Studenti Sveučilišta u Zagrebu dobili priliku da iz prve ruke
isprobaju telekomunikacijske inovacije budućnosti.

3CX je pristao sponzorirati VoIP IT trening na Sveučilištu Zagreb, dajući studentima priliku da se
upoznaju sa zadnjim dosezima u svijetu telekomunikacija.
LONDON Velika Britanija i ZAGREB HRVATSKA, 23.05.2013. - 3CX, proizvođač nagrađivanog VoIP 3CX
sustava za ujedinjenu komunikaciju i njegov 3CX partner u Hrvatskoj, CALLIDUS GRUPA, danas su
objavili da su opremili Fakultet Prometnih Znanosti sveučilišta u Zagrebu sa 3CX sustavom ujedinjene
komunikacije. Instalacija u vrijednosti od oko 20.000 € pomoći će studentima da steknu praktično
iskustvo s ponajboljim VoIP sustavom u branši, 3CX sustavom za Windows okruženje.

Goran Ranogajec, direktor CALLIDUS GRUPE-e, koji je u procesu implementacije bio u uskom
kontaktu sa Sveučilištem, je izjavio: "Uzbuđeni smo što nam je dana prilika da sudjelujemo tamo gdje
je najvažnije, a to je pri formiranju mladih umova, budućih nositelja naše industrije. Kako suvremene
komunikacijske tehnologije postaju sve složenije, one postaju sve dalje i apstraktnije za studente. To
je gubitak potencijala, jer mladi ljudi moraju otkriti svoje talente i afinitete što je prije moguće kako bi
ih učinkovito razvijali. Zato smo ponosni što smo pomogli Fakultetu prometnih znanosti da svojim
studentima pruži iskustva iz prve ruke u radu sa sustavima ujedinjene komunikacije i VoIP
tehnologijom. Nadamo se da će ta iskustva ojačati našu poslovnu zajednicu sutrašnjice! "

"Ovaj sponzorski ugovor je izvrsna prilika za 3CX da studentima pruži direktna iskustva sa najnovijom
tehnologijom. Očekujemo veliki uspjeh ovog projekta gdje ćemo nastojati da studente upoznamo za
zadnjim telekomunikacijskim trendovima. 3CX se ponosi svojom vizijom i liderstvom u polju VoIP
tehnologija te se radujemo suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i u izgradnji sinergije s hrvatskom
poslovnom zajednicom", rekao je Stephen Corrigan, direktor prodaje za 3CX.

"Nadamo se da će ova suradnja izgraditi sinergiju Fakulteta Prometnih Znanosti Sveučilišta u Zagrebu
i poslovne zajednice. Očekujemo da će projekt biti koristan za studente u smislu kasnijih
kompetencija i za nas u prijenosu znanja i privlačenje novih talentiranih studenata koji će nastaviti
našu tradiciju izvrsnosti. Zadovoljni smo što smo pronašli novog partnera u 3CX-u i veselimo se
budućoj suradnji. "- Dragan Peraković, dr.sc, Voditelj Odsjeka za informacijski i komunikacijski
promet.

"Na našem fakultetu, pogotovo na Odsjeku za informacijski i komunikacijski promet, nastojimo
ponuditi našim studentima ultimativno znanstveno i istraživačko okruženje u funkciji boljeg temelja
za buduće uspjehe u karijeri. Dajemo visoku važnost tehnologijama moderne komunikacije, a u

suradnji sa 3CX-om svaki student će imati mogućnost individualnog eksperimentiranja i testiranja sa
UC sustavom, kao i za razvoja VoIP aplikacija. To će, nesumnjivo, dodatno unaprijediti naše tečajeve i
programe "-. Ivan Forenbacher, BS, voditelj Laboratorija za modeliranje i optimizaciju informacijskih i
komunikacijskih mreža i usluga.
O 3CXu (www.3cx.com)
3CX je proizvođač 3CX telefonskog sustava, platforme za ujedinjenu komunikaciju bazirane na
otvorenim standardnima koja radi sa standardnom SIP opremom te zamjenjuje tradicionalne
telefonske centrale. 3CX sustav ujedinjene komunikacije je znatno fleksibilniji od standardnih
telefonskih centrala te donosi znatne redukcije operativnih troškova kao i povećanje produktivnosti.
Neki od vodećih svjetskih tvrtki i organizacija koriste 3CX telefonski sustav, uključujući Boeing,
momčadi Caterham F1, Intercontinental Hotels & Resorts, Harley Davidson i MIT.

3CX je imenovan kao „CRN Emerging Vendor“ za 2011. i 2012. godinu, te je nagrađen sa 5 zvjezdica
CRN partnerskog programa u 2013 godini. 3CX je također nagrađen sa „Windows Server
Certification“, a osvojio je „Gold Award“ kod Windowsnetworking.com, „Windows IT Pro 2008
Editor’s Best Award“ i „Best Buy Award“ na Computer Shopper. 3CX ima urede u Australiji, Cipru,
Njemačkoj, Hong Kong-u, Malti, Južnoj Africi, Velikoj Britaniji i SAD-u Posjetite nas na:
http://www.3cx.com i na Facebooku na
http://www.facebook.com/3CXPhoneSystem
O CALLIDUS GRUPA doo (http://www.callidus.hr)
CALLIDUS Grupa je hrvatski specijalist za nove generacije sustava ujedinjene komunikacije baziranih
na VOIP tehnologiji. Tvrtka gradi raznolika telefonska, kontakt centar i UC rješenja na različitim
platformama među kojima je 3CX temeljni stup. Kao pružatelj mrežnih, sigurnosnih i sistemskih
rješenja, CALLIDUS se ponosi integracijskim naporima kod kojih uvijek pokušava naći tehnološke
mostove koji će donijeti stvarnu korist u poslovnim procesima klijenata. Tvrtkin tim stručnjaka
učinkovito poslužuje Hrvatsku i bližu regiju. Za više informacija molimo posjetite web stranicu tvrtke
na: www.callidus.hr
O Fakultetu prometnih znanosti (http://www.fpz.unizg.hr/ikp/index_eng.php)
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je visokoškolska ustanova iz područja tehničkih
znanosti, područja tehnologije prometa i transporta. Nastava se održava na preddiplomskoj,
diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U svrhu obavljanja djelatnosti fakulteta, konstituirana su tri
smjera: Promet, Inteligentni Transportni Sustavi te Logistika i Zrakoplovstvo, na kojima se provode
tečajevi odgovarajućih smjerova. Jedan od njih je i smjer Informacijskog i komunikacijskog prometa.
Odsjek za informacijski i komunikacijski promet je znanstveno-nastavna i istraživačko razvojna
organizacijska jedinica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koja proizvodi, prenosi i
primjenjuje znanja iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u prometu i vezama.
Nastavna djelatnost je organizirana u preddiplomskoj i diplomskoj razini s odgovarajućim temama
kao što su Arhitektura Telekomunikacijskih Mreža, Preklopnički Sustavi i Procesi, Terminalni Uređaji,
Informacijski Sustavi Mrežnih Operatera, Simulacije u Prometu, Tehnologija Komunikacijskog
Prometa, itd.

O Sveučilištu u Zagrebu (http://www.unizg.hr/homepage)
Sveučilište u Zagrebu (1669) je najstarije i najveće sveučilište u jugoistočnoj Europi. Još od svog
osnutka, Sveučilište se kontinuirano razvija i raste, a danas se sastoji od 29 fakulteta, tri umjetničke
akademije i Centra za Hrvatske Studije. Sa svojim sveobuhvatnim programima , sa više od 50.000
redovitih dodiplomskih i poslijediplomskih studenata, Sveučilište je najjača obrazovna ustanova u
Hrvatskoj. Nudi širok spektar akademskih programa koji vode do prvostupnika, magistra i doktora
znanosti u sljedećim područjima: Umjetnost, Biomedicina, Biotehnologija, Inženjering, Humanističke
znanosti, Prirodne i društvene znanosti. Također je institucija sa snažnom orijentacijom na
istraživanje te sudjeluje sa više od 50 posto ukupnih istraživačkih napora u zemlji.

Osnovne činjenice





3CX sponzorira Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Sponzorstvo uključuje 26 licenci, u iznosu od 20.000 €
Ovaj sporazum omogućuje studentima da steknu praktično iskustvo pomoću 3CX sustava
ujedinjene komunikacije
Projekt je inicirao i implementirao hrvatski 3CX partner, CALLIDUS GRUPA d.o.o.

Izvjestitelj
Jaymes Marsh Marketing & Communications Manager, 3CX
Tel: +44 (0)203 327 2020
Email: jm@3cx.com
Web: www.3cx.com
Twitter: @3CX
Facebook: @3CXPhoneSystem
LinkedIn: Jaymes Marsh 3CX
Skype: JaymesMarsh

Za više informacija, posjetite:
http://www.3cx.com/blog/press-release/3cx-sponsors-university-of-zagreb-students

