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doposia  jediná firma zo Slovenska 

prestížne medzinárodné ocenenie.

Autor OTS
12. októbra 2016 10:09, 12. októbra 2016 12:37

nosti HOUR sa podarilo úspešne reprezentova
šom  Eurocloud 

Forum 2016. 
Aktuálny 7. ro  záštitou organizácie Eurocloud Europe. 

Odbornú porotu sú  spolo nos  HOUR získala inovatívnym 
riešením eHuman –24 hodinový personálny asistent, ktoré sa sústredí nielen na 

  
zamestnávate om, v om porota videla významnú pridanú hodnotu. 

Zo slávnostného galave era si spolo nos  odniesla Špeciálnu cenu poroty „One to watch“, ktorú 
osobne prevzal Riadite ne s om HOUR 
Milanom Urbaníkom a obchodnou  historicky 
prvým a doposia  jediným zástupcom zo Slovenska, ktorý na podujatí presved il medzinárodnú 
odbornú porotu. 
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Zástupcovia HOUR v spolo nosti jedného z lenov poroty: Ing. Rastislav Wölcz, Dip Mgmt, Ing. Katarína 
Mišutková. Richard Sykes ( len poroty za UK) a Ing. Milan Urbaník
Foto: HOUR

Pod  pobo ky organizácie Eurocloud, bola organizácia 
tohto ro  viac ako 600 návštevníkov a po

 prezentovalo okolo 50 spolo  
 ve

 

Spolo nos   ako 23 rokov. Ako autor informa ných 
systémov HUMAN a Humanet, komplexného riešenia 24 hodinový personálny asistent a poskytovate

  slovenské 
spolo nosti. V roku 2016 produkty HUMAN a 

  riešenia. Viac informácii o spolo

.

Eurocloud forum predstavuje najväčšie európske zhromaždenie vládnych predstaviteľov, organizácií, 
firiem, start-upov, či jednotlivcov, ktorí sa venujú problematike cloudu a jeho budúcnosti. Každoročne 
od roku 2009 združuje úriaznivcov cloudu na spoločnej platforme s cieľom poukázať na zaujímavé 
európske trendy a novinky. Viac informácii o podujatí nájdete na jeho oficiálnej stránke.


