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KONFERENCJA ONLINE 25-26.11.2020

AGENDA

10:00-10:05 Powitanie

10:05-10:35 Chmury prywatne, publiczne, mieszane
Wszystko o chmurach – tych znanych i lubianych (prywatna, publiczna),
jak i tych które dopiero zakorzeniają się w naszej świadomości
i praktykowanych rozwiązaniach, tj. chmurach hybrydowych.

/Tomasz Łukaszewicz, DataCenter PPNT/

10:35-11:30 Nowe produkty w portfolio VMware
– vCloud Availability Suite, Tanzu, Bitnami, Cloudian
Przegląd nowości w portfolio firmy VMware z naciskiem
na zastosowania chmurowe, Disaster Recovery do usługi vCloud, a
także konteneryzację.

/Piotr Nowik, Vmware/

11:30-12:15 Bezpieczeństwo pracy zdalnej
Czy infrastruktura IT ulokowana w chmurze może podnieść
bezpieczeństwo i komfort pracy zdalnej, szczególnie w dobie
pandemii, zarówno od strony użytkownika, jak i działu IT?

/Łukasz Walicki, DataCenter PPNT/

12:15-12:45 Praktyczne wykorzystanie usług chmurowych
w biznesie - od pomysłu do przemysłu

MŚP a usługi chmurowe, czyli jak dobrać ofertę do profilu firmy, na co
zwrócić uwagę w umowach, opracować harmonogram działań i
zaplanować wydatki.

/Dominik Bocheński, DataCenter PPNT/

12:45-13:15 Kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej małych i
średnich przedsiębiorstw na przykładzie DIH4Future
W 2019 roku Minister Przedsiębiorczości i Technologii wyłonił pierwsze
Huby Innowacji Cyfrowych. Opowiemy o tym, jak wspomagamy firmy w
procesie transformacji cyfrowej.

/Piotr Nędzewicz, PPNT/

13:15-13:30 Sesja Q&A
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Partnerzy:

10:00-10:05 Powitanie

10:05-10:45 Live Demo - usługa z Load Balancerem w 15 minut
Na żywo zaprezentujemy, jak wykorzystać narzędzia w chmurze w
celu stworzenia profesjonalnej, dostępnej w internecie usługi IT.

/Łukasz Walicki, DataCenter PPNT/

10:45-11:25 Bezpieczeństwo biznesu a wykorzystanie chmury
Ciekawe case study z branży finansowej, handlowej, prawniczej.
Opowiemy o najczęściej popełnianych błędach oraz roli audytu IT w
wykorzystaniu chmury.

/Tomasz Gaszyński, Direct IT/

11:25-12:00 Wdrożenie i eksploatacja systemu ERP - jak przygotować
infrastrukturę serwerową w firmie?
Case firmy RMS System: budowanie infrastruktury, migracja danych,
skalowalność. Prelekcję uzupełni zagadnienie optymalizacji procesów z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

/Marcin Malęgowski, RMS System/

12:00-12:45 Disaster Recovery w chmurze - VMware HCX
Demonstracja VMware HCX, czyli kiedy poważna awaria przestaje
zagrażać ciągłości działania.

/Łukasz Walicki, DataCenter PPNT/

12:45-13:30 Przechowywanie danych w chmurze, czyli kilka słów o RODO
Odpowiemy na pytanie, kto odpowiada za przetwarzanie danych w
chmurze, i jak je właściwie zabezpieczać.

/Tomasz Łukaszewicz, DataCenter PPNT/

13:30-13:45 Sesja Q&A


