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Zmagovalni projekti imajo trdne temelje

14.10.2016
Kongresna dvorana. Kristalna palača,
BTC Ljubljana
] Na dogodku Zmagovalni projekti imajo trdne temelje bomo gostili strokovnjake iz ,
podjetij Kolektor Group in SK8 banka, ki bo- \
do iz prve roke predstavili svoje izkušnje z
upravljanjem projektov in uvedbo projektne
, infrastrukture.

LScala konferenca

I 25.11.-26.11.2016

i Slovensko mladinsko gledališče,
11, 1000 Ljubljana
! 25. in 26. novembra letos organiziramo v Lju| bljani prvo Scala konferenco z vodilnimi in
| mednarodno priznanimi strokovnjaki
bee-scala.org

| Vilharjeva ulica

■

www.agito.si

I

2. Adriatic Fintech Hackathon

i 15.10.-16.10.2016

Ljubljana, Slovenija (ABC HUB)

j 15. in 16. oktobra Halcom s partnerji v prostorih ABC HUBa organizira brezplačni med', narodni Adriatic FinTech Hackathon za celotno Balkan regijo, v katerem bodo hkrati s !
hack izzivi sodelovale tako banke (SKB in No- j
va KBM), kot tudi domača in tuja start-up ;
podjetja v finančni industriji.
www.hackathon.sl

!

(23.11.2016).

infosek.net
Konferenca INFOSEK 2016
30.11.-2.12.2016
Nova Gorica, Hotel Perla
O 30.11. do 2.12.2016 vas že 14. leto zapored
vabimo v mesto vrtnic v Novo Gorico (Hotel Perla), da se nam pridružite na največji
slovenski konferenci s področja informacij| ske varnosti. Vsako leto gostimo priznane
slovenske in tuje strokovnjake. Vabljeni, da
jim prisluhnite tudi v letošnjem letu!
www.infosek.net
-

SharePoint dnevi
24.10.-25.10.2016
v Hotelu Kompas na Bledu.

Konferenca SharePoint dnevi je največji do- ,
godek na temo Microsoft SharePoint tehnologije v Sloveniji. Poteka enkrat letno in zdru- |
žuje svetovno znane predavatelje, vrhunska
predavanja, mreženje in veliko zabave.
www.sharepoint-dnevi.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

New Cloud Era Securitv (praktična delavniča INFOSEK)
30.11.2016
Nova Gorica, Hotel Perla
: Praktična delavnica s področja New Cloud
i Era Securitv, v sklopu konference INFOSEK

\

22. Jesenski posvet ADMA

10.11.-11.11.2016
Hotel Habakuk, Maribor
: 22. Jesenski posvet ADMA, ki je namenjen
poslovnim asistentkam, sekretarkam, vod- \
jem pisarn in tajnicam, ki vsako leto gosti '<
skoraj 100 udeleženk s področja pisarniškega poslovanja. Konferenca je kombinacija informiranja, izobraževanja in razvoja kompetenc, prenosa praktičnih izkušenj in uporabnih pristopov.
■

■

www.planetgv.si

-

PIES 9. Posvetovanje o

i

informatiki v

energetiki Slovenije
10.11.-11.11.2016

Grand Hotel Portorož
9. Posvetovanje o informatiki v energetiki
Slovenije bo 10. in 11. novembra 2016 v
Grand

Hotelu Portorož.

www.pies.si
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COMPTECH
18.11.-20.11.2016

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče.
; Sejem zabavne elektronike, računalništva in
: fotografije.

www.comptech.si
Dogodke lahko najavite na
partner.rn@nevtron.si

j

Dogodke lahko najavite na
partner.rn@nevtron.si

