
Rozjeďte to s IBM Connections 

Vážení zákazníci a příznivci IBM Connections, 

přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na prázdninový seminář 
zaměřený na možnosti integrace a rozšiřování funkcí IBM Con-
nections. Seminář se koná dne 17. srpna od 14 hodin nedaleko 
Mladé Boleslavi v příjemném prostředí Agarden restaurant, 
Boseň 7, 295 01 Boseň.  

Seminář je určený převážně pro naše stávající zákazníky IBM Con-
nections a IBM Connections Cloud, kterým chceme pomoci vyu-
žívat naplno tento systém. Během semináře vám ukážeme různé 
užitečné a méně známé funkce v poslední verzi IBM Connections, 
které vám mohou usnadnit práci, a seznámíme vás též s připravo-
vanými novinkami.  

Dále si ukážeme populární rozšíření pro IBM Connections v jejich 
aktuální verzi: 

 Projektové řízení a Ganttovy diagramy – ProjExec 

 Analytický nástroj Connections Expert 

 Přehlednější práce s aktivitami pomocí Kudos Boards 

 Tvorba intranetů pomocí XCC web Content Extension 

 Gamifikace a odměňování zaměstnanců – Kudos Badges 

 Administrační nástroj Domain Patrol Social 

 Administrační nástroj CAT 

V posledním bloku si ukážeme možnosti integrace IBM Connections 
s dalšími systémy, například: 

 Propojení s aplikacemi Domino pomocí nástroje hs.Crawler 

 Integrace webových aplikací do Connections – web i mobile 

 Propojení s různými senzory a světem IOT pomocí frameworku 
Node.RED  

Na závěr je pro vás připraveno občerstvení u grilu a jako zpestření 
si budete moci vyzkoušet elektromobil Tesla model S. 

Program 

 13:30–14:00 Registrace 

 14:00   Úvodní slovo 

 14:00–16:00 Blok přednášek 

 16:00–18:00 Občerstvení a doprovodný program 

 18:00  Předpokládaný konec akce 

Registrace 

Registrujte se, prosím, zasláním e-mailu na adresu 
registrace@whitesoft.eu do 15. srpna. Pro registrované je 
účast zdarma. 

S případnými dotazy se můžete obracet na:  

 Jan Valdman, jan.valdman@whitesoft.eu, 603 590 152 

 Martin Couf, martin.couf@whitesoft.eu, 777 011 290  

 

 

Tešíme se na setkání, 

  

  Lotus tým Whitesoft 

Agarden restaurant  
Boseň 7, 295 01 Boseň 
www.agardenrestaurant.cz 
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