Program warsztatów
Co powstrzymuje polskie firmy przed migracją do
chmury? Jakie przeszkody napotykają po drodze i już po
migracji? Oto 15 najważniejszych wyzwań wskazanych
przez uczestników programu Cloud Challengers, które
będą pokonywać razem z najlepszymi architektami
Microsoft podczas trzech intensywnych sesji
warsztatowych od lutego do czerwca 2019.

Co można osiągnąć dzięki chmurze?
Krótszy Time-To-Market
Sprawne zarządzanie organizacją i rozszerzenie działalności
Zabezpieczenie danych przed nieplanowaną awarią lub atakiem.
Optymalizację pracy, procesów oraz współpracy z Klientami
dzięki sztucznej inteligencji
Połączone urządzenia – Intelligent Edge
Zaawansowaną analitykę i prognozowanie
Nowoczesne miejsce pracy
Sprawną adopcję i wsparcie procesów sprzedaży

Magda Taczanowska
Członek Zarządu, Dyrektor Segmentu
Enterprise w Microsoft Polska

DATA & AI

Bardziej efektywne data governance oraz
prototypowanie sztucznej inteligencji, zaawansowanej
analityki i business intelligence.

Tematy meetupów

Klasyfikacja
danych – które
można wysłać
do chmury?

Time To Market jak skrócić czas
przygotowania
infrastruktury
dla data
scientists

5 lutego

Chmura
jako obszar
prototypowania,
oceny koncepcji,
strojenia
algorytmów
na potrzeby
zmieniających się
potrzeb biznesu.

Data Governance

27 lutego

grupa CIRRUS

Wykorzystanie
AI do
wykrywania
anomalii i
zdalnego
rozwiązywania
problemów
operacyjnych

4 kwietnia

grupa STRATUS

grupa Cumulus

Marek Pyka
Cloud Solutions Architect
- Advanced Analytics & AI

Bartłomiej Graczyk
CEE Data Architect

Dane to przykład zasobu, który
umiejętnie ukształtowany
prowadzi często do
zaskakujących wniosków. Nie
bój się eksperymentować
ze swoimi danymi, nawet jeśli
popełnisz jakiś błąd i tak
zdobędziesz przewagę wobec
tych, którzy tego nie zrobią.

Kiedyś z danych wyciągaliśmy
wiedzę - czyli jeszcze więcej
danych. Teraz chcemy mądrości
– czyli odpowiedzi o tym jak
dalej działać.

Apps and infrastructure
bezpieczna i wydajna infrastruktura chmurowa,
optymalizacja kosztów i procesów.

Tematy meetupów

Zarządzanie
zasobami
w chmurze

Planowanie
migracji
do chmury

19 marca

Jak rzetelnie
policzyć TCO
chmury

Elastyczne
i skalowalne
środowiska
Disaster Recovery

27 marca

grupa Cirrus

Bezpieczeństwo
kodu

9 maja

grupa STRATUS

grupa Cumulu

Marcin Kucharski
Cloud Solution Architect - Azure
Apps & Secure Cloud Infrastructure

Błażej Miśkiewicz
Technology Solution Professional –
Azure Apps & Cloud Infrastructure

Dojrzała adopcja chmury
wymaga zbudowania wcześniej
solidnych fundamentów
w zakresie bezpieczeństwa,
skalowalności i wdrożenia
mechanizmów racjonalnej
kontroli używanych
zasobów i kosztów.

Wraz ze zmianą infrastruktury
na chmurową trzeba
dopasować do nowego modelu
organizację: przeprowadzić
szkolenia, reorganizację
środowiska pracy developera.

Application Innovation
DevOps, chmura, nowy model wytwarzania
oprogramowania i stabilne środowisko software
development na trudnym rynku pracy IT.

Tematy meetupów

Jak
zorganizować
development z
myślą
o chmurze?

Strategie
przenoszenia
systemów legacy
do chmury

17 kwietnia
grupa Cirrus

Tomasz Kopacz
CEE ISV Technical Recruit Lead

Pamiętajmy o tym, że developer
to też człowiek i jako taki –
popełnia błędy. W związku
z tym wszystko co jest nudne,
powtarzalne, a tym samym –
może wygenerować problem –
najlepiej zautomatyzować.

Zobacz
więcej

Platform as
a Service standaryzacja
i szybszy
time-to-market

14 maja

grupa STRATUS

DevOps
a chmura

Jak
funkcjonować
w środowisku
multi-cloud?

6 czerwca
grupa Cumulu

Kamil Stachowicz
Cloud Apps & Infra Solutions
Specialist

Jednym z kluczowych wyzwań,
przed którym stoją firmy,
jest zmieniająca się sytuacja
rynkowa, która objawia się
przede wszystkim rosnącą
konkurencyjnością, wrostem
kosztów zasobów ludzkich,
jak i potrzebą automatyzacji
procesów.

