#ciseg
#cisegua

26 лютого 2019 Ультрамарин Хол, РК Ультрамарин, 3-й поверх
Україна, Київ, вул. Василя Липківського, 1А

ГОЛОВНИЙ
ІНФОПАРТНЕР

ПАРТНЕР
СТИЛЮ

СХЕМА ВИСТАВКИ ФОРУМУ

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Seagate
UCLOUD
Western Digital
ESET
Grandstream 		
Networks, МУК
Укртелеком
Dataway Security
ПРОКСИС
DC|COSMONOVA
Kingston Technology
Tucha

www.ukraine.ciseventsgroup.com
kyiv-bit-2019.ciseventsgroup.com

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «НАВКОЛО ХМАРИ, ДАНИХ, IOT, БЕЗПЕКИ. Smart SMB»
№

ПОЧ

КІН

ТЕМА

ДОПОВІДАЧ

9:00

12:00

РЕЄСТРАЦІЯ

9:00

9:45

Зустріч з колегами, відвідування виставки, спілкування з партнерами, чай, кава та смаколики

9:45

9:50

Демонстрація рішень Pure Storage FlashArray

Pure Storage

101

9:50

10:05

Цифрова трансформація як елемент
економічного зростання України.

Олександр Данченко, голова Комітету ВРУ з
питань інформатизації та зв’язку

102

10:10

10:25

Чи готові держкомпанії до хмарних рішень?
Кейси компанії "ЛІГА: ЗАКОН".

Ольга Таранова, бізнес-лідер сервісу Liga: REPORT,
компанія ЛІГА:ЗАКОН

103

10:30

10:45

Нові технології і рішення ESET для протидії
сучасним загрозам.

Вячеслав Заріцький, провідний технічний
спеціаліст, ESET в Україні

104

10:50

11:05

Western Digital: від клієнтських продуктів до
Ентерпрайз рішень - найширше портфоліо
пристроїв для зберігання даних.

Ірина Темченко, регіональний представник в
Україні, Western Digital
Marcin Paczko, Country Manager BELT

105

11:10

11:25

Огляд передових рішень IP телефонії і ВКС
від Grandstream Networks.

Дмитро Томашевський, керівник напрямку Grandstream, ТОВ "МУК"

106

11:30

11:45

Advantech WISE-Paas драйвер Industry 4.0.

Віктор Мазовський, провідний менеджер, ПРОКСИС ™

107

11:50

12:05

Рішення Seagate - для безпеки Вашого
бізнесу.

Анна Рижкова, старший регіональний представник
в країнах СНД і Балтії, Seagate

108

12:10

12:25

Бюджетне кросплатформне рішення для
запобігання витоку даних.

Андрій Михалюк, CEO, CoreWin

12:30

13:00

Неформальне спілкування в кулуарах і в зоні виставки. Знайомство з рішеннями.

13:00

13:25

Кава-брейк. Свіжа кава та смаколики.

13:25

13:30

Демонстрація рішень Pure Storage FlashArray

Pure Storage

109

13:30

13:45

Вплив нових тенденцій і викликів на розвиток
ринків корпоративного зберігання даних і
хмарних інфраструктур.

Петро Андрухович, технічний консультант, Huawei
Ukraine Enterprise Business Group

110

13:50

14:05

UCloud: Міграція у хмару.

Данило Бєлов, директор з розвитку, UСloud

111

14:10

14:25

Весняні новинки від Kingstоn.

Віктор Самойлов, менеджер з розвитку бізнесу
оперативної пам'яті в Україні, Kingston

112

14:30

14:45

Хмари як каталізатор розвитку ІТ для
компаній.

Геннадій Демченко, керівник відділу продажів ЦОД,
DC | COSMONOVA

113

14:50

15:05

Чи можливо впровадження ERP для МСБ.

Максим Шарафутдінов, CINO (директор по
новаціям), CR&D

114

15:10

15:25

Труба за мільйон.

Руслан Мельникович, CEO, hooc

115

15:30

15:45

Інвестиції в гіпотези.

Євген Саранцев, засновник Платформи Відкритих
Інновацій, RE: ACTOR

15:50

16:20

Технічна перерва, шампанське та інші напої, відвідування виставки, неформальне спілкування
з партнерами та колегами

Cекция «Цифровий світ і безпека!»
116

16:20

16:30

Олег Соболєв, член робочої групи з кібербезпеки
Забезпеченні безпеки на світовому ринку торКомітету з електронних комунікацій Торгово-промисгово-логістичних перевезень на прикладі пролової палати України, голова правління Асоціація
екту Асоціації: Торгово-логістична плафторма.
Wireless Ukraine,

117

16:40

16:50

Security Intelligence і EAM (управління
корпоративною архітектурою). Культурний код
безпеки в епоху трансформації.

Ігор Паламарчук, генеральний директор, Навчальний центр i-Klass

118

17:00

17:10

Людський фактор у забезпеченні особистої
безпеки і бізнесу в Цифровому світі.

"Сергій Казьмірук, голова робочої групи Асоціації
Wireless Ukraine ""Бізнес-безпека"", орденоносець
Поліграф-академії США, Асоціація Wireless Ukraine

119

17:20

17:30

Тендеція ринку в сфері забезпечення контролю,
управління та ідентифікації в цифровому світі.

Олег Науменко, CEO, Hideez Group

120

17:40

17:50

Безпека в системах Блокчейн і криптовалюта.

Ігор Пігарев, менеджер з розвитку бізнесу в оборонних проектах, Bitfury Group

121

18:00

18:10

Застосування Штучного Інтелекту для ефективної
протидії кібер-загрозам.

Ігор Міллер, директор , Yellow Cube

з 18:20

Лише для зареєстрованих учасників Форуму, що заповнили анкету відвідувача
Розіграш цінних призів від партнерів Форуму для учасників конференції.
Головний приз – багатофункціональна електронна книга AirBook Pro 6 !
тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-bit-2019.ciseventsgroup.com, www.ukraine.ciseventsgroup.com
З питань щодо партнерства звертайтесь: +380 96 937 01 97, splatonova@ciseventsgroup.com
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «НАВКОЛО КЦ»
№

201

ПОЧ

КІН

ТЕМА

ДОПОВІДАЧ

9:00

12:00

РЕЄСТРАЦІЯ

10:00

10:15

Сучасний контакт-центр: процеси - технологіїперсонал.

Людмила Буракова, співзасновник консалтингової
компанії «Величко та партнери»
Ніна Марцин, незалежний експерт Співзасновник
Інтерактивної Бізнес-Школи SCALE Член Ради
Всеукраїнської Асоціації Контактних Центрів
(ВАКЦ)

202

10:20

10:35

Ефективні процеси - запорука успішного Контакт-центру.

203

10:40

10:55

Як їздити на мерседесі по ціні жигулів. Рішення
для КЦ в хмарах.

Сергій Орлов, CCIE

204

11:00

11:15

Універсальний телефонний Bot.

Антон Столяр, начальник технічного департаменту,
СФК ГРУП

205

11:20

11:35

Набір і мотивація персоналу. Нові методи.

Оксана Музиченко, керівник HR підрозділу України,
Телеконтакт

206

11:40

11:55

Що вміють чат боти і кому вони потрібні.

Валентин Ярошинський, директор з розвитку
компанії, NOVA IT

207

12:00

12:15

Штучний інтелект в контакт-центрі: майбутнє
чи теперішнє?

Ігор Філіпенко, директор департаменту розширеної
аналітики, RBC Group

208

12:20

12:35

Нематеріальна мотивація персоналу: з чим
подавати плюшки.

Юлія Попова, керівник відділу підбору та навчанню
персоналу, Аутсорсинговий контактний центр
Tell2Tell
Ірина Величко, експерт з побудова та керування
контактного центру, співзасновник аутсорсингового контактного центру Simply Contact та
консалтінгової компанії "Величко та партнери"

209

12:40

12:55

Тренди та виклики 2019.

13:00

13:30

Кава-брейк. Свіжа кава та смаколики.

Продовження Форуму в залі конференції «НАВКОЛО ХМАРИ. НАВКОЛО ДАНИХ. НАВКОЛО IOT. НАВКОЛО БЕЗПЕКИ.
Smart SMB»

Зустріч Бізнес-Клубу «Бізнес онлайн: як побудувати успішну стратегію?
Досвід, рішення, практика»
9:00

12:00

РЕЄСТРАЦІЯ

301

14:00

15:30

Бізнес онлайн: як побудувати успішну стратегію?
Досвід, рішення, практики ч.1

Анна Артеменко, керівник напряму,
Ольшанський і партнери

302

15:30

17:00

Бізнес онлайн: як побудувати успішну стратегію?
Досвід, рішення, практики ч.2

Валерія Бедим, менеджер проектів,
Ольшанський і партнери

303

17:00

17:15

Дохід. З чим його їдять?

Руслан Мельникович, CEO, hooc

Продовження Форуму в залі конференції «НАВКОЛО ХМАРИ. НАВКОЛО ДАНИХ. НАВКОЛО IOT. НАВКОЛО БЕЗПЕКИ.
Smart SMB»

з 18:20

Лише для зареєстрованих учасників Форуму, що заповнили анкету
відвідувача
Розіграш цінних призів від партнерів Форуму для учасників
конференції.
Головний приз – багатофункціональна електронна книга AirBook Pro 6 !
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тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-bit-2019.ciseventsgroup.com, www.ukraine.ciseventsgroup.com
З питань щодо партнерства звертайтесь: +380 96 937 01 97, splatonova@ciseventsgroup.com

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ
Grandstream Networks

Grandstream Networks Inc. - компанія є провідним виробником продуктів IP-телефонії і систем IP-відеоконференцій. Наші продукти, що підтримують відкритий стандарт SIP, сумісні з більшістю виробів даної галузі і відрізняються неперевершеними технічними характеристиками і оптимальним
співвідношенням ціни і якості.

МУК

МУК - основний напрямок діяльності компанії - дистрибуція комп’ютерної техніки, периферійного
і мережевого устаткування. При цьому фахівці МУК активно беруть участь в розробці та
впровадженні даної техніки у різні проекти, що дозволяє говорити про МУК як про унікальну
компанії, що розвиває в Україні модель «Value-added distribution».

ESET

ESET (Словаччина) – лідер в галузі розробки антивірусного ПО для домашніх та корпоративних
користувачів. Продуктова лінійка ESET включає в себе рішення для захисту робочих станцій,
серверів та мобільних пристроїв. Висока здатність виявлення загроз та мінімальне споживання
системних ресурсів забезпечують продуктам ESET широку популярність у всьому світі. Компанія
має представництва в більш ніж 180 країнах.

UCLOUD

Бренд UCLOUD - був заснований в 2011 році командою сертифікованих фахівців. UCLOUD сьогодні - це сучасний хмарний провайдер, обладнання якого розміщено як в Україні (ЦОД BeMobile,
Україна), так і за кордоном (ЦОД Atman, Польща).

Western Digital

Western Digital (США) - компанія вже довгий час відома як лідер інновацій в галузі виробництва
систем зберігання даних. Задаючи тон у розвитку технологій в цій галузі, вона випускає надійні і
високопродуктивні жорсткі диски і твердотільні накопичувачі. Ці пристрої знаходять застосування
в настільних і портативних комп’ютерах, промислових і вбудованих обчислювальних системах та
споживчій електроніці, а також у власних корпоративних ІТ-інфраструктурних рішеннях компанії.

ПРОКСИС ™

ПРОКСИС ™ - успішно працює на ринку промислової автоматизації більше 10 років. З 2004 року
ПРОКСИС ™, займається дистрибуцією програмного і апаратного забезпечення для автоматичних систем управління, в тому числі технологічних систем, в ядерній і тепловій енергетиці, машинобудуванні,
на рейковому і пасажирському транспорті.

Seagate

Seagate - світовий лідер в області розробки і виробництва накопичувачів для корпоративних обчислювальних систем, персональних комп’ютерів, ноутбуків, побутової електроніки і пристроїв відеоспостереження.

Kingston Technology

Kingston Technology - найбільший в світі незалежний виробник модулів пам’яті, флеш-і твердотільних
накопичувачів (SSD), що був заснований в 1987 році. Головний офіс компанії знаходиться в місті Фаунтен Веллей, штат Каліфорнія, США. Виробничі потужності компанії розташовані в США, Китаї та Тайвані.

DC|COSMONOVA

DC|COSMONOVA – сучасний дата центр. В 2018 ввів в експлуатацію 4 чергу, серверний зал: 3 модулі
емкістю 36 шаф. Загальна емкість 70 шаф. DC|COSMONOVA розгорнуто 3 хмарні платформи. На базі
дата-центру в Києві, та в ЦОД ( Нідерланди, Німеччина) TIER 3 і TIER 4. В хмарах можлива як оренда обчислювальних потужностей так і сервісів.

Укртелеком

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв’язку в
Україні, лідер серед провайдерів Інтернету, оператор надає повний спектр телекомунікаційних послуг у всіх регіонах країни. ПАТ «Укртелеком» є частиною Групи СКМ.

Tucha

Tucha - перший провайдер хмарної інфраструктури в Україні. З 2012 року компанія реалізувала понад 1000 проектів з віртуалізації офісів та окремих додатків, організації хмарної ІТ-інфраструктури.
Сервіси Tucha.ua надають можливість цілодобового доступу до даних, допомагають захистити їх
від пошкоджень і втрат.

САНФЛАУЕР
САНФЛАУЕР КОМЮНІКЕЙШНС ГРУП - є найбільшим провайдером SaaS-послуг для контакт-центрів в
КОМЮНІКЕЙШНС ГРУП Україні і за кордоном. Своїм клієнтам ми пропонуємо комплексні рішення по впровадженню IP-телефонії,
CRM і WFM-систем, мовного аналізу в діяльності контакт-центрів з кількістю робочих місць від 5 до 500.
Wireless Ukraine

Wireless Ukraine - Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних як відкрите
добровільне самокероване об’єднання юридичних і фізичних осіб, пов’язаних з ринком послуг
бездротової передачі даних, може ефективно сприяти вирішенню цих та інших проблем.

RE: ACTOR

RE: ACTOR - платформа відкритих інновацій: акселерація корпоративних інновацій, трансформація бізнес-моделей, пошук технологічних команд. RE: ACTOR співпрацює з більш ніж 5000 технологічними командами з
різних країн світу, акселераторами, технологічними хабами і венчурними фондами з СНД, Європи і США.

ЛІГА: ЗАКОН

ЛІГА: ЗАКОН - розробник понад 15 хмарних рішень для бізнесу, лідер ринку інформаційних систем
України. Рішення компанії використовують понад 160 тисяч українських користувачів - керівників і
власників бізнесу, бухгалтерів, юристів, співробітників служби безпеки.

Dataway Security

Компанія Dataway Security є міжнародним дистриб’ютором працює в галузі постачання засобів
інформаційної безпеки і має офіси в Каліфорнії (США), Талліні (Естонія), Києві (Україна).

CoreWin

CoreWin - VA-дистриб’ютор програмного забезпечення для аналітики даних і інформаційної безпеки.
Надаємо повний спектр послуг для партнерів: від підбору продукту до впровадження і технічної підтримки.

NOVAIT

Завдяки отриманій експертизі і багаторічному досвіду створення call-центрів з нуля, фахівці NOVAIT
змогли забезпечити своїм клієнтам високу надійність бізнес комунікацій. На даному етапі компанія активно займається розвитком проектів по мовної аналітиці записаних розмов і рішень в сфері автоматичного розпізнавання людської мови.
тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-bit-2019.ciseventsgroup.com, www.ukraine.ciseventsgroup.com
З питань щодо партнерства звертайтесь: +380 96 937 01 97, splatonova@ciseventsgroup.com
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