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In English

Kevätkokous Pe 8.4.2016

Date: 
Perjantai, 8 huhtikuu, 2016 - 18:00
 

Kiitos kaikille kevätkokoukseen osallistuneille. Kokouksesta löydät pienen artikkelin täältä:
www.pitky.fi/kevatkokous_216_juttu

Pitkyn perinteinen kevätkokous järjestetään perjantaina 8.4.2016 paikkana TAKK, Tampereen valtatie 15 alkaen
kello 18.00. Esiintyjänä on tällä kertaa Mikael Eerola Edera Partnersilta, jonka esitys pohjautuu viime vuoden
lopussa tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten organisaatioiden IT-infran nykytilaa ja
kehitysnäkymiä. Vastaava tutkimus toteutettiin myös v. 2013.
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Ohjelma
1. 18.00 Esiintyjä:  Mikael Eerola, Edera Partners: "IT-infrastruktuurin muutos -tutkimuksen esittely". IT-
infrastuktuurin ”perustukset” ovat uudistumassa radikaalilla tavalla ja tämän ”revoluution” keskiössä ovat
mm. seuraavat:

•       Virtualisointitekniikat 
•       Pilvipalvelut ja palvelininfra 
•       Työasemahallinta ja IDM ratkaisut 
•       Kustannussäästö / Lisäarvo ja hyöty 
•       Palvelutoimittajan valintaan liittyvät arvostuskriteerit

2. 19.00 Kevätkokous: Sääntömääräisten asioiden läpikäynti.

3. 20.00 Illallinen: Ruoka ja juoma sekä vapaata keskustelua.

•       Tex Mex lohta 
•       Avokado-parsasalaattia 
•       Katkarapusalaattia 
•       Nachokuorrutettua lohta salsakermakastikkeessa 
•       Chilillä maustettuja lohkoperunoita 
•       Paahdettua paprikasalaattia 
•       Vihersalaattia, salaatinkastiketta 
•       Rouheista maalaisleipää, tuorejuustolevitettä 
•       Vettä, viiniä, olutta

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen "register" -sivun kautta.

Kerrothan lisätieto -kentässä mihin seuraavista osallistut, jotta voimme varata sopivan tilan sekä ruoka- ja
juomatarpeita kaikille. 
1. 1800. Esitys 
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2. 19.00 Kevätkokous 
3. 20.00 Illallinen

Mahdollisista ruoka-aineallergioista kannattaa myös tässä yhteydessä mainita erikseen. Tervetuloa mukaan!

Varaathan myös syyskokouksen päivämäärän 11.11.2016 kalenteristasi. 

 

 
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Perjantai, 5 helmikuu, 2016 - 16:30
Tapahtumalaji: 
Kokoukset

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry
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Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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