
LINUX  KONFERENCA  2010  –  STORITVE  V  OBLAKU  -  POZIV 

PREDAVATELJEM

Leto je naokoli  in ponovno smo pred izborom prispevkov  s področij  poslovne uporabe 

operacijskega sistema Linux in odprtokodnega programja. Z vašo pomočjo pripravljamo 

vodilni slovenski IT dogodek:  

Linux konferenca 2010

27. in 28. september 2010

Portorož, Slovenija

Dogodek Linux konferenco pripravljamo za strokovno IT javnost s območja Slovenije in širše 

z namenom obveščanja o prednostih, dobrih praksah ter smernicah razvoja uporabe Linuxa in 

odprte kode v poslovnem okolju. Naš namen je usmerjen predvsem k zmanjšanju zadržkov pri 

vpeljavi  poslovnih odprtokodnih rešitev,  povečanju uporabe in včasih celo neodvisnosti 

podjetij pred velikimi ponudniki lastniške programske opreme, pri čemer na enem mestu 

združimo vse zainteresirane, ki se ukvarjajo s prodajo IT rešitev in tistimi, ki so končni 

naročniki ter rešitev.

Dogodek ni omejen samo na popolno poslovno javnost saj  se tematike prepletajo med 

popolnoma  poslovnimi  predavanji  z  ekonomskega  vidika  z  zahtevnejšimi  tehničnimi 

strokovnimi predavanji. Med novostmi letos ponovno vpeljujemo delavnice s poglobljenimi 

tehničnimi znanji.

Vljudno vas vabimo k pripravi in oddaji prispevkov! 

TEMATSKI POUDARKI KONFERENCE

Glavna tema letošnje konference so storitve v oblaku ali vse storitve, do katerih lahko 

naročniki dostopajo preko medmrežja. Med spodaj navedenimi dodatnimi tematikami je 

možno izbrati poljubno in jo predstaviti iz poslovnega ali iz strokovno tehničnega vidika 

oziroma ste na to tematiko pripravljeni pripraviti delavnico. Tematike niso omejene na 

popolnoma odprtokodne rešitve in možna je predstavitev tehnologij, ki so lastniške in delujejo 



na operacijskem sistemu Linux ali so kako drugače prilagojene za delovanje v heterogenih 

okoljih ob strani z odprtokodnim programjem.   

Razpisane teme za Linux konferenco 2010 so:

• Računalništvo v oblaku ali »Cloud computing« s stališča poslovnih informacijskih 
sistemov ali poslovnih storitev in prihranka stroškov

• Odprtokodno programje za ERP, CRM, BPM (dobre prakse implementacije ali 
uporabe)

• Varnost – zagotavljanje varnosti podatkov (DLP) v podjetju in nadzora nad kroženjem 
podatkov, kraje identite, varni dostopi

• Odprto licenciranje programske opreme in dobre prakse uporabe programske opreme z 
odprtokodnimi licencami pri razvoju programske opreme

• Outsourcing storitev in najem programske opreme tudi v povezavi z osrednjo tematiko 
storitev v oblaku

• Integracija telefonije in mobilne telefonije s pomočjo odprokodnega programja

• Razvojne mobilne platforme Android, Maemo, Symbian

• Zeleni IT, zeleni podatkovni centri

Predvidena dolžina predavanj je 45 minut (skupaj s vprašanji publike) in 3-4 ure za delavnico.

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

Do 30. aprila 2010 pošljite povzetke predlaganih prispevkov v elektronski obliki na

Naslov callforpapers@linux-konferenca.org ali po pošti podjetju ISG d.o.o. Likozarjeva cesta 

3, 1000 Ljubljana - s pripisom  LINUX KONFERENCA.

Prosimo, da sami predlagate oziroma napišete sklop v katerega želite uvrstiti prispevek. 

Če bo prispevek zanimiv, ga bo programski odbor uvrstil v program konference.

O končni razvrstitvi prispevka v program bo odločala komisija, najkasneje do 20. maja. O 

izbiri vas bomo obvestili po elektronski pošti.



Tehnična navodila za pripravo povzetkov

Povzetki prispevkov naj obsegajo največ 15 vrstic in naj vsebujejo:

- natančen in popolni naslov prispevka,

- željen tematski sklop,

- avtorja z imenom, priimkom in nazivom,

- podjetje/organizacijo avtorja,

- elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko avtorja – nosilca prispevka,

Povzetku lahko priložite tudi vaše reference in jih pošljete v elektronski obliki na

omenjeni naslov do 30. aprila 2010.

KLJUČNI DATUMI:

30. april 2010: rok  za oddajo povzetkov

20. maj 2010: pred-izbor prispevkov na podlagi povzetkov in osnutek 

programa konference

30. avgust 2010 rok za oddajo popolnih prispevkov do 6000 znakov teksta 

27. in 28. september 2010 Linux konferenca 2010

Vljudno vabljeni!

Gorazd Golob, vodja programskega odbora konference


