seminář
26. září 2019 / 9:00 – 13:00 / EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové

Zálohují jen srabi ?
Název semináře s trochou nadsázky uvádí téma velmi důležité. Zvyšující se nároky na dostupnost
služeb informačních technologií, neustále rostoucí objem provozních dat i nově zaváděné
technologie vybízejí přehodnotit původní principy zálohování dat. Podělíme se s vámi o
zkušenosti získané při každodenní péči o data našich zákazníků, představíme současné trendy
očima dvou technologických leaderů. Představíme způsoby, jak minimalizovat dopady havárií a
neočekávaných událostí. Víme jak!

Program
Úvod, zahájení semináře (J. Středa)
Řešení ochrany dat v době cloudové (M. Beran)
Doba cloudová přináší nové výzvy týkající se toho, kde všude data ukládáme, jak s nimi pracujeme
a jak tato data můžeme chránit. Je vůbec nutné data v cloudu zálohovat? A z druhé strany, je
cloud vhodné úložiště pro vaše zálohy? Představíme řešení společnosti Veeam.
Vývoj technických prostředků k zálohování dat (L. Stránský)
Proč se pořád používají k zálohování dat magnetické pásky? Jak lze využít deduplikační
technologie k optimalizaci zálohování? Jak se mění architektura systémů a jak na ni reaguje
společnost IBM? Podělíme se s Vámi o zkušenosti získané dlouhodobým zálohováním
zákaznických dat v řádech PetaBytů.
Praktický pohled na zálohování dat (O. Šinták) (O. Šinták)
Mění se technologie a principy zpracování dat, stoupá závislost na IT a proto se musí měnit
i filozofie zálohování dat. Co se zálohovalo před 15 lety, co se zálohuje dnes? Co se běžně
obnovuje ze záloh? Jak dlouho bude trvat obnova všech potřebných dat? Kolik kopií dat je vhodné
udržovat? Jakých dat? Jsou důležitá data stále uložena na lokálních stanicích? Odpovědi na tyto
otázky jsme získali zodpovědnou správou stovek zákaznických systémů.
Jak zajistit kontinuitu IT služeb organizace? (M. Janda, M. Beran)
Jak reagovat na nepředvídatelné události? Jak obnovit data a zajistit dostupnost služeb po havárii?
Naznačíme některé přístupy ke zpracování Busines Continuity Plan nebo Disaster Recovery
Plan. Představíme minimalizaci dopadu výpadku na organizaci využitím pokročilého nástroje
Veeam Availability Orchestrator. Ten umožní spolehlivé obnovení k zajištění kontinuity IT služeb a
odolnosti na všech úrovních díky rozsáhlé orchestraci plánů obnovení a migrací všech aplikací

a dat.
Prostor pro vaše dotazy, ukončení semináře (J.Středa , O. Šinták)
Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve
Josef Středa
ředitel regionálního obchodního centra

Registrace:
http://akce.autocont.cz

Zaregistrujte se, prosím, co nejdříve.
Účast je bezplatná, ale kapacita semináře je omezená.

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte Michaelu Obrtalovou
telefon: +420 731 629 877, email: michaela.obrtalova@autocont.cz

