
יום חמישי - 23.01.2020
התכנסות בוקר ורישום08:30-09:30
פתיחת מסלולים מקצועיים09:30-11:45

Cyber & Security מסלול 
מסלול זה יעסוק באיומים הגוברים והמשתכללים בזירת הסייבר, ויציג מגוון פתרונות 

הערוכים למתקפה בזירה הטכנולוגית. מעבר ממניעת התקפות סייבר לחיזוי האיומים. 
 AI אבטחת נכסים ארגוניים בעידן הענן, תפיסת הניטור והבקרה ומערכי הגנה מבוססי

בשיתוף:
Cisco, Fortinet, Crowdstrike, Simphonyl MobileIron, Goanywhere, RSA

Gigamon, Palo Alto, Check Point, CyberArk
Data Center Innovation מסלול 

מגמות וטכנולוגיות חדשניות מובילות את שינוי הקונספציה בעולמות המחשוב 
ומשפיעות באופן יסודי על מבנה ותפקוד שירותי ה IT בארגונים. 

בוא להכיר מקרוב את החידושים האחרונים של היצרנים המובילים בעולם. בין 
Hyper-convergence, Software Defined Everything, Private/ :הנושאים שידונו

 Hybrid/Multi cloud Technologies, Next Generation Management, Data
Protection, טכנולוגיות Big-Data, Open Source ועוד 

 בשיתוף:
Cisco, Red Hat, Juniper, Commvault, Radware, Nutanix,  DELL Technologies 

הפסקה11:45-12:00
המשך מסלולים מקצועיים12:00-14:00

 Multi Cloud מסלול
גישת ה- Multi Cloud מאפשרת לארגון לצרוך יישומים ושירותים משני עננים או יותר, 

כאשר לפחות ענן אחד מהם הוא ציבורי. 
במסלול נציג את יכולות המיגרציה ואופטימיזציה לעננים השונים, תמיכה בתהליכי 

DevOps, ניהול תפעולי וכלכלי בעננים השונים. כמו כן, נציג את שירותי ההמשכיות 
העסקית על בסיס ענן בינת ומעטפת השירותים המנוהלים שלנו.

סיפור לקוח - מעבר לענן ציבורי, משה מזרחי, מנהל IT, חברת אשת טורס
Microsoft, Google :בשיתוף

AI & Big Data מסלול
מה הם היתרונות והבשורות, שמביאה הטכנולוגיה לעסקים. כיצד בינה מלאכותית וביג 

דאטה יכולים למקסם, לשפר ולייעל את העסק? 
מסלול זה יעסוק בשילוב הבינה המלאכותית בארגון, מה נדרש וכיצד לגרום לזה 

להצליח, ענן ציבורי או ענן לוקלי?
Dell Technologies, Nvidia , Google, Microsoft, Kaleidoo :בשיתוף

ארוחת צהריים14:00-15:00
HAPPY HOUR בריאות בלובי15:00-16:00
הפסקה וחלוקת שי16:00-16:30
 חדשות 2 - לא כמו שאתם מכירים16:30-17:30

דני קושמרו, עורך, עיתונאי ושדרן טלוויזיה
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ICT-חדשנות וטרנדים בעולם ה

יערות  ועידת  
הכרמל       2020 

 ההשתתפות באירוע אינה כרוכה בתשלום, אולם מותנית 
 ברישום מראש וקבלת אישור השתתפות | לינה במלון יערות הכרמל 

ניתן להגיע לאירוע גם ללא לינה בעדכון מראש | אג'נדה יכולה להשתנות בהתאם לצרכי  האירוע

אנחנו מזמינים אתכם להביט ולהיערך אל עבר אתגרי המחר, ללמוד מה נדרש לעשות 
על מנת להתמודד עם השינויים והאתגרים שצופן העתיד ולשמור על מובילות, חדשנות 

ויעילות עסקית.
טרנדים  מגמות,  מובילות,  טכנולוגיות  עם  אתכם  נפגיש   2020 הכרמל  יערות  בועידת 
וכלים בעולמות ה-AI & Big Data, אבטחת המידע והסייבר, פתרונות ענן, טכנולוגיות 

ה-DevOps ,Data Center ועוד.
במסגרת הכנס נחשוף יחד עם היצרנים המובילים בעולם את המגמות וההתפתחויות 
חדרי  באמצעות  חלקן  את  ונמחיש  חדשות  וטכנולוגיות  פתרונות  נציג   ,ICT-ה בעולם 

DEMO במתחם.
 מלון יערות הכרמל יספק עבורנו אווירה אינטימית, מקצועית ומהנה לכנס.

נשמח לראותך.

Sponsorships


