

  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  ffoorr  vvooiiccee,,  
ddaattaa,,  vviiddeeoo  sseerrvviicceess..  

  SSppeecciiaalliizzeedd  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  tteelleepprrootteeccttiioonn,,  SSCCAADDAA,,  EEMMSS  
aanndd  DDMMSS  ssyysstteemmss..    

  IInnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  nneettwwoorrkkss  ffoorr  ooppeerraattiioonnaall  aanndd  
bbuussiinneessss  nneeeeddss..  

  RReeqquuiirreemmeennttss  aanndd  aassppeeccttss  ooff  eenneerrggyy  ffllooww--ccoonnttrrooll,,  
sseeccuurriittyy,,  eeccoonnoommyy,,  ttrraannssppaarreennccyy,,  qquuaalliittyy  aanndd  rreegguullaattiioonn..  

OBJECTIVE  

TToo  pprroovviiddee  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffoorruumm  ttoo  sshhaarree  iinnffoorrmmaattiioonn  bbeettwweeeenn  
eelleeccttrriicc  uuttiilliittiieess,,  mmaannuuffaaccttuurreerrss,,  uunniivveerrssiittiieess,,  ssttaannddaarrddiizziinngg  bbooddiieess  
aanndd  aauutthhoorriittiieess  iinn  sseelleecctteedd  ttooppiiccss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
tteecchhnnoollooggyy  aanndd  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss..  
  
PROGRAM  

TThhee  CCoollllooqquuiiuumm  iiss  tthhee  bbiieennnniiaall  TTeecchhnniiccaall  DDiissccuussssiioonn  FFoorruumm  ooff  tthhee  
SSttuuddyy  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  mmeemmbbeerrss,,  aassssoocciiaatteess  aanndd  eexxppeerrttss  ooff  tthhee  
ddiisscciipplliinnee  ffrroomm  tthhee  hhoosstt  ccoouunnttrryy..  TThhee  PPrreeffeerreennttiiaall  SSuubbjjeeccttss  tthhaatt  
wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssccooppee::  

11..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiieess  aanndd  SSoolluuttiioonnss  ffoorr  ccoorree  
nneettwwoorrkkss  iinn  EElleeccttrriicc  PPoowweerr  UUttiilliittiieess..  

22..  AAcccceessss  ssoolluuttiioonnss  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  EElleeccttrriicc  PPoowweerr  
UUttiilliittiieess..  

33..  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ddaattaa  iinntteerrcchhaannggee  
bbeettwweeeenn  mmaarrkkeett  ppaarrttiicciippaannttss..  

TThhee  CCoollllooqquuiiuumm  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  aa  ttwwoo  ddaayy  sseessssiioonn..  AAllll  ppaappeerrss  tthhaatt  
aarree  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd,,  aanndd  aauutthhoorrss  sshhoouulldd  bbee  
pprreeppaarreedd  ttoo  pprreesseenntt  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthheeiirr  ppaappeerr  aanndd  ttoo  aannsswweerr  
qquueessttiioonnss  ffrroomm  tthhee  aauuddiieennccee..  TThhee  CChhaaiirrmmaann  aanndd  OOrrggaanniizziinngg  
CCoommmmiitttteeee  hhoowweevveerr  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iiddeennttiiffyy  ppaappeerrss  tthhaatt  aarree  
nnoott  ddiirreeccttllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ddiiccuussssiioonn  ssttrreeaamm  aanndd  ttoo  ppuubblliisshh  tthheessee  
wwiitthhoouutt  pprreesseennttaattiioonn  oorr  ddiissccuussssiioonn..    
  

DDEEAADDLLIINNEESS  

SSuubbmmiissssiioonn  ooff  ssyynnooppsseess::  JJaannuuaarryy  1155
tthh
,,  22001111  

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  aacccceeppttaannccee::  FFeebbrruuaarryy  2211
sstt
,,  22001111  

SSuubbmmiissssiioonn  ooff  ffuullll  ppaappeerrss::  MMaayy  22
  nndd

,,  22001111  

  
SSUUBBMMIISSSSIIOONN  OOFF  PPAAPPEERRSS  

PPaarrttiicciippaannttss  wwiisshhiinngg  ttoo  pprreesseenntt  ppaappeerrss  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  
ssyynnooppssiiss  ((330000--550000  wwoorrddss,,  iinn  EEnngglliisshh))  bbyy  ee--mmaaiill  ttoo  tthhee  CChhaaiirrmmaann  
aanndd  tthhee  oorrggaanniizziinngg  ccoommmmiitttteeee  bbyy  JJaannuuaarryy  1155

tthh
,,  22001111..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
EEaacchh  ssyynnooppssiiss  mmuusstt  iinnddiiccaattee  tthhee  ttooppiicc  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  ((sseeee  nnoo..  11  
ttoo  33  uunnddeerr  ssuubbjjeeccttss))..  TThhee  nnaammee,,  ttiittllee,,  aaffffiilliiaattiioonn  aanndd  ffuullll  aaddddrreessss  
((ppoossttaall,,  ffaaxx  aanndd  ee--mmaaiill))  ooff  tthhee  aauutthhoorr  iiss  rreeqquuiirreedd..  TThhee  ssyynnooppssiiss  
tteemmppllaattee  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ddoowwnnllooaadd  oonn  tthhee  CCiiggrréé  SSCC  DD22  wweebb  ssiittee  
((wwwwww..cciiggrree--dd22..oorrgg))  iinn  tthhee  EEvveennttss//CCiiggrréé  EEvveennttss  sseeccttiioonn..  
TThhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  aacccceeppttaattiioonn  ooff  ppaappeerrss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  aauutthhoorrss  
aanndd  ccoommpplleetteedd  ppaappeerrss  ((iinn  EEnngglliisshh))  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  bbyy  MMaayy  22

nndd
,,  

22001111..    

SSyynnooppsseess  aanndd  ppaappeerrss  mmuusstt  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ee--mmaaiill  
aaddddrreesssseess::  
    

CChhaaiirrmmaann::  MMrr..  CCaarrllooss  SSAAMMIITTIIEERR,,  
ee--mmaaiill::  ccssaammiittiieerr@@ggnnee--eenngg..ccoomm  
  
OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiitttteeee::  MMrr..  GGuuiilllleerrmmoo  GGAALLAARRZZAA,,  
ee--mmaaiill::  gguuiilllleerrmmoo..ggaallaarrzzaa@@aarr..aabbbb..ccoomm  

  
SSUUBBJJEECCTTSS  

 
11..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiieess  aanndd  SSoolluuttiioonnss  ffoorr  ccoorree  
nneettwwoorrkkss  iinn  EElleeccttrriicc  PPoowweerr  UUttiilliittiieess  
TThhee  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  ccoorree  nneettwwoorrkkss  aarree  eevvoollvviinngg  
aanndd  tthhee  uuttiilliittiieess  aarree  sseeeeiinngg  aann  iinnccrreeaassiinngg  nnuummbbeerr  ooff  nneeww  
aalltteerrnnaattiivveess..  SSoommee  ooff  tthheemm  wwiillll  nnoott  rreessuulltt  iinntteerreessttiinngg  ffoorr  EEPPUUss  
aanndd  ssoommee  ootthheerrss  aarree  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  iinnccoorrppoorraatteedd  ggrraadduuaallllyy  aanndd  
wwiillll  bbee  wwiiddeellyy  uusseedd  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  TThhee  ppaappeerrss  ffoorr  tthhiiss  pprreeffeerreennttiiaall  
ssuubbjjeecctt  sshhaallll  ffooccuuss  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass::  

  AApppplliiccaattiioonnss  
  RReelliiaabbiilliittyy  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  
  EExxppeerriieenncceess  
  

22..  AAcccceessss  ssoolluuttiioonnss  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  EElleeccttrriicc  PPoowweerr  
UUttiilliittiieess  
TThhee  iinnccrreeaassiinngg  ddeemmaanndd  ooff  nneeww  sseerrvviicceess,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  
eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ccoorree  nneettwwoorrkkss,,  rreessuullttss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
aacccceessss  ssoolluuttiioonnss  tthhaatt  mmaakkee  uussee  ooff  aa  wwiiddee  ddiivveerrssiittyy  ooff  
tteecchhnnoollooggiieess,,  mmaakkiinngg  nneettwwoorrkk  ppllaannnneerrss  ffaaccee  nneeww  cchhaalllleennggeess..  
SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass  ccaann  bbee  mmeennttiioonneedd::    

  SSuubbssttaattiioonn  aanndd  PPrrootteeccttiioonn  aacccceessss  
  WWiirreelleessss  aacccceessss  
  CCyybbeerr--SSeeccuurriittyy  

  
33..  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ddaattaa  iinntteerrcchhaannggee  bbeettwweeeenn  
mmaarrkkeett  ppaarrttiicciippaannttss  
DDeerreegguullaatteedd  mmaarrkkeettss  hhaavvee  pprroovveenn  ttoo  bbee  ssttrroonnggllyy  iinnffoorrmmaattiioonn  
ddeemmaannddiinngg..  TThhee  ttrraannssaaccttiioonnss,,  aammoonngg  ppllaayyeerrss  iinn  tthhiiss  mmaarrkkeettppllaaccee,,  
rreeqquuiirree  tthhee  iinntteerrcchhaannggee  ooff  aa  lloott  ooff  rreeaall  ttiimmee  iinnffoorrmmaattiioonn  aammoonngg  
iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  bbaasseedd  oonn  ddiiffffeerreenntt  tteecchhnnoollooggiieess..  TThhee  
tteecchhnnoollooggiieess  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthheessee  sseerrvviicceess,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  cchhaalllleennggeess  
iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aarree  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhiiss  pprreeffeerreennttiiaall  
ssuubbjjeecctt,,  ccllaassssiiffiieedd  iinn::  

  RReeqquuiirreemmeennttss  aanndd  aarrcchhiitteeccttuurree  ffoorr  ddaattaa  iinntteerrcchhaannggee  
aapppplliiccaattiioonnss  

  NNeettwwoorrkkiinngg  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  llooccaall  aanndd  ccrroossss--bboorrddeerr  mmaarrkkeett  
ppaarrttiicciippaannttss  
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