Praktično usposabljanje v okviru projekta mobilnosti na
VSŠ, programa Erasmus+
Podjetje: Cloud Canary Services, Las Palmas, Španija.
Čas opravljanja prakse: od 20. 1. 2020 do 4. 4. 2020.
Dobra izkušnja z opravljanjem prakse preko programa Erasmus+ lansko leto me je prepričala,
da to ponovim tudi letos. Ponovno sem se odločil za Las Palmas, le da sem tokrat delal v
drugem podjetju. Podjetje mi je zopet našel profesor Tiburcio Cruz s IES El Rincon, stanoval
pa sem v istem stanovanju kot lani.
Delal sem v podjetju Cloud Canary Services, ki se ukvarja s prodajo in popravili računalniške
opreme in IT storitvami za podjetja in šole. Delal sem tako v servisu kot tudi na terenu. V
servisu sem sestavljal nove računalnike po naročilu strank in popravljal računalnike, NAS-e,
igralne konzole, UPS napajalnike in strežnike. Ukvarjali smo se tudi z reševanjem podatkov in
programskim čiščenjem računalnikov. Všeč mi je bilo delo na terenu, saj je bilo precej
raznoliko. Ukvarjal sem se z različnim servisiranjem: od namestitve multimedijskega sistema
v hotelu na sončnem jugu otoka do analize nadgradnje brezžičnega omrežja v luksuznem
hotelu s petimi zvezdicami, z namestitvijo pametnih tabel na fakulteti in še in še…

Slika 1: Delovno mesto

Delal sem še z štirimi sodelavci – dva sta skrbela za trgovino in sprejemni pult za servis, dva
pa sta delala z mano v servisu in na terenu. Sodelavci niso znali skoraj nič angleščine, kar pa
mi je omogočilo dodatno izpopolnitev mojega znanja španščine, ki sem se jo naučil lani (z
nekaj pomoči Google prevajalnika). Podjetje je bilo od mojega stanovanja oddaljeno
približno 20 minut z avtobusom.

Slika 2: Testiranje UTP kablov

Letos sem končno lahko najel avto, da sem raziskal še gorato notranjost otoka. Tako sem po
naključju naletel na festival v Tejedi, poizkusil ogromno lokalne kulinarike in doživel sončni
zahod z vrha otoka. V času prakse je potekal tudi Karneval, ki tu traja cel mesec in zbere
skupaj okoli 300.000 obiskovalcev – parade, koncerti, okrašeni tovornjaki in polno mesto
mask. Poleg vsega dogajanja mi je Tiburcio spet omogočil, da sem se udeležil nekaj ekskurzij
z njihovo šolo, udeležil pa sem se tudi delavnice o SCRUM-u, ki jo je vodil profesor s ŠC Kranj,
dr. Tomaž Aljaž, ki je ravno v času moje prakse opravljal izmenjavo za poučevanje. En teden
pa mi je družbo delal tudi moj bratranec, ki je prišel na obisk.

Slika 3: Delavnica o SCRUM-u, predavatelj VSŠ ŠC Kranj, dr. Tomaž Aljaž

Ta izmenjava mi je bila res čudovita izkušnja, saj sem pridobil veliko novega znanja na
področju informatike, izkusil življenje in delo v drugačnem okolju in spoznal veliko novih
prijateljev. Zahvalil bi se koordinatorki programa, prof. Nastji Beznik, ki mi je omogočila to
izkušnjo, prof. Tiburciu Cruzu za pomoč pri iskanju podjetja, sostanovalki Pauli za gostoljubje
in sodelavcem za vso podporo in krajšanje dolgih delovnih dni.
Gašper Kristanec, Kranj, 28. 4. 2020

