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Pro zástupce Open Source komunity, podnikové sféry či veřejné správy, stejně jako pro zájemce z
řad veřejnosti, je LinuxExpo každý rok tradičním místem setkávání. Letošní, již 9. ročník přináší jednu
zajímavou a pravděpodobně také překvapivou novinku: jedním z hlavních partnerů odborné
konference a výstavy je společnost Microsoft.
Její zástupci budou hovořit na téma interoperability a o podpoře Microsoftu pro Open Source software
(OSS) v České republice. Společnost také chystá jedno překvapivé oznámení pro podporu OSS
projektů v ČR.
Microsoft bude mít svého zástupce i v panelové diskuzi. Jiří Karpeta, ředitel divize vývoje se jí
zúčastní spolu s vedoucím českých vývojářů v Google Janem Šedivým, předsedou sdružení OSS
Alliance Filipem Molčanem, předsedou Iniciativy informatiky pro občany Michalem Radou, a
vývojářem na platformě Open Source ze společnosti Red Hat a lobistou za otevřené standardy Janem
H. Wildeboerem, který svou přednáškou o nových trendech také LinuxExpo zahájí.
V rámci programu se návštěvníci budou moci seznámit se zálohovacím řešením IBM Tivoli Storage
Manager v6.1, zcela novou technologickou platformou Jazz, možnostmi vývoje a testování aplikace s
využitím Open Source databáze MySQL, případovou studií realizace podnikového workflow systému
na platformě Jboss či způsoby, jak se bránit před počítačovými hrozbami, které se na Linuxu
vyskytují.
Část LinuxExpa je již tradičně věnována neziskové vývojářské komunitě a nekomerčním projektům.
Letos se na konferenci a výstavě představí většina významných komunitních distribucí. Ukázány
budou chystané novinky v distribuci Fedora 11, systému Mandriva Linux či openSUSE. Bude
představeno také nové Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope. Za pozornost bude jistě stát i přednáška o
české Wikipedii či o profesionální grafice, která je považována za jednu z oblastí, ve kterých se stále
nepodařilo prosadit Linuxu a Open Source aplikacím.
LinuxExpo se uskuteční ve dnech 15. až 16. dubna 2009 v konferenčním centru pražského hotelu
Olympik Artemis. Podrobné informace včetně kompletního programu a registračního formuláře pro
vstup zdarma najdete na www.linuxexpo.cz [4].
Za pořadatele:
Pavla Kratochvílová
Exponet s.r.o.
E-mail: pk@expo-net.cz [5]
Tel.: +420 226 066 933
http://www.expo-net.cz [6]
O společnosti Exponet s.r.o.
Společnost Exponet s.r.o. je pořadatel odborně zaměřených konferencí, veletrhů a výstav. Portfolio
služeb zahrnuje i pořádání firemních prezentací, seminářů, tiskových konferencí a společenských
akcí a realizaci výstavních expozic a stánků na tuzemských i zahraničních veletrzích. Mezi největší
pořádané akce patří konference a výstavy IT Security Workshop, LinuxExpo, Mobile & Wireless
Solutions, Data Storage Workshop a IP Telephony Workshop.
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