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Vážení obchodní přátelé,

v letošním roce opět pořádáme partnerskou konferenci v Brně, 
Bratislavě i Praze. Máme pro vás připravenou plnou ruku 
trumfů, které vám pomohou vyhrát vaše partie s konkurencí 
a získat nové zákazníky nebo si udržet stávající. V dopoledním 
bloku si zahrajeme durch. Jedna za druhou půjdou vybrané 
prezentace s těmi nejzajímavějšími informacemi. Nuda si 
nevezme ani štych. Vsaďte na to boty. 
Výborný oběd je ložená stovka. S jistotou si pochutnáte.
Po obědě se rozdělíme na menší skupiny a pustíme se do lepší 
hry se sedmou nakonec. V rámci jednotlivých workshopů 
budeme diskutovat na vypsaná témata, představíme zajímavé 
hosty a uvítáme vaše zapojení do hry nebo aspoň kibicování. 
Dejte si určitě �ek na sedmu, zvažte i ambo.
Během celého dne si budete moci zahrát s kýmkoli z našeho 
týmu. Budou vám k dispozici obchodníci, produktoví manažeři 
i techničtí konzultanti. V rámci expozice vám předvedeme 
produktové novinky i stálice na našem produktovém nebi.

BRNO
REGISTRACE

PRAHA
REGISTRACE

Jestli jste hraví a zvídaví, stejně jako my v Alternetivu, přijměte 
prosím naše pozvání a přijeďte v jednom z následujících termínů na 
naši partnerskou konferenci.

STŘEDA 08 | 4 | 2015 – Brno  OREA hotel Santon Brno
  Přístavní 38, Brno-Bystrc

ČTVRTEK 09 | 4 | 2015 – Bratislava  Ponteo Activity Park Rusovce 
                                    Starorímska 1a, Bratislava - Rusovce

ČTVRTEK 16 | 4 | 2015 – Praha   Konferenční centrum GreenPoint
  Dvouletky 529/ 42, Praha 10
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http://www.alternetivo.cz/partnerska-konference-alternetivo-2015-8-4-2015-brno-orea-hotel-santon-brno-pristavni-38-brno-bystrc_d47684.html
http://www.alternetivo.cz/partnerska-konference-alternetivo-2015-9-4-2015-bratislava-ponteo-activity-park-rusovce-starorimska-1a_d47685.html
http://www.alternetivo.cz/partnerska-konference-alternetivo-2015-16-4-2015-praha-konferencni-centrum-greenpoint-dvouletky-529-42-praha-10_d47686.html


Program
8.30 – 9.00  Prezence účastníků, ranní káva, čaj, občerstvení

9.00 – 9.15  Úvodní slovo | Ondřej Valenta

9.15 – 10.00  Kde končí Networking a začíná Software (nebo 
obráceně?) | Michal Dolejší a Radim Dolák

Volený mariáš s novinkami v portfoliu HP a dalších vendorů, 
který opět přináší celou řadu revolučních i evolučních novinek. 
Doplníme tentokrát hrou, kde místo �ek, re, tutti, boty, kalhoty 
a kaiser budeme licitovat s pojmy jako NFV, SR-IOV, Python či 
snad dokonce OpenStack? Tyto trendy přinášejí zajímavá řešení 
v celém spektru trhu, tj. dotkneme se možných scénářů jak pro 
SMB, Enterprise, tak i pro ISP/Carrier.

10.00 – 10.35  Wi-Fi v době softwarové | Petr Čechura 
a Ondřej Valenta

Podnikové Wi-Fi sítě se dnes odchylují od zavedené koncepce 
s fyzickým kontrolérem. Ten bývá často nahrazován nějakou 
formou softwaru, ať je to virtuální appliance, tradiční serverový 
SW nebo cloudová služba. Software a jeho funkcionalita se 
začíná stávat hlavním diferenciátorem, který nakonec může 
u zákazníka rozhodovat. Navíc, virtualizace a cloud jsou dnes 
v trendu. Ruckus Wireless představil vSCG, Aerohive rozvíjí svůj 
HiveManager, Xirrus nabízí XMS. Každé z těchto řešení je 
v některém ohledu unikátní. Podíváme se podrobněji nejen na 
ně, ale i na ostatní novinky. 

10.35 – 11.00  Optický kaleidoskop | David Navrátil

Závěsné optické DROP kabely dodáváme již 10 let. Jak se za tuto 
dobu změnily a jak se osvědčily? Kdo vede v souboji o nejvyšší 
popularitu? Pigtaily, mechanické konektory nebo splice-on 
konektory? Představíme vám čerstvé produktové novinky 2015 
z celého optického portfolia.

11.00 – 11.30  Co�ee Break
Přestávka na kávu, konzultace a prezentace demo prvků

11.30 – 12.10  Gigabitové bezdrátové přístupové sítě – �kce 
nebo realita? | Vladimír Havelda

Přinesou současné a budoucí implementace standardu 802.11ac 
skutečně gigabitové rychlosti nebo si budeme muset počkat na 

802.11ax? Podíváme se na novinky v oblasti PtMP řešení MikroTik 
a Ubiquiti a doporučíme vhodné páteřní spoje pro ISP.

12.10 – 12.45  Monitoring prostředí – k čemu slouží a jak ho 
využít | Miroslav Rejsek

Do ethernetové sítě můžeme dnes zapojit celou řadu různých 
zařízení. Některá z nich nám mohou zprostředkovávat informace 
o stavu okolního prostředí a zajistit tak ochranu našich investic 
nebo snížit náklady. Ukážeme si celou řadu příkladů, od 
jednoduchého ke komplexnímu řešení.

12.45 – 14.00  Přestávka na oběd

14.00 – 14.40  Bezpečnost nabírá na obrátkách | Petr Čechura 
a Michal Dolejší

Cyberoam se stává synonymem komplexně zabezpečené sítě. 
Pojďme se poohlédnout za uplynulým rokem a  společně se 
podívejme na nejzajímavější nové funkce a režimy, které 
Cyberoam implementoval v nejnovějších dvou zásadních 
verzích operačního systému. Poslední dobou se v IT kruzích 
často skloňuje pojem DoS či DDoS. Představíme vám technologii 
Radware s jejich inteligentním odklonem probíhajícího útoku na 
dedikovaný cloud. Závěrem prolétneme nejzajímavější zranitel-
nosti a útoky posledního období.

14.40 – 15.00  Maxi� – maximální využití veřejné Wi-Fi sítě
Ondřej Valenta

Wi-Fi připojení k internetu se stává samozřejmostí jako služba 
pro zákazníky restaurací, kaváren, hotelů, ale i bank, obchodů, 
benzínových pump nebo sportovních stánků. Maxi� rozšiřuje 
možnosti cílené komunikace provozovatele se zákazníky 
a přináší nové aplikace, které mohou významně přispět 
k navýšení efektivity.

15.00 – 16.00  První kolo workshopů

V rámci registrace si prosím vyberte jeden z následujících 
workshopů:

Wi-Fi
Probíraná témata: nasazení 802.11ac, virtualizace ve Wi-Fi, Wi-Fi 

jako managed služba, veřejné Wi-Fi a monetizace Wi-Fi, 
lokalizace pomocí Wi-Fi, vysokokapacitní Wi-Fi, PtP spoje.

Aktivní síťové technologie
Probíraná témata: virtualizace sítí v podobě NFV (switch, 
router, �rewall, UTM nebo přímo celý koncept NaaS?), skripty 
a programování versus kon�gurace s „legacy“ CLI, bezpečnost 
jako služba a příležitost, identita uživatele pro bezpečnost 
nebo pro marketing? 

Optické sítě
Probíraná témata: zafukování kabelů, sváření optických 
vláken, mechanicky zapojitelné konektory, nové typy 
optických kabelů, čištění optických konektorů, optické 
transceivery.

Strukturované kabeláže a jejich měření, monitoring 
prostředí
Probíraná témata: nové kategorie strukturované kabeláže 
a jejich přínos, měření metalických i optických kabelů, 
monitoring prostředí - praktické seznámení s jednotlivými 
řadami produktů a jak vybrat ten správný produkt, on-line 
portál SensDesk.

16.00 – 17.00  Druhé kolo workshopů

V druhém kole si můžete opět vybrat jeden z výše zmíněných 
workshopů, které se budou opakovat. Máte tedy možnost 
absolvovat kompletní dva workshopy.

17.00  Závěr

Kdo bude mít zájem, může se zdržet a zahrát si s námi 
partičku licitovaného mariáše.

Alternetivo s.r.o.
Žirovnická 2389, 106 00 Praha 1 | Recepce +420 221 771 881 | Fax +420 221 771 882 | O2 +420 724 610 001 | T-mobile +420 739 156 363 | Vodafone +420 773 881 800 | 
e-mail: info@alternetivo.cz, www.alternetivo.cz
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