
 
 
HIPERKONWERGENCJA Z HPE SIMPLIVITY — CZYM TO SIĘ JE? 
 
Rozwiązania hiperkonwergentne są najnowszym trendem w konstrukcji centrów danych. W odpowie-
dzi na oczekiwania ze strony działów biznesowych powstało rozwiązanie charakteryzujące się prosto-
tą konstrukcji, krótkim czasem wdrożenia oraz niskimi kosztami budowy i utrzymania. Określenie ela-
styczne centrum danych doskonale oddaje charakter systemów łączących w jedno warstwę serwe-
rów, sieci i pamięci masowych. Nasze spotkanie ma na celu przybliżenie Klientom specyfiki wdrożeń 
systemów hiperkonwergentnych. 

 
ŚNIADANIE BIZNESOWE 
 

 
09:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników 
 
Tematyka 
 

 Omówienie koncepcji hiperkonwergencji. W tej części omówione zostaną podstawowe 
idee i wyzwania związane z hiperkonwergencją czyli dlaczego powstały systemy łączące funk-
cje obliczeniowe, sieci i pamięci masowych w jednym urządzeniu. 

 Rozwiązanie — platforma fizyczna, funkcjonalności. Opis sprzętu i oprogramowania 
tworzącego platformę hiperkonwergentną wraz z realizowanymi przez nie funkcjami. 

 Techniczne zagadnienia SimpliVity. Szczegółowy opis architektury HPE Simplivity oraz 
przegląd dostępnych modeli. 

 SimpliVity w ujęciu biznesowym oraz przykłady zastosowań. W tej części poznamy 
argumenty biznesowe przemawiające za wdrożeniem architektury hiperkonwergentnej. Omó-
wimy też przykłady wdrożeń czyli dowiemy się jak to działa w kontekście całej architektury IT 
w przedsiębiorstwie. 

 
13:00 - Zakończenie spotkania oraz losowanie upominków 
 
 

PROWADZENIE 
 
 Marcin Tymieniecki, HPE Business Development Manager ALSO Group - Doświadczo-

ny specjalista IT związany z branżą od ponad 10 lat. Przez 9 lat zajmował się rozwiązaniami 
EMC na poziomie technicznym oraz sprzedażowym. W EMC pełnił funkcję inżyniera systemo-
wego oraz brał czynny udział we wdrożeniach. Kompetencje z zakresu rozwiązań pamięci ma-
sowych uzupełnia wiedzą z zakresu wirtualizacji, co zaświadcza certyfikatem VMware Certified 
Professional. Prywatnie Marcin pasjonuje się wspinaczką sportową i skałkową. 

 
 

DATA I MIEJSCE 
 

31 stycznia 2019, Mus Bar, Poznań, ul Roosevelta 22, 15 piętro biurowca Bałtyk 
 
 

PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI 
DO DNIA 30 stycznia 2019 
 

Aby potwierdzić udział w seminarium prosimy o rejestrację z użyciem formularza na naszej stronie 
internetowej. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy !!! 
 
 
 

https://www.google.pl/maps/place/MUS+Bar+%26+View/@52.4069647,16.9096301,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4704595538ae8901:0x75b5e98ddc24602a!8m2!3d52.4069647!4d16.9118188
https://www.upgreat.pl/formularz-zgloszeniowy/sniadanie-biznesowe-hpe-simplivity

