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Fujitsu Day 

Fujitsu Technology Solutions s-a pregătit pentru remodelarea 

viitorului IT cu tehnologii şi soluţii care oferă rezolvări noilor 

provocări cu care se confruntă companiile, într-un mediu 

economic în continuă schimbare.  

 

Fujitsu România vă conectează cu inovaţiile viitorului 

la “Fujitsu Day” - punctul de întâlnire perfect între inovaţiile 

tehnologice şi dumneavoastră, utilizatorii şi beneficiarii 

acestora, în cadrul unui eveniment efervescent care îşi doreşte 

să vă prezinte un nou mod de a gândi IT-ul ca forţa dinamică a 

business-ului. 

http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6077/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6077/index.html
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Agenda evenimentului 

Ora 10.00  Keynote speakers (plen): 

 
 Ştefan Kero, Managing Director al Fujitsu România va da start 

evenimentului cu un cuvânt de deschidere. 

 

 Invitatul special este Dr. Joseph Reger, Chief Technology Officer al 

Fujitsu Technology Solutions, Central Europe Middle East and Africa. Cu 

o expertiză de necontestat în industrie, Dr. Joseph Reger va prezenta 

strategia prin care IT-ul trebuie să devină forţa care restructurează 

business-ul, în cadrul prezentării: “Reshaping IT as the driving force for 

Reshaping Business”  

 

 Susanne Brügelmann, Senior Product Marketing Manager, conduce 

şi promovează conceptele de Sustenabilitate și Green IT în cadrul 

Fujitsu’s Global Sustainability Community. În prezentarea ei, ne va arăta 

cum conştientizarea problemelor de mediu duce la cele mai 

spectaculoase descoperiri şi inovaţii în domeniul tehnologiei IT&C. 
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Agenda evenimentului 

Ora 11.30  Expoziţie şi demo session (zona expoziţională): 

 

 În cadrul evenimentului va exista o zonă de expoziţie cu cele mai noi 

tehnologii, produse şi soluţii prezentate de Fujitsu şi partenerii de alianţă 

strategică. Veţi avea ocazia să testaţi noile generaţii Lifebook, Primergy, 

soluţiile de stocare Eternus, dar şi noua tabletă Stylistic. 

 

 Sesiunile demonstrative vor cuprinde: 

Virtual Desktop Infrastructure – Zero Client, Primergy, Eternus DX 

Secure PRIMERGY server management with ServerView şi multe altele. 
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Agenda evenimentului 

Ora 13.00  Breakout session (secţiuni): 

 
 Prezentările şi dezbaterile se vor împărți pe trei secţiuni: 

 

• „Reshaping the Datacenter”: în cadrul acestei secţiuni veţi face cunostinţă cu 

noile posibilităţi de scalabilitate, noile generaţii de servere, dar şi cu beneficiile 

unei infrastructuri dinamice devenită realitate.  

• „Reshaping the Workplace” vă oferă ocazia să faceti cunoştinţă cu cele mai 

noi produse, lansate în premieră în Romania: Stylistic şi noua generaţie de 

Lifebook, Zero Client şi virtualizare 

• “Fujitsu Cloud” vă va conduce de la virtualizare la cloud, aratându-vă cele mai 

noi soluţii de cloud adaptate fiecărui tip de business. 

 

• Fiecare secţiune va dispune de o sesiune de discuţii libere. Experţii vor răspunde 

întrebărilor dumneavoastră. Nu vor lipsi schimburile interactive de idei şi demonstraţiile. 

http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6078/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6079/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6080/index.html
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Agenda evenimentului 

Ora 17.00   Keynote speakers (plen): 
 Pentru a ieşi putin din zona IT, dar fără să ne îndepărtăm de zona de 

business, ne vom reuni în plen pentru o prezentare non-conformistă: 

• “Reshaping the Mind” va propune o experienţă ieşită din comun, având ca 

invitat special pe Andy Szekely, care ne va face o demonstraţie despre cum 

putem depăşi barierele minţii, reorganizând şi optimizând structurile mentale 

pentru performanţe de excepţie. 

Ora 18.00   Cocktail: 
 Seara va continua cu un cocktail oferit de Fujitsu şi partenerii săi de 

alianţa strategică, pentru un moment de relaxare binemeritată - o ocazie 

binevenită de iniţia contacte, a schimba idei şi experienţe, a pune bazele 

unor colaborări de succes. Dintre momentele serii menţionăm: 

• Café Concert - oferit de Cvartetul Bella Musica  

• Degustare de vin 

• Spectacolul “Paris, Mon Amour” – teatru, muzică, dans şi acrobaţie, un 

spectacol complex care vă va încânta toate simţurile, alături de un pahar de 

şampanie şi caviar. 

 

http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6081/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6081/index.html
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Fujitsu Day 

 “Fujitsu Day” vă oferă ocazia să păşiţi într-o lume a viitorului, să 

beneficiaţi de varietatea de demonstraţii live, prezentări, discuţii cu 

experţii, să călătoriţi în acea zonă a minţii în care nu există bariere şi să 

încheiaţi seara delectându-vă cu un program artistic spectaculos, 

socializare şi bună dispoziţie. Inspiraţi-vă din acest program complex şi 

oferiţi-vă o experienţă memorabilă care vă remodela modul de a gândi 

IT-ul, structurile mentale şi business-ul. 

 

 Adresa evenimentului: Palatul Bragadiru, Calea Rahovei 147-

153, Bucureşti 

Data: 14 Iunie 2012, între orele 10:00 – 22:00 

 

• Va aşteptăm să ne însoţiţi în această călătorie fascinantă, în data de 14 Iunie 

2012, în Bucureşti, la “Fujitsu Day”! 

http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6082/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6083/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6083/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6083/index.html
http://fujitsurom.fb.fujitsu.addemar.com/c130/e34913/h81446/l6083/index.html


7 Copyright 2012 FUJITSU 


