
Pizza & Beer, 19 kwietnia 2018 -  Zaproszenie  

www.galeos.eu  

Podstawowe informacje 

 Zaproszenie jest ważne także dla współracowników i kluczowych klientów. 

 Spotkanie rozpoczyna się lunchem w formie bufetu, strój swobodny. 

 Prosimy o potwierdzenie liczby uczestników na adres: 

violetta.sztorc@galeos.eu (możesz kliknąć na adres) 

 

KEDY Czwartek, 19  kwietnia 2018, 12:00 – 16:00 

GDZIE 
Hotel Marriott 
Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 

DLA 
KOGO 

Partnerzy i bezpośredni klienci; partnerzy Galeos mogą zaprosić także swoich kluczowych 
klientów VIP,  zaproszenie jest ważne dla maksymalnie trzech osób 

AGENDA 

 Nowy produkt: Progress Application Server for OpenEdge (PASOE) 

PASOE jest nowym produktem – nową generacją serwera aplikacji – od OE 11.5, ale czym 

się charakteryzuje? Zobacz w czym PASOE różni się od "klasycznego" AppServera 

OpenEdge i jak można przeprowadzić migrację do PASOE. Poznaj wiele zalet PASOE i 

zobacz, w jaki sposób nowe funkcje mogą Tobie pomóc. Jeśli rozważasz modernizację lub 

przejście do aplikacji internetowych lub chcesz po prostu nadążyć za najnowszą 

technologią Progress, PASOE to zalecany wybór.  

 Wprowadzenie do serwisów REST za pomocą Webhandlerów OpenEdge 

Co to jest REST? Jak zaprojektować serwis REST? Czy rzeczywiście można wykonywać 

serwisy za pomocą Webhandlerów OpenEdge? Jaka jest różnica między serwisami REST 

z Webhandlerami OpenEdge a innymi implementacjami REST? 

 Nowy produkt: OpenEdge Authentication Gateway (Security Token Server) 

To nowy produkt od v. 11.7, który chroni aplikacje i bazy danych rozdzielając obowiązki 

i procesy uwierzytelniania i autoryzacji. Dowiedz się, dlaczego nigdy już nie będziesz 

musiał napisać swojego własnego systemu uwierzytelniania i autoryzacji.  

KTO Piotr Tucholski, Violetta Sztorc, Jan Zaruba, Jindrich Stumpf 

ROZKŁAD 

12:00 - 12:45 Lunch w formie bufetu  
12:45 - 14:15 Prezentacje I + II 
14:15 - 14:30 Przerwa na kawę 
14:30 - 15:15 Prezentacje III 
15:15 - 16:00 Pytania i Odpowiedzi 
Około godziny 16:00 – spodziewany koniec spotkania 

PARKING 
Złote Tarasy (5 godzin = 23,00 PLN, 5-minutowy spacer) 
Hotel Marriott (1 godzina = 12 PLN) 

 

http://www.galeos.eu/
mailto:violetta.sztorc@galeos.eu?subject=Potwierdzenie%20uczestnictwa%20na%20PB%2019.04.2018%20,%20Hotel%20Marriott%20Warzsawa
http://www.marriott.com/hotels/maps/travel/wawpl-warsaw-marriott-hotel/
http://www.interparking.pl/pl-PL/find-parking/GoldenTerraces/

