
Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje 
  

 "Što sve intranet radi na FER-u"  

koje će održati Svebor Prstačić 
iz Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

u ponedjeljak, 21. studenog 2016. u 18 sati u Sivoj vijećnici 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 

Kroz predavanje, koje možete pratiti i na Internetu na našem Youtube kanalu, će pokazati koje 
sve bitne nastavne i poslovne procese sustav Quilt CMS, tj. njegova primjena sa svim 
integriranim uslugama na FER-u pod zajedničkim nazivom e-Campus potpomaže, te koje sve 
uloge mogu imati korisnici ali i koje koristi u tim ulogama imaju od sustava.  

Bitna značajka svakog projekta je održivost a isto se očekuje i e-Campusa, uz kontinuirani 
razvoj i dodavanje novih mogućnosti što također stvara dodatne tehničke i organizacijske 
izazove u životu sustava koji je u akademskom okruženju započeo kao entuzijastični projekt i 
izrastao do uspješnog komercijalnog proizvoda.  

U predavanju će se govoriti o:  

• koje su sve (grupe) funkcionalnosti FER-ovog intraneta i kome one služe 
• koje konkretne koristi imaju nastavnici 
• što nastavnici ne bi mogli raditi bez intraneta 
• koje konkretne koristi imaju studenti 
• što studenti ne bi mogli raditi bez intraneta 
• ima li takvih sustava u svijetu? po čemu su bolji, a po čemu lošiji 
• tko sve koristi FERov sustav  
• Kakva je prošlost i koji su planovi za budućnost 
• koje su glavne prepreke za zadovoljavanje svih potreba korisnika 

Svebor Prstačić je prije 10 godina kao student započeo svoj profesionalni inženjerski život u 
FER-ovom Web timu. U sklopu poslijediplomskog doktorskog studija na FER-u, bavi se 
područjem programskog inženjerstva orijentiranog na komponente. Sudjelovao je u razvoju 
dijelova jezgre i mnogih modula FER-ovog sustava, ponajprije u implementaciji za ostale 
fakultete i institucije u Hrvatskoj. Trenutno je zaposlen kao voditelj Centra informacijske 
potpore na FER-u gdje ima priliku utjecati na razvoj FER-ovog e-Campusa. Također 
volonterski obnaša dužnost predsjednika u Hrvatskoj udruzi za otvorene sustave i Internet.     

http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/e25
https://www.youtube.com/channel/UCOEUqYoMKTZP-B8F9pi4Frg/live

