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Kompetera sætter fokus på IT’s store strategiske betydning for danske
virksomheder, når vi inviterer dig til SolutionsDay 2014, torsdag den 11.
september i DGI-Byen. Du sammensætter selv din dag efter det, der
har størst interesse og værdi for dig: Vælg frit blandt de 5 spor og 25
forskellige indlæg på Kompetera SolutionsDay 2014.

D I T I T- K O M P E T E N C E H U S

Om Kompetera
Kompetera er en dansk-ejet virksomhed, som blev skabt i 2004. Siden har vi leveret
IT-løsninger til en lang række private og offentlige virksomheder. Alle med fokus på

KOMPE TER A
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vores spidskompetencer inden for hardware-løsninger og unikke konsulentydelser.
Vi samarbejder i dag tæt med mere end 400 forskellige IT-konsulenter, der hver især
er specialister på deres felt.
Vores mission er at levere IT-løsninger, som understøtter kundernes

Hvordan lægges en forretningsorienteret IT-strategi?
Og hvad vil den kræve af infrastrukturen?

forretningsmæssige mål. Vi tilbyder overblik og klarhed over hvilken IT-løsning, der
passer bedst til dine behov, så du er klædt på til handling, når du skal IT-sikre din
virksomheds fremtid. Hos Kompetera sætter vi altid mennesket i centrum. En løsning

Du kan se frem til en dag, hvor du som IT-beslutningstager kan få al den inspiration og konkrete

er ikke blot et spørgsmål om teknik men i høj grad også et spørgsmål om de rigtige

viden, der er vigtig for at skabe en forretningsorienteret IT-strategi. Hvad den skal leve op til i

mennesker til opgaven. Vi er det samlende led, som kan tilføre din virksomhed lige

forhold til din virksomheds udvikling. Og hvilke beslutninger, der gør strategien langtidsholdbar. Her

præcis den erfaring, der giver dig maksimal udnyttelse af dine IT-kroner. Derfor kalder

stiller vi især skarpt på de krav, der stilles til IT-infrastrukturen – og hvilke valg, der giver de største

vi os også for ”dit IT-kompetencehus”.

11. SEPTEMBER 2014, DGI-BYEN

forretningsmæssige fordele. Få overblikket på Solutionsday 2014, hvor du – mellem indlæggene – kan
møde førende producenter. De er klar til at vise dig deres absolut nyeste software og hardware på det

Kom og få eksperternes input til en langsigtet ITstrategi, der kan understøtte og udvikle forretningen
optimalt. Hvordan du kan løfte hele din kritiske
infrastruktur op i Skyen – og hvilke veje, du bør
overveje, hvis du vil derop.

store messeområde - og gå i dialog om din virksomheds ønsker og behov.

Årets aktuelle keynote indlæg: Hverdagen i skyen
Gennem de seneste år har danske virksomheder i stigende grad taget cloud-baserede løsninger
til sig inden for en lang række løsningsområder, og vi oplever hvordan, mange nye er på vej. Med
Microsofts teknologier som omdrejningspunkt fortæller Mikael Mikkelsen om nogle af de trends,
der driver markedet for cloud-løsninger, og han præsenterer eksempler på, hvordan virksomheder
udnytter cloud-teknologien til at udvikle deres forretning. Mikael vil desuden dykke ned i nogle af de
nye it-relaterede problemstillinger, som virksomheder bør forholde sig til i dag og give et bud på itafdelingens nye rolle i en cloud-baseret hverdag.

Årets keynote speaker:
Mikael Mikkelsen, Microsoft Cloud & Enterprise

Hold dig opdateret hele året rundt med Kompetera

Mikael Mikkelsen har i en årrække været direktør for både internationale og

udviklingen inden for de områder, der interesserer dem.

lokale konsulentafdelinger hos bl.a. Hewlett Packard og Microsoft. Disse

På www.kompetera.dk kan du tilmelde dig Kompeteras nyhedsbrev

konsulentafdelinger laver implementering af infrastruktur og forretningsløsninger hos

med de interesseområder, du vil holde dig orienteret inden for.

Hos Kompetera vil vi gerne holde vores kunder på forkant med

større virksomheder i Danmark og Vesteuropa, hovedsagligt baseret på Microsofts
teknologier. I dag har Mikael ansvaret for forretningsdivisionen Cloud & Enterprise i Microsoft
Danmark, der markedsfører Microsofts løsninger i kundernes datacenter samt Microsofts cloudløsning Azure.
Vi glæder os til at se dig

DGI-byen ligger få minutters gang fra Københavns
Hovedbanegård. Det er derfor nemt at komme
frem med tog.
Medbringer du bil er der masser af

Torsdag d. 11. september 2014
8.30 – 16.30

Sted: CPH Conference, DGI-byen
Tietgensgade 65,
1704 København V

parkeringsmuligheder i DGI-byens parkeringshus
på Ingerslev Alle.
Bemærk venligst, at den direkte indgang til
konferencelokalerne, ikke er gennem DGI-byens
hovedindgang, men fra ”bagsiden”.
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SOLUTIONSDAY 11. SEPTEMBER 2014
Se hele programmet og tilmeld dig på
www.solutionsday.dk
START SLUT

AKTIVITET

08.30 09.00

Indskrivning og morgenmad

09.00 09.05

Velkomst Carsten Weis, adm. direktør, Kompetera A/S

09.05 09.45

Keynote speaker: Mikael Mikkelsen,
Microsoft Cloud & Enterprise

09.45 10.00

Pause - Messestandene er åbne

10.00 10.45

Spor 1

10.45 11.15

Pause - Messestandene er åbne

11.15 12.00

Spor 2

12.00 12.45

Frokost - Messestandene er åbne

12.45 13.30

Spor 3

13.30 14.00

Pause - Messestandene er åbne

14.00 14.45

Spor 4

14.45 15.00

Pause - Messestandene er åbne

15.00 15.45

Spor 5

15.45 16.00

Afslutning og lodtrækning v. Carsten Weis

16.00 16.30

Kolde forfriskninger og networking.
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STRATEGY & CLOUD

MOBILITY

SERVER/STORAGE

OPERATIONS

SECURITY

Lenovos fremtid efter IBM-opkøbet
Hør Lenovos landechef Jørn Rønning og Per Overgaard fra IBM, der står
i spidsen for IBMs frasalg til Lenovo, fortælle om Lenovos strategi, og
hvorfor Lenovo valgte at købe IBM’s x86 serverforretning. Hvad vil man
kunne forvente af det ”nye Lenovo”, og hvordan kommer Lenovos nye
serverforretning til at se ud?
Speaker: Jørn Rønning, Lenovo. Per Overgaard, IBM

Microsoft Lync - vejen til ”Universal Communications”
Microsoft Lync har givet medarbejdere mulighed for at få mere
fra hånden på kortere tid og sikret, at tid og sted er ikke længere
en begrænsning i det daglige arbejde. Næste mål er Universal
Communications, som bl.a. gør det endnu lettere at kommunikere og
samarbejde med kunder, partnere og borgere.
Speaker: Jørgen Rahbek, Microsoft Danmark

Software-Defineret Storage i Windows Server 2012 R2 og
samspillet med Microsoft Azure.
Det Software-Definerede Datacenter – en tid med
teknologiforandringer og mulighed for besparelser på IT-budgettet.
Vi ser på de nye muligheder for håndtering af storage med Windows
Server 2012 R2 både on-premise og i samspil med Microsoft Azure
Speaker: Claus Petersen, Microsoft

Migrering af virtuelle servere fra VMware til MS Hyper-V
Denne session vil vise nogle af de forskellige muligheder for at
flytte sit virtuelle workload fra VMWare til Hyper-V. Der bliver også
gennemgået årsager til hvorfor man skifter eller skal lade være med at
skifte, samt hvordan man bedst lever i en mixed hypervisor verden.
Speaker: Flemming Riis, Kompetera

Når sikker brugervalidering bliver nemt!
Hacking af brugeridentiteter er fortsat en af de hurtigst
voksende måder, at kompromittere vores organisationer på.
SMS PASSCODE vil her præsentere de seneste ten¬denser,
der ligger i beskyttelsen af identiteterne, uden at gå på
kompromis med de forsat stigende krav fra brugerne om
fleksibel adgang.
Speaker: Katrine Fie Høpfner, SMS PASSCODE A/S

New Style of IT
New Style of IT – HP’s vision for fremtidens IT-infrastruktur. I fremtiden
bidrager it til forretningsudviklingen og udnytter ressourcerne til
innovation – ikke drift og vedligehold. Dette sætter pres på IT afdelingens
omstilling fra traditionelt IT datacenter til et servicebaseret datacenter.
Speaker: Flemming Christoffersen, HP

Windows Intune – intelligent klienthåndtering
Windows Intune som platform for software deployment og device
management. Kom og hør hvordan vi kan standardisere, automatisere
og effektivisere klienthåndtering. Reducer tidsforbruget med 90% på
klient installationer og få en centraliseret udrulnings platform.
Speaker: Anders Vedel, ExatoSolutions ApS

Windows Server infrastruktur til SQL Server og Hyper-V
Med Windows Server 2012 og 2012 R2, er der sket et paradigmeskift i
hvordan man kan designe SQL Server og Hyper-V platforme. Med den nye
model øges performance betragteligt, driftsomkostninger sænkes og man
kan opnå enorme licensbesparelser.
Speaker: Michael Frandsen, MentalNote

VMware – software der transformerer og udfordrer den måde vi
laver IT på idag
Vi taler om de næste skridt på virksomhedernes virtualiseringsrejse,
fremtidens datacenter og yderligere besparelser på IT driften. Vi taler
om stærke software løsninger der er her nu. Vi taler om det softwaredefinerede datacenter, den hybride sky og den mobile arbejdsplads.
Speaker: Jakob Will Thomsen, Arrow ECS

Veeam Availability Suite v8 – tilgængelighed for det moderne datacenter
Vi gennemgår alle nyhederne i den nye Veeam Availability Suite
og hvordan de forskellige funktionaliteter kan muliggøre en
forretning der altid er oppe.
Speakers: Victor Engelbrecht Dohlmann, Veeam

Fleksibel kapacitet til dit datacenter med Azure
Hvor hurtigt kan du have en server klar til et nyt projekt? Og har du ledig
kapacitet tilovers i datacentret, hvis der pludselig melder sig et behov for
ekstra regnekraft eller storage? Microsoft Azure er en åben og fleksibel
cloud platform, som tilfører agilitet til dit datacenter.
Speaker: Christian Nygaard Christoffersen, Microsoft

Styrk din forretning med Lenovo Tablet’s
Udviklingen indenfor touch går rigtig stærkt. Lenovo har iført sig den
gule føretrøje og giver her et bud på hvilke TABLET produkter der
vinder i markedet og hvorfor. Hør mere om nyhederne fra Lenovo.
Speaker: Flemming Märtens, Lenovo Danmark

Adaptive flash
Kom og hør hvorfor Nimblestorage er det hurtigst voksende storage
selskab nogensinde , lyder at Nimble kan levere 125.000IOPS på kun
9 7,2 RPM traditionelle harddiske og at Nimble kan optimimere din
kapacitet med en faktor 2 for godt til at være sandt...så kom og hør
hvordan!!!
Speaker: Jesper Nielsen, Nimble Storage

Microsoft Hyper-V og vennerne
Dette indlæg viser Hyper-V fra forskellige vinkler samt integration til
forskellige 3rd parts produkter for at styrke/supplere installationen.
Fokus bliver på storage og de udfordringer der ligger i balancen ’pris
vs. performance’. Der bliver også set på dos and don’ts set med
vores øjne.
Speaker: Flemming Riis, Kompetera

Succesfuld udrulning af Microsoft applikationer med F5
Bruger du Exchange, Lync, SharePoint eller Office365 bør F5
være en integreret del af løsningen til at håndtere optimering,
tilgængelighed, serveraflastning, single-sign-on, SAML/ADFS,
transparent migrering og sikkerhed.
Speaker: Jeppe Koefoed, F5 Networks

IBM SoftLayer – markedets mest fleksible cloud platform
Cloud er ikke en standardvare. Uanset hvad man siger, kommer
computerkraften ikke ud af Skyen! Det kommer fra den fysiske hardware i
datacentre, som er koblet sammen af kilometervis af netværkskabler. Og
der er ikke to Cloud-løsninger, der er bygget på samme måde. Kom og
hør hvorfor SoftLayer er det bedste valg.
Speaker: Kim Mortensen, Kim Mortensen

Mobility – fra strategi til handling
En effektiv ”mobility strategi” fordrer en integreret og sammenhængende løsning mellem hardware, apps og integration – alt sammen
sikket administreret. HP har udviklet en række løsninger der tager
hånd om alle elementer.
Speaker: Nikolaj N. Takla & Henrik Johansson, Hewlett-Packard

Citrix i den mobile verden
Hvordan ser Citrix på mobilitet? Hvad skal der til for at dine brugere kan
benytte et hvilket som helst device og få adgang til forretningskritiske
applikationer, data og mail på en sikker måde? Hør Product Manager
Bjarne Træholt besvare disse højaktuelle spørgsmål.
Speaker: Bjarne Træholt, Citrix Systems af ArrowECS

Remote Desktop Services (RDS) i Windows Server 2012 R2
Få en gennemgang af RDS i Windows Server 2012 R2 med udgangspunkt i konkrete cases fra forskellige typer virksomheder. Hør
hvordan løsningen er implementeret, og hvordan den anvendes. Vi
går i dybden med RemoteApps og gennemgår også forbedringerne i
forhold til 2008 R2 versionen.
Speaker: Patrik Priess, Kompetera A/S

Samsung Knox – sikkerhed og administration af mobile
enheder
I en moderne virksomhed, hvor der kræves meget af hver
enkelt, er det en god ide med en mobility strategi. Det er de
fleste enige i – men kun få gør noget ved det. Vi ser nærmere
på, hvad der skal til for at komme i gang med en strategi, der
indeholder produktivitet og sikkerhed.
Speaker: Peter Stoltz, Samsung Electronics Nordic AB

Modern DataCenter – Private Cloud Implementation
– A case study
Hvordan implementerer man et fuldt datacenter baseret på wall-to-wall
Microsoft produkter. En gennemgang af opgavemetoden, der er brugt i
forbindelse med at implementere Hyper-V og System Center hos Reykjavik kommune. Metode, design og planlægning
Speaker: Jan Simon, Microsoft Services

Windows 8.1 og mobile enheder
Hør hvordan produktiviteten i virksomhederne kan øges gennem
brug af Windows baserede smartphones og tablets. Se eksempler på
virksomheder der har taget de nye Windows baserede enheder ind i
deres infrastruktur og hør hvordan apps kan løfte produktiviteten.
Speaker: Louise Harders, Microsoft

Nyheder i HP 3PAR storage
HP har introduceret en række nyheder til den populære serie af 3PAR
storage løsninger. HP præsenterer 3PAR 7450 all-flash systemet som
nu tilbyder lynhurtig SSD performance til samme pris/GB som diskbaserede løsninger ..
Speaker: John Klingenberg, HP

Microsoft Operations Manager og vennerne
På dette indlæg behandler vi Operations Manager fra en teknisk og en
forretningsmæssig vinkel. Vi sætter fokus på bossview vs. teknikkerview, reducering af støj, integration til andre systemcenter-produkter
samt hardware monitorering af forskellige enheder
Speaker: Flemming Riis, Kompetera

Få styr på Software Asset Management med Snow
Software
Organisationer er gode til at styre hardware aktiver. Men når
det kommer til software aktiver, er der plads til forbedring
hos mange. Denne session vil dykke ned i kompleksiteten i
softwarehåndtering, og vi vil se nærmere på de udfordringer
og nye branchestandarder, som er vigtige at være
opmærksomme på.
Speaker: Tormord Torekoven, Snow Software
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