PRODUKTER + VIDEN = TJENESTER OG LØSNINGER
Kompetera er kendt af flest for vores it-forhandler
forretning. Siden 2004 har vi sørget for, at vores kunder
får leveret de rigtige hardware- og softwareprodukter
til den rette pris – og til tiden.
Vores team af netværksspecialister, datacentereksperter,
løsningsarkitekter og system- og brugersupportere består
i dag af 8 personer. De er alle er certificerede på deres felt,
og deres viden og kunnen er anerkendt af blandt andre
Microsoft.
Summen af produkter og viden er tjenester og løsninger.
Vores driftstjenester er bemandet af specialister, der
arbejder fuldtid på driftsopgaver, der ikke fylder alverden
i hverdagen – men som er forretningskritiske. De øger
kvaliteten af vores kunders it-drift og frigiver tid til
udviklingsopgaver.
Når vi siger ’løsning’, mener vi effektiv håndtering af
it-opgaver – både de planlagt og de pludseligt opståede.
Uanset opgaven, har vi den erfaring og de folk, som en
løsning kræver.
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Softwaredefineret og forretnings
dikteret netværk til alle og alting
med Aruba

Lenovo bærbare flytter igen grænser

x10 performance med S2D og Lenovo
ThinkAgile MX. Kom og hør om fordelene ved

Managed backup giver
frihed og sikkerhed for gendannelse

Storage Spaces Direct for alle, der overvejer hyperkonvergeret infrastruktur. Det er en løsning, som både er mere
komplet, enkel og fleksibel, og som leverer x10 mere
performance sammenlignet med i dag. Det er en løsning,
der vil ændre måden I tænker og bygger datacenter på.
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et væsen med stadig flere hoveder. Når IoT bliver alvor
og mængden af enheder eksploderer, bliver endpoint
security en stadig vigtigere brik i sikkerhedspuslespillet.
Hør om HP’s Endpoint Security Stack; en suite af værktøjer,
hvor enheden og brugeren i centrum.

Lenovo sætter standarden for bærbare enheder
– både når det gælder kapacitet, sikkerhed, klargøring
og udrulning. Mød den ultimative bærbare Thinkpad X1
Extreme og en helt nye serie af bærbare workstations
P1, P52 & P72. Hør også lidt om forenklet klargøring og
udrulning ved hjælp af Windows AutoPilot.

Speaker: Andreas Sobczyk

Speaker: Flemming Märtens

Speaker: Andreas Sobczyk
og Kim Serup

Hør hvor let det er at få både mere tid til udviklings
opgaver og mere sikkerhed for, at backup af mailbokse,
dokumenter og data er lig gendannelse. Kompetera
deler ud af sin erfaringer med at levere overvåget backup og hurtig gendannelse af
både Office 365 og serverdata.
Speaker: Torben Bruun og Carsten Lindsted
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NetApp ONTAP: Fordi data er et vigtigt
aktiv, som skal håndteres effektivt

Nutanix + Lenovo: Fortsat markedets
foretrukne hyperkonvergeret infrastruktur løsning. De fleste virksomheder bygger

600.000 IOPS
= Anything-as a-Service

VMware: Your Next Server Refresh,
Could Be Your Last Storage Refresh

hyperkonvergeret it-infrastruktur med Nutanix, som er
optimeret til at køre på Lenovo-servere. Overskrifterne er:
Single-point-of-control, drift på tværs af multi-cloud
arkitekturer, skalérbar afvikling af applikationer og masser af mobilitet for brugerne.

Når siloerne forsvinder, er der kun fremtiden tilbage. Kom
og hør direktør i Cloud Factory, Jacob Schmidt, give sit bud
på hvorfor hosting hører fortiden til, og hvad der venter
rundt om hjørnet af muligheder for at afvikle selv de tungeste applikationer på skybaserede applikationer og opnå
skalérbarhed i det uendelige.

Hyperkonvergeret infrastruktur er en anderledes tilgang
til storage, hvor enkle policies erstatter komplekse
processer og giver forretninger nye muligheder.
VMware fortæller om vSAN og hvordan I får mere it
for pengene med softwaredefineret infrastruktur.

Speaker: Thomas A. Jensen

Speaker: Jacob V. Schmidt

Speaker: Thomas Hagedorn
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Fast track your data center overhaul
with Fujitsu PRIMEFLEX for vSAN

Entrust Datacard: Slip brugerne fri
uden at slække sikkerhedstøjlerne

Windows Autopilot: Automatiseret og
brugerbetjent Client Management

IoT gør it til en forretningspartner

Meet the broad range of validated server configurations
(vSAN Ready Node profiles) for fast, simple and customised migration to hyper-converged systems serving the
individual needs of your workloads. Get a sneak peek at
Fujitsu PRIMEFLEX for VMware VCF and the advantages it
deliveres to Akademiska Hus in Sweden.
Speaker: Jonas Räntilä

O365, Cloud Services og Flexible Workplace åbner infrastrukturen og gør mere data tilgængeligt fra internettet.
Dette øger behovet for stærk brugervalidering, men hvad
med brugeroplevelsen? Få indblik i en løsning, opstået i
krydset af kontekstuel intelligent MFA, single sign-on og
fokus på brugeroplevelse.
Speaker: Gunnar Hermansen

Microsoft arbejder målrettet på at forædle den suite af
teknologier, der muliggør automatiseret og brugerbetjent
konfiguration, udrulning, nulstilling og omstilling af slutbrugerenheder. Windows Autopilot reducerer og forenkler
it-afdelingens arbejder med at administrere enheder, og
frigiver tid til udviklingsopgaver.
Speaker: Peter Odgaard
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Windows Server 2019

Vælg cloud-leverandør efter behov
med Fujitsu og NetApp

Sophos:
Slut med at vente til, at ulykken sker

Fortinet:
Mere it-sikkerhed for pengene

Integration af private og public cloud giver mulighed
for at optimere både it-drift og forretningen på flere
parametre end før. Software og services afvikles, leveres
og købes der, hvor prisen og skalérbarheden er rigtig.
Kom og hør om Fujitsu NFLEX Convergered Infrastructure
og NetApp ONTAP. (Indlægget holdes på engelsk).
Speaker: Ramon Talboo

Signaturbaseret it-sikkerhed er troen på, at det går godt
i dag fordi, det gik godt i går. Den er en falsk tryghed
og en ulykke, der venter på at ske – og når den sker, er
den sværere at stoppe og koster mere. Hør om Sophos,
kunstig intelligens og evnen til automatisk at håndtere
sikkerhedshændelser inden de bliver til sikkerhedsbrister.
Speaker: Per Söderqvist

Mere it for pengene handler i høj grad om mere sikkerhed for pengene. Sikkerhedsløsninger, som er både
effektive og enkle er i høj kurs. Fortinet kan som den
eneste levere sikkerhedsløsninger til både netværk,
endpoint, applikationer, datacenter, cloud og adgang
som integreres på tværs og fungere som én.
Speaker: Jacob Lie Vuust

Arubas Mobile First platform er svaret, når spørgsmålet
er, hvordan virksomheden bedst lykkes med både at
levere netværk, en stadig bredere vifte af bruger- og
IoT-behov samtidig og gøre det både sikkert, mere
enkelt og omkostningseffektivt.
Speakers: Kim Filtenborg

Effektiv håndtering af enorme mængder data er en
forudsætning for virksomheders evne til at omsætte data
til information og skabe værdi for kunder og forretningen.
Data Management er et ’must’, når
potentialet i AI og Machine Learning
skal udnyttes.
Speaker: Peter Skovrup

Seneste nyt from Redmond! Kom og hør om de nye
features og forbedringer som Windows Server 2019
byder på – både når det gælder sikkerhed og softwaredefineret datacenter. Ud over Window Server tager vi
også et kig på den nye managementkonsol fra Microsoft,
Windows Admin Center, og hvordan det kan være med
til at gøre hverdagen lettere.
Speaker: Andreas Sobczyk

IoT-løsninger er it-afdelingers mulighed for at hjælpe
forretningen med at spare mange penge på driften
ved at koble interne og eksterne data sammen i
realtid og gøre dem tilgængelige i intelligent form.
Kom og hør Hitachi fortælle om deres Vantara-
platform, der reducerer virksomheders omkostninger
og øger deres effektivitet.
Speaker: Klaus Gregersen

KL. 10.15-10.50

Flere og flere går med overvejelse om at flytte workloads
til Azure. Kom og bliv klogere på det I skal huske, for at
komme sikkert og effektivt i mål med at bygge et
smartere datacenter med Azure frem for at forsætte
på samme måde som altid.

Speaker: Henrik Johansson

En backup-løsning bliver brugbar og får værdi i kraft af,
hvor let det er at gendanne data. Derfor er Veeam Office
365 backup det rette valg – også fordi funktionaliteten nu
omfatter både Outlook, OneDrive og SharePoint.
Kom og oplev produktet, funktionaliteten og bruger
venligheden.
Speaker: Martin Plesner-Jacobsen

InfoSight er en unik analyseplatform inkluderet i Nimble og 3PAR storage-produkter, der leverer automatisk
overvågning og fejlfinding i hele det virtuelle miljø eller
i netværket. Nimble løser sammen med 3PAR de mest
krævende storage-behov på mest
enkel og effektiv vis.
Speaker: Christian Post

KL. 11.05-11.40

Microsoft Azure: Intelligent
datacenter og drift til fremtiden

KL. 12.40-13.15

Veeam Office 365 backup:
Fordi gendannelse gør forskellen

KL. 13.25-14.00

HP Endpoint Security Stack: Øget
netværkssikkerhed i takt med at antal
enheder øges. Netværk er en sum af enheder og
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Komplette storageløsninger fra HPE
med InfoSight, Nimble og 3PAR
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