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Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału
w organizowanych po raz kolejny Warsztatach Informatyków Lubuskich. Każda edycja WIL odnosi się do
aktualnej sytuacji związanej z szeroko rozumianymi
aspektami dotyczącymi zaawansowanych systemów
zarządzania, bezpieczeństwa, aplikacji dziedzinowych
oraz wirtualizacji dla Administracji Publicznej.
WIL to doskonałe miejsce do prezentacji wiodących
rozwiązań rynkowych dot. zagadnień IT w administracji. Omawiane rozwiązania są podwaliną do informatyzacji sektora publicznego w ramach nowej przestrzeni
finansowania 2015 - 2020.
W minionej edycji WIL wzięło udział ponad 150 osób
– reprezentantów organów samorządowych, uczelni
technicznych, szpitali, firm związanych z branżą IT.
Wśród Uczestników Warsztatów ponad 80% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

PIoTr
gaWara
Gamp Sp. z o.o.

Lubuskie „zieloną krainą nowoczesnych technologii”. To nie jest jedynie promocyjny slogan, ale przede
wszystkim cel, do którego osiągnięcia wytrwale
dążymy. Do tej pory podjęliśmy wiele działań w zakresie informatyzacji naszego regionu m.in. wspólnie
z firmą Orange zbudowaliśmy blisko 1,5 tys. km światłowodowych autostrad, likwidując tzw. „białe plamy”.
Ogromną szansę na dalszy rozwój daje obecna perspektywa Unii Europejskiej, mocno promująca projekty
innowacyjne. My skupiamy się na rozwoju naszych
3 inteligentnych specjalizacji: Zielonej Gospodarki,
Zdrowia i jakości życia, a także Innowacyjnego Przemysłu.

Z roku na rok przybywa nie tylko uczestników WIL, ale
również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie
również liczba zagadnień związanych z bezpieczeństwem w Administracji Publicznej. W tym roku bardzo
dużo uwagi poświęcono tematyce związanej ze standaryzacją obszarów GIS.

Tym bardziej cieszę się, że mogłam objąć honorowym
patronatem wydarzenie takie, jak Warsztaty Informatyków Lubuskich, które swoją ideą doskonale wpisuje się w wizję i Strategię Rozwoju Województwa
- Lubuskie 2020. Tematy poruszane przez organizatorów mają znaczący wpływ na pracę samorządów.
Dotyczą nie tylko kwestii teoretycznych, ale również
zagadnień praktycznych, co ma wpływ na poziom
życia mieszkańców województwa lubuskiego.

Warsztaty od kilku lat stanowią miejsce spotkań
lubuskich informatyków z gronem ekspertów, są
też szansą na szerszą prezentację innowacyjnych
rozwiązań, które mogą mieć później zastosowanie
w codziennej praktyce.

Wierzę, że dzięki wspólnej pracy i takim inicjatywom
za kilka lat w pełni wykorzystamy wszystkie nasze
potencjały. Pozwoli nam to stać się regionem postrzeganym jako miejsce zdrowego stylu życia, „zieloną krainą nowoczesnych technologii”.

eLŻBIeTa
aNNa
PoLaK
Marszałek Województwa Lubuskiego

{ Praca }
Warsztaty Informatyków Lubuskich to dwudniowe
wydarzenie w branży IT skierowane głównie do
informatyków Administracji Publicznej.
Każdy dzień WIL rozpoczyna blok prezentacyjny,
w którym Eksperci, przedstawiciele Producentów
i Dystrybucji podczas półgodzinnych sesji prezentują
swoje rozwiązania, wdrożenia czy najnowsze propozycje dla branży.
Druga część każdego dnia WIL to sesje warsztatowe. Uczestnicy WIL podzieleni na mniejsze grupy
(ok. 20 osób) aktywnie biorą udział w praktycznych
Warsztatach prowadzonych przez Inżynierów i specjalistów prezentujących rozwiązania w salach laboratoryjnych. Uczestnik bierze udział w sześciu sesjach
warsztatowych w ramach WIL.
Sesje poprzeplatane są przerwami kawowymi, podczas których Uczestnicy mają możliwość podsumowania dotychczasowych wrażeń oraz omówienia napotkanych problemów i sposobów na ich rozwiązanie.
Dodatkowo w foyer WIL rozmieszczone są stoiska.
gdzie Producenci IT prezentują rozwiązania z dziedziny
zaawansowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa, aplikacji dziedzinowych czy wirtualizacji. Każdy
z Uczestników Warsztatów może osobiście przekonać
się o walorach danego rozwiązania.

+ Integracja +
Duży nacisk podczas Warsztatów położony jest na
integrację Uczestników WIL. Integracja to przede
wszystkim ruch i zabawa. Największym zainteresowaniem we wszystkich edycjach imprezy cieszyły
się konkurencje sprawnościowe na zasadzie Team
building.
Wiemy, jak ważna jest współpraca pomiędzy Uczestnikami WIL. Zadaniem Team building jest wyłonienie
pożądanych relacji w grupie, wzmocnienie ich, ukształtowanie oraz utrwalenie.
Zależy nam na utrzymaniu swobodnej atmosfery.
Dlatego uczestnicy nie rywalizują, ale zmuszeni są do
współpracy. Sukces zespołu uzależniony jest od pełnego zaangażowania wszystkich jego członków.
Za atrakcje plenerowe odpowiada Adventure Quad zespół ludzi, który posiada ponad 10 letnie doświadczenie w organizacji tego rodzaju imprez integracyjnych. Instruktorzy Adventure to pasjonaci, zapaleńcy
i profesjonaliści w jednym.
Wspólnie z Adventure Quad dbamy o bezpieczeństwo Uczestników WIL i staramy się o jak najwyższy poziom atrakcji takich jak: off-road, quady, paintball, ścianka wspinaczkowa oraz wiele innych. Dysponujemy tak ogromnym zapleczem sprzętowym i logistycznym, który w 100% spełnia oczekiwania uczestników, daje 100% satysfakcji i 100% bezpieczeństwa.

~ ZaBaWa ~
Kolejną propozycją - atrakcją Warsztatów jest drugi
popołudniowy blok integracyjny.
W tym zakresie współpracujemy z zawodowcami
tj. agencją eventową „Dlaczego Nie”.
„Poprzez wszystko co robimy rzucamy wyzwanie dzisiejszym standardom. Wierzymy w radość obcowania
z ludźmi i nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu, tworząc projekty interaktywne i innowacyjne,
które na długo pozostają w pamięci uczestników.
„Tak się składa, że organizujemy świetne imprezy, bo
kochamy to co robimy i robimy to co kochamy!” – to
motto Dlaczego Nie.
Jako organizatorzy WIL stawiamy przede wszystkim
na profesjonalizm, jakość i rzetelność wykonania, oryginalne pomysły i chęć przeżywania emocji, które są
najlepszym sposobem na integrację uczestników –
dlatego wybraliśmy Dlaczego Nie.
Za każdym razem scenariusz imprezy integracyjnej jest
inny, każdy WIL to nowe wyzwania, nowe przeszkody.

[ Hotel
Kormoran ]
Hotel Kormoran Resort & SPA położony jest na
obrzeżach miasta Sulęcin, 2,5 kilometra od jego centrum. Na obszarze 80 hektarów, pośród akwenów
wodnych, pobliskiej rzeki Postomii, mieszanych
lasów, zieleni i ciszy, znajdziecie wymarzony spokój do wypoczynku i relaksu.
W okresie letnim Hotel do dyspozycji posiada ponad
250 miejsc noclegowych, a 120 w okresie zimowym –
z pełnym wyposażeniem i zapleczem sanitarnym.
Hotel Kormoran Resort & SPA posiada pięć niezależnych od siebie klimatyzowanych sal konferencyjnych
z wyposażeniem audiowizualnym i medialnym oraz
dwupoziomową Restaurację Tawerna z barem i kuchnią z szerokim asortymentem dań.
Na 40 hektarach wodnego nie zmąconego cywilizacją
świata, znajdują się:
• 3 łowiska dla wędkarzy
• plaża z kąpieliskiem i nadwodnym molo
• baseny zewnętrzne ze zjeżdżalnią dla dzieci
• basen kryty
• sauna i jacuzzi
• gabinety odnowy biologicznej, masażu i solarium
• salon gier
• kręgielnię

× NIEBEZPIECZNIK ×
Prezentacja w sposób widowiskowy, humorystyczny i co ważne, także pełen praktycznych
pokazów technik hackerskich, demonstruje zagrożenia, na jakie narażeni są współcześni pracownicy: od prezesa i zarządu, przez działy eksperckie
(prawny, marketing, IT czy finanse), na pracownikach biurowych kończąc.
Ataki socjotechniczne mocno różnią się od klasycznych włamań komputerowych, a niestety coraz częściej dotyczą polskich firm. Kiedy celem ataku są
ludzie, nigdy nie wiadomo, jak zareagują. Pracownicy muszą być gotowi na wszystko i błyskawicznie
podejmować decyzje. Nie ma czasu by ofiary konsultowały polityki bezpieczeństwa, a pomóc może im tylko
zdrowy rozsądek. Niestety, w stresie i zmęczeniu, nie
zawsze wszystko działa tak, jak powinno…
W ramach prelekcji, pokazujemy kulisy ataków socjotechnicznych przeprowadzonych przez zespół bezpieczeństwa Niebezpiecznik.pl w latach 2014-2016
w kilku polskich firmach z różnych branż. Wykład jest
DO BÓLU PRAKTYCZNY i bazuje na realnych przypadkach. Prezentujemy rzeczywiste zrzuty ekranów
z e-maili, jakimi na nasze „zaczepki” odpowiadali pracownicy firmy-ofiary.

_ Fotografia _
Po zakończonych Warsztatach każdy z Uczestników otrzymuje w formie prezentu od organizatorów profesjonalny materiał zdjęciowy, zarówno
z części wykładowej jak i integracyjnej.
W tym zakresie od samego początku współpracujemy
z Dariuszem Biczyńskim.
Dariusz Biczyński to naszym zdaniem jeden z najlepszych zielonogórskich Fotografów. Wulkan pozytywnej energii oraz ciekawych pomysłów.
Ponad 5000 zdjęć podczas poprzednich edycji WIL.
Za każdym razem kawał profesjonalnej roboty.

< Oprawa
wizerunkowa >
W tym roku oprawę wizerunkową WIL oddaliśmy w ręce
CHILI STUDIO KREATYWNE. To zespół młodych, doświadczonych projektantów, wyspecjalizowanych w tworzeniu
profesjonalnych systemów identyfikacji wizualnej, mobilnych serwisów internetowych oraz wszelkiego rodzaju
grafiki użytkowej.

# EKSPERCI #
WIL to najwybitniejsi eksperci ICT, innowacyjne rozwiązania i specjalistyczne warsztaty na najwyższym poziomie w jednym czasie i w jednym miejscu.
WIL to możliwość spotkania szerokiego grona przedstawicieli branży IT, podczas którego poruszane są
najbardziej aktualne zagadnienia technologiczne. Jest
to nie tylko prezentacja innowacyjnych rozwiązań
i nowości produktowych, ale także wyjątkowa możliwość dyskusji i wymiany poglądów w gronie najwybitniejszych specjalistów.
WIL łączy wysoką jakość merytoryczną konferencji ze
specjalistycznymi warsztatami praktycznymi. W ciągu
kilku lat warsztaty zgromadziły ponad 1000 uczestników podczas różnego rodzaju sesji, prezentacji,
zaawansowanych warsztatów technologicznych oraz
spotkań z Partnerami.
W kolejnych edycjach swoje rozwiązania prezentowali:
Acer, Agraf, Arcus, Bakotech, Bosh, CISCO, COMP SA,
Contica, Dauha, DELLEMC, Eaton, Extreme Networks,
FEN, Fortinet, Fujitsu, GISPartner, Hanwha Techwin,
Hikvision, Huawei, IdeaSystems, Juniper Networks,
Kyocera, Lancom, Lenovo, Madkom, Microsoft, Netapp,
Niebezpiecznik.pl, OKI, Onedge, PaloAlto, QNAP, Rekord
Pomorze, S&T, SAP, SoftwareOne, Solarwinds, SputnikSoftware, Trend Micro, Veeam, VMWare, Vulcan, Wolters Kluwer, XComp, Xerox, Xopero, ZetoSoftware.
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