Tento souhrn, by měl odpovědět na většinu vašich dotazů (můžete si jej stáhnout v PDF zde). V
případě potřeby se můžete obrátit na naší zákaznickou podporu přes chat anebo na čísle 380 999
333.

Program
Obsahové změny v programu se neplánují. U pátečních prezentací se však počítá se zpožděním
kvůli dotazům účastníků, přeci jen Dny otevřených dveří děláme pro vás. Proto také akce
"překvapení" může začít klidně o hodinu později. Poslední páteční prezentaci má zakladatel
WEDOS Josef Grill, a tak si můžete předem připravit libovolné otázky, na které vám rád odpoví.
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Registrace
O datacentru kde máte svá data a o datacentru
budoucnosti, kde bude chtít mít data úplně každý
Řešení vstupu do datacentra budoucnosti
prostřednictvím biometrie.
Efektivita chlazení Fujitsu serverů
Technologie budoucnost od Hewlett-Packard
Do temnoty a zpět – Aneb nejen o letních výprodejích
DDoS útoků
Nový nesmrtelný mailserver – Jak probíhá vývoj a
organizace velkých projektů u WEDOS
Oběd a volná diskuze
Pokročilé technologie ve službách WEDOS
Překvapení
Večeře
Afterpárty
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Bowling Hluboká

WordPress na VPS SSD
Jak optimalizovat pro návštěvníky webů
stojících na WordPressu
Automatizované produktové katalogy na
WordPressu
přesun do blízké Restaurace Bakalář
krátký update o VersionPress v.2
Automatizace prodeje ve WordPressu
Co zpomaluje Váš web
Jak odolat masivní návštěvnosti
Analýza výkonu (Xdebug, Query Monitor)

Exkurze do datacentra
Na exkurzi je nutné zapsat se v budově Městského úřadu, kde budou probíhat přednášky a
prezentace. Na každém listě je uveden datum a čas exkurze. Počet účastníků je omezen na 8 - 10.
Kolegové, kteří vás provedou si vás vyzvednou před dveřmi do dvora, které budou zavřené. Je
nutné na ně vyčkat. V případě špatného počasí je třeba použít návleky na boty, které budou k
dispozici u vstupu do datacentra.
Fotit v datacentru můžete vše, co uznáte za vhodné. Jen prosíme nefoťte naše kolegy, jsou plaší.
Místo toho je můžete poprosit ať vyfotí vás například u freecoolingu, olejovým chlazením anebo
servery.
Připravte se, že v části, kde jsou server, je kvůli freecoolingu poměrně hlučno. Kolegové vás však
zavedou i do části, kde uvidíte prototyp našeho olejového chlazení a rozebranou klimatizaci. Tam je
ideální místo k pokládání otázek.
V druhém patře bude část kanceláří, kde pracuje zákaznická podpora nepřístupná. Na svou práci
musí mít klid a také budou mít otevřené například chaty, které obsahují osobní údaje.

Důležitá místa
Samotné přednášky a prezentace (v pátek i sobotu) budou probíhat v budově Městského úřadu
Hluboká nad Vltavou.
Adresa: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Datacentrum WEDOS
Naše Datacentrum WEDOS, je jen pár metrů od Městského úřadu, nachází se v nádvoří pošty.
Vstup je chráněn zvedacími dveřmi, u kterých je nutno počkat, než si vás vyzvednou pracovníci,
kteří vás provedou datacentrum. Na exkurze je nutné se zapsat se přímo v budově Městského úřadu.
Budou trvat přibližně půl hodiny ve skupinách po 8 - 10 lidí.
Adresa: Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Restaurace Bakalář
Do restaurace Bakalář půjdeme na oběd v pátek i sobotu. Oběd platíme, avšak je nutné abyste u
sebe měli visačku s naší sňurkou. Také zde bude probíhat páteční afterpárty.
Adresa: Masarykova 69, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Bowling Hluboká
Na Bowlingu Hluboká si užijeme sobotní afterpárty. Budeme se bavit a soutěžit o ceny :)
Adresa: Podskalí 1021, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Mapa akce

Přednášky budou probíhat v budově Městského Úřadu, který je jen několik metrů od našeho
Datacentra WEDOS. Na oběd si zajdeme do restaurace Bakalář (platí WEDOS), kde budeme mít i
páteční večeři a afterpárty. Sobotní večeře je plánována jako součást afterpárty v Bowlingu
Hluboká.

