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Poznań, 15.06.2018 

 
Beyond.pl Cloud Academy – długofalowe działanie edukacyjne 
 
Trzy miasta, ponad 100 specjalistów IT, 15 godzin rozmów w gronie praktyków oraz sześciu 
prelegentów – tak w skrócie można podsumować pierwszą edycję Beyond.pl Cloud Academy. 
Otwarte warsztaty odbyły się w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.  
 
– Postawiliśmy na transfer wiedzy w obszarze chmury obliczeniowej. Wysoka frekwencja oraz przede 
wszystkim aktywność uczestników pokazały, że taki format spotkań doskonale się sprawdza – 
podsumowuje Aleksandra Ochranowicz, koordynator projektu.  
 
Głównym celem tej inicjatywy jest techniczna prezentacja zagadnień dotyczących cloud computingu.  
Temat wiodący edycji 2018 to „Efektywne wdrożenie cloudowe”. Prelekcje ekspertów Beyond.pl 
dotyczyły rozwiązań opartych o VMware, e24cloud, Microsoft Azure i Azure Stack oraz Veeam. 
Gościem specjalnym był Mirosław Burnejko z Chmurowisko, który prezentował dobre praktyki w 
zakresie pierwszych wdrożeń w chmurze.  
 
– Chcemy pokazać, że chmura obliczeniowa to po prostu efektywna i wydajna metoda przetwarzania 
danych – tłumaczy Ochranowicz. – Sam wybór technologii czy skala migracji zależy od indywidualnych 
potrzeb przedsiębiorstw. Nasi inżynierowie akcentowali w pierwszej kolejności potencjał chmury oraz 
nowe możliwości biznesowe, jakie się z nią łączą. W Polsce nadal tylko 10% firm korzysta z clouda. 
Mamy nadzieję, że nasze działania edukacyjne sprawią, że ta liczba będzie się stale powiększać – 
dodaje.  
 
W Poznaniu uczestnicy mieli dodatkowo okazję przejść trasą edukacyjną Data Center 2, która 
prezentuje kluczowe systemy działania centrum danych. Goście z pozostałych miejscowości otrzymali 
zaproszenia do odwiedzenia obiektu. Opinie uczestników potwierdzają, że możliwość doświadczenia, 
w jaki sposób chronione są dane w data center była ważną wartością dodaną tego wydarzenia.  
 
– O prestiżu projektu świadczy także zaangażowanie globalnych partnerów technologicznych. 
Spotkania wspierali Intel, Veeam, VMware, Dell EMC i Microsoft – zaznacza koordynatorka. Patronat 
medialny sprawowali natomiast „ITWiz”, „IT Professional” oraz Chmurowisko.pl. 
 
– Już myślimy o kolejnej edycji w przyszłym roku. Sami uczestnicy podpowiedzieli nam kilka ciekawych 
tematów przewodnich. Myślimy także o poszerzeniu zasięgu projektu o dodatkowe miasta. Chcemy, 
aby Beyond.pl Cloud Academy było długofalowym działaniem edukacyjnym i na stałe wpisało się w 
kalendarze specjalistów IT – kończy Ochranowicz. Informacji o projekcie można szukać na landing page 
academy.beyond.pl.  
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KONTAKT DLA MEDIÓW 

Magdalena Gajek  
PR & Marketing Manager  
m.gajek@beyond.pl  
+48 607 350 546 

*** 

Firma Beyond.pl Sp. z o.o. powstała w 2005 roku i jest pierwszym w Polsce neutralnym telekomunikacyjnie centrum danych 
oferującym usługi IT dla biznesu. Data Center 2 jako jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymało certyfikat Rated 4 wg 
ANSI/TIA-942 zaświadczający najwyższy standard bezpieczeństwa przechowywanych danych. W firmowym katalogu usług 
znajdują się m.in.: kolokacja, chmura obliczeniowa, infrastruktura dedykowana czy kompleksowa administracja IT. Oba centra 
danych Beyond.pl ulokowane są w Poznaniu, a ich łączna powierzchnia to 12 800 m2. 
 

 

 


