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Nejsou lidi. Co na to IT?

TeamViewer Pilot – rozšířená realita 
pro pomoc na dálku
Pomáhejte zákazníkům nebo kolegům 
vzdáleně díky rozšířené realitě. Ukážeme si, jak 
(jednoduše) to funguje.

— Tomáš Poslušný, PRIANTO

netGuard - Automaticky ohlídaná 
infrastruktura
Naše služba netGuard automaticky 
sbírá a vyhodnocuje desítky tisíc údajů 
z infrastruktur nás a našich zákazníků. 
Dozvíte se, v čem jim to pomáhá.

— Jan Knettig, K-NET netSense – Monitoring fyzického 
prostředí
Představíme Vám nový produkt netSense, 
nadstavbu netGuard pro monitoring fyzického 
prostředí serveroven či jiných prostor díky 
inteligentní soustavě čidel. Na kontrolu 
prostředí už nebudete potřebovat člověka. 
Řekneme si také něco o automatizaci výroby 
díky 3D tisku.

— Šimon Knettig, K-NET

Citrix – bezpečné digitální 
pracoviště
Zajistěte bezpečnost vašeho pracoviště v 
době umělé inteligence, strojového učení 
a práce na dálku pomocí Citrix Workspace 
a Analytics.

— Roman Kapitán, CITRIX

Komplexní web s jednoduchou 
editací
Představíme Vám náš nový web, který je 
v závěrečné fázi vývoje. Ukážeme Vám, kde je 
automatizovaný nebo jak docilujeme toho, 
aby web se složitým designem zvládl editovat 
skutečně kdokoli.

— Jan Knettig, Anaëlle Křečková, K-NET

Forcepoint – bezpečnost dat
Automatizujte bezpečnost citlivých 
dokumentů a dat s Forcepoint DLP. Mějte 
přehled, kde jsou vaše data, co se s nimi 
právě děje a nechejte provádět automatické 
zákroky na základě vaší konfigurace.

— Vladimír Špička, FORCEPOINT

Digitální pracoviště
Názorně Vám ukážeme, jak pomocí 
technologií a služeb pro digitální pracoviště 
zvyšujeme efektivitu práce.

— Jan Knettig, K-NET

GDPR Contacts Manager – pro 
pořádek v kontaktech
Další nový produkt s názvem GDPR Contacts 
Manager vám pomůže udržet pořádek 
v kontaktech a souhlasech s jejich zpracováním 
napříč různými systémy. Jedná se o plně 
automatizovanou cloudovou aplikaci. Dáme 
Vám nahlédnout do jejího vývoje.

— Petr Kalas, K-NET

Disaster Recovery a zálohování do 
cloudu
Co když Vám selže vše, co máte u sebe? Umíme 
Vás zálohovat do cloudu, umíme Vás i obnovit. 
Šetřete prostoje nebo dokonce doplňování 
ztracených dat. Řekneme si, jak.

— Petr Nepustil, K-NET

Přivítání Tomášem Knettigem
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Na akci jsou pořizovány fotografie a video záznam. 
Správcem záznamů je K-net Technical International Group, s.r.o. Případné dotazy směřujte na jan.knettig@k-net.cz.
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