VÝROČNÍ KONFERENCE CIO NETWORK A CACIO
ŘEŠENÍ PRO ÉRU OŽIVENÍ
ANEB "POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE"

8:30 - 9:00
9:00 - 9:15

9:15 - 10:15

10:15 - 10:45

Registrace
Úvod konference
Moderátor: Lukáš Erben, šéfredaktor CBW, IDG Czech Republic
Přivítání účastníků
Lubomír Karpecki, konzultant a publicista, CIO Network,
Miroslav Hübner, předseda sdružení, CACIO
Poučení z krizového vývoje
Miroslav Řihák, předseda představenstva, ANECT,
Lubomír Karpecki, konzultant a publicista, CIO Network
Jak ovládat cloud jednoduše a transparentně
Aleš Vocásek, Head of Product Management and Presales, T-SYSTEMS
V dnešní „cloudové“ době, kdy již pomalu mizí obavy ze svěřování ICT infrastruktury
společnosti poskytovatelům, vyvstává otázka, jak konkrétně řídit svého poskytovatele
cloudu i cloud jako takový. Změnové požadavky? Standardizované komponenty?
Webové portály? Jak je kombinovat?

10:45 - 11:10
11:10 - 11:40

Přestávka na kávu
Jak na zvyšující se množství dat: Levnější je řešit příčinu než důsledek
Martin Malý, obchodní ředitel, SERVODATA
Jak pracovat s narůstajícím množstvím dat efektivně, bezpečně a za nízkých nákladů?
Na základě úspěšných implementací deduplikačních technologií vám dokážeme, že lze
při práci s daty významně šetřit prostor, čas i peníze.

11:40 - 12:00

Česká pojišťovna – doručování IT služeb pro 12.000 interních a externích uživatelů
Lukáš Klášterský, vrchní ředitel pro Provoz IT, Česká pojišťovna
Případová studie týkající se zkušeností z implementace rozsáhlého systému IT, který v
jednom řešení zajistil poskytování IT služeb široké komunitě interních a externích
uživatelů. Dozvíte se nejen o projektu samotném a zkušenostech s implementačním
partnerem (společností ORBIT), ale především přímo od zodpovědného managera
projektu získáte informace, které vám jistě pomohou při plánování, přípravě a realizaci
podobných řešení ve vaší organizaci, a souvisejících možnostech využití technologií
virtualizace desktopů a aplikací.

VÝROČNÍ KONFERENCE CIO NETWORK A CACIO
12:00 - 12:20

12:20 - 13:00

13:00 - 14:10
14:10 – 14:30

14:30 - 14:50

Virtualizace desktopů = Citrix XenDesktop = jedno řešení pro všechny uživatele IT
služeb ve společnosti
Ondřej Marek, Regional Marketing Manager, CITRIX System
Správa desktopů a aplikací v celém jejich životním cyklu je složitý a časově náročný
proces, zvláště ve společnostech, které mají stovky a tisíce uživatelů, navíc v mnoha
lokalitách. Virtualizace desktopů může tyto administrativně náročné procesy výrazně
zefektivnit. Citrix XenDesktop je pak podle názoru odborné veřejnosti v současné době
tím nejlepším řešením na trhu. Během krátké prezentace vám představíme základní
výhody a přínosy tohoto flexibilního a adaptivního řešení, ideálního jako strategické
řešení pro všechny uživatele IT služeb i ve vaší společnosti.
PANELOVÁ DISKUSE
Téma diskuse: Klíčové IT trendy v postkrizovém období
Moderátor: Lukáš Erben, šéfredaktor CBW, IDG Czech Republic
Účastníci: Bohuslav Cempírek, generální ředitel, ICZ, Rostislav Jirkal, generální
ředitel, SERVODATA, Miroslav Řihák, předseda představenstva, ANECT, Miroslav
Hübner, předseda sdružení, CACIO, Lukáš Klášterský, vrchní ředitel pro Provoz IT,
Česká pojišťovna, Martin Šimek, nkt cables, Lubomír Karpecki, konzultant a
publicista, CIO Network.
Oběd
Intel® vPro™ Technologie-základ pro virtualizaci, efektivní správu a bezpečnost Vaší
klientské infrastruktury
Petr Ulvr, Business Development Manager, INTEL
Efektivní ukládání dat a úspora nákladů ve virtualizovaném prostředí
Daniel Merhaut, Public Segment Manager, NetApp
Prostředí virtualizovaných datových center klade větší požadavky na ukládání, správu
a ochranu dat. Efektivní infrastruktura účinně omezující nárůst nákladů při zachování
požadované výkonnosti a dostupnosti dat je nutným předpokladem pro plné využití
přínosů virtualizace. V přednášce se zaměříme jak na technologie snižující objem dat,
tak na vyjádření finančních přínosů takovýchto řešení.

14:50 - 15:20

Řízení rizik v rámci outsourcingu
Luděk Novák, Senior Consultant, ANECT
Různé formy outsourcingu služeb IT významně ovlivňují i řízení rizik a způsoby
prosazování bezpečnosti informací. V rámci tohoto příspěvku budou diskutována
hlavní rizika a formy vhodné pro jejich účinné zvládnutí. Součástí prezentace bude
velmi zajímavé téma dneška - exit strategy.

15:20 – 15:30

Přestávka na kávu
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15:30 - 16:40

16:40 - 17:00
po 17:00

CACIO - Představení projektů finalistů IT PROJEKT ROKU 2010
Moderátor: Jiří Lukáš, člen řídícího výboru CACIO
Úspěšné finálové projekty:
Masarykův onkologický ústav v Brně: Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v
MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů
Prezentující: Zdeňka Fišerová
Statutární město Děčín: Elektronizace procesů úřadu
Prezentující: Tomáš Kejzar
Telefonica 02 Czech Republic, a.s.: Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky
(projekt VETEZ)
Prezentující: Jiří Lágner
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: Implementace vedení zdravotnické
dokumentace ve VFN Praha v čistě elektronické formě
Prezentující: Jiří Haase
Budějovický Budvar, n.p.: Modernizace skladu lahvového piva – dodávka a
implementace WMS
Prezentující: Josef Černý, ICZ
Škoda Auto a.s.: eDocházka
Prezentující: Tomáš Bonhard
Unicorn Systems., a.s.: ECP - Energy Communication Platform
Prezentující: Jiří Mráz
Benzina, s.r.o. : Realizace projektu RIS Benzina
Prezentující: Zdeněk Horčička, UNIPETROL
Losování tomboly - vyhlášení vítěze Divácké soutěže o nejúspěšnější IT PROJEKT
ROKU
Závěr konference

