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 BIT&BIS-2021 в стародавній столиці України! 

 
15 вересня Київ зустрів щорічний  осінній форум  BIT&BIS-2021! 

Цього разу після перерви в 2020 році через COVID-19 форум знову пройшов в офлайн 

форматі з онлайн трансляцією для слухачів, які не змогли бути присутніми з різних 

причин. 

Форум транслювався на канал You Tube CIS Events Group Ukraine ( запис потоку 

«Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо Безпеки» та «Відеоконференцзв`язок та 

кібербезпека» , запис другого потоку «Навколо ЦОД. Інженерна інфраструктура. 

Відеоспостереження» ). 

 

  
 

Відкрив форум в першому потоці Олег Половинко, директор Департаменту 

інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, який  поділився зі слухачами  

концепцією розвитку  цифрового Києва. 

 

  
 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/
http://www.ukraine.ciseventsgroup.com/
mailto:info@ciseventsgroup.com
https://youtu.be/gemRHJ2cDAQ
https://youtu.be/gemRHJ2cDAQ
https://youtu.be/WPVx2p3MOX
https://youtu.be/WPVx2p3MOX
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Прийняв естафету по темі Smart Sity гість з Ізраїлю Майк Гірел, Генеральний 

директор AuxBridge . Майк поділився досвідом безпечних міст в Ізраїлі. 

 

Продовжуючи цю тему Віталій Кондратюк, менеджер з розвитку бізнесу IQ Trading 

Group, познайомив слухачів з рішенням OCTOPUS — PSIM, SIEM, IoT платформи для 

створення глобальних ситуаційних центрів. 

Вперше детально на форумі було представлено рішення від відомої компанії Pure 

Storage по СЗД: «All-flash у чистому вигляді». Павло Васильєв, керівник напрямку 

систем збереження даних АСБІС-УКРАЇНА познайомив з перевагами цього рішення. 

 

   
        

Продовжив тематику збереження даних Юлій Афанасьєв, pre-sale інженер  Synology, 

який розповів про рішення від бекапа до відеонагляду. 

Данило Белов, директор з розвитку Ucloud поділився інсайтами як  забезпечити 

безпеку в хмарі, як вибрати хмарного провайдера. 

 

   
      

Вперше у форумі взяла  участь компанія NAKIVO. Юрій Григор'єв, директор з 

продажу та розвитку бізнесу  познайомив слухачів  з цікавими та корисними 

практиками захисту та забезпечення безпеки даних. 

Продовжив программу Інгус Хомка, консультант по рішенням для ЦОД компанії  Tet. 

Як завжди доповіді наших гостей з Латвії були корисні та цікаві. Цього разу Інгус 

поділився деталями технології  Kubernetes .   

  

https://ukraine.ciseventsgroup.com/
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На форумі часто виступають українські стартапи. Цьогорічний  форум не став 

виключенням. Гість з Дніпра - Олександр Мішенков, CEO, Founder Magic BI 

познайомив гостей зі своїм швидким та безпечним рішенням для аналізу великих 

даних в хмарній системі Magic BI. 

Закінчив першу сесію відомий громадський діяч,  Президент групи IT компаній 

«Адамант», віце-президент УСПП Іван Пєтухов. 

Іван підняв гостру тему: « Чи потрібна державна регуляція хмарних обчислень?» 

 

        
  

 

Параллельно на форумі проходив другой поток: «Навколо ЦОД. Інженерна 

інфраструктура. Відеоспостереження». Модерував  форум незалежний експерт 

Олександр Фєдієнко. 

Программу відкрила доповідь Миколи Брикова, pre-sales інженера Kemp Technologies 

CIS, в якій слухачів познайомили з моніторингом продуктивності безпеки мережі. Ці 

рішення також вперше були представлені на нашому форумі. 

Наступний спікер Дмитро Ахтирський, менеджер з розвитку бізнесу Digital Power 

Business світового лідера компанії Huawei Ukraine, представив інфраструктуру 

цифрової трансформації. 

 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/
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Аурімас Шукис, регіональний менеджер з продажу у Північній та Східній Європі 

компанії Magos розповів про рішення  для захисту периметра. 

Огляд продуктової лінійки обладнання систем відеоспостереження  представив 

Максим Ліщук, CCTV IP Business Developer. 

 

   
 

DDOS-атаки велика загроза для бізнесу. Дмитро Старинський, менеджер з розвитку 

бізнесу ІТ-рішень IRON-HARRY.UA, розповів як боротися з атаками на мережу  

комплексно та ефективно. 

З унікальним калібруванням сертифікаторів в Україні познайомив Владислав Кольцов, 

продакт менеджер IRON-HARRY.UA. 

 

   
 

 

 

 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/
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Микола Мадінов, бренд-менеджер IQ Trading Group по продукції Legrand представив 

інфраструктуру для ЦОД. 

Після багаторічної перерви на форумі знову була представлена продукція відомої 

німецької компанії OBO Bettermann. Рішення для прокладання кабельних трас 

представив Олександр Розвадовський, начальник проектного відділу систем безпеки 

РОМСАТ. 

 

   
 

 

На останок про LoRaWAN для розумного міста розповіли  Анна Гаєвська, менеджер 

проектів розвитку, РОМСАТ та  Марія Матійко, менеджер по партнерству і 

дистрибуції компанії Tektelic. 

В перерві слухачі мали змогу ознайомитись з новими продуктами та послугами, які 

були представлені у виставковій зоні партнерами заходу. Виставка форуму BIT&BIS-

2021 була найбільш цікава та змістовна . На 17 стендах було представлено багато 

сучасного обладнання  від наших партнерів: Huawei Ukraine, АСБІС-Україна (рішення 

Prestigio, Logitech), РОМСАТ (рішення OBO Bettermann, Magos, Tektelic, Wisenet 

(Samsung)), Ucloud, TECHSVIT (рішення Sennheiser, Zoom, Dell), ESET в Україні, Тet, 

NAKIVO, Magic BI, Adamant, Ringotel, MUK (рішення Grandsream, Jabra), IQ trading 

(OCTOPUS, Suprema, Axis Communications, Legrand), DEPS (Cor-X, Deviser,  ЗЗКМ, 

Mikrotik,TREND NETWORKS, Mimosa, Ubiquiti), Smart Networks Distribution (Kemp 

Technologies, Sophos), Залізний Гаррі (Tempo Communications), Synology. 

   
 

  Друга сесія за традицією розпочалась рубрикою «Будні IT- директора». Цього разу 

досвідом  поділився  Корній Корнієнко, CIO в 1+1 media. 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/


 

                                                                  © Інформаційно-маркетингове агентство CIS Events Group Ukraine 

Корній розповів, як він  за чотири місяці  провів аудит ІТ-департаменту. Зараз вони 

працюють над стратегію, яка допоможе  бізнесу виконати намічені  цілі.  

Далі сесія була присвячена тематиці з відеконференцзв`язку. 

Розпочав програму  Володимир Івлєв, регіональний менеджер  СНД  Grandstream 

Networks Inc., який розповів як побудувати  бізнес-телефонію на новому рівні. 

 

   
 

Продовжив програму доповідач Денис Ахмадєєв, технічний директор з компанії 

Techsvit, зробивши огляд  всіх рішень для мобільних відеоконференцій. 

Про сучасні засоби комунікації   розповів Денис Онікієнко, національний тренер, 

АСБІС-Україна. 

 

   
 

Про (Р)еволюцію софтфонів,  або як перетворити стандартну IP АТС у сучасну 

систему UC для мобільних співробітників або кол-центру у своїй доповіді 

 поділився Олексій Брайнін, технічний директор, Ringotel Communications. 

   
 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/
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Далі програма продовжилася темою з кібербезпеки. 

Олександр Іллюша, Технічний директор ESET в Україні розповів як побудувати 

багаторівневий захист  бізнесу в реаліях сьогодення. 

Закінчив конференційну програму експерт з кібербезпеки, CEO Security Services 

Group, Юрій Мелащенко. 

Юрій  поділився зі слухачами  інсайтами: як захиститись від хакерів, представив 

практичні кейси кібератак та ефективний захист від кіберзагроз. 

Експерт відповів на безліч болючих питань з кібербезпеки  від слухачів форуму. 

 

   
 

Завершився захід розіграшем призів від партнерів та організаторів. 

 

   
 

Фотозвіт заходу можна переглянути за посиланням. 

 

    

 

 
Організатор: CIS Events Group Ukraine. Міжнародна маркетингова агенція CIS Events Group Ukraine 

(www.ukraine.ciseventsgroup.com) фокусується на ІКТ-ринку. Основний напрямок діяльності: проведення заходів від 

великих форумів до навчальних семінарів. Агенція надає послуги: call-center, збір та обробка лідів, маркетингові та 

аналітичні дослідження. 

 

Контактна особа: Світлана Платонова, sales director, Conference producer CIS Events Group Ukraine 

splatonova@ciseventsgroup.com 

+38 096 937 01 97 
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