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Pozvánka na seminář

Teorie a praxe
pro adminy komunitních sítí
Datum konání:

12. - 13. dubna 2008

Místo konání:

Horská chata Spartak
Nový Hrozenkov u Velkých Karlovic
www.chataspartak.cz

Cílová skupina:

admini komunitních sítí
přednostně vlastníci AKgate serveru

Organizátoři:

tvůrci AKgate serveru
- ing. Sobieský Aleš
- ing. Kopecký Antonín

Tvůrci AKgate serveru si Vás dovolují pozvat na seminář, který bude věnován
problematice komunitních sítí, a to hlavně se zaměřením na funkce a ovládání
AKgate serveru, hlubšího proniknutí do nastavování Mikrotiků, vysvětlení
základních důvodů a principů routování, a v neposlední řadě také vzájemného
poznání a navázání kontaktů mezi adminy ze všech koutů České a Slovenské
republiky za účelem výměny znalostí a zkušeností.
Seminář je neziskovou akcí, která si klade za cíl zvýšit znalosti adminů důležité
pro řízení jejich sítí.

Program semináře:
11. dubna - pátek
17:00 - ...
12. dubna - sobota
8:30 - 9:30
9:30 - 9:35
9:35 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
18:00 - 19:00
19:00 - ......
13. dubna - neděle
8:30 - 9:30
9:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30

příjezd prvních účastníků, ubytování, večeře, večerní
posezení
prezence účastníků
uvítání a úvod, zahájení semináře
AKgate server - popis základních funkcí, ukázky
přestávka
routování
oběd, polední pauza
Mikrotik 1 (popis funkcí, ovládání)
přestávka
Mikrotik 2 (popis funkcí, ovládání)
diskuze, dotazy
večeře
večerní posezení, volná diskuze
snídaně
ovládání AKgate serveru - podrobně
diskuze, volno
oběd
ukončení, rozloučení

Změna program vyhrazena.
Účastnický poplatek pro návštěvníky semináře:
- pátek (večeře) - neděle (oběd)
990 Kč
- sobota (oběd) - neděle (oběd)
690 Kč
Vzhledem k neziskovosti semináře pokrývá účastnický poplatek hlavně náklady
na ubytování a stravu, a je nutno ho zaplatit do konce března (podrobnosti
pro platbu budou sděleny dodatečně). V ceně je ubytování na vícelůžkových
pokojích a strava (plná penze).
Přihlášku s počtem a jmény účastníků a s uvedením dne příjezdu zašlete prosím
nejpozději do 20. března na email:
akgate@seznam.cz
Další informace na tel.:
728 135 831
Vzhledem k omezené kapacitě počtu účastníků semináře prosím neváhejte
a zašlete přihlášku co nejdříve.
Na seminář Vás srdečně zvou

ing. Aleš Sobieský
ing. Antonín Kopecký

