
 

Порядок денний - Oracle Cloud Day Kyiv, 7 листопада 

09:00 - 10:00 Реєстрація 

10:00 - 10:10 Привітальне слово та привітання спонсорів конференції 
Сергій Янчишин, Регіональний Директор Oracle Україна  

10:10 - 10:30 Привітання спонсорів конференції 

10:30 - 11:00 NEXT IS NOW Your Tomorrow, Today 
Діана Фернандес, Директор із розвитку бізнесу Cloud Platform, Oracle EMEA 

11:00 - 12:00 Що нового у хмарних технологіях: оновлена інформація про останні оголошення 
Дмитро Юдін, директор із розвитку бізнесу Oracle Core Technology  
Підприємствам необхідні рішення, які дозволять швидше впроваджувати інновації і контролювати при цьому 
витрати на інформаційні технології. Завдання керівників IT-підрозділів полягає в тому, щоб знайти шлях до 
хмарних технологій, який би задовольняв потреби діяльності підприємства, зберігаючи при цьому існуючі 
інвестиції. Більшість, як і раніше, використовують власні IT-потужності, але шукають шляхи для задоволення 
обчислювальних потреб без додаткових витрат та організаційних проблем, пов'язаних з корпоративним центром 
обробки даних. Інфраструктура  хмарних обчислень створена саме для того, щоб забезпечити ті ж показників 
якості, що і у власних центрах обробки даних: управління, передбачуваність і продуктивність. При цьому хмарні 
технології надають такі переваги як масштабованість, відсутність попередніх витрат, спрощення підтримки 
власної інфраструктури. На цій зустрічі ми обговоримо стратегію та тактику освоєння хмарних технологій, 
розглянемо останні інновації в забезпеченні продуктивності, гнучкості та контролю витрат. Зверніть увагу на 
доповіді з прикладами використання хмарних технологій та аналізом ключових критеріїв вибору, прийнятих 
рішень та успішності впровадження. І нарешті, ми розповімо про найновіші хмарні продукти, які дозволять 
суттєво розширити можливості використання  хмарних технологій.  

12:00 - 12:30 Перерва на каву 

12:30 - 13:00 Інфраструктура, готова до хмари: новітні апаратно-програмні комплекси Oracle 
Дмитро Грінько, Директор з технологічного консалтингу, Oracle Systems 

 Бази даних та інфраструктура, на якій вони, працюють, є найкритичнішими ІТ-сервісами для будь-якої організації. 
Рухаючись до ери хмарних технологій, ці сервіси потрібно оптимізувати вже сьогодні аби бути готовим до 
завтрашнього дня.  
Дізнайтесь, як унікально оптимізована інфраструктура для баз даних та додатків забезпечить вас не лише 
оптимальною потужністю, інтегрованою безпекою, мінімальним використанням ресурсів і операційними 
витратами, а й міцним фундаментом і легким шляхом для хмари. 

13:00 - 13:30 Модернізація управління даними 
Дарія Алєшкова, фахівець Oracle з великих даних  
Чи чули Ви вислів, що "Дані – це нова нафта"? Вони є навіть більш цінними, ніж нафта. Дані є цифровим 
підґрунтям  бізнесу, і якщо ви виходите за рамки організації що просто «має дані», аби стати компанією, що 
«керується даними», це має вирішальне значення для успіху у цифрову еру. Приєднуйтесь до нас, щоб краще 
зрозуміти, чому дані знаходяться у центрі уваги цифрової трансформації наших замовників і як вони 
прискорюють інноваційні зміни з допомогою хмарної платформи Oracle Data Management Cloud. Ви дізнаєтесь, 
як використати всю потужність баз даних Oracle та MySQL, різних варіантів NoSQL, Hadoop та Spark для обробки 
великих даних, та Kafka для потокових даних. Ви дізнаєтесь також, як хмарна платформа Oracle Cloud дозволяє 
вирішати ключові завдання управління даними у хмарному оточенні. 

13:30 - 14:00 Oracle Cloud Analytics: Погляд на трансформацію бізнесу "зсередини" 
Maркo Лaнг; директор із розвитку бізнесу, Oracle EMEA 



 
Проаналізуйте  кожний аспект бізнесу, відкрийте для себе нові шляхи оцінки та підвищення продуктивності 
підприємства. Отримайте необхідні сигнали безпосередньо зі свого комп'ютера, аналізуючи дані по всьому 
підприємству, та використовуючи засоби адаптивного інтелекту і зручні форми отримання інформації. 

14:00 - 14:15 Альернатива 1С Підприємство. Хмарні технології Оracle 
Олексій Вихристюк, керівник Apex.Rest 

14:15 - 15:00 Перерва на обід 

15:00 - 15:30 Модернізація інфраструктури датацентру з новітніми процесорами SPARC M8 
Сергій Мелехов, менеджер з розвитку бізнесу, Oracle Systems 

 Для більшості організацій UNIX-системи рівноцінні бізнес-критичним додаткам. Чи можливо піти з цими 
системами далі, побудувавши справжню приватну або гідбридну хмару? Дізнайтесь про можливості 
найостанніших та найінноваційніших технологій SPARC: безпрецедентна швидкість, надійність, безпека та 
неповторне співвідношення ціни та потужності. 

15:30 - 16:00 Захист даних у хмарі да гібридних хмарах 
Микола Данюков, фахівець із безпеки Oracle  
Ви отримаєте відповідь на головні питання щодо захисту даних у хмарах для будь-яких застосувань та робочих 
навантажень. Ви дізнаєтесь, як успішні підприємства, великі та малі, впровадили послідовну політику безпеки 
шляхом автоматизації процесів, використання аналітичних засобів та інтелектуальних технологій у хмарних 
оточеннях. Ви дізнайтеся про нові інструменти аналізу та захисту, такі як Cloud Access Security Broker, для 
досягнення найвищого рівня безпеки. 

16:00 - 16:30 Прискорьте хмарну трансформацію з ACS 
Oлександр Баркалов, менеджер з розширеного обслуговування замовників Oracle  
Успішність підприємства залежить від ефективності інструментів, технологій та послуг, які б забезпечували 
трансформацію бізнесу з мінімальними ризиками і витратами. Обслуговуючі підрозділи Oracle Cloud Services 
впроваджують цілісну, масштабовану сервісну платформу, яка поєднує у собі підключення, організацію систем 
безпеки, автоматизацію процесів та аналітичні можливості для трансформації цифрового бізнесу. Участь Oracle 
Advanced Customer Support підвищує значущість та цінність хмарних технологій для підприємства, забезпечуює 
швидку окупність інвестицій шляхом послідовного переміщення обчислювального навантаження у хмару Oracle. 
Ви дізнайтеся, як можна використати світовий досвід Oracle для планування та здійснення переносу таких систем 
як Oracle’s JD Edwards, PeopleSoft та Siebel, Oracle E-Business Suite та Java до Oracle Cloud з мінімальними 
ризиками.  

16:30 - 17:00 Хмарний сервіс сховищ даних: Спрощення шляху до іновацій 
Сергій Стеценко, Oracle Cloud спеціаліст, Oracle Україна 

 
Oracle розширює пропозицію хмарних сервісів Data Management Cloud, пропонуючи нову послугу Oracle Data 
Warehouse Cloud Service, що базується на автономній базі даних. Новий сервіс дозволяє легко та швидко 
розгортати сховища та вітрини даних для оперативного аналізу критичних корпоративних даних. Побудований з 
використанням усіх можливостей продуктивної обробки даних в  Oracle Database, Oracle Data Warehouse Cloud 
Service надає преконфігурований, високопродуктивний, гнучний сервіс обробки даних, оптимізований саме для 
сховищ даних. Таке преконфігуроване сховище даних  може бути створене за секунди, а не часи і тижні, як 
раніше. 

17:00 - 18:00 Вільне спілкування 

 

Цей порядок денний може бути змінений! 


