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PREDSTAVITEV

NT konferenca

Najnovejše vsebine NT konference
..Do 23. NT konference in delovnega oddiha v obmorskem Portorožu nas loči le še mesec dni..

NT konferenca poskrbi za predajo znanja, za
nove vsebine iz sveta posla in tehnologije, vi pa
si pripravite urnik, zabeležite, katerih predavanj
ne gre zamuditi in si preberite, katere vsebinske
novosti čakajo na vas.

Torek je namenjen celotni predstavitvi
oblačne platforme Microsoft Azure
Poleg ostalih tehnoloških predavanj smo enega
izmed sklopov torkovega dne, torej prvega dneva 23. NT konference, namenili predstavitvi Azure
tracka v celoti. Znanje in novosti s tega področja
bodo IT odločevalcem ter tehničnim strokovnjakom delili Matjaž Perpar (Microsoft), Tomaž Čebul
(Microsoft), Robert Potočnik (Microsoft), Andrej
Kašnik (Microsoft) in Peter Zdovc (SPAN).
Celoten Azure track je sestavljen iz šestih predavanj, na katerih boste pobliže spoznali, kaj sploh
omogoča in predstavlja platforma Azure, kako
jo lahko »priključite« v svoj data center, katere
vrste storitev in aplikacij nudi ter kako jih lahko
arhitekturno sestavite v delujočo aplikacijo.
Predavanja v sklopu Azure tacka so v prvi vrsti namenjena tistim, ki ste v podjetju odgovorni za varnost, zasebnost, skladnost in preglednost aplikacij
in podatkov ter tistim, ki v podjetjih sodelujete pri
odločanju, na kakšen način IT oddelek podpira poslovne procese. Predavatelji omenjenega sklopa
priporočajo, da se udeležite celotnega sklopa predavanj, saj boste tako pridobili največ znanja, je pa
seveda vsako izmed predavanj zaključena celota,
ki naslavlja specifično področje platforme Azure.

Sredin dan začnemo
z Osrednjim dogodkom
NTK Poslovni dan, tradicionalni poslovni dogodek v sklopu NT konference, bomo začeli z
Osrednjim dogodkom, kjer bomo gostili svetovno priznane strokovnjake s področij umetne inteligence, globalizacije pa tudi blockchaina.
Eden izmed govorcev bo José Santos, pridruženi
profesor prakse globalnega menedžmenta na
INSEAD, The Business School of the World, ki bo
spregovoril o vodenju v času nastajajočega globalno-digitalnega sveta. Živimo v globalno-digitalnem svetu, edinstvenem trenutku v svoji
zgodovini. Raziskujemo potencial globalno-digitalnega sveta, medtem ko prav podjetja igrajo

ključno vlogo pri uresničevanju tega potenciala.
Kako se »spopasti« z globalizacijo in digitalizacijo v novi eri in kako pomembno postaja
menedžeriranje v globalnem-digitalnem svetu,
vam bo torej predstavil Santos.
Umetna inteligenca predstavlja preplet različnih
področij, ki bodo in že zaznamujejo prihodnost
podjetij in poslovanja. V prihodnosti bo prav
umetna inteligenca tista, ki bo spodbujala rast
podjetij, dobičkonosnost in trajnostno narav
nanost. Vplivala bo na vaše poslovanje – vi pa se
morate odločiti, na kakšen način se ji boste
prilagodili. V svet, v katerega komaj dobro vstopamo, nas bo popeljal Miha Kralj, ki je del IT industrije in njenega razvoja že tri desetletja, v
vlogah svetovalca, arhitekta, strateškega sveto
valca in izvršnega direktorja. Trenutno živi in deluje v Seattlu, zvezni državi Washington, ZDA,
kjer je vodja sektorja »Cloud Strategy and Architecture« pri podjetju Accenture.

Vstopite v prihodnost tehnologije in
poslovanja

… in se nam pridružite na 23. NT konferenci! Z
vami smo delili le nekaj aktualnih vsebin in predavateljev, ki jih bomo gostili na letošnji največji
tehnološko-poslovni konferenci. In ne skrbite, to
še zdaleč niso vsi, ki se nam bodo pridružili! Kmalu lahko pričakujete dopolnjen program skupaj
s točnim razporedom predavanj.
Se vidimo v Portorožu, med 22. in 24. majem!  (P. R.)
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