
         

 

 

OBJAVA ZA MEDIJE 

POTPISAN UGOVOR O SURADNJI SVEUČILIŠTA U RIJECI S TVRTKAMA MICROSOFT 

HRVATSKA I MULTILINK 

Modernizacija IT infrastrukture i na riječkom Sveučilištu 

Sveučilište u Rijeci uključilo se u Microsoftov program potpore akademskoj zajednici 

Rijeka, 15. svibnja 2012. – Sveučilište u Rijeci potpisalo je ugovor s tvrtkama Microsoft 

Hrvatska i Multilink, čime se uključilo u globalne Microsoftove programe potpore akademskoj 

zajednici. Studentima, istraživačima i djelatnicima na taj je način osiguralo korištenje najnovijih 

Microsoftovih rješenja, za čiju je implementaciju zadužena tvrtka Multilink, ovlašteni Microsoftov 

partner. Informacijske tehnologije omogućit će podršku nastavi s naglaskom na pristup i razmjenu 

znanja, učinkovite i inovativne programe učenja te aktivno sudjelovanje akademske zajednice u 

stvaranju novih generacija stručnjaka. 

- Zadovoljan sam nastavkom uspješne suradnje s tvrtkom Microsoft. Želja je Sveučilišta 

implementirati još snažnije suvremena programska rješenja temeljena na novim tehnologijama, 

posebice ona koja omogućuju bolju i uspješniju interakciju nastavnika i studenata te svih djelatnika 

međusobno – naglasio je prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci. 

Potpisom ugovora pokrenut je i prvi projekt, kojim će oko 1700 djelatnika Sveučilišta u Rijeci 

svoja računala „migrirati“ na posljednje inačice Microsoftovog operativnog sustava Windows 7 te 

Office 2010. Organizacija i potpora realizaciji ove faze projekta je za Sveučilište besplatna, a 

licenciranje softvera u skladu je s ugovorom potpisanim između Microsofta i Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta. 

- Izuzetno mi je drago što se Sveučilište u Rijeci pridružuje inovativnim visokoobrazovnim 

ustanovama u svijetu, koje će uz pomoć tehnologije dodatno poboljšati svoj nastavni kurikulum i 

kolaboraciju nastavnika i studenata. Upravo su kvalitetno obrazovanje, učinkoviti i inovativni 

programi učenja i aktivno sudjelovanje zajednice u promociji znanosti, uz podršku novih tehnologija, 

osnova za podizanje nacionalne konkurentnosti bazirane na kontinuiranom povećanju broja 

visokoobrazovanih građana Hrvatske. Dodatno me veseli što je Sveučilište u Rijeci prepoznalo 

Microsoft kao svoga partnera na putu prema obrazovnoj i tehnološkoj izvrsnosti – rekao je Ivan 

Vidaković, direktor Microsofta Hrvatska. 

U idućoj fazi projekta uslijedit će implementacije Microsoft Office 365 for Education, pristup 

programu DreamSpark te intenzivnija primjena Microsoft SharePoint Portala, koji će profesorima i 

studentima na Sveučilištu u Rijeci omogućiti korištenje naprednih mogućnosti informacijskih 

tehnologija kao podrške nastavi s naglaskom na pristup i razmjenu znanja, učinkovite i inovativne 

programe učenja te aktivno sudjelovanje akademske zajednice i gospodarstva u stvaranju novih 

generacija stručnjaka i suradnje na projektima. 

- Od svog se osnivanja, 1989. godine, tvrtka Multilink bavi transferom i primjenom 

informacijske i komunikacijske tehnologije pa je njezina uloga u ovom partnerstvu upravo potpora pri 

izboru i implementaciji optimalnih Microsoft rješenja u obrazovne i upravne procese Sveučilišta. 



Multilink, kao dugogodišnji Microsoft partner, ovime nastavlja višegodišnju suradnju sa Sveučilištem 

u Rijeci na projektima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te programu razvoja 

ljudskih potencijala – zaključio je Boris Krstanović, direktor Multilinka. 

Više informacija o Sveučilištu u Rijeci dostupno je na stranicama http://www.uniri.hr. 

Podrobnije o Microsoftovim programima za akademsku zajednicu može se pročitati klikom na 

http://www.microsoft.com/education/en-us/Pages/index.aspx, a o tvrtki Multilink na 

stranicama http://multilink.hr/. 

### 

Microsoft - Osnovan 1975. godine, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) danas je vodeća svjetska 

kompanija u proizvodnji softvera, uslugama i rješenjima koja pomažu pojedincima i tvrtkama 

da u potpunosti ostvare svoje potencijale. Za više informacija o Microsoftu, posjetite Web 

stranice http://www.microsoft.com/croatia ili http://www.microsoft.com/presspass/ 

Multilink, inženjering rješenja i konzalting d.o.o., utemeljen je u Rijeci 1989. godine, kao 

tvrtka je za prihvat, primjenu i prijenos informacijske i komunikacijske tehnologije. Multilink 

osmišljava, projektira, izvodi i implementira integrirana cjelovita rješenja za elektroničko 

poslovanje, projekte konvergencije digitalnih medija, upravljanje dokumentima i kolaboraciju 

te ostala aplikativna rješenja po narudžbi. Rješenja uključuju sistemsku integraciju, izvođenje 

i održavanje računalne i komunikacijske infrastrukture kao i tehničku potporu pri 

eksploataciji. 

Dodatne informacije, samo za novinare: 

Microsoft Hrvatska Press Info: hrpress@microsoft.com,  

Web stranice: http://www.microsoft.com/croatia/press/default.mspx 
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