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13:00   Aktualne informacje z konferencji Oracle OpenWorld na temat oferty Oracle PaaS i IaaS 

 Maciej Gruszka, Senior Principal Product Manager, Oracle Polska 

 

 Podsumowanie głównych zapowiedzi w zakresie PaaS i IaaS przedstawionych na konferencji Oracle OpenWorld. 

   

13:30 Modernizacja sposobu integracji chmury ze środowiskiem lokalnym 

 Jaroslaw Stępień, Oracle Middleware Expert, Oracle Polska  

 

 Podczas gdy aplikacje SaaS zyskują coraz większą popularność, firmy mają problemy z integracją systemów 

zainstalowanych lokalnie. Stosowanie starszych metod integracji spowalnia wdrażanie innowacji oraz wprowadzanie na 

rynek nowych produktów i usług. Tematem tej sesji będzie modernizacja sposobu integrowania aplikacji. 

 

14:00 Oracle IaaS (infrastruktura jako usługa): Możliwość przeniesienia każdego obciążenia do chmury 

 Waldemar Thiel, Oracle Middleware Expert, Oracle Polska  

  

 Migrację do chmury trzeba nie tylko przetrwać. Tpowinno się również czerpać z niej korzyści. Dotyczy to całego działu 

informatycznego ― od programistów po dyrektora. Każda firma wie, co jest dla niej najlepsze w dziedzinie technologii 

informatycznych, cyberbezpieczeństwa, operacji informatycznych, programowania, operacji biznesowych i zarządzania 

regułami. Każda też chce osiągać jak najlepsze rezultaty ― mieć zapewnione bezpieczeństwo na wszystkich poziomach, 

wydajność we wszystkich wymiarach oraz widoczność i kontrolę umożliwiającą zarządzanie całą organizacją. Wszystko to 

powinno być łatwo dostępne i dostarczone w sposób niezawodny. Tematem tej sesji będą najważniejsze zasady 

projektowania infrastruktur IaaS, które ułatwiają osiąganie korzyści na wszystkich poziomach. Dowiesz się, w jaki sposób 

oferta i strategia Oracle pomoże Twojej firmie w osiąganiu sukcesów na różnych obszarach — od rozszerzenia lokalnego 

centrum przetwarzania danych po inicjatywy własne firmy oparte na chmurze oraz migrację obciążeń za pomocą 

technologii Ravello. 

 

14:30 Accelerate Your Response to the EU General Data 

 Patrick McLaughlin, Security Expert, Oracle 

  

 Na tej sesji dowiesz się, w jaki sposób funkcje Oracle Data Security pozwalają spełnić kluczowe wymagania ogólnego 

rozporządzenia UE o ochronie danych. 

  

15:00  Przerwa na kawę  
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15:30  Bezpieczeństwo: Kolejny powód, dla którego warto przenieść się do chmury 

 Radoslaw Kut, Oracle Database Expert, Oracle Polska  

 

 Informatycy twierdzą, że w związku z migracją do chmury najbardziej obawiają się o bezpieczeństwo. Chodzi zarówno o 

bezpieczeństwo samej platformy chmurowej, jak i możliwość zabezpieczenia aplikacji wdrażanych w chmurze, a także 

zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych. Firmy, które przenoszą swoje systemy informatyczne ze 

środowisk lokalnych do chmur, muszą pokonać dodatkowe trudności związane z utrzymaniem dotychczasowego poziomu 

bezpieczeństwa. Warto więc wziąć udział w sesji, podczas której objaśnimy, dlaczego chmura hybrydowa może zapewnić 

większe bezpieczeństwo oraz w jaki sposób Oracle łączy ludzi, procesy i technologie w celu utworzenia zintegrowanego, 

dogłębnego systemu ochrony w każdej warstwie infrastruktury obliczeniowej, w tym SaaS, PaaS i IaaS. Dowiesz się 

również, w jaki sposób klienci wykorzystują usługi Oracle Cloud Security Services do zapewnienia lepszej ochrony swoich 

użytkowników oraz przeprowadzenia transformacji cyfrowej w sposób szybszy i bezpieczniejszy. 

  

16:00   Wielkie zbiory danych w chmurze lub opowiadanie historii za pomocą Oracle Analytics Cloud 

 Michał Grochowski, Oracle Big Data Expert, Oracle Polska 

   

 Odpowiednia platforma chmurowa może obniżyć koszty środowiska informatycznego, a równocześnie zwiększyć jego 

elastyczność. Oracle Cloud Platform for Big Data obejmuje innowacyjne rozwiązania open source, takie jak Hadoop, 

Spark i Kafka. Jest to kompleksowe, bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia klientom łączenie i analizę danych, 

zarządzanie nimi, eksperymentowanie oraz podejmowanie na ich podstawie odpowiednich działań. Dzięki Oracle Data 

Integration masz pewność, że wszystkie Twoje dane są przenoszone, przekształcane i zarządzane zgodnie z Twoimi 

potrzebami biznesowymi. Podczas tej sesji będzie można się dowiedzieć, jak działa Oracle Cloud Platform for Big Data 

oraz jak włączyć funkcje obsługi big data do dotychczas używanej infrastruktury przedsiębiorstwa. 

 

16:30  Zakończenie spotkania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program konferencji może ulec zmianie.  

 

Prezentacja prowadzona w języku angielskim. 

  

 Sesję poprowadzi: Rafał Skirzyński, Principal Sales Consultant, Oracle Polska 

 


