Sesja plenarna

09:00 – 09:30

Rejestracja i kawa

09:30 – 09:40

Powitanie

09:40 – 10:40

Od routera do serwera. Lokalnie czy w usłudze?
Jak zbudować optymalną infrastrukturę
IT i nie zbankrutować.

10:40 – 10:50

Firmowy smartfon musi być bezpieczny.
Jak sprawić, by pracownicy byli zadowoleni
a firmowe dane były pod kontrolą.

10:50 – 11:00

Jak połączyć ogień z wodą. Zbuduj w firmie kompleksowy

11:00 – 11:10

Łamiemy schematy w podejściu do składowania i ochrony danych.

11:10 – 11:40

Przerwa kawowa

i bezpieczny system komunikacji w połączeniu z chmurą.

Prosty, szybki i bezpieczny przepis na nowoczesne Data Center.

Interaktywna sesja demonstracyjna 1 – warsztat do wyboru

11:40 – 12:40

Wszyscy mówią o IT w modelu usługowym, a my to
pokażemy. Przekonaj się, jak może działać zdalne wsparcie
dla Twoich użytkowników, poznaj zalety DSaaS i obejrzyj
w akcji naszą platformę Security. Podczas pokazu na
żywo zobaczysz szereg praktycznych narzędzi,
które mogą na co dzień wspomagać Twój biznes.

11:40 – 12:40

Opowiemy o wyzwaniach i potrzebach nowoczesnej
firmy w świecie powszechnej cyfryzacji,
pokazując trendy w obszarze szeroko rozumianej
komunikacji, przetwarzania danych i bezpieczeństwa
cyfrowego. Wątkiem przewodnim będzie motyw FastIT
i adresowanie wyzwań cyfryzacji w modelu usługowym.

11:40 – 12:40

All-In-One Backup & Recovery, czyli szybkie i wydajne
tworzenie oraz odzyskiwanie kopii zapasowych
z wykorzystaniem oprogramowania i rozwiązań sprzętowych.
Podpowiemy jak chronić, archiwizować, deduplikować
i przywracać dane w Twojej firmy w erze cloud computing.
Przyjdź i zobacz jak zwiększyć wydajność i zoptymalizować
koszty w centrum danych z wykorzystaniem
Data Domain i Avamar.

12:40 – 13:10

Przerwa kawowa
Interaktywna sesja demonstracyjna 2 – warsztat do wyboru

13:10 – 14:10

Wszyscy mówią o IT w modelu usługowym, a my to
pokażemy. Przekonaj się, jak może działać zdalne wsparcie
dla Twoich użytkowników, poznaj zalety DSaaS i obejrzyj
w akcji naszą platformę Security. Podczas pokazu na
żywo zobaczysz szereg praktycznych narzędzi,
które mogą na co dzień wspomagać Twój biznes.

13:10 – 14:10

Opowiemy o wyzwaniach i potrzebach nowoczesnej
firmy w świecie powszechnej cyfryzacji,
pokazując trendy w obszarze szeroko rozumianej
komunikacji, przetwarzania danych i bezpieczeństwa
cyfrowego. Wątkiem przewodnim będzie motyw FastIT
i adresowanie wyzwań cyfryzacji w modelu usługowym.

13:10 – 14:10

All-In-One Backup & Recovery, czyli szybkie i wydajne
tworzenie oraz odzyskiwanie kopii zapasowych
z wykorzystaniem oprogramowania i rozwiązań sprzętowych.
Podpowiemy jak chronić, archiwizować, deduplikować
i przywracać dane w Twojej firmy w erze cloud computing.
Przyjdź i zobacz jak zwiększyć wydajność i zoptymalizować
koszty w centrum danych z wykorzystaniem
Data Domain i Avamar.

14:10 – 14:40

Przerwa kawowa

14:40 – 14:50

Rozstrzygnięcie konkursu, zamknięcie konferencji

14:50 – 15:30

Lunch

Katowice - 19.04.2016
Kraków - 20.04.2016
Wrocław - 21.04.2016

Hotel Angelo, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

DoubleTree by Hilton, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków

Campanile, ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław

Gdańsk - 26.04.2016

Hilton, ul. Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk

Poznań - 27.04.2016

Sheraton, ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań

Warszawa - 28.04.2016

Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa

