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Performance Engineering Meetup 
 
26 października Sabre Polska organizuje w Krakowie spotkanie poświęcone zagadnieniom z 
obszaru Performance Engineering. Sabre Meetup to cykl wydarzeń poświęconych różnym 
aspektom technologii i pracy w IT. Najbliższe z nich będzie dotyczyło technik wykorzystywanych do 
zapewniania stabilności i wydajności systemów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest rejestracja.  
 
W czasie spotkania omówimy, jak zbudować zespół Performance Engineering oraz przedyskutujemy 
najlepsze praktyki, narzędzia i wskazówki dotyczące tego zagadnienia. Agenda: 

• Why Performance Matters 

• What makes a good Performance Engineer 

• Jmeter – Best Practices 

• Data Analytics with Jupyter and Pandas 

• Reporting 
 
Prowadzącym spotkanie będzie Aodan O’Sullivan, który Performance Engineeringiem zajmuje się od 
2000 roku. Przez te 17 lat miał okazję pracować z wieloma świetnymi inżynierami i rozwijać swoją 
wiedzę. Jego językiem skryptowym jest Python. Jest też wielkim fanem rozwiązań open source i 
Linuxa.  
 
Meetup organizuje zespół Sabre Performance Lab (pLab). Składa się on z inżynierów specjalizujących 
się w mierzeniu, analizowaniu i poprawianiu wydajności systemów Sabre.  
 
Rejestracja: performancemeetup.evenea.pl  
Więcej informacji: facebook.com/events/123984091599418   

https://performancemeetup.evenea.pl/
https://www.facebook.com/events/123984091599418
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Sabre 

Firma Sabre jest wiodącym dostawcą technologii dla branży turystycznej. Rozwiązania dostarczane 

przez Sabre - oprogramowanie, systemy rezerwacyjne czy systemy dostępne na urządzenia mobilne 

- są używane przez setki linii lotniczych i tysiące hoteli. Wykorzystywane są do zarządzania 

kluczowymi operacjami, w tym rezerwacjami pasażerów i gości oraz przychodami, lotami, siecią i 

załogą. Sabre obsługuje również większość transakcji na rynku turystycznym, który przetwarza ponad 

120 milionów dolarów, wydawanych rocznie na podróżowanie. Sabre ma klientów w ponad 160 

krajach. 

 

Centrala Sabre znajduje się w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. W Krakowie od 2000 roku działa 

centrum rozwoju Sabre Corporation, zatrudniające około 1500 osób. 

 

www.sabre.pl  

 

 

 

Kontakt dla mediów 

Jakub Leśniak 

WĘC Public Relations 

jlesniak@wec24.pl 

690 954 282 
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