
08:00 08:45 Registrace
08:45 09:30 Keynote, strategie Lotus software (IBM)
09:30 10:30 Lotus Notes a Domino 8.5 - p ředstavení nejnov ější verze 

Novinky poslední verze Lotus Notes a Domino a jejich přínos pro uživatele, administrátory i vývojáře. (IBM)

Moderní komunikace v reálném čase
Lotus Sametime - bezpečný instant messaging jako součást komunikace každé společnosti. (IBM)
Přestávka 15 minut

10:45 12:00 Aktivní spolupráce a sdílení informací
Lotus Quickr a Lotus Connections přínášejí rychlou a efektivní týmovou komunikaci, sdílení dokumentů a informací. (IBM)

Portál v prost ředí Microsoftu
Jak nejlépe integrovat WebSphere Portal do existujícího prostředí s produkty Microsoft. (IBM)

Nová řešení u Lotus software
Lotus Mashups - jak zkombinovat data z různých zdrojů; Lotus Foudations - řešení pro malé firmy; Lotus Protector - ochrana firemní 
komunikace. (IBM)

12:00 12:45 Oběd

12:45 13:10 Lotus Notes a Domino 8.5 - tipy a triky pro uživate le i administrátory
Praktická ukázka novinek ve verzi Lotus Notes a Lotus Domino 8.5, využití nových postupů a možností, propojení na externí zdroje dat. (IBM 
Partner: VUMS Legend)

13:10 13:35 Propojení Lotus Notes a SAP kone čně snadno a rychle. Lotus Alloy.
Nová generace nástroje na plnohodnoté propojení SAP a Lotus Notes. Tentokrát už bez potřeby synchronizace a workflow funguje automaticky 
napříč oběma systémy. (IBM Partner: ATBON)

13:35 14:00 Nasazení Lotus Notes 8.5 v Českomoravské stavební spo řiteln ě, a.s.
Využití technologie Lotus Notes: moderní poštovní systém rozšířený pomocí návazných řešení jako jsou Lotus Sametime, Lotus Traveler, ITIM, 
Domino Mail Archiv, TSM, BlackBerry. (IBM Partner: Trask solutions)

Přestávka 15 minut
14:15 14:40 Použití kompozitních aplikací v praxi 

Kompozitní aplikace jsou velmi zajímavou novinkou v Lotus Notes 8. Uvidíte, jak výrazně může jejich nasazení šetřit práci a čas a jak lze docílit 
dalších vymožeností, např. zobrazení dokumentů z více aplikací v jednom pohledu. (IBM Partner: DIGI TRADE)

14:40 15:05 Migrace Lotus Domino a Lotus Notes na verzi 8.0, 8. 5
Upgrade Lotus Notes a Domino infrastruktury na aktuální verze. Optimální postup migrace, praktické zkušenosti a tipy z již provedených migrací. 
(IBM Partner: Your System)

15:05 15:30 Lotus Notes navždy on-line
Živá ukázka Lotus Traveler pro Symbian S60. Instalace a konfigurace na straně mobilního zařízení, synchronizace zpráv, kalendáře a kontaktů. 
(IBM Partner: KAISER DATA)

Přestávka 15 minut
15:45 16:10 Různé tvá ře WebSphere Portal 

WebShere Portal je integračním nástrojem a technologickou platformou, jež nabízí široké pole možností a uplatnění. Předvedeme WebSphere 
Portal pro různé oblasti nasazení - pro firemní webovou prezentaci, pro vytvoření intranetu, pro integraci aplikací, online spolupráci, reporting a 
dashboardy či jako platformu pro běh webových aplikací. (IBM Partner: IBA)

16:10 16:35 Lotus Workflow šet ří čas a peníze
Případová studie produktu ADISTO pro zpracování přijatých faktur ve společnosti OPAVIA LU. Produkt využívá pro transformaci dokumentů do 
elektronické podoby technologie KOFAX, pro zajištění procesu schvalování Lotus Workflow a Lotus Notes a Domino. Automatizace procesu 
přinesla podstatné zvýšení produktivity práce zaměstnanců. (IBM Partner: ABONUS)

16:35 17:00 Lotus Quickr jako řešení distan čního vzd ělávání
Příklad nasazení Lotus Quickr při distribuci vzdělávání v organizaci s nepřetržitým provozem, celonárodní lokalizací a mezinárodními vzdělávacími 
projeky. Centralizující funkce pro projekty, služby a správu znalostí. (IBM Partner: PosAm IT)

Přestávka 15 minut
17:15 17:40 Velké internetové obchody v české praxi aneb když Lotus Notes a Domino pohán ějí CzechComputer.cz

Soudobé velké české internetové obchody disponují rozsáhlými možnostmi pro práci s komunitami, mají v sobě zabudovány prvky umělé 
inteligence a jsou úzce navázány na firemní procesy a ERP. Produkt oXySHOP intenzivně využívá možností Lotus Notes a Domino pro jejich 
komplexní realizaci. (IBM Partner: oXy Online)

17:40 18:10 Znalostní audit a e-Learningové vzd ělávání v prost ředí Lotus Notes
Využití Lotus Notes při e-Learningovém vzdělávání a především při realizaci znalostních auditů zaměstnanců na různých úrovních. Aplikace EDEN 
Audit podporuje rychlé stanovení aktuální úrovně dosažených znalostí pracovníkem a současně umožňuje jejich průběžné sledování v 
dlouhodobějším měřítku. (IBM Partner: RENTEL)

18:10 18:20 Slosování dotazník ů o věcné ceny. Zakon čení.
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