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PREDSTAVITEV

Luka Manojlović, programski vodja 23. NT konference

»Tehnološka prihodnost bo zanimiva«
..Luka Manojlović je poznan predavatelj s preteklih NT konferenc. Je multipraktik, zaposlen v podjetju MA-NO d.o.o., nosilec naslova
MVP za področje upravljanja oblačne infrastrukture in virtualizacije. Tokrat ga predstavljamo v vlogi programskega vodje 23. NT
konference..
znotraj njih. Tudi naše (govorim kot IT-jevec) poznavanje posla lahko veliko doprinese k boljšemu delovanju podjetji v prihodnosti.
Katere so ključne tehnološke teme in novosti, ki bodo predstavljene na
23. NT konferenci? Bi katerega izmed sklopov še posebej izpostavili?
Letos se bomo na NTK posvečali varnosti, skladnosti – dan po zaključku
NTK namreč stopi v veljavo uredba GDPR; Azure track bo namenjen vsem
novostim in funkcionalnostim Microsoft oblačne platforme Azure, posebna celodnevna delavnica bo namenjena upravljanju z njo, govora bo o hibridnih rešitvah povezave »on-prem« infrastrukture z oblačnimi storitvami, prikazanih bo precej primerov dobrih praks, seveda pa ne bo manjkalo poglobljenih tehničnih predavanj, ki bodo zadovoljile tako sistemske
administratorje, razvijalce, upravljavce podatkovnih baz …

Osrednja in hkrati največja slovenska tehnološko-poslovna konferenca, 23. Microsoftova NT konferenca, združuje vrhunske domače in tuje strokovnjake iz sveta posla in tehnologije ter poznavalce digitalne
poslovne preobrazbe. Katerega predavanja in predavatelja letos udeleženci res ne smejo zamuditi in zakaj?
Kar težko bi se odločil za kakšno od predavanj ali predavateljev – NTK gledam kot celoto, ki tokrat pokriva široko paleto področji in tehnologij, ki jih
današnji »hitro razvijajoči« ali bolje rečeno agilni, okretnejši Microsoft ponuja. Kot smo že vajeni, bo NT konferenca poskrbela za tiste, ki se z določenimi tehnologijami komaj spogledujejo, kot tudi za tiste, ki si želijo poglobljenih predavanj in delavnic.
Konferenca se je čez leta uveljavila tudi kot poslovna konferenca, letos so vsebine poslovnega dela razdeljene po področjih proizvodnja
in storitve, finančne storitve, javni sektor in energetika. Zakaj se vam
zdi pomembno, da podjetja sledijo spremembam, se digitalno preobrazijo in stopijo v korak s časom? Kaj so po vašem mnenju ključni izzivi podjetij v tem trenutku?
Sledenje trendom v IT svetu je pomembno z več perspektiv. Ena od njih
dosledno apliciranje varnostnih in skladnostnih praks, tehnološke spremembe, ki jih narekuje Microsoft v zadnjih letih, pa omogočajo tudi učinkovitejšo rabo virov in predvsem neke vrste »osvoboditev« od rutinskega
dela tipičnega računalničarja, ki se zdaj pretvarja v nekoga, ki je veliko bolj
vključen v poslovni proces – računalništvo danes ni več podporni, temveč
integralni del poslovnega okolja.
Posel in tehnologija – zdi se, da eden brez drugega ne morata uspeti,
se naprej razvijati. Menite, da so poslovne vsebine lahko tudi koristne
in uporabne za udeležence, kot so IT strokovnjaki in razvijalci?
Verjamem, da čedalje bolj – kot sem že omenil – digitalna transformacija
se ne tiče samo poslovnih procesov, ampak tudi IT-ja kot komponente
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Tehnološke spremembe in novosti so nam ves čas za petami – in njim vsa
ta leta sledi NT konferenca. Si upate napovedati, katere bodo tiste tehnološke novosti, ki bodo spremenile naše vsakdanje delovanje, poslovanje
ter delovanje v prihodnje, pa se nam danes še ne zdijo tako resnične?
Ni treba biti jasnovidec – prihodnje konference bodo še v večji meri posvečene inteligentnemu rudarjenju podatkov, umetni inteligenci, avtomatizaciji ponavljajočih se opravil in podobno. Računalništvo se še vedno zelo hitro razvija, tako da bo lahko čez pet let marsikaj izgledalo precej drugače kot
danes. Samo pomislimo, da smo pred petnajstimi leti obiskovali internet s
približno petdeset do stokrat počasnejšimi povezavami. Če dodamo še nekaj let, se lahko spomnimo, da so bili telefoni včasih nameščeni v hodnike
naših stanovanj … Prihodnost bo zanimiva, soustvarili pa jo bomo skupaj.
Priprava programa tako obširne konference zahteva izjemno poznavanje tako tehnološkega kot poslovnega področja. So vam pri delu v
pomoč kakšni »nasveti in triki« oziroma tehnološke rešitve, ki vam delo na nek način olajšajo in poenostavijo?
To je bil zame velik izziv, čeprav poznam ogromno kolegov predavateljev
in tudi njihova področja predavanj in dela. Posebej bi rad izpostavil, da so
mi bili v veliko, da ne rečem gromozansko pomoč pri izbiri vsebine moji
kolegi slovenski MVP-ji, ki se jim za to še enkrat posebej zahvaljujem. Poskušali smo narediti dobro NT konferenco in upam, da nam je uspelo.
Kaj vas je pritegnilo k sodelovanju na 23. NT konferenci in zakaj menite, da je to konferenca leta, ki je res ne gre zamuditi?
Vsak se verjetno spominja svoje prve NT konference – jaz sem prvo obiskal
leta 2005, na njej sem se ogromno naučil, spoznal veliko ljudi, čez dve leti pa
na njej prvič predaval. Spominjam se, da je takrat imela slogan: »Prihodnost
je zdaj«. Z lepimi spomini se spominjam prihodnosti, ki ji je takrat sledila, in
z navdušenjem pričakujem tisto, ki prihaja zdaj. Se vidimo v Portorožu! (P. R.)
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