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ISRAEL USER MEETING 

 
 

Thursday, November 8th, 2018, 9:00-14:30 

Conference Hall "KRYPTON" 
HaKfar HaYarok, Tel: 03-6484886 

 
Presented by CAS Staff: 

 

Mr. Paul Peters, Director, EMEA Sales 

Mrs. Yvonne Pope, Regional Marketing Manager 

 
Guest speakers: 

 

 Dr. Amiram Groweiss, Chief chemist in Paz Ashdod Oil Refinery and a professor in Ben-Gurion 
University 

The Natural Gas Industry in Israel: Present State and Thoughts for the Future 

  Dr. Michael Grabarnick, Head of 3rd party process development in ADAMA Agricultural 

Solutions Ltd. 

A New Approach to ELN for the Chemical Enterprise 

 
Agenda: 

 

 SciFinder-n: The new tool in the SciFinder family 
Case studies, panel discussion and online examples 

 CAS Services: Technology, Content, Knowledge and Professional Services 

 Preview of the Retrosynthesis Planning Tool: 
A rule-based approach to predicting synthesis paths 

 
Join us to see how our unique new tools and services can help you! 

 

The meeting includes lunch 
 

Although this User meeting is FREE of charge, you  MUST register by contacting 

CAS representative ARAD-OPHIR Ltd. by email or by faxing the attached registration form    
 

 

Looking forward to see you!  

Arad-Ophir team 
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 דכונים וחידושים!ע - םימפגש משתמש
 

 

 

 

  SF שמחים להזמינך ליום עיון למשתמשיהננו 

 09:00-14:30שעות: ין ב 8.11.2018 חמישייום 

 03-6486886, טל':הכפר הירוק", קריפטוןבמרכז האירועים "

 

 :מרצים
 

 ,EMEA Sales  ,Director CAS,מר פול פיטרס

 ,Regional Marketing Manager CAS, גב' איבון פופ

 

 :אורחים מרצים
 

  אשדודבזיקוק הבית  "פז"ראשי ב כימאי ,ייסובעמירם גרד"ר 

  (מצב משק הגז הטבעי כיום ומה יקרה בעתיד)מורה נבוכים  –גז טבעי בישראל 

 אדמהחברת ב בצד השלישיראש פיתוח תהליכים  ד"ר מיכאל גרברניק 

 תכימיה תעשייהב ELN-ל החדש גישה

 

 :תוכנית
 

 SciFinder-n:  כלי חדש במשפחתSciFinder 

case studiesפאנל ודוגמאות חיות , 

 CAS Services: שרותים בתחום הטכנולוגיה, התוכן, הידע ושרותים מקצועיים 

  :גישה המבוססת על כללים לניבוי נתיבי סינתזההצצה ראשונית לכלי תכנון רטרוסינתזה 

 

 בואו להכיר את הכלים והשרותים החדשים וללמוד מן המומחים כיצד לנצלם!

 

 המפגש כולל ארוחת צהריים
 

בעזרת  או בפקס email-. נבקש לאשר טלפונית, ביש להירשם אליו מראש, אך אינו כרוך בתשלוםהמפגש 
 הטופס המצורף.

 

  נשמח לראותכם!

 אופיר-צוות ארד
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 SciFinder 811/201/8טופס הרשמה למפגש משתמשי 

     ________________________________________________________________שם מלא: __________

      ____________ _______________________תפקיד:__________________________________________

 טלפון: _________________________  _____________________________________ארגון: 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 


