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NT konferenca se maja vrača v Portorož
..Največja slovenska osrednja tehnološko-poslovna konferenca se tudi letos med 22. in 24. majem vrača v Portorož. Za razliko od
preteklih let se letošnja konferenca začne s torkom, osrednji dogodek pa bo potekal v sredo, 23. maja..

Relevantne, aktualne in sveže vsebine s področja tehnologije in poslovanja bodo obarvale
Grand Hotel Bernardin že tradicionalno maja, ko
se na enem mestu zberejo prav vsi, ki vedo, kako pomembno je slediti tehnološkim trendom,
izboljšati poslovanje svojega podjetja ter ohranjati stik s kolegi, poslovnimi partnerji, ter tistimi,
ki vedo, kako pomembno je mreženje in sklepanje novih poslov.
Prvi dan konference je namenjen tehnološkim
vsebinam, drugi dan bo minil v znamenju NTK
Poslovnega dneva, ki se bo začel z Osrednjim
dogodkom ter nadaljeval s poslovnimi predavanji in okroglimi mizami, vzporedno pa bodo seveda potekala tehnološka predavanja. Tudi zadnji dan bo namenjen tehnološkim vsebinam,
poskrbeli pa smo, da bo med celotno konferenco priložnosti za mreženje v neformalnem
vzdušju več kot dovolj. Za sprostitev bomo poskrbeli s Peer2Pir druženji in večernimi zabavami.

Oblak, digitalna preobrazba in
informacijska varnost so glavne
tehnološke vsebine

Vsebina tehnološkega dela letošnje NT konference bo usmerjena v oblak in digitalno preobrazbo. Izvedeli boste, katere so tiste tehnologije, znanja in pristopi, ki jih morate poznati, da bo
vaš posel in posel vaših strank uspešen, sodoben in varen tudi v prihodnje.
Posebno pozornost bomo namenili upravljanju
in hrambi podatkov v povezavi s strežnikom
SQL Server, pregledali novosti v zadnji različici,
spoznali pa boste tudi SQL Server za Linux. Govora bo o učinkovitih pristopih k strategijam Big
Data in Business Inteligence.
Predavatelji, ki vas bodo seznanili z novostmi s
področja SQL ter BI, bodo Dejan Sarka (MCT in
SQL Server MVP), Margarita Naumova (SQL arhitektka, Microsoft Certified Master SQL Server,
Microsoft MVP), Tobiasz Koprowski (Shadowland
Consulting, MCT, Data Platform MVP), Gašper
Kamenšek (Excel MVP, BI strokovnjak) ter ostali.
V sklopu predavanj IT PRO bomo gostili številne
predavatelje, med drugim tudi Aleksandra Nikoliča (Powershell), Matjaža Žnidarja (Windows
server), Damirja Dizdarevica (Identity) ter Jureta
Purgarja (Windows server/Powershell).
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Računalniške novice

Predavatelja, ki bosta na konferenci spregovorila
o informacijski varnosti, sta že vsem dobro znana: Milan Gabor, certificirani etični heker, ter varnostna strokovnjakinja Paula Januszkiewicz, pridružil se jima bo tudi Miha Pihler, Microsoft Certified Master za Exchange in Aktive Directory.

Celodnevni sklop predavanj
»Azure track« sledi v torek
Eden izmed sklopov torkovih predavanj je namenjen tudi oblačni platformi Microsoft Azure,
kjer bo predstavljena v celoti. Celodnevni sklop
predavanj je namenjen predvsem IT odločevalcem ter tehničnim strokovnjakom z namenom,
da strokovnjaki udeležencem predstavijo uporabnost omenjene platforme. Predavanja bodo
gostili Matjaž Perpar (Microsoft), Tomaž Čebul
(Microsoft), Robert Potočnik (Microsoft), Andrej
Kašnik (Microsoft) in Peter Zdovc (SPAN).
V okviru »Azure track« sklopa bodo predstavljene naslednje tematike: pregled oz. »moj drugi
PC je Azure«, arhitektura navideznega podatkovnega centra (VDC Reference Architecture ter
Azure/Azure Stack ‘SideBySide’), vzpostavljanje
infrastrukture in storitev (Deployment & infrastructure as a code), upravljanje z infrastrukturo
in storitvami (Hybrid Cloud Management), najaktualnejši scenariji uporabe (Workloads) ter
pogled v prihodnost (Future view).

NTK Poslovni dan z
vsebinami s specifičnih področij

NTK Poslovni dan bo letos potekal v sredo, 23.

maja. Začeli ga bomo z Osrednjim dogodkom,
kjer bomo gostili svetovno priznane strokovnjake s področij umetne inteligence in blockchaina, pa tudi globalizacije – o vodenju v času nastajajočega globalno-digitalnega sveta bo spregovoril José Santos, pridruženi profesor na INSEAD, The Business School for the World, kjer poučuje o splošnem upravljanju multinacionalk, s
fokusom na globalnem povezovanju in globalnih inovacijah.
Ker se zavedamo pomembnosti povezovanja in
združevanja različnih strok, a hkrati vemo, da
ima vsaka panoga svoje specifike, bomo NTK
Poslovni dan po Osrednjem dogodku NT konference razdelili na pet področij, kjer bodo strokovnjaki IT tehnologij in poslovanja z vami delili
svoje znanje in dragocene izkušnje – glede na
zanimanje posameznikov ter panoge, v katerih
delujete. Največji poudarek na poslovnem delu
konference bomo tako posvetili področjem
proizvodnja in storitve, finančne storitve, javni
sektor, energetika in digitalna preobrazba.

O trendih in spremembah v poslu
in tehnologiji govorimo na

23. NT konferenci!

Priskrbite si kotizacijo, izberite med NTK Polno
kotizacijo, NTK Mreženjem in NTK Poslovnim
dnem ter uživajte na zanimivih in poučnih predavanjih s kotizacijo po svoji meri!
Bližnjica do znanja maja pelje do Portoroža, na
23. NT konferenco!
Se vidimo med 22. in 24. majem! 
(P. R.)
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