Reportaža dogodka
Sodelovanje smeri E‐poslovanje na dogodku SAP FORUM 2012
V četrtek, 7.6.2012 se je odvijal največji SAPov
dogodek v Sloveniji ‐ SAP Forum, ki je potekal na
Brdu pri Kranju. Podjetje SAP Slovenija nas je
povabil, da smo sodelovali na dogodku ‐ imeli smo
predstavitveni prostor, kjer smo predstavljali
združenje SAP University Alliance in kako si
študentje EPF lahko pridobijo znaja s področja
rešitev SAP ERP. Združenje, fakulteto in smeri E‐
poslovanje (BU, BM) so predstavljali dr. Samo
Bobek (dekan in predstojnik usmeritev), dr.
Simona Sternad (koordinatorica usmeritev in vodja
združenja SAP University Alliance na fakulteti) in
študentje Miha Biruš, Špela Vodušek, Bernarda
Žitek, Patricija Gavez, Sara Cokan, Petra Trafela, Niko Starman in Natalija Grager.

SAP FORUM je letna lokalna konferenca, kjer so predstavljene najnovejše SAP‐jeve in partnerske rešitve ter sveži
primeri iz prakse. Letos podjetje SAP praznuje tudi 40. let svojega obstoja in uspešnega poslovanja. To obletnico so
obeležili in primerno proslavili s svojimi partnerji na SAP FORUMU. Ker je EPF najaktivnješa članica združenja SAP
University Alliance v Sloveniji, je bila povabljena, da sodeluje na dogodku in predstavi zainteresirani publiki aktivnosti
in znanja, ki si jih študentje pridobijo na področju rešitev SAP. Osem študentov smeri e‐poslovanje je imelo tako tudi
priložnost slišati trende na področju rešitev SAP ter spoznati, kako nove tehnologije in poslovne mreže pripomorejo k
boljšemu poslovanju. Na konferenci so na inovativne načine predstavili edinstvene priložnosti povezovanja, vodilne
ideje in vsebinsko usmerjena predavanja z demonstracijami.
Slogan 'Run like never before', je skozi celoten dogodek
ostajal osrednja in vodilna misel.
V uvodnem delu je generalni direktor SAP Slovenija
Simon Kaluža pojasnil, da uspeh SAP‐ja temelji na zavezi
inovacijam in strankam. Tak pristop je SAP‐u omogočil
razvoj vodilnih poslovnih rešitev za podjetja vseh
velikosti in pomagal dvigniti nivo poslovanja na najvišji
nivo. V hiper‐povezanem svetu z omejenimi viri in več
kot 7 milijardami ljudi, so predani cilju pomagati svetu
delovati bolje.

V nadaljevanju je generalni direktor oddelka Strategic Industries v družbi SAP North America Pat Bakey predstavil,
kako bolje poslovati v spremenjenih poslovnih pogojih. Poslovnim trendom je treba slediti in danes družba SAP
močno vlaga v pet ključnih trendov računalništva, in sicer v oblačne tehonolgije, mobilne tehnologije, analitiko,
poslovne aplikacije ter baze podatkov. Skupni imenovalec teh rešitev je SAP HANA, rešitev, ki spremlja poslovanje v
realnem času. Več o naprednih mobilnih rešitvah pa je povedal eden največjih strokovnjakov s področja mobilnih
tehnologij na svetu Ian Thain iz družbe Sybase, ki je del korporacije SAP.
V nadaljevanju je sledila okrogla miza z Markom
Potrčem, z naslovom 'Dvig konkurenčnosti skozi
inovacije', kjer so pomembni predstavniki iz
gospodarstva razpravljali o načinih za spodbujanje
inovacij ter dojemanju poslovnih priložnosti v
Sloveniji. Za okroglo mizo so se trla mnenja o
inovacijah v slovenskem poslovnem okolju. Simon
Kaluža je v uvodu poskušal pojasniti, kako jim
uspeva danes preživeti v poslovnem svetu, ko je biti
inovativen že težko. Na prvo mesto je postavil
poštenost, tej pa sledita odgovornost in
usmerjenost v kupca. Na okrogli mizi so sodelovali
tudi Tone Strnad (Medis), Jure Tomc (Baby Center),
Marko Podgornik (Mikro + Polo), Valter Leban (Kolektor Group) in Jugoslav Petkovič (Domenca), ki se vsi zavedajo
pomena inovacij in uporabljajo različne načine za iskanje inovativnih idej.
Po okrogli mizi je sledil kratek odmor za kavo in rogljičke. Nato so v treh dvoranah Kongresnega centra istočasno
potekala različna predavanja, na katerih je bilo predstavljenih tudi nekaj primerov dobrih praks. Po predahu za kosilo
smo lahko v polnem zagonu nadaljevali s predavanji. Zopet so sledila predavanja, npr. kako lahko SAP rešitve
pomagajo pri izboljšanju poslovanja. Nekatera predavanja so potekala angleščini, saj so predavali tuji gosti, partnerji
SAP‐ja.
Konferenco sta zaključili dve izjemni osebnosti: eden najboljših svetovnih športnih psihologov Matej Tušak in
plavalec Alen Kobilica, ki se te dni pripravlja na tekmovanje na
paraolimpijskih igrah v Londonu. Matej Tušak, katerega osnovni področji
dela sta motivacija in psihična priprava športnikov, je predstavil svoj
pogled na psihološko plat poti do uspeha. Kot član različnih panožnih
strokovnih svetov aktivno sodeluje v procesu psihične priprave
vrhunskih slovenskih športnikov. Bil je oz. je še psiholog najrazličnejših
reprezentanc ter številnih uspešnih slovenskih športnikov (Andraža
Vehovarja, Vasilija Žbogarja, Urške Žolnir, Primoža Peterke, Tine Maze,
Petre
Majdič
in
drugih).
Alen Kobilica, nekoč znan kot maneken, športnik in podjetnik, je pred
tremi leti po bolezni izgubil vid, a se ni predal. Zase pravi, da je zaljubljen
v življenje. Njegova močna volja do življenja je pripomogla k temu, da je
postal vrhunski športnik, ki se poteguje za kvalifikacijo na
paraolimpijskih igrah in loteva še več podjetniških projektov kot včasih.
Tako v športu kot v poslu si je priboril nove zmage. Z nami je delil svojo
zgodbo in nas podučil o motiviranosti, ki je v življenju ključna za
doseganje vrhunskih rezultatov. Še posebej v spremenjenih pogojih
delovanja. SAP je ob tej priložnosti tudi doniral centru za slepe športnike
Vidim cilj.

Celoten dogodek je povezovala Katarina Čas, ki se je ob koncu zahvalila vsem udeleženim ter vse skupaj povabila na
Račji otok, kjer se je dogodek zaključil s pogostitvijo s torto ob 40‐letnici SAP ter ob ritmih glasbenih uspešnic pevke
NEISHE s skupino. Sledilo je nagradno žrebanje, kjer je naš kolega Niko Starman prejel nagrado – Samsung Galaxy
TAB ‐ čestitke!
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