IBM CLOUD ENTERPRISE
ONLINE CONTAINER WORKSHOP
Drodzy Klienci i Partnerzy Biznesowi,
Konteneryzacja oparta np. o technologie Docker, Kubernetes i OpenShift jest już szeroko wykorzystywana do
modernizacji aplikacji, implementacji praktyk DevOps i wdrażania złożonych środowisk bazujących na architekturze
mikrousługowej. Staje się ona standardem dla nowego świata wirtualizacji zasobów. IBM zaprasza do uczestnictwa w
warsztacie on-line „IBM Cloud Container Workshop” w trakcie, którego uczestnicy zapoznają się z usługami IBM Cloud
Kubernetes Service (IKS) oraz Red Hat OpenShift on IBM Cloud przyspieszających wdrażenie wysoce dostępnych
aplikacji kontenerowych
Data: 28.07 – 29.07.2020
Godzina: Dzień 1 oraz Dzień 2: 10:00 – 12:00 CET
Agenda:
Dzień 1:
1. Introduction to IBM Cloud - Compute Options and Managed Services
2. Containers: Docker & Kubernetes - Main features
3. IBM Kubernetes Service - Overview of the managed Kubernetes service on IBM Cloud with live chat Q&A during
session
Dzień 2:
4. Introduction to Openshift
5. OpenShift on IBM Cloud - Overview of the managed OpenShift service on IBM Cloud
6. Introduction to IBM CloudPaks on IBM Cloud with live chat Q&A during session
Sesja będzie zawierała prezentację teoretyczną, jak również demo na żywo. Zachęcamy uczestników do zapisania się i
założenia bezpłatnego konta w IBM Cloud w wersji Lite, aby zdobyć doświadczenie z naszym rozwiązaniem. Jest to
prosty proces, do celów uwierzytelnienia wymagany jest tylko adres e-mail.
Krótki film o koncie Lite: https://cloud.ibm.com/docs/account?topic=account-show_me_video
Szczegóły dotyczące rejestracji https://cloud.ibm.com/docs/account?topic=account-signup
Zdarza się, że użytkownicy mają problemy z przeglądarką Firefox, w takim przypadku zachęcamy do skorzystania z
przeglądarki Chrome.
Więcej informacji o IBM Cloud można znaleźć tutaj: https://cloud.ibm.com/docs
*Warsztat prowadzony w języku angielskim

REJESTRACJA: kamila.lis@ibm.com
Proszę podać: imię, nazwisko, e-mail, nazwę firmy
*link do spotkania dostępny po rejestracji
Rejestrując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBM Polska Sp. z.o.o. w celu prowadzenia rejestracji na wydarzenie. Więcej
informacji na temat przetwarzania danych przez IBM można znaleźć w Polityce ochrony prywatności IBM. Rejestrując się, potwierdzam, że przeczytałem i
zrozumiałem Politykę ochrony prywatności IBM.

