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BEST IN CLOUD 2018
08.30–09.20

Rejestracja uczestników. Powitalny poczęstunek.

09.20–09.30

Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji.

09.30–10.00

Quo vadis Cloudworld?
Magdalena Dziewguć, Dyrektor Programowy w Fundacji Rozwoju Kompetencji Strategicznych, Head of Google
for Work CEE

10.00–10.25

Autonomiczne systemy informatyczne jako fundament przyszłości.
Jerzy Suchodolski, Sales Consulting Director, Oracle Polska

10.25–10.55

Transformacja Circle K do chmury.

Circle K Polska (b. Statoil Fuel & Retail Polska) prowadzi sieć 350 stacji paliw na terenie
Polski. Jest częścią międzynarodowej grupy Couche-Tard, która prowadzi działalność w
Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W ciągu ostatnich kilku lat Circle
K zmienia infrastrukturę globalnie - ze standardowego modelu „data center” przechodząc
na rozwiązania chmurowe. Obecnie Circle K korzysta z trzech rozwiązań chmurowych:
Amazon Web Services, Oracle Public Cloud, Office365 oraz Azure. Ostatni projekt Circle K
obejmował przeniesienie Enterprise Resource Planning, Business Intelligence, Oracle Soa,
Integration oraz Identity Management z Data Center do Oracle Public Cloud. To największy
projekt Oracle Public Cloud w Europie, który obejmował wieloetapową migrację. W skład
migracji wchodziło Compute Storage, Classic Storage oraz Exadata Oracle. Mimo ogromnej
skali przedsięwzięcia, sama migracja musiała mieć ograniczony wpływ na działalność
organizacji. W krótkim czasie korzyści z migracji są już doceniane i pozytywnie odbierane
przez organizację. Przedmiotem prelekcji Circle K będą wyzwania dla organizacji, związane
z przenoszeniem infrastruktury do modelu chmurowego oraz doświadczenia i spostrzeżenia
Circle K, związane z implementowaniem rozwiązań chmurowych.
Michał Mordziński, Kierownik zespołu Cloud Excellence, Circle K Business Center Poland
Wioletta Wyszyńska-Mukhija, Dyrektor Infrastruktury, Circle K

10.55–11.15

Cloud - nowa era usług IT.
Rozwiązania cloudowe zmieniają środowisko IT. Dostępność IaaS, SaaS, PaaS powoduje
całkowitą zmianę w podejściu do planowania, uruchamiania czy upgradu środowisk IT.
Zmienia się również architektura, która wychodzi z tradycyjnych „zamkniętych” rozwiązań
na rzecz „otwartych”, łatwo skalowalnych, dostępnych „od ręki” usług IT.
To wszystko daje nowy wymiar produktów dostarczanych przez IT. Jest to szansa, z której
korzystając w umiejętny sposób, można przenieść biznes w zupełnie nowe obszary
działalności.
Krzysztof Wykręt, CIO, Hochtief Polska S.A.

11.15–11.35

Kubernetes i vCloud Director jako środowisko dla platformy e-commerce czyli
budowa nowej skalowalnej i elastycznej infrastruktury.
Według danych na 2017 rok wartość rynku e-commerce w Polsce szacowana jest na 36-40
mld złotych. Kiedy klienci decydują się na zakup online, strona którą odwiedzają lub
aplikacja, z której korzystają nie może nie działać lub odpowiadać wolno. Dlatego bardzo
ważne jest, żeby nowoczesna aplikacja e-commerce była skalowalna i odporna na awarie.
Takie cele przyświecały WearCo podczas tworzenia platformy e-commerce, jak również
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projektowania do jej obsługi nowej infrastruktury.
W trakcie wystąpienia opowiem o technicznych aspektach realizacji infrastruktury, zgodnie
z nowym trendem, jakim jest uruchamianie aplikacji w kontenerach Dockerowych i
zarządzanie nimi odpowiednim narzędziem, którym w naszym przypadku jest Kubernetes.
Przedstawimy również korzyści jakie osiągnął biznes, dzięki stworzeniu takiej infrastruktury.
Piotr Mazurkiewicz, DevOps Engineer, WearCo Sp. z o.o.

11.35–11.55

Virtual Data Center– (r)ewolucja usług cloud.

Marcin Szczotka, Sales Manager, Infomex

11.55–12.15

Praktyka wdrożeń rozwiązań chmurowych w organizacji handlowej.
Jak przekonać biznes do rozwiązań chmurowych? Przedstawienie dwóch praktycznych
sposobów wdrożenia systemów w modelu cloud computing. Case study pięciu serwisów
webowych wspierających codzienną pracę w firmie handlowej. Omówienie kluczowych
korzyści wynikających ze stosowania chmury oraz sposobów na minimalizację ryzyk
związanych z bezpieczeństwem.
Zefiryn Tora, CIO, NEONET

12.15–12.35

Ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów konkursu Best in Cloud 2018:
Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej w ostatnich 12 miesiącach.

12.35–13.30

LUNCH

13.30–14.20

Ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów konkursu Best in Cloud 2018:
Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych.

14.20–14.50

Chmura - ewolucja czy rewolucja organizacyjna?
Agora jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce. Ostatnie lata to dynamiczne
zmiany na rynku medialnym, które zmieniły bardzo organizację i postawiły przed zespołem
IT nowe wyzwania. Aby skutecznie wspierać dynamiczny rozwój biznesu konieczna jest
transformacja roli IT w kierunku brokera usług. Nowa rola opiera się głównie na
wykorzystaniu chmury. Chmura to zmiana sposobu myślenia – wszystkich, biznesu i IT.
Chmura to zmiana kompetencji zespołu IT, to zmiana organizacyjna i nowe, kluczowe role
architektów chmurowych. W trakcie prezentacji opowiem o zmianach, jakie zaszły i jakie
planujemy w najbliższym czasie.
Małgorzata Olszewska, Dyrektor Pionu Technologii, AGORA

14.50–15.10

To CLOUD or Not to Be(I)?
Doświadczenia z wdrożenia systemu klasy Business Intelligence w chmurze na potrzeby
projektów analitycznego wsparcia samorządów RP: założenia i wyzwania, architektura - on
premise vs. cloud, najlepsze praktyki - korzyści i doświadczenia.
Rafał Robert Lewandowski, Dyrektor IT, Wise Europa

15.10–15.30

EmpikFoto - stabilność w pikach.
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Michał Marszalik, Development Manager Empikfoto, Empik S.A.

15.30–15.50

PRZERWA NA KAWĘ I HERBATĘ

15.50–16.10

Z przeciwnika na orędownika. Praktyczne wnioski z wdrożenia chmury w dużej
organizacji.
Piotr Szarwas, Ex CIO, Head of IT, Innogy (d. RWE)

16.10–16.40

Top trzy zagrożeń chmurowych - doświadczenia z dużych projektów transformacji
do rozwiązań cloud.

Marcin Maruta, Senior Partner, Kancelaria radców prawnych Maruta i Wspólnicy

16.40–17.00

10 dobrych praktyk, które zabezpieczą Twój biznes w chmurze.
Janusz Gocałek, Przewodniczący Rady, Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych

17.00

Zakończenie konferencji. Rozmowy kuluarowe

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega
się możliwość częściowych zmian.

