
10:00 Registrering, messevandring, frukt, kaffe/te

10:30 Offisiell åpning av messeområdet ved Dag Fodstad, Partner- og Markedsdirektør Ementor Norge AS

11:00 Fellessesjon og åpning av Ementor Community ved Steinar Sønsteby, Adm. dir. Ementor Norge AS

Foredrag ved Claus Hougesen, Konsernsjef Ementor ASA

Partnerforedrag 1

Partnerforedrag 2

Partnerforedrag 3

12:30 LUNSJ

PARALLELLSESJONER: Hver sesjon er på 40 minutter med innlagt pause til messevandring på 40 minutter mellom hver sesjon. Her går vi mer i dybden på det vi snakket om i plenum!

Fremtidens arbeidsplass

Jobben er ikke lenger et fysisk sted 
hvor vi oppbevares mellom 08.00 og 
16.00. Krav fra nye generasjoner må IT 
avdelingen ta på alvor, og det krever at 
vi tenker nytt.

Grønn IT i praksis.

VI har et felles ansvar for å forvalte de 
ressursene som er tilgjengelig på kloden 
vår. Hvordan kan IT bidra til å redusere 
ressursforbruket?

Det dynamiske datarom

Forretningen krever stadige endringer. 
Det er de som genererer inntekten i 
 bedriften. Nøkkelen til fleksible løsninger  
er Virtualisering. Hvordan kan IT levere?

Ementor Business Continuity

Tilgjengelighet på Applikasjoner og  
data er livsviktig for alle våre kunder. 
Hvordan forhindre nedetid som følge  
av  uforutsette hendelser.

“Does IT Matter?”

JA! 
IT har strategisk betydning for forret-
ningen. Kom og hør det rett fra noen av 
våre kunder!

EmentorTech 1

Teknisk Spor I
Smarte løsninger

EmentorTech 2

Teknisk Spor II
Nye teknologier!

13:30 Er Virtuelle klienter fremtidens 
 arbeidsplass?

En av de største utfordringen  
IT-avdelingene sliter med i dag, er 
 håndtering av brukernes Applikasjoner 
og Desktop’er. Virtuelle klientløsninger 
kan være kostnadseffektivt, bruker-
vennlig og sikkert.

Foredragsholder: Bjørn Uddal, Ementor

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr 
fra vugge til grav!

Det er mange utfordriger knyttet til å 
håndtere livssyklusen til en PC, eller 
andre elektroniske devicer for den saks 
skyld. 

Foredragsholder: Dag Fodstad, Ementor

Hvordan håndtere den digitale 
i nformasjonsveksten.

I 2007 var summen av lagret digital 
 informasjon på 281 milliarder gigabyte. 
Innen 2011 vil den samlede digitale infor-
masjonsmengden være minst ti ganger 
så stor som i 2006. 

Foredragsholder: Ken Steinhardt, EMC

Katastrofesikring som passer alle 
lommebøker. Tomato TDS.

Nøkkelen til enklere katastrofeløsninger 
er å virtualisere serverne i datarommet.
TDS forebygger katastrofen og finner 
løsninger på worst case scenarios.

Foredragsholder: Øyvind Hind Haug, 
Tomato

Effektiv samhandling med Ementor 
Unified Communication effektiviserer 
en av våre kunder.

Kunde forteller om hvorfor de har 
 implementert en UC løsning og hvordan 
dette har endret deres kommunikasjon.

Foredragsholder: Kunde

Deployment med Microsoft System 
Center Configuration Manager

Hvordan setter vi opp en deployment-
løsning med MS Solution Center 
 Configuration Manager. 

Prod: MS/Ementor/Riga 
Foredragsholder: Nicolas Albana, 
Ementor, Riga

Nyheter i Microsoft Windows Server 
2008
Hva er nytt i Windows Server 2008.  
Vi setter opp en server og ser på nyheter 
i praksis.

Prod: Microsoft
Foredragsholder: Ementor

14:50 Hvordan bygger du optimale  
og sikre Mobilitetsløsninger?

Nye arbeidsvaner og nye arbeidstakere 
fører til at IT må levere applikasjoner 
og tjenester til en stadig mer mobil 
arbeidsstyrke. Mobilitetsløsnigner har 
vi snakkker om lenge i IT-bransjen, og 
Ementor har lang erfaring med å levere 
løsninger.

Foredragsholder: Ementor 

Hjelp, jeg vokser ut av datarommet  
og strømregningen går i taket!

Energi er en ressurs det er knapphet på 
i verden. 
Store servere går på tomgang, mange 
små servere fyller opp datarommet 
og mange lagringssystemer blir dårlig 
utnyttet. 

Foredragsholder: Tore Thon, Ementor

Software as a Service - SaaS, enda en 
hype eller faktisk en nødvendighet?

IT-avdelingen møter stadig voksende 
krav fra forretningen om å implementere 
og rulle ut nye Windows-applikasjoner til 
brukerne. 
Kan løsningen være virtuelle applikas-
joner streamet ned fra et applikasjons-
hotell?

Foredragsholder: Bjørn M. Riiber,
Ementor.

Brant det på daterommet i går, sier 
du? Det har jeg ikke merket noe til.

Sikker lagring på tvers av geografi.
Ementor viser deg hvordna vi bygger 
en redundant løsning over 2 lokasjoner, 
som sikrer bedriften mot tap av data.

Foredragsholder: Arild Steen Birkelund, 
Ementor

Sikkerhet/Nettverk

Kunde forteller om hvorfor og hvordan 
de har implementer en sikkerhetsløsning 
fra Ementor.

Foredragsholder: Kunde

Sikring av Unified Communication

Vi vil se på sikkerheten ved imple-
mentering av en Ementor Unified 
 Communication løsning. Hva er risikoen 
og hvordan sikrer du deg. 

Prod: Cisco/MS
Foredragsholder: Henning Wright 
 Hansen, Ementor

Best Practise for VDI løsning

Hvilke komponenter inngår i en VDI 
løsning, og hvordan settes den opp? 
Vi viser hvordan denne løsninger 
 fungerer i praksis.

Prod: Citrix/VMware
Foredragsholder: Ementor

16:10 Ementor Unified Communication
Ett grensesnitt for all kommunik-
asjon. Se det nyeste fra Microsoft,  
Cisco og Tandberg.

Neste generasjons arbeidstakere har 
helt andre måter å kommuniserer på enn 
vi er vant til. Vi ser på moderne løsninger 
for samhandling og effektivitet.
Foredraget tar for seg nyhetene i Micro-
soft OCS versjon 2, samt integrasjons-
muligheter mot Tanberg/Cisco og andre 
løsninger.

Foredragsholder: Øyvind Rusten, 
Ementor 

Sikker utskrift gir store 
 miljøbesparelser!

Har din bedrift et bevisst forhold til 
papirforbruk? Eller er du med på å rydde 
ut regnskogen?  Ementor viser deg 
hvordan du kan dramatisk reduserer 
papirforbruket, samtidig som du innfører 
en sikkerhetsløsning for utskrift.

Foredragsholder: Hans Ingjerd, Ementor

Kan vi la datarommet styre seg selv 
ved hjep av automasjon?

Statiske servere gjør datarommet 
lite fleksibelt. Hvordan kan vi bygge 
en serverinfrastruktur som er virkelig 
dynamisk og lar seg endre og tilpasse 
på minutter. Kanskje helt automatisk til 
og med?

Foredragsholder: Ementor

Redundant tilgang til applikasjoner

Hvordan sikrer vi brukernes tilgang til 
applikasjoner og data når katastrofen 
rammer?
Kostnadseffektive løsninger som 
 maksimerer utbyttet av investeringene i, 
og forbedrer tilgangen til datasenteret.

Optimalisering av WAN/Avd.kontor/
Sharepoint/App FW

Foredragsholder: Ementor

SOI – Service Oriented IT Function

IT Tjenesteorientering, IT Risikostyring 
Kostnadsstyring og Benchmarking. 
Operasjonalisering av Tjeneste -
orientering og Risikostyring, herunder 
ITIL i praksis.  
Verdien av IT: Teknologi – Prosess  – 
Innovasjon. Forankring med intern-
kundene og synliggjøring av verdiskapin-
gen med IT-leveransen. 

Foredragsholder: Steinar Høier,   
IT sjef   i Troms Kraft.

Tomato TDS i praksis. 

Vi viser hvordan man konfigurerer og 
setter opp TDS, og deretter hvordan 
løsningen driftes.

Prod: VMware/Tomato
Foredragsholder: Tomato

Streaming av OS er en ny hype. 
Hvordan virker det?

Fremtiden er virtuell, og “alle” de store 
produsentene kjøper eller bygger 
teknologi for å streame applikasjoner  
og operativsystem til servere og klienter. 
Vi ser på hvordan dette fungerer  
i praksis.

Prod: MS/Citrix/VMware
Foredragsholder: Ementor

17:20 Partnerforedrag 4

17:40 Avslutningsforedrag med Torbjørn Berntsen, tidligere miljøvernminister

18:30 Mingling og Vordrink, konkurranser og premieutdeling i messeområdet

Middag med 40-års markering og underholdning med Bye og Rønning

Dos Mosquitos spiller opp til dans og allsang.

23:00 Avslutning

EMENTOR Community 2008
PROGRAM - OSLO

Does IT matter?


