SETKÁNÍ

Veracomp TechDays – Fortinet 2014
Více než 30 partnerů Veracompu se zúčastnilo akce Veracomp TechDays – Fortinet,
která byla zaměřena na nové technologie
tohoto výrobce a praktické ukázky formou
„hands on labu“. První den si účastníci
mohli nejen vyslechnout zajímavé přednášky Martijna Duijma z Fortinetu zaměřené na produkty FortiWeb a FortiDDoS,
ale také si mohli tato zařízení vyzkoušet
v praktických příkladech simulujících reálné nasazení. Večerní část akce, která se

konala v příjemném prostředí hotelu Tři
Věžičky ve Stříteži u Jihlavy, patřila večeři z grilu prokládané lokálním pivem Ježek
a také turnaji v bowlingu.
Druhý den pokračovaly prezentace technologií a novinek, Zbyněk Lebduška z Fortinetu
seznámil účastníky s novinkami nového operačního systému FortiOS 5.2 a také se zařízením FortiSandbox, které představuje revoluční
nástroj pro prevenci a boj s přetrvávajícími
hrozbami. O tento box byl mezi partnery

velký zájem, dokonce byl po skončení akce
zapůjčen k okamžitému testování u konkrétního zákazníka. Program druhého dne ještě
doplnil Jan Václavík z Veracompu prezentací
a praktickou ukázkou tzv. Connected UTM,
která nabízí jedinečné řešení centralizovaného managementu nad UTM firewallem, switchem, bezdrátovou sítí a dalšími funkcemi.

Setkání začíná!

Slovo má Jan Václavík

Večer s bowlingovou dráhou
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Letní den s BHC a Canonem
Distributoři Hoshi a Bosscan spojili síly
a společně nyní vystupují pod hlavičkou BHC
International. Nejen při této příležitosti pro
své obchodní partnery připravili dealerské
setkání v pražském hotelu Chateau St. Havel.
Resellery hned u vchodu uvítala půvabná hosteska a také ředitel společnosti Karel
Hanzálek. V hlavním sále byla pak připravena prezentace produktů hlavního partnera
BHC – společnosti Canon. Nechyběly multifunkční tiskárny, velkoformátová řešení

nebo portfolio spotřebního materiálu včetně
mnoha druhů papírů.
Co budilo zaslouženou pozornost, byla výstavka fototechniky – na jednom stole se potkaly kompaktní fotoaparáty s klasickými zrcadlovkami a mnoha a mnoha objektivy. Vše
bylo možné si na místě osahat a v případě
fotoaparátů i v praxi vyzkoušet.
Kromě zástupců BHC se setkání zúčastnila
celá řada pracovníků ze společnosti Canon,
a vy jste tak měli možnost si s nimi osobně

pohovořit a případně uzavřít nějaký zajímavý obchod.
Setkání přálo počasí – jasná obloha a příjemné teplo přímo vybízelo k procházce
po golfovém hřišti nebo popíjení kávy pod
slunečníkem. Akce vyvrcholila v odpoledních
hodinách velkou tombolou o hodnotné ceny
z portfolia Canon.

Tým Canonu s partnery

Výstavka v hlavním sále

Prostor pro zkušební výtisk
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