Reportaža dogodka SAPPHIRE&TechEd

Študentje Petra Trafela, Breda Lever, Nino Antonin Polajner ter mentorica dr. Simona Sternad smo se
v sredo, 14.11.2012 ob 7.15 podali na zaključek SAP-ovega tekmovanja za izdelavo nadzornih plošč,
SAP Crystal Dashboard Design Competition 2012, v Madrid. Pot nas je peljala iz brniškega letališča
Jože Pučnik preko Frankfurta v Madrid. Ker je bila za tisti dan napovedana stavka v Madridu (ter tudi
celotni Španiji), smo jo tudi sami občutili, saj je bilo na letališču kot v mestu duhov. Po prevzemu
prtljage smo se z letališkim taxijem odpravili v hotel Auditorium, v katerem smo bivali do petka. Ko
nas je po nekaj minutni vožnji taxi odložil pred hotelom, nismo mogli verejeti svojim očem. Ta hotel
je namreč največji hotel v Evropi ter je temu primerno tudi zelo lepo opremljen, prav tako sobe,
osebje je kljub stavki bilo prijazno. Počutili smo se zelo posebno. Na voljo smo imeli tudi brezplačen
fitnes ter savno, vendar zaradi natrpanega urnika in zatorej pomanjkanja časa, tega nismo mogli
izkoristiti. Okrog 20. ure smo se zbrali pred hotelom, kjer smo tudi spoznali naše konkurente pri
tekmovanju. Ekipo iz Madžarske, študenta Andrása Keryja in Adama Börösa ter njunega mentorja, ter
ekipo iz Anglije, študentko Asmat Monaghan ter njenega mentorja. Kmalu po tem pa smo se spoznali
tudi z našo koordinatorko, Ines Aceno Hernandez. Ta nas je nato pospremila do najstarejše španske
restavracije, Restaurante Botin. Tam nas je pričakalo nekaj SAP-ovih uradnikov, s katerimi smo tudi
navezali stike.

Drug dan smo se pred zajtrkom dobili v eni od sob, kjer smo ponovili našo predstavitev izdelka ter jo s
pomočjo mentorice Simone izboljšali. Po obilnem zajtrku pa smo odšli na SAPPHIRE & TechEd
konferenco. Tam smo videli toliko IT izdelkov, da so se nam, IT navdušencem, cedile sline. Od oblačne

tehnologije, mobilne aplikacije, do nove SAP logične platforme po imenu HANA. Lahko rečemo, da je
bil en dan premalo za konferenco, saj se nismo mogli udeležit nobenega predavanja. Po kosilu smo
odšli v hotel Pullman, kjer smo ob 15. uri imeli predstavitev našega izdelka, nadzorne plošče s podatki
Unicefove baze donatorjev. Pri predstavitvi sta nas vzpodbujala tudi slovenski predstavnik SAP
University Alliance, Jaka Černivec ter predstavnik SAP Slovenija, Nino Novinec. Obema je bila
predstavitev super, tako kot tudi vsem sodnikom. Vendar pa žal nismo mogli parirat našim
konkurentom iz Madžarske ter Anglije pri tehnični izvedbi nadzorne plošče. Zato smo tudi dosegli 3.
mesto. Vednar je potrebno dodati, da smo bili posebej pohvaljeni s strani sodnikov, predvsem s
strani sodnice Ann Rosenberg, ki nas je pohvalila, da ni pričakovala tako dovršene predstavitve od
tako mlade ekipe ter tako skrbno izbranih ciljev in strategij, iz katerih lahko Unicef dejansko črpa
podatke, na osnovi katerih lahko obdrži svoje donatorje ter jih tudi pridobi več. Na kratko, naše 3.
mesto je enako kot zmaga. Po končani podelitvi nagrad (dobili smo 500 GB zunanji trdi disk) je sledilo
tudi slikanje nato pa smo hiteli nazaj na konferenco, kjer je imel govor dr. Vishal Sikka, ki je član
upravnega odbora SAP-a za tehnologijo in inovacije. Predstavil nam je logično platformo SAP HANA.
To je nova realno časovna platforma
baze
podatkov
(http://www.saphana.com/welcome
). Nato pa je sledilo druženje z Jako
in Ninom pred samim koncertom
skupine Supertramp na prizorišču
same konference. Po dvournem
koncertu smo odšli nazaj v hotel, ker
smo zjutraj ob 7.25 že imeli let v
München. Tam smo čakali 3 ure in
ob tem pregledali vse možne
trgovine ter spili kave za nazaj pa za
naprej. Nato smo končno dočakali let
v Slovenijo, kamor smo prispeli ob
15. uri, v Maribor pa smo varno in
izmučeno prispeli ob 18. uri. Tako se
je naša »poslovna« pot v Madrid
zaključila,
vendar
ob
boljši
organizaciji ne bi imeli nič proti ostati še kakšen dan v Madridu.
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