Er din dataplatform fremtidssikret, og klar til alt det nye? Eller
trænger din rapportering og BI løsning til et løft?
Viteco vil gerne invitere dig til et gå-hjem-møde, hvor du får inspiration til, hvordan du booster din dataplatform uden at
foretage store ændringer. Du vil også høre om, hvordan du med få tiltag kommer i gang med de nyeste teknologier
indenfor AI og Machine Learning uden at starte nye store projekter.
Tid

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 16.00 til 18.00 (registrering fra 15.30)
Efter det planlagte program serveres vi en let anretning og forfriskninger.
Der vil være mulighed for at netværke og stille spørgsmål til indlægsholderne.

Sted

Symbion Konferencecenter, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Der er gratis parkering, ved registrering af bilens nummerplade i indgangen.

Data, og måden vi arbejder med dem på, er efterhånden afgørende for, hvordan vores forretning udvikler sig. De
voksende datamængder, kombineret med nye og mere avancerede teknologier, presser it-investeringerne i vejret eller i
værste fald, sætter en stopper for udviklingen, fordi prisen for at komme videre simpelthen er for høj.
Men der findes effektive måder at komme videre på, som ikke kræver store migreringsprojekter, tusindvis af
konsulenttimer eller massive investeringer i nyt hardware. Exasol, som har udviklet verdens hurtigste analytiske SQLdatabase, har i knapt 20 år, haft fokus på at levere mest performance for pengene, og på helt almindelig hardware. Ved
eksempelvis at lade Exasol samarbejde med det etablerede Enterprise Data Warehouse, kan du med en meget lille indsats,
nedbringe svar- og kørselstider betragteligt! Der er cases hvor kørselstiden er gået fra timer til sekunder!

Ved at indsætte en hurtig analytisk
database i sin infrastruktur, kan man
booste performance på dataplatformen.

AI og Machine Learning er over os som aldrig før, men det kræver en hurtig database for at det rigtigt fungerer. Yellowfins
nyeste produkt, Signals, er et godt eksempel på værktøjer der sætter nye krav til dataplatformen, så dem har vi også
inviteret til at vise deres produkt indenfor avanceret BI. Signals analyserer data og sammenhænge i data, og i stedet for at
skulle udlede viden fra rapporter og dashboards, så fortæller Signals dig det, som er væsentligt. En helt ny måde at tænke
rapportering på.

Hvem henvender arrangementet sig til?
Arrangementet er primært rettet mod løsningsarkitekter, BI chefer, Data Warehousearkitekter etc. som
arbejder med data i Terabyte og måske endda Petabyte. En anden målgruppe er dem, som dagligt arbejder
med komplekse dataanalyser, visualisering og eks. Corporate Reporting I større virksomheder.
Flere af indlæggene vil have teknisk dybde, så der er naturligvis lagt op til en teknisk spændende dialog under
og efter indlæggene.
Der kan være mange penge i det…
Du kan opnå store besparelser i infrastruktur og konsulenttimer, hvis du optimerer din dataplatform med en
hurtig analytisk sql database. Det kan eksempelvis være:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Øget produktivitet (og arbejdsglæde) hos eksempelvis dataanalytikere
Længere levetid på de kørende løsninger, kan frigive ressourcer til vigtigere projekter
Færre ressourcer bruges på optimering af data og omfattende DBA-arbejde
En simplere arkitektur giver en mere effektiv drift og udvikling af dataløsningerne
Gode svartider på dashboards og rapporter giver en bedre brugeroplevelse og en øget adoption (brug)
Bedre flow for dataudviklerne, fordi bedre svartider reducerer spildtid, som kan være forstyrrende

Og så er det generelt dyrt og besværligt, at få en langsom platform til at performe fornuftigt
Program
15.30
16.00
16.15
16.30
17.00
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18.00

Registrering
Velkomst og introduktion
Kundecase: Fra langsomt Data Warehouse til nær-realtid. Høj performance banede vejen for helt nye
muligheder…
Yellowfin Signals, Getting to the why – faster!
Pause
Exasol – Accelerating the legacy
Viteco – hjælp på vejen til en hurtigere dataplatform
Mulighed for netværk, spørgsmål til indlægsholderne
Efter de programsatte indlæg, byder Viteco, Exasol og Yellowfin på en let anretning og lidt forfriskninger
(med og uden alkohol). Så har de bedste rammer for en god netværksaften.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig på Vitecos hjemmeside: viteco.dk/accelerate
Ellers kan du kontakte Peter Victor Wiese på 53 78 72 42 eller på peter.wiese@viteco.dk
Kort om Viteco:
Hos Viteco gør vi det nemt at arbejde med data. Siden 2011 har vi hjulpet en lang række virksomheder og
organisationer med at få værdi af deres data.
Med udgangspunkt i kundernes data og visioner skaber vi nye kraftfulde værktøjer som skaber overblik,
hæver kvaliteten, skaber effektivitet eller giver helt nye forretningsmæssige muligheder.
Vores mission er at gøre det nemt at få gavn af data og så skal løsningen holde hele vejen. Ved at kombinere
markedsledende teknologier og værktøjer med faglighed og erfaring, leverer Viteco komplette fremtidssikrede
dataløsninger på rekordtid! Uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, fleksibilitet eller performance.

Hvis du vil læse mere om indlægsholderne og virksomhederne bag, så er der masser af god information på
deres hjemmesider, www.exasol.com og www.yellowfinbi.com

