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Sveikas studente,

Jei domiesi IT naujovėmis bei karjera informacinių technologijų įmonėje,
kviečiame tave praplėsti savo žinias ir būti žingsniu priekyje link tapimo  IT
specialistu.

Birželio 9 d. TeleSoftas kviečia tave dalyvauti renginyje „Get Cloud Smarter on
AWS“, kuriame mūsų kolegos dalinsis savo patirtimi, bei pateiks daug praktiškos
informacijos debesų kompiuterijos ir „Amazon Web Services“ tematika.

Renginys anglų kalba.

ONLINE renginio transliacija  vyks per  Microsoft teams platformą. Nuorodą į
renginį atsiųsime pora dienų prieš.
Renginys gyvai vyks  TeleSofto ofise,  Donelaičio 60, Kaunas, 7 aukšto
terasoje. Pasirūpinsime užkandžiais ir gėrimais, tad susitinkame nuo 18:00.

Renginio programa

18:00 – renkamės į gyvą renginį + užkandžiai bei gėrimai;
18:30 – ONLINE transliacijos ir pristatymų pradžia;
21:00 – ONLINE transliacijos pabaiga ir “afterparty” pradžia;
22:00 – renginio pabaiga.

https://get_cloud_smarter_on_aws.eventbrite.co.uk/?aff=NewsletterForUniversities
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7gUwBYU69eF_mrvb0zP4cHKj1SMkWfHYwja98MR2EfU8Kug/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/events/529635978804166/?active_tab=discussion
https://www.linkedin.com/events/getcloudsmarteronaws6935189519503654913/about/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f7a377434713174336331


Šis pristatymas skirtas tiems, kurie
domisi AWS CDK ir nori sužinoti, kokias
problemas gali išspręsti kodas kaip
infrastruktūra (angl. code as
infrastructure).

Kam šis pranešimas skirtas?

„Backend“ arba „Full Stack“
programuotojams, turintiems bent
minimalią patirtį su AWS, arba IT
inžinieriams, pradedantiems dirbti su
debesų kompiuterijos technologijomis.

Išmokite sukurti produkcijos lygio
aplikacijas su Spring 'framework‘u' ir jas
'deploy‘nti' naudojant „Fargate“ su AWS
ECS, kad galėtumėte lengvai paleisti ir
didinti savo konterizuotų aplikacijų
krūvius.

Kam šis pranešimas skirtas?

Programuotojams, kuriems artima
JAVA sintaksė, tik pradėjusiems dirbti
su „SpringBoot“ arba ieškantiems
geresnių būdų, kaip 'deploy‘nti'
programą debesyje.

Šiame pristatyme daugiausia dėmesio
bus skiriama AWS išlaidų valdymui.
Susipažinsime su AWS apmokestinimo
sistema, AWS ECS ir „Fargate“. Bus
dalinamasi patarimais ir priemonėmis,
kaip protingai valdyti AWS biudžetą.

Kam šis pranešimas skirtas?

Programuotojams, „DevOps“
inžinieriams ir tiems, kuriems rūpi
infrastruktūros išlaidos ar norintiems
įgyti žinių šioje srityje.

K. Donelaičio g. 60, Kaunas
Lithuania
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