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GODZ. PANEL

08:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:45

10:45 - 11:30

Powitanie oraz Otwarcie Konferencji - Oracle 

Jak porozumieć się z botem? Najnowsze trendy w sztucznej inteligencji i automatyzacji - Aleksandra Przegalińska, 
PhD, Kozminski University/Management in Netrworked and Digital Societies, Senior Research Fellow Harvard Labour 
and Worklife Programme

Car Fleet Fraud Detection - Michał Kucharski, Prezes Plus Flota Sp. z o.o, Zastępca Dyrektora Generalnego Polkomtel, 
Katarzyna Krzyszycha, Kierownik Zespołu ds. analizy danych �otowych Plus Flota Sp. z o.o.

11:45 - 13:00

13:00 - 13:30 13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

Przerwa Obiadowa

11:30 - 11:45 Ceremonia wręczenia Nagród

SESJA I: CHMURA - KATALIZATOR 
INNOWACJI

Projekt: ConnectedCar.

Dzisiejszy samochód wyposażony 
jest w kilkanaście komputerów po-
kładowych i produkuje ogromne 
ilości danych. Czy można z tych 
danych skorzystać?  Czy te dane 
mogą być przydatne?  Czy można 
je wzbogacić tak, aby zbudować 
działającą usługę dla biznesu?  
I najważniejsze, jak się do tych 
danych dostać i gdzie je przetwa-
rzać? Przedstawimy działający 
przykład rozwiązania zbierającego 
dane z samochodu, wysyłającego 
go do chmury Oracle, gdzie dalej 
podlegać będą analizie w czasie 
rzeczywistym.

Prelegent: Tomasz Żegleń, 
Cloud Technology Customer 
Advisor, Oracle

Polska Autonomiczna: przykłady 
wdrożeń Bazy Autonomicznej na
rynku krajowym.

Nowe produkty niosą ze sobą 
wiele wyzwań od pozycjonowania 
do faktycznych wdrożeń.  
Oracle promując produkty 
autonomiczne wybrał trzy ścieżki: 
1. wspieranie start-up'ów przy 
budowaniu aplikacji typu cloud 
native 
2. pozyskiwanie istniejących �rm 
na rynku, ale nie współpracują-
cych jeszcze z Oracle 
3. migracja istniejących aplikacji 
bazujących na technologii Oracle 
do chmury z zastosowaniem 
rozwiązań Autonomicznych. 
W czasie krótkiej prezentacji 
postaramy się przekazać sukcesy 
każdej z wymienionych grup.

Prelegenci: Arkadiusz Zub, Oracle 
Digital, Technology Sales 
Manager, Oracle; 
Maciej Wysocki, Cloud Platform 
Sales Executive, Oracle

Keynote - Referencje wdrożo-
nych projektów AI & Cloud 
oraz Specjalny Programy dla 
Klientów i Startup’ów.

Autonomous Case Study – 
Wdrożenie rozwiązań autono-
micznych Oracle, czyli jak pod-
nieść satysfakcję Użytkowników, 
oszczędzając czas i pieniądze?

SESJA II: ZARZĄDZANIE DANYMI WARSZTATYSESJA III: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 
TECHNOLOGII

Oracle Cloud: A Path and Platform - Andrew Sutherland, SVP Business Development 
- Technology License & Systems EMEA & APAC, Oracle

Rejestracja

Zaawansowana 
analityka z 
Autonomiczną 
Hurtownią Danych 
- od danych, przez 
model po usługę.                                                                                                                                                                                                      

Podczas warsztatu 
uczestnicy będą 
mieli okazję przejść 
pełen cykl 
udostępnienia 
usługi opartej 
o Machine Learing; 
od utworzenia 
autonomicznej 
hurtowni danych, 
załadowanie 
danych, wybór 
i trenowanie 
algorytmów po 
udostępnienie ich 
produkcyjnie  
w postaci usługi 
REST. Podczas 
warsztatu 
wykorzystamy 
w praktyce   
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Autonomiczną 
Hurtownię Danych, 
opcję Advanced 
Analytics oraz 
framework REST 
Data Services 
dostępny 
bezpośrednio w 
bazie danych.        

Prelegenci:
Artur Kuliński, 
Cloud Architect, 
Oracle; Jan Palica, 
Principal Sales 
Consultant, Oracle; 
Krzysztof 
Marciniak, 
Principal Sales 
Consultant, Oracle; 
Jarosław Stępień, 
Principal Sales 
Consultant, Oracle 

CConnectedCar: 
Podłączamy 
samochód do 
chmury - 
praktyczne 
zastosowanie 
przetwarzania

GODZ. PANEL

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

15:00 - 15:30

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

Najświeższe innowacje Nowych 
Technologii.

Podczas tej sesji zostaną zaprezen-
towane najnowsze innowacje 
chmury Oracle w wiodących tren-
dach technologicznych. Przedsta-
wimy przykłady i demonstracje 
użycia technologii z zakresu Rze-
czywistości Rozszerzonej 
(Augumented Reality / AR), 
Voice-AI, IoT, Blockchain, Cyfro-
wych Asystentów (Digitial 
Assistants) i wielu innych. Poznaj 
przykłady wykorzystania tych 
technologii w świecie rozwiązań 
biznesowych i dowiedz się, jak 
usługi platformowe i aplikacje 
chmury Oracle wspierane sztuczną
inteligencją mogą pomóc uzyskać 
Twojej �rmie przewagę w erze 
błyskawicznego, cyfrowego 
rozwoju.

Prelegent: Tomasz Nienartowicz, 
Principal Sales Consultant, Oracle

Ograniczanie ryzyka w środowisku 
Autonomicznej Bazy Danych.

W dużych organizacjach liczba poten-
cjalnych zagrożeń związanych z bez-
pieczeństwem danych jest zazwyczaj 
zbyt duża, aby przy zastosowaniu tra-
dycyjnych rozwiązań, skutecznie im 
zapobiegać. Wykrywanie i przeciw-
działanie nowoczesnym atakom sto-
sującym skomplikowane scenariusze 
jest więc obecnie największym wyz-
waniem stojącym przed nimi. Bazy 
danych, jako repozytoria ważnych 
i wrażliwych danych, są często celem 
takich ataków. Sesja ta opisuje spo-
soby ograniczania wewnętrznych 
i zewnętrznych zagrożeń, możliwe 
do zastosowania w środowisku Auto-
nomicznej Bazy Danych - dzięki jej 
szczególnym własnościom automa-
tycznego samozabezpieczania się 
poprzez szyfrowanie danych, auto-
matyczne aktualizacje oprogramo-
wania i silnym mechanizmom kon-
troli przywilejów. Ponadto zaprezen-
tujemy, w jaki sposób Data Security 
Cloud Services pomaga wykryć 
i ograniczyć nieautoryzowaną ak-
tywność oraz zabezpieczyć niepro-
dukcyjne środowiska bazowo danowe 
poprzez maskowanie danych.

Prelegent: Witold Świerzy, 
PaaS Expert Presales, Oracle 

Oracle Cloud: Chmura Innowacji.

Sesja poświęcona innowacjom 
technologicznym dostępnym 
w chmurze Oracle. 
Zaprezentowane zostaną najcie-
kawsze implementacje biznesowe     

Przywracanie danych czy 
przywracanie reputacji?

Nie ma gorszego scenariusza dla 
przedsiębiorstwa, niż utrata jego 
krytycznych danych biznesowych. 
Skutkiem mogą być milionowe 

Autonomous Case Study – 
Czy masz kontrolę nad jakością 
Twoich danych w przedsiębior-
stwie?

Dołącz do naszej prezentacji na 
temat Case study i gotowego  

Zbuduj Firmę z wykorzystaniem 
Sztucznej Inteligencji (AI) 
w chmurze Oracle.

Sama moc obliczeniowa już nie 
wystarczy. Aby wiedzieć więcej, 
rozumieć lepiej, niezbędnym jest 
korzystanie z narzędzi Sztucznej 
Inteligencji. Oczywiście wiedza, 
gdzie chcemy iść jest w dalszym 
ciągu kluczowa, ale sprawniej po-
konamy tę drogę z odpowiednim 
wsparciem. Dynamicznie zmienia-
jące się otoczenie biznesowe nie 
znosi pustki. Gigantyczny przyrost 
danych, globalizacja, nowe kanały 
komunikacyjne z Klientem powo-
dują, że nawet �rmy z unikalnym 
produktem zmieniają strategię ko-
munikacyjną. Jest to możliwe tylko 
dzięki lepszemu rozumieniu nie 
tylko potrzeb Klienta, ale przede 
wszystkim jego pro�lom (przyzwy-
czajeń, emocji) i wielu innych ele-
mentów, tak kluczowych dla biz-
nesu. W prezentacji pokazane zo-
staną rozwiązania, które pozwolą 
na efektywniejsze przetwarzanie 
informacji tak, aby być szybciej na 
rynku i nie przegrać walki o jutro.

Prelegent: Marcin Kozak, Master 
Principal Sales Consultant, Oracle 

Dane, wydajność, dostepność: 
koncepcja nowoczesnej 
Hurtowni Danych.

Wyzwaniem, przed jakim stają 
współczesne przedsiębiorstwa jest 
to, w jaki sposób uzyskać kontrolę 
nad wykładniczo rosnącą ilością 
danych.Poznaj innowacyjne narzę-
dzia Oracla, dzięki którym dane 
biznesowe mogą stać się „kopalnią 
złota”. Szybko wyodrębnij dane 
i przekształć je w cenne informacje. 
Oracle Autonomous Data 
Warehouse i Oracle Analytics Cloud 
zmieniają wyzwanie w możliwości. 
Dzięki nim użytkownicy biznesowi 
uzyskują kontrolę nad danymi, co 
pomaga napędzać innowacje 
i wspiera podejmowanie strategicz-
nych decyzji. Dodatkowo automaty-
zacja ręcznych, monotonnych 
zadań dostępna w naszych pro-
duktach, eliminuje błędy ludzkie 
i zwiększa produktywność. Dowiedz 
się, w jaki sposób najnowsze osią-
gnięcia w zakresie rozszerzonego 
zarządzania danymi (Augmented 
Data Management) i analizy, oparte 
na uczeniu maszynowym (ML) 
i sztucznej inteligencji (AI), umożli-
wiają �rmie uwolnienie prawdziwe-
go potencjału 
swoich danych.

Prelegentka: Julia Chorzelska, 
Associate Sales Consultant, Oracle

14:30 - 15:00 Przerwa

14:30 - 15:00

Autonomous Case Study – 
Wartość Autonomous - 
bene�ty dla biznesu i IT. 

Autonomous Case Study – 
Droga do ponownego wyobraże-
nia sobie roli działu �nansowego 
i uczynienia go bardziej strate-
gicznym w organizacji.

Rozwiązanie Digital Boardroom 
w działach �nansowych na bazie 
Oracle Autonomous i Analytics 
Cloud - cyfrowy wgląd przedsię-
biorstw w zintegrowane dane 
biznesowe w celu monitorowania, 
symulacji i wspierania zmian 
biznesowych oraz w celu spełnie-
nia oczekiwań klientów, partne-
rów biznesowych i pracowników 

SESJA I: CHMURA - KATALIZATOR 
INNOWACJI

SESJA II: ZARZĄDZANIE DANYMI WARSZTATYSESJA III: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 
TECHNOLOGII

14:00 - 14:30

“Autonomous Database & 
Analytics”
Nowe podejście, czyli czy można 
w 5 dni skutecznie pomóc działom 
biznesowym? Przykłady wdrożo-
nych projektów oraz możliwości 
zastosowań. 

Prelegent: Filip Kaznowski, 
Business Development Director, 
Oracle Consulting CEE



15:00 - 15:30

wybranych technologii jak: 
Blockchain, Internet Rzeczy (IoT) 
czy Przetwarzanie Języka 
Naturalnego (NLP).

Prelegent: Tomasz Witos, 
CEE Business Development 
Manager, Oracle     

 straty oraz utrata reputacji wśród 
swoich klientów. Czy możliwe jest 
podźwignięcie po takim zdarzeniu? 
Proponujemy skuteczną mitygację 
ryzyka takiego zdarzenia - Oracle 
Data Recovery Appliance jako je-
dyna platforma na rynku potra� 
realnie obniżyć ryzyko utraty kry-
tycznych danych niemal do zera, 
a przy okazji wielokrotnie przys-
piesza procesy odtworzenia da-
nych w stosunku do konkurencyj-
nych platform Backup & Rocevery.

Prelegent: Paweł Zawadzki, 
Principal Solution Engineer, 
Oracle

strumieniowego.                                                                                                                                                                                                

Podczas warsztatu 
podłączymy 
samochód do 
chmury, a w 
kolejnych krokach 
wyciągniemy 
ciekawe dane 
telemetryczne i 
zbudujemy 
hurtownię danych.
Zajmiemy się 
streamingiem 
(Kafka), bezpośred-
nim dostępem do 
danych strumienio-
wanych oraz 
archiwalnych (Big 
Data SQL), analizą 
danych w czasie 
rzeczywistym 
(Oracle Stream 
Analytics), 
budowaniem 
hurtowni oraz 
wizualizacją danych 
(Oracle Analytic 
Cloud). Wykorzys-
tamy najnowsze 
oprogramowanie 
Oracle z obszarów 
integracji, 
zarządzania i analizy 
danych, zintegruje-
my bazę danych 
z klasterem Hadoop 
i zbudujemy 
hybrydową 
hurtownię danych.  

Prelegenci:
Tomasz Żegleń, 
Cloud Technology 
Customer Advisor, 
Oracle; Sylwester 
Deć, Principal Sales 
Consultant, Oracle; 
Waldemar Thiel, 
Principal Sales 
Consultant, Oracle 

GODZ. PANEL

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30 16:30 - 17:00

Korzystaj z zalet chmury na infra-
strukturze Oracle Systems.

Podobają Ci się zalety użytkowa-
nia chmury obliczeniowej, szybkie 
i łatwe powoływanie nowych 
środowisk wirtualnych, rozliczanie 
tylko za zużycie zasobów, możli-
wość szybkiego skalowania aplika-
cji w zależności od potrzeb, wbu-
dowane bezpieczeństwo i wysoka 
dostępność? Jednocześnie nie 
chcesz lub nie możesz wysłać 
swoich danych do zewnętrznego 
datacenter? Mamy dla Ciebie 
odpowiednie rozwiązanie - możli-
wość korzystania z infrastruktury 
lokalnej w modelu chmurowym, 
czyli chmura publiczna w Twoim 
Datacenter.

Prelegent: Paweł Gregorczyk, 
Principal Solution Engineer, 
Oracle      

Innowacje w zakresie Big Data 
i Data Science w chmurze Oracle. 
Przyjdź i skorzystaj.

Podczas prezentacji omówimy 
najświeższe zmiany, jakie Oracle 
ogłosił na Open World. Obszar 
Data Science i Big Data w chmurze 
zmienia się wyjątkowo szybko - 
warto być na bieżąco!

Prelegent: Rafał Skirzyński, 
Główny Architekt, 
Sektor Przemysłowy, 
Oracle          

Zwiększanie wartości analiz 
biznesowych dzięki Uczeniu 
Maszynowemu (ML). 

W dzisiejszym, coraz szybciej 
funkcjonującym środowisku 
biznesowym, ilość i różnorodność 
danych wciąż rośnie wykładniczo. 
Organizacje ciągle borykają się 
ze zbyt dużą złożonością danych, 
kosztami ich przetwarzania 
i prawidłowej analizy. Zwiększa-
nie możliwości użytkownika 
za pomocą technik uczenia 
maszynowego, ich głęboka inte-
gracja z aplikacjami i platforma-
mi, jest znakomitym sposobem 
na to, aby zwiększyć wydajność 
i umożliwić lepszy wgląd w dane 
organizacji. Nowoczesne opro-
gramowanie wspierające natyw-
nie uczenie maszynowe, automa-
tyzuje właściwe przygotowanie 
danych, upraszcza eksplorację 
wizualną, pozwala osiągnąć 
lepsze zrozumienie problemu, 
który badamy i dostarcza nowe 
informacje. Sesja skupi się na 
tym, jak uczenie maszynowe 
zapewnia wgląd i zwiększa war-
tość dzięki integracji z platformą 
analityczną Oracle Analytics Cloud. 

Prelegent: Michał Grochowski, 
Principal Sales Consultant, 
Oracle

Oracle Autonomous Linux oraz 
Cloud Native Environment.

Podczas tej sesji omówimy główne 
funkcjonalności Autonomous 
Linux takie jak aktualizacje bez 
restartu, automatyczny tuning 
parametrów systemu oraz zapre-
zentujemy funkcjonalności 
z portfolio Oracle Linux Cloud 
Native Environment.

Prelegent: Michał Gutowski, 
Principal Sales Consultant, 
Oracle  

Autonomous Case Studies - 
Jak wykorzystać potencjał 
danych satelitarnych poprzez 
uczenie maszynowe?   

Prezentacja wprowadzi słuchaczy 
w świat nowych możliwości wynika-
jących z analizy zdjęć satelitarnych. 
Zdjęcia satelitarne pozwalają prze-
mieszczać się w czasie i odkrywać 
nowe źródła informacji. W połącze-
niu z rozwojem mocy obliczeniowej 
i sztucznej inteligencji są katalizato-
rem innowacji w zakresie optymali-
zacji procesów oraz tworzenia 
nowych produktów. Mimo tego 
potencjału, zastosowania danych 
satelitarnych nie są oczywiste a ich 
ogrom może zniechęcać. Dostępne 
technologie umożliwiają jednak 
skuteczny dostęp i wykorzystanie 
tych danych do tworzenia prognoz 
i identy�kowania wcześniej niewy-
krywalnych trendów i prawidło-
wości. Jedną z takich technologii 
jest głębokie uczenie i podczas 
prezentacji pokażemy jakie możli-
wości stwarza jego zastosowanie 
do danych satelitarnych. Opowiemy 
również o wykorzystaniu danych 
do tworzenia systemów wspoma-
gania decyzji oraz zaprezentujemy 
praktyczne przykłady z różnych 
obszarów i gałęzi gospodarki. 

Autonomous Case Study -
Jak wykorzystać w pełni AI 
i Autonomous w celu uzyskania 
wartości biznesowej? 

16:30 - 18:00 Networking coctail

16:00 - 16:30

15:30 - 16:00

rozwiązania, które pomoże Ci 
skutecznie zarządzać jakością 
danych w Dziale Biznesowym 
lub IT. Rozwiązanie oparte jest 
na najnowszej technologii Oracle, 
takiej jak Autonomous Database, 
ATP z APEX, wraz z Analytics Cloud. 


