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Konference [2]
Networks & Protocols [3]
Tisková zpráva [4]
WiFi & Wireless [5]

Konference a výstava IP Telephony Workshop 2009 se uskuteční v úterý 24. listopadu v Praze v
kongresovém centru U Hájků. Jejím hlavním tématem bude letos hlasová, datová a multimediální
komunikace prostřednictvím call center a systémů sjednocené komunikace.
Již šestý ročník setkání odborníků z předních společností poskytujících služby IP telefonie představí
současné komunikační technologie spojené s touto oblastí. Intenzivní debata mezi účastníky se
očekává také o trendech a směrech rozvoje tohoto bouřlivě se rozvíjejícího technologického oboru.
Účastníci konference a výstavy se seznámí s nejnovějšími produkty a službami IP telefonie, které
budou prezentovat nejdůležitější hráči na trhu.
Partnery konference jsou společnosti Argotech a Avaya, mezi účastníky budou zástupci dalších
významných jmen v oboru: Ascom, Bressner, CTI-PRO, CZ.NIC, DAMOVO Česká republika, lemonway,
ProTel engineering a RETIA.

Stručně o programu
Rozbor aktuálních způsobů využívání IP telefonie v českých firmách přednese Jiří Remr z výzkumné
společnosti Markent. Jan Jiřička z firmy Avaya představí technologické novinky a služby
integrovaných call center této značky. Na konvergenci mobilních a privátních sítí a její vliv na
zvyšování produktivity práce se zaměří obchodní ředitel společnosti DAMOVO Česká republika Michal
Svoboda.
Miroslav Šimáček za společnosti Retia představí technologii „aktivního nahrávání“ IP telefonátů,
která přivádí kopii komunikace na záznamové porty systémů. S výsledky průzkumu trhu o vnímání a
investicích do sjednocené komunikace (Unified Communications) mezi malými a středními podniky
seznámí účastníky konference Milosz Segovia ze společnosti CommuniGate Systems. A ředitel firmy
ProTel engineering Ivo Fišer přednese výsledky nezávislého testování spolehlivosti a kvality českých
pevných, mobilních a VoIP sítí.

O konferenci
Konference a výstava IP Telephony Workshop, která se koná v úterý 24. listopadu od 9:00 v novém
konferenčním centru U Hájků v Praze 1, Na Poříčí 42, je největší odbornou akcí v České republice ve
svém oboru. Pořádá ji společnost Exponet, s.r.o. a veškeré potřebné informace včetně online
registrace najdete na www.iptw.cz [6].
Za pořadatele:
Pavla Kratochvílová
Exponet s.r.o.
E-mail: pk@expo-net.cz [7]
Tel.: +420 226 066 933
http://www.expo-net.cz [8]
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