
Zaproszenie na spotkanie technologiczne 

Najwyższa jakość bezpieczeństwa
Twoich danych
Podczas spotkania opowiemy jak wykorzystać technologię dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i ciągłości pracy. Uczestnicy warsztatów pozyskają wiedzę 
umożlwiającą im rozpoznanie technologii, głównych korzyści oraz przykłady 
najlepszych zastosowań.

PLC Doradztwo Informatyczne – jest liderem wdrożeń HPE Storage w 
Wielkopolsce. Jest również pierwszą w Polsce firmą, która sprzedała nową 
konstrukcję HPE Primera. 

HPE jest producentem numerem jeden w zakresie rozwiązań macierzy 
dyskowych (shared storage) na światowym rynku, budując swoje rozwiązania 
kierują się bezkompromisowym bezpieczeństwem danych i elastycznością.

23.01.2020Termin:

Siedziba PLC Doradztwo Informatyczne,
ul. Michałowo 31A, Poznań

Rejestracja

Miejsce:

GWARANCJA100% DOSTĘPNOŚCITYLKO W HPE

Patrycja
tel. +48 519 823 887
patrycja.k@plc-solutions.pl

Michał
tel. +48 519 824 234
michal.s@plc-solutions.pl

Łukasz
tel. +48 790 888 752
lukasz.p@plc-solutions.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach prosimy wysyłać drogą mailową:



Agenda
09:30 – 09:45 Przywitanie uczestników

09:45 – 10:15 HPE MSA – Koncepcja klasycznej macierzy dyskowej, o dużej niezawodności 
i elastyczności zastosowań. Od średnich klastrów obliczeniowych
po środowiska backupu czy pomocnicze. 

10:15 – 11:15 HPE Nimble/dHCI
HPE Nimble Storage – ewolucja macierzy w kierunku private cloud. 
Efektywna ekonomicznie i prosta w obsłudze macierz wyposażona
w unikalne zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji.

HPE Nimble Storage dHCI – niezagregowana architektura
hiperkonwergentna - rozwiązanie to łączy w sobie elastyczność klasycznej 
architektury IT z prostotą rozwiązań hiperkonwergentnych.

11:30 – 13:00 HPE Primera/HPE 3PAR
HPE 3PAR – gwarancja bezpieczeństwa i wydajności. Rozwój unikalnych 
technologii, rozwijanych przez kilkanaście lat, zaowocował stworzeniem 
macierzy heavy duty gwarantującej bezpieczeństwo i funkcjonalność
w systemach mission critical.

HPE Primera – połączenie  niezawodności macierzy 3Par i jej unikalnych 
technologii ze sztuczną inteligencją, powoduje pojawienie się nowej jakości 
na rynku storage.

13:00 – 13:30 HPE SimpliVity
Czy skomplikowanie tradycyjnego centrum danych spowalnia biznes? 
HPE SimpliVity oferuje połączenie łatwej i szybkiej obsługi oraz kosztów 
środowisk chmurowych z bezpieczeństwem lokalnego środowiska IT.

13:30 – 14:00 Pytania do ekspertów oraz zakończenie

11:15 – 11:30 Przerwa

WŚRÓD UCZESTNIKÓW ROZLOSUJEMY ATRAKCYJNE NAGRODY:

Tablet  2x Smartwatch 1x


