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Nokia kmalu tudi na 
trgu pametnih 
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Facebook 

Boste tudi vi kmalu 
ostali brez WhatsAppa?

WhatsApp ima med uporabniki pametnih mo-
bilnih telefonov, tabličnih računalnikov in dru-
gih mobilnih naprav zelo veliko privržencev. 
Trenutno ga namreč uporablja že več kot dve 
milijardi posameznikov, število uporabnikov, 
predvsem mlajših pa se povečuje s svetlobno 
hitrostjo, ti pa seveda zahtevajo vedno nove 
funkcionalnosti, ki posledično zahtevajo sodob-
nejše mobilne operacijske sisteme. To je tudi raz-
log, zakaj so pri podjetju Facebook nedavno 
sprejeli odločitev, da v naslednjih nekaj mesecih s 
seznama podprtih napravah umaknejo podporo 
za kar nekaj starejših mobilnih naprav, ki poganja-
jo zastarele mobilne operacijske sisteme. 
Mobilna aplikacija WhatsApp bo prenehala de-
lovati na mobilnih telefonih, tabličnih računalni-
kih in drugih mobilnih naprav, ki imajo name-
ščen mobilni operacijski sistem Android 2.3.7 ali 
starejši (od 1. februarja 2020), iOS 8 ali starejši (od 
1. februarja 2020), Windows Phone (od decem-
bra 2019), BlackBerry OS (že ukinjen od decem-
bra 2017), BlackBerry 10 (že ukinjen od decem-
bra 2017) ter Nokia S40 in S60 (že ukinjen od de-
cembra 2017).  

MicrosoFt XboX one 

Nova posodobitev za 
Xbox z eno izjemno 
novostjo
Nedavna posodobitev za Xbox One je staršem 
zagotovila veliko natančnejši nadzor nad tem, 
kako dolgo lahko njihovi otroci uporabljajo raz-
lične aplikacije in igre. Omogoča, da starši dolo-
čijo časovne omejitve za vsako aplikacijo, kar bo 
veljalo ne glede na to, ali otrok aplikacijo upo-
rablja na konzoli Xbox One, računalniku Win-
dows 10 ali na telefonu Android. Vse to pa je 
omogočeno preko namenskega orodja Micro-
soft Launcher. 

iPhone 

Apple novejšim 
telefonom zagotovil 
daljšo avtonomijo
Pri podjetju Apple so nedavno predstavili novo 
družino pametnih mobilnih telefonov iPhone 
11, ki vključuje iPhone 11, iPhone 11 Pro in 
iPhone 11 Pro Max. Ker pa je prekratka avtono-
mija delovanja eden izmed največjih proble-
mov za večino uporabnikov sodobnih pamet-
nih mobilnih telefonov, je podjetje Apple za no-
vince pripravilo posebna ohišja. Gre za ohišje 
Smart Battery Cases iz silikona, ki v notranjosti 
“skriva” dodatno baterijo z možnostjo brezžič-
nega polnjenja (standard Q1). Čeprav novo ohi-
šje ni ravno lično in estetsko, bo pripomoglo k 
znatno daljši avtonomiji delovanja novincev. 
Z uporabo novega ohišja podjetja Apple, bo 
mogoče avtonomijo delovanja pametnih mo-
bilnih telefonov iPhone 11, iPhone 11 Pro in 
iPhone 11 Pro Max podaljšati za kar polovico. De-
janska avtonomija delovanja pa bo v veliki meri 
odvisna predvsem od vašega načina uporabe. 

Če razpolagate z relativno zastarelo mobilno 
napravo, preverite različico mobilnega operacij-
skega sistema na svojem telefonu.

Nova posodobitev za Xbox One bo precej bolj 
prijazna do ljubiteljev iger. Ta nam bo omogo-
čila, da bomo lahko pridobili več informacij o 
igrah, ki jih igrajo naši prijatelji. Poleg tega bo-
mo lahko te igre kupili, jih namestili in takoj 
pričeli z igro. Pridobili bomo tudi dostop do 
uradne platforme želene igre, v koliko si bomo 
to želeli. 
Nova posodobitev za Xbox One naj bi bila na 
voljo kmalu, kdaj dejansko naj bi se to zgodilo, 
pa vsaj zaenkrat še ni znano. Poznavalci so 
prepričani, da bo omenjena posodobitev za 
uporabnike igralne konzole Xbox One na vo-
ljo še pred koncem letošnjega leta.

Ohišja Smart Battery Case za novejše pametne 
mobilne telefone iPhone so na voljo tako na 
spletni strani podjetja Apple kot v fizičnih pro-
dajalnah. Ohišja z dodatno baterijo seveda niso 
poceni, saj moramo zanje na ameriškem trgu 
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UREDITE SI KARIERNI PROFIL
IN SE PREDSTAVITE VEČ KOT 20.000 PODJETJEM

Kvaliteten CV je za delodajalca ključen faktor 
pri izbiranju primernega kandidata.

Ustvarite svoj CV s pomočje MojeDelo.com 
vmesnika, ki vam bo pomagal pripraviti 
profesionalen in kvalitetno izdelan življenjepis.

VSAK DAN NOVA PROSTA DELOVNA MESTA 
NA MOJEDELO.COM

RAZVOJNI INŽENIR ZA 
SISTEME ZA UPRAVLJANJE 

Z VSEBINAMI (CMS)
Telekom Slovenije, d.d.

M/Ž

RAZVOJNI 
INŽENIR C++

Zuum d.o.o.
M/Ž

RAZVIJALEC 
APLIKACIJ

Iskra Mehanizmi, d.o.o.
M/Ž

POSLOVNI ANALITIK
TRIGLAV, Zdravstvena 

zavarovalnica, d.d.
M/Ž

SPECIALIST 
ZA DIGITALNO 
OGLAŠEVANJE

Petrol d.d.
M/Ž

IZKUŠEN 
FRONT-END 
RAZVIJALEC
Comland d.o.o.

M/Ž

odšteti preračunanih 117 evrov. To pa nenaza-
dnje ni veliko, glede na dodatno avtonomijo, ki 
jo z njimi pridobimo. To še posebno drži v pri-
meru, da smo veliko na terenu, kjer nimamo 
možnosti polnjenja svoje mobilne naprave.

ZDa - kitajska 

Novih 90 dni za Huawei
Po propadu trgovinskih pogajanj med Kitajsko 
in ZDA, je bil Huawei uvrščen na seznam podje-
tij, za katera morajo ameriška podjetja dobiti do-
voljenje ameriške vlade, če želijo poslovati z nji-
mi. Čeprav je sprva vse kazalo na to, da bodo 
Združene države Amerike še stopnjevale vojno 
s kitajskim gigantom, se je na nedavnem sreča-
nju dvajsetih najbolj razvitih držav na svetu v ja-
ponski Osaki zgodil nepričakovani preobrat. 
Državi sta namreč dosegli delni dogovor glede 
medsebojne trgovine in bosta nadaljevali po-
govore o konkretnem sporazumu. 

podjetji. To za običajne uporabnike pomeni, da 
bodo še vedno deležni tehnične podpore za 
njihove izdelke, podjetja pa za napredne teleko-
munikacijske naprave. 
Nova licenca za podjetje Huawei pomeni, da 
lahko naslednjih 90 dni brez težav posluje z 
ameriškimi podjetji. To seveda vključuje tudi 
podjetje Google, ki je ključno za zagotavljanje 
varnostnih popravkov mobilnim napravam An-
droid, ki jih izdeluje kitajski gigant. Kaj se bo zgo-
dilo po preteku 90 dni, je vsaj zaenkrat težko na-
povedovati, saj so pogajanja med Združenimi 
državami Amerike in Kitajsko še vedno v pol-
nem teku.

Varnost 

Ranljivost v Androidu, ki 
omogoča snemanje brez 
vednosti uporabnika
Zlonamerni programi, ki izkoriščajo varnostne lu-
knje, so v zadnjih letih velika in najverjetneje tudi 
največja grožnja uporabnikom mobilnih naprav 
Android. Najnovejša razkrita varnostna ranljivost 
pa je še posebej nevarna, saj nepridipravom 
omogoča neopazen oddaljen nadzor nad upo-
rabniki. Nepridipravi lahko brez omejitev prislu-
škujejo in zajemajo videoposnetke iz okuženih 
naprav, pri čemer zadostuje že to, da ima zlona-
merna mobilna aplikacija dovoljenje za shranje-
vanje podatkov, kar uporabniki sicer dovolijo 
skorajda vsaki aplikaciji, ki jo namestijo na pame-
tni mobilni telefon ali tablični računalnik. 
Nepridipravi za prikrito prisluškovanje in snema-
nje videoposnetkov izkoriščajo varnostno ranlji-
vost v programski opremi Android. Na srečo 
mora biti za prikrito snemanje uporabnika apli-

Otoplitev odnosov med Združenimi državami 
Amerike in Kitajsko je verjetno tudi eden od ra-
zlogov, zakaj je ameriška vlada podaljšala sode-
lovanje s kitajskim gigantom za dodatnih 90 dni. 
Gre za že tretje podaljšanje licence podjetju Hu-
awei, ki mu omogoča sodelovanje z ameriškimi 

kacija odprta, če pa uporabnik tega ne opazi, se 
vsi zajeti videoposnetki in zvočni pogovori pre-
nesejo na oddaljeni strežnik nepridipravov. 

Če želite v prihodnje zmanjšati možnost okuž-
be, na mobilno napravo nameščajte zgolj tisto 
programsko opremo, ki jo resnično potrebujete. 
Poleg tega pred namestitvijo preverite pravice 
dostopa, ki jih zahteva mobilni program. Pri tem 
seveda ne smete pozabiti na namestitev protivi-
rusne rešitve in na posodabljanje mobilnega 
operacijskega sistema, če je posodobitev za va-
šo mobilno napravo na voljo.

bMW i4 

BMW-jev električni i4 
prihaja leta 2021

BMW je leta 2013 z izdajo električnega modela 
i3 prehitel vso konkurenco na trgu električnih 
avtomobilov. Kljub temu pa je bil mestni i3 pre-
več “čudaški” ali “nenavaden”, da bi masovno 
prepričal uporabnike. Proizvodnja i3-ja se nada-
ljuje, BMW pa že razvija električno limuzino i4, ki 
naj bi bila postavljena ob bok Tesli, ki trenutno 
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kraljuje na trgu električnih vozil. BMW je že 
predstavil tudi preliminarne specifikacije nove 
limuzine.  
Ob izidu bo osnovna verzija modela i4 od 0 do 
100 km/h sposobna pospešiti v približno štirih 
sekundah, bo pa najvišja možna hitrost elek-
tronsko omejena na 200 km/h. 80-kilovatna ba-
terija, ki bo tehtala približno 550 kilogramov, bo 
modelu i4 omogočila doseg 600 kilometrov. Ta 
številka nas navdaja z optimizmom, je pa seve-
da vprašanje, ali je tudi realna. Gre za oceno na 
evropskem testnem ciklu WLTP, medtem ko pri-
čakujemo, da bo ameriški cikel dal drugačne, 
nižje rezultate, kar se tiče samega dosega. Ne 
glede na vse pričakujemo, da bo na koncu real-
no govoriti o dosegu okrog 480 kilometrov.  

BMW bi naj po pisanju portala Roadshow ponu-
dil več različnih variant limuzine, z različnimi do-
segi in izhodi za polnjenje. i4 bo zgrajen na mo-
dularni platformi, ki omogoča električno vozno 
enoto – ta vključuje motor, prenos in elektroni-
ko – pozicionirano na prednji ali zadnji osi. To 
posledično omogoča prednji ali zadnji pogon 
ter seveda pogona na vsa štiri kolesa. Prvi i4 bo 
po vsej verjetnosti naprodaj z dvojnim motor-
jem in pogonom na vsa štiri kolesa.  
Pričakujemo lahko, da bo novi i4 prevzel dizajn 
koncepta BMW i Vision Dynamics. To pomeni, 
da si i4 ne bo delil zgolj platforme z ostalimi ele-
ktričnimi modeli. Z ostalimi modeli BMW serije 3 
si bo delil tudi DNK. To bo ponovno omogočilo, 
da bo BMW lahko proizvajal avtomobile z notra-

njim izgorevanjem, hibride in v celoti električne 
modele na isti proizvodni liniji.
BMW i4 bo že deležen najnaprednejše baterij-
ske tehnologije, ki bo učinkoviteje upravljala s 
hitrim polnjenjem. Po BMW-jevih napovedih bi 
lahko to pomenilo, da bo i4 po samo šestih mi-
nutah napolnil baterijo za 10 kilometrov dose-
ga. Prej omenjeni i3 potrebuje za tak doseg 17 
minut polnjenja. BMW je še dodal, da bo za 80 
odstotkov baterije i4 potrebno polniti 35 minut 
na 150-kilovatni hitri polnilnici. 
BMW bo začel s proizvodnjo novega i4 v doma-
čem Münchnu leta 2021. Pred izidom novega i4, 
BMW načrtuje izdajo električne verzije modela 
X3, večjega “crossoverja” iNext. BMWjev Mini pa 
bo naslednje leto izdal še električnega Cooper SE. 

PosoDobitVe 

Samsungove pametne 
ure s kopico novosti

Pri novičarskem portalu The Verge so objavili 
novico, da Samsung namerava posodobiti 
opremo dveh modelov pametnih ur, Galaxy 
Watch in Galaxy Watch Active. Po navedbah av-
torjev novice naj bi bili to najboljši pametni uri, 
ki tečeta na sistemu Android. 
Uri bodo posodobili s številnimi novostmi, med 
katerimi velja omeniti Bixby Voice, prilagojen vi-
dez vmesnika, dodatne možnosti za spremlja-
nje zdravja uporabnika in nekatere druge.
To, da so dodali okvir ure, ki deluje na dotik, je še 
posebej dobrodošlo, saj so številni uporabniki 
“starega” modela tarnali nad številčnico, ki naj bi 
bila malce zastarela, saj se niti ni vrtela, kaj šele, 
da bi delovala na dotik in ponujala nekatere 
možnosti, ki jih pričakujejo moderni uporabniki. 
Omenjeno velja za model Watch Active, med-
tem ko je vrteči se mehanizem že imela ura Ga-
laxy Watch.
Samsung spreminja tudi videz ikon nameščenih 
aplikacij, trenutni čas je viden tudi, ko ima upo-

rabnik vklopljeno možnost štopanja ali med kli-
cem, prav tako je prerazporeditev ikon na na-
mizju sedaj še enostavnejša.

Nadgradnje doživlja tudi Bixby (virtualni asi-
stent). Z njim lahko od zdaj zaženemo vodenje 
vadbe, nadzor nekaterih opravil, deluje pa tudi v 
številnih jezikih, denimo v francoščini, nemščini 
in tako naprej, kar bo razveselilo uporabnike šte-
vilnih držav, Slovencev pač ne. Prvi uporabniki 
pa novosti niso pretirano pohvalili, saj so dejali, 
da ne prinaša nekih revolucionarnih novosti in 
je celo malce nepraktična.
Veliko novosti prinaša Samsungova aplikacija 
Zdravje. Ponuja nadzor nad dnevno aktivnostjo 
in cilji, podpira pa tek, kolesarjenje in pregled 
srčnega utripa (z alarmom, ko ta ni dovolj velik, 
kar naj bi bil znak premalo aktivne vadbe). 
Kljub pomislekom glede novosti, so uporabniki 
z nadgradnjo razmeroma zadovoljni, saj je znak, 
da pri Samsungu pozornost usmerjajo tudi na 
novosti in nadgradnje. Omenjene novosti so že 
na voljo, dostopnost pa je odvisna od kraja, kjer 
smo registrirali uro.

PoD PalceM iMa Več kot 100 MilijarD UsD 

Bill Gates ponovno 
najbogatejši Zemljan

Glede na podatke Bloombergovega seznama 
najbogatejših ljudi na svetu, ima največ pod pal-
cem Bill Gates, soustanovitelj Microsofta. Njego-

POSTANITE 
NADZORNIK!

www.postaninadzornik.si

22. in 29. januar ter 5. februar 2020, 
Planet GV, Ljubljana
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RoglIT 2020 bo 17. in 18. januarja pod 
Pohorjem. Tradicionalni, že 14. IT 
poslovno-izobraževalni dogodek, ki odpira 
sezono tovrstnih konferenc v Sloveniji, vas bo 
soočil s prihodnostjo IT-ja. Organizatorja, 
Unistar PRO in PRO.astec, ki sta del 
mednarodne skupine DBA Group, vam bosta 
pokazala, kako narediti okolje IT bolj 
zanesljivo, varno ter učinkovito.
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vo bogastvo naj bi bilo vredno vrtoglavih 110 mi-
lijard ameriških dolarjev. Tako je prehitel Jeffa Be-
zosa, ustanovitelja in direktorja Amazona, ki je na 
vrhu lestvice najbogatejših kraljeval kar nekaj let.
Menjave na vrhu te lestvice so sicer stalnica. Ga-
tes se je na vrh najbogatejših znova zavihtel 
pred nekaj meseci, a je bila slava bolj kratke sa-
pe. Vodstvo je znova prevzel po tem, ko so Mi-
crosoftove delnice samo letos pridobile debelih 
48 %. To je napihnilo tudi vrednost Gatesovega 
premoženja. V oktobru je Microsoft pridobil po-
sel s Pentagonom, ki je težak kar 10 milijard USD 
in Bezosa znova premagal v na videz neskončni 
tekmi za prestol med najpremožnejšimi.
Prvi mož Amazona, ki se je letos ločil od dolgo-
letne žene MacKenzie - poročena sta bila četrt 
stoletja, proces pa ga je nedvomno olajšal za 
debelo vsoto, je trenutno vreden “samo” 108,7 
milijard USD.

električni sUV 

Mustangov Mach-E z do 
480 kilometri dosega

Mustangovi navdušenci so ga končno dočakali. 
Popolnoma električni SUV, ki so ga pri tej ameri-
ški tovarni napovedovali dolga leta in za njegov 
razvoj porabili debelih 11 milijard ameriških do-
larjev. Vozilo bo na voljo v drugi polovici prihod-
njega leta, cena za osnovni model pa se bo gi-
bala pri približno 44.000 ameriških dolarjev. 
Ker osnovna cena ni ravno nizka, so pri Fordu 
opozorili, da so ameriški kupci zaradi ekoloških 
povračil upravičeni do popusta v višini do 
10.000 dolarjev, odvisno od zvezne države, kjer 
živijo. Absolutna cena tega električnega avto-
mobila se bo zanje tako znižala. 
Za vse, ki si ga lahko privoščijo, ponuja novi Mu-
stang res veliko. Že osnovni model ponuja dve 
različici pogona, in sicer na zadnja kolesa ali na 
vsa štiri kolesa. Pogon na zadnja kolesa bo omo-
gočal neprekinjeno vožnjo do 230 milj oziroma 
370 kilometrov, 255 konjskih moči in pospešek 
do 60 milj na uro (slabih 100 km/h) v 7 sekun-
dah. Možnost s pogonom na vsa štiri kolesa bo 
za sekundo hitrejša, dosegla pa bo 210 milj. Vsi 
modeli bodo opremljeni s polnilci moči 120 in 

240V, Ford pa razvija še hitrejši polnilec za do-
mačo rabo. 
V premium razredu je cena vozila 50.600 dolar-
jev, takšno vozilo pa ima baterijo z večjo kapaci-
teto, zato doseže do zavidljivih 300 milj oziroma 
480 kilometrov, ima pa tudi boljše pospeške kot 
osnovni model. Od 0 do (slabih) 100 km/h bo 
pospešil v petih do šestih sekundah, odvisno od 
načina pogona.  

Poleg omenjenega osnovnega in premium mo-
dela, bo na voljo še močnejši model California 
Route 1 in Mustang Mach-E GT. Slednji bo imel 
le pogon na vsa štiri kolesa, cena pa se bo priče-
la pri 60.500 dolarjih. Da se pod pokrovom mo-
torja skriva več moči, bo opozarjal poseben di-
zajn na sprednji strani vozila in GT značka. Avto 
resda doseže manj, 250 milj (400 kilometrov), 
vendar je precej zmogljivejši. Od 0 do (slabih) 
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100 km/h doseže v manj kot štirih sekundah.  
Vsa vozila ponujajo številne druge “bonbončke”. 
Med njimi velja omeniti panoramsko streho, 
B&O sistem ozvočenja, prostoren prtljažni pros-
tor (več kot 800 litrov), svetlo in prostorno kabi-
no, pod pokrovom motorja pa se skriva tudi 
prostor za hladilno skrinjo. 
V armaturni plošči je vgrajen sistem CoPilot 360. 
Pri Mustangu obljubljajo, da bodo na avtoce-
stah omogočili prostoročno vožnjo, vendar ne 
znajo napovedati, kdaj bo na voljo. Velik zaslon 
na dotik sredi armaturne plošče omogoča nad-
zor vseh funkcij vozila. Podpira Apple CarPlay in 
Android Auto, ima pa tudi priključke USB-A in 
USB-C. Vozilo nima kljuk. Da bi vstopili vanj, mo-
ra potnik pritisniti na osvetljena gumba, ki se na-
hajata na drugem in tretjem stebričku.  
Kljub pomisleku, da motor ne bo proizvedel 
takšnega zvoka kot izvirni Mustangi, so testne 
vožnje pokazale, da tudi v tem pogledu Mach-E 
ni od muh. Zvok lahko v nekaterih primerih voz-
nik tudi izklopi, vendar le v notranjosti kabine. 
Zunaj bo še vedno brnel, to pa zaradi varnosti 
pešcev in drugih ranljivejših skupin v prometu.

XiaoMi 

Pametno ogledalo 
Smart Mirror Cabinet 
navdušuje 
Skupina zanesenjakov s podjetja Xiaomi je prip-
ravila pametno ogledalo, ki vsaj po programski 
plati prekaša vse sorodne izdelke na trgu. Gre za 
ogledalo Xiaomi Smart Mirror Cabinet, ki je za 
nameček še nadvse poceni. Zanj je namreč na 
kitajskem trgu treba odšteti zgolj preračunanih 
25 evrov. 
Pametno ogledalo Xiaomi Smart Mirror Cabinet 
ima na voljo 252 luči LED visoke gostote, ki so 
vgrajene v dva navpična trakova, kar pomeni, da 
nudijo enakomerno osvetlitev. Hkrati pa upo-
rabnikom zagotavljajo ustrezno raven svetlobe. 

Poleg tega lahko uporabnik preko priročne apli-
kacije na pametnem mobilnem telefonu izbira 
barvo oziroma ton svetlobe, in sicer od najmanj 
2700K do največ 6500K. 
Mobilna aplikacija med drugim omogoča še 
učinek meglenja stekla, svetlost pa lahko prila-
godimo. Inženirji podjetja Xiaomi so se pri 
pripravi novosti odločili za minimalističen di-
zajn, podoben svojim ostalim izdelkom. Ko se 
pametno ogledalo odpre, je v notranjosti pros-
tor za shranjevanje, kar pomeni, da je primerno 
predvsem za kopalnice. 

Communication Services (RCS), ki je primerljiva 
s sporočilnim sistemom iMessage konkurenčne-
ga podjetja Apple. Ta je trenutno v navezi s spo-
ročilnim sistemom Google Messages na voljo le 
Američanom, že kmalu pa bo na voljo tudi dru-
god po svetu. Velja za naslednika kratkih sporo-
čil SMS z naprednimi možnostmi, zato lahko 
brez težav tekmuje s sporočilnimi aplikacijami, 
kot so WhatsApp, Viber, iMessage in drugimi. 
Sporočilni sistem Google Messages je nedavno 
postal še boljši, saj je bogatejši za možnost potr-
ditve prejema sporočila ter nudi možnost poši-
ljanja in prejemanja fotografij visoke ločljivosti, 
videoposnetkov in nalepk. Poleg tega omogo-
ča še dodatne možnosti za skupinsko sporoča-
nje, kot so na primer možnost dodajanja in 
odstranjevanja ljudi iz pogovorov ali imen iz kle-
peta. Te nove možnosti so dejansko brezplačna 
nadgradnja aplikacije Google Messages, ki je 
običajno prednameščena na večini naprav An-
droid. V nasprotnem primeru ga je mogoče 
brezplačno prenesti neposredno preko trgovi-
ne Google Play. 

Pametno ogledalo Xiaomi Smart Mirror Cabinet 
ima za nameček vgrajene grelce PET, ki poma-
gajo, da se ogledalo v kopalnici ne zamegli. Ta 
možnost se po nekaj minutni uporabi samodej-
no izključi, in sicer z namenom varčevanja z 
energijo. Pametno ogledalo Xiaomi Smart Mir-
ror je izdelano iz aluminija, zato je odlična izbira 
za vlažno kopalniško okolje. Zanimivo pa je, da 
kapljice vode in vlaga ne vplivajo na zaslon na 
dotik, ki ga uporabnik uporablja za prilagoditev 
stopnje osvetlitve, zato ta vedno deluje tako, kot 
se od njega pričakuje.

GooGle 

Google Messages proti 
vsem. Mu bo uspelo?

Google je že pred časom mobilnemu operacij-
skemu sistemu Android dodal storitev Rich 

Pri podjetju Google zagotavljajo, da bodo do-
datne možnosti za sporočilno aplikacijo Google 
Messages v ostalih državah na voljo do konca 
leta. Zanimivo bo videti, kako bodo na takšno 
razširitvijo možnosti sporočanja reagirali teleko-
munikacijski operaterji. Poleg tega bo seveda 
zanimivo spremljati, kako bo na to reagirala kon-
kurenca.

Digital Innovation:  
Social and Economic Impact
18.–20. marec 2020  |  Portorož, Slovenija
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Living bits and things je vodilni mednarodni dogodek o praktični uporabi digitalnih tehnologij, ki poteka že od 
leta 2011. Spoznajte kakšno je stanje, kakšni so trendi in na kakšen način lahko v vašem podjetju ali organizaciji 
praktično izkoristite prednosti digitalnih tehnologij, izboljšate poslovanje ter povečate prihranke in prihodke. 

V letu 2020 se Living bits and thing povezuje z 39. mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti z 
naslovom »Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne preobrazbe« v organizaciji Fakultete za organizacijske 
vede, Univerze v Mariboru.

Organizator in izvajalec: Eurocon d.o.o.

www.eurocon.si
www.livingbitsandthings.com
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Projektno vodenje
Agilnost v organizaciji in projektnem 

managementu
Preobrazba modernega IT-ja v praksi

Kako ITIL 4 odgovarja na višje zahteve v IT-ju

KONFERENCA:

DELAVNICE: 
Iz teorije v prakso

Mednarodna konferenca  
projektnega managementa in IT-ja 

TOGETHER IN EXCELLENCE 2020 

17.-18. 
MAREC

2020

Vsebine, govorniki in prijave na 
togetherinexcellence.si.

hUaWei 

Prepogljivi Huawei 
Mate X z vrtoglavo 
visoko ceno
Pri podjetju Huawei so nedavno napovedali raz-
položljivost preklopnega pametnega mobilne-
ga telefona Mate X, ki je bil javnosti razkrit že ju-
nija letos. Čeprav podjetje zanj na Kitajskem 
zahteva vrtoglavih preračunanih 2.200 evrov, je 
bil novinec razprodan v zgolj eni minuti. V trgo-
vinah je ponovno na voljo od 22. novembra, pri 
čemer naj bi tokrat šlo za precej večjo pošiljko 
priljubljene naprave. 

Trenutno še ni podatkov o tem, kdaj bo novost 
na voljo tudi na drugih trgih, saj bo moralo pod-
jetje Huawei prej premostiti številne težave. 
Prva težava so seveda sankcije Združenih držav 
Amerike, ki jim ni videti konca. Druga večja teža-
va pa je odsotnost Googlovih aplikacij, ki so za 
mnoge uporabnike po svetu nujne pri uporabi 
pametnega mobilnega telefona. Tretja težava je 
maloprodajna cena pametnega mobilnega te-
lefona Huawei Mate X. Ta bo morala biti za us-
peh na globalnem trgu precej nižja. 
Maloprodajna cena prepogljivega pametnega 
mobilnega telefona Huawei Mate X po mnenju 
nekaterih strokovnjakov, vsaj glede na strojno 
opremo, ni pretirano visoka. Ta namreč obsega 
kakovosten zaslon, ki v raztegnjenem načinu 
meri kar 20,3 centimetra oziroma 8 palcev, v za-
prtem načinu pa ima uporabnik na voljo kar tri 
zaslone, pri čemer dva merita 16,8 centimetra 
oziroma 6,6 palca in nudita izris slik z ločljivostjo 
2480 x 1148 slikovnih točk, eden pa meri 16,2 
centimetra oziroma 6,38 palca in nudi izris slik z 
ločljivostjo 2480 x 2200 slikovnih točk. Pri pame-
tnem mobilnem telefonu Huawei Mate X za te-
koče poganjanje mobilne programske opreme 
skrbi mobilni procesor Kirin 990 v navezi z osmi-
mi gigabajti sistemskega pomnilnika. Tu najde-
mo še vgrajeni pomnilnik s 512 gigabajti prosto-
ra, podporo za mobilno omrežje 5G in kar tri di-

gitalne fotoaparate ločljivosti 40 milijonov sli-
kovnih točk, 16 milijonov slikovnih točk in 8 mili-
jonov slikovnih točk. Za dolgo avtonomijo delo-
vanja skrbi baterija zmogljivosti 4.500 miliamper 
ur, ki jo je mogoče od 0 do 85 odstotkov napol-
niti v pičlih 30 minutah, kar je nedvomno 
nadvse priročna lastnost.

oPera soFtWare 

Ste že preizkusili novo 
Opero 65?

Opera je vse prej kot priljubljen spletni brskal-
nik, saj ga trenutno uporablja le okoli dva od-
stotka uporabnikov svetovnega spleta na na-
miznih in prenosnih računalnikih. Kljub temu 
gre za odličen izdelek. Najnovejša različica sple-
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Kupon se lahko unovči pri vseh naročilih prenosnikov, računalnikov in monitorjev 
v spletni trgovini PoceniPC.com ali v poslovalnici na Erjavčevi 18 v Novi Gorici. 

Kupon je veljaven do 31. 12. 2020.

Koda: RN2020

B O N  Z A  2 0  €

Making IT better

tnega brskalnika Opera med drugim prinaša iz-
boljšano blokiranje sledilcev in novo naslovno 
vrstico. 
Nova Opera 65 je na voljo za operacijske sisteme 
Windows, MacOS in Linux ter temelji na povsem 
prenovljenem spletnem pogonu Chromium 78. 
Med novostmi najdemo izboljšano blokiranje 
sistemov za sledenje uporabnikom, pri čemer je 
za to zadolžena tehnologija EasyPrivacy. Za 
pospešitev nalaganja strani, spletni brskalnik 
Opera 65 samodejno blokira znane skripte za sle-
denje, uporabniki pa lahko za nameček kar sami 
omogočijo ali onemogočijo blokiranje sistemov 
za sledenje na posameznih spletnih straneh. 
Spletni brskalnik Opera 65 prinaša še prenovlje-
no naslovno vrstico brskalnika z lažjim dosto-
pom do elementov, kot so zgodovina brskanja, 
zaznamki in hitro klicanje. Novost je na voljo za 
brezplačni prenos na spletni povezavi www.
opera.com.

nokia sMart tV 

Nokia kmalu tudi na 
trgu pametnih 
televizorjev
Nedavno smo poročali, da je podjetje OnePlus 
predstavilo njihov prvi pametni televizor, ki ga 
poganja nekoliko prirejeni mobilni operacijski 
sistem Android. Kot kaže, so se za enak korak od-
ločili tudi pri finskem podjetju Nokia. Njegovi 
prvi pametni televizorji bodo sprva na voljo iz-
ključno na indijskem trgu, v primeru uspeha pa 
bodo ti seveda na voljo tudi drugod po svetu, in 
sicer najkasneje v prvi polovici naslednjega leta. 
O pravih pametnih televizorjih podjetja Nokia je 
trenutno znanega bolj malo. Če gre verjeti sple-
tnim govoricam, bodo novinci opremljeni z za-
slonom ločljivosti Ultra HD 4K, uporabnikom pa 
bo na voljo model s 139,7-centimetrsko oziroma 
55-palčno diagonalo. Za kakovosten zvok naj bi 
poskrbel zvočniški sistem JBL Audio, medtem 

ko bo za kakovostni prikaz slik in predvsem 
“globlje” črne barve poskrbela napredna pame-
tna tehnologija. 
Pametni televizorji Nokia Smart TV bodo teme-
ljili na mobilni platformi Android, pri čemer bo 
nameščen Android 9.0 (Pie) s prirejenim grafič-
nim vmesnikom. Tu bo seveda zagotovljen tudi 
dostop do spletnega portala Google Play, kar 
pomeni, da bodo uporabniki imeli dostop do 
številnih aplikacij za Android, kar bo seveda pri-
pomoglo k boljši uporabniški izkušnji. Nokia naj 
bi svoje prve pametne televizorje uradno 
predstavila v mesecu decembru.

aMD ryZen 9 3950X 

Najzmogljivejši 
procesor AMD za 
osebne računalnike
Že pred časom smo se razpisali o nadvse zanimi-
vem procesorju podjetja AMD. Govorimo o pro-
cesorju Ryzen 9 3950X, ki je končno nared za pro-
dajo. Prvi kupci so novinca že prejeli, uradna pro-
daja za običajne uporabnike pa se pričenja te dni. 
Procesor AMD Ryzen 9 3950X za preračunava-
nje podatkov uporablja kar 16 fizičnih proce-
sorskih sredic oziroma 32 procesorskih niti. Pro-
cesorske sredice pričakovano temeljijo na osno-
vi zgradbe Zen 2 in so izdelane s pomočjo 7-na-
nometrske tehnologije, kar pomeni, da bodo 
ponujale večjo zmogljivost ob manjši porabi 

električne energije. Zmogljivost novosti je pri-
merljiva z Intelovim procesorjem Core i9-9920X, 
pri polni obremenitvi pa bo porabil zgolj 105 
vatov električne moči, kar je sicer nekoliko več, 
kot bi si nekateri uporabniki želeli. 
Količina predpomnilnika pri procesorju AMD 
Ryzen 9 3950X znaša skupno kar 72 megabajtov 
(L2 + L3), zato ni bojazni, da bi novincu zmanjka-
lo moči pri najzahtevnejših nalogah. Zagoto-
vljena je podpora za hitre sistemske pomnilnike 
DDR4-3200, osnovna frekvenca delovanja pa 
znaša 3,5 gigahercev. V pohitrenem načinu de-
lovanja frekvenca znaša 4,7 gigahercev. 

Čeprav bo procesor AMD Ryzen 9 3950X po 
zmogljivosti primerljiv z Intelovim procesorjem 
Core i9-9920X, bo njegova maloprodajna cena 
občutno nižja. Za nakup novosti bo namreč v 
Združenih državah Amerike treba odšteti prera-
čunanih 680 evrov, medtem ko je maloprodajna 
cena Intelovega procesorja postavljena na kar 
preračunanih 1.090 evrov. Najboljši procesor 
AMD za osebne računalnike AMD Ryzen 9 3950X 
naj bi na evropski trg prispel še pred koncem le-
tošnjega leta, kar je zagotovo odlična novica.

tesla 

Teslina četrta 
gigatovarna bo v Berlinu

Glavni izvršni direktor Tesle, Elon Musk je v to-
rek potrdil informacijo, da bo Teslina četrta gi-
gatovarna zgrajena v bližini glavnega mesta 

AX elektronika d.o.o. • Špruha 33 • 1236 Trzin • 01 528 56 88 • iktem@svet-el.si • https://iktem.si 

3. konferenca
za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, elektroniko in mehatroniko

Rogla,  hotel  Planja //  18.  – 19.  juni j  2020

https://iktem.si
Strokovna predavanja

Praktične delavnice

Prijetno druženje s strokovnjaki
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Nemčije. Novica je prišla v javnost ravno v ča-
su, ko Musk zaključuje gradnjo tretje Tesline 
gigatovarne v Šanghaju na Kitajskem in le ne-
kaj dni po tem, ko je bila znana vrednost dru-
ge gigatovarne v Buffalu v New Yorku. Tam je 
Musk preobrazil prej SolarCity kompleks v 
drugo Teslino tovarno, ki je zdaj ocenjena na 
vrednost 800 milijonov ameriških dolarjev. 
Teslina prva gigatovarna le streljaj izven Rena 
v Nevadi, se je odprla leta 2016, vendar še 
vedno ni dokončana. 

pa gre ponovno zgolj za PR potezo, za katero 
nismo čisto prepričani, kakšen učinek bi lahko 
imela na poslovanje podjetja 
Zadnjih nekaj let je Musk vsake toliko časa 
malce podražil javnost z napovedmi, da naj bi 
naslednja Teslina gigatovarna stala nekje v 
Evropi. Seveda je Nemčija bila takoj med glav-
nimi kandidati, kajti avtomobilska industrija je 
v Nemčiji, kljub nekaj težavam in pripravam 
na morebitno krizo, še vedno najmočnejša v 
Evropi in zato primeren cilj Tesle. Musk je med 
drugim še napovedal, da si želi po celem sve-
tu zgraditi od 10 do 12 gigatovarn. Ali je to še 
ena od preambicioznih napovedi Muska? 
Po pisanju tehnološkega portala The Verge 
naj bi prva evropska gigatovarna pričela z 
obratovanjem do leta 2021. Tesla napoveduje, 
da bo v novi gigatovarni potekala proizvo-
dnja dveh modelov: Model 3 in Model Y. Zato 
naj bi bila tovarna po vseh specifikah najbolj 
podobna tisti v Šanghaju. 
Če smo čisto natančni, nova tovarna v okolici 
Berlina v resnici ni Teslina četrta, če štejemo 
vse tovarne. Podjetje trenutno sestavlja vse 
modele v nekdanji Toyotini tovarni v Fremon-
tu v Kaliforniji, prav tako pa upravlja Seatovo 
tovarno v bližini Toyotine. Ravno v tem času 
pa gradi še en proizvodni kompleks, in sicer v 
Lathropu v Kaliforniji. 

“Berlin je čudovit”, je povedal Musk po tem, 
ko je prejel nagrado nemške revije Auto Bild, 
Golden Steering Wheel. “Berlin naravnost 
obožujem”, je še dodal. Takšnih in podobnih 
izjav Elona Muska smo sedaj že vajeni, vpraša-
nje pa je, ali bo tokratni načrt Musku uspel ali 

GooGle 

Nam bo YouTube 
blokiral račun zaradi 
programa AdBlock?
Oglasi zagotavljajo brezplačen dostop do sple-
tnih vsebin in so v določenih primerih celo upo-
rabni, vendar le, če do uporabnikov niso preveč 
vsiljivi. Ker pa ni vedno tako, uporabniki vse bolj 
množično posegajo po programskem dodatku 
AdBlock, ki preprečuje prikaz oglasov pri predvaja-
nju videovsebin na številnih portalih. Zaradi tega 
ne preseneča, da se tovrstnemu programskemu 
orodju poskuša zoperstaviti vse več ponudnikov 
spletnih storitev, vključno s podjetjem Google.
Google je prvi korak v boju proti programskemu 
dodatku AdBlock naredil s spremembo pogojev 
uporabe spletnega portala YouTube. V njih je 

Konferenca Informatika 
v javni upravi 2019

Več na: iju2019.iju-konferenca.si

Državna informatika:  
kje smo in 

kam gremo?

Kongresni center 
Brdo pri Kranju

16. in 17. december 2019

Poudarki konference:
• predstavitve dosežkov
• primerih dobrih praks  

doma in v tujini
• sodelovanje med javnim  

in zasebnim sektorjem 
• sodobne smeri razvoja 

informatike.
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namreč zapisano, da bi lahko v primeru upora-
be tovrstnih programskih dodatkov ostali brez 
uporabniškega računa. To v praksi pomeni, da 
nam bi lahko podjetje Google ukinilo uporabni-
ški račun za dostop do YouTuba. Nova pravila 
uporabe spletnega portala bodo stopila v velja-
vo 10. decembra letos. 
Trenutno še ni povsem znano, ali bo podjetje 
Google dejansko izvedlo grožnjo blokiranja 
uporabniških računov v primeru uporabe pro-
gramov za blokiranje oglasov. Več o tem pa bo 
seveda znanega v prvih tednih meseca decem-
bra, ko bodo pravila dejansko stopila v veljavo.

sPlet 

Google bo označil vse 
počasne spletne strani

Pri Googlu preizkušajo možnost, kako bi s po-
sebno značko “sramote” označili vse počasne 
spletne strani znotraj njihovega brskalnika Go-
ogle Chrome. Vodja njihove ekipe v blogu poja-
snjuje, da se zna zgoditi, da bo Chrome res po-
sebej zaznaval, katere strani delujejo hitreje in 
katere počasneje. “Preizkušamo več oblik, načr-
tujemo pa tudi testiranje, da bi ugotovili, katera 
bo za uporabnike prinesla kar največ koristi”, je 
komentiral njihove načrte. 

mesta, “izdelana na način, ki jih na splošno upo-
časni.” Chromova ekipa raziskuje tudi, kako pre-
poznati spletna mesta, ki se bodo počasi nala-
gala na podlagi strojne opreme naprave ali sla-
be omrežne povezljivosti, torej, da ne bi kazno-
vali strani na podlagi nekih drugih dejavnikov, ki 
niso nujno vsebinski. 
Googlova ekipa predvsem preizkuša različne 
verzije splash ekranov, vmesnikov med klikom 
uporabnika na URL vrstico in dejanskim vizual-
nim stikom s spletno stranjo. Tak zaslon za nala-
ganje bi bil zelen, če je pričakovati, da se bo 
stran naložila hitro ali rdeč, če se stran navadno 
nalaga počasi. 
“Te naše ideje glede označevanja počasnih in 
hitrih strani so plod sodelovanja številnih delov-
nih skupin znotraj našega podjetja, cilj pa je 
uporabnikom zagotoviti kar najboljšo izkušnjo”, 
je dejal tiskovni predstavnik Chroma. “V našem 
poskusu želimo biti taktni, da pripravimo dodat-
no storitev, ki bi bila hkrati uporabna in dostop-
na oziroma izvedljiva za razvijalce.” 
Natančno ni znano, kdaj se bo novi sistem značk 
dejansko pojavil v Chromu, vendar so pri Goog-
lu pred kratkim predstavili načrte na vrhu pod-
jetja Chrome Dev v San Franciscu. Novosti ob 
rob so objavo o načrtovanem posegu oblikova-
li z dobršno mero previdnosti. Google bo verje-
tno pričel z iskanjem takojšnjih povratnih infor-
macij od spletnih razvijalcev, preden bo nada-
ljeval z delom.

GooD GaMe 

10 ekip na prvem Good 
Game dogodku v 
Sloveniji
V Ljubljani je konec preteklega tedna potekal 
prvi Good Game dogodek pri nas, ki ga je orga-
niziral MPG Ljubljana. V petek, 22. novembra je 
Nogometno hišo zabave v BTC Cityju napolnilo 
kar 10 ekip različnih slovenskih podjetij, ki so se 

V prihodnosti bi lahko oblikovali posebno novo 
značko, ki bo zasnovana tako, da označi spletna 

družili in zabavali na e-sport gaming dogodku. 
Namen Good Game dogodka je podjetjem 
omogočiti drugačen in bolj kreativen način 
networkinga. 
Celodnevno dogajanje se je vrtelo okrog dvo-
bojev v igrici Counter Strike Global Offensive. V 
e-sport tekmi je sodelovalo 10 ekip slovenskih 
podjetij, vsaka s po 6 igralci: WOOP!, TT Squad 
(Outfit7), TT Gang (Outfit7), MPG Merch, L’oreal, 
Dint CS Team, Telemachos, Radio 1, Telemach 
GO in Red Bull. V finale se je uspelo prebiti eki-
pama TT Squad (Outfit7) in Telemach GO, kjer je 
po hudem boju s 16:14 zmagala ekipa TT Squad 
iz Outfit7. 
Gaming dogajanje je organizator popestril z 
dobro glasbo, hrano in pijačo ter sponzorskimi 
aktivnostmi. Celoten dogodek pa je sodelujo-
čim omogočil sproščeno druženje, nova 
poznanstva in izmenjavo izkušenj. 
Good Game Global je mednarodna e-sport 
platforma, ki je v preteklih letih na območju Bal-
kana uspešno izpeljala že več gaming dogod-
kov, s čimer mladim podjetjem omogoča pove-
zovanje in sodobno obliko podjetniškega dru-
ženja. Pri nas je bil dogodek prvič organiziran 
pod okriljem agencije MPG Ljubljana. Glede na 
odzive in uspešnost dogodka, prvi dogodek za-
gotovo obeta veliko tudi v prihodnje. Letošnji 
dogodek so omogočili: Samsung, Microsoft, 
Outfit7, Dimit, Franck in drugi. 

Več info na: www.potdozdravja.si 

MASAŽA NA DELOVNEM MESTU

SPROSTI NAPETOST

POVEČA STORILNOST

KREPI ZDRAVJE

IZBOLJŠA KONCENTRACIJO

Presenetite svoje zaposlene z mobilno 
masažo na delovnem mestu za boljše 
počutje in večjo produktivnost.
Masaža poteka v oblačilih na 
posebnem stolu v vašem podjetju.

PRIPOROČA
UREDNIŠTVO

RAČUNALNIŠKIH 

NOVIC
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Dva zanimiva startupa pod okriljem 
ABC pospeševalnika
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ABC Accelerator je svojo zgodbo začel v času, ko 
je bil največji poudarek na izobraževanju star-
tupov, ki naj bi jim omogočilo hiter preskok na trg. 
Pripravili so odličen program, ki je privabil tudi ve-
liko startupov iz tujine in se odločili za širitev pro-
grama preko lastnih podjetij v Munchnu in Silici-
jevi dolini. Ugotovili so, da startupi za dobre eva-
luacije potrebujejo precej več. V letu 2019 so z no-
vo ekipo spremenili metodologijo tako, da akce-
leratorski program dela prilagodijo vsakemu star-
tupu posebej, pomagajo jim odpravljati težave 
pri njihovem delu in razvoju, odpirajo prodajne 
poti, pomagajo pri iskanju proizvajalcev, novih so-
delavcev in v logistiki tako, da v čim krajšem času 
dvignejo njihovo vrednost na 2 do 5 milijonov 
evrov ter jih nato povežejo z zainteresiranimi inve-
stitorji. Nova ekipa stremi k viziji, da postane ABC 
Accelerator stična točka med inovacijami, nalož-
bami in gospodarstvom. Dva od njihovih izredno 
zanimivih projektov, ki jih podpirajo in razvijajo: 
 
Denarnica hiWiZe 
Ideja za HiWize strojno denarnico se je porodila iz 
pomanjkanja uporabniku prijaznih rešitev, saj je v 
praksi ta pogosto prepuščen več različnim ponu-
dnikom, opremi in zelo strmi krivulji učenja pri 
spoznavanju in uporabi kriptovalut. Tako se je 
porodila ideja o celovitem ekosistemu, ki bi zago-
tavljal uporabniku prijazno in varno tehnologijo 
za celovito upravljanje in uporabo kriptovalut. 
HiWize je unikaten premium produkt, ki bo prep-
ričal tudi najzahtevnejše uporabnike. Prvi na trgu 
so ponudili dvojni način hranjenja kriptovalut na 
t.i. hot in cold denarnici. Prvi hrani osebne ključe 
kar na pametnem telefonu in ponuja srednji nivo 
varovanja. Primeren je za manjše zneske oz. za 

dnevno uporabo brez strojne denarnice. Cold 
denarnica pa prikazuje stanje, vendar je pošilja-
nje mogoče le s proženjem transakcije s potrdi-
tvijo na strojni denarnici in na tak način zagota-
vlja najvišji možen nivo varovanja privatnih klju-
čev, saj le ti nikoli ne zapustijo strojne denarnice. 
Strojna oprema je designerska in je prva mobil-
na naprava na svetu brez kakršnih koli odprtin 
in gumbov. Naprava se prižge z zaznavanjem 
dotika na ekranu, vsebuje pa tudi IPS barvni za-
slon na dotik. Naprava komunicira z uporabo vi-
soko varovanega protokola preko Bluetooth 
Low Energy in le v radiju okoli 3 metre vidne raz-
dalje. Naprava je v prvi vrsti namenjena uporabi 
s pametnim telefonom, vendar je združljiva tudi 

sete iz spletne trgovine Google Play na naprave 
Android. Namen je vsem omogočiti ustvarjanje 
športnih video vrhuncev. Poglejmo, kako deluje. 
Trenutno je najcenejši način za ustvarjanje video 
povzetka dogodka oziroma vrhuncev nekega do-
godka ta, da na primer posnamemo nogometno 
tekmo v celoti, video naložimo na napravo in ga 
nato uredimo tako, da nepomembne dele izbriše-
mo. To redko počnemo s telefonom, predvsem za-
radi omejenega pomnilnika in kapacitete baterije. 
Aplikacija HighLights vam bo delo močno olajša-
la. S telefonom snemate dogodek, pri najboljših, 
ključnih trenutkih oziroma vrhuncih tapnete po 
zaslonu – in na telefon se bo shranilo zgolj, kar ste 
želeli. Shranilo se bo nekaj sekund pred tem, ko 
ste tapnili in nekaj po tem. Inovativni algoritem 
neprestano obdeluje videe. Posnetkov, za katere 
uporabnik ne želi, da so posneti, ne shranjuje. 
Še bolj nazorno: Nogometna tekma traja 90 mi-
nut, za kar bi na telefonu pri nekem povpreč-
nem snemanju (FHD 1080p, 16/9) porabili prib-
ližno 12 gigabajtov. V resnici pa je bilo na tekmi 
ključnih 3 do 5 minut. Če boste uporabili aplika-
cijo HighLights, bodo ključni trenutki, ki jih bos-
te zajeli, porabili do 98 odstotkov manj prostora. 
Vrhunce tekme bo aplikacija tudi združila v en 
posnetek, tako da boste imeli na telefonu po-
poln povzetek igre. A ne omejujte se le na no-
gomet in odkrijte še več načinov uporabe apli-
kacije – pri ostalih športih, snemanju prazno-
vanj, otroških igrah… 
Več informacij najdete na povezavi 
www.midfieldproject.com. 

z osebnimi računalniki. Podjetje bo v prihodno-
sti ponudilo tudi plačilno kartico in menjalniške 
storitve, ki bodo skupaj tvorile celovit nabor 
vseh funkcij, ki jih uporabnik potrebuje.  
Več informacij najdete na povezavi 
www.hiwize.com 

aPlikacija hiGhliGhts 
Startup projekt MidField predstavlja zanimivo in 
nadvse uporabno aplikacijo HighLights. Gre za 
pametno brazplačno orodje, ki ga lahko prene-
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.. s PoMočjo naMiZnih in Mobilnih aPlikacij, ProGraMoV in PoDobno si lahko Danes Močno olajšaMo oPraVila, PreDVseM Pa 
oPtiMiZiraMo DeloVne Procese ..

Optimizirajte delo z modernimi 
poslovnimi rešitvami

Ko govorimo o ključnih dejavnikih uspeha pod-
jetja (poleg odlične poslovne ideje, seveda), 
imamo v mislih še številne poslovne rešitve in 
programsko opremo, ki jih je prinesla digitaliza-
cija poslovanja. Digitalizacija ni prinesla le spre-
memb pri številnih poslovnih procesih, ampak 
je mnoge poslovne procese tudi združila in za 
kar nekajkrat pospešila v primerjavi s časom, ki 
so ga prej porabil zaposleni z ročnim delom. Si 
še predstavljate ročno računovodstvo ali doku-
mentni sistem, ki temelji na fasciklih? 
 
PosloVne rešitVe in ProGraMska oPreMa 
Poslovne rešitve segajo na vsa področja poslo-
vanja, od sistemov za upravljanje tiskanja pa vse 
do računovodstva. Medtem ko so se te rešitve 
še pred časom nahajale na fizičnih oziroma na-
videznih strežnikih v podatkovnih centrih, se 
zdaj vse bolj uveljavljajo v oblaku. Med vsemi so 
še posebej zaživeli sistemi za upravljanje s stran-
kami CRM, saj ponujajo takojšen dostop do po-
datkov, sprotno analizo in napovedi ter kolabo-
racijo podatkov od ostalih uporabnikov oziroma 
zaposlenih v podjetju. 
Med poslovnimi rešitvami in programsko opre-
mo za izboljšanje poslovanja najdemo še siste-
me, kot so HRM, BI, ERP in podobno. Gre za na-
predna orodja, ki podjetjem pomagajo, da so nji-
hove odločitve hitrejše in boljše, saj je informacij-
ska podpora za procese odločanja bolj izpopol-
njena kot kadarkoli prej. Ta orodja v praksi omo-
gočajo planiranje virov na ravni celotnega podje-
tja, kot je upravljanje z nakupi, upravljanje s pro-
dajo, nadzor denarnih tokov, izdelava prednas-
tavljenih poročil in grafov ter še mnogo več. Po-
leg tega se omenjena orodja uporabljajo tudi za 
upravljanje s strankami oziroma kupci, saj omo-
gočajo hitro in učinkovito upravljanje z njihovimi 

podatki, računi, naročili in podobno. Še posebej 
pa so zanimiva tista poslovna orodja, ki so na vo-
ljo kot storitev v oblaku, saj za pričetek poslovanja 
potrebujemo le malo zagonskega kapitala. 
Poslovnih rešitev je na trgu veliko, zato moramo 
biti pri njihovi izbiri še toliko bolj previdni. Če ho-
čemo doseči največji možni učinek, moramo na-
mreč izbrati tisto poslovno rešitev, ki bo pisana 
na kožo našemu poslovanju in našim poslovnim 
procesom. Poleg tega se je treba zavedati, da 
uvedba sodobnih poslovnih rešitev ni enostav-
na, saj je potrebnega kar nekaj truda, preden bo-
do pozitivni rezultati vidni v praksi. Kljub temu se 
investicija v poslovne rešitve nedvomno splača. 
 
PoDPora PosloVanjU  
Pri poslovanju predvsem manjša podjetja nale-
tijo na nemalo administrativnih ovir, ki jih lahko 

premostijo z uporabo rešitev poslovne podpo-
re. Marsikatero podjetje za administrativna dela 
niti nima lastnih kadrov, kaj šele računovodske-
ga servisa in kadrovske ali pravne službe. Vrst 
podpornih storitev je več. Za katere se bodo 
podjetja odločila, pa bo odvisno predvsem od 
trenutnih potreb. 
Med klasičnimi oblikami podpore poslovanja 
najdemo podjetja, ki nudijo storitve priprave 
pogodb, internih aktov in pravilnikov. Tu seveda 
ne gre spregledati podjetij, ki svetujejo pri kad-
rovskih postopkih (sklepanje delovnih razmerij, 
izvajanje nalog v zvezi z delovnimi razmerji, pla-
čami ter drugimi pravicami in obveznostmi za-
poslenih) ter tistih pravnih subjektov, ki organi-
zirajo in vodijo pisarniško poslovanje, finančno-
-analitično poslovanje ter plačilne storitve. Ne 
gre spregledati niti podjetij, ki se ukvarjajo s sve-
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www.mlcljubljana.com

MANAGEMENT POSLOVNO
PRAVO

DIGITALNO
POSLOVANJE

·   Visokošolski program
·   Magistrski program

Vpisujemo v študij 
managementa in 
poslovnega prava:

tovanjem pri upravljanju s terjatvami, zavarova-
nju terjatev in tistih, ki nam bodo v pomoč pri 
registraciji spletne domene, urejanju gostova-
nja na strežniku in pripravi naprednih spletnih 
predstavitev. 
Na trgu skratka najdemo veliko podjetij (pred-
vsem manjših), ki so specializirana za nudenje 
točno specifičnih podpor poslovanju, nekaj pa je 
tudi takih, ki nudijo celovit paket poslovnih reši-
tev. Za kakšno podporo poslovanju se bomo od-
ločili, bo odvisno od trenutnih potreb podjetja. 
 
iZboljšeVanje PosloVnih ProcesoV V 
PoDjetjU 
Podjetja se morajo na spremembe v okolju ves 
čas odzivati in se jim prilagajati. V primeru, da 
organizacija na spremembe v okolju ne odrea-
gira ustrezno in predvsem pravočasno s spre-
membami v organizaciji, se v podjetju pojavijo 
težave v delovanju, ki kasneje vplivajo tudi na 
uspešnost organizacije. Eden izmed pomemb-
nejših vidikov za izboljševanje delovanja oziro-
ma preprečevanja nastajanja težav v podjetjih, 
je tudi prenova poslovnih procesov v organiza-
cijah. To v praksi pomeni, da morajo vodilni v 
podjetju temeljito pregledati trenutne procese, 
jih kritično analizirati in oceniti, katere procese 
bi bilo mogoče izboljšati. 
K izboljšanju poslovnih procesov v podjetju zad-
nji čas vse bolj prispeva tudi umetna inteligenca. 
Ta je že začela pronicati v vse pore poslovanja 
podjetij. Umetna inteligenca in učenje strojev 
bosta postali nujna dela pri razvoju novih rešitev 
za poenostavitev operacij in procesov: za imple-
mentacijo novih, inovativnih rešitev in poslovnih 
modelov, ki avtomatizirajo kompleksne procese, 
bo potrebna progresivna strategija. Umetna in-
teligenca in strojno učenje bosta postali ključni 
za nove IT rešitve, ki bodo pomagale podjetjem, 
da zapolnijo tiste IT vrzeli, ki nastajajo danes. Do-
bili bomo bolj moderne IT rešitve in pametnejše 
procese, ki bodo optimizirani. Programska opre-

ma bo podjetja prisilila, da svoje kupce vključijo 
v svoje poslovanje. S tem bodo dosegla bolj 
učinkovito poslovanje in boljše rezultate. 
Skrbi glede tega, kako bo napredna umetna in-
teligenca vplivala na delovno okolje prihodnosti, 
niso novost, temveč se v stroki in tudi v poslov-
nem svetu pojavljajo že kar nekaj časa. Umetna 
inteligenca bi lahko marsikatero delovno mesto 
spremenila v “nekoristno” in “neuporabno”. Ena 
od aktualnih raziskav, narejena v začetku letoš-
njega leta, kaže na to, da bi lahko roboti nado-
mestili četrtino človeških delovnih mest do leta 
2030. Zaradi tega bi morala podjetja že danes 
poskrbeti, da bodo zaposleni opremljeni z vešči-
nami, s katerimi se bodo lahko soočili ob priho-
du umetne inteligence. Vsekakor to ne bo za ni-
kogar lahka naloga, tako za podjetje, zaposlene 
in tudi tiste, ki bodo izvajali izobraževanja. 
 
e-Pisarne in Pisarniške storitVe 
Digitalizacija poslovnih procesov nas je pripelja-
la do tako imenovanih e-pisarn, ki so dostopne 

24 ur na dan, sedem dni v tednu in niso lokacij-
sko omejene. Podjetniku ali zaposlenemu je 
lahko tako na voljo bistveno večja svoboda pri 
njegovem delu, ki prinaša veliko prednosti, kar 
včasih ni bilo mogoče. Večja konkurenčnost pri 
uporabi e-pisarn se kaže že pri sami ceni, saj ni 
začetnih investicij, storitev pa se lahko začne 
uporabljati takoj. Stroški uporabe storitve so 
nižji kot pri fizični pisarni. Dostopnost pisarne 
od koderkoli pomeni, da smo lahko našim stran-
kam vedno na voljo takoj, kar pomeni hitrejšo 
odzivnost in ob kvalitetno opravljeni storitvi tu-
di večje zadovoljstvo strank. 
Vzdrževanje strojne opreme je z izjemo naših 
naprav na strani ponudnika storitve, ki poskr-
bi, da vse poteka nemoteno. Optimizacija de-
lovnih procesov v smislu večje povezanosti 
storitev in večje enostavnosti, nam prinese 
več prostega časa, saj delo opravimo hitreje 
in lahko dodaten čas porabimo za druge 
opravke. E-pisarna oziroma poslovanje v ob-
laku je kot že rečeno, lahko velika konkurenč-
na prednost, ki pa vseeno zahteva previ-
dnost. Ko govorimo o oblaku, se vedno poja-
vi vprašanje varnosti v smislu “Kako varen je 
sistem?”, vendar je tu bolj na mestu vpraša-
nje, ali je uporabnik usposobljen za varno de-
lo s takšnim sistemom. Večina vdorov v ob-
lačne račune se namreč zgodi zaradi slabo iz-
branih in nastavljenih gesel, ki so preveč 
predvidljiva. 
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oPreMa in rešitVe Za PoDjetja 
VZDržeVanje in serVis račUnalnikoV 
Kakor vse naprave, tudi računalniki potrebujejo 
redno vzdrževanje. Pri avtomobilu redno menja-
vamo olje in zavorne ploščice, ker je od njih odvi-
sna varnost, prav tako osebni računalniki vsebuje-
jo gibljive in negibljive dele, od katerih je v veliki 
meri odvisno zanesljivo delovanje in nenazadnje 
zadovoljstvo zaposlenih. Aplikacije in avtomatizi-
rani sistemi bodo delovali nemoteno le, če bomo 
skrbeli za naprave, na katerih programska oprema 
deluje. Zato ne preseneča, da tista poslovna oko-
lja, ki preveč varčujejo pri vzdrževanju svojih 
naprav, pogosto plačajo najvišji davek v smislu za-
mujanja s procesi ter izpadom sistema ali storitve. 

PosloVni Prenosniki, tablice in Mobilni 
teleFoni 
Ker delo postaja vse bolj mobilno, je ključnega 
pomena, da za svoje delo izberemo ustrezen 
pametni mobilni telefon in tablični računalnik. 
Na današnjem globalnem trgu najdemo že veli-
ko izbiro različnih naprav. Ko se odločate za no-
vo mobilno napravo, bodite pozorni na strojne 
specifikacije, ki kažejo na zmogljivost mobilne 
naprave, na njeno odpornost (če jo boste veliko 
uporabljali na terenu) in združljivost sistemov. 
Če v podjetju večinoma uporabljate mobilne 
naprave Android in operacijski sistem Windows, 
potem ni najbolj smiselno, da izberete telefon z 
operacijskim sistemom iOS ali računalniškim 
MacOS, saj obstaja velika verjetnost, da boste 
imeli težave pri združljivosti z ostalimi naprava-
mi. Po drugi strani pa poslovni prenosniki, tabli-
ce in mobilni telefoni postajajo vse bolj zmoglji-
vi in večopravilni, tako da je le še vprašanje časa, 
kdaj bodo povsem nadomestili namizne raču-
nalnike. Vzrok tiči v tem, da se vse več dela opra-
vi zunaj poslovnih prostorov podjetja. Tista 
podjetja, kjer so zaposleni mobilni, so v dana-
šnjem času precej bolj uspešna pri poslovanju. 
 
Mrežna oPreMa Za PoDjetja 
Dostopnost podatkov na kraju in v trenutku, ko 
jih potrebujemo, je danes ključen predpogoj us-
pešnosti poslovnih sistemov. Povezane komuni-
kacije omogočajo celovitejše povezovanje vseh 

komunikacijskih kanalov in s tem hitrejše odloča-
nje. Število komunikacijskih kanalov vseskozi na-
rašča, zato je kakovostna mrežna oprema ključna 
za uspeh podjetja. Dandanes podjetja vse bolj iš-
čejo alternativne možnosti pri izbiri mrežnih sis-
temov in rešitev. Če v podjetju nimate svoje IT 
službe, si zagotovite takega ponudnika, ki vam 
bo hitro in zanesljivo znal postaviti mrežno opre-
mo, jo vzdrževati in tudi odpraviti težave pri mo-
rebitnih izpadih. Varčevanje na mrežni opremi se 
vsaj na dolgi rok zagotovo ne splača. 
 
Mobilno PosloVanje 
Mobilno poslovanje v najširšem smislu pomeni 
nakup in prodajo blaga ter storitev preko brez-
žičnih prenosnih naprav, osebnih prenosnih 
mobilnih telefonov in osebnih digitalnih po-
močnikov. Mobilno poslovanje je znano kot na-
slednja generacija e-poslovanja. Seveda je pri-
sotno tudi v poslovnem svetu, saj je danes veči-
na poslovnih procesov vedno na dosegu roke. 
Mobilno bančništvo, službena elektronska po-
šta, vsi naši kontakti, slike, dokumenti - vse to in 
še več vedno nosimo s seboj. 
 
nakUP ali najeM it oPreMe?
Na trgu je vedno več ponudnikov, ki ponujajo 
najem računalniške opreme. Pa vendar se še ved-
no soočamo z dilemo, ali računalniško opremo 
kupiti ali najeti. Po eni strani se zdi najem računal-
niške opreme boljša izbira kot nakup, saj so stro-
ški predvideni že vnaprej, omogoča zadnjo razli-
čico poslovne programske opreme in ponuja 

vzdrževanje strojne opreme, ko pa le-te ne pot-
rebujemo več, jo enostavno vrnemo. Po drugi 
strani pa je na voljo nakup, pri katerem odšteje-
mo določen znesek za novo IT opremo, kasneje 
pa naj dodatnih stroškov ne bi bilo. Kljub temu se 
v zadnjem času vse več podjetij odloča za najem 
IT opreme. Podjetja, ki so specializirana na tem 
področju, bodo namreč poskrbela za redno me-
njavo obrabljenih in okvarjenih delov računalni-
kov, telefonov, tiskalnikov, strežnikov in drugih 
sistemov z namenom dolgega in nemotenega 
delovanja. Če imamo v podjetju veliko IT opre-
me, je brez dvoma to precej boljša odločitev.

Varnost 
Ker je vse več poslovanja odvisnega od mobil-
nih naprav in ker na njih hranimo vse več oseb-
nih podatkov, je ustrezna zaščita ključnega po-
mena. Naše naprave so namreč postale privlač-
ne za nepridiprave, ki se želijo okoristiti s proda-
jo ukradenih predmetov, za nas pa predstavljajo 
veliko škodo, saj je sama vrednost naprave pri 
tem še najmanjši del škode - veliko več so vred-
ni podatki, ki morajo biti vedno šifrirani. Sam 
proces vzpostavitve preteklega stanja pa je lah-
ko boleč, če predhodno ne poskrbimo za kako-
vostne varnostne kopije, ki nam bodo v primeru 
tovrstnih incidentov prihranile glavobol, kar še 
posebno velja v poslovnem svetu. 
O varnostnih kopijah poslušamo že, odkar poz-
namo računalnike in mobilne naprave. Zanimi-
vo, da jih danes marsikdo še vedno ne izdeluje. 
Kakovostne in ažurne varnostne kopije nam lah-
ko prihranijo ogromno nevšečnosti in denarja, 
ko pride do okvare sistema, odpoved katerega 
izmed diskov, kraje ali vdora v sistem. Gre za rela-
tivno poceni rešitev, seveda odvisno, na kakšen 
način k njej pristopite. Strošek je vsekakor manjši 
od škode ob incidentu. Pri varnostnih kopijah 
vam seveda ni treba kopirati vsega, kar imate na 
svojih napravah, le pomembne poslovne in 
osebne podatke. Podobno, kot je treba vzdrže-
vati opremo, da nemoteno deluje, je treba vzdr-
ževati razpoložljivost informacijskega premože-
nja organizacije, da lahko nemoteno posluje.
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.. PosloVanje PoDjetij Danes težko PriMerjaMo s tistiM PreD nekaj leti ali Desetletji. Z DiGitaliZacijo sMo naMreč Marsikateri Proces PoenostaVili 
in oPtiMiZirali ..

IN IN 

Dober poslovno-informacijski sistem 
je pogoj za digitalizacijo

InIn d.o.o.
Ciril Metodova 38

9000 Murska Sobota

E: inin@inin.si
W: www.inin.si

T: (02) 534-14-10

Pogoj za uspešno digitalizacijo poslovanja pod-
jetja je nedvomno poslovno-informacijski sis-
tem, ki to omogoča. Dober poslovno-informa-
cijski sistem mora zagotavljati povezljivost ozi-
roma integracijo z drugimi sistemi, ki jih podje-
tje uporablja, da se podatki in dokumenti pre-
našajo avtomatizirano. S tem v podjetju dobi-
mo celovito rešitev, uporabnikom prihranimo 
ogromno časa, zmanjšamo število napak, 
zmanjšamo stroške ter poenostavimo delo za-
poslenih. 
Rešitev, ki jo imamo v podjetju, nam mora omo-
gočati digitalizacijo poslovanja oziroma poveča-
nje učinkovitosti poslovnih procesov z vpeljavo 
centralnega informacijskega sistema, ki omogo-
ča integracijo z drugimi sistemi ter avtomatizaci-
jo operacij. Le tako vemo, da smo na pravi poti. 
 
iZZiVi, ki jih rešUje DiGitaliZacija 
Kot smo že ugotovili, digitalizacija podjetju pri-
naša koristi na mnogih področjih. Če se je še nis-
te lotili, poglejmo, kako lahko skozi digitalizacijo 
poslovanja rešujemo izzive, kot so: 
 
• Veliko informacij in podatkov o poslovanju 

podjetja je še vedno v papirnati obliki – z dob-
rim ERP sistemom, ki poleg povezav do e-arhi-
va omogoča tudi analizo podatkov, lahko digi-
talizirate večino dokumentov in podatkov, ki 
nastanejo v vašem podjetju in tako preidete v 
brezpapirno poslovanje. 

• Veliko podatkov in dokumentov se v informa-
cijski sistem podjetja še vedno vnaša ročno – s 
povezavo do drugih sistemov in rešitev ter 
možnostjo uvoza dokumentov lahko količino 
ročnega vnosa zmanjšate na minimum, poleg 
tega pa se število napak občutno zmanjša. 

• Večino dokumentov se potrjuje v fizični obliki – 
z urejenim workflowom znotraj sistema za kre-
iranje in potrjevanje dokumentov lahko preide-
te iz fizične oblike dokumentov v digitalno in 
tako prihranite na tiskanju ter času, potrebnem 
za prenašanje dokumentov med posamezniki. 

• Ogromno časa se porabi za iskanje doku-
mentov – dobro organiziran dokumentni sis-
tem, ki je povezan z vašim centralnim infor-
macijskih sistemom, vam olajša iskanje, shra-
njevanje ter arhiviranje dokumentov. 

• Podjetje ima več sistemov, ki med seboj niso 
povezani in zahtevajo ročno prenašanje po-
datkov – fleksibilen poslovno informacijski 
sistem in dobra ekipa podpore, ki lahko zago-
tovi povezljivost sistema z drugimi, sta ključ 
do avtomatiziranega pretoka podatkov med 
različnimi sistemi. 

 
rešitVe Za DiGitaliZacijo PosloVanja 
V podjetju IN IN vedo, kako pomembna je digi-
talizacija v poslovanju 21. stoletja in prav zato ra-
zvoj svojih rešitev v celoti usmerjajo v to smer. 
Pohvalijo se lahko s številnimi uspešno zaključe-
nimi projekti digitalizacije poslovanja podjetja, 

ki vključujejo implementacijo poslovno infor-
macijskega sistema IPSPlus ter integracijo z zu-
nanjimi rešitvami. Rešitve, ki jih ponujajo, dopol-
njujejo z rešitvami za digitalizacijo, kot so e-ban-
čništvo, e-dobavnice, e-računi, e-inventura s či-
talci in podobno. 
Njihova glavna rešitev je centralni poslovno in-
formacijski sistem IPSPlus, ki je namenjen za ve-
leprodajo, maloprodajo, malo proizvodnjo, do-
move za starejše, računovodstvo in storitvena 
podjetja. Dopolnjujejo ga številne možnosti po-
vezav na zunanje sisteme. Kot primer lahko iz-
postavimo povezavo do B2B portalov podjetij, 
spletne B2C trgovine Magento, naprednega lo-
kacijskega skladišča iWare, dokumentacijskega 
sistema EBA, naprednih proizvodnih (MES) siste-
mov, CRM rešitev, e-arhivov in drugo. 
Potem je tu maloprodajni sistem MPSPlus, ki 
med drugim zajema razširjen promocijski sistem, 
kartice zvestobe, izdaja računov v elektronski ob-
liki na aplikacijo, možnost hitre prijave zaposlenih 
s karticami, prijazen uporabniški vmesnik za bla-
gajnike in še mnogo več. Ta je primeren tudi za 
večje sisteme, možna pa je tudi povezava do sis-
temov SAP, Dynamic NAV in podobno. 
Tretji sklop rešitev predstavljata OSDPlus, sistem 
za kadrovsko evidenco in obračun plač ter TA Stu-
dio, spletna aplikacija za evidenco delovnega ča-
sa, ki omogoča planiranje dela zaposlenih, regi-
stracijo na tri različne načine ter hitro in enostavno 
pripravo podatkov za obračun plač zaposlenih. 
Več preberite na www.inin.si.   (P.R.)
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.. PoDjetja Za sVoje naročnike nenehno iščejo najUčinkoVitejša oroDja, ki jih PoDPrejo Pri DoseGanjU njihoVih ciljeV ..

Business Success d.o.o. 

Tretjina uspeha posameznika je 
odvisna od čustvene inteligence

Zavzetost je neposredno povezana s stopnjo ču-
stvene inteligence (tudi EI oziroma »emotional in-
telligence«), ki je bila na Svetovnem gospodarskem 
forumu izbrana med 10 ključnimi kompetencami 
za prihodnost. Za podporo pri razvoju EI so v pod-
jetju Business Success d.o.o. izbrali učinkovito 
mednarodno uveljavljeno orodje družbe GENOS. 
 
Za PoZitiVno PosloVno okolje in ZaVZete 
soDelaVce 
S programi GENOS Emotional Intelligence pove-
čamo zavzetost zaposlenih, izboljšamo timsko 
sodelovanje, učinkovitost in profitabilnost, iz-
boljšamo prodajno učinkovitost, storitve za 

To je odlično izhodišče za pripravo strategije za 
razvoj vodij in zaposlenih. Razvoj kompetenc 
lahko podprejo s treningi, edutainment dogod-
ki in z individualnimi coachingi. 

skoraj 25-letna traDicija 
Podjetje Business Success d.o.o. že od leta 1995 
zelo učinkovito prenaša znanje s področij ko-
munikacije, vodenja, medosebnih odnosov in 
prodaje v delovne sredine. Dolgoletna tradicija, 
nenehno izpopolnjevanje in prilagodljivost so 
vrednote, ki jih njihovi naročniki cenijo. 

“Razumevanje svojih čustev, 
njihovo obvladovanje in 

razumevanje drugih ljudi je lahko 
najpomembnejša prednost pri 

delu z drugimi.” 

Eric Lupton, izvršni direktor 
Life Saver Pool Fence 

V študiji, objavljeni v Journal of Vocation 
Behavior, so profesor menedžmenta na Far-
mer School of Business Joseph C. Rode in 
njegovi soavtorji ugotovili, da je čustvena 
inteligenca povezana z višjimi plačami in 
večjim zadovoljstvom na delovnem mestu.

Business Success d.o.o. 
 Dolenjska cesta 318, Lavrica 

1291 Škofljica 
tel: 00 386 1 600 30 44 

 GSM: 00 386 41 773 175 
 www.business-success.si 

 helena@business-success.si

stranke in kreiramo pozitivno poslovno okolje. 
Njihov model čustvene inteligence povezuje 6 
kompetenc: zavedanje sebe, zavedanje drugih, 
avtentičnost, čustveno odločanje, »self-mana-
gement« in pozitiven vpliv na delovno okolje. 

Helena Jurca, Business success

Zakaj bi iZbrali raVno njih? 
• Majhne skupine in oseben pristop, 
• intenzivno interaktivno delo, 
• programi, prilagojeni naročnikom (interni tre-

ningi) ali v standardni obliki (razpisani termini), 
• več kot 20-letna tradicija, 
• praktične izkušnje trenerjev zagotavljajo 

konkretne odgovore na konkretna vprašanja 
udeležencev, 

• mednarodne povezave in stalno izpopolnje-
vanje predavateljev, 

• sodelovanje z naročniki tudi po izvedenih de-
lavnicah (implementacija, coaching in opol-
nomočenje).    (P.R.) 

Podpre razvoj EI v delovnem okolju (Workplace 
Behaviour), kar je odgovornost vsakega zaposle-
nega in razvoj EI za voditelje (EI for Leadership). 
Orodje ponudi naročniku vpogled v 2 po-
membni komponenti: 
• V kolikšni meri posameznik demonstrira do-

ločeno kompetenco. 
• V kolikšni meri je ta kompetenca pomembna 

zanj in za njegove sodelavce. 
Z merjenjem klime čustvene inteligence dobi 
naročnik direktno povezavo med tem, kako se 
ljudje počutijo na delovnem mestu in njihovo 
zavzetostjo. 
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Avtor: Jože Novinšek, direktor M2M d.o.o. 

Dandanes nas z vseh strani zasipajo z vsemi 
mogočimi novimi “buzzwordi”, zato se človek 
lahko že resno ustraši, da je popolnoma neve-
den. Vseh “buzzwordov” se niti prevajati ne 
splača več. Takole za pokušino, imamo: Block-
chain, Edge Computing, Augmented Reality, 
Data Lake, Robotic Process Automation (RPA), 
Additive Manufacturing, Robots CoBots, Digi-
tal Right Management, Machine Learning, AI, 
Analytics, 5G, Integration Fabric, ChatBots, 
XaaS, Cloud, IoT, Security, Digital Twin, No Co-
de Low Code, Mobile in še in še. 
 
kaj Drži PoDjetje Pokonci? 
Marsikdo se zapodi v te nove trende kot nek-
do, ki se boji, da bo zamudil zadnji vlak, zato 
potem ni nič čudnega, če doma pozabi izklo-
piti štedilnik in ga pričaka pogorišče ali pa 
vsaj nekaj škode. Ali leti v trgovino in ko pride 
domov, ugotovi, da je kupil vse, samo tega ne, 
kar zares potrebuje. 
Seveda je med temi trendi treba iskati prilož-
nosti in jih poskušati izkoristiti. Vseeno pa pri 
tem ne smemo pozabiti na (manj modne?) 
zahteve in izzive, pred katere je podjetje pos-
tavljeno. Vprašati se moramo, kateri so tisti 
osnovni procesi in kvalitete, ki držijo podjetje 
pokonci oziroma ga dvigajo na višjo raven. 

.. osnoVni PreMislek o PosloVnih Potrebah in inForMacijskih Procesih je PoGoj Za PrilaGoDiteV ProiZVoDneGa PoDjetja na iZZiVe PrihoDnosti ..

QAD Adaptive ERP za proizvodna podjetja 

Podjetja se morajo z digitalizacijo in 
ERP sistemi znati prilagajati 

Vprašati se moramo na primer, ali sploh izpol-
njujemo nekatere osnovne zahteve kot člen v 
tržno-partnerski verigi in kako: Smo zanesljiv 
partner? Smo zaželen partner? Je poslovanje z 
nami tekoče? Ali malo bolj tehnično poveda-
no: Sprejemamo naročila kupcev avtomatsko 
– brez ročnega vnosa (napak)? Znamo konfi-
gurirati izdelke, če smo v taki branži? Imamo 
sistem načrtovanja nabave in proizvodnje, ki 
je zanesljiv in zmanjšuje zaloge? Upravljamo 
spremembe izdelkov? Nadziramo svoj proi-
zvodni proces? Imamo sistem označevanja in 
sledenja? Imamo sistem kontrole kakovosti? 
Imamo zanesljiv sistem dobav kupcem in av-
tomatizirano elektronsko sporočanje dobav 
kupcem? Imamo sistem ocenjevanja dobavi-
teljev in samoocene svojih dobav? Celo to, ali 
imamo točne podatke o zalogah? Veliko pod-

jetij še danes ne spremlja (dovolj) natančno 
svojih zalog – a o tem se ne sme govoriti pre-
več na glas. In še bi lahko naštevali. 
Če prevedemo ta vprašanja v “STARE buzzwor-
de”: EDI. MRPII. QMS. Bar koda. Oziroma – inte-
griran informacijski sistem – ERP, ki omogoča 
poslovanje na ravni “A dobavitelja”. Definirani 
poslovni procesi, ki jih ljudje poznajo in izvaja-
jo. Pregled nad poslovanjem 360°.

PrežiVi tisti, ki se Zna PrilaGajati

Vprašati se moramo tudi, kako se spreminja 
poslovno okolje. Motnje v poslovanju – posle-
dica inovacij, preoblikovanja industrije, geopo-
litične ali regionalne napetosti, ekonomske 
spremembe – so postale edina stalnica. Podje-
tja, ki se ne prilagodijo dovolj hitro, izginejo. In-
dex S&P kaže, da je bila življenska doba podje-
tij leta 1964 33 let, leta 2016 24 let, leta 2027 pa 
naj bi bila 12 let. Če si sposodim še citat: “Ne 
preživi vrsta, ki je najmočnejša ali najbolj inteli-
gentna. Preživi tista, ki se najbolje prilagaja 
spremembam.” [Leon C. Megginson, 1963 – 
Describing Darwin’s Origin of the Species]

in kaj bi Po VseM PoVeDaneM bil PraVi 
oDGoVor ali PraVa Pot?
Na kratko: Rešitev, ki deluje danes in je prilago-
dljiva ter združljiva z novimi rešitvami. Rešitev, ki 
ni monolit, ki se mu je treba popolnoma prila-
goditi. Rešitev, ki živi in se razvija z industrijo.
Več preberite na www.m2m-is.si,
www.qad.com.    (P.R.)

M2M informacijski sistemi d.o.o. 
Koroška cesta 48A

3320 Velenje, Slovenija
T: +386 31 324 966

E: query@m2m-is.si

M2M je globalni partner QAD-a za 
implementacije in razvoj QAD 

Adaptive ERP-a.

*Pripravljeni na danes in jutri

*
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.. tUDi MUltinacionalke, kakršna je oracle, PotrebUjejo sVež Veter V sVojih jaDrih, saj se tako lažje in bolj UsPešno sPoPriMejo Z iZZiVi 
PrihoDnosti ..

Oracle 

Tudi multinacionalke potrebujejo 
spremembe

V začetku oktobra je stolček direktorja Oracla v 
Sloveniji zasedel Julij Božič. Bil je soustanovitelj 
ABC pospeševalnika, tako da je v zadnjih letih veli-
ko sodeloval z zagonskimi podjetji, pa tudi z osta-
limi, ki so želeli v svoja okolja vključiti nove poslov-
ne modele. Sam je prepričan, da je tak pristop pra-
vilen tudi v multinacionalkah. Torej tudi v Oraclu. 
Z njim smo se pogovarjali o njegovi viziji, polo-
žaju Oracla in njegovih priložnostih ter izzivih za 
prihodnost, pa tudi, kakšne priložnosti za po-
slovno preobrazbo prinaša Oraclov oblak slo-
venskim podjetjem. 
 
Kakšna je vaša vizija razvoja Oracla v 
Sloveniji, s katero ste prepričali nove 
delodajalce? 
Prepričal sem jih s tem, da je potrebno zadeve 
pogledati še s kakšnega drugega vidika. V zad-
njih letih sem veliko sodeloval s startupi (preko 
ABC pospeševalnika), pa tudi s podjetji, ki so že-
lela spremembo v kulturi in iskanju novih po-
slovnih modelov v svoja okolja ter se repozicio-
nirati na trgu. Ker se svet hitro spreminja, je pot-
rebna sprememba tudi v multinacionalkah, kot 
je Oracle. Seveda vse v okviru korporativnih 
okvirjev. Moja vizija gre v smeri ekosistema par-
tnerskih podjetij, ki bodo gradila na fokusnih 
tehnoloških segmentih, v smeri promocije 
uspešnih lokalnih zgodb iz Slovenije v regijo in v 
smeri krepitve ekipe. 
 
Kam se danes pozicionira Oracle? 
Dandanes velikokrat slišimo, da so podatki no-
vodobna nafta in da bodo v svetu uspela podje-
tja, ki bodo znala izkoristiti potencial svojih po-
datkov. Oracle je že od svojih začetkov znan po 
izjemni bazi podatkov, ki jo uspešno nadgrajuje 
skozi čas in ji dodaja vse najnovejše funkcional-

nosti, kot npr. Blockchain, analitika, umetna inte-
ligenca. Smo edini ponudnik na svetu z avtono-
mno bazo, avtonomnim operacijskim sistemom 
in se pomikamo proti avtonomnemu oblaku. 
Oracle je podjetje, ki skrbi za vaše podatke, da 
so varno shranjeni ter omogoča, da z njimi pri-
dete do nove dodane vrednosti tako v oblaku 
kot na lokaciji (on prem). 

Kako ocenjujete trenutni položaj 
Oracla na slovenskem trgu in kje vidite 
največje priložnosti, ki jih lahko izko-
ristite? 
Največjo priložnost vidim v zelo močnem ekosi-
stemu uporabnikov Oracle tehnologij. S skupni-
mi dogodki in izobraževanji lahko Oraclove teh-
nološke rešitve približamo marsikateremu no-
vemu uporabniku. Druga velika priložnost je le-
tošnja nova objava nudenja brezplačne upora-
be oblačnih storitev za pilotne projekte in pro-
totipe, in to ne samo preko programov za uni-
verze, temveč tudi razvojnikom in nasploh 
vsem podjetjem. 

Oracle svoj oblak še bolj približati slo-
venskim strankam? 
Po nekaterih napovedih bo do leta 2025 kar 80 
odstotkov vseh IT storitev v oblaku. Podobno 
kot na svetovnem nivoju, smo v Oracle Sloveni-
ja močno fokusirani na prodajo oblačnih stori-
tev, kjer ugotavljamo, da slovenska podjetja 
vedno bolj razmišljajo o prehodu. Nekatera 
podjetja so v fazi testiranja, imamo pa tudi kar 
nekaj podjetij, ki so v oblak že prešla. Za podje-
tja, ki si želijo imeti infrastrukturo še vedno pri 
sebi, pa je tukaj t.i. hibridni oblak, ki omogoča 
povezavo in upravljanje fizičnih naprav na loka-
ciji stranke preko naših oblačnih (cloud) centrov. 
Sistemi, kjer smo zelo uspešni in po prodaji sis-
temov na prebivalca med nekaj vodilnimi drža-
vami na svetu, so sistemi Exadata, ki omogočajo 
konsolidacijo IT okolja. In kot že prej omenjeno, 
jih podjetja lahko imajo pri sebi ali pa v enem od 
naših oblačnih centrov v Evropi.  (P.R.)

Brezplačno ustvarite, 
testirajte in izvozite 

aplikacije na Oracle Cloud.
 

Za dostop do brezplačnih 
ponudb se prijavite na:

HTTPS://WWW.ORACLE.COM/CLOUD/FREE/

 
Kako se slovenska podjetja odzivajo na 
Oraclove nove pristope, kot so vpeljava 
strojnega učenja in umetne inteligence 
v upravljanje podatkovnih baz? 
Tehnologijo imamo izjemno, še več energije pa 
moramo nameniti celovitemu pristopu do 
strank, planiranju pilotskih projektov z našimi 
strankami ter pri tem izkoristiti naše razvojne in 
cloud centre po svetu. 

Kakšne priložnosti za poslovno pre-
obrazbo prinaša Oraclov oblak slo-
venskim podjetjem – kako namerava 
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Genis d.o.o.
Likozarjeva 1 A 

4000 Kranj
tel.: 04/25 19 300 
fax: 04/25 19 315 

info: info@genis.si   

Prehodnega obdobja za uskladitev poslovanja z 
uredbo GDPR je že zdavnaj konec. V kolikor še 
niste poskrbeli za ureditev svojega poslovanja, 
glede na zahteve uredbe že lahko razmišljate, 
da vas bo doletela visoka kazen. Ta lahko znaša 
do 20 milijonov evrov oziroma do 4% celotnega 
prometa podjetja. 
Po uredbi je v organizacijah z več kot 250 za-
poslenimi treba poleg vodenja zbirk osebnih 
podatkov, voditi še evidenco vseh vrst obdelav 
osebnih podatkov, na primer posredovanje po-
datkov za določen namen, hrambo, izbris… 
Prav tako so k vodenju evidence obdelav zave-
zane manjše organizacije, le da v nekoliko manj-
šem obsegu. 
 
DiGitaliZirajte VoDenje DejaVnosti 
obDelaV 
Podjetje Genis je svoj procesni dokumentni sis-
tem e-GenDoc razširilo z novim modulom e-Viri 
za obvladovanje uporabe vseh virov in sredstev 
v podjetju, kar obsega tudi strojno in program-
sko opremo. V sklopu rešitve e-Viri se kot po-
slovni vir lahko vodi tudi evidenca obdelav po-
datkov ter upravlja odgovornosti in pooblastila 
za aplikacije oziroma zbirke, ki vsebujejo osebne 
podatke. Modul omogoča spremljanje zbirk, 
kjer se nahajajo osebni podatki, informacije o 
obsegu teh zbirk in zakonskih podlagah za nji-
hovo vodenje. 

.. MorebitniM GlobaM ZaraDi neUPošteVanja GDPr se lahko iZoGnete Z UPorabo enostaVnih in PreGleDnih rešiteV, kot je Procesni 
DokUMentni sisteM e-GenDoc, Z MoDUloM e-Viri ..

Upravljanje z informacijskimi viri 

Ali veste, kaj so vaši viri, kje in kako 
dostopate do njih?

PoPoln PreGleD naD Pooblastili  
Z modulom e-Viri pridobijo vodstvo in odgo-
vorni za varstvo osebnih podatkov (DPO) na 
enem mestu popolno informacijo, kdo ima 
dostop do podatkov in na kakšnem nivoju. Raz-
vidnost pooblastil za posameznega zaposlene-
ga poenostavlja prenašanje in odvzemanje po-
oblastil v primeru reorganizacije, odpuščanja ali 
zaposlovanja novih sodelavcev. 

Zaokrožena rešiteV Za obVlaDoVanje 
tVeGanj 
Modul e-Viri je povezan z dvema ključnima mo-
duloma, kot sta e-OrgShema za upravljanje upo-
rabniških vlog ter modul e-OrgDok, kjer se vodi 
celotna organizacijska dokumentacija in seveda 
vsi pravilniki in prepisi, ki jih zahteva GDPR. V pro-
cesnem dokumentnem sistemu je na voljo modul 
e-Podpora, ki omogoča upravljanje zahtevkov za 
različne storitve. Prek tega modula lahko zaposle-
ni prijavljajo probleme z delovanjem računalniške 
opreme in programov, vključno z zlorabami oseb-
nih podatkov, vdori ali napadi zlonamernih pro-
gramskih kod ter poročajo o odtujeni opremi (npr. 
prenosniki, mobilni telefoni …), ki recimo nosi 
osebne podatke ali omogoča dostop do njih. 
 
koristi niso saMo iZoGibanje GlobaM  
Modul e-Viri predstavlja dobro prakso popisa ob-
delav in vzpostavitve njihove evidence, s čimer or-

Upravljajte osebne podatke v 
dokumentih 
Procesni dokumentni sistem e-GenDoc ima 
že vgrajeno spremljanje dokumentov z 
osebnimi podatki. Za takšne dokumente se 
namreč vodi revizijska sled aktivnih dosto-
pov in dnevnik pasivnih dostopov, kar pod-
jetju poenostavi nadzor in poročanje v pri-
meru prejema zahtevka lastnika osebnih po-
datkov ali v primeru prijave kršitve varstva 
podatkov. Podprta sta tudi izpis in izbris do-
kumentov oziroma spremljajočih meta po-
datkov, ki vsebujejo osebne podatke.

ganizacija zmanjša tveganje za napake, ki vodijo v 
plačevanje glob. Poenostavlja ureditev evidence 
obdelav in zagotavlja transparentnost njenega 
upravljanja. V nasprotju z vodenjem obdelav prek 
preglednice v Excelu, ki predstavlja pogosto reši-
tev in kjer je zanjo odgovorna samo ena oseba, se 
v e-Virih za vsak vir lahko določi posamezen skrb-
nik. Organizacija pridobi osrednji pregled nad vse-
mi informacijskimi viri - kaj vsebujejo in kdo je za-
nje odgovoren - kar zagotavlja učinkovito upravlja-
nje ter načrtovanje varovanja sistemov in aplikacij, 
ki vključujejo osebne podatke. e-Viri izboljšajo 
upravljanje z informacijskimi tveganji, ker podpira-
jo tudi spremljanje uporabe službene IT-opreme v 
osebni uporabi, na primer prenosniki in mobilni 
telefoni, ki so pogosti nosilci ali dostopne točke do 
zbirk osebnih podatkov. Prednost uporabe e-Virov 
tako ni le v izpolnjevanju zakonske obveznosti, 
ampak zagotavlja dobro upravljanje dejavnosti, 
povezanih z osebnimi podatki ter tako pomaga 
izkazovati skladnost še z drugimi vidiki GDPR. (P.R.) 
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.. aGilno oDločanje in UPraVljanje PoDjetja s saP analytics cloUD For PlanninG ..

SRC  

Kako pripraviti letni plan in voditi 
podjetje v dobi ‘’Big Data’’?

AVTOR: Toni Zupančič, 
prodajni inženir, SRC d.o.o. 

Ker je agilni način dela in razmišljanja v organi-
zacijah danes postal nova norma, saj nas sicer 
konkurenca prehiti, je tudi pri odločanju ključno, 
da smo agilni. Za to potrebujemo ne le dober 
občutek, ampak predvsem kvalitetne informacije.  
Velik trend, ki ga opažamo v zadnjih dveh letih, 
so orodja za analitiko v oblaku, za katera lahko 
rečemo, da niso več novost in so zdaj že zrela za 
uporabo. Glede na to, kar je videti na trgu in 
slišati od strank, se zdi, da analitika v oblaku zdaj 
dobiva zagon. Zato je varno reči “analitični 
oblak je tu in tu bo ostal.”
Eden tistih, ki najbolj prepriča je SAP Analytics 
Cloud. Razlog je v tem, da je edini izdelek za 
analitiko v oblaku, ki podpira cel krog upravljan-
ja podjetja na enem mestu. Govorimo o ključ-
nem modelu upravljanja: planiraj – usmerjaj – 
nadzoruj. Začne se s sodelovanjem odgovornih 
pri pripravi letnega načrta, v istem orodju se 
spremlja dejanska realizacija skozi leto in na-
povedujejo se pričakovani prihodki/odhodki. 
Nad temi podatki se ves čas izvaja samodejna 
analitika, ki istočasno omogoča tudi napovedo-
vanje prihodnosti, če tako želimo. 
Zmogljivost oblaka in tehnologija strojnega 
učenja in umetne inteligence tako odgovarjata 

na poglobljena vprašanja o vzrokih poslovnih 
rezultatov in trendov hitreje, kot smo sposobni 
postavljati vprašanja. 
 
saP analytics cloUD Za Planiranje 
Sklenjen krog nadzora (tj. Business Intelligence), 
planiranja in prediktivne analitike, združene v 
ENEM orodju je edinstven in ni na voljo nikjer 
drugje na trgu.  
 
hitro in aVtoMatiZirano Planiranje 
Predpripravljen model z avtomatiziranimi 
planskimi operacijami razdeli zaposlenim enos-
tavne naloge priprave plana, vodji planiranja pa 
odpravi delo združevanja planov in odprave 
odstopanj v planskih številkah. Vizualizacija pla-
nov daje večdimenzionalen pregled nad splan-
iranimi številkami in primerjavo s kazalniki uspe-
ha. Namesto administracije, se pri planiranju 
fokusirate na strateška vprašanja ter prihranite 
ogromno časa in napak. 

kljUčni kaZalniki UsPeha VeDno in takoj na 
Dlani 
Kadar koli imate kot uporabnik na voljo planske, 
dejanske in forcastirane številke na voljo za vpo-
gled. Kjerkoli in kadarkoli, seveda tudi na tele-
fonu. Ni več velikih projektov za konsolidacijo de-
janskih in načrtovalnih številk v ločeni shrambi 

podatkov ter gradnjo ločenih poročil in analiz 
nad njimi; vse je na voljo v SAP Analytics Cloud. 
Poveže se na katerikoli ERP sistem ali vir podatkov 
(CRM, HR, DMS, ali vir kot je baza, csv, excel, itd.) in 
nudi informacije odločevalcu v realnem času. 
 
analiZa Z UMetno inteliGenco 
Uporabna je ne le, če želite na primer predvideti 
svojo verjetno napoved realizacije do konca le-
ta, ampak tudi, če potrebujete vpogled v korel-
acijo dimenzij z določenimi KPI. “Pojasni to!” je 
enostaven ukaz, ki pri katerih koli analizah in po-
ročilih požene umetno inteligenco. Če želite ve-
deti, kateri atributi najbolj/najmanj prispevajo k 
določenemu KPI, vam vgrajeni algoritmi SAP 
Analytics Cloud to prikazujejo z uporabo funkci-
je Smart Data Discovery in postrežejo z najver-
jetnejšimi razlogi. 

siMUlacije PlanoV 
Ker SAP Analytics Cloud omogoča delo z ra-
zličnimi verzijami podatkov - te verzije so za-
sebne ali javne za vse uporabnike, lahko uporab-
nik primerja verzije... Ja, in kaj potem, boste rek-
li?... No, predstavljajte si, da imate okvirno pollet-
no napoved rezultata in želite videti, kaj se zgo-
di, če bi to napoved dvignili za x odstotkov. Sa-
mo naredite ločeno verzijo in simulirajte ta dvig. 
SAP Analytics Cloud bo višjo vrednost porazdel-
il (funkcija ‘’spreading’’) med podrejene atribute 
(v skladu s pravili, na katera lahko vplivate). Zdaj 
postane zanimivo: ker lahko novo različico na-
povedi primerjate z izvirno različico, to v bistvu 
pomeni, da lahko naredite napredno simulacijo. 
Če želite simulacijo plastično videti, uporabite 
celo odločitveno drevo (decision value tree), ki 
prikaže hierarhijo povezav med dejavniki, ki v or-
ganizaciji vplivajo drug na drugega in nam 
omogoča what-if scenarije, kaj se zgodi z vsemi 
ostalimi, če se eden od dejavnikov spremeni 
(npr. padec cen surovin, višina davkov, višina 
plač, spremembe na trgu ali v proizvodnji).
Vse to je omogočeno vsem, saj temelji na 
oblaku: brez infrastrukture za postavitev, brez 
velikih skupin in velikih projektov, brez nočnih 
mor z novimi različicami in nadgradnjami. 
Pa tudi cena preseneti, kljub imenu SAP, rešitev 
ni namenjena samo velikim, ampak tudi SMB 
segmentu.    (P.R.) 
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.. ZaniManje Za PosloVne rešitVe in PosloVno inForMatiko nasPloh iZ leta V leto narašča, Zlasti ZaDnja leta, ko se PoDjetja soočajo Z DiGitaliZacijo ..

Študij poslovne informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani 

Poslovne rešitve zahtevajo poslovna 
znanja

Vse bolj je jasno, da je to predvsem poslovni izziv, 
ki zahteva znanja s področja poslovne informati-
ke. O študiju poslovne informatike na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani smo se pogovarjali s 
prof. dr. Mojco Indihar Štemberger, vodjo magi-
strskega programa Poslovna informatika. 

fakultet. Na rednem študiju je slaba tretjina štu-
dentov diplomantov EF, tretjina je diplomantov 
drugih programov, zlasti računalništva, elektro-
tehnike, matematike, strojništva in družboslov-
ne informatike. Ostali študenti prihajajo iz tujine. 
Med poklici, ki jih opravljajo naši diplomanti, so na 
začetku predvsem uvajalec poslovnih rešitev ter 
podatkovni, poslovni ali procesni analitik. Do zdaj 
je iz poslovne informatike, ki je lani praznovala 
svojo 40 letnico, na EF magistriralo že več kot 1000 
študentov ter diplomiralo več kot 900 študentov. 
Ponosni smo, ko jih vidimo na najzahtevnejših 
mestih direktorjev digitalizacije, direktorjev infor-
matike ali direktorjev podjetij. Veliko naših nekda-
njih študentov živi in dela v tujini. Naš program, ki 
vsem študentom omogoča pridobitev mednaro-
dnih izkušenj, je namreč v tujini zelo cenjen. 
 
V kolikšni meri je program fleksibilen, 
če smo na primer že zaposleni? 
Tistim, ki so že zaposleni, je namenjen izredni 
študij. Izvajamo ga v popoldanskem času, naj-
večkrat predavanja potekajo dvakrat tedensko 
med 17. in 20. uro. Ta način študija predvideva 
več samostojnega dela, v obliki predavanj in vaj 
izvedemo približno tretjino ur glede na redni 
študij. Predmete izvajamo modulsko, kar pome-
ni, da z izvedbo novega predmeta začnemo po 
zaključku prejšnjega predmeta. 
Večina naših izrednih študentov je zaposlenih 
vsaj nekaj let, nekateri tudi 15 in več. To so ljud-
je, ki največkrat že delajo na področju informati-
ke, vendar za opravljanje zahtevnejših nalog in 
zasedanje višjih delovnih mest v podjetju njiho-
va znanja ne zadoščajo več. Veliko izrednih štu-
dentov je najprej študiralo računalništvo, zdaj 
pa niso več pripravljeni biti programerji, ampak 
želijo postati npr. vodje informacijskih projektov 
ali oddelkov. Za takšna mesta pa seveda potre-
bujejo tudi poslovna znanja. 
 
Kako pa izobraževanje poteka v praksi? 
Pri večini predmetov je poudarek na projek-
tnem delu, kar pomeni, da študenti že tekom 
študija pridobljeno znanje aplicirajo v podjetjih, 
kjer so zaposleni. Ena izmed pomembnih zna-
čilnosti našega programa je tudi praktično delo 
s sodobnimi orodji, npr. poslovnimi rešitvami. 
Znanja poglobimo še v okviru delavnic, ki so se-

stavni del študija. Izvajamo jih v sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci. Pri magistrskih delih študen-
te spodbujamo, da jih povežejo z reševanjem 
realnih poslovnih problemov. Ker izredni štu-
denti takšne teme najdejo v podjetjih, kjer so 
zaposleni, so njihova magistrska dela še pose-
bej kakovostna, pa tudi usklajevanje dela in štu-
dija je lažje. Ob tem imajo koristi tudi sama pod-
jetja, ki nemalokrat tak študij tudi financirajo. (P.R.) 

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana

T: (01) 5892-400
E: info@ef.uni-lj.si

Kaj pravzaprav je poslovna informatika? 
Poslovna informatika je interdisciplinarno po-
dročje, ki povezuje IT s poslovnimi vedami. Od 
računalništva ali IT se razlikuje predvsem po 
tem, da poudarek ni na IT, ampak na njeni upo-
rabi v podjetjih in drugih organizacijah, zlasti za 
izboljševanje poslovnih procesov in poslovnih 
modelov. Pri študiju poslovne informatike štu-
denti pridobijo znanja s področja digitalne 
transformacije, poslovnih procesov, analitike in 
masovnih podatkov, poslovnih rešitev, organizi-
ranja in vodenja informatike ter izvajanja infor-
macijskih projektov, razen tega pa tudi širša po-
slovna znanja. Ob zadnji prenovi programa pred 
dvema letoma smo še posebej okrepili področje 
poslovne analitike, saj je s strani gospodarstva 
veliko povpraševanje po kadrih s takšnimi znanji. 
 
Komu je namenjen magistrski program 
Poslovna informatika? 
Program je namenjen vsem, ki jih zanima upora-
ba IT pri poslovanju ter se zavedajo, da so za to, 
razen tehnoloških znanj, potrebna tudi poslov-
na znanja. Nanj se vpisujejo diplomanti različnih 

Po končanem dodiplomskem študiju 
elektrotehnike in kar nekaj letih 

praktičnega dela, sem nujno 
potreboval poslovna znanja. Na 

Ekonomski fakulteti sem se naučil 
razvijati in uvajati informacijske rešitve, 

sedaj dobro razumem poslovne 
vrednosti in strateški pomen 

informatike. Spoznal sem nove, zelo 
uporabne metode in orodja, ki mi 
povsem konkretno pomagajo pri 
vodenju enega izmed oddelkov. 

Branko Čuk, vodja Oddelka za distribuirane 
informacijske sisteme v Policiji, kot izredni 

študent magistriral letos

Prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
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SmartBit poslovne rešitve 

Učinkoviti poslovni procesi s pomočjo 
Pantheona in @SmartBit rešitev

ProDajni Proces s PoMočjo crM@sMartbit 
Prodajni proces se je zaradi zmožnosti interneta 
in uporabe mobilnih aplikacij v zadnjih letih ze-
lo spremenil. Kupci zaradi velike razpoložljivosti 
informacij v prodajni proces vstopajo pripravlje-
ni, proces pa želijo čim hitreje zaključiti. Prodaja-
lec zato potrebuje orodje, ki omogoča hiter od-
ziv ter zagotavlja vse informacije na enem mes-
tu, ne glede na to, kje se prodajalec nahaja. 
CRM@SmartBit zagotavlja direktno povezavo z 
ERP rešitvijo Pantheon. Prodajalec ima zago-
tovljen dostop do vseh podatkov in dokumen-
tov, za katere ima dodeljene pravice v produktu 
Pantheon. 
CRM@SmartBit je dodatno razširjen s podporo 
Servisu, Help desku in Projektom, s čimer si pod-
jetje zagotovi enoten koledar za planiranje izva-
jalcev v prodajnem, izvedbenem ali servisnem 
procesu. 
 
načrtoVanje (Planiranje) s Pln@sMartbit

Podjetja morajo načrtovati prodajo tako, da bo 
kupec izdelek dobil v trenutku, ko ga potrebu-
je. ERP Pantheon z modulom Načrtovanje 
omogoča pripravo strateškega prodajnega pla-
na (za celotno podjetje, določen projekt, posa-
mezni trg). 
Z dodelavo PLN@SmartBit je omogočeno zdru-
ževanje posameznih planov v celovit plan pod-
jetja. V proizvodnih podjetjih pa omenjena do-
delava nudi možnost razgradnje proizvodov na 
nivo materiala, s čimer se zagotovijo podatki o 

potrebah blaga in materiala z daljšim rokom do-
bave ter priprava podatkov finančnih načrtov 
podjetja (“profit & lost”).  
Na tedenskem nivoju nato spremljamo opera-
tivni plan prodaje (strateški plan in tekoča pro-
daja), ki je osnova za operativni plan proizvo-
dnje ter nabave. Prodajna tabla pri tem zagota-
vlja načrtovanje in zagotavljanje pravočasne 
odpreme blaga kupcem. 
 
ProiZVoDnja 4.0 Z MnF@sMartbit ter 
Mes@sMartbit  
Planiranje proizvodnje ne predstavlja le MRP 
(“Material Resurse Planning”), kjer na osnovi po-
treb (ocena prodaje in naročila kupcev) lansira-
mo delovnem naloge in naročila dobaviteljem. 
Je proces, ki mora upoštevati spremembe in 
zahteve kupcev, ki se lahko spreminjajo na 
dnevni ravni, hkrati pa mora upoštevati še raz-
položljivost v proizvodnji (stroji, delavci, orodja).  
MNF@SmartBit temelji na modelu “Master Pro-
ductions Schedulnig” planiranja proizvodnje, ki 
je določen na nivo tedna. Skupaj z MES@
SmartBit (zajem podatkov iz proizvodnje) zago-
tovlja možnost dnevnega obvladovanja dina-
mike v proizvodnji. 

Sestavni deli rešitve MNF@SmartBit so poveza-
va med prodajo in proizvodnjo, delovni kole-
darji, terminiranje v koledarju in izmene, kakor 
tudi OEE@SmartBit (izkoriščenost resursov) ter 
QUA@SmartBit (področje kvalitete). Spremem-
be v prodaji, nabavi in dogodki v proizvodnji so 
tako lažje obvladljivi. 
 
WMs@sMartbit (“WarehoUse 
ManaGeMent systeM”) 
WMS@SmartBit, ki je tesno povezan z ERP 
Pantheon, je parametriziran ter deluje na off-line 
in on-line terminalih. Omogoča izvajanje mani-
pulacij v skladišču, kot so sprejem blaga, uskladi-
ščenje, priprava naročil (komisioniranje), prenosi 
med skladišči ter izvedba inventure.  (P.R.) 

Pogoji za uporabo: 
CRM@SmartBit in WMS@SmartBit potrebu-
jeta za delovanje osnovno licenco Pantheon 
(SE, ME, MF). Ostale @SmartBit rešitve deluje-
jo samo na licenci Pantheon MF. 

Za delovanje @SmartBit rešitev je potrebno 
ustrezno število konektor licenc.

SmartBit d.o.o.
t 041 780 939

e sales@crm-smartbit.net
w www.crm-smartbit.net
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rešitVe, ki naM to olajšajo ..

APOLLO 

Izdajanje računov še nikoli ni bilo 
enostavnejše

Da se izognete težavam in dolgotrajnemu pisa-
nju računov, potrebujete aplikacijo, ki vam bo 
omogočala hitro in preprosto ustvarjanje, pošilja-
nje in spreminjanje računov, predračunov in dru-
gih dokumentov. In prav to je Apollo. Predvsem 
pa boste z njim prihranili čas, da se boste lahko 
ukvarjali z drugimi, pomembnejšimi stvarmi. 
Brez predhodnega znanja boste lahko z nekaj 
kliki ustvarili profesionalne dokumente in poe-
nostavili poslovanje. Z učinkovito, zanesljivo in 
enostavno aplikacijo Apollo boste račun naredi-
li v pičle pol minute. Če se bojite, da boste, ko 
sami pišete račune, v naglici delali napake – 
Apollo bo poskrbel, da napak ne bo. Je mode-
ren in intuitiven, ustvarjen za preprosto in 
brezskrbno uporabo. 
Gre za izredno učinkovito rešitev, ki vam poma-
ga hitro ustvariti dokumente, tako da namesto 
vas predizpolni številke, datume, davke, naslove 
in izračune. Kaj morate storiti vi? Vnesete zgolj 
stranko in znesek. Apollo ima več kot 1000 ak-
tivnih uporabnikov. Program skrbi za njihovo 
vsakodnevno poslovanje in pristnost izdanih 
dokumentov – tako z zakonskega kot davčnega 
vidika. Podjetja so do zdaj tako izdala že več kot 
200.000 dokumentov. 
 
kaj Vse oroDje oMoGoča? 
Z aplikacijo Apollo boste imeli vedno pregled 
nad poslovanjem vaših podjetij. Z enim dosto-
pom lahko celo vodite več organizacij hkrati. 
Sledili boste lahko prejetim plačilom, delnim 

Studio 404 d.o.o.
znamka Apollo

Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
E: podpora@getapollo.io

T: 040 380 858

www.getapollo.io

plačilom in zapadlim terjatvam. Enostavno in 
hitro boste lahko izdelali račune, predračune in 
druge dokumente ter avtomatizirano izdajali 
ponavljajoče račune. 
Z njim lahko tudi enostavno ustvarjate kopije 
dokumentov ter jih pretvarjate v druge oblike. 
Vodite lahko prodajne storitve in izdelke, na 
enem mestu pa imate na voljo vso bazo strank s 
kontaktnimi podatki. Odlična funkcija je tudi 
upravljanje pravic dostopov različnih uporabni-
kov. Nočete namreč, da ima kar vsakdo dostop 
do vseh podatkov, ki jih hranite v aplikaciji. 
 
ne oMejUjte se na sloVenijo 
Apollo je kot nalašč za mednarodno poslovanje, 
saj lahko s pomočjo aplikacije izdelujete in poši-
ljate dokumente v več jezikih. Prav tako lahko iz-
dajate dokumente v vseh globalnih valutah, kar 
pride pri mednarodnem poslovanju še kako 
prav. Ni namreč malo podjetij, ki poslujejo s tuji-
no in zanje so možnosti, ki jih ponuja Apollo, 
neprecenljive. Ne samo, da lahko dokumente iz-

dajate v tujih valutah, aplikacija vam na podlagi 
tečaja Evropske centralne banke valute tudi sa-
modejno pretvori. Imate pa tudi možnost upo-
rabe obratne obdavčitve. 
 
aPlikacija Za anDroiD in tiskalnik 
Aplikacija Apollo je na voljo v trgovini Google 
Play in jo lahko preprosto naložite na svojo na-
pravo Android. Ima dva načina uporabe: za tr-
govce in za taksiste, omogoča pa tudi preklop 
med obema načinoma. Kompatibilna je z malim 
prenosnim Bluetooth tiskalnikom, ki ga prav ta-
ko dobite pri Apollu, pa tudi v večini knjigarn. 
Deluje na klasični termični papir velikosti 58 mi-
limetrov. Naročnikom je seveda na voljo tudi 
podpora pri vzpostavitvi in uporabi aplikacije. 
Račune pa lahko, če tako želite, tiskate ali pa jih 
pošljete po elektronski pošti. 
Več o rešitvi, ki vam bo prihranila čas in poskrbe-
la, da bo v podjetju vse tako kot mora biti, lahko 
preberete na spletni povezavi getapollo.io, kjer 
lahko program tudi brezplačno preizkusite. (P.R.)



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 27

 PREDSTAVITEV

»

 «

Takšna hitra rast ne preseneča, saj je po raziska-
vi podjetja Aragon kar 97 % HoT-ovih uporab-
nikov zadovoljnih s svojim operaterjem. Najbolj 
priljubljen paket še naprej ostaja HoT MAXI, ki 
ima poleg neomejenih minut in SMS-ov za up-
orabo v Sloveniji še 30 GB prenosa podatkov za 
9,99 evrov na mesec. 
HoT je edini operater, pri katerem lahko prav vse 
uredite prek spleta. Tako lahko kadarkoli iz 

.. hot, hoFer telekoM, iMa Po DVeh letih in Pol na sloVenskeM trGU že Več kot 80.000 UPorabnikoV, s čiMer še VeDno Drži PriMat 
najhitreje rastočeGa sloVenskeGa VirtUalneGa oPeraterja Vseh časoV ..

HoT 

HoT že z več kot 80.000 uporabniki

domačega naslonjača naročite SIM kartico, pre-
nesete telefonsko številko, izberete paket in 
način plačila ter si prilagodite storitev po vaši 
meri. Nakup SIM kartice ali vrednostnic lahko 
opravite tudi v vseh 86 trgovinah HOFER po vsej 
Sloveniji. 
 
PlačeVanje Prek sMs sPoročil 
Uporabniki imajo pri HoT-u na voljo veliko ra-
zličnih možnosti plačil. Lahko si uredite 
mesečno plačevanje prek trajnika iz vašega 
bančnega računa ali preko kreditnih kartic. 
Lahko izberete tudi enkratno plačilo preko 
kreditnih kartic, PayPala, paysafecarda in 
maestra ali pa polnjenje računa preko vred-
nostnic. Pred kratkim so omogočili še 
plačevanje preko SMS sporočil, pri čimer le 
prvič vnesete plačilno sredstvo, nato pa se 
plačilo izvede le ob vsakokratni potrditvi ali 
zahtevi prek SMS-a. To omogoča popoln nadzor 
nad stroški. 
Poleg tega, da prek spletnega portala in mo-
bilne aplikacije Moj HoT preprosto urejate plači-
lo, lahko tudi brezplačno preklapljate med pake-
ti in poskrbite za druge nastavitve. Preprosto si 
prilagodite storitev po svoji meri in vzpostavite 
nadzor nad porabo vaših družinskih članov. 

HOFER trgovina d.o.o.
E: info@hofer.si
T: 01 8346 600
W: www.hofer.si

Pošteni Do UPorabnikoV 
Pri HoT-u so še posebej ponosni na to, da so že 
ves čas pošteni do uporabnikov in da nikdar ni-
so izvajali sporne prakse, na katero opozarja 
Zveza potrošnikov Slovenije. Pri Zvezi se nam-
reč že dlje časa soočajo s pritožbami po-
trošnikov, ki jim telekomunikacijski operaterji 
kar sredi vezave spreminjajo cene naročnin. 
HoT pa še naprej drži obljubo, da nikdar ne bo 
povišal cen paketov ali zaračunaval dodatnih 
stroškov. Najboljše cene so pri HoT-u na voljo za 
vse, brez vezave. 
 
najboljše raZMerje MeD ceno in PrenosoM 
PoDatkoV 
Glavne prednosti HoT-a tudi v prihodnje ostaja-
jo poštena ponudba, najboljše razmerje med 
ceno in prenosom podatkov, preprosta upora-
ba ter celovito upravljanje prek digitalnih 
kanalov. Uporabniki imajo tudi odlično podpo-
ro, saj je odzivni čas v HoT-ovem klicnem centru 
daleč najkrajši med mobilnimi operaterji in v 
povprečju znaša manj kot 20 sekund.  (P.R.) 
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PreDnosti sPletne Pisarne: 
• Neomejeno št. uporabnikov 
• “Online” urejanje dokumentov (kompatibil-

no z Word, Excel, Powerpoint...) 
• Iskanje po dokumentih 
• Avtomatsko arhiviranje neomejenega števi-

la naprav (PC-ji, tablice, telefoni ...) 
• Neomejen podatkovni promet 
• 1 domena brezplačno (velja za končnice .si, 

.eu, .com, .net, .biz, .org) 
• Prostor za spletno stran in el. pošto 
• Brezplačen SSL 

.. Današnja tehnoloGija VaM oMoGoča sPletno Pisarno, kjer iMate VeDno Vse Pri roki, to Pa VaM olajša Delo in oDPre PoPolnoMa noVe 
Možnosti PosloVanja ..

WEBICOM 

Spletna pisarna – online in vse na 
enem mestu

Bistvo spletne pisarne je, da dobite vse na enem 
mestu in vse poteka »online« - brez nameščanja 
programov na računalnik. 

narejeno Za enostaVno PosloVanje V 
PoDjetjih 
Spletna pisarna poenostavi poslovanje podjetij 
in samostojnih podjetnikov. Office orodja lahko 
urejate kar prek spleta, hkrati pa jih imate ved-
no pri roki, dokumente lahko na ta način tudi 
delite. Poleg imate seveda tudi koledar in kon-
takte, da boste vedno organizirani. Omogoča 
tudi shrambo podatkov, domeno, spletno go-
stovanje, elektronsko pošto in podobno. 
V podjetju Spletna pisarna nudijo vse našteto, in 
to za neomejeno število uporabnikov, ki lahko 
sočasno urejajo dokumente in upravljajo z na-
prednimi funkcijami. Brez skrbi boste lahko do-
delili dostop novim ali zunanjim sodelavcem, ne 
da bi morali kupovati nove licence. Že med ure-
janjem vidite, kdo ureja dokument in kaj točno 
ureja. Dovolite pa lahko dostop za urejanje tudi 

drugim, ki niso člani vašega oblaka. Vedno lahko 
dokument povrnete na starejšo različico, poleg 
tega je vsak dokument vedno na voljo iz katere-
koli naprave. Na voljo imate tudi neomejeno 
število elektronskih predalov. 
Vse pomembne slike lahko hranite v vašem ob-
laku, zato so vam prav tako vedno na voljo. Z 
NextCloud aplikacijo lahko nastavite samodej-
no sinhroniziranje slik med vašo napravo in pro-
storom v oblaku. Podprte so naprave z OS an-
droid, MS windows in iOS. 
Hitro in enostavno lahko zamenjate prijavno 
stran in logotip za NextCloud ter tako še dodat-
no personalizirate izgled spletne pisarne. 
Današnji življenjski tempo je hitrejši kot kadar 
koli prej, zato je zelo pomembno, da lahko dela-
mo kjer koli in kadar koli - prav to nam omogo-
ča Spletna pisarna. 
 
ZDrUžili so VoDilne aPlikacije 
Za brezhibno delovanje so združili vodilne sple-
tne aplikacije. 
• NextCloud je aplikacija, ki si jo enostavno na-

mestite na svojo napravo. Skrbela bo za var-

PE WEBICOM PISARNA – POSLOVANJE 
S STRANKAMI

Cesta Ljubljanske brigade 9a
1000 Ljubljana

TEL: +386 59164804
GSM: 041 581-028

E-mail: info@webicom.net

nostni arhiv oziroma za sinhronizacijo podat-
kov med vašo napravo in oblakom. Podpira ta-
ko operacijske sisteme Linux kot Windows ter 
Apple in Android. S spletnim vmesnikom 
Nextcloud aplikacije pa lahko nalagate, sna-
mete, ustvarite, urejate ali brišete dokumente. 

• LibreOffice je odprtokodni office sistem, po-
doben Microsoft Office in je tudi kompatibilen 
z njimi, tako da bodo dokumenti, ustvarjeni z 
Microsoft Office vidni tudi v vašem sistemu in 
obratno. Prav tako lahko urejate dokumente 
Microsoft Office ali ustvarite svojega z Libre-
Office in ga pošljete uporabniku, ki ima Micro-
soft Office. Ta bo lahko dokument normalno 
videl in urejal. 

• Cpanel v ozadju skrbi za delovanje vaše sple-
tne strani in elektronske pošte. Opravila, veza-
na na spletno stran in elektronsko pošto, bodo 
enostavna in uporabniku prijazna. 

 
Na spletni strani pisarna.si lahko zahtevate tudi 
testni račun, kar pomeni, da vam ponudijo te-
stni dostop pred nakupom.   (P.R.)
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.. račUnoVoDstVo je kljUčna sestaVina VsakeGa PoDjetništVa. PojaVi se skUPaj Z Začetki PoDjetništVa in ostaja Do Danes ena 
najPoMeMbnejših inForMacijskih DejaVnosti. tako bo ostalo tUDi V PrihoDnje ..

VŠR 

Odslej v Ljubljani in Mariboru novi 
študijski programi 

Vas zanima računovodstvo? Zastrižete z ušesi, 
ko kdo omeni forenzične preiskave v financah in 
računovodstvu? Visoka šola za računovodstvo 
in finance (VŠR) je edina šola v Sloveniji, ki ponu-
ja akreditirani program CPP (certificiran preisko-
valec prevar na področju financ in računovod-
stva), program CPR (certificiran poslovodni ra-
čunovodja) in izvaja magistrski program foren-
zičnega računovodstva. 
Visoka šola za računovodstvo in finance vam 
omogoča postopno odkrivanje plasti računo-
vodstva in tako vstop v svet podjetništva. Op-
ravljali boste najatraktivnejši poklic sodobnega 
časa: Forenzične preiskave v financah in računo-
vodstvu. 
 
PrePoZno Za štUDij - nikoli! 
Dodatna certificirana znanja postajajo poleg 
osnovne izobrazbe pomemben dejavnik za za-
sedbo delovnih mest, ki zahtevajo strokovno 
odličnost v financah, revizijskih družbah, raču-
novodstvu, organih pregona, davčnih uradih, 
varnostnih službah pri ključnih poslovnih su-
bjektih. 
Z visoko šolo za računovodstvo in finance boste 
lahko uresničili svoje sanje. 

MaGistrski ProGraM ForenZičneGa račU-
noVoDstVa 
VŠR je edina v Sloveniji, ki izvaja magistrski pro-
gram forenzičnega računovodstva. Magistrski 
program »Forenzične preiskave v financah in ra-
čunovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s 
področja računovodstva, poslovodstva, davkov, 
ekonomije, kriminalistike in podobno. Namen 
programa je omogočiti študentom pridobiti ne-
katere ozko strokovne vsebine ter mnogo zna-
nja, ki omogoča visoko kakovostno delo na po-
dročju financ in računovodstva, pri presojanju - 
ocenjevanju resničnega in poštenega obravna-
vanja gospodarskih kategorij v poslovnih listi-
nah, poslovnih knjigah, poročilih za poslovne, 
nadzorne, sodne in druge potrebe. Diplomanti 
se bodo naučili vseh znanj in bodo usposobljeni 
tudi za samostojno opravljanje strokovnih, sve-
tovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih 
in upravljavskih funkcij za širše področje financ. 
 
štUDij se iZVaja V ljUbljani in MariborU 
Od januarja 2020 naprej bo VŠR izvajala informa-
tivne dneve, kjer vam bodo predstavili šolo in iz-
obraževanja, ki jih ponujajo. 
Svoje poslanstvo uresničujejo z aktivnostmi, s 

• Zagotovljen študij v Mariboru in Ljubljani; 
• Edini v Sloveniji imajo akreditiran program 

CPP (certificiran preiskovalec prevar) in 
CPR (certificiran poslovodni računovodja); 

• Edina šola, ki izvaja magistrski program fo-
renzičnega računovodstva; 

• Povezava VŠR: https://www.vsr.si/ 

katerimi spodbujajo študente k intelektualni ra-
dovednosti in akademski odličnosti ter jim 
omogočijo širok vpogled v poslovni svet in po-
slovanje, ki je temelj za dobro računovodstvo. 
Študentje VŠR so opremljeni s spretnostmi, ki jih 
potrebujete, da postanete celostni finančni sve-
tovalec, s čimer si omogočite dobra izhodišča za 
karierno in profesionalno rast. Dosegajo odlične 
rezultate na državnih in mednarodnih tekmova-
njih ter v okviru financiranja projektov razvijajo s 
strokovnjaki inovativne rešitve za prakso. 
VŠR prav tako vabi, da se jim pridružite pri raznih 
delavnicah, seminarjih in praktikumih z raznimi 
vsebinami. 
Skozi vse leto izvajajo praktične delavnice in se-
minarje. V novembru in decembru se izvajajo na 
primer: praktična delavnica Sestavimo izkaz de-
narnega toka s pripomočkom; Pravilnik o raču-
novodstvu za gospodarske družbe; praktikum 
knjigovodenja I.-IV. in druge. 
Sporočite jim, če želite prejemati obvestila  
VŠR-ja: prijava@vsr.si    (P.R.) 

M: 059 090 960   |   T: 02 229 80 83
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Kako lahko z najmanj truda pridete do najboljše 
cene elektrike in plina? Že veste, da je na voljo pov-
sem brezplačna storitev za gospodinjstva in male 
poslovne odjemalce, ki vam omogoča, da vedno 
pridobite optimalno ceno elektrike in plina? 
Poslanstvo spletnega mesta www.optimalna-e-
nergija.si je vsem gospodinjstvom in malim po-
slovnim odjemalcem omogočiti brezplačno in 
optimalno sprejemanje odločitev glede nabave 
energije in njene učinkovite rabe.  

kaj Mi oMoGoča sPletno Mesto 
WWW.oPtiMalna-enerGija.si ? 
Gospodinjstva in mali podjetniki se lahko na 
spletnem mestu pridružijo skupnemu povpra-
ševanju za nakup električne energije in ze-
meljskega plina. Povpraševanje se izvaja večkrat 
letno z obratno avkcijo (dražbo) oziroma niža-
njem cen. Spletno mesto www.optimalna-ener-
gija.si vas bo spomnilo, da se bliža čas, ko je tre-
ba izbrati optimalno ponudbo za novo obdob-
je, da boste deležni koristi sodelovanja v avkciji, 
ki je primerna za vas. 
 • Sodelovanje je brezplačno in brez obvezno-

sti za vas 
• Vnesete podatke o merilnih mestih 
• Počakate na rezultat avkcije 
• Prejmete predlog pogodbe od najboljšega 

ponudnika 
• Če želite, pogodbo podpišete 
• Portal vas opomni, ko bo spet čas, da ponov-

no izbere avkcijo 
• Kadarkoli lahko izbrišete vse svoje podatke 
• Brez skrbi - vedno boste imeli optimalno ce-

no energije 
 
Večje število prijavljenih merilnih mest pripo-
more k večji verjetnosti, da bodo dobavitelji 
energije na avkcijah ponudili nižje cene. Večje 
število sodelujočih pa bo privabilo k sodelova-
nju tiste, ki se še niso odločili, da se registrirajo 

.. ste DoVolj obVeščeni in aktiVni, Da iMate VeDno oPtiMalno ceno enerGije V VašeM GosPoDinjstVU ali Pa ZaraDi Vaše neaktiVnosti 
PlačUjete PreVeč? ..

ERGA 

Kako lahko dobim najboljšo ponudbo 
za elektriko in plin? 

na www.optimalna-energija.si in prijavijo svoja 
merilna mesta v avkcijo, ki je primerna zanje. 

kaj se ZGoDi, če niseM aktiVen Pri iZbiri 
DobaVitelja ee ali ZP? 
Dobavitelji energije se trudijo delovati v tržnih 
razmerah. Neaktiven odjemalec se običajno 
znajde na rednem ceniku, ki je višji od akcijskih 
cen. Tudi pri rednih cenikih so razlike med doba-
vitelji. Če ste izbrali akcijsko ceno pri enem od 
ponudnikov, ni nujno, da ste dobili najugodnej-
šo. Če niste aktivni pred iztekom akcijske cene, 
boste verjetno spet pristali na rednem ceniku. 

koliko boM Prihranil, če soDelUjeM? 
Prihranek je odvisen od gibanja cen električne 
energije ali zemeljskega plina na borzi. Če gredo 
cene energije navzgor in so višje kot takrat, ko 
ste sklenili zadnjo pogodbo, bodo tudi vaše ce-
ne na računu višje in obratno. Aktivnost se za-
gotovo obrestuje, saj si pri sodelovanju na avkci-
ji pravočasno zagotovite nove – trenutno naj-
boljše cene pred iztekom vaše obstoječe po-
godbene vezave. Tako vas dobavitelj ne more 
avtomatsko uvrstiti na svoj redni cenik, ki je po 
dosedanjih izkušnjah praviloma manj ugoden 
za odjemalce.

kako si lahko iZračUnaM Prihranek? 
Vaš prihranek si lahko izračunate kot razliko med 
vašimi obstoječimi cenami energije (brez omre-
žnine in dajatev) in novimi cenami energije, ki jih 
bo ponudil najboljši ponudnik v okviru avkcije. 

Zavedati pa se je treba, da je energija borzno 
blago kar pomeni, da se lahko cena energije 
spreminja navzdol in navzgor. V primeru zviša-
nja borznih cen, bo zato preračun prihranka ne-
-relevanten. 
Enostaven kalkulator za izračun prihranka lahko 
prevzamete na spodnji povezavi: https://www.
optimalna-energija.si/vodniki/kalkulator-
-stroska-energije---prihranek/ 
 
kako naj iZbereM aVkcijo, ki je PriMerna 
ZaMe? 
Izberete avkcijo, ki ustreza vrsti odjema (gospo-
dinjstvo ali mali poslovni odjem) ter vrsti energi-
je (električna energija ali zemeljski plin). Če ni-
mate vezave za pogodbeno obdobje, izberete 
avkcijo za prvo objavljeno obdobje dobave. Če 
imate vezavo za pogodbeno obdobje, izberite 
avkcijo za obdobje dobave, kjer se začetek do-
bave začne po izteku vaše pogodbene vezave. 
Več informacij in možnost prijave najdete na 
www.optimalna-energija.si 
Skupaj do nižje cene energije.

www.optimalna-energija.si

Datumi naslednjih avkcij za gospodinjske 
odjemalce so: 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
april 2020 - marec 2021
AVKCIJA
15. 01. 2020 11:00  
ZEMELJSKI PLIN
april 2020 - marec 2021
AVKCIJA
16. 01. 2020 11:00 
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Xenon forte d.o.o.
Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana

01 54 84 800  |   info@xenon-forte.si
www.xenon-forte.si

.. ob nakUPU naPraVe synoloGy nas je UPorabnikoM breZPlačno na Voljo boGat nabor ProGraMske oPreMe, MeD DrUGiM tUDi synoloGy 
DriVe ..

Synology Drive 

Zasebni oblak za domače in poslovne 
uporabnike

Synology je svojim uporabnikom ponudil reši-
tev Synology Drive, ki posnema najboljše last-
nosti javnega v okolju zasebnega oblaka in 
omogoča oddaljen dostop, skupno rabo dato-
tek in sinhronizacijo med različnimi spletnimi 
mesti ali napravami. Veliko uporabnikov po-
datke shranjuje v javnih servisih, kot sta na pri-
mer Dropbox in Google Drive. Synology Drive 
omogoča še precej več funkcionalnosti, po-
datki pa so shranjeni na znani lokaciji pod va-
šim nadzorom. 
Synology Drive lahko povežete tudi z različnimi 
javnimi servisi, kot so na primer Box, Google Dri-
ve, Amazon Drive, WebDAV, MS OneDrive, Mi-
crosoft Azure in sinhronizirate svoje datoteke. 
Poleg tega ponuja odjemalce za mobilne na-
prave z iOS ali Android operacijskim sistemom. 
Tako boste lahko dostopali do datotek ali jih de-
lili s kolegi, tudi na poti. 
V raziskavi, ki jo je izvedel 451 Research, je 41 od-
stotkov vprašanih izjavilo, da upravljajo zasebni 
oblak z nižjimi stroški na enoto, kot bi to plačali 
v javnem oblaku. Kljub najsodobnejšim varno-
stnim ukrepom, ki jih izvajajo ponudniki javnih 
storitev v oblaku, imajo podjetja še vedno pre-
cej skrbi glede shranjevanja najbolj občutljivih 
podatkov na strežnikih, ki niso vključeni v lokal-
na omrežja. Vprašani v isti raziskavi so tudi izjavi-

li, da bi v primeru, če bi ponudniki javnih storitev 
v oblaku znižali cene za polovico, prenesli v jav-
ne oblake le 50% podatkov, ki jih sedaj hranijo 
na zasebnih lokacijah. Iz tega izhaja, da uporab-
niki vidijo koristi zasebnega oblaka, ki sežejo dlje 
od le zgolj nižjih stroškov. 
 
sinhroniZacija Datotek 
Namizna aplikacija odjemalca, Synology Drive 
ponuja sinhronizacijo datotek v realnem času 
med računalniki z Windows/macOS/Linux ope-
racijskim sistemom in strežnikom Synology Dri-
ve. Funkcija Sync-on-Demand odjemalca Syno-
logy Drive omogoča ogled vseh datotek brez 
porabe prostora za shranjevanje v računalniku. 
Datoteke bodo na vaš računalnik naložene le, ko 
jih boste potrebovali. S paketom Synology Drive 
ShareSync pa lahko sinhronizirate datoteke med 
napravami NAS v realnem času in samodejno 
sinhronizirate podatke v računalnikih na različ-
nih lokacijah. 
 
Deljenje Datotek 
Datoteke lahko preprosto delite z uporabo 
Synology Drive klienta, na spletnem portalu ali 
mobilnih aplikacijah za iOS/Android. Svojim po-
datkom lahko namestite dodatno raven zaščite, 
tako da določite nastavitve dovoljenj: javno, sa-

mo za povabljene, le za registrirane uporabnike 
ali jih zaščitite z geslom in obdobjem veljavnosti. 
 
skUPinsko Delo 
Synology Drive, integriran s sistemom Synology 
Office, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje in 
urejanje datotek v spletu, omogoča več uporab-
nikom hkrati urejanje istega dokumenta, razpre-
delnice ali slajda. Sodelovanje poteka interaktiv-
no s pomočjo komentarjev, rešitev pa hrani ne-
omejeno število verzij dokumenta. Združljiv je s 
programi zbirk Microsoft Office in OpenOffice. 
 
Varnostno koPiranje PoDatkoV 
S pomočjo odlemalca lahko svoje datoteke var-
nostno kopirate na strežnik Synology Drive Ser-
ver, tako da vam ni več treba skrbeti, če ste po-
motoma izbrisali pomemben dokument. Poleg 
tega lahko načrtujete varnostno kopiranje dato-
tek v času, ko vaše omrežje ni preobremenjeno. 
Vsekakor pa svetujemo, da z uporabo rešitve 
Hyper Backup, ki je ravno tako brezplačno na 
voljo uporabnikom naprav Synology NAS, var-
nostno kopirate datoteke, aplikacije in sistemske 
nastavitve na zunanje lokacije, na primer v dru-
ge naprave NAS, zunanje pogone za hrambo ali 
javne oblake. 
Pri varovanju podatkov ni enotnega pristopa. 
Pomembno je najti rešitev, ki bo ustrezala indivi-
dualnim potrebam. Na srečo obstajajo podjetja, 
kot je Synology, ki si prizadevajo, da bi odpravili 
ločnice med javnim in zasebnim oblakom, tako 
da lahko podjetja z gotovostjo zgradijo sistem, 
ki bo ustrezal vsem njihovim potrebam. 
Za več informacij obiščite www.xenon-forte.si (P.R.)
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.. PreD Desetletji so naM kaMere PosreDoVale saMo črno-belo sliko. PoteM so nas Začele raZVajati Z barVno, a Ponoči so še VeDno ViDele 
ZGolj črno-belo. Danes se tUDi to sPreMinja ..

MARS COMMERCE 

Kamera, ki vidi barvno tudi v popolni 
temi

www.mars-commerce.si 
www.mars-commerce.eu 

www.mars-commerce.com 

t: 04 280 74 00 
mail: info@mars-commerce.si

Nadzorne kamere so v širšo uporabo prišle relativ-
no pozno – šele okoli leta 1990, torej slabih 30 let 
nazaj. Takrat smo bili, kot že rečeno, obsojeni na čr-
no belo sliko. Seveda pa so se kamere z leti razvija-
le in prišli so prvi barvni sistemi. Z njimi smo dobi-
li boljšo, bolj realno sliko in videli več podrobnosti. 
Ponoči oziroma ob pomanjkanju svetlobe, so ka-
mere preklapljale na črno-bel prikaz. Pravzaprav 
večina kamer tudi danes deluje na tak način. 
 
barVe tUDi Pri šibki sVetlobi 
HIKVISION, eno od vodilnih podjetij na tem po-
dročju je spet presenetilo z novostjo, saj je 
predstavilo kamere ColorVu, ki tudi pri izredno 
majhni osvetlitvi oziroma nizki ravni svetlobe 
prikazujejo barvno sliko. Z napredkom tehnolo-
gije lahko torej tudi ponoči uživamo v barvni sli-
ki ter okolico vidimo bolj realno in z več podrob-
nostmi, kar lahko konec koncev ob neljubih do-
godkih odigra odločilno vlogo. 
 
barVna slika celo V PoPolni teMi 
Ne samo to, da kamera vidi barvno pri šibki 
svetlobi. Barvno sliko boste lahko opazovali celo 
v popolni temi. Verjetno se sprašujete, kako jim 

je to pri HIKVISION-u uspelo? Za primere, ko je 
svetloba nična, so na kamero vgradili blago luč-
ko, ki ji pravijo »warm light«. Ta se v popolni temi 
prižge in nudi ravno toliko svetlobe, kolikor je 
kamera potrebuje za prikaz barvne slike. 
Kako tudi sicer dosežejo, da kamera pri zelo 
šibki svetlobi zmore prikaz barv? 
• Z izredno odprto zaslonko (F1.0), ki zbere več 

svetlobe in ustvari svetlejšo sliko. 
• Z naprednim večjim senzorjem (4MP, 1/1,8’’) in 

izboljšano tehnologijo, ki zagotavlja svetlo in 
barvno sliko v skoraj vseh pogojih. Tudi, kadar 
je objekt osvetljen s strani ali od zadaj. Poleg te-
ga imajo kamere širok dinamični obseg (WDR). 

 
Kamere ColorVu so na voljo tako za digitalne IP 
sisteme kot za analogne sisteme. Prav tako ni 
omejitve glede oblike kamer, saj si lahko omisli-
te »bullet« kamero v obliki cevi ali na primer ku-
polasto kamero. Pri podjetju HIKVISION so pos-
krbeli za pestro izbiro izdelkov. 

barVe so PoMeMbne 
Če je bilo včasih treba za sliko v temi žrtvovati 
podrobnosti in barve, danes torej več ni tako, saj 

kamere ColorVu nudijo popolnoma drug pog-
led, ki gre v korak s časom. 24 ur na dan bodo za-
jemale živo sliko in vse barvne podrobnosti. Tudi 
v popolni temi boste lahko videli, da je imela 
oseba, ki se je sprehajala po vašem parkirišču na 
primer rdeč plašč ali avtomobil določene barve. 
Dejstvo je, da nam barve pomagajo celo pri tem, 
da si bolje zapomnimo določene informacije s po-
večanjem stopnje pozornosti. To je lahko pri opa-
zovanju slike v nadzorni sobi izrednega pomena, 
ko morajo operaterji slediti celo več zaslonom na-
enkrat. Prav s tehnologijo ColorVu podjetja HIKVI-
SION boste tako pridobili še dodatno prednost. 
Več informacij najdete na 
www.mars-commerce.si.   (P.R.) 

Kamere ColorVu podjetja HIKVISION: 
• 4MP ColorVu Fixed Turret Network Camera 
• 4MP ColorVu Fixed Bullet Network Camera 
• 2MP Full Time Color Turret Camera 
• 2MP Full Time Color Bullet Camera 
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Egal, d.o.o.
Flandrova ulica 19, 1000 Ljubljana

P.E.: Litostrojska cesta 44c
1000 Ljubljana

+386 (0) 590 555 35
info@egal-eu.com

Zaradi škode na opremi in delov, ki jih je bilo tre-
ba zamenjati, je konkreten incident izobraževal-
no ustanovo Saint Rose v New Yorku stal skoraj 
60.000 ameriških dolarjev (približno 54.500 
evrov). Ne glede na to, ali gre za uničeno opre-
mo ali ukradene podatke, so odprti vhodi na 
opremi lahko draga šola. Na srečo pa je tovrstne 
dejavnosti enostavno preprečiti. Pa tudi stalo 
vas ne bo dosti. 
 
enostaVna Zaščita, na katero ne 
PoMisliMo 
Fizično varnost je relativno enostavno zagotovi-
ti. Pri njej je tudi najbolje začeti in se zavarovati 
pred zlonamerno dejavnostjo na opremi. Ukre-
pi za nadzor dostopa, vključno z zaklenjenimi 
vrati strežniških sob in telekomunikacijskih 
omar, so odličen začetek. Vendar pa to nezado-
voljnemu študentu ali uslužbencu ne bo pre-
prečilo, da ne bi škodoval računalnikom, moni-
torjem ali ostali opremi. 
Kako to urediti? Povsem preprosto – vhode lah-
ko blokirate za vse, ki dostopa do njih ne smejo 
imeti. Ker lahko številne naprave z računalnikom 
povežemo s pomočjo pogonov USB, ima skoraj 
vsak računalnik vsaj en USB vhod. Kadar ta ni v 
uporabi, ga lahko z »USB block-out« rešitvijo 

.. “nekDanji štUDent je Uničil 59 UniVerZitetnih račUnalnikoV Z UPorabo Usb killerja.” to je bil le eDen oD nasloVoV člankoV V MeDijih 
o PoškoDbah račUnalniške oPreMe, ki jo je PoVZročil nekDo Z DostoPoM Do oDPrtih VhoDoV (nPr. Usb) na oPreMi ..

EGAL 

Fizična varnost je prva obrambna linija 
proti grožnjam omrežju in opremi

blokiramo, tega pa ni mogoče odstraniti brez 
posebnega ključka. Zadeva stane le nekaj evrov 
in preprečuje incidente, pri katerih lahko pride 
do škode, ovrednotene na več tisoč evrov. Po-
dobno kot ključavnica na vratih, morda ne bo 
zaustavila vsakega nepridiprava, vendar bo 
marsikoga odvrnila od poskusa vdora. 
 
PanDUit nUDi tUDi DrUGe rešitVe 
Ni pa vhod USB edini, ki ga je mogoče zaščititi. 
Panduit ponuja rešitve za na primer prazne RJ45 
vtičnice v stenah/parapetnih kanalih. Če zanje 
ustrezno poskrbimo, lahko preprečimo vdor. Tu-
di sicer je fizično zaprtje praznih RJ45 vtičnic 
lahko odličen dodatek k varnosti, saj se nepri-
diprav ne bo mogel kar tako priklopiti in ukrasti 
podatkov. 
 
noVa linija sMartkeePer 
V novi liniji SmartKeeper podjetja Panduit so 
štirje novi produkti. 

Master ključ odlikuje edinstven vzorec zaklepa-
nja, ki je združljiv samo s Panduitovo linijo blo-
kad SmartKeeper. Ima drsni gumb in mehani-
zem, ki se prilega in s posebnim vzorcem 
»odklepa« izredno učinkovite Panduitove bloka-
de. Panduit predstavlja tudi tri nove blokade, in 
sicer tako da vhode USB-C in USB-A kot nove 
blokade RJ45 za mrežni konektor. Namenjene 
so blokadi dostopa do vhodov, s katerimi so 
kompatiblilni. Tako so izredno učinkovita rešitev 
za preprečevanje dostopa do občutljivih podat-
kov in morebitnega širjenja zlonamerne pro-
gramske opreme skozi naprave. Blokade so iz-
redno učinkovite in jih lahko seveda odstranite 
samo z omenjenim master ključem. 

Več o omenjenih rešitvah pa preberite na 
spletni strani www.egal-eu.com, strokovnjaki 
za tovrstne rešitve vam bodo z veseljem sve-
tovali, kako zapreti vrata kraji podatkov. Z nji-
mi lahko stopite v stik tudi s klicem na tele-
fonsko številko +386 (0) 5905 55 35 ali preko 
elektronske pošte na naslovu info@egal-eu.
com. Vabljeni k spremljanju njihovih novičk 
na LinkedIn in Facebook. (P.R.)
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Danes Viberate združuje več kot milijon profi-
lov glasbenikov, prireditvenih prostorov, festi-
valov in glasbenih dogodkov.
Platformo Viberate pomagajo graditi glasbeni 
navdušenci iz vsega sveta, kar je po besedah 
Uroša Umeka, našega najbolj znanega DJ-ja in 
soustanovitelja Viberata, bistvenega pomena 
za zdravo rast: »Podobne platforme po svetu 
se poslužujejo avtomatskega zajema podat-
kov, zato njihovi podatki niso uporabni in v in-
dustrijo vnašajo samo dodatno zmedo. Pri nas 
ima vsak glasbenik samo en profil – v tem 
pogledu smo unikatni. Svojega uporabljam 
celo namesto uradne spletne strani, ker eno-
stavno deluje.« 
Odprt sistem, v katerega lahko vsak posame-
znik vnaša podatke, Viberatova ekipa pa le pre-
veri njihovo resničnost, se je izkazal za uspe-
šnega. Glasbena baza šteje že več kot 20 tisoč 

.. že Danes je na PlatForMi Viberate Verjetno Večina GlasbenikoV, ki jih PoZnate. Viberate je s PoMočjo 20 tisoč soUstVarjalceV Zrastel 
V eno najVečjih Glasbenih oMrežij na sVetU ..

Viberate 

Že čez pet let bo imel vsak glasbenik 
na svetu svoj profil na viberate.com

uporabnikov s celega sveta, ki dnevno dodajo 
do 2 tisoč vnosov. Oboževalci vnašajo in ureja-
jo profile svojih najljubših glasbenih izvajalcev 
in tako sodelujejo pri razvoju njihove kariere, 
za svoj prispevek pa so lahko tudi nagrajeni. 
Soustvarjalci za natančno delo pridobivajo 
posebne statuse v obliki značk, najboljši pa se 
potegujejo za praktične nagrade – od 
brezplačnih vstopnic za festivale in koncerte 
do majic katerega od njihovih idolov. Ni redko, 
da kateri od njih dobi celo klic s ponudbo za 
redno službo. 

Viberate.com sta poleg Umeka ustanovila nje-
gova menedžerja Matej Gregorčič in Vasja Ve-
ber. Njihov namen je bil urediti ogromne koli-
čine podatkov, s katerimi se bori svetovna glas-
bena industrija. To jim zaenkrat odlično uspe-
va, potrditev so prejeli tudi s strani svetovnih 
glasbenih zvezd, kot so Linkin Park, Robbie Wil-
liams in The Chainsmokers, ki so že prevzeli 
svoje uradne profile na platformi. 
Vsak, ki si želi izkusiti delo v glasbeni industri-
ji, se lahko pridruži soustvarjalcem platforme 
Viberate.     (P.R.)
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.. hoFer sloVenija s Posebno PonUDbo ob PraZnikU nakUPoVanja, t.i. črneM PetkU (black FriDay), ZDaj oMoGoča tUDi sPletne nakUPe 
na hoFerDostaVa.si ..

HOFER 

HOFER edini diskontni trgovec v 
Sloveniji s spletnim nakupom

HOFER trgovina d.o.o.
E: info@hofer.si
T: 01 8346 600
W: www.hofer.si

Raznolik nabor predvsem tehničnih izdelkov, 
izdelkov za dom, belo tehniko ipd. bodo sproti 
osveževali in dopolnjevali, kupce pa bo na-
vdušila tudi brezplačna dostava po Sloveniji. 
 
iGričarski stol 
Stol Trust Ryon je namenjen zvestim ljubiteljem 
iger. Je ergonomičen in oblikovan za ure udob-
nega igranja. Ob tem je seveda vrtljiv za 360 
stopinj in ima možnost višinske nastavitve. 
Opremljen je z naslonoma za roki z udobnima 
blazinama. Ima tudi možnost nagiba hrbtišča in 
trpežna dvojna kolesca, da vam bo služil karse-
da dolgo. Na voljo je v črni ali rdeči barvi, izdelek 
ima 2-letno garancijo. 

anja, tako da tudi večji prostori ne bodo prevelik 
zalogaj zanj. Izdelek ima 1-letno garancijo. 

Zgornje izdelke, z izjemo Pametne za-
pestnice, lahko preprosto naročite in 
plačate prek spleta na hoferdostava.si in 
dostavljeni bodo v nekaj delovnih dneh. 
Na voljo so od 29. 11. 2019. Izdelke lahko plača-
te tudi v trgovini HOFER in jih po prejemu 
16-mestne kode naročite prek spleta. Za po-
moč pri naročilu in druga vprašanja se lahko 
obrnete na info@hofer.si ali 01 8346 600. 

robotski sesalnik 
Pametni robotski sesalniki vam doma lahko 
prihranijo ogromno časa oziroma dela. Robotski 
sesalnik Xiaomi Roborock S50/S55 vas v tem po-
gledu ne bo razočaral. Za fer ceno ponuja veliko, 
saj je eden zanimivejših sesalnikov na trgu. 
Opremljen je s hitro brezžično povezavo Wi-Fi, 
ponaša pa se s sesalno močjo 2000 Pa in 12 sen-
zorji, ultrazvočnim radarskim senzorjem, senzor-
jem za padce, žiroskopom in merilnikom pospeš-
ka. Ima tudi možnost mokrega čiščenja. Je sesal-
nik, ki v vsakem trenutku ve, kje je in kaj počne. 
Napolnjena baterija zadostuje za kar 2,5 ure ses-

PaMetna ZaPestnica 
Zadnja v tokratni HOFERjevi ponudbi je pamet-
na zapestnica Samsung Galaxy Fit E. Podatke 
vam bo prikazovala na 18,9-mm zaslonu 
PMOLED z ločljivostjo 128 x 64 slikovnih pik. 
Nameščen ima operacijski sistem FreeRTOS, je 
tudi vodotesna (5ATM), opremljena z Bluetooth-
om, merilnikom pospeška, senzorjem srčnega 

utripa, ima pa še 
vrsto drugih funk-
cij. Baterija vam za-
gotavlja 6-7 dni 
običajne uporabe, 
težka pa je zgolj 15 
gramov, tako da jo 
boste na roki 
komajda občutili. 
Pametna zapestni-
ca Samsung Gal-
axy Fit E ima 1-let-
no garancijo.  (P.R.)

hoferdostava.si
BREZPLAČNA DOSTAVA PO VSEJ SLOVENIJI

Opravite spletni nakup na
NOVO

leD teleViZor 
FOX LED televizor z 99-cm oziroma 39-palčno 
diagonalo zaslona je prava naprava za vaš dom. 
Razvajal vas bo z ločljivostjo 1366 x 768 slikovnih 
pik, direct LED tehnologijo, dvema 8W zvočni-
koma in vidnim kotom 178 stopinj. Ima še 3 HD-
MI priključke, USB, SCART, VGA, režo Sl+, izhod 
za slušalke ter koaksialni avdio izhod. Vsebino la-
hko snemate na USB ali HDD. Sodi v energijski 
razred A, tako da je tudi varčen. Izdelek ima 
3-letno garancijo. 

PaMetni UhD teleViZor sony 
Če vam zgoraj opisan televizor ni dovolj, lahko 
izberete pametni UHD-televizor Sony s 138-cm 
oziroma 55-palčno diagonalo ločljivosti 3840 x 
2160 slikovnih pik, ki premore tehnologijo 4K 
X-Reality PRO. Nameščen ima operacijski sistem 
Android 7.0, opremljen je še z dvema 10W 
zvočnikoma, omogoča spletno iskanje, USB 
snemanje, glasovno upravljanje, kompatibilen 
pa je tudi z Amazonovo Alexo in Googlovim 
asistentom. Pohvali se lahko s tehnologijo Blue-
tooth, WLAN, 4 HDMI priključki, 3 USB priključki, 
optičnim avdio izhodom, kompozitnim 
vhodom, izhodom za slušalke in režo Cl+. 
Izdelek ima 2-letno garancijo. 
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Za pisanje ali branje, za delo z namiznim ali pre-
nosnim računalnikom, pri pametnih elektron-
skih napravah, za glasbenike ali risarje. Stojalo za 
računalnike in druge večnamenske naprave 

.. Vas ob DelU Z račUnalnikoM boli hrbtenica? PotrebUjete PriPoMoček, ki oDPraVlja in lajša bolečine V hrbtenici? ste že kDaj raZMišljali, 
Da bi račUnalnik UPorabljali tako V seDečeM kot V stoječeM PoložajU? ..

Ergonomski pripomočki 

Ergonomko bo poskrbel, da boste za 
računalnikom sedeli pravilno

Ergonomko je idealen pripomoček, če veliko se-
dite za računalnikom, pa vseeno ne bi radi ob-
čutili bolečin, ki so za ta položaj značilne. Upo-
rabljate ga lahko tako v stoječem kot v sedečem 
položaju, v šoli, službi ali doma. 
 
PoPolnoMa nastaVljiV 
Ergonomko, večnamenska nastavljiva naprava 
za pravilno držo, omogoča različne naklone spo-
dnje plošče, in sicer 10, 15 ali 20 stopinj. Zgornjo 
ploščo lahko pomikate gor ali dol in tako spremi-
njate njeno višino. Prav tako lahko spreminjate 
višino poličk in stranskih naslonov za tablico, 
mobitel in dokumente. Stojalo ima tudi horizon-
talno nastavitev korektorja nepravilne drže. 
Ergonomko je nastal v sodelovanju s Fakulteto za 
strojništvo v Mariboru, in sicer s pomočjo Labora-
torija za inženirsko oblikovanje izdelkov. Pri izdelku 
je poudarek, kot že samo ime pove, na ergonomi-
ji, ki išče najbolj naravno držo človeka pri delu. 
Ergonomska ureditev delovnega mesta je zelo po-
membna. V službi na primer preživimo velik del 
svojega življenja, zato se moramo tam počutiti 
udobno. Z ergonomsko ureditvijo boste zmanjša-
li škodljive učinke nepravilnega sedenja na zdravje. 

Uporaba Ergonomka:

• Pri sedečem in stoječem delu.
• Za namizni in prenosni računalnik.
• Za delo v šoli, službi in doma.
• Za šolarje, dijake in študente.
• Za pisarniške in proizvodne delavce.

Ergonomske rešitve d.o.o. , 
Radvanjska cesta 76, 2000 Maribor

02/320-30-77 | ergonomko.com
031/244-260 | info@ergonomske-resitve.si

 Vložek ni strošek, je inVesticija 
Konec koncev nepravilna drža vpliva tudi na 
storilnost zaposlenih, ki je temu primerno manj-
ša, zato je načrtovanje delovnega mesta, ki je 
prilagojeno posamezniku, izredno pomembno, 
čeprav se tako marsikateri delodajalec kot dela-
vec tega ne zavedata. Ne glede na višino vložka 
v ergonomske ukrepe, le-tega ne smemo jema-
ti kot strošek, temveč kot dolgoročno investicijo. 
 
Priročnik o neVarnostih nePraVilne Drže 
Podjetje Ergonomske rešitve na spletni strani 
www.ergonomko.com ponuja prav omenjene re-
šitve, s pomočjo katerih vam bo telo dolgoročno 
zagotovo hvaležno. Že dlje časa se intenzivno 
ukvarjajo z vprašanjem, kako preprečiti ali vsaj 
omiliti zdravju škodljive posledice, ki jih povzroča 
dolgotrajna prisilna drža pri sedenju. 
Zaradi vse večjih zdravstvenih težav, ki so posledi-
ca dolgotrajne nepravilne drže pri sedenju za ra-
čunalnikom, so želeli pomagati sebi in drugim, ki 
jih pestijo podobne težave. Iskali so tudi rešitev, ka-
ko zagotoviti priporočljivo razdaljo do računalni-
škega zaslona. Tako je nastalo stojalo Ergonomko. 
Izdali so tudi priročnik Ali je sedenje res tako ne-
varno? S 70 nasveti za pravilno držo je name-
njen ozaveščanju ljudi, kako nevarne so lahko 
posledice dolgotrajne, posebej pa nepravilne 
drže pri sedenju. 
Za več informacij obiščite
www.ergonomko.com. 
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Vr PinG PonG 
Predstavljamo prvo simulacijo namiznega teni-
sa, ki po zaslugi VR-tehnologije (PSVR, HTC Vive, 
Valve Index) omogoči izredno zvesto in življenj-
sko igranje tega priljubljenega športa! Z lopar-
jem je mogoče žogico udariti na številne napre-
dne načine, tudi z zgornjim in spodnjim zavrtlja-
jem, mize pa so postavljene v številna okolja, od 
dvoran prek parkov do morske obale. Mogoče 
je igrati tako posamične igre kot turnirje, samos-
tojno ali v večigralstvu. 

vsaj tako pravi Računalnik, ki ga vodi. Toda kdor 
se mu upre, izgine ali se znajde v gulagu na prev-
zgoji. Igramo kot reševalec težav, ki v »paradižu« 
naleti na vsakovrstne škodljivce in jih v Računal-
nikovi službi eliminira. A to niso edini sovražniki, 
saj je treba poskrbeti tudi za kolege, ki si drznijo 
podvomiti v Računalnikovo vsemogočnost… 
 
chilDren oF Morta 
Children of Morta je akcijsko igranje domišljijskih 
vlog (RPG), v kateri se je treba v vlogi zaščitnikov 
oddaljene fantazijske dežele upreti napredujo-
čemu zlu. Vendar ne gre za reševanje sveta ali 
vesolja, temveč za prigode družine, ki mora opa-
zovati, kako njihovo okolico golta tema. Vsak 
član družine ima sebi lasten borilni slog, pode-
dovane talente in osebnost, svet pa se nenehno 
spreminja, tako da so ječe in gozdovi vedno sve-
ži. Posebnost je na roko izrisana grafika, ki kar 
prekipeva od izvirnega sloga in podrobnosti. 

Paranoia: haPPiness is ManDatory! 
Priznana namizna igra Paranoia je naposled pri-
spela na konzole in PC! Igra je umeščena v zad-
nje preostalo človeško mesto, ki je raj na zemlji – 

DeaD by DayliGht: niGhtMare eDition 
Dead by Daylight je grozljiva večigralska preži-
vetvena igra, v kateri eden od igralcev prevzame 
vlogo okrutnega Morilca, ostali štirje pa nastopi-
jo kot navadni ljudje, ki bežijo pred njim. Vsako-
gar, ki ga ujame, čaka mučenje in smrt! Bežeči 
lahko sodelujejo ali pa tudi ne, odvisno od tega, 
kaj se jim plete po glavah. Vsekakor se nivojev ni 
mogoče naučiti na pamet, saj se prizorišče vsakič 
naključno sestavi. Morilcev je obilo, od mogoč-

nega Slasherja do nadnaravnih bitij in vsak ima 
svoje moči. Ta ultimativna izdaja vsebuje razširit-
veno poglavje in številna dodatna oblačila. 

FarMinG siMUlator 20 
Najnovejša inačica Farming Simulatorja je letos 
na razpolago za mobilne telefone Android ter 
iOS in za Nintendov Switch. V FS2020 lahko goji-
te deset poljščin, kot so pšenica, krompir, bom-
baž in oves. Mogoče pa je skrbeti tudi za živino 
– krave, prašiče, ovce in konje. Kmetovalčevo 
delo je pisano in zanimivo, saj skrbi za polja in ši-
ri farmo, na razpolago pa ima več kot sto strojev 
in naprav uradnih proizvajalcev, kot so John De-
ere, Challenger, Fendt, Valtra in Case IH. Ne spre-
glejte niti nadgrajene grafike! 
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MEDIA TV
Kapucinski trg 8, p.p. 114
Škofja Loka
E-mail: info@media-tv.si

SPONKA TV
www.sponka.tv
E- mail: info@sponka.tv

NET TV
Ob blažovici115, Limbuš
info@xtension.si
T.: 02/252 68 07

TV ŠIŠKA
Kebetova 1, Ljubljana
tvsiska@kabelnet.si
T.: 01/505 30 53

INFOJOTA
Informacijski kanal Ajdovščina
infojota@email.si
gsm: 040 889 744

GORENJSKA TELEVIZIJA
P.P. 181, Oldhamska cesta 1A
4000 Kranj
T.: 04/ 233 11 55
info@tele-tv.si, www.tele-tv.si

NOVA GORICA
Gregorčičeva 13, Dornberk
T.: 05/335 15 90, F.: 05/335 15 94
info@vitel.si, www.vitel.si

TELEVIZIJA NOVO MESTO  d.o.o.
Podbevškova 12, Novo mesto
T.: 07/39 30 860, www.vaskanal.com

VTV - VAŠA TELEVIZIJA
Žarova 10, Velenje
tel.: 03/ 898 60 00, fax: 03/ 898 60 20
vtv.studio@siol.net, www.vtvstudio.com

Kanal 46 - Mozirje
Kanal 27

TELEVIZIJA MEDVODE
Cesta kom. Staneta 12,
1215 Medvode
T.: 01/361 95 80, F: 01/361 95 84

www.tv-m.si
info@tv-m.si

TV AS Murska Sobota
Gregorčičeva ul. 6, 9000 Murska Sobota 
p.p. 203, T.: 02/ 521 30 32
tv.as@siol.net, www.tv-as.net

Vaš najljubši kanal 
vam bo zaupal 

vsebino 

naslednje številke...

.. bliža se konec letošnjeGa leta in Veliki ProiZVajalci PaMetnih teleFonoV so že iZDali Vse sVoje “FlaGshiP” naPraVe. PoGlejMo, 
katere iZMeD njih VaM boDo najlažje ZDržale Ves Dan breZ Polnjenja ..

7 pametnih telefonov z najbolj 
vzdržljivo baterijo

AKTUALNO

»
Zdaj je čas, da naredimo pregled vzdržljivosti 
baterij najnovejših pametnih telefonov letošnje-
ga leta. Te sicer ponavadi zdržijo ves dan (odvis-
no seveda od načina uporabe), vendar še vedno 
obstajajo precejšnje razlike med določenimi 
modeli. Če boste svoj pametni telefon uporablja-
li zelo aktivno ves dan, potem se bo ta spraznil hi-
treje, kar pomeni večkratno polnjenje. Baterije 
seveda sčasoma izgubljajo tudi nekaj moči in se 
praznijo hitreje. Ko se recimo odpravimo nekam 
za dlje časa, vedno obstaja nek strah pred prazno 
baterijo, kajne? Pri telefonu lahko pogrešamo 
marsikaj, a prav baterija je ključnega pomena. 
V industriji, kjer so tehnologije 5G, upogljivih 
ekranov, pop-up kamer ter in-screen čitalcev 
prstnih odtisov praktično že osnovna oprema 

naprav, ena od lastnosti še posebej izstopa: 
vzdržljivost baterije.  
Če se vam zdi, da je baterija vašega telefona os-
tala v 90. letih in ne zdrži tako dolgo, kot ste si 
zamislili, potem niste edini. Če je torej vzdržlji-
vost baterije na vrhu vaših želja, ko govorimo o 
lastnostih pametnih telefonov, potem si pre-
berite spodnji seznam najboljših telefonov le-
tošnjega leta, ko govorimo v vzdržljivosti bateri-
je – spletni portal CNET je testiral delovanje 
vseh spodaj omenjenih naprav in prišel do 
naslednjih rezultatov: 

saMsUnG GalaXy note 10 PlUs 
Delovanje baterije: 21 ur 
Baterija modela Note 10 Plus zdrži 21 ur in ima 

dovolj energije za večurno poganjanje velikega 
6,8-inčnega zaslona. Razpolaga z baterijo 
kapacitete 4.300 mAh, ki vam omogoča 
brezskrbno uporabo skozi ves dan. Kljub temu, 
da Note 10 Plus nima klasičnega vhoda za 
slušalke, ima razširjeni spomin, ki ga recimo 
Note 10 nima.  
 
hUaWei P30 Pro 
Delovanje baterije: 22 ur in 57 minut 
Novi Huaweijev telefon s štirimi kamerami in 
bleščečim dizajnom ima eno najboljših kamer 
na trgu, kar se odraža tudi v ceni naprave. Nje-
na velika 4.200 mAh baterija je na testu zdrža-
la 22 ur in 57 minut. Manjši Huawei P30 ima 
prav tako odlično baterijo, ki je na testu zdrža-
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Na vašem najljubšem radiu 
prisluhnite tedenskim oddajam, 
ki jih za vas pripravljamo v 
uredništvu Računalniških novic.

ODDAJA NA RADIU, 
PRISLUHNITE NAM!

Četrtek ob 21:30

www.radio94.si

RADIO I 94

 98.2 MHz 
 97.8 MHz
 104.1 MHz 
 102.6 MHz
100.2  MHz

Torek ob 20:10 in Sobota ob 17:10

RADIO I NOVA

 106.9 MHz

Četrtek 19:30

RADIO I NTR

 91.1 MHz
 107.1 MHz

Četrtek ob 14:50 in Sobota ob 7:10

www.mojradio.com

RADIO I moj radio

 107 MHz
102,6  MHz

Sobota ob 12:15 in Ponedeljek ob 16:30

www.radio-cerkno.si

RADIO I ODMEV

 90.9 MHz
 97.2 MHz
 99.5 MHz
 103.7 MHz

Četrtek ob 18:00

www.radiorobin.si

RADIO I ROBIN

99.5 MHz
 100 MHz

Torek ob 13:20 in Torek ob 16:30

radiogeoss.siol.com

RADIO I GEOSS

 89.7 MHz

www.radio-kranj.si

RADIO I KRANJ

 97.3 MHz

Četrtek ob 19:15

radio.ognjišče.si

RADIO I OGNJIŠČE

 104.5 MHz
 105.9 MHz
 107.3 MHz

Torek ob 12:30

RADIO I ŠTAJERSKI VAL

 93.7 MHz
 87.6 MHz

www.radio-stajerski-val.si

Petek 14:00 in Ponedeljek 19:00

RADIO I Univox
 

99,5 MHz
106,8 MHz 

 107.5 MHz

www.univox.si

Sreda 17:45

www.radiovelenje.com

RADIO I Velenje
 

107,8   MHz

Četrtek ob 9:10 in Ponedeljek ob 15:30

RADIO I ALFA

 103.2 MHz
107.8  MHz

www.radio-alfa.si

www.radiokrka.com

RADIO I KRKA

 106.6 MHz

Vsak dan ob 11:00, 16:00 in 23:30

www.radiotomi.si

RADIO I TOMI

Ponedeljek 17:10

www.radio-sora.si

RADIO I SORA

 89.8 MHz
  91.1 MHz
 96.3 MHz

www.radiosraka.com

RADIO I SRAKA

 94.6 MHz 
 

la 21 ur in 31 minut. Preberite si recenzijo 
modela Huawei P30 Pro. 
 
Motorola Moto G7 PoWer 
Delovanje baterije: 23 ur in 10 minut 
Najvišje na našem seznamu se je pojavil Mo-
to G7 Power. Kljub temu, da dotični model 
nima dvojne zadnje kamere kot recimo Mo-
torolin “flagship” Moto G7, je G7 Power 
opremljen z vrhunsko, zelo zmogljivo bateri-
jo. Govorimo namreč o 5.000 mAh bateriji, ki 
je na testu zdržala 23 ur in 10 minut. V le-
tošnjem letu je to telefon z najbolj vzdržljivo 
baterijo.  
 
saMsUnG GalaXy s10 PlUs 
Delovanje baterije: 21 ur 
Samsungov Galaxy S10 Plus ima vrhunski AMO-
LED zaslon, veliko zelo uporabnih kamer in 
temu kompatibilnih orodij, prav tako pa 
možnost brezžičnega polnjenja. Ta možnost se 
pojavlja pri vse več novih modelih, je pa za zdaj 
še precej potratna za inženirsko vgrajevanje. 
Baterija je na testu držala odličnih 21 ur. Če je 
model Galaxy S10 Plus prevelik ali pa predrag za 
vas, razmislite o nakupu manjšega “brata”, Sam-

sunga Galaxy S10. Tudi ta je zdržal 18 ur, kar je še 
vedno vrhunski rezultat.  
 
aPPle iPhone Xr 
Delovanje baterije: 19 ur in 53 minut 
Ne glede na to, da je Applov iPhone XR izšel 
lansko leto, ima še vedno baterijo, ki se lahko 
brez težav kosa z letošnjimi modeli. Dotični iP-
hone je med vsemi telefoni iz leta 2018 dosegel 
najboljši rezultat: 19 ur in 53 minut. Premagal je 
celo letošnji model iPhone 11, ki je zdržal zgolj 
15 ur in 24 minut. iPhone XR med drugim nudi 
številne zanimive in zaželene iPhone lastnosti, 
kot so velik zaslon, udobno ogrodje, hitro delo-
vanje in Face ID ter brezžično tehnologijo.  

lG G8X thinQ 
Delovanje baterije: 17 ur in 49 minut 
CNET sicer še ni zaključil testiranja modela LG 
G8X ThinQ. Čakajo namreč, da obe različici mod-
ela postaneta aktivni. Kljub temu so uspeli izves-
ti test 6,4-inčnega zaslona, ki je deloval zelo sol-
idnih 17 ur in 49 minut. Poleg tega pa dvojni 
zaslon nudi dobro kakovost, model ima tudi 
klasičen vhod za slušalke, razširljiv spomin in 
brezžično polnjenje. 
 
saMsUnG GalaXy note 9 
Delovanje baterije: 19 ur in 20 minut 
Res je, da je Note 9 izšel leta 2018, je pa baterija 
še vedno zdržala 19 ur in 20 minut. To je tudi v 
letošnjem letu izjemen rezultat. Poleg vsega te-
ga ima velik, svetel zaslon, vgrajeno S Pen pisalo 
in obilico notranjega pomnilnika.  
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KOLEDAR

Posvet Avtomatizacija strege in montaže 
4. 12. 2019 

GZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana 
Na posvetu ASM ‘19 bodo, tako kot prejšnja 
leta, obravnavane številne aktualne teme s 
področja avtomatizacije strege in montaže. 
Predstavljeni bodo primeri dobre prakse v 
podjetjih in realizirani projekti. 

www.posvet-asm.si
 

Informatika v javni upravi 2019 
16. 12. -17. 12. 2019 

Kongresni center Brdo pri Kranju 
Svoje znanje in izkušnje bodo z vami delili 
priznani slovenski in tuji strokovnjaki, preda-
vatelji iz javne uprave, gospodarskih družb in 
univerz. Spoznajte nove partnerje, obnovite 
stara znanstva, srečajte se s tistimi, ki majo 
podobne interese kot vi, izmenjujte izkušnje 
in spoznanja! 

iju2019.iju-konferenca.si
 

IFAM 2020 
11. 2. -13. 2. 2020 

Gospodarsko razstavišče 
Med 11. in 13.2. 2020 vas vabimo na medna-
rodni sejem za avtomatizacijo, mehatroniko, 
robotiko, industrijsko in profesionalno elek-
troniko ter elektrotehniko!  

www.icm.si
 

Konferenca Skupaj do odličnosti 2020 

17. 3. -18. 3. 2020 

Kristalna palača, Ljubljana 
Konferenca bo gostila priznane tuje strokov-
njake, ki bodo prvi dan predstavili najaktual-
nejše izzive s področja projektnega manage-
menta in upravljanja storitev IT ter načine, ka-
ko se z njimi uspešno spoprijeti v praksi.  V 
sklopu drugega konferenčnega dne bodo 
posamezni strokovnjaki povezali vsebine 
konference z izvedbo praktičnih delavnic. 

togetherinexcellence.si
 

Konferenca Skupaj do odličnosti 2020 

17. 3. -18. 3. 2020 

Kristalna palača, Ljubljana 
Konferenca bo gostila priznane tuje strokov-
njake, ki bodo prvi dan predstavili najaktual-
nejše izzive s področja projektnega manage-
menta in upravljanja storitev IT ter načine, ka-
ko se z njimi uspešno spoprijeti v praksi. 

togetherinexcellence.si

Z znanjem do cilja!

VERLAG
DASHÖFER

B2 d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 244-42-02, e-pošta: info@b2.eu

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Excel osnovni 3. 12. 2019 Ljubljana 10 ur 183,00 €

Excel za zahtevne uporabnike 3. 12. 2019 Ljubljana 15 šolskih ur 354,00 €

Excel BI akademija 4. 12. 2019 Ljubljana 21 šolskih ur 596,00 €

BI akademija II 12. 12. 2019 Ljubljana 14 šolskih ur 671,00 €

Intenzivna delavnica Worda in Excela 17. 12. 2019 Ljubljana 20 šolskih ur 549,00 €

PowerPoint za napredne uporabnike 17. 12. 2019 Ljubljana 10 ur 305,00 €

Palsit d.o.o., Mednarodni prehod 2 A, 5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 (0)5 338-48-50, e-pošta: info@palsit.com

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Konferenca HEK.SI 2020 2. 4. -3. 4. Ljubljana 2 dni 423,00 €

Konferenca ZAUH 2020 23. 4. Ljubljana 1 dan 0,00 €

Konferenca DATA CENTER 2020 4. 6. 2020 Ljubljana 1 dan 240,00 €

Verlag Dashofer d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 434-55-90, e-pošta: info@dashofer.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Gradbena in podizvajalska pogodba 2. 12. Ljubljana 1 dan 256,00 €

Koktajl sprememb 2020 4. 12. Ljubljana 3 dni 915,00 €

Pripravimo se na spremembe DDV 2020 pravočasno! 6. 12. Ljubljana 1 dan 268,00 €

Agencija POTI, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 511-39-21, e-pošta: info@agencija-poti.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Pametne polnilne postaje za električna vozila 2. 12. Ljubljana 1 dan 243,76 €

Ekonomika projektov in najboljše metode obvladovanja sprememb 3. 12. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme 3. 12. Ljubljana 2 dni 497,00 €

Uspešno uvajanje projektnega pristopa v podjetje oz. organizacij 5. 12. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Uporabite BIM - informacijsko modeliranje gradenj 6. 12. Ljubljana 1 dan 241,00 €

Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa 9. 12. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Kombinacija agilnega in »klasičnega« projektnega managementa 10. 12. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Housing co., d.o.o., Ljubljana, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 568-40-40, e-pošta: trzenje@housing.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Trac 9. 12. Ljubljana 40 ur 2.318,00 €

MD-100: Windows 10: Installing, Configuring, Protecting, ... 16. 12. Ljubljana 40 ur 1.452,00 €

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) 16. 12. Ljubljana 40 ur 1.623,00 €

MD-100: Windows 10 Installing, Configuring, Protecting, Mainitain 17. 12. Ljubljana 40 ur 1.452,00 €

Ethical Hacking 16. 3. 2020 Ljubljana 32 ur 2.745,00 €
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SUDOKU

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 20 XXIV: 7663

V nagradni igri sodelujete tako, da pošljete 

rešitev (obarvan kvadrat) s svojimi podatki 

na e-mail narocnine@stromboli.si 

Prazna polja izpolnite tako, da bodo v 
vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vse 
številke od 1 do 9. Enako velja tudi za 
vsakega od kvadratkov 3 x 3.

Med reševalce, ki bodo do petka,  

13. decembra 2019, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x knjiga   

Vodja krdela (Jesper Juul)

Nagrade podarja podjetje  

Stromboli, d.o.o.

»

NAGRADA ZVESTOBE

»

Zgoraj omenjeni nagrajenci v roku 14 dni po izidu 
revije pokličite na tel.: 01/620 88 00 ali pošljite e-mail  
na narocnine@stromboli.si in poslali vam bomo nagrado.

NAGRADO PODARJA:

Končnik Uroš 1241 Kamnik 1441
Miklošič Pavel 6000 Koper 252
Zorc Samo 1230 Domžale 15484

Pija Krmavnar, Brezovica: 
Bluetooth zvočnik SBOX

Aleksander Kumer, Novo mesto:   
Bluetooth zvočnik SBOX

Ludvik Šilc, Stara Cerkev: 
Bluetooth zvočnik SBOX

Bluetooth zvočnik 
SBOX

2 6 9 8

8 5 2

7 8 6

5 1 3 4

9 4 1

4 6 3 7

1 9 4

8 7 9

9 7 6 5

KOLOFON

»

Izdajatelj:
Stromboli, marketing, d. o. o.
Cesta komandanta Staneta 4A
1215 Medvode

Glavni in odgovorni urednik:
Boštjan Štrukelj
tel.: 01 / 620 88 01

Vsebinski urednik:
Niko Bajec
tel.: 01 / 620 88 05
niko.bajec@stromboli.si

Sodelavci in novinarji:
Maja Lavrač, Matej Saksida, 
Jernej Horvat, Tadej Kupčič, Žiga Primc, 
Blaž Ulaga, Jana Breznik, Jan Sladič, 
Jani Drnovšek, Grega Ajdišek in Matej Komprej

Oglasno trženje:
Boštjan Štrukelj
tel.: 01 / 620 88 01, gsm: 041 / 663 301
bostjan.strukelj@stromboli.si

Matej Komprej
tel.: 01 / 620 88 06
matej.komprej@stromboli.si 

Jani Drnovšek
tel.: 01/ 620 88 07
jani.drnovsek@stromboli.si

Naročnine:
tel.: 01 / 620 88 00
narocnine@stromboli.si

Računovodstvo:
Racel d.o.o.

Fotografije:
Arhiv Računalniške novice

Tisk:
Tiskano v Sloveniji
Naklada: 9.000 izvodov

Distribucija:
DELO PRODAJA d. d.
Stromboli, marketing, d. o. o.

Oblikovanje in DTP:
Grega Ajdišek
01 / 620 88 04
dtp@stromboli.si

http://www.racunalniske-novice.com
Računalniške novice (Online)
ISSN 1581-047X

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost 
spada revija med proizvode, za katere se obračunava 
DDV po stopnji 9,5 %.
ISSN 1408-4872

Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo. 
Pisem bralcev in oglasov ne lektoriramo. 

Vse gradivo v reviji Računalniške novice je last 
izdajatelja. Kopiranje ali razmnoževanje je možno 
le s privoljenjem izdajatelja. Poštnina za naročnike 
plačana pri pošti 1102 Ljubljana. Revija Računalniške 
novice je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 661.
Predstavitve, ki jih objavljamo v reviji in so označene 
z rubriko Predstavitev in na koncu članka s (P.R.) - 
Payable Release (plačani članek) - pripravljamo v 
sodelovanju s podjetji.

Sporočila za javnost sprejemamo na rn@stromboli.si

Rubriko AKTUALNO sofinancira  
Ministrstvo za kulturo RS.



  Računalniške novice november 201942

RAZVEDRILO

»

»

LINUX BEYBA TM

KUPONKO d.o.o., Ulica Franja Žagarja 6, 3230 Šentjur
tel.: 03/749 32 81, e-mail: martina@kuponko.com, www.kuponko.com

SAMO V TRGOVINAH

OB VSAKEM NAKUPU
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NA HRBTNI STRANI VAŠEGA RAČUNA 
SO ŠTEVILNI POPUSTI IN UGODNOSTI. 
OBRNITE RAČUN IN JIH IZKORISTITE!

NA HRBTNI STRANI VAŠEGA RAČUNA 
SO ŠTEVILNI POPUSTI IN UGODNOSTI. 
OBRNITE RAČUN IN JIH IZKORISTITE!
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Masažni salon 
Klasična masaža celotnega telesa

samo 20 EUR.

Dragonijeva ulica 3, Maribor
Tel: 031 696 897

www.ambasada-pocutja.si

 Ob nakupu 

2 izdelkov

ARAŠIDI praženi

in soljeni
             

500 g 

prejmete
 

ŠTUDENTSKO
HRANO

»Mim grede«   
    

60 g 

BREZPLAČNO.

Darilo prejmete na informacijah Interspara s predložitvijo računa.

Akcija poteka v Intersparih od 01.11.2019 do 30.11.2019 oz. do razdelitve daril.

HRIB, d.o.o., Dobje pri Planini, Večje Brdo 8, Dobje pri Planini

25 % 
popust

25 % popust ob nakupu celodnevne odrasle ali otroške kopalne 

karte. Ugodnost velja za do 2 odrasli in 2 otroški kopalni kar-

ti. Vsi drugi popusti in akcije so izključene in se ne seštevajo. 

Ugodnost velja ob predložitvi tega kupona do 15.01.2020. 

Več informacij: 02 5122 455, www.terme3000.si

INTERSPAR CITYPARK

S tem kuponom je do 

31.12.2019 ob naročilu 

treh pizz najcenejša  GRATIS.
3 ZA 2

Ne velja za dostavo in v škatlo.

PREVERJENA KAKOVOST

preverite na www.zatopeldom.com

Verjetno najcenejši peleti 
v Sloveniji



www.zaslon.si
E: info@zaslon.si

Tel.: o1/ 724 57 65

ZASLON, Media Bus d.o.o.
Breznikova cesta 7A

1230 Domžale

35
AVTOBUSOV

90%
OPAZNOST

MEDIJA

15 min
DOLŽINA

PREDVAJALNEGA
BLOKA

LZAS OV
70

ON

DIGITALNO OGLAŠEVANJE V 

MESTNIH AVTOBUSIH V MARIBORU!

NOVO!

MESEČNI DOSEG okoli

500.000
prepeljanih potnikov

MESEČNI DOSEG okoli

50.000
unikatnih posameznikov

MINIMALNO

3.500
predvajanj dnevno

MINIMALNO

105.000
predvajanj mesečno

Statistični podatki veljajo za Maribor.
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