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PREDSTAVITEV

NT konferenca

Microsoft sklenil novo partnerstvo
..V Portorožu se je nedavno zaključila Microsoftova NT konferenca 2018, ki se je je udeležilo več kot 2200 udeležencev..

Na prireditvi, ki ima že 23-letno tradicijo, so se
strokovnjaki s tehnološkega in poslovnega področja seznanili z najnovejšimi trendi in priložnostmi, ki jih prinaša izjemno hiter napredek na
področjih, kot so umetna inteligenca in strojno
učenje, tehnologija veriženja blokov in računalništvo v oblaku. Hkrati sta podjetji Microsoft in
SunContract na konferenci predstavili dolgoročno strateško sodelovanje na področju tehnologije veriženja blokov.
Microsoft in SunContract sta na NT konferenci
sklenila načelni sporazum o strateškem sodelovanju na področju tehnologije veriženja blokov
(blockchain), ki sta ga podpisala Barbara Domicelj, generalna direktorica podjetja Microsoft
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Računalniške novice

Slovenija, in Gregor Novak, glavni izvršni direktor podjetja SunContract. V okviru sodelovanja
bo platforma SunContract za trgovanje peer-to-peer (vsak z vsakim) z energijo, ki temelji na
tehnologiji veriženja blokov, uporabljala Microsoftovo platformo Azure Blockchain Workbench. Slednja omogoča občutno hitrejši ter s
tem tudi stroškovno ugodnejši in odzivnejši razvoj projektov s tehnologijo veriženja blokov.
»Microsoftova vizija je zagotavljanje tehnologije
veriženja blokov, ki poganja otipljivo poslovno
in ekonomsko vrednost. V ta namen si prizadevamo, da smo popoln partner organizacijam, ki
uporabljajo veriženje blokov, saj jim nudimo
številne svoje tehnične inovacije, izkušnje iz po-

slovnih okolij in sodelovanje s podjetji in z vladami ter pri standardizaciji in oblikovanju politik,« je povedal Tomaž Valjavec, direktor za prodajo storitev v oblaku pri Microsoftu.
»Z Microsoftom nameravamo vzpostaviti dolgoročno strateško sodelovanje v panogi veriženja blokov. S platformo Workbench je Microsoft
na veliko vstopil v prostor tehnologij veriženja
blokov in njegova tehnologija bo dramatično
znižala razvojne stroške ter pohitrila ustvarjanje
vrednosti pri razvijalcih, neodvisnih ponudnikih
programske opreme in integracijskih partnerjih.
Prepričani smo, da bo platforma SunContract z
globalnim vodstvom na področju razvoja programske opreme postala bolj odzivna in bo lahko gostila širok nabor možnosti uporabe, ki smo
jih predvideli za svoje stranke v prizadevanjih,
da postanejo energetsko samozadostni,« je povedal Gregor Novak, glavni izvršni direktor podjetja SunContract.
Več informacij o sodelovanju med podjetjema
Microsoft in SunContract je na voljo na povezavi bit.ly/microsoft-suncontract. 
(P. R.)
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