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Veebiseminar
Kas pilveteenuste kasutusele võtt tagab rahalise kokkuhoiu, suurema turvalisuse ja suurema
produktiivsuse? Sellele küsimusele saad vastuse veebiseminaril "Pilveteenuste kasutusele võtu võlu ja
valu".

Pilvteenuste kasutuselevõtuga ja sellega seonduvatel teemadel on palju materjali ja artikleid, nii kasulikku kui ka müra või lausa valeinfot.
Milliseid lugusid uskuda? Kuidas leida sobilik lahendus enda organisatsioonile ja milliste muutustega arvestama peaks? Teema käsitluse
mõte veebiseminaril ongi tuua välja nii võlu kui ka valupunktid pilvteenuste kasutuselevõtul.
Veebiseminaril kuuled järgmistel teemadel:
1.
2.
3.
4.

Pilvteenuste kasutusele võtmise köögipoolsest. Kuidas see võib mõjutada organisatsiooni, IT aga ka tavakasutajat?
Mis on seotud ohud ja kuidas neid käsitleda?
Pilvteenuse kasutuselevõtu müüdid
Enamlevinud vead teenuste kasutuselevõtul ja ettepanekud nende vältimiseks

Veebiseminari viib läbi Security Software äriarendusjuht ja infoturbeanalüütik Ats Onemar.
Veebiseminar toimub 12. detsembril kell 10:00-11:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.
Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

