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Základní údaje 
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Hlavní pořadatel:   Centrum informatizace a výpočetní techniky, 
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Termín a místo konání:  13. až 15. září 2010 
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Česká republika 

 
 
Náplň a charakter konference 
 
Konference je pravidelně pořádána jednou ročně ve významných evropských vědecko-
výzkumných či akademických centrech jako evropská alternativa paralelní aktivity 
pořádané mnoho let v USA. V České republice bude konference pořádána poprvé a to na 
základě projeveného zájmu zúčastněných stran. 
 
Konference bude věnována rozmanitým aspektů moderních trendů rozvoje, 
implementace a možnostem produkčního využití distribuovaného souborového systému 
AFS a autentizačního protokolu Kerberos tvořícím v současnosti významné průmyslové 
de-facto standardy v dané oblasti. 
 
Náplní konference budou jak příspěvky mapující nejmodernější teoretické trendy a 
technologický rozvoj v dané oblasti, tak i prezentace konkrétních případů produkčního 
nasazení a využití v rozsáhlých vědecko-výzkumných či komerčních projektech. 
Nedílnou součástí budou i prezentace podpůrných technologií a subsystémů (např. PKI, 
operační a souborové systémy, disková úložiště, HSM komponenty…) včetně možností 
jejich využití a integrace. 
  
Průběžná aktualizace programu a podrobnější informace o prezentovaných 
technologiích a budou dostupné na oficiálním webu konference. 
  
 
 
 
 



Portfolio účastníků a rozsah konference 
 
Tradiční portfolio účastníků se skládá z technicky orientovaných zástupců 
akademických, vědecko-výzkumných a komerčních organizací aktuálně využívajících 
prezentované technologie nebo zvažujících přínos jejich potenciálního využití. 
Potvrzená je účast VIP osobností (klíčoví vývojáři, koordinátoři a komerční partneři). 
 
Předpokládaný rozsah konference 50-100 účastníků z celé Evropy a ČR. Vzhledem 
k rozšířenému formátu konference předpokládáme zvýšený zájem a pestřejší portfolio 
účastníků. 
 
 
Kontakty a další informace 
 
Oficiální web konference:  
e-mail:     

Související odkazy:   

 
 
 
Partnerský program 
 
Benefity 
 
Předpokládaným přínosem pro partnery je „osvěžení firemní značky“ u účastníků 
konference a možnost prezentace produktů a řešení firmy heterogenní a zájmově přesně 
vymezené cílové skupině. 
 
Partnerské kategorie1 
 
1. Golden Partner 

 Sponzorský příspěvek v hodnotě minimálně 80 tisíc Kč. 
 

 V oficiálních materiálech konference bude uveden typový text (dle dohody s 
partnerem): „… akce by nevznikla bez podpory firmy…“, 

 logo partnera na programových a reklamních materiálech konference; velikost 
100% ve srovnání s logem konference, 

 logo partnera v prezentační místnosti; stojan (nebo obdobné provedení) 
maximálních rozměrů 0,5 × 1 m, 

 prezentační „stánek“ s libovolným obsahem; společná vyhrazená místnost; 
prostor 3m2, 

 informační „balíček“ ve složce konferenčních materiálů; maximální velikost A4, 
hmotnost do 0,5kg, 

                                                 
1
 Dále je uveden pouze rámec základních tří partnerských kategorií. Detailní forma podmínky spolupráce 

mohou být předmětem dalších jednání. 
 

http://afs2010.civ.zcu.cz/
http://www.openafs.org/
http://www.kerberos.org/
http://workshop.openafs.org/


 elektronické informační a reklamní materiály partnera v elektronickém úložišti 
konferenčních materiálů; objem do 200MB, 

 prostor na 30 minutovou, technicky zaměřenou prezentaci v řádném programu 
konference, 

 volná registrace na konferenci pro čtyři osoby. 
 

 
2. Silver Partner 

 Sponzorský příspěvek v hodnotě minimálně 40 tisíc Kč. 
 

 V oficiálních materiálech konference bude uveden typový text (dle dohody s 
partnerem): „… akci dále podpořily firmy…“, 

 logo partnera na programových a reklamních materiálech konference; velikost 
50% ve srovnání s logem konference, 

 prezentační plakát s libovolným obsahem; společná vyhrazená místnost; rozměr 
2 × 2 m, 

 informační „balíček“ ve složce konferenčních materiálů; maximální velikost A4, 
jedna kompaktní složka o maximální tloušťce 0,5 cm, 

 elektronické informační a reklamní materiály partnera v elektronickém úložišti 
konferenčních materiálů; objem do 50MB, 

 volná registrace na konferenci pro dvě osoby. 
 
 
3. Partner 

 Sponzorský příspěvek v hodnotě do 40 tisíc Kč. 
 

 Obchodní značka bude uvedena v seznamu partnerů konference, 
 další prezentace partnera bude předmětem jednání. 

 
 
 

Harmonogram spolupráce 
 
Konkrétní forma a harmonogram spolupráce budou dojednány individuálně. Základní 
termínové milníky tvoří: 
 

 podepsání sponzorské smlouvy do 1. 7. 2010, 
 realizace sponzorského příspěvku do 15. 8. 2010, 
 dodání grafických podkladů (loga a podobně) v elektronické podobě do 15. 8. 

2010, 
 dodání reklamních materiálů, stojanů s logem apod. do 1. 9. 2010, 
 zaslání abstraktu a vlastní prezentace sponzora – dle termínu pro konferenční 

příspěvky. 


