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Znanje je pot do uspeha
..Pozablja se, da je za uspeh projektov informacijske tehnologije ključno strokovno znanje sodelavcev!..

Že odkar so Računalniške novice uvedle rubriko,
ki podaja pregled izobraževanja in izobraževalnih
tečajev v Sloveniji, se v tej rubriki redno pojavlja
ime MZR. Marketing, znanje in razvoj so ključne
usmeritve tega podjetja, ki na slovenskem tržišču
nastopa že celih 18 let! Podjetje se je sicer razvilo
na osnovi znanja sodelavcev bivšega
izobraževalnega središča INTERTRADE v Radovljici, poznanega starejšim generacijam računalniških
strokovnjakov, ki so utirali pot novim, predvsem
IBM računalniškim tehnologijam. MZR nadaljuje
tradicijo profesionalnega dela, seveda pa so nove
usmeritve zahtevale tudi nova znanja.
Tako so sedaj v podjetju visoko specializirani za
področje programskega jezika Java, J2EE standardov in servisno orientirane arhitekture. To
znanje se dopolnjuje s poznavanjem IBMovih
tehnologij, ki so združene pod znamko WebSphere, TIVOLI in DB2 podatkovna zbirka.
Sodelavci pa so usposobljeni tudi za delo z operacijskimi sistemi, kot so AIX, i5 in z/OS, da o Linux
in Windows tehnologijah sploh ne govorimo. Visoki standardi, ki se zahtevajo od MZR sodelavcev,
tudi zunanjih predavateljev, so omogočili, da
podjetje nudi svoje izobraževalne in svetovalne
storitve v precej večji meri izven meja Slovenije
kot v Sloveniji sami. Še pred nekaj leti redno sodelovanje z državami bivše skupne države (Hrvaška,
Srbija, Makedonija) se je v zadnjih letih močno
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razširilo na države vzhodne Evrope, bližnjega
vzhoda in Skandinavije. Kot zanimivost lahko
povemo tudi to, da so bili MZR predavatelji celo v
Južni Afriki. In tam niso igrali nogometa.
Samo izobraževanje se sicer lahko izvaja v prostorih MZRja v Radovljici, lahko pa se organizirajo
izobraževalne dejavnosti tudi na lokaciji stranke,
če seveda obstajajo ustrezni predpogoji.
Visoka strokovna usposobljenost je bila priznana tudi s strani IBMa, saj je MZR ‘IBM Premier
Bussines Partner’ in AITP Partner (‘Authorized
IBM Training Partner’).
MZR sodelavci s stalnim delom na razvojnih projektih dopolnjujejo teoretično znanje, ki ga sicer
predavajo na tečajih. V podjetju so se odločili tudi za razvoj elektronske trgovine s pomočjo orodja WebSphere Commerce. Tako v Sloveniji v tem
trenutku tečejo že tri uspešne implementacije tega produkta (Kemofarmacija, SALUS, Sanolabor)
za namene B2B elektronskega poslovanja.
Sicer pa se v času recesije v Sloveniji zanimanje za
računalniško izobraževanje zmanjšuje, kar je izraz
nepravilne politike varčevanja v slovenskih podjetjih, kot pravi direktor MZRja Miha Zalokar: »Verjamem, da je pomanjkanje finančnih sredstev za
izobraževanje velik problem, vendar se morajo
podjetja zavedati, da z neusposobljenim kadrom
ne bodo rešila svojih problemov in vpeljala informacijskih rešitev, ki bodo zadostile zahtevam upo-

Vabimo vas na:
• Modernizacija aplikacij in koncept SOA
• Uvodna SQL delavnica
• Osnove poslovnega modeliranja
• Uvod v Javo s pomočjo IBM RAD V7.5
• Uvod v projektiranje informacijskih
sistemov
• Napredna SQL delavnica
• XML in sorodne tehnologije
• Storitveno usmerjena analiza in dizajn
• Boljše performanse baze z dobro oblikovanimi indeksi
Več na strani 42.

rabnikov. V Sloveniji opažamo še en negativen
pojav – vsakdo vse zna in ve, na razpisih se gleda
le cena. Potem pa začudenje, zakaj investicije v IT
tehnologije ne vračajo pričakovanih rezultatov.«
V MZRju trdijo, da znanje, ki ga nudijo na
svojih izobraževanjih ali pri nadaljnjem svetovanju v podjetju, ne bo zaman. Pot do uspeha
pa kljub vsem novim tehnologijam, strategijam, standardom in orodjem, ki se kar naprej
pojavljajo, še zdaleč ni lahka in enostavna. Zato radi pomagajo in se veselijo vseh uspehov
svojih strank skupaj z njimi. 
(P.R.)

Računalniške novice

25

 «

