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Datová centra a Cloud
Včetně návštěvy datového centra na Žižkovské věži!
Kurz:

17.–18. října 2017

Kurz vám pomůže najít odpovědi na tyto otázky:
 Datová centra procházejí neustálou

proměnou – kam to směřuje?
 Co ovlivňuje datová centra více – technologie,
aplikace, uživatelé, mobilita či bezpečnost?
 Jakou roli hraje cloud?
 Co musím vzít v úvahu při plánování
datových center?

Kurz je určen pro manažery a střední úroveň
podnikového řízení, dále pak pro ty, jejichž
pracovní náplň přesahuje ryze technický rámec
problematiky a zahrnuje též odpovědnost za dílčí
věcné, komerční nebo smluvní aspekty
konkrétní problematiky.

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity pro získání
certifikátu „Certifikovaný Manager ICT“
(Certified Manager of ICT – CMICT).
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NEJBLIŽŠÍ KURZY

DevOps
14. 11. popř. 21. 11. 2017
Business
Continuity Planning
v týdnu od 26. 2. – 1. 3. 2018
Proč Akademie ICT managementu?
Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní
rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné straně
se od CIO (Chief Information Officer) očekává schopnost
komunikovat s vrcholovým managementem a obchodními jednotkami o podpoře a realizaci strategických cílů
(ICT enablement and alignment), na druhé straně statutární orgány předpokládají, že CIO je manažer orientovaný na efektivní řízení ICT provozní továrny (ICT management and control). Kombinace těchto dvou požadavků
klade na CIO v moderní společnosti nebývalé nároky.
Po mnoha letech strávených v ICT oblasti a nejen v ní se
skupina sdružená kolem TATE International a časopisu
Data Security Management rozhodla usnadnit současnému CIO plnění jeho dvojrole systémem vzdělávacích
kurzů vycházejících z dlouholeté světové i lokální praxe.

Partnerem pro tento kurz je společnost České Radiokomunikace a.s.

Datová centra a Cloud
Datum kurzu: 17.–18. října 2017

Počet kreditů: 13

1. den
08:30–09:00

Registrace účastníků

Blok 1
09:00–10:45

Datová centra
 Spirála vývoje IT a co formuje datová centra a Infrastrukturu?
 Historie datových center.
 Dnešní podoba moderního datového centra.
 Proměny datových center v čase - růst kapacity versus náklady/efektivita.

10:45–11:00

Přestávka na kávu

Blok 2
11:00–13:00

Infrastruktura
 Centralizace, virtualizace a automatizace čehokoliv.
 Vliv apetitu uživatelů a aplikací do služeb infrastruktury.
 Proměny uspořádání zón a perimetrů, propojovacích bodů, síťových služeb.
 Kvapík bezpečnosti – změny bitevního pole, hlídání linie obrany, porozumění uživatelům.

13:00–14:00

Přestávka na oběd

Blok 3
14:00–16:00

PROHLÍDKA DATOVÉHO CENTRA

2. den
08:30–09:00

Příchod účastníků

Blok 4
09:00–10:45

Datová centra a Cloud
 Co přináší Cloud (Public, Private, Hybrid, Private).
 Každý najde co hledá - IaaS, PaaS, SaaS.
 Adopce Cloudu - cesta je to dosažitelná, ale trnitá!
 Bezpečnost a Cloud - jak to jde dohromady?

10:45–11:00

Přestávka na kávu

Blok 5
11:00–12:30

Praktické ukázky a další vývoj
 Co táhne další rozvoj?
 Ukázka - Transformace Datových center a cesta k Hybridnímu Cloudu
 Ukázka - Kolaborace s použítím GoogleAps/O365 a dopad na datová centra

12:30–13:00

Přestávka na oběd

L E K T O Ř I
Lukáš Klášterský
Lukáš Klášterský v současnosti působí v oblasti IT Infrastruktury v Erste group - předního poskytovatele finančních služeb
ve střední Evropě. V rámci více než 20 let profesního působení
v oblasti IT a Telco má bohaté zkušenosti s poskytováním služeb, realizací projektů a transformací, expertní znalosti trendů. Působil na manažerských pozicích debis IT Services Czech
(později T-system), Lucent technologies, Telefonica O2, Česká
pojištovna/Generali Group.

Martin Souček
Martin Souček je produktovým manažerem datových center Českých Radiokomunikací od roku 2013, kde má na starosti nejen
definici strategie rozvoje datových center, ale aktivně se podílí
také na průběžném zvyšování provozní a fyzické bezpečnosti datových center spolu se zlepšováním efektivity jejich provozu. Před
příchodem do společnosti pracoval 7 let jako produktový manažer
datových center a cloudových služeb O2 a jako marketing manager ve společnosti T-Systems.

Datová centra a Cloud
P Ř I H L Á Š K A
Termín:
17.–18. října 2017

Datová centra
Virtualizace, Cloud, Efektivita, Jednoduchost

Společnost:		

Oblast podnikání:

Adresa:		PSČ:

Město:

IČ:

DIČ:

Jméno:

Příjmení:		

Titul:

Funkce:

Telefon:		

Fax:

E-mail:

Předplatitel DSM: ne q ano q č. předplatitele:
Zúčastním se: kurzu q workshopu q

Zálohovou fakturu: ne q ano q

Účastnický poplatek ve výši
Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o.
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.
Dne: 				Podpis: 					Razítko:
Vyplněnou přihlášku zašlete faxem na číslo 257 313 695 nebo využijte možnosti registrace na aict@tate.cz.

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM - data security management,
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 257 920 319–20, fax: +420 257 313 695, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu včetně workshopu

16.000 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 13 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 13.
Workshopy jsou součastí všech bloků.
Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně
jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Místo
konání:
České
Radiokomunikace a.s.
Žižkovská věž
Mahlerovy sady 1
130 00 Praha 3

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je
storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení:
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání.
Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí
být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

