Velkommen til Danmarks
førende IT-strategidag

Gratis deltagelse
Tilmeld dig på
www.solutionsday.dk

Kompetera stiller skarpt på den digitale revolution – og hvad den betyder for danske
virksomheder, der vil klare sig i fremtidens konkurrence. Vi mødes tirsdag 29. september på
Brøndby Stadion, og du kan selv sammensætte din dag efter dét, der har størst interesse og
værdi for dig: Vælg frit blandt 5 spor og 20 forskellige indlæg på Kompetera´s 6. SolutionsDay i
rækken.

KOMPE TER A
SolutionsDay 2015

Rightsizing IT
IT er blevet et komplekst landskab med mange variable, og det stiller
krav til IT-afdelingen: Forretningen kræver en høj grad af sikkerhed, hurtig
reaktionsevne og nye services. Brugerne kræver mobilitet, frihed i arbejdet

29. SEPTEMBER 2015, BRØNDBY STADION

og adgang til data. Budgettet kræver mådehold og rettidig omhu.

Hvordan udvikler du en effektiv digital strategi?
Og hvilke løsninger kan bedst realisere den, så
din virksomhed bliver en vinder?

Årets keynote speaker: Michael
Mathiesen, 2M Digital Value
Michael Mathiesen, der er kendt for sit

og faciliteter flytter i skyen. Det er derfor afgørende at koble det bedste

På SolutionsDay 2015 får du inspiration, nye vinkler og

brændende engagement i nye teknologier, har

fra cloud computing med fordelene ved en stærk, fysisk infrastruktur.

konkrete værktøjer til at frigøre IT-potentialet til vækst og større

sat en ny kurs med etableringen af 2M Digital

Facitlisterne er afskaffet, men man skal stadig opnå resultater.

forretningsværdi. Hør bl.a. topfolk fra de store IT-producenter

Value. Den visionære virksomhed er lynhurtigt

Kom og få eksperternes vurdering af, hvordan din
virksomhed udnytter det fulde potentiale i den digitale
revolution til at styrke forretningen. Du får konkrete
bud på, hvordan de nyeste IT-strategier skaber
markante resultater i din hverdag.

Samtidig har vi et paradigmeskifte, hvor stadigt flere services, applikationer

komme med eksempler på, hvordan deres virksomheder

blevet digitaliseringens ’krystalkugle’ - og senest har den

I krydsfeltet finder du KOMPETERA, som tilbyder skalérbare hybridløsninger

konstant udvikler deres produkter og løsninger til at møde den

markante amerikanske konsulentvirksomhed Frost & Sullivan

og det bedste fra to verdener. Vi kalder det Rightsizing IT, fordi

digitale udvikling.

overtaget Michael Mathiesens 2M Digital Value Summit-koncept

hver virksomhed er unik og kræver sin helt egen løsning. Noget hører til

Teknologierne accelererer med en fart, der kan gøre det

som en vigtig del af sin rådgivning.

i datacentret. Andre ting i skyen. Vi har spændvidden til at skabe sammenhæng

katastrofalt bare at ’ligge på hjul’ – og SolutionsDay sætter

På Kompetera SolutionsDay 2015 kan du – gratis – komme

i din IT og tænke fremtiden ind i nutiden.

fokus på de afgørende fordele ved at være proaktiv. Du får et

helt tæt på de grundlæggende filosofier, som verdens største

indblik i, hvordan du afdækker de digitale værdier, fører an i

virksomheder fremover betaler formuer for at lytte til.

Kom tæt på de stærkeste løsninger – teknologisk
og forretningsmæssigt

Det centrale keynote budskab: Vind det digitale
udskilningsløb. Der er ikke plads til taberne!
hvilke succeskriterier, der afgør forskellen mellem vindere og

og skal følge med i, hvilke nye produkter og løsninger, der

tabere i den skærpede internationale konkurrence.

kommer på markedet…

Verden er under en digital forandring, der er så

…og til dig, der har ansvar for IT på det forretningsmæssige

revolutionerende, at der vendes op og ned på kendte

niveau og gerne vil have inspiration til, hvordan du sikrer den

forestillingsbilleder og processer. Alt sker med en accelererende

stærkest mulige sammenhæng mellem forretningen og IT i din

hastighed, som vil gå hårdt ud over dem, der ikke formår

virksomhed.

at afdække IT’s strategiske værdi – og drive den digitale

Derfor har vi valgt en klar opdeling af indlæggene:

forretningsudvikling.

Hold dig opdateret hele året rundt med Kompetera
Hos Kompetera vil vi gerne holde vores kunder på forkant med udviklingen
inden for de områder, der interesserer dem.
På www.kompetera.dk kan du tilmelde dig Kompeteras nyhedsbrev med

De tekniske indlæg, der inspirerer dig med specifik ny viden
om teknologier og løsninger.

•

os på telefon 3948 4800 for en uforpligtende præsentation

Michael Mathiesen fra 2M Digital Value giver kontante bud på,

SolutionsDay henvender sig både til dig, der har IT driftsansvar

•

Start med at tilmelde dig SolutionsDay 2015 og se forskellen – eller kontakt

De forretningsmæssige indlæg, som i et bredere perspektiv
ser på de retninger, din virksomhed kan vælge – og hvilke
løsninger, der så skaber mest værdi for forretningen.

de interesseområder, du vil holde dig orienteret inden for.

Tid:	Tirsdag den 29. september 2015
8.30 – 16.15
Sted:	Brøndby stadion
Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby

Gladsaxe Møllevej 67-69 • 2860 Søborg
Tlf. 39 48 48 00 • www.kompetera.dk

www.lindegaard.dk

konkurrencen og vinder udskilningsløbet.
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Blandt alle deltagere bliver
der trukket lod om 3 mobile
enheder kl. 15.30

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 v. Carsten Weis, CEO, Kompetera A/S

09.05 09.45

Keynote speaker: Michael Mathiesen, 2M Digital Value

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

13.50

Pause - Messestandene er åbne

13.50

14.35

Spor 4

14.35

14.45

Pause - Messestandene er åbne

14.45

15.30

Spor 5

15.30

15.45

Afslutning og lodtrækning v. Carsten Weis,
CEO, Kompetera A/S

15.45

16.15

Kolde forfriskninger og networking.

CLIENT & CLOUD

ENTERPRISE

BUSINESS DEVELOPMENT

STRATEGY

Next step af deployment!
Bruger I for meget tid på deployment i jeres virksomhed? Så kom og
hør hvordan Kompetera har taget deployment ”et skridt videre” og kan
levere HELT færdige arbejdspladser til jeres brugere. Vi fortæller også,
hvordan vi helt konkret har hjulpet vores kunde Alectia med levering af
400 maskiner med 100 % færdigt image hos brugerne.
Speaker: Anders Vedel, Partner, ExatoSolutions

Simplificer din IT infrastruktur med XClarity
Lenovo XClarity er en ny centraliseret system management løsning,
der hjælper administratorer til at levere infrastruktur hurtigere. Lenovo
XClarity har en intuitiv brugerflade, der hjælper med at finde de rette
oplysninger hurtigt og udføre opgaver hurtigere.
Speaker: Kim Serup, IT Specialist, Lenovo Danmark

Greenfield IT – Brug af Microsoft cloud-services ved etablering af
ny IT-infrastruktur
Få en gennemgang af de udfordringer og løsningsmodeller der er
brugt ved etablering af IT-infrastrukturen hos MHI Vestas Offshore
Wind A/S, der fra starten har været en global og meget agil
virksomhed.
Speaker: Jan Simon, Enterprise Architect, Microsoft & Kenneth
Michlenborg, Infrastructure Architect, Vestas

Fremtidsvisioner for Hewlett Packard Enterprise
HP’s nyudnævnte adm. direktør, Morten Illum, fortæller om
baggrunden for HP’s forestående opdeling af selskabet i
Hewlett Packard Enterprise og HP Inc. Indlægget sætter
desuden fokus på ”The New Style of Business”, og hvordan
HP Enterprise arbejder med at transformere teknologiske
udfordringer til innovative løsninger. Hør også om
forretningsperspektiverne med fremtidens computer ”The
Machine”.
Speaker: Morten Illum, VP, EG GWE Hardware and Managing
Director, Denmark

Lenovo Thinkpad nyheder
Lenovo har gennem de seneste år iført sig den gule føretrøje og giver
her et bud på nogle af de nyheder der er lige om hjørnet; hvad vinder i
markedet og hvorfor? Hør mere om nyhederne fra Lenovo.
Speaker: Flemming Märtens, Produktchef, Lenovo Danmark

Få vækst i forretningen med HP Hyper Converged Infrastructure
HP Hyper Converged Infrastructure er en innovativ, robust, enkel og
sammenhængende infrastrukturmodel fra HP, hvor virtuelle og fysiske
servere, storage, netværk og administrationsværktøj fra starten er
smeltet sammen. De enkelte løsninger kan implementeres på bare 15
minutter og du får en velintegreret datacenterplatform, der understøtter vækst, lavere OPEX og kan skalleres efter behov.
Speaker: Jørgen Møller Caspersen, Category Manager Servers, HP
Enterprise Group

Vmware SDDC
VMware Software Defined Datacenter. Den stragiske indgangsvinkel til
opbygning af fremtidens datacenter med VMware.
Speaker: TBA

Backup is not enough anymore!
For many companies the question is no longer “Do we
BACKUP?”, but “Are we AVAILABLE?” Veeam® recognizes the
new challenges companies across the globe face in enabling
the Always-On Business™, a business that must operate
24/7/365.
Speaker: Ronald Ooms, Vice President North East EMEA,
Veeam Software

Beskyttelse af adgangen til skyen
I en verden hvor flere og flere flytter funktionalitet og data ud i
skyen, bliver behovet for en forståelse for sikkerheden i skyen mere
væsentlig. Mange af disse overvejelser hidrører beskyttelsen af
adgangen til services som Microsofts Office 365, Google Apps og
SalesForce.
Speaker: David Hald, CRO og medgrundlægger af SMS PASSCODE
A/S

The Power of One
Hvad, hvis du kunne få et storage system som leverede præcis den
rigtige performance til givne applikations workload og på samme tid
reducere dit kapacitetsbehov med en faktor 2. På samme platform
integrere din backup og lave restore på sekunder. Men ikke nok med
det, også leverede proaktiv support. Lyder det for godt til at være
sandt? Ikke længere – kom og hør Nimblestorage introducere dig til,
hvordan The Power of One gør det muligt for dig.
Speaker: Stephen D´Amore, Nordic System Engineer, Nimblestorage

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: Microsoft Danmark

Innovation never stands still
Hør David McQuarrie, Vice President for Lenovo i Nordeuropa
fortælle om Lenovos udvikling, strategi og visioner for fremtiden. Hør hvordan Lenovo er blevet verdens største PC-producent og hvilke overvejelser og forventninger, der ligger bag de
nyeste opkøb som Motorola og IBM server-divisionen. Hvad
kan man forvente sig af Lenovo i fremtiden? Har vi kun set toppen af isbjerget? (Indlægget bliver afholdt på engelsk)
Speaker: David McQuarrie, VP & GM, President, Northern
Europe at Lenovo

Microsoft Intune og udrulning af Windows 10
Microsoft Intune som platform for software deployment og device
management. Kom og hør hvordan vores prisvindende koncept kan
standardisere, automatisere og effektivisere klienthåndteringen. Det
kan samtidig være den lette vej til udrulningen af Windows 10.
Speaker: Anders Vedel, Partner, ExatoSolutions ApS

Virtualisering – hvordan kan du bruge Software defined
datacenter?
Hvad er Software defined datacenter, og er det ikke kun noget de
store datacentre som Google og Facebook, kan bruge til noget? Nej
– kom og hør hvad det kan betyde for din hverdag, og hvordan det
kan hjælpe dig. Du bliver også præsenteret for nyheder fra det netop
afholdte VMworld US.
Speaker: Robert Jensen, Systems Engineer, VMware

Er din virksomhed klar til EU’s nye persondataforordning?
Den nye digitale æra med cloud-baserede teknologier har medført
et behov for en modernisering af EU’s persondataforordning (GDPR).
Reglerne forventes at blive vedtaget i år og kommer til at stille en række
krav til hvordan virksomheder indsamler, opbevarer og behandler data i
fremtiden. Kom og bliv inspireret til hvad din virksomhed bør gennemgå
og overveje for ikke at blive straffet med store bøder.
Speaker: Kurt Rasmussen, Country Manager, IBM Security Systems
Denmark

Nimblestorage – Fra startup til markedsleder
Gå ikke glip af den spændende historie samt baggrunden for,
hvorfor Nimblestorage i dag er det hurtigst voksende storage
selskab nogensinde. Hør hvorfor nogle af de største virksomheder i verden har valgt netop Nimblestorage som deres
storage partner – og ikke mindst hvordan Nimblestorage ser
fremtiden forme sig i kampen mod de store etablerede storage
giganter. (Indlægget bliver afholdt på engelsk)
Speaker: Denis Murphy – Worldwide VP of Sales,
Nimblestorage

Cloud backup hos lokal dansk leverandør med dansk datacenter
Kompetera tegner og fortæller, hvordan cloud backup er sammensat i
Kompeteras datacentre, og hvordan du kan drage nytte af det. Der bliver også præsenteret et oplæg til Disaster Recovery og hvordan man
kan håndtere dette. Derudover gennemgår vi en intelligent løsning til
håndtering af notifikationsmails fra jeres backup, så din mailboks ikke
drukner i ”Succes, Warning, Errors”.
Speaker: Patrik Priess, IT-arkitekt, Kompetera

Gennemgang af Windows Server 2016
Hør om Microsofts nyeste skud på serverstammen. Der bliver
lavet demo af nye Software Defined Storage features, og du bliver
præsenteret for nyheder og forbedringer i Hyper-V. Der bliver også
fortalt om den nye Nano Server, ligesom der også bliver gået i dybden
med Microsofts stærke fokus på replikering samt backup af virtuelle
maskiner i den nye version.
Speaker: Flemming Riis, IT-arkitekt, Kompetera

Styrk din forretning med Skype for Business
Hør Microsoft fortælle hvordan din forretning kan kommunikere mere
effektivt, og hvordan Microsoft forventer, at Skype for Business vil
transformere måden virksomheder kommunikerer på. Skype for
Business drager nytte af det bedste fra det oprindelige Skype og Lync.
Det giver en genkendelig og intuitiv brugerflade samt funktionaliteter
fra Skype kombineret med den virksomhedsorienterede funktionalitet
og sikkerhed i Lync-platformen.
Speaker: Microsoft Danmark

How to transform Business and increase Revenue and
Productivity
On this workshop we will explore a series of capabilities that are
available for today’s mobile devices, and assess how they can be
leveraged to transform business into being more productive.
Speaker: Lars-Olof ”Lollo” Allerhed, CTO, IBM Mobile First,
Europe

