Druga delavnica: Podjetniške priložnosti, ki jih
prinaša računalništvo v oblaku in »edge computing«
Podajte se v nov svet, ki ga oblikujejo tehnologije Web3, ter izkoristite
njegov potencial v svoj prid. Pripravili smo serijo brezplačnih delavnic, ki
vam bodo na tej poti pomagale!
Delavnica bo potekala v četrtek, 10. 11. 2022, od 8.30 do 12.30 v prostorih

podjetja Arctur d.o.o. (Industrijska cesta 1a, Nova Gorica) in je namenjena vsem

podjetjem (mikro, mala, srednje velika podjetja, tudi s.p.), ki si želijo izkoristiti

potencial sodobnih tehnologij, ki jih tehnologije Web3 predstavljajo. Med upravičenimi
udeleženci ste seveda tudi podjetja, ki že prejemate finančne spodbude Slovenskega
Podjetniškega Sklada.

Tomi Ilijaš, direktor visokotehnološkega podjetja Arctur d.o.o., in Samo Eržen,

višji raziskovalni inženir, bosta tehnologiji računalništva v oblaku in edge

computinga približala slovenskim podjetjem in v delavnici pomagala poiskati
podjetniške priložnosti za udeležence.

Vsebina delavnice:
predstavitev tehnologij računalništva v oblaku (ang. cloud computing - CC)
in edge computinga (EC),

praktični primeri uporabe CC in EC v različnih panogah,
raziskovanje možnosti uporabe CC in EC v podjetjih – delavnica z udeleženci po
skupinah.

Povezava na prijavo.
Število mest je omejeno.

Veselimo se kreativnega druženja!
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Tomi Ilijaš je ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Arctur. Ima MSc Fakultete za
elektrotehniko (FE), Univerza v Ljubljani. Kot podjetnik, se pri svojem delu osredotoča na

visokotehnološke inovacije na področju HPC, Blockchain, Big Data Analytics, DL in AI.
Svoje znanje in izkušnje redno deli s start-upi in spin-offi v regiji. Sodeloval pa je tudi

pri številnih raziskovalno-razvojnih projektih, v katerih so bili razviti novi poslovni

modeli v HPCaaS, ki omogočajo uspešno premagovanje ovir pri prenosu HPC v
proizvodna podjetja – MSPje. V zadnjih letih se pri svojem delu fokusira na prenos

ključnih omogočitvenih tehnologij iz industrije 4.0 v turizem, s čimer pomaga celotnemu

turističnemu ekosistemu (podjetja, destinacije, regije, države) pri uresničevanju njihovih
ciljev trajnostnega turizma z uporabo podatkov. Poleg tega pa je bil g. Ilijaš tudi član
EUROHPC in svetovalnega odbora za industrijo PRACE.

Samo Eržen je višji raziskovalni inženir na Arcturju. Ima MSc Fakultete za računalništvo in

informatiko, Univerza v Ljubljani. Je strokovnjak na področju analitike velikih podatkov

(Big Data) in strojnega učenja ter ima več kot dvajsetletne izkušnje z vodenjem številnih
mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov z industrijo.

Več o programu Web3 in informacije o vseh delavnicah:
Za vse dodatne informacije smo na voljo na e-pošti: info@arctur.si
Prijave zbiramo do torka, 8. novembra 2022, na povezavi.
Število mest je omejeno.

Program Startup Plus sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja
se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

