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Agenda  
Microsoft Cloud & Client Management

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.10 Velkomst v/ John Christensen og Jesper Drechsler

09.10 – 09.55 Modern Device Management v/ Per Larsen 
  Hvordan kan du tænke anderledes, hæve sikkerheden på data og   
  samtidig sænke TCO for en device. De muligheder som Windows   
  10 giver for Modern Device Management, mulighed for en let og   
  enkel tilgang til Device Management både til firmaejet og  
  BOYD enheder.

09.55 – 10.10 Device as a Service (DaaS) v/John Christensen
  Du har fokus på din forretning – vi har fokus på dit IT. Hvorfor  
  bruge så meget tid på IT, når det er din forretning, der skal være i  
  fokus – fordi der er tvunget til det? Den tid er slut nu. Se hvordan  
  du nemt kan håndtere devices, software, opdateringer,  
  support. Atea kan håndtere det for dig til fast pris per bruger.

10.10 – 10.30 Pause

10.30 – 10.55 Cloud Management Gateway (CMG) v/ Per Larsen
  Hvordan kan du administrere klienter, der ikke er på netværk men  
  blot har en Internet forbindelse. Hør hvordan dette kan håndteres   
  med SCCM uden VPN.

10.55 – 11.15 Mac Management i den moderne virksomhed  
  v/ Sebastian Bredsdorff
  I takt med øget antal Apple devices i virksomhederne, stiger  
  behovet for management, sikkerhed og compliance. På denne  
  session vil vi fortælle om Apples strategi på området og hvilke   
  produkter vi kan anbefale til at løse opgaven.
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11.15 – 12.00 Er dine adgangskoder, finansielle oplysninger og andre  
  personlige oplysninger sikre og er de beskyttet  
  tilstrækkeligt? v/ Jesper Nielsen
  Det har længe været en prioritet for virksomheder at beskytte sig,  
  men det er ikke længere nok med antivirus og en god firewall  
                               konfiguration. Med flere og flere services i skyen er det blevet                    
                               mere relevant end tidligere at være bevist om at det ikke længere   
                               er nok ”bare at låse yderdøren”. Men hvad er vigtigst at  
                               beskytte og hvilke forholdsregler skal vi prioritere først.

12.00 – 12.40 Frokost

12.40 – 13.25 Monitorerer eller overvåger du? v/Robert Salzwedell
  Rejsen fra indsamling af rå performance data til handlingsrettede  
  indsigt om tilstanden for din infrastruktur og dets tjenester og  
  services er en kritisk vej.  Og jo mere du kan forfine processen for  
  at eliminere spildtid og dobbeltarbejde, jo mere succesfuld vil du   
                               være.

13.25 – 14.10 SCOM & OMS. Sammen eller hver for sig?  
  v/ Mikael Bach Jakobsen
  OMS udvider SCOM til et helt nyt niveau. I takt med ibrugtag- 
  ningen af Cloud tjenester, er det godt at få en dybere og bedre  
  forståelse af, hvordan miljøet fungerer. Dette er måden du vil kunne  
  tage virksomhedens monitorerings foot-print til et helt andet niveau  
  med stor succes.

14.10 – 14.25 Pause
 
14.25 – 15.25 Cloud som enabler for digital transformation  
  v/ Anders Keis Hansen og Jesper Drechsler
  88 procent af top 500 firmaer fra 1955 eksisterer ikke i dag. Vi  
  tager en dialog omkring digitaliseringen af stort set alle brancher,  
  hvor IT ikke længere ”bare” er et cost-center, men en central del af  
  virksomheden. Hør om hvordan Cloud hjælpe jeres organisation/ 
  virksomhed med den digitale transformation.

15.25 – 15:30 Afslutning og tak for i dag v/John Christensen
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