
10:00

„O firmie BKT Elektronik” - historia, nowości, kierunki rozwoju, usługi inżynierskie, produkty 

– Michał Piechulek Dyrektor Biura Projektów 

10:15

ź Ośrodki Data Center / Serwerownie - obiekty architektoniczne czy techniczne?

   Zasady projektowania – standardy międzynarodowe, wymagania środowiskowe,  

architektoniczno-konstrukcyjne, branżowe, IT. Klasyfikacja – TIER/LEVEL/RATE- 

zalecenia; omówienie norm i standardów UPTime, TUVIT-EN50600, BICSI-002.

ź Podstawy – zasady i standardy określone przez organizacje certyfikujące DC: 

Co składa się na serwerownie – Lokalizacja, Architektura, Konstrukcja, Instalacje 

wspomagające zasadnicze działanie, Teleinformatyka-RACK; jej funkcje, zalety 

rozwiązań i ich doboru, kto i kiedy staje przed wyzwaniem jej budowy i przyjęcie założeń 

doborowych 2.  Wybór miejsca, pomieszczeń, rozdział i rozmieszczenie urządzeń, bilans 

mocy oraz wymagania formalne 3. Koszty budowy i utrzymania, jak schłodzić 

pomieszczenie, jaki powinien być UPS, rodzaj podłogi technicznej – czy jej brak 

i systemów bezpieczeństwa pożarowego i elektronicznych zabezpieczeń. - Michał 

Piechulek Dyrektor Biura Projektów

10:50 

I Przerwa - Kawowa

11:00

Serwerownia w realizacji projektowej - CaseStudy  serwerowni ( ok 70kW)  i sieci 

teleinformatycznej szpitala, Przejdziemy krok po kroku zasady doboru elementów 

infrastruktury (Architektura, Konstrukcja, Zasilanie, Klimatyzacja, Bezpieczeństwo 

Pożarowe i Elektroniczne, Szafy RACK-IT, okablowania teleinformatyczne dedykowane dla 

różnych podsystemów; dobre praktyki jakimi warto się kierować projektując i dobierając 

technologię. Dlaczego i komu warto certyfikować DC – I/II/III/IV - Michał Piechulek 

Dyrektor Biura Projektów

11:40

Prezentacja zakładu 

12:45

Lunch at BASik

13:45

Zarządzanie i Wizualizacja serwerowni i infrastruktury teleinformatycznej z 

wykorzystaniem zarządzalnych systemów dystrybucji zasilania, systemu do integracji oraz 

zarządzania newralgiczną infrastrukturą z punktu widzenia ograniczenia ryzyka braku

dostępności lub awarii w obiektach DataCenter-Serwerowni 

14:00

Inteligentne  Systemy Dystrybucji Zasilania – ostatnia mila w RACK; przegląd listew 

monitorujących i zarządzalnych, przykłady zastosowań - Mariusz Łapiński Product Manager 

SDE

14:30

System Manager for Data Center (BKTSM4DC)  – narzędzie integracji i wizualizacji DC 

i infrastrukturą. Przykłady zastosowań – Jacek Siwiło Product Manager SM4DC    

15:30

II Przerwa - Kawowa

15:45

Forum Datacenter – moderowana dyskusja z zaproszonymi gośćmi obejmująca tematykę 

DC.  Gośćmi będą osoby z rynku DC: eksperci, doradcy, użytkownicy własnych serwerowni lub 

kolokacji.

17:00

Zakończenie i przejazd do hotelu na wieczorną kolację z atrakcjami 

Wszystkich zaproszonych ugościmy w hotelu Karczma Rzym, a w Dworze Hulanka spożyjemy 

staropolską kolację i zrelaksujemy się przy dźwiękach muzyki i przedstawieniu kabaretowym. 

Według zasady w dzień pracujemy i edukujemy się a wieczorem omawiamy wydarzenia dnia,

dzielimy się uwagami i integrujemy w swobodnej atmosferze.

Konferencja dedykowana jest dyrektorom/kierownikom działów IT, administracji  

i inwestycji (dot. inwestorów instytucjonalnych publicznych jak i prywatnych) posiadających 

obiekty DC-Serwerownie, projektantom instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 

inspektorom nadzoru, kierownikom budowy oraz integratorów wdrażający te 

rozwiązania. 

Termin: 04.04.2017   Start: 10:00

Miejsce: Łochowska 69, Białe Błota

Liczba miejsc ograniczona

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: . szkolenia@bkte.pl

Wymagane dane w zgłoszeniu: pełna nazwa firmy, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, 

telefon kontaktowy.

Organizator zapewnia: zakwaterowanie w pokoju jedno/dwuosobowym w dniu 
konferencji 04.04/05.04.2017, wyżywienie, udział w konferencji, materiały 
konferencyjne. 

Agenda

AKADEMIA TECHNICZNA BKT
DATA CENTER

BKT Elektronik jako pomysłodawca projektu Akademia Techniczna BKT (w ramach, której 

organizowane były m.in. konferencje DC4B, DC-BIT) pragniemy kontynuować tę formę edukacji, 

prezentując systemy i  technologie własne oraz naszych partnerów projektowych  

i technologicznych.

4 kwietnia 2017 w centrali BKT Elektronik organizujemy kolejną edycję konferencji, którą planujemy 

poświęcić tematowi Data Center – Serwerowni.

04.04.2017
CENTRALA 
BKT ELEKTRONIK
W BIAŁYCH BŁOTACH


