
Februárban foly tatódik az Adecco IT Academy!
Az Adecco Kft. elkötelezte magát a szakmai alapú minőségi tanácsadás mellett és  
2011 novemberében elindította az Adecco IT Academy-t.
Az Adecco IT Academy az IT szakemberek karriertervezését rendszeres továbbképzések, előadások és szakmai 
tesztelések szervezésével kívánja támogatni.
Magyarországon az Adecco IT Academy egyedi kezdeményezés. Azt a célt tűztük ki, hogy összefogjuk azokat az IT 
szakembereket, akik a folyamatos tanulás és önképzés mentén képzelik el szakmai jövőjüket.
Az Adecco IT Academy keretein belül, Magyarország és a világ leginnovatívabb vállalatait képviselő szakmai elő-
adók az információ technológiai újdonságok napi gyakorlatban történő alkalmazásáról osztják meg tapasztalata-
ikat, műhelytitkaikat.

Meghívjuk Önt, kol légáit és az informatikában jár tas
ismerőseit az Adecco IT Academy februári előadására

2012. február 28. 18:00 órától
Előadó: Dr. Regényi Tamás

Az előadás címe: „Video in the cloud”

Helyszín :  Átrium Park Irodaház
 Eurest Étterem 
 1134 Budapest, Váci út 45.

Érintett témák:
1. The importance of Virtualization
•	 Cloud computing
•	 Desktop virtualization
•	 Data center optimization
•	 Path of Innovation
•	 E.g. seamless handover of P2P  

video sessions between devices
•	 IT innovation, speeding

2. How the video is changing the lives of people
•	 Breaking down communication barriers
•	 Jabber, Webex, Telepresence, Videoscape
•	 Mobile video collaboration
•	 Enhanced TV services
•	 Enterprise Video
•	 Video in the Cloud
•	 High-speed internet and HD video

Az előadások után lehetőség lesz közvetlen 
interaktív beszélgetésre a résztvevők és az 
előadó között.
Számítunk részvételére ezen az exkluzív, jö-
vőbemutató konferenciánkon.
Az Adecco IT Academy ingyenes rendez-
vény, azonban a részvétel regisztrációhoz 
kötött, melyet kérünk 2012. február 23-ig, 
a	 hu.itacademy@adecco.com e-mail  
címen jelezzenek.
A résztvevők között egy ingyenes karrier ta-
nácsadást sorsolunk ki a helyszínen.

Számítunk megjelenésére!

Tamás hosszú éveken át az Ericsson 
Telecommunication regionális értékesí-
tési igazgatójaként dolgozott. Később  
karrierjét  a Cisco Systems-nél folytatta, 
ahol nemzetközi regionális üzletfejlesz-
tési igazgatói pozíciót töltött be. 

Az Adecco IT Academy csapata


