Er cloud løsningen for alle dine data, og er cloud rent faktisk selve forudsætningen
for digital transformation eller kan (og bør) vi blive i datacentret?
Mange virksomheder er i tvivl om, hvorvidt de skal gå i skyen, med
hvilke producenter og med hvilke data. De er under massivt pres fra
ledelsen for at ”transformere sig” og tendensen i markedet peger op i
skyen.
For at belyse nogle af de tvivlsspørgsmål mange virksomheder sidder
med, har vi inviteret tre producenter og en clouddebatør til et eftermiddagsseminar, hvor vi vil forsøge at opstille nogle guidelines for hvilke
data, der egner sig til skyen, og hvilke der ikke gør, samt hvad du skal
være opmærksom på omkring cloud.
Mød Microsoft, Amazon, NetApp og Mikkel Næsager fra Kostner
Group, når vandene deles omkring cloud og valg af teknologi.

Hør indlæg fra Kostner Group, Amazon og Microsoft og vær med til en
spændende paneldebat som afrunding, hvor også NetApp og Consular
deltager.
Arrangementet afholdes på Nimb Gemyse i Tivoli, og efter den faglige
del byder vi på gløgg & æbleskiver på Fru Nimb. Her er du velkommen
til at invitere familien med, så I sammen kan få en hyggelig eftermiddag
i den smukke have.
Vi ses den 13. december 2018! Tilmelding via linket nedenfor.
Med venlig hilsen
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“Det er lykkedes en stribe store
cloud-udbydere at overbevise
kunderne om, at cloud er svaret
på alting. Men hvis cloud er svaret, hvad er så spørgsmålet?”

“Hør hvordan og hvorfor
Amazon er så store som vi er.
Hemmeligheden bag vores
kundesucces og vores syn på
fremtiden.”

“Spørgsmålet er ikke cloud
eller ej, men hvor mange! Ud
fra kundecases gennemgår jeg
hvilke clouds, der skal bruges til
hvad, og hvorfor økonomi ikke
skal være fokus.”

Indsigt i hvilke data der egner sig til 		
skyen (og hvilke der ikke gør)
Præsentation af Amazon succescases
Præsentation af Microsoft succescases
En spændende paneldiskussion om
cloud eller ikke cloud

TID OG STED
Torsdag den 13. december fra kl. 14.00 – 17.00
Gløgg/kakao & æbleskiver fra 17.00-18.00
Inviter familien med!
Tivoli / Nimb Gemyse
Vesterbrogade 3, 1630 København V
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