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Softec
Spoločenský večer Softec Time sa konal 1. októbra 2008 v bratislavskom City Hoteli. Po slávnostnom príhovore nasledovalo vystúpenie jazzovej speváčky Lucie Lužinskej a formácie All Time
Jazz, ochutnávka vín, čajov a miešaných nápojov.

Výročie STU a FIIT

Oracle Security Day

Humor a dobrá nálada nechýbali ani na javisku. Zľava: prof. V. Báleš, rektor STU, prof. Ľ. Molnár,
dekan FIIT STU a prof. P. Návrat, predseda AS FIIT STU, počas udeľovania medailí Wolfganga
Kempelena.

Fakulta informatiky a informačných technológií oslavuje 5. výročie svojho vzniku a Slovenská
technická univerzita 45 rokov výučby a výskumu informatiky na svojej pôde. Hlavná oslava prebehla v divadle West a vyvrcholila divadelným predstavením Mauricea Hennequina: Klamárka
Ketty. Stretli sa na ňom pedagógovia, študenti, akademickí funkcionári, top manažéri IT firiem.

Dňa 7.10.2008 zorganizovala spoločnosť Oracle Slovensko technologickú konferenciu zameranú
na predstavenie svojich bezpečnostných riešení, ktoré umožňujú kontrolovať prístupy, chrániť
osobné údaje a zabezpečiť súlad s predpismi pre všetky aplikácie, middleware a databázy. Okrem
prezentácií na tému trendov v oblasti vývoja informačej bezpečnosti a predstavenia riešení Oracle
Enterprise User Security, Oracle Adaptive Access Manager alebo Oracle Identity Manager mohli
účastníci počuť príklady z praktických implementácií a vidieť živé ukážky, napríklad z oblasti
riešenia pre zvýšenie bezpečnosti neštruktúrovaných dát nachádzajúcich sa aj mimo repozitára Information Rights Management.

...oslava pokračovala diskusiou...

ARIS ProcessDay Slovakia 2008
Spoločnosť IDS Scheer Slovakia usporiadala vo štvrtok 16. októbra 2008 jedenásty ročník svojej
výročnej konferencie. Hlavným prednášajúcim bol Dirk Oevermann, Executive Board Member,
IDS Scheer AG a téma jeho príspevku bola Improve Your Business Performance – Sustained Success through Business Process Excellence.

Microsoft Ready to Sell
Posledný septembrový deň venovala spoločnosť Microsoft svojim partnerom. Konferencia s názvom Ready to Sell – 2008 Microsoft Partner Conference sa niesla v znamení tém, ako sú integrovaná komunikácia, servery a virtualizácia.

Euro semináre LCS
Aplikácia balíčka EURO na prechod podnikov na euro bola téma ďalšieho zo seminárov, ktoré pre
zákazníkov a partnerov systémov Helios pripravila 13. a 14. 10. 2008 tento raz vo Veľkých Bíloviciach spoločnosť LCS Slovensko.

ODI Developer Day
Dňa 23.9.2008 zorganizovala spoločnosť
Oracle Slovensko technologickú konferenciu
zameranú na predstavenie architektúry Oracle
Data Integrator (ODI) a jej modulov. Účastníci
konferencie sa okrem toho naučili, ako použiť
Oracle Data Integrator pre integráciu údajov
a transformácie hromadných dát a ako vytvárať jednoduché rozhrania a pridávať k nim viaceré zdroje.

Peter Duchyna, Senior Consultant, Oracle Slovensko, ktorý predstavil architektúru Oracle
Data Integrator a jej moduly
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