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Złożona i mało elastyczna infrastruktura IT utrudnia przedsiębiorstwom i 
instytucjom realizację wdrożeń nowych aplikacji i rozwiązań, które 
zaspokajają potrzeby pracowników w warunkach ich coraz większej 
mobilności.  

Unikatowe rozwiązania oferowane przez firmę Cisco w połączeniu z siecią 
partnerów wysokiej klasy stanowią kompletne środowisko, które jest w 
stanie zaspokoić nie tylko złożone potrzeby biznesowe organizacji, ale 
również coraz wyższe wymagania stawiane przez administratorów 
infrastruktury IT. Dzięki połączeniu sił Cisco i partnera biznesowego 
VEGANET jesteśmy w stanie oferować wiedzę i optymalne rozwiązania 
na każdym kroku.  

Rozwiązanie Cisco Unified Computing System (UCS), serwery Cisco, 
macierze flash ujednolicają dostęp do funkcji obliczeniowych, sieciowych, 
zarządzania, wirtualizacji i pamięci masowej w ramach jednej, 
zintegrowanej architektury. Ta niezwykła architektura umożliwia 
kompleksowy wgląd w informacje o działaniu serwerów, a także kontrolę 
nad nimi oraz zarządzanie w środowiskach fizycznych i wirtualnych. 
 

Właśnie dlatego VEGANET wraz z Cisco Systems Polska zapraszają 
na konferencję o tematyce:  
"CISCO - LIDER RYNKU IT - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA 
SERWEROWNI" 

Agenda spotkania: 

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie i rejestracja, 
09:15 – 09:30 Zagrożenia i wyzwania rynkowe, 
09:30 – 10:15 Unified Fabric – szybkie przełączanie w serwerowni,  
10:15 – 10:30 Przerwa kawowa, 
10:30 – 11:15 Unified Computing – Cisco UCS - nowa definicja 

środowiska serwerów Blade, 
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa, 
11:30 – 12:15 UCS Invicta – wysokowydajny storage flashowy - zysk 

dzięki wydajności, 
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa, 
12:30 – 13:30 UCS Director – zarządzanie zasobami DC z jednego 

miejsca - redukcja kosztów dzięki zoptymalizowanej 
administracji, 

13:30 – 14:00 Finansowanie rozwiązań Data Center, 
14:00 – 15:00 Lunch. 

Ilość miejsc jest ograniczona, udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
 
Serdecznie zapraszamy. 

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować do Pani Katarzyny Borowczyk do 
dnia 16.05.2014 r.:  
Telefon: +48 71 349 02 50 
E-mail: kborowczyk@veganet.pl 
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