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in2in nabiera tempa
Sala i system do prowadzenia wideokonferen-
cji, wyposażenie serwerowni i klastra oblicze-
niowego w urządzenia najnowszej generacji, 
rozpoczęta cyfryzacja zasobów biblioteki IETU 
oraz zmodernizowane pomieszczenia dla ze-
społu programistów to najważniejsze efekty 
dwudziestu miesięcy pracy realizatorów pro-
jektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej 
gromadzenia, przetwarzania i analizy danych 
środowiskowych – in2in.

Wideokonferencje nie tylko usprawnią komu-
nikację i wymianę informacji pomiędzy partne-
rami naukowymi i biznesowymi IETU w kraju 
i za zagranicą, ale także przyniosą zmniejszenie 
wydatków na podróże i połączenia telefonicz-
ne. System telepresence, jeden z pierwszych 
w  Polsce, umożliwia wirtualne spotkania kon-
ferencyjne i biznesowe, podczas których słyszy 
się i widzi rozmówców w skali 1:1, prezentuje 
się im dowolny dokument oraz wymienia pliki. 
Jego wdrożenie wymagało modernizacji sali 

Sala wideokonferencyjna

Pomieszczenie skanowania zasobów bibliotecznych

seminaryjnej, wielu godzin testów jakościo-
wych i wydajnościowych transmisji oraz prze-
szkolenia pracowników IETU. Pierwsze, jeszcze 
testowe, seminarium z wykorzystaniem zdal-
nej łączności między uczestnikami odbyło się  
w marcu br.

Remont wykonano również w dawnych po-
mieszczeniach laboratorium, w których obecnie 
znajdują się serwerownia i klaster obliczeniowy 
oraz pokoje pracy programistów. Zespół Sys-
temów Informatycznych utworzony w ramach 
projektu in2in, rozpoczął działalność we wrze-
śniu 2011. Wykonuje wszystkie prace informa-
tyczne przewidziane w projekcie, wliczając w to 
budowę zaawansowanych systemów ICT oraz 
ich obsługę.

W październiku 2011 wdrożono w IETU sys-
tem biblioteki cyfrowej, zakupiono specjalny 
skaner, przeszkolono pracowników i rozpoczę-
to cyfryzację zasobów bibliotecznych. Przed 
nami faza testów przystosowania systemu 
do potrzeb użytkowników i żmudna digitaliza-
cja kolejnych książek, czasopism i raportów. 
Udostępnienie biblioteki cyfrowej w portalu 
internetowym projektu in2in zaplanowano na  
październik br.

Więcej informacji na stronie projektu  
www.in2in.pl
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24-27 października 2012
 

 Tematyka Konferencji
•  zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu
•  emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
•  rozprzestrzenianie i przemiana  
 zanieczyszczeń w powietrzu
•  metody ograniczania emisji substancji  
 zanieczyszczających powietrze
•  alternatywne źródła energii i czyste  
 technologie
•  aktualne problemy zarządzania środowiskiem  
 w odniesieniu do powietrza
 

Więcej informacji
www.ipis.zabrze.pl
www.airclim-net.eu
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