
 
BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE DUŻYCH ILOŚCI DANYCH - 
JEDNO WYDARZENIE W DWÓCH ODSŁONACH - PREZENTACJA 
ROZWIĄZAŃ NETAPP I SZKOLENIE Z ADMINISTRACJI SYSTE-
MEM ONTAP. 
 
Oba spotkania adresowane są do firm i organizacji, które w swojej działalności spotykają się z koniecznością 
przechowywania dużych ilości danych, i jednocześnie z uwagi na ich charakter i związane z nim wymogi muszą 
je chronić przed utratą, co w przypadku dużego rozmiaru danych nie jest zadaniem trywialnym. 
Zapraszamy zatem pracowników urzędów katastralnych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw przechowujących 
dane archiwalne i skany, obsługujących duże systemy monitoringu oraz innych aby zapoznali się z rozwiązaniami 
NetApp. 
 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a dodatkowo każdy uczestnik jednego z nich otrzyma w prezencie wielo-
funkcyjną, uniwersalną wkrętarkę akumulatorową Bosch IXO. 
 
Ilość miejsc na obu spotkaniach jest ograniczona. 

 
CZĘŚĆ I - ŚNIADANIE BIZNESOWE W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2019 
 

 
09:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników. 
 
TEMATYKA 
 

− Bezpiecznie i szybko na rozwiązaniach NetApp All-Flash – przegląd rozwiązań. Firma NetApp 
jest liderem na rynku rozwiązań pamięci masowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Ścisła specjali-
zacja (NetApp produkuje wyłącznie systemy pamięci masowe) pozwala na stworzenie unikalnych, wydaj-
nych i konkurencyjnych rozwiązań. Wybór właściwego partnera jest kluczowy w obliczu przebiegającej 
właśnie zmiany - rezygnacji z użycia dysków magnetycznych w systemach przechowywania danych. 

 

− Pokaz na żywo rozwiązania NetApp SnapCenter – szybki i uniwersalny backup danych mię-
dzy macierzami NetApp. Pokażemy jak zabezpieczyć terabajtowe repozytoria danych w czasie bardzo 
krótkiego okna backupowego. Rozwiązaniem jest replikacja pomiędzy macierzami oraz system backupu 
oparty na kopiach migawkowych. 

−  
13:00 - Zakończenie spotkania oraz rozdanie upominków. 
 
 
PROWADZENIE 
 
− Łukasz Grzesiak, Business Development Manager w Arrow ECS - Z branżą informatyczną związa-

ny od ponad 15 lat, z branżą storage od 11 lat. Od początku kariery w firmie Arrow ECS Sp. z o.o. 
(wcześniej DNS Polska Sp. z o.o.). W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny od strony handlowej za 
szereg produktów w tym: Sun Microsystems, HDS, Quantum, Symantec, Vmware. Obecnie w Arrow ECS 
- dystrybutorze NetApp, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań macierzowych oraz wirtualizacyjnych. 

− Eugeniusz Wower, Kierownik Projektów Informatycznych w UpGreat - Jako absolwent Politech-
niki Poznańskiej rozpoczął pracę w UpGreat ponad 20 lat temu. W tym czasie pełnił funkcje inżyniera 
systemowego i zajmował się wsparciem użytkowników oraz wdrożeniami złożonych systemów informa-
tycznych. Od lat zajmuje się technologiami dla centrów danych. Jego specjalizacje to serwery, wirtualiza-
cja, systemy storage oraz backup. Prywatnie pasjonat IT oraz podróży. 

 
 

DATA I MIEJSCE 
 

15 października 2019, Hotel HP Park, Poznań, ul. Baraniaka 77 
 
 
PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI DO DNIA 11 października 2019 
 

Aby potwierdzić obecność prosimy o rejestrację z użyciem formularza na naszej stronie internetowej. 

https://goo.gl/maps/z8h2c1sdktXvSkyg7
https://www.upgreat.pl/formularz-zgloszeniowy/netapp_15102019_prezentacja


 
BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE DUŻYCH ILOŚCI DANYCH - 
JEDNO WYDARZENIE W DWÓCH ODSŁONACH - PREZENTACJA 
ROZWIĄZAŃ NETAPP I SZKOLENIE Z ADMINISTRACJI SYSTE-
MEM ONTAP. 
 
Oba spotkania adresowane są do firm i organizacji, które w swojej działalności spotykają się z koniecznością 
przechowywania dużych ilości danych, i jednocześnie z uwagi na ich charakter i związane z nim wymogi muszą 
je chronić przed utratą, co w przypadku dużego rozmiaru danych nie jest zadaniem trywialnym. 
Zapraszamy zatem pracowników urzędów katastralnych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw przechowujących 
dane archiwalne i skany, obsługujących duże systemy monitoringu oraz innych aby zapoznali się z rozwiązaniami 
NetApp. 
 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a dodatkowo uczestnik jednego z nich otrzyma w prezencie wielofunkcyjną, 
uniwersalną wkrętarkę akumulatorową Bosch IXO. 

 
CZĘŚĆ II - SZKOLENIE ONTAP W DNIU 14 LISTOPADA 2019 
 

 
09:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników. 
 
TEMATYKA 
 

− Administracja i użytkowanie systemu ONTAP - klastry i ochrona danych 
 

− Administracja klastrem ONTAP (tworzenie klastra, Virtual Storage Machine, FlexVol, protokoły) 

− Administracja ONTAP Data Protection (ONTAP SnapMirror replication, disaster recovery 
z SVM, SnapVault, SnapCenter) 

 
13:00 - Zakończenie spotkania oraz rozdanie upominków. 
 
 
PROWADZENIE 
 
− Bartłomiej Matysiak, - Inżynier technicznego wsparcia sprzedaży w Arrow ECS - W branży IT 

pracuje od 15 lat. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa informatycznego oraz przechowywania 
danych (Storage). Posiada szerokie doświadczenie zarówno w doborze infrastruktury sprzętowej, jak 
również w zakresie wdrożeń. 

 
 

DATA I MIEJSCE 
 

14 listopada października 2019, Concordia Design, Poznań, ul. Zwierzyniecka 3 
 
 
PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI DO DNIA 13 listopada 2019 
 

Aby potwierdzić obecność prosimy o rejestrację z użyciem formularza na naszej stronie internetowej. 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy na oba spotkania!!! 
 
 
 

https://goo.gl/maps/62ngGmd2GJed2e4B8
https://www.upgreat.pl/formularz-zgloszeniowy/netapp_14112019_szkolenie_ontap

