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Microsoft na Brdu pri Kranju podelil priznanja najboljšim slovenskim 

partnerjem 

 Microsoft je na letnem partnerskem srečanju podelil priznanja najboljšim slovenskim partnerjem. 

 Priznanja so letos dobila podjetja Acord-92, Avtenta.si, Kompas Xnet in Mikropis Holding. 

 Partnerji se bodo na srečanju seznanili tudi z novimi izdelki, kot je Microsoft Office 2010, 

Microsoftovo vizijo računalništva v oblaku in številnimi poslovnimi priložnostmi, ki jih ponuja 

sodelovanje v razvejani Microsoftovi partnerski mreži 

Microsoft je na letošnjem srečanju Microsoftovih partnerjev, ki poteka danes v Kongresnem centru 

Brdo pri Kranju, podelil priznanja najboljšim slovenskim partnerjem. Priznanja so prejela podjetja, ki so 

se še posebej izkazala pri odzivanju na potrebe uporabnikov sodobnih informacijskih tehnologij, in 

sicer Acord-92, Avtenta.si, Kompas Xnet in Mikropis Holding. Na srečanju je slovenska podružnica 

Microsofta partnerjem predstavila tudi nove izdelke, vizijo računalništva v oblaku, trženjske kampanje 

in nove priložnosti v partnerski mreži. Partnerji se bodo danes lahko prav tako udeležili predavanja in 

delavnice o izboljšanju poslovne učinkovitosti, ki ju bo pripravil ugledni mednarodni predavatelj Eran 

Yuri Kolber, vrhunski poznavalec Microsoftovih tehnologij in njihove rabe pri reševanju poslovnih 

izzivov. 

 

 

 

 

 

Rok Palčič, v. d. generalnega direktorja slovenske podružnice 

Microsofta: »Naša panoga je zaradi računalništva v oblaku pred 

izredno pomembnimi in daljnosežnimi spremembami. V teh časih so 

zato partnerska srečanja, kot je tokratno, še posebej pomembna, saj 

predstavljajo izvrstno priložnost, da partnerjem, ki so temelj našega 

uspeha, predstavimo svoj pogled na prihodnost informacijskih 

tehnologij.«  

 

Microsoft na spletu 

Spletna stran Microsoftove novice 

RSS-povezava za novice v slovenščini 

Microsoftove novice na Facebooku 

Microsoft News Center 

Fotografije 

 

Priznanja najboljšim Microsoftovim partnerjem 

Priznanje za najbolj inovativen pristop pri uporabi Microsoftovih spletnih tehnologij in platforme med 

slovenskimi partnerji je letos prejelo podjetje Kompas Xnet. »V podjetju se z razvojem aplikacij po 

naročilu ukvarjamo že od leta 1998 in veseli nas, da so naša prizadevanja opazili tudi na Microsoftu in 

nam podelili to pomembno in prestižno nagrado. Priznanja smo izjemno veseli, saj predstavlja pohvalo 

našemu dosedanjemu delu in odtehta nekatere mučne ure, ki smo jih vložili v projekte. Priznanje za 

nas predstavlja tudi izziv za vse prihodnje projekte, saj si bomo prizadevali ostati inovativni tudi v 

prihodnosti,« je ob prejemu priznanja povedala Branka Slinkar, direktorica podjetja Kompas Xnet. 

 

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/2010office/default.aspx
http://www.microsoft.com/cloud/
http://il.linkedin.com/in/eranyurikolber
http://il.linkedin.com/in/eranyurikolber
http://www.microsoft.com/slovenija/novinarji/
http://www.microsoft.com/slovenija/novinarji/?rss=1
http://www.facebook.com/#!/MicrosoftoveNovice?ref=ts
http://www.microsoft.com/presspass/default.mspx
http://cid-87dd0988c84f6225.photos.live.com/browse.aspx/Sre%c4%8danje%20Microsoftovih%20partnerjev%20-%20jesen%202010
http://cid-87dd0988c84f6225.photos.live.com/browse.aspx/Sre%c4%8danje Microsoftovih partnerjev - jesen 2010


Mikropis Holding je prejel priznanje za najboljšega Microsoftovega partnerja v segmentu malih in 

srednje velikih podjetij. »V podjetju Mikropis smo si postavili vizijo, da postanemo eno vodilnih 

evropskih podjetij na področju trgovinskih in gostinskih informacijskih sistemov ter programskih 

rešitev na ključ. Microsoftovo priznanje zato za nas predstavlja pomembno potrditev, da smo na pravi 

poti,« je dejal Janez Uplaznik, direktor podjetja. 

 

Priznanje za posebne dosežke na področju maloprodaje je šlo v roke podjetja Acord-92, družba 

Avtenta.si pa je prejela priznanje za najboljši Microsoftov izobraževalni center v tem letu. Maja Kranjc, 

vodja izobraževalnega centra v družbi Avtenta.si, je dejala: »Priznanje nam ponovno predstavlja 

potrditev, da v Izobraževalnem centru Avtenta.si delamo dobro in kvalitetno. Z našimi vrhunskimi 

predavatelji se bomo še naprej trudili, da bomo korak pred konkurenco in da bo naše delo še naprej 

odraz kakovosti in zadovoljstva naših slušateljev.«  

 

 
Z leve proti desni: Iztok Klančnik, direktor podjetja Avtenta.si, Jože Štublar, direktor  

podjetja Acord-92, Branka Slinkar, direktorica podjetja Kompas Xnet 

in Rok Palčič, v. d. generalnega direktorja Microsoft Slovenija  

 

Microsoftova partnerska mreža v Sloveniji 

Slovensko podružnico Microsoft že od ustanovitve naprej odlikujejo zgledni odnosi s slovenskimi 

partnerji in odlično sodelovanje s podjetji, ki so svojo informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo 

zgradila na Microsoftovih temeljih. Slovenski Microsoft je zgradil partnerski ekosistem, ki je glavni 

nosilec razvoja slovenske informacijske industrije. 

 

Po podatkih raziskovalnega podjetja IDC je v Sloveniji skoraj polovica vseh zaposlitev v panogi 

povezanih z Microsoftom, za vsak evro prihodkov, ki ga Microsoft ustvari v regiji, pa partnerska 

podjetja ustvarijo dodatnih 8,3 evra prihodkov z lastnimi storitvami in izdelki na Microsoftovi platformi. 

Z Microsoftom je pri svojem delu povezanih kar 11.000 ljudi v slovenski panogi informacijskih 

tehnologij. 

 

 

KONTAKT: 

Simona Rakuša 

Vodja trženja in odnosov z javnostmi 

simonar@microsoft.com 

tel. 041 384 710 

Katra Šemrov 

Projektna vodja odnosov z 

javnostmi 

v-kasemr@microsoft.com 

tel. 051 671 103 
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