
25. Marts 2009



09.00 – 09.25: 
Velkomst og video kanaler i

10.15 – 10.45: 
Briefing og gode råd om ITsikkerhed 10 50 11 20:Velkomst og video kanaler i

hjemmesider v/Birger Hauge,
WPSnet International ApS
Tjenester som MySpace og YouTube har
for alvor bragt video på nettet. WPS-net
kan nu præsentere en fuldt integreret

Briefing og gode råd om ITsikkerhed
v/Mette Nikander, ITsikkerhedsfirmaet
C-Cure
Datakriminalitet er en større økonomisk
pengemaskine end narkorelateret
kriminalitet. Trusselsbilledet har ændret

10.50 – 11.20: 
Optimal billedudnyttelse v/Kenny
Bogø, Adobe Systems Danmark ApS
Hvordan udnytter I billeder bedst muligt
i WPSnet? Hvilke overvejelser om 
størrelse,p g

videoafspiller i vore løsninger. Se hvor
nemt det er blive sin egen tv-direktør.

09.30 – 10.00:
Effektiv søgemaskineoptimering v/

sig drastisk over de sidste par
år. Ved hjælp af Rootkits, trojanere,
sikkerhedshuller m.m. kan hackere og
datapirater ubemærket kompromittere
eller stjæle identiteter, samt 
konfidentielle

opløsning og kvalitet bør gøres, og
hvilke værktøjer kunne være relevante i
den forbindelse. Kenny Bogø fra Adobe
Systems bringer Jer up-to-date inden for
billedbehandling.
11 20 11 30:Christian Nygaard, total2Office ApS

”Synlighed” på nettet er lig med kunder
i butikken. Hvordan sikrer I, at Jeres
WPSnet hjemmeside er synlig for Google
og andre søgemaskiner, og dermed for
Jeres kunder og samarbejdspartnere?

konfidentielle
og forretningsfølsomme informationer
fra helt almindelige virksomheder. IT
Sikkerheden i WPS systemet varetages
professionelt. Men hvilke trusler bør man
alligevel være opmærksom på når man 

11.20 – 11.30: 
Opsummering og afslutning

Jeres kunder og samarbejdspartnere?
Kom og hør hvordan total2office ApS får
høj synlighed og forøget trafik på deres
hjemmeside alene ved at udnytte de
faciliteter som er indbygget i WPSnet.
10.00 – 10.15: Pause

g p p
selv
arbejder med opbygningen af indholdet 
og
hvad er værd at vide om det at færdes på
internettet?



SGI O 1994 A l M P 2008

Den teknologiske udviklings arbejder for os !Den teknologiske udviklings arbejder for os !
SGI Onyx 1994

4x120MHz R10000SC processors
512 MB Ram

Apple MacPro 2008

8x3,0 GHz Intel Xeon 5100-processorer med to 
kerner512 MB Ram

8x4GB Hard Drives
4xCDROM
Infinite Reality graphics
with 2 High Resolution Outputs

16 GB Ram
3 Terrabyte Hard drives
Blueray/DVD r/w dual layer 50 GB
NVIDIA Quadro FX 4500 med 512 MB Ramwith 2 High Resolution Outputs

Black & Purple Rack
Keyboard, Mouse, Power Cord
IRIX 
Decreet Logic Flame compositing software

m/2 DVI outputs
Sølvgrå
Keyboard, Mouse, Power Cord
Mac OS 10Xg p g
Final Cut Studio Pro

Dagens tilbud
39.000 DKK

Dagens tilbud
8 000 000 DKK 39.000 DKK8.000.000 DKK
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D t b d åb i t t (B t ff t)Det brede og åbne internet (Best effort)  
Kan nås af alle med en 4 MBIT forbindelse
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Det brede og åbne internet med en Apple –TV 
lignende boks. Kan nås af alle med en 4MBIT 
forbindelse (Best effort)
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Det brede men specialiserede internet med en dedikeret 
åsettopboksKan nås af alle med en 14 MBIT forbindelse, 

herefter begrænset adgang for øvrige services, HD 
mulighederg
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De lukkede og specialiserede LAN baserede net 
(Fiber) QOS settopbokse høj kvalitet HD(Fiber) QOS , settopbokse høj kvalitet, HD 
muligheder
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X‐streaming VOD server

Asseto FlipCast Video 

PlaylistsLocalchannelMiddleware
Crm etc.

Converter

Asseto´s digitale fødekæde
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Så let at bruge at selv en statsminister kan bruge det. Billede fra 
lanceringen af NATO‐TV
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www.filmflip.com
www.energifyn.tvg y
http://webtv.wpsdemo.com/script/site/default.asp
http://monitorwebtv.wpsdemo.com/script/site/default.asp
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Tak for opmærksomhedenp
hauge@digimark.dk

Sarfarissoq - stedet hvor strømmenSarfarissoq stedet hvor strømmen 
løber stærkt, presses sammen, lige før 
der bliver åbent vand igen 
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