
ZMĚNA
TERMÍNU

Vážení obchodní přátelé,
také máte pocit, že neustále nestíháte? Čas je neúprosný a ať se snažíme, jak chceme, za jeden den máme k dispozici pouze 24 hodin. 
Hledáme proto pomocníky, kteří nám čas ušetří tím, že za nás udělají práci, která se neustále opakuje. Doma je to pračka, myčka nebo 
mikrovlnka.

V AUTOMATICKÉ PRAČCE PERE V ČESKÉ REPUBLICE 95% DOMÁCNOSTÍ

Samozřejmě nejde jen o čas. Úlohy prováděné automaticky specializovaným zařízením mohou přinést zvýšení produktivity, prediko-
vatelnou a konzistentní kvalitu nebo úspory zdrojů. To jsou zajímavé výhody, a proto zavádíme automatizaci všude, kde to dává smysl. 
Opravdu všude? Pojďme se podívat na oblast networkingu. Vytváříme design nových sítí, provádíme jejich implementaci, konfiguruje-
me síťové prvky, spravujeme více či méně rozsáhlé sítě. Většinu z těchto činností děláme manuálně a opakovaně.

ZMĚNY V LOKÁLNÍCH I OPERÁTORSKÝCH SÍTÍCH JSOU Z 95% PROVÁDĚNY MANUÁLNĚ

Během letošní partnerské konference Alternetivo vám ukážeme celou řadu příkladů reálných možností nasazení automatizace v networ-
kingu. Předvedeme si komplexní automatizovaný síťový management CloudCampus od Huawei, automatizaci Ruckus Networks po-
mocí Ansible, prediktivní řešení bezpečnosti WatchGuard Automation Core a zkusíme zapojit do automatizace i náš kávovar, abychom 
dokázali, že se nebojíme žádné výzvy. Pojďme společně zkusit přiblížit automatizaci tuzemských sítí na úroveň tuzemských domácností! 

HEURÉKA! NAŠLI JSME NĚCO, CO BUDEME MOCI JEŠTĚ HODNĚ A DLOUHO ZLEPŠOVAT

Samozřejmě to letos nebude pouze o automatizaci. Stejně jako každý rok máme připravený pestrý výběr toho nejlepšího ze světa 
podnikových i operátorských sítí. Zveme vás srdečně na Partnerskou konferenci Alternetivo 2020, která se koná v následujících místech 
a termínech. Nechte se unášet na pozitivních vibracích dopoledních přednášek a zapojte se naplno do odpoledních workshopů. Zare-
gistrujte se, prosíme, co nejdříve. 
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8.30–9. 00
Prezence účastníků, ranní káva, čaj, občerstvení

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY
9.00–9.20 Předpírka špinavého síťového prádla
Úvodní slovo a přehled aktuálně dostupných možností, které vám 
v rámci networkingu mohou ušetřit čas a náklady díky automatizaci.
Ondřej Valenta 
9.20–10.10 Inspirace pro éru digitální transformace
Spolu s rozšiřující se digitalizací se ukazuje, že tradiční přístup k posky-
tování ICT služeb nebude dostatečný. Abychom překonali tuto výzvu, 
bude nutné zapojit nové technologie, které přinesou automatizaci vč. 
umělé inteligence. Huawei CloudCampus je jedno z mála dostupných 
komplexních řešení, které je zároveň dostatečně otevřené pro vybu-
dování sítě příští generace. Během procházky cloudovým campusem 
uděláme několik odboček k zajímavým novým produktům i ověřeným 
řešením.
Petr Klusoň (Huawei), Radim Dolák a Vladimír Havelda 
10.10–10.35 Jak snížit zisky společnosti Ransomware Inc.?
Z ransomwaru se stal velmi profitabilní business, který hledá nové mož-
nosti pro svůj růst. Je pravděpodobné, že si letos opět vybere celou 
řadu cílů různých velikostí i u nás a obecně se čeká i útok na cloudové 
zdroje. Bezpečnostních IT odborníků je nedostatek. Doba proto žádá 
zjednodušené bezpečnostní řešení – simplified security.
Lukáš Engler a Jan Chalupa 
10.35–11.05 Coffee Break
Přestávka na kávu, konzultace a prezentace technologií. 
11.05–11.50 Optický magazín
Ať propojujete optické patchcordy v datacentru, stavíte FTTx sítě, sva-
řujete dálkové optické trasy, potřebujete využít naplno kapacitu vlákna 
pomocí DWDM nebo vás vláknová optika prostě jen zajímá, věnujte 
pozornost této přednášce. Zajímavých informací z této oblasti máme 
jako vždy přebytek. 
David Navrátil 
11.50–12.45 Alterhertz 2020 aneb bezdrátová mozaika
První zkušenosti s Wi-Fi 6 v podnikovém prostředí. Analytika v rámci 

Wi-Fi řešení. Jak potlačit interference v 5 GHz. Přístupové sítě v pásmu 
60 GHz – rychlá cesta k GTTH (gigabit-to-the-home). Páteřní spoje 
10 Gbps – vzdálenosti, možnosti nasazení. Pokročilé LTE technologie 
pro budování SD-WAN sítí.
Jiří Zelenka, Petr Beneš, Vladimír Havelda a Jan Chalupa 
12.45–13.00 Softwarový steak s IoT omáčkou 
Ukázka softwarového kancelářského balíku OfficeSuite. Nové mož-
nosti napříč aplikacemi Maxifi. IoT novinky nejen z konference The 
Things.
Vojtěch Panoš 
13.00–14.30 Přestávka na oběd, konzultace a prohlídku expozi-
ce technologií 
14.30–15.30 První kolo workshopů
V rámci registrace si prosím vyberte jeden z následujících workshopů:
Routing v ISP síti – dostáváte se na hranu vašeho stávajícího řešení 
pro BGP routing nebo NAT? Srovnáme dostupná HW i SW řešení z hle-
diska výkonu, funkcí i celkových nákladů.
Optický workshop – řada praktických postřehů, které vám ulehčí prá-
ci s optickými vlákny a kabely, tipy pro snadné sváření, inspekci, čištění 
a měření. Přehled aktuálních možností vložných optických transceiverů 
a jejich použití v datacentru, areálu, ISP nebo podnikové síti.
Ochrana proti ransomware – nasadíme zjednodušené bezpečnost-
ní řešení, které dostatečně ochrání proti moderním kybernetickým 
hrozbám včetně ransomware. Kybernetická obrana naší země potře-
buje posílit. Přidejte se i vy!
Wi-Fi 6 a infrastruktura – jak bude Wi-Fi 6 fungovat na stávající 
kabeláži? Zjistíme relace mezi vlastnostmi Wi-Fi 6 a kabeláží. Dojde 
k omezení funkcí nebo ztrátě výkonu?
Ukázka OfficeSuite – alternativní kancelářský balík pro méně nároč-
né uživatele. Srovnáme na praktických ukázkách s etalonem i open 
source konkurencí. 
15.30–16.30 Druhé kolo workshopů
V druhém kole si můžete opět vybrat jeden z výše zmíněných 
workshopů, které se budou opakovat. Máte tedy možnost absolvovat 
kompletní workshopy dva. 
16.30–16.45 Závěr a rozloučení
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