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Początek Koniec Prowadzący Temat I Opis
1015 1100 WIRTUALNA POLSKA SLA na 100%

Omówienie zagadnień związanych z dostępnością usług IT. Prezentacja
ma  na  celu  szerokie  przedstawienie  tematu  zaczynając  od
zdefiniowania  jak  ma być  mierzone  SLA,  a  kończąc  na  konkretnych
rozwiązaniach hardware'owych, software'owych oraz organizacyjnych
mających zapewnić wysoki poziom SLA.
Prezentacja  zwróci  uwagę  na  działania,  których  celem  jest
zapobieganie awariom, oraz na rozwiązania mające na celu zapewnić
dostępność usługi mimo awarii.

1115 1200 NETGURU Ruby  on  Rails  Developer  w  Netguru.  Temat:  "Ruby  &  Rails  -
Overview"

Przedstawię język Ruby wraz z najpopularniejszym frameworkiem do
tworzenia  aplikacji  internetowych  -  Ruby  on  Rails.  Uzasadnienie
dlaczego  jest  to  podstawowe  rozwiązanie  wykorzystywane  przez
Netguru

1215 1300 INTEL  TECHNOLOGY
POLAND

Od  IoT  do  Datacenter  –  jak  zaprojektować  i  stworzyć
oprogramowanie sieciowe przyszłości? Prelegenci: Jacek Budzejko i
Konrad Brodzik 

Prezentacja najnowszych technologii, trendów i problemów w rozwoju
rozwiązań  sieciowych.  Zademonstrujemy  jak  chmury  obliczeniowe  i
duża ilość urządzeń zmieniają oblicze Internetu oraz jak Intel (w tym
również  gdański  ośrodek  R&D)  odpowiada  na  te  wyzwania.
Przedstawimy rozwijane przez nas produkty (karty sieciowe, switche,
oprogramowanie).  Omówimy  możliwości  rozwoju  zawodowego  w
naszych zespołach inżynierskich.

1315 1400 AMAZON
DEVELOPMENT
CENTER

Short introduction to Text-to-Speech (Rafał  Kukliński,  Remus Mois,
Michał Barabanow)

At Amazon in Gdansk we build a next generation high quality Text-to-
Speech (TTS) system that speaks a large variety of voices in the world's
most  spoken  languages.  We  build  speech  synthesis  engines  for
languages we can't speak. Each language poses interesting challenges
such as  homographs  (words  that  share  the same spelling  but  have
different  meanings  and  pronunciations),  neologisms,  inclusions  of
foreign  words,  etc.  In  our  presentation  we  will  describe  how  our
speech  synthesis  technology  works  and how  we go  about  building
world-class  TTS  systems  in  Gdansk.  We  will  also  cover  career
opportunities at Amazon in Gdansk. Come and join us!

1415 1500 SPARTEZ 5-10-15 lat kariery Java Developera"
Prelegent: Wojciech Seliga - Spartez Co-Founder

Jak  kolejno  5,  10  i  15  lat  doświadczenia  w  branży  zmienia  naszą
percepcję  na  tę  platformę oraz  przede wszystkim na  nas  samych –
nasze miejsce i wartość jako profesjonalnych Java developerów? Jakie
są  zagrożenia  związane  z  naszym  zawodem  i  naszą  ukochaną
platformą? Czy jesteśmy wyjątkowi? Co jest ważne, a co nie w naszej
profesji? Czy znajomość Javy czyni nas “nieśmiertelnymi” zawodowo?
Czy można być software developerem z 30-letnim stażem?

1515 1600 NORDEA IT POLSKA "Centrum  IT  w  Trójmieście  –  kompetencje,  doświadczenie  i
zaangażowanie cenione przez grupę Nordea". Prelekcję poprowadzi
Pan  Dawid  Wacławski  -  Kierownik  Zespołu  Hurtowni  Danych  i
Systemów  Raportowych  w  Departamencie  Rozwoju  Aplikacji  i
Zarządzania Projektami.

Podczas wystąpienia uczestnicy spotkania będą mieli okazję posłuchać
o  tym,  jak  wygląda  praca  w  Nordea  IT,  czym  się  zajmujemy,  jak
pracujemy,  jakie  pełnimy  role  i  jakie  zajmujemy  stanowiska.  Nie
zabraknie  też  informacji  o  tym,  jakie  promujemy  wartości,  kogo
szukamy i co oferujemy naszym pracownikom.


