ows
Evenimente Windows 7 pentru profesioniști IT
14 Aprilie – București
16 Aprilie – Cluj
În cadrul evenimentelor Windows 7 specialiștii IT au ocazia să afle cele mai noi informații despre
viitorul sistem de operare Windows 7, aflat acum în versiune Beta.
Agenda evenimentului:
•
•
•
•
•

9:30 – 10:30 Introducere în Windows 7 (Tips & Tricks) – Tudor Galoș, Windows Business
Group Lead
10:30 – 12:00 Securitate în Windows 7 – Tudor Galoș, Windows Business Group Lead &
Sebastian Vîjeu, IT Pro Community Lead
12:00 – 12:30 Coffee Break
12:30 – 14:00 Management și Deployment în Windows 7 – Sebastian Vîjeu, IT Pro Community
Lead
14:00 – 15:00 Pranz

Windows 7, parte critică a viitorului desktop optimizat Windows, este proiectat cu focus pe calitate,
compatibilitate și performanță. Windows 7 este construit pe fundamentele Windows Vista și are un
grad ridicat de compatibilitate cu software‐urile și hardware‐urile de pe Windows Vista. În termeni
de performanță, Microsoft se concentrează pe îmbunătățirea facilităților care afectează experiența
utilizatorului și productivitatea – de la timpul de boot‐are la durata de viață a unei baterii de laptop,
până la shutdown.
Prin lansarea Windows 7 beta Microsoft încurajează clienții și partenerii să experimenteze
performanța și calitatea Windows 7. Până la ora actuală au fost însumate peste 1.36 milioane de ore
(155 de ani) de teste de performanță automate pentru Windows 7, menite să maximizeze
performanța în scenarii cheie de utilizare.
Windows 7 aduce valoare departamentelor IT în trei direcții importante:
•

•

Utilizatorii devin productivi de oriunde. Windows permite accesul utilizatorilor la date și
aplicații, ușurând în același timp provizionarea de către departamentele IT a aplicațiilor și a
datelor către utilizatori. Facilitatea DirectAccess din Windows 7 Enterprise permite
utilizatorilor să fie conectați permanent la rețeaua organizației de oriunde, fără a fi necesară
o conexiune VPN. Astfel, costurile cu instalarea, configurarea și menținerea unei
infrastructuri hardware‐software VPN pot fi eliminate.
Creșterea securității. Cu Windows Vista, prioritatea numărul 1 a fost creșterea securității.
Windows 7 este construit pe fundamentele de securitate ale Windows Vista, adăugând
capabilități avansate de protecție a datelor organizaționale. BitLocker To Go este o nouă
facilitate ce permite criptarea dispozitivelor de stocare de date mobile cum ar fi memory

•

stick‐urile, reducând drastic riscurile ca datele de pe un memory stick pierdut să fie făcute
publice sau utilizate de alții.
Un studiu Gartner estimeaza că vor exista peste un miliard de memory stick‐uri USB până în
2010, ce vor avea o medie a capacității de stocare de aproape 4GB, cu un cost mediu per
dispozitiv mai mic de 10$. Într‐un chestionar Gartner, 52% din repondeți au recunoscut că au
pierdut date confidențiale pe memory stick‐uri USB. Recent, în prima săptămână din
Noiembrie 2008, situl UK Government Tax a fost oprit de urgență când un angajat al unei
companii IT ce gestiona situl a pierdut un memory stick conținând 12 milioane de înregistrări
de date confidențiale. În Statele Unite, un studiu al FBI Computer Crime & Security a arătat
că furtul și pierderea de date confidențiale de pe dispozitive mobile a dus la pierderi de 2.3
miliarde dolari în 2007.
Automatizarea gestiunii PC‐urilor. Îmbunătățirea practicilor de management de desktop au
ajutat la scăderea costurilor de mentenanță cu sute de dolari per PC pe an la clienți
importanți. Windows 7 oferă departamentelor IT unelte cum ar fi cele pentru gestiunea
avansată a imaginilor de sistem de operare sau cele pentru politici de grup robuste, prin care
acestea pot reduce și mai mult costurile de mentenață și complexitatea de a gestiona medii
IT fizice și virtuale. De exemplu PowerShell 2.0 aduce noi facilități de scriptare și
automatizare ce reduc enorm eforturile de mentenanță ale departamentelor IT.

Pentru a vă înscrie, aveți nevoie de un Windows Live ID. Profilul dvs de vizitator pe site‐urile
Microsoft.com este corelat cu contul dvs Windows Live ID. Dacă nu aveți un astfel de cont, vă puteți
crea unul chiar acum: clic aici.
Conturile Hotmail, Windows Messenger,.NET Passport sau MSN Messenger sunt deja conturi
Windows Live ID.

