10. SLOVENSKI IPv6 SUMMIT in SINOG 2.0 SREČANJE
9. in 10. junij 2015 – Tehnološki park Ljubljana, Brdo

Vabilo na dogodek
10. SLO IPv6 summit in SINOG 2.0 srečanje
O dogodku
Slovenski IPv6 Summit je osrednji dogodek v slovenskem in tudi širšem regijskem prostoru,
namenjen spremljanju napredka, dosežkov ter izmenjavi dobrih praks pri prehodu na IPv6 in
uvajanju v poslovna okolja in organizacije. Pretekli "SLO IPv6 summit" dogodki so bili deležni
velikega zanimanja strokovne javnosti, kar dokazujejo številne pohvale in lepo število
udeležencev.
Pod okriljem Zavoda go6 je bil jeseni leta 2013 ustanovljen slovenski operaterski forum SINOG
(Network Operators Group), ki združuje omrežne strokovnjake različnih področij. SINOG je bil
ustanovljen z namenom povečati kakovost, učinkovitost, stabilnost in varnost slovenskih omrežij
in omrežnih storitev ter dejavno vzpodbujati izmenjavo idej, znanja in dobre prakse med
omrežnimi strokovnjaki v Sloveniji ter širše.
Termin: 9. in 10. junij 2015
Lokacija: Tehnološki park Ljubljana lokacija Brdo
Organizatorji: Arnes, LTFE in Zavod go6

Namen: IPv6 summit je namenjen vsem, ki jih zanima področje uvedbe IPv6, od začetnikov, ki
o uvedbi IPv6 iščejo koristne informacije, do naprednih uporabnikov, ki protokol IPv6 že vrsto
let uspešno uvajajo.
SINOG je srečanje tehnične internetne skupnosti operaterjev, namenjeno izmenjavi znanja in
dobrih praks o različnih novih omrežnih tehnologijah, problemih in izzivih pri upravljanju
omrežij ter ostalih aktualnih tematik s tega področja. SINOG je bil ustanovljen pod okriljem
Zavoda go6, ki je s tem tudi prevzel skrb za pridobivanje sponzorjev za namene financiranja
sestankov in srečanj skupnosti.
Cena udeležbe: brezplačno za oba dogodka
Omejitev števila udeležencev: 120 (prednost imajo sponzorji in člani Zavoda go6)
Promocija in oglaševanje: Vabimo Vas, da se kot pokrovitelj predstavite udeležencem 10. SLO
IPv6 summita in SINOG 2.0 srečanja med katerimi so vodilni tehnični strokovnjaki, vodje in
odločevalci iz številnih slovenskih podjetij (operaterji, proizvajalci opreme, sistemski integratorji
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in drugi).
Vse zainteresirane sponzorje in pokrovitelje dogodka vabimo, da pošljete povpraševanje na
naslov: info@go6.si .

O programu
Dogodek je vsebinsko razdeljen na dva dela. Vsebine prvega dne (9. junij 2015) bodo vezane
na IPv6 tematiko. Več: http://go6.si/10-slovensko-ipv6-srecanje/program-srecanja/ .
Drugi dan (10. junij 2015) pa bo namenjen obravnavi tematik s področja omrežnih
tehnologij. To bo že drugo tovrstno srečanje SINOG (Network Operators Group) skupine,
na
katero
bodo
povabljeni
operaterji
iz
širše
regije.
Več:
http://www.sinog.si/sinog/sinog2/agenda/ .

Pokrovitelji 10. slovenskega IPv6 summita in SINOG 2.0 srečanja
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SREBRNI POKROVITELJ

POKROVITELJ
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