HARMONOGRAM #Best IT Meetup
16 kwietnia 2020 r. (czwartek), Gdańsk, Focus Hotel Premium, ul. Nad Stawem 5
Rejestracja uczestników [9:00-9:30]

I. OTWARCIE KONFERENCJI
I BLOK MERYTORYCZNY [9:30-11:45]
II. NIEZBĘDNIK DZIAŁU IT. JAK W PEŁNI
ZAUTOMATYZOWAĆ W PROFESJONALNY
SPOSÓB INFRASTRUKTURĘ IT
▪ od metody Zero Touch do zaawansowanych
metod zarządzania urządzeniami końcowymi baramundi Management Suite
III. TRANSFORMACJA NAS-A W SERWER
WIRTUALIZACJI
▪ zabezpieczenie ciągłości pracy
▪ eliminowanie ryzyka awarii
▪ możliwości rozbudowy wejść/wyjść
IV. JAK CENTRALNIE ZARZĄDZAĆ KOMPUTERAMI,
LEGALNOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA
I AUTOMATYZOWAĆ CZYNNOŚCI IT?

▪ jak wdrożyć ServiceDesk
▪ System ITManager - skuteczność potwierdzona
ponad 1000 wdrożeń
Przerwa kawowa [11:45-12:00]
II BLOK MERYTORYCZNY [12:00-13:30]

V. UPS - ARCHITEKTURA ROZPROSZONA,
SCENTRALIZOWANA CZY MIESZANA?
▪ co jest istotne przy wyborze rozwiązania zasilania
gwarantowanego - poradnik doboru UPS
VI. BEZPIECZEŃSTWO, CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA
I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI – JAK SPRAWNIE
OPANOWAĆ TE OBSZARY
▪ jak usprawnić administrowanie IT dzięki nowym
możliwościom zarządzania zasobami IT,
monitoringowi kluczowych procesów w sieci IT
oraz politykom bezpieczeństwa
Zakończenie spotkania, obiad [13:30]

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 kwietnia 2020 r.
na numer faksu: 71 798 48 48 lub e-mail: best@it-professional.pl
Imię i nazwisko

Stanowisko

E-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału)

Telefon

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY i obejmuje udział w wykładach, materiały konferencyjne, poczęstunek i obiad.
Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem udziału w konferencji jest otrzymanie od organizatora wiadomości e-mail
potwierdzającej zgłoszenie, która zostanie wysłana najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem konferencji.
DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO:

(BestIT_Gdańsk_2020_04_www)

Nazwa
Ulica
Kod

NIP
Miejscowość

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych
danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez
prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony
danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej
dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

Telefon/Faks

__________________________________________
Data, pieczątka, podpis

Podmiot zarządzający: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064,
KRS: 0000173413, Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005

