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13:00   Jak usprawnić proces tworzenia i udostępniania aplikacji za pomocą platformy Oracle 

Tomasz Żegleń, Oracle Software Architect, Oracle Polska 

  

 Niezależnie od tego, czy modernizujesz lub rozszerzasz dotychczas używane aplikacje pod kątem chmury, czy też od 

razu tworzysz nowe aplikacje działające w chmurze, na pewno zdajesz sobie sprawę, że w świecie programowania zaszły 

duże zmiany wynikające z nowych technologii i modeli opartych na przetwarzaniu w chmurze. Dołącz do nas na drodze 

do innowacji. Zapoznaj się z najnowszymi trendami w dziedzinie technologii programistyczno-operacyjnych. Dowiedz się, 

jak szybko tworzyć aplikacje i wprowadzać je na rynek. Zapoznaj się z najnowocześniejszymi technologiami które 

umożliwiają programowanie i udostępnianie aplikacji w chmurze, takimi jak mikrousługi, Docker i wiele innych. Skupimy 

się na kilku najważniejszych technologiach dla programistów tworzących rozwiązania dla przedsiębiorstw. 

Zademonstrujemy przykłady i najlepsze procedury dotyczące nowych aplikacji działających w chmurze.  

 

13:30 Zarządzanie interfejsem API - Ułatwienie cyfrowej transformacji  

 Artur Kuliński, Oracle Software Architect, Oracle Polska  

 

 Transformacja cyfrowa wymaga efektywnej i niezawodnej, ale elastycznej platformy zarządzania interfejsami API, która 

umożliwi projektowanie, tworzenie, publikowanie i ochronę takich interfejsów oraz zarządzanie nimi. Oracle API Platform 

CS pomaga programistom, przyspieszając i uelastyczniając ich pracę. Umożliwia również firmie bezpieczne uruchomienie 

nowych strumieni przychodów. 

 

14:00 Oracle Mobile ― dowolna aplikacja dla dowolnej usługi. Zaczynamy! 

 Tomasz Nienartowicz, Oracle Software Architect, Oracle Polska 

 

 Technologie mobilne stają się coraz bardziej powszechne. Jaką strategię wdraża w tym zakresie Twoja firma? Jak 

zamierza rozwijać tę strategię w przyszłości? Tematem tej sesji będzie platforma Oracle Mobile i jej funkcje. Oracle 

Mobile umożliwia zastosowanie dowolnej aplikacji do dowolnego systemu działającego w chmurze, lokalnie lub w obu 

środowiskach. Usługi mobilne, interfejsy API RESTful, platforma Node.js, mikrousługi, możliwość tworzenia aplikacji bez 

użycia kodu, wykorzystanie usług lokalnych dla aplikacji kontekstowych (w oparciu o beacony), a nawet uruchomienie 

aplikacji Oracle Forms w ciągu kilku dni. Mamy nadzieję, że zaostrzyliśmy już Twój apetyt! 

 

14:30 Zmiana sposobu zarządzaniu danymi 

 Krzysztof Marciniak, Oracle Database Expert 

 

 Nie ulega wątpliwości, że odpowiednio zebrane i przetworzone dane biznesowe mają coraz większy wpływ na rozwój 

przedsiębiorstwa. Ułatwiają mu osiągnięcie przewagi nad konkurencją i pomagają w zapewnieniu lepszej obsługi klienta. 

Media społecznościowe, technologie mobilne i chmury zmieniają sposób funkcjonowania firm. Zmienia się również rola 

dyrektorów przedsiębiorstw i szefów działów informatycznych, którzy muszą wdrażać nowe technologie i zarządzać nimi 

tak, aby przyspieszyć rozwój swoich organizacji. Oracle Database 12c pomaga klientom w zmianie sposobu zarządzania 

danymi oraz płynnej migracji z architektury lokalnej do chmury. Podczas tej sesji przedstawimy najnowsze trendy w 

zarządzaniu danymi. Wyjaśnimy, dlaczego migracja do chmury pomaga firmom w szybszym wdrażaniu innowacji oraz 

wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług, a tym samym w osiągnięciu przewagi nad konkurencją. 

      

15:00  Przerwa na kawę  
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15:30  Jak wykorzystać potencjał środowiska DevOps 

 Witold Świerzy, Oracle Cloud Expert, Oracle Polska 

 

 Programiści i inni informatycy chcą z jednej strony przyspieszyć tworzenie aplikacji zgodnie z wymaganiami firmy, z 

drugiej ― zautomatyzować procesy wykonywane dawniej ręcznie, aby zmniejszyć koszty operacyjne. Usługi Oracle 

dotyczące środowiska DevOps można włączyć w proces programowania i wdrażania na dowolnym jego etapie, 

niezależnie od używanej technologii. 

 

16:00   Jak zwiększyć elastyczność i efektywność operacyjną środowiska DevOps 

 Justyna Kowalczewska, Oracle Database Expert, Oracle Polska  

 

 Zapraszamy wszystkich entuzjastów ruchu DevOps! Oracle Management Cloud to obecnie najbardziej kompleksowy w 

branży zestaw rozwiązań do zarządzania systemami i aplikacjami działającymi w chmurze. Umożliwia wszystkim 

użytkownikom środowiska DevOps, od programistów i innych informatyków po osoby odpowiedzialne za asystę 

techniczną i pracowników innych działów przedsiębiorstwa - odegranie aktywnej roli w analizowaniu i optymalizowaniu 

obsługi klienta oraz zwiększaniu wydajności operacyjnej heterogenicznych środowisk aplikacji. Podczas tej sesji omówimy 

korzyści wynikające z używania ujednoliconej platformy operacji informatycznych obsługującej big data. Przedstawimy 

najnowsze dodatki do naszych usług przetwarzania w chmurze dotyczące monitorowania infrastruktur, koordynowania 

działań, monitorowania zgodności z przepisami oraz monitorowania i analizowania stanu bezpieczeństwa. 

 

16:30  Zakończenie spotkania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program konferencji może ulec zmianie.  

  

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

 


