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10. oktober 2019Ali resnično potrebujemo kamero z 48 milijoni slikovnih točk?

Surface 7 Pro z 
baterijo, ki zdrži ves 
delavnik

Apple Arcade  
na voljo  
v Sloveniji

Bomo v življenju 
sedem let na 
družbenih omrežjih?

Tudi Slovenci razvijamo 
napredne rešitve
» Android: 11 let sistema, ki je spremenil svet 
» NASA preizkuša svoje prvo električno letalo
» Microsoft presenetil s prepogljivim telefonom

Revija 19 XXIV.indd   1 7. 10. 2019   16:23:07



Revija 19 XXIV.indd   2 7. 10. 2019   16:23:07



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 3

 NOVICE

»

 «

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

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

Računovodstvo:
Racel d.o.o.

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

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

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.

Varnost 

Google z novo 
varnostno aplikacijo

Najnovejši avtomobili že imajo sposobnost za-
znavanja prometne nesreče in klicanja na po-
moč. Sedaj želi Google to s svojo aplikacijo 
omogočiti vsem. Omenjeno zmožnost sicer že 
ponuja Applova pametna ura, ki naj bi v nekate-
rih nesrečah že odigrala ključno vlogo in se tako 
izkazala za zelo unčikovito. 
Googlova aplikacija naj bi delovala na podoben 
način, saj bi za analizo uporabljala kar senzorje 
telefona, kot sta pospeševalnik in mikrofon. V 
primeru prometne nesreče bi se oglasil glasen 
alarm, in bi - če ne bi bil preklican, aplikacija sa-
modejno poklicala nujno pomoč. 
Aplikacija je sicer v spletni trgovini Google Play 
že obljavljena, na žalost pa prenos zaenkrat še ni 
omogočen. 
Med posnetki zaslona je razvidno, da ima upo-
rabnik vsaj dve možnosti, tudi to, da prekliče klic 
na nujno številko v primeru napačne zaznave. 
Kako deluje? Google je v zapisu za javnost obja-
vil, da aplikacija uporablja različne senzorje v te-
lefonu, kot so lokacija, pospeševalnik in mikro-
fon, zajema okoliške zvoke in jih analizira v real-
nem času (razbito steklo, trk ...), podobno kot to 
že zmore Amazonova Alexa Guard. 

Google navaja tudi, da lahko že majhne nesreče 
aktivirajo aplikacijo, zato je potrebno v sami 
aplikaciji potrditi, da ste v redu in ne potrebuje-
te pomoči, če je temu res tako. V naslednjem ko-
raku vas bo aplikacija vprašala, ali je prišlo do 
majhne nesreče ali je prišlo do pomote pri za-
znavanju. 
Aplikacija naj bi sprva bila na voljo le v ZDA, kas-
neje pa še v ostalih državah. 

Huawei Honor 

Kaj nam bo prinesel 
novi Honor V30?

ca, ki bo nudila podporo za hitra mobilna 
omrežja 5G. Za preračunavanje podatkov naj bi 
bil tokrat zadolžen mobilni procesor Huawei Ki-
rin 990. Za zajem fotografij naj bi glavni fotoapa-
rat razpolagal s slikovnim tipalom ločljivosti vsaj 
64 milijonov slikovnih točk. 
Trenutno še ni znano, ali bo lahko podjetje pri 
novincu uporabilo mobilni operacijski sistem 
Android in Googlove storitve, kar bi lahko za 
uporabnike predstavljalo težavo. Honor je na-
mreč hčerinsko podjetje Huaweija, ki je še ved-
no v nemilosti ameriških oblasti.

apple 

Osvetljeno jabolko za 
nove telefone iPhone?

Na spletu lahko že danes kupimo vse, kar potre-
bujemo, da osvetlimo logotip podjetja Apple 
na pametnem mobilnem telefonu iPhone. Pri 
tem “podvigu” pa gre za nedovoljen poseg v 
notranjost Applove naprave, kar seveda pome-
ni, da ostanemo brez garancije. V prihodnje to 
po vsej verjetnosti ne bo več potrebno, saj je 
ameriški patentni urad (U.S. Patent and Trade-
mark Office – USPTO) podjetju Apple nedavno 
dodelil patent za osvetljeni logotip. 

Honor je nedvomno ena izmed bolj priljublje-
nih blagovnih znamk pametnih telefonov za 
mlade na svetu. Prav nič drugače ne bo s priho-
dom pametnega mobilnega telefona Honor 
V30, ki je predviden za konec letošnjega leta. 
Novost bo prinesla kar nekaj izboljšav, zato smo 
prepričani, da bo brez težav prepričala tudi ne-
koliko zahtevnejše uporabnike. 
Pametni mobilni telefon Honor V30 bo ned-
vomno kot nalašč za ljubitelje sebkov, saj bo za 
ta namen imel na voljo kar dve kakovostni sple-
tni kameri. Večjih sprememb bo deležen tudi 
zaslon. Imel bo namreč precej tanjše robove, kar 
posledično pomeni, da bodo dimenzije napra-
ve kljub nekoliko večjem zaslonu ostale enake, 
kar je odlična novica. 
Novi pametni mobilni telefon Honor V30 bo se-
veda opremljen s tehnologijami, kot so Wi-Fi, 
Bluetooth, GPS, hkrati pa bo na voljo tudi različi-

Pri podjetju Apple so vložili patent za osvetljeni 
logotip na zadnji strani pametnega mobilnega 
telefona iPhone, ki nudi možnost spreminjanja 
barv. To bi lahko inženirji računalniškega gigan-
ta seveda izkoristili za obveščanje uporabnikov 
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o na primer zgrešenem klicu ali o prejetem spo-
ročilu. Ker gre tu šele za patent, še ne pomeni, 
da bo novost dejansko zaživela v praksi, bi pa te 
novosti zagotovo mnogi bili veseli. 
Številni strokovnjaki so prepričani, da se bodo 
pri podjetju Apple po vsej verjetnosti odločili, 
da novo generacijo pametnih mobilnih telefo-
nov iPhone opremijo z osvetljenim logotipom. 
Zanimanje zanje namreč upada, tovrstna “novi-
teta” pa bi lahko pripomogla k večjemu zanima-
nju za nakup in posledično k boljši prodaji tele-
fonov znamke iPhone.

aMD ryzen 9 3900 

Procesor, ki vas bo 
navdušil

Podjetje AMD naj bi kmalu ponudilo v prodajo 
nadvse zanimiv procesor, ki naj bi prinesel ene-
ga najboljših razmerij med ceno in zmoglji-
vostjo. Govorimo o namiznem procesorju 
Ryzen 9 3900, ki bo dovolj zmogljiv tudi za naj-
zahtevnejše naloge. Novost bo namreč podatke 
preračunavala s kar 12 procesorskimi sredicami 
oziroma 24 procesorskimi nitmi. Osnovna fre-
kvenca delovanja bo nanašala 3,1 gigaherca, 
medtem ko frekvenca pri polni obremenitvi še 
ni bila razkrita. 

Čeprav bo procesor AMD Ryzen 9 3900 podatke 
preračunaval s kar 12 procesorskimi sredicami 
oziroma 24 procesorskimi nitmi, bo pri polni 
obremenitvi porabil komajda 65 vatov. To je 
precej manj od procesorja AMD Ryzen 9 3900X, 
ki pri polni obremenitvi proizvede 105 vatov 
moči. To pomeni, da bo novost kot nalašč za 
uporabo tudi v prenosnih računalnikih in raču-
nalniških sistemih, kjer je tiho delovanje ključne-
ga pomena (na primer sistemi za domači kino). 
Procesor Ryzen 9 3900 naj bi zašel na prodajne 
police trgovin predvidoma proti koncu letoš-
njega leta. Poleg novosti naj bi luč sveta ugleda-
la še procesorja Ryzen 5 3500X in Ryzen 5 3500, 
ki bosta nekoliko manj zmogljiva. Novinca bos-
ta namreč za preračunavanje podatkov nudila 
zgolj osem procesorskih jeder brez dodatnih 
procesorskih niti.

razer BlaDe pro 17 

Razer Blade Pro 17: 
odličen prenosnik za 
ljubitelje iger
Najzahtevnejši igričarji ne prisegajo na kompro-
mise, zato je podjetje Razer zanje pripravilo no-
vi prenosni računalnik Blade Pro, ki mu ne bo 
zmanjkalo moči niti pri najbolj zahtevnih nalo-
gah. Inženirji so ga namreč opremili z zmogljivo 
strojno opremo in nadvse kakovostnim zaslo-
nom. Slednji se namreč ponaša s 43,9-centime-
trsko oziroma 17,3-palčno diagonalo, ločljivostjo 
4K in kar 120 herčno frekvenco osveževanja. To 
pomeni, da bo prenosnik brez težav poganjal 
tudi najzahtevnejše računalniške igre. 
Strojna oprema novega prenosnega računalni-
ka Razer Blade Pro 17 obsega še zmogljivo gra-
fično kartico GeForce RTX 2080 Max-Q, kar po-
meni, da lahko prenosnik brez težav nadomesti 
namizni računalnik. Tudi preostala strojna opre-
ma je seveda primerna za igranje računalniških 
iger, ki so grafično zahtevne. Ta namreč obsega 

šestjedrni procesor Intel Core i7-9750H frekven-
ce do 4,5 gigahercev v pohitrenem načinu ter 
sistemski pomnilnik (DDR4 3.200 MHz) kapaci-
tete 16 gigabajtov. Za shranjevanje podatkov je 
privzeto na voljo 256 gigabajtni pogon Solid 
State. Ne manjka niti podpora za hitri Wi-Fi 6. 
Podrobnejše strojne specifikacije izjemnega 
prenosnega računalnika za igranje iger Razer 
Blade Pro 17 so na voljo na spletni povezavi 
https://www.razer.com/gaming-laptops/razer-
-blade-pro/shop. Novost pričakovano ni poceni, 
saj je za vstopno različico v Združenih državah 
Amerike treba odšteti 3.380 evrov. Prenosnik Ra-
zer Blade Pro 17 bo v zadnjem četrtletju letoš-
njega leta mogoče kupiti tudi na evropskem tr-
gu (najprej v Nemčiji), zanj pa bodo trgovci zah-
tevali okoli 4.000 evrov, kar je vse prej kot malo.

Microsoft winDows core os 

Povsem novi operacijski 
sistem Windows

Že kar nekaj časa se na spletu pojavljajo govori-
ce o tem, da programerji podjetja Microsoft de-
lajo na povsem novem operacijskem sistemu 
Windows, ki bi se lahko zoperstavil vedno bolj 
priljubljenemu operacijskemu sistemu Chrome 
OS. Šlo naj bi za operacijski sistem Windows Co-
re OS, ki naj bi bil v osnovi “okleščena” različica 
operacijskega sistema Windows 10. Novost naj 
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bi bila zelo podobna operacijskemu sistemu 
Windows 10 S, kar pomeni, da po vsej verjetnosti 
nanj ne bo možno nameščati klasičnih aplikacij. 
Če gre verjeti spletnim govoricam, bo Microsof-
tov operacijski sistem Windows Core OS vse-
stransko zelo uporaben. Novost bo mogoče na-
mestiti na bogato paleto naprav, in sicer od pre-
nosnikov in upogljivih računalnikov, pa vse do 
večpredstavnostnih sistemov Surface Hub 2 in 
naprav, ki so združljive z razširjeno resničnostjo, 
kot so na primer večpredstavnostna očala Holo-
Lens 2. Njegova največja prednost pred konku-
renco naj bi bila združljivost tako s klasičnimi 
procesorji za osebne računalnike kot z mobilni-
mi procesorji ARM. 

Pri tem velja še omeniti, da naj bi bil novi Win-
dows Core OS zelo prilagodljiv in v praksi razno-
lik glede na področje uporabe, kar bo zagotovo 
navdušilo tudi največje skeptike operacijskega 
sistema Windows.

GooGle 

Google praznuje 21. 
rojstni dan

27. septembra pred 21. leti je bilo ustanovljeno 
podjetje Google. Svojo obletnico so praznovali 
s prav posebno naslovno sliko, ki je predstavlja-

la računalnik izpred več kot dveh desetletij. 
Pred 21. leti sta tako Stanfordska študenta Ser-
gey Brin in Larry Page objavila članek: “The Ana-
tomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search 
Engine.” V članku sta objavila, da je Google 
sestavljen iz baze, ki vsebuje več “vsaj 24 milijo-
nov različnih spletnih strani.” 

“Ime Google sva izbrala, ker je to običajno črko-
vanje besede “googol”, kar pomeni številko 
10100 in se tudi zelo podaja cilju velikih spletnih 
brskalnikov”. 
V 21 letih, odkar sta dva študenta ustanovila 
podjetje, je to dramatično zraslo. Google danes 
vsebuje indekse več kot sto milijard različnih 
spletnih strani. Razvil se je tudi izven cilja sple-
tnega brskalnika, saj ponuja še vrsto drugih sto-
ritev (shranjevanje podatkov, fotografij, zemlje-
vide ...). Prav tako je prisoten na področju ogla-
ševanja, saj je s svojim programom AdSense in 
AdWords med vodilinimi ponudniki oglaševa-
nja na svetu. 
Google, sedaj Alphabeth, se razvija tudi danes, saj 
so že zelo prisotni v razvoju samovozečih avtomo-
bilov in operacijskih sistemov za mobilne naprave. 
Vendar ne iščite podrobnega “rojstnega certifi-
kata”, saj niti Google ne ve, kdaj točno naj bi pra-
znoval rojstni dan. Čeprav je bilo samo podjetje 
ustanovljeno 4. septembra 1998, svoj rojstni dan 
od leta 2006 Google praznuje 27. septembra, le-
ta 2003 in 2004 pa je podjetje rojstni dan pra-
znovalo celo 7. in 8. septembra.

Boston DynaMics atlas 

Robot, ki obvlada 
gimnastiko

Robotika je v zadnjih nekaj letih močno napredo-
vala. To so že večkrat dokazali nadobudni inženir-
ji tehnološkega podjetja Boston Dynamics, saj so 
v sodelovanju z raziskovalno agencijo ameriške-
ga ministrstva za obrambo (Defense Advanced 
Research Projects Agency – DARPA) razvili že šte-
vilne napredne robotske sisteme. Ti so v zadnjem 
času postali že tako dovršeni, da so sposobni iz-
vajati celo trike, ki jih ne zmorejo niti ljudje, zaradi 
česar se jih mnogi v določeni meri celo bojijo. 
Vse tiste, ki jih robotika navdušuje, bo zagotovo 
razveselila novica, da je podjetje Boston Dyna-
mics pripravilo robota, ki se odlično ujame z gi-
mnastičnimi gibi. Njihov prenovljeni robot Atlas 
namreč lahko brez težav dela prevale, stojo in 
poskoke, ne da bi pri tem izgubil ravnotežje. To 
so nadobudni inženirji dosegli tudi s pomočjo 
umetne inteligence in boljših algoritmov. 
Robot Atlas sicer v višino meri 175 centimetrov 
in tehta 82 kilogramov, giblje pa se s pomočjo 
naprednega električnega in hidravličnega siste-
ma. Ker je novost nadvse “napredna”, po vsej 
verjetnosti še dlje časa ne bo na voljo običajnim 
uporabnikom, ampak zgolj ameriški vojski. Kako 
se novost obnese v praksi, si lahko ogledate na 
povezavi https://youtu.be/_sBBaNYex3E. 
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Anytime Service storitev – vrhunski 
servis ves dan

Pridete domov iz službe, pokličete servis za popravilo gospodinjskih apa-
ratov in na drugi strani dobite odgovor »Delovne ure so vsak delovnik 
med 9. in 17. uro«. Vam je situacija znana? Kolikokrat se vam je že zgodilo, 
da serviserji niso bili na voljo, ko ste jih najbolj potrebovali? 
Sedaj ne bo več treba vzeti dopusta ali hiteti iz službe, da bi pričakali servi-
serja, ki vam bo popravil pokvarjen pralni stroj ali hladilnik - namesto tega 
pokličite Samsung klicni center in izberite termin, ki vam najbolj ustreza. 
Anytime Service je storitev družbe Samsung, ki je uporabnikom v Slove-
niji na voljo med 17. in 21. uro med delovniki ter v soboto med 8. in 16. uro. 
Storitev vključuje servisiranje celotnega portfelja Samsung gospodinjskih 
aparatov, vključno s hladilniki, pralnimi in sušilnimi stroji, kombiniranimi 
pralno-sušilnimi stroji, pečicami in drugimi vgradnimi kuhinjskimi napra-
vami. Anytime Service storitev bo trajala do 31. oktobra. 
Anytime Service storitev je prva med načrtovanimi aktivnostmi, s katerimi 
družba Samsung obeležuje pomemben jubilej - 50. obletnico delovanja v 
tehnološkem svetu. Samsung bo v skladu s tem, poleg promocijskih prese-
nečenj, vsak teden uporabnike razveseljeval tudi z vrhunskimi storitvami. 
Samsung, kot eden največjih tehnoloških inovatorjev na svetu, že pol sto-
letja utira pot v prihodnost in z zagotavljanjem vrhunskih, inovativnih iz-
delkov ter storitev spreminja življenja uporabnikov. Samsung si že od sa-
mega začetka delovanja nenehno prizadeva izboljšati in olajšati vsakda-
nje življenje uporabnikov, zato oblikuje vedno bolj prilagodljive rešitve, ki 
ustrezajo različnim potrebam uporabnikov.
Več informacij je na voljo na www.samsung.si

opera Mini anDroiD 

Opera Mini za Android omogoča 
deljenje datotek brez povezave

Čeprav spletni brskalnik Opera nima kaj veliko privržencev med uporabniki 
osebnih računalnikov (pred njim so Internet Explorer, Firefox, Chrome in Sa-
fari), je vloga njegove izvedenke za mobilne telefone precej bolj opazna. O 
tem priča tudi dejstvo, da se število uporabnikov mobilne različice Opera 
Mini iz meseca v mesec povečuje. Priljubljeni spletni brskalnik Opera Mini je 
pred kratkim postal še boljši, saj je dobil novo, izboljšano različico, namenje-
no pametnim mobilnim telefonom in tabličnim računalnikom Android. 
Nova različica spletnega brskalnika Opera Mini za Android namreč ponuja 

možnost skupne rabe datotek brez povezave. Uporabniki lahko svoje fo-
tografije, videoposnetke in druge datoteke delijo z drugimi uporabniki 
brez potrebe po mobilnem internetu. Omenjena možnost je podobna 
funkcionalnosti Wi-Fi Direct, ki je prisotna na vseh pametnih telefonih 
Android. Ta zagotavlja zasebno in varno komunikacijo med mobilnimi 
napravami, ki je 200-krat hitrejša od tehnologije Bluetooth. 
Za deljenje datotek je treba le izbrati ikono “Opera” in nato možnost “Sku-
pna raba datotek”. Nato se prikaže stran, kjer lahko izberete “Pošlji” (za po-
šiljanje datotek) ali “Prejmi” (za prejemanje datotek iz drugih naprav). Po-
vezava med napravama se vzpostavi s skeniranjem QR kode z naprave, ki 
prenaša datoteke. Nova različica brskalnika Opera Mini s to možnostjo je 
že na voljo v uradni trgovini Google Play.

Gorilla Glass f-150 

Vetrobransko steklo Gorilla Glass za 
avtomobile

Podjetje Corning je doslej proizvedlo že več milijonov zaščitnih stekel za 
zaslone pametnih mobilnih naprav. To pomeni, da se izdelek tega podje-
tja z veliko verjetnostjo nahaja tudi na vašem telefonu ali tablici. Corning 
je nesporno vodilni na trgu tako po obsegu prodaje kot tudi po razvoju 
stekel za pametne telefone. 
Ker njihovo zaščitno steklo za pametne mobilne telefone brez težav zdrži 
do 15 zaporednih padcev z višine enega metra, se je zanj odločil tudi eden 
večjih ameriških trgovcev za rezervne in dodatne avtomobilske dele, Hyper-
formance. Ta je namreč v sodelovanju s podjetjem Corning pripravil prvo 
vetrobransko steklo za lahko gospodarsko in dostavno vozilo Ford F-150. To 
je bila sicer logična poteza, saj se tovrstno vozilo v Združenih državah Ame-
rike uporablja za izvajanje zahtevnejših nalog. Zaradi neprestane izposta-
vljenosti nesrečam pri delu je nadvse odporno steklo več kot primerno. 
Vetrobransko steklo, izdelano iz zaščitnega stekla Gorilla Glass za lahko 
gospodarsko in dostavno vozilo Ford F-150, je trenutno mogoče kupiti le 
v Združenih državah Amerike. Ker gre za edinstven izdelek, je temu seve-
da primerna tudi cena. Zanj je namreč treba odšteti preračunanih 821 
evrov (brez namestitve), kar pomeni približno dvakrat več od standardne-
ga Fordovega nadomestnega vetrobranskega stekla.
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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

SODELAVEC V SEKTORJU 
INFORMACIJSKE 

REŠITVE
SKB banka d.d. Ljubljana

M/Ž

SISTEMSKI INŽENIR 
V PODJETJU 

MBILLS, D.O.O.
Petrol d.d.

M/Ž

TEHNIČNI SKRBNIK 
POSLOVNIH 

PROCESOV (IT)
LEXPERA d.o.o.

M/Ž

EKSPERT ZA 
INFORMACIJSKO PODPORO 

POSLOVNIH SISTEMOV 
(PODROČJE CRM)

A1 Slovenija, d.d.
M/Ž

STROKOVNI 
SODELAVEC VII/2 (I)

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, 

Direkcija
M/Ž

RAZVIJALEC 
PROGRAMSKE 

OPREME
NLB d.d.
M/Ž

arlo pro 3 

Je to najboljša kamera 
za nadzor doma?

Netgearova podružnica Arlo je med uporabniki 
pametnih domov poznana predvsem po 
nadvse kakovostnih nadzornih kamerah. Pri 
pripravi nadzorne kamere Arlo Pro 3 so šli v 
podjetju še korak dlje, saj gre po mnenju stro-
kovnjakov za eno boljših tovrstnih kamer na 
svetu. Novost lahko namreč zajema videopo-
snetke z ločljivostjo kar 2.560 x 2.560 slikovnih 
točk in s 160 stopinjskim kotom. 

Nadzorna kamera Arlo Pro 3 lahko za nameček 
povsem samodejno sledi zaznanemu gibanju in 
temu ustrezno približa oziroma poveča sliko, 
zasluge za to pa gredo napredni umetni inteli-
genci. Ker novost omogoča zajemanje vide-
oposnetkov v načinu HDR, je na njih več po-
drobnosti tako v svetlih kot temnih delih vide-
oposnetka, kar je včasih ključnega pomena 
predvsem za prepoznavo oseb. Na voljo je celo 
dioda LED za barvno snemanje ponoči ter eno-
barvni način nočnega snemanja s pomočjo in-
frardeče svetlobe. 

Vsestransko uporabna nadzorna kamera Arlo 
Pro 3 razpolaga še z zvočniki in mikrofonom, ta-
ko da lahko uporabnik komunicira z osebami, ki 
se nahajajo pred njo. Življenjska doba baterije je 
med tremi in šestimi meseci, kar je v veliki meri 
odvisno predvsem od pogostosti rabe in nasta-
vitev kakovosti slike. Baterijo je mogoče polniti s 
priklopom na polnilni kabel ali z odstranitvijo 
baterije in priklopom na polnilec. 
Nadzorni sistem Arlo Pro 3 pričakovano ni poce-
ni. Sistem, ki vključuje povezovalno postajo in 
dve nadzorni kameri, je namreč vrednoten na 
slabih 600 evrov. Za nakup posamezne kamere 
je treba odšteti slabih 300 evrov. Novost je 
naprodaj od prvega oktobra.

XiaoMi Mi MiX alpHa 

Nadvse zanimiv, a 
pregrešno drag telefon

Pri podjetju Xiaomi so se nedavno posebej izka-
zali, saj so pripravili nadvse zanimiv pametni 
mobilni telefon, ki enostavno nima konkurence. 
Govorimo o telefonu Xiaomi Mi Mix Alpha, ki 
ima za prikaz slik zaslone spredaj, zadaj in ob 
strani. Pravzaprav gre za 4D zaslon, ki temelji na 
osnovi matrike OLED in za prikazovanje slik raz-

polaga s kar 7,92-palčno oziroma 20,1-centime-
trsko diagonalo. Ker ločljivost zaslona znaša kar 
2.088 x 2.250 slikovnih točk, pomeni, da je pri-
meren tako za resnejša dela kot za predvajanje 
večpredstavnostnih vsebin. 
Pametni mobilni telefon Xiaomi Mi Mix Alpha 
ne razpolaga s klasičnimi tipkami in nima na vo-
ljo niti klasičnih zvočnikov. Zvok se namreč pre-
naša kar s pomočjo zaslona, in sicer z uporabo 
tehnologije Display Acoustic. Zadnjo stran za-
slona lahko uporabnik koristi za bolj preprosta 
opravila, kot sta na primer klic taksija ali upravlja-
nje z eno izmed pametnih naprav podjetja pre-
ko aplikacije Mi Home. 
Na zadnji strani naprave najdemo še tri digitalne 
fotoaparate, ki jih lahko uporabljamo tako za fo-
tografiranje in zajemanje videoposnetkov kot za 
zajem sebkov. Osnovni digitalni fotoaparat je 
opremljen s slikovnim tipalom ločljivosti 108 mi-
lijonov slikovnih točk, druga dva pa ponujata lo-
čljivosti 20 milijonov in 12 milijonov slikovnih 
točk, pri čemer je tukaj na voljo celo 2-kratna 
optična povečava. Podprta je tudi hibridna po-
večava (do 8-krat) in makro fotografija na razda-
lji 1,5 centimetra. Fotoaparati so seveda zaščite-
ni s safirnim steklom. 
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NADZORNIK!

www.postaninadzornik.si

13., 20. in 27. november 2019,  
Planet GV, Ljubljana

 Oblikovno všečen pametni mobilni telefon Xia-
omi Mi Mix Alpha razpolaga še z zmogljivim 
mobilnim procesorjem Snapdragon 855+, 12 gi-
gabajti sistemskega pomnilnika in 512 gigabajti 
prostora za shranjevanje podatkov. Napravi do-
volj dolgo avtonomijo delovanja zagotavlja ba-
terija zmogljivosti 4.050 miliamper ur, ki razpola-
ga s 40-vatno hitro tehnologijo polnjenja. Pod-
prte so še tehnologije Wi-Fi (802.11ac), Blueto-
oth (5.0). GPS in seveda najnovejše mobilno 
omrežje 5G. Na napravi velikosti 154,38 x 72,3 x 
10,4 milimetra in teže 241 gramov, je nameščen 
mobilni operacijski sistem MIUI 11, ki temelji na 
osnovi najnovejšega mobilnega operacijskega 
sistema Android 10. 
Ker gre pri pametnem mobilnem telefonu Xiao-
mi Mi Mix Alpha za konceptualno napravo, jih 
bo kitajski gigant izdelal le v omejeni količini. Na 
voljo bo izključno za kitajski trg in ne bo poceni, 
saj bo naprodaj za kar preračunanih 2.544 evrov. 

apple 

Apple Arcade na voljo v 
Sloveniji

V Sloveniji se v zadnjem času veliko govori o naj-
novejši naročnini podjetja Apple, ki sliši na ime 
Arcade. Uporabniki namreč v zameno za me-
sečno naročnino v višini zgolj petih evrov prej-
mejo dostop do nadvse zanimivih iger, in to 
brez dodatnih stroškov. Med njimi velja izposta-
viti predvsem naslove, kot so Pinball Wizard, De-
ar Reader in Sayonara Wild Hearts, saj so med 
uporabniki Applovih mobilnih naprav zelo pri-
ljubljeni. Za dostop do novosti potrebujemo le 
novejšo mobilno napravo Apple, ki ima name-
ščen mobilni operacijski sistem iOS 13. 
Ker je storitev Apple Arcade na voljo pri nas, je 
seveda le še vprašanje časa, kdaj bo pri nas na 
voljo tudi storitev Play Pass konkurenčnega 
podjetja Google. Mesečna naročnina naj bi prav 
tako znašala pet evrov, če pa jo bomo zakupili 

za leto dni, bomo zanjo po vsej verjetnosti 
odšteli zgolj dva evra mesečno. Tudi ta storitev 
bo omogočala dostop do iger in drugih upo-
rabnih mobilnih aplikacij, in to brez nadležnih 
reklamnih oglasov. Le da je Googlova storitev 
namenjena napravam Android. 
Google je v svojo storitev vključil še nekatere mo-
bilne aplikacije, ki bodo uporabnikom v pomoč 
pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Pri tem ve-
lja še omeniti, da lahko eno naročnino uporablja 
celotna družina na več mobilnih napravah, kar jo 
nedvomno naredi še bolj privlačno.

rockstar GaMe

Red Dead Redemption 
2 prihaja na PC

Po izdaji lastnega zaganjalnika iger, je Rockstar 
zdaj presenetil še z novico, da svojo epsko kav-
bojščino Red Dead Redemption 2 končno pri-
naša tudi na računalnike, in sicer že prihodnji 
mesec. 
Kljub lansiranju aplikacije Rockstar Game La-
uncher, Red Dead Redemption 2 ne bo na voljo 
ekskluzivno preko nje. Igro bo namreč med dru-
gim možno kupiti v Epic Games Store, Humble 

Store in mesec kasneje tudi preko platforme 
Steam. Manjkala ne bo niti različica za oblačno 
storitev Google Stadia, ki bo luč sveta ugledala 
le nekaj dni pred izidom igre. 
Nakup RDR 2 preko Rockstarove trgovine pa 
resda prinaša določene bonuse in dve brezplač-
ni igri s seznama njihovih klasik: GTA 3, GTA Vice 
City, GTA San Andreas, Bully, LA Noire in Max 
Payne 3. 
Red Dead Redemption 2 je prvotno izšel lani 
oktobra za PlayStation 4 in Xbox One ter po za-
slugi kompleksne zgodbe, enormnega sveta, 
tehnične izpiljenosti, prekrasne glasbe in števil-
nih podrobnosti prejel cel kup nagrad ter ne-
mudoma postal eden najbolj prodajanih naslo-
vov v zgodovini videoiger. Izboljšana različica za 
PC pa prihaja 5. novembra, vključno z večigral-
sko komponento Red Dead Online.

instateXt 

Samodejno 
izboljševanje besedil

InstaText s pomočjo uporabe umetne inteligen-
ce in jezikovnih tehnologij omogoča samodej-
no izboljševanje besedil v realnem času. Storitev 
je usmerjena na globalni trg in je namenjena 
vsem, ki uporabljajo tuji jezik v svoji pisni komu-
nikaciji. 
Pri pisanju besedil, še zlasti v tujem jeziku, bi po-
gosto potrebovali osebo, bodisi lektorja bodisi 
jezikovnega eksperta, ki bi nam v realnem času 
predlagala izboljšave besedila. InstaText to 
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www.infosek.net

Let

27. 11. 2019 – 29. 11. 2019
Hotel Perla, Nova Gorica

omogoča v obliki spletne aplikacije, kjer upo-
rabnik na levi strani vnese svoje besedilo, na 
desni strani pa v le nekaj sekundah dobi pred-
log izboljšanega besedila, z jasno označenimi 
popravki in možnostjo urejanja. Spremenjeno 
besedilo lahko vsebuje slovnične in druge po-
pravke, izboljšano besedišče ter ustreznejšo ra-
bo besed, vključuje pa tudi temeljito preobliko-
vanje in optimizacijo besedila. 
Storitev je dostopna na spletni strani www.in-
statext.io in trenutno podpira angleški jezik. V 
podjetju InstaText d.o.o., rednem članu Tehno-
loškega parka Ljubljana in prejemniku sredstev 
Slovenskega podjetniškega sklada za zagon 
inovativnih podjetij, so pojasnili, da njihova teh-
nologija, ki je plod domačega znanja, omogoča 
izboljševanje besedil v realnem času, tudi v več 
drugih svetovnih jezikih. Sodelujejo z mednaro-

dnimi podjetji, prevajalskimi agencijami, agen-
cijami za odnose z javnostmi, odvetniškimi pi-
sarnami, vladnimi institucijami, tiskovnimi agen-
cijami, avtorji strokovnih besedil ter akademski-
mi in raziskovalnimi inštituti. Na voljo je brezpla-
čen preizkus storitve.

X-57 MaXwell 

NASA preizkuša svoje 
prvo električno letalo

Elektrifikacija prevoznih sredstev je zadnja leta v 
polnem razmahu. Najbolj seveda izstopajo ele-
ktrični avtomobili, ki jih razvijajo nekatere naj-
večje svetovne znamke, poleg njih pa danes 
obstajajo še električni motorji, električne rolke in 
električna kolesa. Tem vozilom se počasi pridru-
žujejo še električna letala. Ameriška vesoljska 
agencija NASA je najavila uraden pričetek preiz-
kušanja svojega prvega električnega letala, ka-
teremu je bila dodeljena oznaka X-57 Maxwell. 
Električno letalo NASA X-57 Maxwell je bilo iz-
delano na osnovi italijanskega letala Tecnam 
P2006T, pri čemer so klasične motorje nado-
mestili z električnimi. Inovativno letalo bodo 

najprej preizkusili na tleh, v načinu “taksi” na 
vzletno-pristajalni stezi in nato v zraku. Namen 
preizkušanja novosti je seveda ugotoviti, ali so 
električna letala pripravljena za redno uporabo. 
Vse opravljene meritve bo vesoljska agencija 
delila z ameriškimi regulatorji in predstavniki in-
dustrije, končni cilj pa je seveda razvoj standar-
dov za certificiranje podobnih letal z električ-
nim pogonom v prihodnosti. 
Končna različica letala X-57 Maxwell naj bi po 
ocenah strokovnjakov imela na krilih pritrjenih 
14 električnih motorjev. Na konicah kril bosta 
nameščena dva velika motorja, moči 60 kilova-
tov s premerom 1,5 metra, na vsakem krilu pa še 
dodatnih šest električnih motorjev, moči devet 
kilovatov. Slednji bodo delovali zgolj med vzle-
tom in pristankom, med letom pa bosta v upo-
rabi zgolj zmogljivejša motorja.
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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

Microsoft winDows 10 

Procesorji Intel bodo z 
novimi Windowsi 
delovali še boljše
Z novo posodobitvijo se bo operacijski sistem 
Windows 10 še dodatno priljubil uporabnikom 
novejših procesorjev Intel. Posodobitev z ozna-
ko 1909 bo namreč polno združljiva s tehnolo-
gijo Turbo Boost Max 3.0, ki je na voljo v navezi z 
Intelovimi procesorji družine Core-X. 
Boljša podpora za tehnologijo Turbo Boost Max 
3.0 bo uporabnikom sodobnejših procesorjev 
Intel omogočila boljše koriščenje zmogljivosti 
jeder. Ti bodo namreč lahko delovali pri nekoli-
ko višjih frekvencah, ko se bo pojavila potreba 
po dodatni zmogljivosti. To bo še posebej prišlo 
do izraza pri računskih operacijah, ki zahtevajo 
delovanje večjega števila jeder. Tehnologijo Tur-
bo Boost Max 3.0 sicer podpirajo le zmogljivejši 
procesorji Intel družine Core-X, ki so že sicer na-
menjeni za zahtevnejše naloge. 

Pri tem velja omeniti, da bo podjetje Intel kmalu 
ponudilo v prodajo nove procesorje Core i9 
družine Core-X, ki nastajajo pod razvojno ozna-
ko Cascade Lake-X. Najzmogljivejši model bo 
imel za preračunavanje podatkov na voljo 18 
procesorskih sredic s polno podporo napredni 
tehnologiji Turbo Boost Max 3.0. Prednosti po-
sodobitve operacijskega sistema Windows 10 
bodo občutili tudi uporabniki nekoliko starejših 
Intelovih procesorjev, ki temeljijo na osnovi pro-
cesorskih sredic Skylake-X in Kaby Lake-X.

apple 

Težave za Applovo uro 
Watch Series 5

Septembra je podjetje Apple na trg poslalo pa-
metno ročno uro Watch Series 5, ki se od pred-
hodnice razlikuje predvsem po zaslonu. Nova 
pametna ročna ura računalniškega giganta je 
opremljena s kakovostnejšim zaslonom, ki te-
melji na tehnologiji LTPO in ima frekvenco osve-
ževanja en kiloherc. To v praksi pomeni, da naj 
bi bil novi zaslon precej bolj varčen z električno 
energijo. 

Kot kaže, so inženirji podjetja Apple nekje nare-
dili napako, saj je avtonomija delovanja njihove 
nove pametne ročne ure Watch Series 5 precej 
krajša od pričakovane. Novost naj bi v stanju mi-
rovanja porabila okoli pet odstotkov baterije 
vsako uro, kar pomeni, da jo je treba polniti pre-
cej pogosteje kot predhodne modele. Mnogi 
poznavalci so prepričani, da je problem v mobil-
nem operacijskem sistemu watchOS 6.0, ki ima 
težave z upravljanjem električne energije. 
Nekateri uporabniki sicer zatrjujejo, da so težave 
z baterijo odpravili z namestitvijo mobilnega 
operacijskega sistema watchOS 6.0.1, čeprav to 
ni vedno uspešno. Zato bodo morali uporabniki 
Applovih pametnih ročnih ur Watch Series 5 po-
čakati na mobilni operacijski sistem watchOS 
6.1, ki naj bi bil na voljo za prenos v naslednjih 
nekaj tednih.

aplikacija sVeto pisMo 

YouVersion na voljo v 
slovenskem jeziku z 
novimi prevodi
Svetopisemska družba Slovenije je v teh 
dneh dala na voljo največjo in najbolj razšir-
jeno aplikacijo za branje Svetega pisma na 
svetu – YouVersion, ki ima več kot 390 milijo-
nov uporabnikov, v njej pa je na voljo več kot 
1900 različnih prevodov Svetega pisma v več 
kot 1300 jezikih. 
V aplikaciji je bilo sicer že do sedaj možno brati 
nekaj slovenskih prevodov Biblije, novost pa je 
celoten vmesnik v slovenskem jeziku, ki so se 
mu pridružili še bralni načrti ter brezplačen pre-
nos celotnega Slovenskega standardnega pre-
voda in prevod Nove zaveze v sodobnem jeziku 
– Življenje z Jezusom. 
V aplikaciji lahko berete in primerjate vrstice iz 
različnih prevodov in spoznavate, kako vsak na 
svoj način izraža določeno sporočilo, lahko 
označujete odlomke, ki so vam zanimivi, si ob 
njihovem branju delate zapiske, ustvarjate 
umetniške fotografije s svetopisemskimi vrsti-
cami in jih delite s prijatelji znotraj aplikacije, 
na družbenih omrežjih, preko e-pošte itd. 
Svetopisemska družba Slovenije že dela na na-
daljnjem razvoju aplikacije in njenih vsebin, ki 
bodo sporočilo Biblije še bolj približale sloven-
sko govorečim uporabnikom doma in po svetu. 
Nadaljevali bodo s prevajanjem več kot 2000 
bralnih načrtov in seznamov ter dodajanjem vi-
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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
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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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Akcija poteka v Intersparih od 01.10.2019 do 31.10.2019 oz. 

do razdelitve daril. Darilo prejmete na informacijah Interspara 

ob predložitvi računa.

Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, Ljubljana

*Ob nakupu katerihkoli izdelkov Jacobs 

turške kave v vrednosti nad 5 € 

prejmete 

škatlo za 

shranjevanje kave

BREZPLAČNO.

Kupi             in prejmi darilo!*

*Ob nakupu katerihkoli 2 izdelkov Axe 

prejmete dišavo Axe Daily Fragrance 

Signature 100 ml BREZPLAČNO.

DARILO
prejmete
 na INFO 
PULT-u!

Akcija poteka v Intersparih od 01.10.2019 do 31.10.2019 

oz. do razdelitve daril. Darilo prejmete na informacijah 

Interspara ob predložitvi računa.

Atlantic trade d.o.o. Ljubljana, Kolinska ulica 1, Ljubljana

PREVERJENA KAKOVOST

preverite na www.zatopeldom.com

Verjetno najcenejši peleti 
v Sloveniji

1.2019

infoce@musicmax.si

Partizanska 44
tel.02 228 16 00
infomb@musicmax.si

P.E. MARIBOR

*ta popust ne velja za izdelke YAMAHA in FENDER

deov, ki Biblijo “odklepajo”, njeno sporočilo pa 
približujejo tudi tistim, ki jim je malo manj do-
mače ali pa se z njim srečujejo prvič. Preko teh 
vsebin lahko uporabniki preučujejo določene 
biblijske teme, ki se pojavljajo skozi celotno knji-
go ali raziskujejo vsebino posameznih knjig, kot 
so Evangeliji, Psalmi, preroki itd. 
Z neusahljivim in večnim dobrim sporočilom, ki 
ga ima Biblija, bodo tako poskušali ponuditi pre-
mislek tudi o mnogih vprašanjih in dilemah da-
našnje družbe. Veliko zanimanje za biblijsko 
sporočilo po vsem svetu kaže, da je ta “knjiga 
knjig” še vedno in še kako aktualna tudi za so-
dobnega človeka. 
Aplikacijo si lahko naložite na http://bit.ly/sveto-
pismoapp. Vse informacije in pomoč pri upora-
bi: www.svetopismo.si/YouVersion. 

Microsoft 

Novi Surface 7 Pro z 
baterijo, ki zdrži ves 
delavnik
Čeprav se Microsoftov novi tablični računal-
nik Surface Pro 7 v osnovi ne razlikuje veliko 
od predhodnika, prinaša kar nekaj novosti. 
Med njimi nedvomno najdemo zamenjavo 

vmesnika Mini DisplayPort za precej so-
dobnejši USB-C. Novi tablični računalnik Mi-
crosoft Surface Pro 7 je bogatejši tudi za no-
vo strojno opremo, ki obsega nove procesor-
je, novo grafično jedro in predvsem boljšo 
baterijo. 
Za prikaz slik ima novi tablični računalnik Sur-
face Pro 7 na voljo zaslon z 31,2-centimetrsko 
oziroma 12,3-palčno diagonalo, razmerjem 
stranic 3 proti 2 in ločljivost 2.736 x 1.824 sli-
kovnih točk. Preračunavanju podatkov so kos 
Intelovi procesorji desete generacije s proce-
sorskimi jedri Ice Lake. Uporabnikom so na 
voljo trije procesorji, in sicer dvojedrni Core 
i3-1005G1 ter štirijedrna procesorja Core i5-
1035G4 in Core i7-1065G7. Šibkejši procesor 
ima za preračunavanje grafičnih vsebin na 
voljo vgrajeno grafično kartico Intel UHD 
Graphics, medtem ko imata zmogljivejša pro-
cesorja na voljo bolj zmogljivo grafično jedro 
Iris Plus. 
Pri novem tabličnem računalniku Surface 
Pro 7 imajo uporabniki na izbiro 4 gigabajte, 
8 gigabajtov ali 16 gigabajtov sistemskega 
pomnilnika LPDDR4x, medtem ko je za shra-
njevanje podatkov na voljo pogon Solid 
State kapacitete 128 gigabajtov, 256 giga-
bajtov, 512 gigabajtov in en terabajt. Surfa-
ce Pro 7 ponuja še priključke USB-A, en 

3,5-milimetrski avdio priključek ter Surface 
Connect Port. Zagotovljena je še podpora 
za pomnilniške kartice (MicroSDXC), brez-
žični povezavi Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 
(5.0) ter druge tehnologije. 

Napolnjena baterija zadošča za do 10,5 ure av-
tonomije, kar pomeni, da novost med delovni-
kom ne bo treba polniti. Tu najdemo še digitalni 
fotoaparat ločljivosti osem milijonov slikovnih 
točk in spletno kamero ločljivosti pet milijonov 
točk. Novi Surface Pro 7 meri 292 x 201 x 8,5 mi-
limetra, teža pa je odvisna od modela, in sicer 
775 gramov za model s procesorjema Core i3 in 
Core i5 ter 790 gramov za model s procesorjem 
Core i7. Izklicna cena za osnovni model novosti 
je v Združenih državah Amerike postavljena na 
preračunanih 683 evrov. Prvi kupci bodo zani-
miv tablični računalnik Microsoft Surface Pro 7 
prejeli 22. oktobra letos.
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uBer 

Nova aplikacija Uber z 
vrsto odličnih možnosti

Storitve Uber ni treba posebej predstavljati, saj 
jo poznajo že praktično vsi, ki so obiskali kakšno 
večje mesto po svetu. Omogoča enostaven 
priklic prevoza prek priročne mobilne aplikacije. 
Delovanje storitve je izjemno preprosto, saj v 
aplikaciji le označimo, kje smo, Uber pa nato 
opozori najbližjega voznika in nam pokaže, kako 
hitro bo avto pripeljal. Prevoz plačamo prek 
aplikacije, potem ko ta izračuna prepotovano 
razdaljo, storitev pa je pogosto cenejša od kla-
sičnega taksija. 

Nova različica mobilne aplikacije Uber, ki je tre-
nutno na preizkušnji tako v Združenih državah 
Amerike kot tudi v nekaterih drugih državah, je 
še za odtenek boljša. Ta namreč na enem mestu 
prikazuje tako storitve prevoza kot dostave hra-
ne, hkrati pa uporabniku omogoča hitrejšo in 
enostavnejšo izbiro želenega načina prevoza. 
Ena izmed novih možnosti je tudi funkcional-
nost “Verify Your Ride”, ki uporabnikom omogo-
ča preverjanje vožnje s štirimestno kodo PIN in 
potrditvijo, da so dejansko vstopili v pravo vozi-
lo - z naknadnim preverjanjem kode PIN s kodo 
voznika. Dodatno varnost bo uporabnikom v 
prihodnosti zagotovila tudi tehnologija ultra-
zvočnih valov, ki bo služila kot način preverjanja 
uporabnikov, vozil in voznikov Uber. 

Prenovljena mobilna aplikacija Uber prinaša tudi 
izboljšano možnost pošiljanja sporočil službam 
za nujne primere (kjer takšna možnost obstaja). 
Ta sporočila sedaj vsebujejo tudi informacije, kot 
so model vozila, tablice in lokacija vozila, v kate-
rem se nahaja uporabnik. Povsem nova je tudi 
možnost “Bike Lane Alert”, ki bo opozorila upo-
rabnike, če bodo ti želeli izstopiti na mestu, kjer 
se v neposredni bližini nahaja kolesarska steza 
(za več kot 200 mest po vsem svetu). 
Tu seveda ne gre spregledati možnosti preverja-
nja identitete voznika v realnem času, kar bo 
uporabniku omogočilo, da preveri, ali je voznik 
res takšen, kot se predstavlja v sistemu Uber. Po-
leg tega bo obraz prikazan v 3D načinu, uporab-
nik pa ga bo lahko prosto premikal. Nove mož-
nosti bodo vsem uporabnikom na voljo v pri-
hodnjih nekaj tednih.

Microsoft surface Duo 

Microsoft presenetil s 
prepogljivim telefonom 
Android
Podjetje Microsoft je na nedavni konferenci pre-
senetilo praktično vse obiskovalce s predstavi-
tvijo nadvse zanimivega pametnega mobilne-
ga telefona, ki ga poganja mobilni operacijski 
sistem Android. Naprava s prodajno oznako Sur-
face Duo bo sicer naprodaj šele v teku nasled-
njega leta, kljub temu pa je s svojim nadvse za-
nimivim videzom prepričala. Gre za preklopno 
napravo, ki za prikaz slik uporablja dva zaslona s 

14,2-centimetrsko oziroma 5,6-palčno diagona-
lo, ki ju lahko “obračamo” za do 360 stopinj, kar 
pomeni, da ga lahko uporabljamo tako v vlogi 
pametnega mobilnega telefona kot tabličnega 
računalnika ali celo elektronske knjige. 
Čeprav pametni mobilni telefon Microsoft Sur-
face Duo poganja mobilni operacijski sistem 
Android, njegov grafični vmesnik bolj spominja 
na Windows 10X, ki je bil pred časom predsta-
vljen v navezi z mobilno napravo Surface Neo. 
Kljub temu lahko na novincu brez težav poga-
njamo vse mobilne aplikacije, ki so bile priprav-
ljene za mobilni operacijski sistem Android. To 
sicer ne preseneča, saj novost za preračunava-
nje podatkov uporablja mobilni procesor Qual-
comm Snapdragon 855. Preostala strojna opre-
ma pa vsaj zaenkrat še ostaja skrivnost, a bo 
razkrita kmalu. 

Z najavo mobilne naprave Surface Duo, je Micro-
soft dal jasno vedeti, da se vrača na področje mo-
bilne telefonije. Njegova naprava bo seveda sodi-
la v visoki cenovni razred, zato si jo bodo lahko pri-
voščili le tisti z nekoliko debelejšimi denarnicami.

MoBilna telefonija 

Kakšne mobilne 
telefone uporabljajo v 
Severni Koreji?
Severna Koreja je najbolj zaprta in totalitarna dr-
žava na svetu. Kršenje človekovih pravic, tabori-
šča za politične nasprotnike in ničelna medijska 
svoboda so nekaj povsem vsakdanjega. To je tu-
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di razlog, zakaj so Združeni narodi leta 2017 
sprejeli odločitev o popolni prepovedi uvoza 
mobilnih naprav in komponent na severnoko-
rejski trg. Kljub temu pa predvsem po zaslugi 
“porozne” meje med Korejo in Kitajsko, slednja 
nima velikih težav z uvozom tako pametnih mo-
bilnih telefonov kot strojnih komponent s kitaj-
skega trga. 

Zato ne preseneča podatek, da ima v Severni 
Koreji pametne mobilne telefone v lasti okoli 
šest milijonov ljudi, a ti niso ravno poceni. Za 
nakup naprave je namreč treba odšteti med 
preračunanimi 91 evri in preračunanimi 365 
evri, pri čemer povprečna plača v Severni Ko-
reji znaša zgolj preračunanih 91 evrov. Pamet-
ne telefone je s subvencijo in mesečno naroč-
nino sicer mogoče kupiti po nekoliko nižji ce-
ni, pri čemer je uporabnikom na voljo 200 mi-
nut brezplačnih klicev. Na voljo so tudi 
predplačniški paketi, pri čemer je za 100 mi-
nut pogovorov treba odšteti preračunanih 
11,9 evrov. 
Prebivalcem Severne Koreje sta na voljo dva 
pametna mobilna telefona, ki ju poganjajo 
mobilni procesorji podjetja MediaTek, pomnil-
niške kartice so od japonskega podjetja Toshi-
ba, baterijo zanje pa izdeluje kitajsko podjetje 
Gionee, ki je sicer poznano kot proizvajalec ce-
novno nadvse ugodnih pametnih mobilnih te-
lefonov. Čeprav je na teh pametnih mobilnih 
telefonih nameščen mobilni operacijski sistem 
Android, Googlovih aplikacij seveda ni na vo-
ljo. Poleg tega je na njih nameščena varnostna 
programska oprema, ki onemogoča vsakršno 

kopiranje in prenos datotek, pa tudi nalaganje 
“neznanih programov”. 
Na pametnih mobilnih telefonih za severno-
korejski trg je nameščeno posebno program-
sko orodje za spremljanje aktivnosti uporab-
nikov. Mobilne aplikacije, ki so na voljo na te-
lefonih, razvijajo programerji, ki so zaposleni 
na univerzah v Severni Koreji ali pa delajo v 
državnih podjetjih. Premožnejši Severnoko-
rejci si lahko v tujini seveda privoščijo celo na-
kup pametnih mobilnih telefonov podjetji 
Samsung in Apple, ki uradno niso naprodaj.

GooGle cHroMe os 

Novi Chrome OS z 
digitalnim pomočnikom

Številni uporabniki so prepričani, da osebni raču-
nalniki Chromebook že predstavljajo odlično alter-
nativo računalnikom, ki poganjajo operacijski sis-
tem Windows 10. Zasluge za to gre pripisati pred-
vsem njihovemu hitremu delovanju ter nizki ceni. 
Poleg tega Google zanje pripravlja vedno več no-
vosti, kar še posebej drži za novi Chrome OS 77. 
Novi Chrome OS 77 je namreč bogatejši za digi-
talnega pomočnika Google Assistant, ki ga je 

mogoče priklicati z besedno zvezo “Hey Go-
ogle” ali s klikom na ustrezno ikono v zaganjalni-
ku Launcher. Poleg tega novi Googolov opera-
cijski sistem prinaša še druge možnosti in funk-
cionalnosti, kot so enotni način upravljanja glas-
nosti, bogatejši starševski nadzor, lažje pošiljanje 
spletnih naslovov na druge naprave ter napre-

dnejše varčevanjem energije. 
Prenovljeni Chrome OS 77 bodo prejeli vsi la-
stniki novejših prenosnih računalnikov in namiz-
nih računalnikov Chromebook. Na voljo za pre-
nos bo v prvi polovici oktobra, o posodobitvi pa 
nas bo naprava obvestila sama. Posodobitev bo 
seveda na voljo brezplačno, a bo potrebno ime-
ti dovolj hitro spletno povezavo.

oneplus 

Uradno razkrit težko 
pričakovani OnePlus 7T

Pri podjetju OnePlus so tokrat prijetno presene-
tili s predstavitvijo pametnega mobilnega tele-
fona OnePlus 7T, ki navdušuje v vseh pogledih. 
Najvidnejši izboljšavi v primerjavi s predhodni-
kom sta povsem novi zaslon in tretji digitalni fo-
toaparat. To pomeni, da je novost primerna tako 
za ljubitelje mobilnih iger in večpredstav-
nostnih vsebin, kot tudi za tiste, ki obožujejo 
mobilno fotografiranje in zajem posnetkov. 

Optimizing the future.Ste v skrbeh zaradi prihajajoče gospodarske krize?

Že razmišljate kakšen vpliv bo imela na vaše podjetje?

Poznate rešitev za odlično poslovanje tudi v času krize?

Udeležbo potrdite na mail 
sara.lampret@troia.si 
ali telefonsko številko 051 346 475

www.troia.eu

Hotel Planja, Rogla, 
22.10.2019 ob 9h

Dogodek

Učinkovito upravljanje sredstev 
kot odgovor na gospodarsko krizo

Novi OnePlus 7T se ponaša z zaslonom AMO-
LED velikosti kar 16,6-centimetra oziroma 
6,55-palca, razmerjem stranic 20:9 in ločljivostjo 
2.400 x 1.080 slikovnih točk. Ker gre za zaslon 
vrste fluid AMOLED, ne preseneča, da znaša fre-
kvenca osveževanja 90 hercev, svetilnost pa 
1.000 ANSI lumnov. Na voljo je celo podpora za 
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tehnologijo HDR10 +, ki se bo zagotovo priljubi-
la ljubiteljem večpredstavnostnih vsebin. Novo-
sti najdemo tudi na področju strojne opreme, 
saj je novi OnePlus 7T opremljen s procesorjem 
Qualcomm Snapdragon 855+, 8 gigabajti sis-
temskega pomnilnika in vgrajenim pomnilni-
kom, ki ponuja 128 gigabajtov oziroma 256 gi-
gabajtov prostora. 
Vanj je bila vgrajena baterija kapacitete 3.800 
miliamper ur in tehnologija hitrejšega polnjenja 
Warp Charge 30T, ki je za kar 23 odstotkov hitrej-
ša od tehnologije Warp Charge 30. To v praksi 
pomeni, da bomo povsem izpraznjeno baterijo 
lahko do 70 odstotkov napolnili v zgolj 30 minu-
tah. Pri novincu je bilo seveda odlično poskr-
bljeno tudi na področju zajema fotografij, saj so 
na voljo primarna kamera ločljivosti 48 milijo-
nov slikovnih točk (Sony IMX586), telefoto ka-
mera ločljivosti 12 milijonov slikovnih točk in ši-
rokokotna ločljivosti 16 milijonov slikovnih točk. 
Na voljo je celo dvakratna optična povečava in 
117-stopinjsko snemanje videoposnetkov.  
Novi OnePlus 7T je bil najprej na voljo v Indiji, na 
evropskem trgu pa od 10. oktobra dalje. Malop-
rodajne cene novosti na indijskem trgu se gib-
ljejo okoli preračunanih 490 evrov za vstopno 
različico (8GB/128GB) in preračunanih 520 evrov 
za naprednejši model (8GB/256GB).

nauGHty DoG

The Last of Us 2 ima 
datum izida!

Težko pričakovano nadaljevanje velike uspešni-
ce razvojne ekipe Naughty Dog za Sonyjev 
PlayStation je končno dobilo uradni datum izi-
da. Drugi del post-apokaliptične akcijske avan-
ture The Last of Us bo lastnikom konzole PlaySta-
tion 4 na voljo 21. februarja prihodnje leto. 
Igralci bodo namesto Joela tokrat prevzeli nad-
zor nad Ellie, tako kot v dodatku Left Behind, gla-
sove pa jima bosta ponovno posodila izvrstna 

Ashley Johnson in Troy Baker. 
Naughty Dog, med drugim tudi avtorji serije 
Uncharted, za The Last of Us Part II obljubljajo 
dovršeno igralnost in predvsem močno čustve-
no zgodbo, ki se bo odvijala nekaj let po do-
godkih iz izvirnika. Glede na to, da gre za eno 
najtežje pričakovanih iger prihodnjega leta, 
upamo še na veliko novih informacij in posnet-
kov igre pred koncem 2019. 
V kolikor še vedno niste igrali večkrat nagrajene-
ga originala, lahko z naročnino PS Plus v oktobru 
brezplačno prenesete The Last of Us Remaste-
red za PlayStation 4, ki poleg dodatka Left Be-
hind vsebuje tudi kopico tehničnih izboljšav.

eset 

Več kot 170 
zlonamernih aplikacij 
na portalu Google Play
Uporabniki mobilnih naprav Android se nepre-
stano srečujejo s škodljivimi programskimi ko-
dami. Poleg tega zlonamerne kode za trenutno 
najbolj razširjen mobilni operacijski sistem pos-
tajajo vse bolj nevarne, z njimi pa se lahko oku-
žimo tudi v primeru, da mobilne aplikacije pre-
nesemo z uradnega spletnega portala Google 
Play. Na to so nas nedavno ponovno opozorili 
nadobudni varnostni raziskovalci varnostnega 
podjetja ESET. 
Ti so namreč razkrili, da so nepridipravi uspeli na 
spletni portal Google Play naložiti kar 172 upo-
rabnikom škodljivih mobilnih aplikacij. V raziska-
vo je bilo vključenih več kot milijon mobilnih 

aplikacij, številne pa od uporabnikov zahtevajo 
dostop do virov, ki jih za delovanje sploh ne 
potrebujejo. Od tega je 48 mobilnih aplikacij 
uporabnikom prikazovalo skrivne reklamne 
oglase, na mobilne naprave pa jih je preneslo 
več kot 300 milijonov uporabnikov. 
Ker je septembra letos 172 škodljivih aplikacij 
preneslo skupno 335 milijonov uporabnikov pa-
metnih mobilnih telefonov in tabličnih računal-
nikov Android, dodatna previdnost ne bo od-
več. Če želite v prihodnje zmanjšati možnost 
okužbe, na mobilno napravo nameščajte zgolj 
tisto programsko opremo, ki jo resnično potre-
bujete. Poleg tega pred namestitvijo preverite 
pravice dostopa, ki jih zahteva mobilni program. 
Pri tem seveda ne smete pozabiti na namestitev 
protivirusne rešitve in predvsem na posodablja-
nje mobilnega operacijskega sistema, če je po-
sodobitev za vašo mobilno napravo na voljo. 

raDXa rock pi 4c 

Rock Pi 4C: poceni 
kompakten računalnik

Priljubljenost nadvse kompaktnih osebnih raču-
nalnikov je med računalniškimi zanesenjaki še 
vedno zelo visoka. To sicer ne preseneča, saj je 
mogoče na njihovi osnovi zgraditi zelo zanimi-
ve naprave. Ker na tem področju trenutno pre-
vladuje organizacija Raspberry, ne preseneča, 
da jo poskuša konkurenca z inovativnimi izdelki 
prehiteti. To je nedvomno uspelo podjetju 
Radxa, in sicer s pripravo kompaktnega računal-
niškega sistema s prodajno oznako Rock Pi 4C. 

POSLOVNI IMENIKI Z NAJDALJŠO TRADICIJO V SLOVENIJI

Slovenija Tel / Rumene Strani
INTER MARKETING d.o.o., Dunajska cesta 103, SI-1000 Ljubljana
T: 01 360 33 40, F: 01 360 33 50, E: oglas@rumenestrani.si

LT1303 LT1303 T1303 LT1303 1303 LT1303

e ti po žilah krožijo elektroni, si dijak ali študent 

in želiš izdelati elektronsko vezje profesionalnega videza, 

imaš na PCB parcelah v septembru in oktobru 

20 % popusta, 

za spodbudo in podporo! 
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Omogočamo uspeh
Rast zmogljivosti. Rast poslovanja.

Produktivnost. Zanesljivost. Vrednost. Varnost.
Naša nova generacija inteligentnih pisarniških laserskih 
tiskalnikov in večopravilnih naprav vam omogoča dvig 
produktivnosti na povsem novo raven.

Opremljene z dodatno 4-letno garancijo* in celovitim 
naborom varnostnih rešitev naše nove naprave 
zagotavljajo produktivnost in zanesljivost, ki ju zahtevate, 
ter vrednost, ki jo potrebujete, za rast svojega poslovanja 
in uspehov.

Če bi želeli izvedeti več o tem, kaj lahko Lexmarkovi 
tiskalniki in večopravilne naprave storijo za vas, obiščite 
spletno mesto www.lexmark.si

* Ob registraciji končnega uporabnika v 90 dneh po nakupu – več informacij na www.lexmark.com/myguarantee

© 2019 Lexmark. Vse pravice pridržane. Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc. v ZDA in/ali 
drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Kompakten osebni računalnik Radxa Rock Pi 4C 
temelji na osnovi šestjedrnega procesorja Rock-
chip RK3399 in štirih gigabajtov sistemskega po-
mnilnika LPDDR4. Poleg tega najdemo še bral-
nik pomnilniških kartic microSD ter podporo za 
brezžično povezavo Wi-Fi (802.11ac) in Blueto-
oth 5.0. Novost za nameček nudi podporo za 
prikaz slik na dveh zaslonih, in sicer preko pri-
ključka microHDMI (največja ločljivost zaslona 
3.840 x 2.160 slikovnih točk in 60 herčna hitrost 
osveževanja) in priključka mini DisplayPort (naj-
večja ločljivost zaslona 2.560 x 1.440 slikovnih 
točk in 60 herčna hitrost osveževanja). 
Osebni računalnik Radxa Rock Pi 4C ponuja še 
priključek za kamero MIPI CSI in priključek M.2 
za povezovanje pomnilniških pogonov NVMe. 

Novost bo prodajne police trgovin ugledala 
proti koncu meseca oktobra, zanjo pa bo treba 
v Združenih državah Amerike odšteti okoli 68 
evrov, kar pomeni, da bo v Evropi njegova cena 
postavljena na okoli 75 evrov.

GarMin 

Garmin MARQ 
Commander z gumbom 
za izbris podatkov
Pri podjetju Garmin so prijetno presenetili s 
povsem novim modelom pametne ročne ure 
družine MARQ Commander, ki je v primerjavi s 
konkurenčnimi izdelki resnično nekaj posebne-
ga. Novost je namenjena profesionalnim špor-
tnikom, vojakom in drugim zahtevnejšim upo-
rabnikom. Zato pravzaprav sploh ne preseneča, 
da je zanjo v Združenih državah Amerike treba 
odšteti kar preračunanih 1.820 evrov. 
Garmin MARQ Commander je opremljen s po-
sebno funkcionalnostjo, ki je ne bomo našli pri 
ostalih pametnih ročnih urah. Gre za poseben 
gumb, ki ob pritisku poskrbi, da se izbrišejo vsi 
podatki, shranjeni v pomnilniku pametne ročne 
ure. Garmin MARQ Commander je na voljo v čr-

ni barvi in ima premer 46 milimetrov. Poleg tega 
razpolaga še z titanskimi robovi ter odpornim 
zaščitnim steklom. To je tudi eden izmed razlo-
gov, zakaj novost ni prav poceni. 
Trenutno še ni podatkov o tem, kdaj bo ura na 
voljo pri nas. Zagotovo pa je, da bo maloprodaj-
na cena novosti višja od 2.000 evrov.

retro konzole 

SEGA Mega Drive Mini 
končno na voljo

Retro igralne konzole gredo v prodajo kot za 
stavo, saj po mnenju mnogih poznavalcev nudi-
jo precej boljšo igralnost v primerjavi s sodobni-
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mi igralnimi konzolami. To bo držalo tudi za pre-
novljeno igralno konzolo SEGA Mega Drive Mi-
ni, ki je vendarle ugledala prodajne police. No-
vost temelji na osnovi prvega modela priljublje-
ne igralne konzole, ki je bila na voljo leta 1990, a 
je bolj kompaktna v primerjavi z igralno konzolo 
SEGA Mega Drive. 

Igralna konzola SEGA Mega Drive Mini ima že 
prednameščene retro igre, pri čemer lahko ljubi-
telji iger izbirajo med kar 42 naslovi. Med njimi 
daleč najbolj izstopajo igre, kot so Darius, 
Earthworm Jim, Alisia Dragoon, Monster World 
IV, Probector, Castlevania: The New Generation 
in Mega Man: The Wily Wars. Ob nakupu novo-
sti bomo prejeli tudi dva žična igralna ploščka s 
tremi gumbi, napajalni kabel micro-B USB in ka-
bel HDMi. Igralna konzola SEGA Mega Drive Mi-
ni žal ni poceni, saj je zanjo treba na Amazonu 
odšteti okoli 80 evrov. 

GooGle 

Pixel 4 z zelo uporabno 
aplikacijo

Novi Googlov telefon Pixel 4 naj bi imel že predna-
loženo zelo uporabno aplikacijo. Šlo naj bi za ta-
kojšnji prepis: “zvoka v besedilo”, kar naj bi še kako 
koristilo posameznikom, ki zvočne zapiske prepisu-
jejo ročno. Sicer takšne spletne storitve že obstaja-
jo, vendar je zanje potrebno plačilo, medtem ko naj 
bi bila Googlova storitev popolnoma brezplačna. 

vsakem videoposnetku z vsebnostjo govora, 
naredi tudi besedilni zapis izgovorjenega. Edi-
na težava pri tem je, da prepoznavanje govora 
ne poteka brez napak, saj ima program kar ne-
kaj težav pri prepoznavanju govora, v primeru, 
da so v ozadju šumi ali uporabnik govori v na-
rečju. Trenutno je pretvarjanje na voljo le za 
angleški jezik. 
Aplikacija naj bi poleg prepoznavanja govora 
omogočala še prepoznavanje okoliških zvokov, 
kot so zvoki živali (pes, mačka, kokoš...) in aplavz 
občinstva. Najboljše od vsega pa je, da naj bi bi-
la možnost pretvorbe zvoka v besedilo omogo-
čena tudi brez internetne povezave. 
Več informacij o storitvi naj bi Google razkril že 
15. oktobra.

fuDan uniVersity 

Kitajci izdelali kamero, 
ki “vidi” štirikrat bolje 
od človeka
Nedavno smo poročali o kitajskih policistih, ki 
so pričeli z uporabo zanimivih pametnih očal z 
možnostjo prepoznave obrazov kriminalcev, ki 
so na begu. Uporabljajo sicer navadna očala, ki 
so opremljena s kamero in drugo elektroniko, ta 
pa je povezana s pametnim mobilnim telefo-
nom. Sistem preko spletne kamere skenira ob-
raze ljudi, te pa primerja z bazo podatkov, ki se 
nahaja na oddaljenih strežnikih. Umetna inteli-
genca poskrbi, da razlike v svetlobi ne vplivajo 
na kakovost prepoznavnosti osebe, kar zmanj-
šuje možnost napak pri prepoznavi. 

lahko celo na stadionu, kjer je več deset tisoč ljudi, 
ustvari panoramsko fotografijo, s katere so razvi-
dni obrazi posameznih oseb, kar seveda poe-
nostavlja proces prepoznavanja. 
Ker fotografije in videoposnetki ločljivosti 500 mi-
lijonov slikovnih točk vsebujejo veliko podatkov in 
je zaradi tega pregledovanje tovrstnih posnetkov 
dolgotrajno, so kitajski znanstveniki za ta namen 
razvili dva posebna procesorja. Njuna naloga je 
samodejno analiziranje zajetih posnetkov, in sicer 
na način, da računalniškemu sistemu pošljeta le 
tiste dele slik, ki so pomembni za nadaljnjo obde-
lavo. Nova kamera naj bi stopila v operativno rabo 
še pred koncem letošnjega leta.

računalništVo 

Računalniška miška, ki 
jo upravljamo z nogo

Danes si življenje brez osebnega računalnika tež-
ko predstavljamo, saj ga uporabljamo tako za 
opravljanje vsakodnevnih opravil kot za preživlja-
nje prostega časa. Pri tem igra ključno vlogo raču-
nalniška miška, saj brez nje ni mogoče izbirati vse-
bine na zaslonu. Ker pa vsi uporabniki osebnih ra-
čunalnikov zaradi okvare zgornjih okončin ne mo-
rejo upravljati računalniške miške z roko, sta sre-
dnješolec Josip Makoter in zdaj študentka Emily 
Zember pripravila nadvse zanimivo napravo. 

Vse njene lepote s seboj prinašajo tudi veliko odgovornost, da jih uživamo na način, ki omogoča 

trajnostni razvoj nam in našim zanamcem. Zato ni vseeno, kako načrtujemo, gradimo in vzdržujemo 

prometnice, ki nas povezujejo. Zgrajena avtocestna infrastruktura bo v našem prostoru ostala še 

dolgo časa, z namenom zbliževanja ljudi in skrajševanja razdalj med nami. Načrtujemo nove poti 

za prihodnost in skrbimo, da bodo ceste varne in pretočne ne le danes, ampak tudi jutri.

SLOVENIJA JE LEPA DEŽELA

www.dars.si

To zmožnost pretvarjanja že lahko srečamo na 
priljubljenem portalu YouTube, ki lahko pri 

K zmanjšanju možnosti napak pri prepoznavi 
“nepridipravov” bo nedvomno pripomogla tudi 
nova nadzorna kamera, ki so jo pripravili kitajski 
znanstveniki z univerze Fudan. Novost namreč 
ponuja ločljivost kar 500 milijonov slikovnih točk, 
kar v praksi pomeni, da ima štirikrat “boljši vid” od 
človeka, saj človeško oko razpolaga z “ločljivostjo” 
do največ 120 milijonov slikovnih točk. Nova “su-
per kamera” je bila zasnovana za uporabo v nad-
zornih sistemih in je posebej specializirana za pre-
poznavanje obrazov s pomočjo umetne inteli-
gence. Zajema nadvse podrobne fotografije, zato 

Gre za posebno računalniško miško, ki jo lahko 
upravljamo kar s pomočjo noge. Novost je izdela-
na iz lesa, plastike in drugih cenovno ugodnih 
komponent. Na osebni računalnik se pričakovano 
poveže preko vmesnika USB, pri tem pa dodatno 
nameščanje posebne programske opreme ni 
potrebno. Ponuja tako desni kot levi miškin gumb, 
drsno vrstico in poseben mehanizem, ki se upo-
rablja za premikanje miške po zaslonu. 
Čeprav je bil doslej izdelan le en primerek raču-
nalniške miške za ljudi s težavami z zgornjimi 
okončinami, bi lahko v bližnji prihodnosti ugle-
dali komercialno različico novosti. Zanimanje 
zanjo je namreč veliko, pri tem pa mladima ino-
vatorjema nudi pomoč tudi združenje invalidov. 
Mi seveda upamo, da jim dejansko tudi uspe.
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.. konec septeMBra je poDjetje GooGle praznoValo zelo poMeMBno oBletnico sisteMa, ki je preD 11 leti poVseM spreMenil sVet 
MoBilniH napraV ..

11 let sistema, ki je spremenil svet

AKTUALNO

»
V drugi polovici leta 2008 je namreč podjetje 
HTC za ameriškega ponudnika telekomunika-
cijskih storitev T-Mobile pripravilo prvi mobilni 
telefon, opremljen s platformo Android 1.0. Ta 
je uporabnikom v primerjavi s tedanjimi rešit-
vami prinesel hiter in zanesljiv odprtokodni 
operacijski sistem, uporabniku prijazen grafični 
vmesnik in bogato paleto uporabne program-
ske opreme. S pametnim mobilnim telefonom 
T-Mobile G1 se je pričel zmagoslaven pohod 
mobilnega operacijskega sistema Android, ki je 
bil konec lanskega leta aktiven na več kot dveh 
milijardah naprav. 
Le nekaj mesecev kasneje je luč sveta ugledal 
Android 1.5 Cupcake, ki je med drugim omo-
gočal uporabo navideznih tipkovnic drugih 
podjetij, možnost uporabe vidgetov in celo 
možnost snemanja in predvajanja videopo-
snetkov. Po dobrem letu dni je bil na voljo An-
droid 2.0 Eclair s podporo navigaciji preko sto-
ritve Google Maps, “živimi” ohranjevalniki za-
slona in možnostjo uporabe storitve govor-v-
-tekst. Mobilna operacijska sistema Froyo in 
Gingerbread oziroma Android 2.2 in Android 
2.3 sta prinesla možnost uporabe mobilnika 
kot dostopne točke do svetovnega spleta, bolj-
še upravljanje z baterijo in podporo za upora-
bo sprednje kamere. 
Android 3.0 Honeycomb je bil bolj kot ne name-
njen tabličnim računalnikom, medtem ko sta bi-
li različici Android 4.0 Ice Cream Sandwich in 
Android 4.1 Jelly Bean pisani na kožo tako pa-

metnim mobilnim telefonom kot tabličnim ra-
čunalnikom. V letu 2013 je na svoj račun prišel 
operacijski sistem Android 4.4 KitKat, ki je med 
drugim prinesel boljšo podporo za uporabo 
vidgetov na domači strani, medtem ko sta razli-
čici Lollipop 5.0 in 5.1 leta 2014 prinesli izboljša-
ve na področju grafike. Nato so si drug za dru-
gim sledili sistemi Marshmallow 6.0 (2015), Nou-
gat 7.0 in 7.1 (2016) ter Oreo 8.0 in 8.1 (2017), lani 
pa je bil predstavljen Android 9.0 Pie. 
Pri podjetju Google so nedavno uradno najavili 
novo različico mobilnega operacijskega sistema 
Android, ki ga praktično najdemo že v vsakem 
kotičku našega življenja. Čeprav novi Android 10 
v primerjavi s svojim predhodnikom ne prinaša 

revolucionarnih novosti, predstavlja evolucijo v 
pravi smeri, saj vseeno prinaša številne novosti. 
Ključna prednost mobilnega operacijskega siste-
ma Android 10 je zmožnost sočasnega izvajanja 
več opravil hkrati, mobilne aplikacije pa se bodo 
samodejno prilagajale trenutni velikosti zaslona. 
Novi Android 10 je povsem prilagojen pametnim 
mobilnim telefonom s podporo hitremu mobil-
nemu omrežju 5G, hkrati pa prinaša precejšnje iz-
boljšave tudi na področju varnosti in zaščite 
osebnih podatkov uporabnikov. Izboljšala se je 
tudi avtonomija delovanja, dodanih je še nekaj 
novih možnosti, kot so navigacija s kretnjami, 
“temni način” (sklop barv), samodejno podnasla-
vljanje video vsebin in pametno odgovarjanje.

00:15 00:15
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.. DejstVo je, Da se trenDi na poDročju raBe DružBeniH oMrežij iz leta V leto spreMinjajo  ..

Bomo v življenju preživeli slabih 
sedem let na družbenih omrežjih?
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Zanimivo je opazovati, kako mlajše generacije 
sprejemajo nove in že obstoječe aplikacije ter 
kako se njihov način rabe razlikuje od genera-
cij njihovih staršev. Torej, katere so danes tiste 
aplikacije oziroma družbena omrežja, ki upo-
rabnikom predstavljajo glavne komunikacij-
ske kanale? 
Se morda spominjate, kako je bilo pred 10 leti, 
ko so strokovnjaki s področja sociologije in psi-
hologije opozarjali na vse nevarnosti in pasti, ki 
jih prinašajo družbena omrežja? Facebook je 
ravno v tistem času postal ena največjih inovacij 
vseh časov in za seboj potegnil nemalo število 
odprtih vprašanj. Ste se kdaj vprašali, kako zelo 
so se spremenila naša življenja od prihoda Face-
booka, Twitterja, Instagrama in ostale druščine? 
Pred nekaj dnevi je Global Web Index objavil le-
tošnje poročilo o rabi družbenih omrežij in tren-
dov na tem področju. V poročilu so prikazani re-
zultati raziskav po 45 svetovnih državah. 
 
prVa Generacija, ki je z DružBeniMi oMrežji 
oDraščala 
Kar nekaj časa že opažamo, da generacija Z na 
področju rabe družbenih omrežij odstopa od 
povprečja in ne uporablja dotične tehnologije 
na način, kot bi to pričakovali. Govorimo namreč 
o generaciji, ki je odraščala z družbenimi omrež-
ji. Torej je to prva takšna generacija, medtem ko 
so vse ostale prešle fazo postopnega prevze-
manja tehnologije. Global Web Index poroča, 
da je kar tretjina izpostavljene generacije (gle-
dano globalno) povsem spremenila smer in za-
čela nek nov trend uporabe družbenih omrežij. 
Kar 41 odstotkov se jih je odločilo, da na družbe-

nih omrežjih preživijo preveč časa, zato so pre-
nehali z njihovo uporabo. 26 odstotkov jih meni, 
da vsebina ni zanimiva, 22 odstotkov pa jih je iz-
razilo skrb glede zasebnosti. 
 
noV uporaBnik VsakiH 11 sekunD 
Vsi tisti, ki morda nismo “težki” uporabniki druž-
benih omrežij, se bomo ob naslednjem podat-
ku zgrozili: raziskava, ki je vključevala več kot pol 
milijona uporabnikov, je pokazala, da uporabni-
ki v povprečju na družbenih omrežjih dnevno 
preživijo 2 uri in 23 minut. Samo predstavljajte 
si, kaj vse lahko človek naredi v tem času. Če se 
bo ta trend nadaljeval, bomo ljudje v svojem 
življenju na družbenih omrežjih preživeli 6 let in 
8 mesecev. Morda bi kdo rekel, da je tudi življe-
nje na družbenih omrežjih “pravo” življenje, ven-
dar je številka še vedno visoka. Če se za trenutek 
ustavimo še pri drugih platformah, bi to pome-
nilo, da bomo v življenju porabili 1 leto in 10 

mesecev na YouTubu, 1 leto in 7 mesecev na Fa-
cebooku in 1 leto in 2 mesecev na Snapchatu. 
Presenetil nas je še en podatek, in sicer bi naj v 
prihodnje vsakih 11 sekund na svetu nekdo 
prvič uporabil eno od družbenih omrežij. Glede 
na to, da smo še pred nekaj meseci govorili o 
prvem vidnejšem upadu uporabe družbenih 
omrežij, je to zanimiv podatek. 
 
filipini preD VseMi 
Katera od držav pa je po vašem mnenju zmago-
valka, kar se tiče rabe družbenih omrežij? Odgo-
vor je ... Filipini, ki so zasedli prvo mesto s kar šti-
rimi urami na dan. Brazilija je pristala na drugem 
mestu, Kolumbija in Nigerija pa sta na tretjem 
mestu. Nekoliko nas je presenetil tudi podatek, 
da so zadnja tri mesta po času rabe družbenih 
omrežij zasedle Avstrija, Nemčija in Japonska. 
Uporabniki v teh državah so na družbenih 
omrežjih okrog 45 minut na dan. 
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.. Vsi poznaMo najVečja in najuspešnejša teHnološka poDjetja iz tujine - razVijalce napreDniH rešiteV, ki naM lajšajo Delo in 
žiVljenje. kaj pa pri nas? tuDi sloVenci iMaMo uspešna poDjetja, nekatera tuDi na GloBalni raVni preDstaVljajo Gonilno silo 
teHnološkeGa napreDka ..

Tudi Slovenci razvijamo napredne 
rešitve

AKTUALNO

»

Slovenci smo nadpovprečno inovativen narod 
in ne, ne gre zgolj za govorice. To je pokazala 
nedavna raziskava Svetovne organizacije za in-
telektualno lastnino (WIPO) in poslovne šole In-
sead. Slovenija na lestvici najbolj inovativnih 
držav namreč trenutno zaseda kar 31. mesto 
(Global Innovation Index) od skupno 129 držav. 
Slovenci smo nekoliko manj inovativni od naših 
sosedov Avstrijcev (na 21. mestu), a smo še ved-
no bolj inovativni od Hrvatov (44. mesto) in Ma-
džarov (33. mesto). 
Oblikovalci omenjene lestvice izpostavljajo in-
deks kot podrobno kvantitativno orodje, ki po-
maga odločevalcem bolje razumeti, kako spod-
bujati inovativnost, ki je gonilo gospodarskega 
in družbenega razvoja. Upoštevali so številne 
kazalnike, kot so stopnja vlaganj v intelektualno 
lastnino, ustvarjanje mobilnih aplikacij, izdatki 
za izobraževanje ter znanstvene in tehnične pu-
blikacije. Čeprav je Slovenija v primerjavi z lan-
skim letom nazadovala za eno mesto, so naši 
inovatorji še vedno v samem svetovnem vrhu.  
 
najBolj uspešna sloVenska teHnološka 
poDjetja 
V Sloveniji je še posebno razvit sektor informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije, ki je v lan-
skem letu povečal prihodek od prodaje za 3,9 
odstotka in ustvaril za 4,7 odstotka višjo dodano 

vrednost. V njem je bilo 27.680 zaposlenih in sa-
mozaposlenih, 5 odstotkov več kot v 2017. Dob-
rih 76 odstotkov vseh podjetij IKT sektorja se je 
ukvarjalo z računalniškim programiranjem in 
svetovanjem. 
Glede na nedavno poročilo revije Manager, je 
eno izmed najuspešnejših podjetij na področju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
ljubljanski Sinergise. Podjetje je bilo namreč lani 
imenovano kot najboljše evropsko podjetje za 
uporabo satelitskih podatkov. Poleg tega je 
podjetje lani kar podvojilo svoje prihodke. Več 
kot 90 odstotkov prodajo na tujem, vsak tretji 

evro prihodka pa pretopijo v čisti dobiček. 
Na vrhu največjih informacijskih podjetji v Slo-
veniji trenutno najdemo podjetje Iskratel, ki je z 
več kot 70 leti izkušenj vodilni evropski ponu-
dnik komunikacijskih rešitev za digitalno trans-
formacijo telekomunikacij, transporta, javne 
varnosti in energetike. Z lastnimi razvojnimi in 
proizvodnimi centri, več kot 900 zaposlenimi in 
globalno prisotnostjo v več kot 50 državah 
združuje izkušnje in strokovnost z ustvarjal-
nostjo in inovativnostjo. Njihovi prihodki od 
prodaje znašajo kar 78 milijonov evrov. 
Med vidnejšimi podjetji na področju informacij-
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MANAGEMENT POSLOVNO
PRAVO

DIGITALNO
POSLOVANJE

·   Visokošolski program
·   Magistrski program

Vpisujemo v študij 
managementa in 
poslovnega prava:

ske tehnologije najdemo še podjetje Comtrade, 
ki svojim strankam nudi širok nabor razvojnih 
storitev (npr. PaaS, SaaS in IaaS) ter jim omogo-
ča, da enostavno upravljajo svoja sredstva in in-
frastrukturo ter neopredmetena sredstva pre-
oblikujejo v vire prihodkov. Več desetletij tesnih 
partnerstev z vodilnimi globalnimi tehnološkimi 
ponudniki ter bogata panožna znanja jim ned-
vomno govorijo v prid – strankam pripravijo 
načrt digitalnega razvoja poslovanja, ki je prila-
gojen njihovemu poslovnemu okolju, to pa se 
neposredno odraža v uspehu. 
Na lestvici desetih največjih slovenskih podjetji 
s področja informacijske tehnologije najdemo 
še podjetja kot so DeweSoft, Bankart, NIL, S&T 
Slovenija, SRC, Adacta, Ekipa2 in Halcom. To do-
kazuje, da smo Slovenci na področju informacij-
ske tehnologije dobro razviti, vedno pa se lahko 
najde prostor za napredek. 
 
inoVatiVnost, DinaMičnost, prilaGoDljiVost 
Čeprav se v medijih precej govori o tem, da slo-
venska država zavira gospodarstvo, temu ni 
vedno tako. Je pa res, da morajo biti manjša 
podjetniška okolja za uspeh hitra, agilna in dina-
mična. To so namreč ključni elementi za uspeh, 
ki jih slovenski “startupi” uspešno uporabljajo. 
Večji poudarek se daje manjšim skupinam, ki so 
samoorganizirane, dobro povezane in prilago-
dljive. Na današnjem trgu namreč preživi tisti, ki 
je najbolj prilagodljiv in iznajdljiv. 
V današnjem času je sposobnost prilagajanja 
spremembam pomembnejša od sledenja zas-
tavljenim načrtom, ki se lahko spreminjajo iz 
dneva v dan. Sodobno podjetniško okolje od 
podjetij zahteva, da prototip izdelka pripravijo v 
pičlih nekaj dneh in ga ponudijo v preizkus ob-
činstvu. Čeprav uspeh ni vedno zagotovljen, se 
trud vsaj po mnenju mnogih podjetnikov prej 

ali slej poplača. Ključnega pomena pa je to, da 
se v procesu ne sme obupati, čeprav uspeha ni 
na vidiku. Za uspeh sta namreč potrebna čas in 
velika mera potrpežljivosti. 
Slovenski podjetniški sklad je ena od organiza-
cij, ki največ prispeva k razvoju startup podjetij - 
ko govorimo o financiranju s slovenskimi sred-
stvi. Pospeševalniki nudijo podporo v smislu ba-
ze znanja in potencialnih strank, poslovni ange-
li pa so večinoma uspešni poslovneži, ki svoj pri-
služen denar vlagajo v zanimive projekte in tiste, 
ki imajo največji tržni potencial. Slovenski inova-
torji finančna sredstva seveda iščejo tudi dru-
god po svetu, predvsem na zagonskih platfor-
mah, kot sta na primer Kickstarter in Indiegogo. 
Zbiranje sredstev je sicer na omenjenih platfor-

mah lahko zelo učinkovito, saj z dobrim izdel-
kom, ki ga spremlja dober marketing, doseže-
mo veliko število naročnikov in posledično zbe-
remo dovolj denarnih sredstev za uresničitev 
projekta. Dobra ideja zagotovi znatno več 
sredstev, kot jih podjetje potrebuje za sam zače-
tek, kar se posledično pokaže na še boljšem in 
bolj kakovostnem končnem izdelku. 
 
kako je s poDporo DržaVe in eu? 
Republika Slovenija podjetjem ponuja različne 
finančne in nefinančne (posredne) oblike po-
moči. Pomoč gospodarskim subjektom izvaja-
jo ministrstva, javni skladi, javne agencije in 
druge institucije z vrsto instrumentov preko 
povratnih (krediti, garancije, sredstva za doka-
pitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in ne-
povratnih (subvencije, donacije) oblik finančne 
podpore. Ta oblika pomoči je namenjena tako 
že obstoječim podjetjem, ki iščejo finančne in 
druge oblike pomoči kot tudi podjetjem, ki že-
lijo povečati obseg poslovanja v Sloveniji ozi-
roma na tujih trgih. 
Podjetja lahko pri nadaljnjem razvoju izkoristijo 
tudi posredne oblike pomoči, ki jih s posredo-
vanjem ustreznih informacij, usposabljanjem in 
mentoriranjem nudijo različne javne oziroma s 
pomočjo države ustanovljene organizacije. 
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Podporno okolje države (nefinančna podpora) 
nudijo naslednje organizacije: SPIRIT Slovenija, 
javna agencija, Podjetniški in univerzitetni inku-
batorji, Tehnološki parki, Vstopne točke SPOT 
(VEM), pisarne za prenos tehnologij in mreža Eu-
ropean Enterprise Network (EEN). Če imamo to-
rej dobro idejo, bomo po vsej verjetnosti dobili 
tudi denar zanjo. 
 
kakšen je sloVenski razVijalski potencial  
Čeprav Slovenci po poslovni inovativnosti 
močno zaostajamo za Švicarji, Švedi, Ameri-
čani, Nizozemci, Angleži, Finci, Danci, Singa-
purci, Nemci in Izraelci, je potencial za razvoj 
v Sloveniji še vedno dovolj velik, kar pomeni, 
da bomo Slovenci na račun svoje inovativne 
žilice še naprej razvijali nove rešitve. Tudi ve-
lika tehnološka podjetja imajo razvojne od-
delke v Sloveniji, saj je glede na stopnjo zna-
nja delovna sila pri nas relativno poceni. Vi-
soko izobražen in sposoben kader je v Slove-
niji potrebno plačati manj kot v mnogih dru-
gih državah po svetu. Tujim podjetjem se za-
to splača v Sloveniji postaviti oddelke, ki zah-
tevajo visoko izobrazbo in usposobljenost, 
saj je to zanje bistveno ceneje kot sicer. V Slo-
veniji pa tako kot pretekla leta še vedno pre-
vladujejo navidezne denarne valute, in kot 
vse kaže, se bo to zagotovo nadaljevalo tudi 
v prihodnje. 
 Če bomo želeli biti v naši državi še bolj inova-
tivni, bodo morala podjetja povečati eko-
nomsko rast države. Poleg tega bo treba po-
večati tudi javna sredstva za razvoj in raziska-
ve na področjih, ki so dobičkonosna, država 
pa bo morala zmanjšati zaščito podjetij, ki so 
v državni lasti, a niso uspešna. 

na kateriH poDročjiH sMo se sloVenci že 
uVeljaVili? 
Slovenci smo se že dobro uveljavili na področju 
računalniških iger, k temu je pripomoglo tudi 
podjetje Triternio, in sicer z igro Mordhau. Gre za 
simulacijo srednjeveškega bojevanja, pri kateri 
se igralci preko interneta spopadejo s hladnim 
orožjem v množici do 64 nasprotnikov. Poseb-
nost igre je povezovanje zamahov in sunkov z 
orožjem v sekvence napadalnih gibov ter pari-
ranja, s katerimi poskušate zadeti nasprotnika in 
ubraniti napade, kar je tudi razlog, da je igra 
nadvse priljubljena. V zgolj petih mesecih je 
podjetju uspelo prodati okoli 1,4 milijona kopij 
računalniške igre Mordhau, kar mu je prineslo 

okoli 25 milijonov evrov prihodkov. 
Visokotehnološki izdelki trzinskega podjetja 
iSystem Labs se uporabljajo pri razvoju in testira-
nju elektronike najboljših avtomobilov, srčnih 
spodbujevalnikov in potniških letal. Ti so imeli v 
lanskem letu za 5,7 milijona evrov prihodkov, nji-
hovo delo pa se odraža v našem vsakdanjem živ-
ljenju, kot na primer pri zavornem sistemu ABS, ki 
mora vsak trenutek delovati povsem brezhibno. 
Seveda ne gre spregledati niti podjetja NiceHa-
sh, ki je leta 2017 sicer bilo žrtev največjega krip-
to vdora na svetu, v katerem so mu nepridipra-
vi ukradli več kot 4.700 Bitcoinov. Njihov sistem 
naj bi bil “sofisticirano napaden” 6. decembra 
okrog 1. ure zjutraj, ko naj bi nepridipravi s po-
močjo enega od zaposlenih dobili dostop do 
sredstev in v pičlih parih urah izpraznili vse digi-
talne denarnice. Po napadu je podjetje okrepilo 
varnost in dostop do informacij, sodelovalo pa 
je tudi s slovenskimi pravnimi organi. To je tudi 
razlog, zakaj podjetje danes ponovno posluje z 
velikimi dobički. 
Ne moremo niti mimo podjetja Salviol, saj so la-
ni ustvarili kar 10,6 milijona evrov čistega dobič-
ka in s tem prehiteli drugega največjega v pano-
gi, podjetje Dewesoft. Podjetje Salviol je mlado, 
hitro razvijajoče se podjetje, ki je razvilo pro-
gramsko rešitev za odkrivanje bančnih in zava-
rovalniških prevar. Gre za mlad in zagnan kolek-
tiv, ki se s svojim znanjem prebija v vrh podjetij, 
katerih dejavnost je odkrivanje bančnih in zava-
rovalniških prevar. 
Nemogoče je našteti vse zanimive rešitve, ki jih 
razvijajo slovenska podjetja, dejstvo pa je, da ne 
manjka takšnih, ki s svojo inovativnostjo, rešitva-
mi in poslovanjem pustijo svoj pečat, pa naj bo 
to na državni ali celo na globalni ravni.
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.. Vsa pitna VoDa ni enako kakoVostna, Vsak pa zase želi najBoljše. kakoVostno pitno VoDo laHko zaGotoVite tuDi V VašeM DoMu - s sloVensko 
inoVacijo sVetoVneGa Merila ..

Kinetic reactor 

Tehnologija, ki spreminja svet

Večina nas pri obdelavi vode pomisli na razne 
filtre za vodo z aktivnim ogljem, ionske izme-
njevalce ali magnetne naprave. Te rešitve 
imajo težavo, ker zahtevajo uporabo vrčev, za-
menjavo vložkov aktivnega oglja ali ionske 
mase in so za domačo uporabo glede vgra-
dnje zelo zahtevne. 
Pa poglejmo, kakšne so druge možnosti. Kine-
tična tehnologija je dosežek slovenskega znanja 
v svetovnem merilu. Obdelave vode, ki poleg 
H2O vsebuje še veliko drugih, tudi neželenih 
snovi in organizmov, so se v družbi J in P d.o.o. 
lotili drugače, a na znanstveno podprt način. 
Učinkovitost delovanja je bila dokazana v profe-
sionalni rabi priprave vod. 

in kaj Vse zMore kinetična teHnoloGija? 
Kinetična tehnologija zmore omejevanje nala-
ganja vodnega kamna, nevtralizacijo organskih 
in anorganskih primesi v vodi, učinkovito dezin-
fekcijo vode z zmanjšanjem bakterij in drugih 
mikroorganizmov v vodi, in to z uporabo vo-
dnega toka samega in brez kemikalij. Tehnolo-
gija temelji na uporabi fenomenov hidrodina-
mične kavitacije, novo izumljenega postopka 
aeracije vode in uporabi mehanskih sil za obde-
lavo vode v podtlačnem okolju. V taki obliki ob-
delave je voda veliko bolj dostopna za obdelavo 
na mikroravni. Še več, tehnologijo je družbi us-
pelo zapakirati v velikost mrežice oziroma aera-
torja za pipo, ki opravlja tudi funkcijo varčevanja 
z vodo. Uporabniki pa želijo več, zato bodo 
kmalu na trg poslali novost - prho za tuširanje. 
 
noVost - prHa za tuširanje 
Svoje postopke in dosežke je Kinetic Team verifi-
ciral v institucijah in laboratorijih po vsem svetu. 
Največji dosežek verifikacije so povratne infor-
macije uporabnikov, ki so tudi izrazili veliko željo 
po napredku vzdrževanja osebne nege pri tuši-
ranju. Uporabniki si želijo dobrotvornega učinka 
kinetične vode na koži celega telesa, ne samo na 
obrazu in rokah. Kinetic Team prho za tuširanje 
razvija že dve leti, trenutno pa potekajo končna 
testiranja s skupino uporabnikov v Sloveniji in 
tujini. Po napovedih direktorja razvoja, Dragana 

J in P d.o.o. 
Ljubljanska c. 4A 1296 Ivančna Gorica  

info@kinetic-reactor.com
www.kinetic-reactor.eu

Jeremića, naj bi končen izdelek prišel na trg v za-
četku prihodnjega leta. Dodal je, da že prejema-
jo zelo veliko naročil za izdelek, ki se še ni “rodil”. 
 
z razVojeM kinetične teHnoloGije se 
aktiVno ukVarjajo že 5 let 
Kinetic team je skupina ljudi, ki že 5 let aktivno de-
luje na razvoju nove tehnologije izboljšanja obde-
lave vode. Sicer pa podjetje na področju pitne vo-
de deluje že 27 let. Svoj dosežek so poimenovali 
KINETIC REACTOR in ga kot takega tudi patentirali. 
Najbolj znan produkt kinetične tehnologije je v 
prodaji že dve leti - to je že omenjeni nastavek za 
pipe kinetic reactor-tap. Prisoten je že v 15 državah 
na 250 milijonskem trgu. Prisotni so tudi na profe-
sionalnih točkah obdelave vode, kot so npr. indu-
strija, vodna gospodarstva, javni objekti itd. 
Več informacij najdete na 
www.kinetic-reactor.eu   (P.R.)
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.. zajeM DokuMentoV oBčutljiVe naraVe je poDjetjeM z uVeDBo GDpr postaVil noVe izziVe, kateriH posleDice so laHko usoDne tako za 
poDjetje kot za oseBo, katere DokuMenti so Bili zloraBljeni ..

COPIA BIRO 

Personalizirano varno skeniranje

Vse bolj se zavedamo, da je varnost v dana-
šnjem svetu ključnega pomena. Če zanjo v pod-
jetju ni pravilno poskrbljeno, se mu na dolgi rok 
slabo piše. Prav varnostna tveganja pri tiskanju 
in zajemu dokumentov, pomanjkanje njihovih 
revizijskih sledi ter okorni in zastareli dokumen-
tni procesi, pa tudi neupravljano tiskalniško oko-
lje so izzivi MPDS (Managed Print and Do-
cument Services), s katerimi se v podjetjih ne-
nehno srečujejo. Podjetjem lahko omenjene iz-
zive sicer odpravimo s standardnimi rešitvami 
določenega proizvajalca, vse večkrat pa podje-
tja naletijo na zahteve posebnega značaja, kar 
se izkaže tudi pri zajemu dokumentacije obču-
tljive narave. Ta predstavlja podjetjem zahteven 
problem, k čemur je dodatno pripomogla tudi 
uvedba GDPR. Standardni načini skeniranja v 
skupne mape ali na elektronsko pošto niso do-
volj varni ali pa imajo zamuden proces prenaša-
nja v elektronske dokumentne sisteme (DMS). 
Takšne izzive posebnega značaja lahko v podje-
tjih rešimo z uporabo razvojnih orodij.

rešiteV, iDealna za Banke in 
zaVaroValnice
V podjetju Copia biro so s pomočjo razvojnih 
orodij izdelali  rešitev, ki omogoči varen zajem 
dokumentov, s personalizacijo pa tudi njihovo 
revizijsko sled. Prav zaradi izpolnitev zahtev gle-
de varnosti in skladnosti z GDPR, je rešitev pisa-
na na kožo bankam in zavarovalnicam. Omenje-
ne imajo namreč zelo visoko postavljeno lestvi-
co varnostnih zahtev, ki jo je GDPR še nekoliko 
zvišal, prav tako pa potrebujejo rešitev, ki bo 
poskrbela za varovanje osebnih podatkov.
Je pa rešitev nekaj, kar bi morala imeti vsa podje-
tja in organizacije, ki upravljajo z občutljivimi in za-
upnimi dokumenti, kot so različne vrste pogodb z 

uporabniki (kreditne pogodbe, naročniške po-
godbe, pogodbe o zaposlitvi, itd.) in druge oblike 
dokumentov, kjer so navedeni osebni podatki.

aplikacija se prilaGaja DMs-ju
V Copia biro so v sodelovanju s partnerji elek-
tronski dokumentni sistem prenesli kar v vašo 
Canon multifunkcijsko napravo. Aplikacija, ki se 
izvaja na multifunkcijski napravi, zagotovi po-
polno varnost pri zajemu dokumentov in njiho-
vem direktnem prenosu v elektronski doku-
mentni sistem, s personalizacijo pa je zagoto-
vljena tudi revizijska sled dokumentov. Celoten 
postopek je za uporabnika hiter in enostaven.
Rešitev deluje tako, da se uporabnik prijavi v 
sistem s pomočjo kartice ali PIN kode. Glede 
na uporabnikovo akreditacijo, ki se preverja s 
strežnikom DMS, sistem prikaže uporabniku 
dostopne profile in možnosti za skeniranje. 
Če se na primer prijavi uporabnik z manjšimi 
pravicami v podjetju, mu sistem posledično 
prikaže omejeno število profilov oziroma 
gumbov na napravi in obratno. Zanimivo je 
videti, kako se skozi mesece uporabe število 
gumbov na napravi spreminja, hkrati pa tudi 
njihova imena in barve, brez kakršnegakoli 
dodatnega programiranja aplikacije na nap-
ravi, saj vsa pravila določa strankin DMS stre-
žnik. Človek dobi občutek, da aplikacija dobe-
sedno zaživi v strankinem okolju.
Vstavljen dokument se nato skenira in varno 
posreduje direktno v strežnik podjetja oziroma 
oblak, brez kakršnih koli vmesnih dokumentnih 

odlagališč, kot so mape računalnika ali elektron-
ska pošta. Strežnik bo ime skeniranega doku-
menta opremil s podrobnejšimi podatki, pripel 
ID uporabnika, po njegovem zapisu pa z njim 
avtomatsko zagnal pripadajoči proces.
Aplikacija je razvita za multifunkcijske naprave 
Canon in se lahko povezuje z DMS sistemi Bu-
sinessConnect in GovernmentConnect pod-
jetja Marg inženiring ter sistemom InDoc ED-
GE podjetja Mikrocop. Ker v podjetju Copia bi-
ro ne poznajo ovir, jo lahko razvijejo tudi za 
koga drugega.    (P.R.)

Več najdete na:
www.copia-biro.si/resitve/BusinessConnect
www.copia-biro.si/resitve/indoc-edge

GlaVne preDnosti:
• Popolna varnost pri zajemu in pošiljanju 

občutljivih dokumentov
• Zagotavljanje revizijske sledi dokumentov
• Hitri in enostavni procesi zajema in pošilja-

nja dokumentov
• Nižji stroški poslovanja
• Varovanje podatkov in s tem manjše po-

slovno tveganje.

www.copia-biro.si
e-pošta: 
it@copia-biro.si
telefon:
01 242 58 00

2019

Revija 19 XXIV.indd   24 7. 10. 2019   16:23:28



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 25

 PREDSTAVITEV

»

 «

.. naDzor naD planoM Dela je za DeloVanje poDjetja ključneGa poMena. Delo optiMiziraMo in poVečaMo učinkoVitost, kar se na koncu 
pozna tuDi pri posloVanju ..

LARKSOFT 

Imejte v podjetju vse pod nadzorom

Povečanje učinkovitosti je nekaj, česar se zagotovo 
ne bi branilo nobeno podjetje. Pa veste, kako to 
doseči? Imate nadzor nad planom dela in osebje 
optimalno razporejeno po lokacijah in izmenah? 
Najbolj boste učinkoviti, če se boste v podjetju 
ukvarjali s svojo dejavnostjo in ne boste zaprav-
ljali časa za evidenco prisotnosti, razporejanje 
zaposlenih in podobno. Če zadev še nimate av-
tomatiziranih, je zdaj pravi čas za to. 
Tehnologija vam omogoča, da delo planirate 
hitreje in enostavneje, tako da plan dela zapo-
slenih naredite v le nekaj minutah. Pri tem upo-
števajte zahteve po razpoložljivosti na delovnih 
mestih in zakonske omejitve. Plan lahko naredi-
te karseda pravičen za vse. 
Zaposlenim lahko omogočite enostavno od-
dajo zahtevkov za dopuste in ostale odsotnos-
ti. Pozabite na dovolilnice v papirni obliki, saj 
lahko zahtevke za odsotnost zaposleni oddajo 
hitreje in enostavneje, nadrejeni pa jih tako re-
koč v trenutku lahko sprejmejo ali zavrnejo. 

Tudi pripravo podatkov evidence časa za potrebe 
plač lahko poenostavite. S programom vodite de-
jansko prisotnost in mu prepustite izračun ur, do-
datkov in ostalih izplačil za prenos v obračun plač. 
V podjetju LarkSoft bodo s programom LRM 
Larksoft Resources management poskrbeli, da v 
podjetju ne boste več zapravljali časa za zadeve, 
ki se lahko opravijo praktično same. 

plan Dela V poDjetju je zelo poMeMBen 
Če ste kdaj delali urnik, veste, da je to včasih pra-
va umetnost. Zakaj ne bi namesto vas delo opra-
vil kar računalnik? LRM pomaga pri planiranju de-
la in organizaciji razporeda zaposlenih s sodob-
nim in preprostim grafičnim vmesnikom. Pri tem 
imate vrsto možnosti, tako da lahko delo planira-
te avtomatsko, pred tem morate le nastaviti para-
metre. Lahko pa tudi ročno z uporabo urnikov ali 
z ročnim vnosom začetka in zaključka dela. Za 
prav vsakega delavca imate kadarkoli na voljo 
podatke o fondu ur, porabljenih urah, urah, ki so 
na razpolago ter podatke o porabi dopusta. 
Program zagotavlja tudi pomoč pri nepričako-
vanih spremembah plana dela zaradi nenadnih 
odsotnosti. Vsi vemo, da je ob nepričakovanih 
scenarijih urnik posebej težko prilagoditi. A ne z 
LRM Larksoft Resources management, ki delo 
opravi namesto vas. 
Plan dela poskrbi za: 
• enostaven in sistematičen vnos plana za celot-

no koledarsko leto, mesec, teden, vikend ali 
posamezen dan; 

• planiranje zaposlenih se lahko izvaja po loka-
cijah, skupini/delovišču ali po zaposlenem; 

• možnost prehajanja zaposlenih med lokacijami; 
• možnost različnih urnikov, na katere je vezano 

planiranje; 
• omogočeno je večnivojsko planiranje in zakle-

panje plana; 
• vgrajene kontrole in opozorila glede na zako-

nodajo in interne predpise. 

ura, analize in kup DruGiH Možnosti 
Program LRM omogoča evidentiranje dejanske-
ga delovnega časa. Možno je evidentiranje preko 
spletne aplikacije, pametnega telefona ali regi-
stratorja, ki ga montiramo ob vhodu. Program 
omogoča grafično primerjavo dejanske prisotno-
sti s planom ali zgolj evidenco delovnega časa ter 
avtomatsko pripravo podatkov za obračun plač. 
Preverite lahko vrsto podatkov, ki jih v tistem tre-
nutku potrebujete. Program omogoča širok na-
bor izpisov in analiz plana, prisotnosti, dopustov 
in ostalih odsotnosti. Lahko pogledate podatke 
za posameznega zaposlenega, lahko jih pregle-
dujete glede na obdobje, lokacijo ali oddelek. 
Možnosti je ogromno. 
Zaposlenim lahko v LRM tudi dodeljujemo op-
ravila in poleg zapišemo, kdaj naj se izvedejo. 
Zaposleni svoja opravila vidi na računalniku, pa-
metnem telefonu ali na izrisu plana. Prav tako 
omogoča izdajanje potnih nalogov in obračun 
potnih stroškov. Sestavni del LRM-ja je Googlov 
zemljevid, ki vam bo pri tem v veliko pomoč. 
LRM Larksoft Resources management je pro-
gramska oprema, ki deluje v oblaku, zato jo lah-
ko na računalniku, pametnem telefonu ali drugi 
napravi, povezani s svetovnim spletom, uporab-
ljate kadarkoli in kjerkoli. 
Več o rešitvi in ponudbi preberite na larksoft.si. (P.R.)

Larksoft d.o.o.
t   070337023

e   info@larksoft.si
w   www.larksoft.si
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Morda se ukvarjate s storitveno dejavnostjo, te-
rensko prodajo, ste serviser, mehanik ali dostav-
ljalec… Vsem je skupno, da potrebujejo davčno 
blagajno. Davčne blagajne in rešitve zanje se 
lahko med seboj močno razlikujejo, zato ni od-
več razmislek, kakšno potrebujemo, saj ponava-
di napravo želimo kar najbolje izkoristiti. 
Verjetno želimo biti mobilni, delamo s črtnimi 
kodami, radi bi sprejemali kartice oziroma kup-
cem nudili čim več možnosti za plačilo, morda 
celo v kriptovalutah. 

celoVita rešiteV 
Billy rešitev za davčne blagajne predstavlja celo-
vito POS (Point of Sale) rešitev, ki je preprosta in 
učinkovita, z naprednimi funkcionalnostmi, pri-
lagodljiva je za vsako branžo. Temelji na tehnolo-
giji v oblaku, kjer so podatki v primeru odpovedi 
ali izgube naprave varno shranjeni. Vse to omo-
goča hrambo podatkov tako na lokalni napravi 
kot na oddaljeni lokaciji, kjer so vam na voljo ka-
dar koli, od koder koli in s katere koli naprave. 
V oblaku uporabniki lahko izdelajo poročila, do-

.. tuDi DaVčne BlaGajne poznajo Vrsto inaVatiVniH rešiteV, ki so proDajalceM laHko V Veliko poMoč in jiM olajšajo posloVanje ..

Billy POS 

Čisti računi, dobri prijatelji

dajajo artikle ali spreminjajo njihove cene. 
Billy je preprosta, učinkovita rešitev, prilagojena 
vsakemu poslovanju. V eni napravi združuje bla-
gajno, tiskalnik in internetno povezavo. Morate 
pa vedeti, da Billy ni ERP sistem, je le dovršen sis-
tem za davčno potrjevanje računov, ki se v real-
nem času prenesejo na FURS (Finančno upravo 
Republike Slovenije). 
Z rešitvijo Billy lahko sprejemate kartična plačila, 
omogoča tudi sprejem kriptovalut, tako da lah-
ko kupec plača s kriptovaluto, ki se pretvori v 
evre, te pa prejme prodajalec. Inovativna rešitev 
Billy sprejema plačilne kartice Maestro, Visa, 

Mastercard, Diners, UnionPay, American 
Express, Apple pay, Google pay ... Prenosi se po 
naročnikovih željah vršijo dnevno, tedensko ali 
mesečno. Za vsako plačilo se plača provizija, v 
Billy POS pa poudarjajo, da poleg tega skritih 
stroškov ni, kot se to dogaja drugod. 
 
Billy MoBile 2 – “Vse V eneM” 
Billy Mobile 2 je mobilna davčna blagajna “vse v 
enem”, saj ima tudi POS tiskalnik in internetno 
povezavo. Je kompaktna in ergonomična. Izbe-
rete si za vaše poslovanje najbolj primeren pro-
gramski paket in začnete z delom. Opremljena 
je z zaslonom na dotik velikosti 12,7 centimetra, 
Android OS, 4G mobilnim omrežjem, Wi-Fi, USB, 
GPS, NFC in zmogljivo baterijo kapacitete 5200 
mAh. Vgrajeno ima še dvojno kamero za odčita-
vanje QR kod in barkod. 
Svojim uporabnikom ob izbiri enega izmed Billy 
programskih paketov in Billy opcij ponuja vse, 
kar potrebujejo za nemoteno poslovanje in iz-
dajo davčno potrjenih računov. 
Rešitev je idealna za majhna in srednje velika 
podjetja. Poleg mobilnih davčnih blagajn v 
podjetju Billy POS nudijo tudi stacionarne bla-
gajne, vendar je teh v obtoku veliko manj. Pod-
jetje deluje v Sloveniji, kjer ima okoli 1.000 na-
ročnikov in na Hrvaškem, kjer je naročnikov 
približno 25.000. 
Več o rešitvi preberite na billy.si   (P.R.)

BILLY POS d.o.o., 
Hudourniška pot 2, 1000 Ljubljana

051 888 710
prodaja@billy.si

www.billy.si
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.. posloVne aplikacije, ki jiH poGanja uMetna inteliGenca, so Vaša priHoDnost ..

Medius d.o.o - pametne poslovne aplikacije, izdelane po meri 

Umetna inteligenca v poslovnih 
aplikacijah

Medius, Inc.
Tehnološki park 21, Ljubljana

T: +386 8 2001 831
E: info@medius.si

www.medius.si

Ko zaslišimo besedo umetna inteligenca, se po-
gosto najprej spomnimo različnih znanstveno 
fantastičnih filmov. Ti umetno inteligenco po-
navadi prikazujejo s čutečimi in razumevajočimi 
roboti, vsevednimi stroji ali sistemi, ki se hočejo 
osvoboditi človeka in si ga celo podjarmiti. V re-
alnosti pa je umetna inteligenca veliko manj im-
presivna. 

prodaje izdelkov, boljše razumevanje kupcev ali 
za svetovanje in priporočila kupcem o izdelkih. 
Primerno je za optimizacijo avtomatiziranega 
procesa reklamiranja izdelkov na spletu in nena-
zadnje tudi za obdelovanje komentarjev kup-
cev oz. njihovih povratnih informacij. Našteti 
primeri so najbolj pogosti primeri uporabe v 
manjših podjetjih. 
Večja podjetja lahko optimizirajo tudi bolj speci-
fične procese, kot so kontrola kakovosti specifič-
nih izdelkov, optimizacija delovanja informacij-
skih sistemov, načrtovanje poti ter optimizacija 
delovnih izmen in urnikov in podobno. 

kaj laHko ponuDijo sloVenci?
V podjetju Medius d.o.o. se redno srečujejo z na-
črtovanjem in implementacijo informacijskih re-
šitev, ki omogočajo strojno učenje na produkcij-
skih okoljih. To so okolja, kjer igra komponenta 
strojnega učenja pomembno vlogo v delovanju 
poslovne logike. Na podlagi izkušenj so s po-
močjo odprtokodnih tehnologij v program-
skem jeziku Java razvili lastno referenčno ogrod-
je, ki ga je mogoče uporabiti kot dodatek h kate-
remukoli informacijskemu sistemu v manjšem 
ali večjem podjetju. Jedro takega ogrodja pred-
stavljajo algoritmi za strojno učenje in globoko 
učenje. Zaradi specifične mikrostoritvene arhi-
tekture, ogrodje omogoča hitro prilagajanje 
konkretnim zahtevam naročnika, naj gre za im-
plementacijo specifične rešitve s strojnim uče-
njem ali za obvladovanje toka velepodatkov v 
realnem času. Bistvo vsake aplikacije z elementi 
strojnega učenja, je vrednotenje naučenih mo-
delov. Izdelano ogrodje podjetja Medius d.o.o. 
omogoča pregled delovanja v skoraj realnem 
času z uporabo odprtokodnih sistemov za cen-
tralizirano zbiranje podatkov, kot je na primer 
Elastic Stack. Tak sistem nudi vpogled v realno 
dogajanje, obenem pa omogoča tudi izdelavo 
dodatnih analiz o delovanju celotnega sistema 
in o vplivu posamezne odločitve, pridobljene 
na podlogi strojnega učenja. 
 
strojno učenje V praksi 
Informacijski sistem Pladenj je samostojni grad-
nik Ministrstva za javno upravo Republike Slove-
nije, ki je povezan z več kot 50 podatkovnimi vi-

ri (državni registri in banke), od katerih na zahte-
vo pridobiva podatke, na drugi strani pa se po-
vezuje z odjemalci (eUprava, eVem, eJN, Stano-
vanjski skladi, AMZS, CSD,...), ki preko Pladnja po-
sredno dostopajo do podatkov. S strani svojih 
odjemalcev dnevno sprejme veliko količino 
zahtevkov za podatke – v enem dnevu izvede 
tudi do 1 mio podatkovnih poizvedb na končne 
podatkovne vire. Vsebina poizvedb je v sistemu 
skrita, saj je vedno kriptirana. Šele, ko so kriptira-
ni podatki zbrani na strani odjemalcev, jih ti lah-
ko dekriptirajo. Zaradi vseh koristi, ki jih prinaša 
sistem Pladenj in zaradi splošne digitalizacije 
poslovnih procesov v javni upravi, število zah-
tevkov na Pladenj vztrajno raste. Posledično se 
obremenjenost celotnega sistema in povezanih 
sistemov viša. Da bi ob povečani uporabi zago-
tovili optimalno delovanje celotnega sistema, je 
podjetje Medius d.o.o. razvilo komponento, ki 
na pameten način dinamično predvidi število 
poizvedb, ki še omogočajo optimalno delova-
nja posameznega končnega podatkovnega vi-
ra. Oceno lahko pridobijo s pomočjo modelira-
nja preteklih podatkov sistema in preteklih odzi-
vov končnih podatkovnih virov. Z uporabo izde-
lanega ogrodja in inkrementalnega strojnega 
učenja na podlagi obdelanih podatkov ter tre-
nutnega stanja sistema, lahko predvidimo ob-
našanje poljubnega povezanega informacijske-
ga sistema. S tem ocenimo tudi njegovo zmo-
gljivost. Zbrane podatke lahko s pridom upora-
bimo za optimizacijo delovanja, tako oddaljenih 
virov kot tudi sistema Pladenj.   (P.R.) 

uMetna inteliGenca in strojno učenje 
Uporaba pametnih aplikacij bo nedvomno ved-
no bolj pogosta. Nekateri sistemi na podlagi 
umetne inteligence dosegajo zelo spodbudne 
rezultate. Zanimivo pa je, da mnogo principov, 
na katerih temelji umetna inteligenca izvira iz 
statističnega pristopa. S takim pristopom lahko 
pridobimo dobre rezultate predvsem na pro-
blemih, ki jih je mogoče pretvoriti v podatkovne 
zapise in jih statistično obdelovati. Tako lahko s 
pridom uporabimo nabor podatkov, izluščenih 
iz realnih vzorcev ter jih z uporabo statistike in 
algoritmov strojnega učenja apliciramo tako, da 
naučimo odločitvene strukture, ki omogočajo 
razvrščanje, gručenje ali pridobivanje napovedi 
na podlagi regresijskih modeliranj. Opisane teh-
nike, ki nam omogočajo pridobiti do neke mere 
pametne rezultate, še zdaleč niso tisto, kar si po-
navadi predstavljamo pod pojmom umetna in-
teligenca – resnično pametni sistem, ki je spo-
soben rešiti poljuben problem. 
 
iDealno za posloVne aplikacije 
V poslovnem prostoru lahko strojno učenje 
uporabimo za napovedovanje ali pospeševanje 

Revija 19 XXIV.indd   27 7. 10. 2019   16:23:31



  Računalniške novice oktober 201928

PREDSTAVITEV

»

»

.. poDatki so postali DraGoceni. preDVseM MoraMo VeDeti, kako jiH uporaBiti, Da so naM pri poslu V poMoč in se zGolj ne naBirajo ter čakajo na 
Boljše čase ..

iOLAP 

IBM-ov poslovni zajtrk za vse, ki jih 
zanima analitika

Danes imajo podjetja opravka z več podatki kot 
kadarkoli doslej. Če te podatke zgolj skladiščimo 
in ne vemo natančno, kaj bi z njimi počeli, nam 
niso v nikakršno korist. Zato obstajajo napredni 
sistemi, ki so nam v pomoč pri analitiki, poroča-
nju, vizualizaciji in še marsičem. S pomočjo teh 
sistemov lahko pridemo do pomembnih ugoto-
vitev za podjetje – hitreje in enostavneje kot ka-
darkoli doslej. 
Eno izmed podjetij, ki se ukvarja s podatki in 
analitiko – in to jim gre presneto dobro, je iO-
LAP. Podjetje iOLAP je bilo ustanovljeno leta 
2000 v Dallasu v Teksasu in je kmalu postalo re-
sen globalni IT igralec s pisarnama v Dallasu in 
na Reki. Slabih 20 let že sodelujejo s podjetji v 
različnih panogah (finančni, maloprodajni, zdra-
vstveni…). Podjetja, s katerimi delajo, so zelo 

različnih velikosti – od startupov do velikih in že 
dlje uspešnih podjetij, kot so Walmart, AT&T, 
Bank of America, GSK, Pioneer Natural Resour-
ces in druga. 
iOLAP deluje na šestih storitvenih področjih, 
vključno z množičnimi podatki (Big data) in ana-
litiko, poročanjem in vizualizacijo, napredno 
analitiko, storitvami, ki upravljajo aplikacije, ra-
zvojem aplikacij in komunikacijskimi rešitvami. 
Njihov poudarek je na zagotavljanju celovitih 
storitev, saj svoje stranke vodijo skozi celoten 
projekt – od strategije in ocene do izvedbe, 
vzdrževanja in podpore. 
Konec oktobra bo iOLAP v Ljubljani v vlogi soor-
ganizatorja dogodka IBM Analytics business 
breakfast. O tem smo se pogovarjali z Mariom 
Galjanićem (Technical Sales Manager) in Filipom 

Krstanovićem (EMEA Business Development Le-
ad) iz podjetja iOLAP. 
 
V Ljubljani bo konec oktobra potekal do-
godek v soorganizaciji podjetij IBM, Tech 
Data in iOLAP. Za kaj pravzaprav gre? 
Filip: Gre za IBM Analytics business breakfast, ki 
ga bo gostil IBM Innovation center Ljubljana 
(Kristalna palača, op. a.) in bo potekal 24. okto-
bra 2019. Kot ste že povedali, ga soorganiziramo 
skupaj s podjetji IBM in Tech Data. Predstavili 
bomo inovacije in tehnološki napredek v IBM-o-
vem analitičnem portfelju. Uporabnikom želi-
mo pokazati vse novosti, torej nove rešitve, ki 
lahko podjetjem prinesejo večjo poslovno učin-
kovitost oziroma večjo vrednost. Z dogodkom 
IBM Analytics business breakfast želimo udele-

Mario Galjanić (levo) in Filip Krstanović, iOLAP
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žencem dati možnost za učenje in pogovor s 
strokovnjaki. 
Če se dotaknemo še govornikov – prišli bodo 
vrhunski strokovnjaki IBM-ovih analitičnih teh-
nologij z dolgoletnimi izkušnjami na tem po-
dročju. Tako da verjamem, da bodo predavanja 
za udeležence koristna in zanimiva. Konec kon-
cev je cilj dogodka udeležencem podati čim 
več informacij in znanja, ki ga bodo lahko pre-
nesli v svoje podjetje. 
 
Komu pa je dogodek namenjen? 
Filip: Dogodek je namenjen vsem, ki se želijo 
seznaniti ali izvedeti nekaj več o analitičnih re-
šitvah IBM-a. Kogar zanima ta tehnologija in ima 
morda kakršne koli izkušnje s skladiščenjem po-
datkov, je več kot dobrodošel. Namenjen je tudi 
vsem, ki se ukvarjajo z analitiko, a na primer IBM-
-ove Natezze ne poznajo. Dogodek ni za ozek 
krog ljudi, pridejo naj vsi, ki jih ta tematika zani-
ma v najširšem smislu. Zagotovo bodo izvedeli 
marsikaj uporabnega. 
 
Recimo še kakšno o sami vsebini. Prihaja 
sistem IIAS, ki prinaša kar nekaj novosti … 
Mario: Kar se tiče vsebine, ki jo bomo pokrivali, 
imamo torej IBM-ov sistem IIAS (IBM Integrated 
Analytics System), ki ste ga pravkar omenili. IIAS 
je naslednja generacija platforme za skladišče-
nje podatkov, ki ima razširjene zmogljivosti in je 
po potrebi združljiva z Db2 Warehouse on Cloud 
(skladiščenje podatkov v oblaku, op. a.). Ponuja-
mo pa novo izboljšano generacijo Netezze, ki se 
imenuje Cloud Pak for Data System - IBM Perfor-
mance Server. Lahko se tudi odprejo vrata neki 
vmesni stopnji, nekakšnemu hibridnemu mode-
lu. Stranka torej koristi možnosti oblaka, njegovo 
fleksibilnost in vse ostale prednosti ter se pozne-
je odloči zanj, če ugotovi, da se ji splača. 
Glede samega IIAS bomo pokrili Db2 Warehou-
se on Cloud, tako da bo kratek del posvečen te-
mu. Pokazati želimo zmogljivosti in možnosti 
sistema in integracije z ostalimi sistemi, ki sode-
lujejo v zbiranju podatkov za potrebe skladišče-
nja. Po drugi strani pa lahko služi kot transakcij-
ska baza. 
Poleg tega je ena velikih prednosti, ki jih prinaša 
IBM-ov sistem IIAS, skupni SQL jezik. Če imamo 
na IIAS povezanih več različnih baz podatkov 
(strukturiranih ali nestrukturiranih), lahko brez 
težav z eno poizvedbo dobimo rezultate. Pred-
stavljajte si, kako zelo to olajša samo iskanje re-
zultatov. Recimo temu, da vračamo moč upo-
rabnikom, analitikom … 
Tretja stvar na dogodku bo v znamenju platfor-
me ICP for data v kombinaciji z IBM-ovim Perfor-
mance Serverjem. ICP omogoča zelo podobne 
stvari kot IIAS in ima prav tako poglobljene spo-
sobnosti. Na enem mestu ima lahko integrirano 

zmožnost poročanja. Vse imamo na enem mes-
tu, kar zelo pohitri proces in poenostavi delo. 
 
Ko smo že pri poenostavljanju dela: Kako je 
z zahtevnostjo uporabe omenjenih rešitev? 
Takšni sistemi so lahko tudi zelo nepre-
gledni, kar vodi v težave in dolgotrajne po-
stopke, kjer izgubljamo dragoceni čas. 
Mario: V svetu skladiščenja podatkov je to zago-
tovo ena enostavnejših rešitev. Izvedba sistema 
je fantastična. Pomembna razlika v primerjavi z 
nekimi drugimi rešitvami je v vzdrževanju, ki je 
potrebno za tak sistem. Nekatere druge platfor-
me, s katerimi smo delali, so zahtevale 2 ali 3 za-
poslene, ki so morali konstantno slediti nekate-
rim stvarem. Tu so operacije in naloge racionali-
zirane do te mere, da ni potrebe po preverjanju 
zadev s strani administratorja. Vedno je sicer tre-
ba kaj optimizirati, a je rešitev res enostavna. 
Filip: Če se lahko navežem na Maria. Te rešitve, ki 
jih je omenil, so komplementarne. Z njimi je IBM 
ponudil odjemalcem veliko več možnosti, po-
nudil jim je vse mogoče rešitve: od zelo eno-
stavnih operacij za shranjevanje podatkov do 
zelo kompleksnih rešitev. Prav tako jim je ponu-
dil vso mogočo infrastrukturo. Tako da imajo 
odjemalci res več možnosti kot kadarkoli pred 
tem. Njihova izbira pa je odvisna od tega, kaj že-
lijo in potrebujejo, kakšne težave želijo rešiti in 

iolap in iBM: 
• iOLAP s podjetjem IBM sodeluje že več kot 

15 let, za seboj pa imajo že vrsto uspešnih 
migracij in implementacij 

• Veliko vlagajo v partnerstvo z IBM - želijo 
postati Premium partner do konca tega le-
ta, trenutno pa so eni od sedmih IBM Glo-
bal Elite poslovnih partnerjev 

• Skupaj z IBM delajo na eni prvih imple-
mentacij IIAS in ICP4D sploh 

iolap in tecH Data 
• Partnerji od leta 2012 
• Od leta 2012 tudi ključni globalni distribu-

cijski partner za IBM-ove portfelje Analyti-
cs, Cloud in Security

kakšne bodo njihove potrebe v prihodnosti. 
 
Lahko rečemo, da je to sistem, usmerjen v 
prihodnost? 
Mario: Točno to. S temi rešitvami se odpirajo 
vrata za delo v prihodnosti. Sistem je namreč 
narejen tako, da lahko vse prenesete na Db2 
Warehouse on Cloud. Če razmišljamo o poslo-
vanju, pri katerem imamo veliko pretočnih po-
datkov, vzemimo za primer industrijo 4.0, to sis-
tem zlahka zmore predelati na enostaven način. 
Zato ima v sebi že predvidene neke stvari, ki so 
v pomoč temu procesu. Tako ni samo klasičen 
sistem za skladiščenje podatkov, ampak je – od-
visno od primera do primera, lahko veliko več. In 
tu je naša prednost, da lahko nudimo fleksibil-
nost, kar vsekakor je dodana vrednost. Lahko se 
pogovorimo z naročnikom, ga vprašamo, kaj 
potrebuje, kje je njegov fokus. 
Za več o samih rešitvah, ki vam jih bosta še na-
tančneje v živo predstavila Filip in Mario, si v ko-
ledarju zabeležite datum 24. oktober in pridite 
na IBM Analytics business breakfast dogodek, 
na katerem vsekakor ne smete manjkati.  (P.R.) 

 see.techdata.com/IOLAP_Business_Breakfast 
 andrej.pusljar@si.ibm.com

Vabilo na IBM Analytics business breakfast
Kdaj? 24. oktober 2019 s pričetkom ob 8.30
Kje? IBM Innovation Center - Ameriska ulica 8 
(Kristalna palača, 3. nadstropje), 1000 Ljubljana

Dogodek je brezplačen, vendar je potrebna registracija. Prijavite se lahko na: 
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.. V zaDnjeM oBDoBju je postalo jasno, Da kiBernetske Grožnje z razVojeM in DenarjeM, ki so Ga prejeli Hekerji z izsiljeValskiMi napaDi, postajajo 
Vse Bolj napreDne in skrite ..

Pomembna odločitev vsakega podjetja 

Znate izbrati pravo protivirusno zaščito 
za vaše podjetje?

Pritisk na IT oddelke in varnostne inženirje v 
podjetjih se veča, saj se število kibernetskih na-
padov na podjetja povečuje. Trg s protivirusni-
mi programi za podjetja je postal nasičen s pro-
dukti, ki obljubljajo marsikaj za nizko ceno, zato 
je podjetjem razmeroma težko izbrati pravega. 
Protivirusna zaščita vključuje različne temeljne 
in napredne (next gen) mehanizme zaščite pred 
grožnjami, ki lahko pridejo v podjetje od zunaj 
(e-pošta, splet, RDP povezave …) ali od znotraj. 
Ko podjetja ocenjujejo protivirusne zaščite, je 
pomembno, da razumejo, katere grožnje jim 
pretijo ter, da preučijo obsežnost nabora tehnik 
za zaustavitev vseh teh groženj, ki jih vsebuje 
protivirusna zaščita posameznega proizvajalca. 
Ker se kibernetske grožnje nenehno spreminjajo 
in izpopolnjujejo, morajo biti podjetja pred izbiro 
protivirusne zaščite gotova, da jih bo protivirusna 
zaščita ščitila pred vsemi znanimi (portable exe-
cutables, PUA, ransomware, wipers…) in neznani 
grožnjami (exploit based attacks, file-less attacks, 
active adversary tehniques…). V zadnjem času je 
zelo iskana tudi povezanost protivirusne zaščite 
in požarne pregrade, kar prinaša večjo učinkovi-
tost zaščite obeh sistemov. 
Upoštevati je treba tudi preglednost in enostav-
nost upravljanja protivirusne zaščite ter doseglji-
vost upravljalne konzole, kar podjetjem zagota-
vlja hitrejše odzivanje in posledično večjo varnost. 
Pri izbiri dobre protivirusne zaščite so podjetjem 
lahko v pomoč razvrstitve posameznih proizva-

jalcev v razvrstitvenih grafih ocenjevalnih pod-
jetij (npr. Gartner ali Forrester) ter razvrstitve v 
testiranjih protivirusne zaščite neodvisnih orga-
nizacij (npr. SE Labs, MRG Effitas, NSS Labs, AV 
Test in ostalih). Podjetja naj bodo pozorna na 
konstantnost dobrih rezultatov, ki jih dosega 
protivirusna zaščita, saj je to dobra napoved za 
učinkovito zaščito tudi v prihodnje.

sopHos intercept X aDVanceD witH eDr 
Podjetje Sophos je za najbolj zahtevne kupce 
pred kratkim predstavilo produkt Intercept X Ad-
vanced with EDR, kjer je združilo EDR tehnologijo 
(Endpoint Detection and Response) in svojo naj-

Distributer: Sophos  d.o.o., Germova ulica 9, Novo mesto, 07/393 56 00
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MRG Effitas Exploit and Post-Exploit Protection Test
As a follow up to their malware protection test, MRG Effitas also release a report comparing different 

endpoint solutions stop specific exploitation techniques. Sophos Intercept X far outperforming the other 

solutions tested. In fact, Sophos was able to block more than twice the amount of exploit techniques 

relative to most of the other tools tested.

Level 1: Product blocked the exploit

Level 2: Exploit missed by attack stopped by other methods
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 The full report is available here. 

SE Labs Endpoint Protection Report
Sophos Intercept X Advanced was ranked #1 for both enterprise endpoint protection and small business 

endpoint protection in the  SE Labs endpoint protection test report (April - June 2018). Sophos was ranked 

#1 by SE Labs for enterprise endpoint protection and #1 for small business endpoint protection. It received 

the highest score for protection accuracy, legitimate accuracy, and total accuracy. 

boljšo protivirusno zaščito Intercept X Advanced. 
Podjetja imajo tako odlično zaščito in močno 
orodje za iskanje groženj po celotnem sistemu 
ter forenzično preiskavo odkritih groženj, s tem 
pa izpolnjujejo zahteve varnostnih standardov, 
kot so GDPR, HIIPA, PCI DSS in podobni. 
Podjetje Sophos je med največjimi ponudniki 
protivirusne zaščite in je s svojimi protivirusnimi 
izdelki v svetovnem vrhu že več kot 30 let. S stal-
nim vlaganjem v razvoj novih in z izpopolnjeva-
njem obstoječih tehnologij, svojim kupcem za-
gotavlja odlično zaščito pred vsemi, tudi najno-
vejšimi grožnjami, kar navsezadnje dokazujejo 
mnoga testiranja in zadovoljni kupci.  (P.R.)

Testiranja protivirusne zaščite zoper viruse, ki izrabljajo ranljivosti programske opreme, so 
pokazala precejšnje razlike med produkti različnih proizvajalcev (MRG EFFITAS, Exploit and 
post-exploit protection test, maj 2018).
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.. Hočeš nočeš, Danes teHnoloGija pronica V Vse pore našeGa žiVljenja in tuDi pri Britju se ji ne MoreMo izoGniti. preizkusili sMo noVo 
Generacijo električniH BriVnikoV Braun series 8 ..

Braun 

Tudi brivnik je lahko pameten – in 
izjemno učinkovit

Pri novi generaciji Braunovih brivnikov tako pri 
polnjenju kot pri britju, priključne vrvice ne bos-
te več potrebovali. Imajo tudi prikazovalnik Pro s 
prikazom učinkovitosti. Opremljeni so z novim 
indikatorjem, ki prikazuje preostanek baterije, 
obrabo brivne glave in podobno. Malenkosti, ki 
štejejo. Z enoto Clean & Charge je vse skupaj še 
bolj enostavno. Primeren je tako za mokro kot 
za suho britje, kar je s strani uporabniške izku-
šnje super, saj se lahko brijemo kjerkoli in ne ra-
bimo paziti, da bi se brivnik zmočil. 
 
zMore Vse, kar oD njeGa pričakujete 
Series 8 je Braunova nova generacija pametnih 
brivnikov. Vas moti, ker je vaš stari brivnik ved-
no poln prstnih odtisov? Odslej bo drugače, saj 
je pri novi Braunovi seriji nov tudi material briv-
nika, na katerem boste zaman iskali prstne od-
tise, saj na njem niso vidni. Odlično se prilagaja 
obrazu in natančno obrije tudi najzahtevnejša 
območja. Lepo »sede« v roko in tako britje pos-
tane užitek. 
Odlično se je izkazal tudi pri britju daljših dlačic, 
saj ima posebej za to prilagojeno rezilo, ki mu 
daljše dlake ne uidejo. Naj vas torej ne skrbi, če 

se nekaj dni niste obrili, saj bo glava novega Bra-
unovega brivnika svoje delo preizkušeno opra-
vila odlično. Zdaj zajame več dlak v eni potezi, 
30.000 rezov pa odreže vsako dlako vse do 0,05 
mm ob koži. 
Braun Series 8 je aparat, ki bo zmogel vse, kar od 
brivnika pričakujete. 

VoDooDporen in neVerjetno učinkoVit 
Natančna glava električnega brivnika Braun Se-
ries 8 kot že rečeno, zajame dlake tudi na naj-
zahtevnejših območjih in tako zagotavlja brez-
hibne rezultate. Sonična tehnologija poskrbi za 
več mikrovibracij, ki zmanjšajo trenje, vi pa to 
občutite tako, da glava električnega brivnika 
med britjem gladko drsi po koži. Brivnik je vodo-
odporen, zato je primeren za mokro in suho 
britje. Prav tako ga lahko pod vodo tudi čistite. 
Opremljen je z litij-ionsko baterijo za daljši čas 
britja. V primerjavi s starejšimi serijami, je torej 
baterija novega brivnika bolj zmogljiva, tako da 
zdaj zmore impresivnih 60 minut britja brez pol-
njenja. Vsi brivniki Series 8 so izdelani v Nemčiji 
in zasnovani za življenjsko dobo 7 let. Ima tudi 2 
leti garancije. 

oDlična lastnost - očisti in napolni se na 
zaHteVo 
Braun Series 8 je brivnik, ki je vsak dan kot nov. 
Enota Clean & Charge avtomatsko izbere pro-
gram čiščenja, da higienično očisti, namaže in 
napolni vaš brivnik s pritiskom na tipko. 
Več najdete na bigbang.si.   (P.R.) 

pouDarili Bi: 
• Nova generacija električnega brivnika Bra-

un omogoča natančno in temeljito britje 
ter udobje na koži. 

• Natančna temeljitost: električni brivnik Seri-
es 8 se inteligentno prilagodi gostoti brade 
in jo natančno obrije tudi na najbolj zah-
tevnih predelih. 

• Udobje na koži: 10.000 soničnih vibracij dr-
si po vaši koži in zagotavlja maksimalno 
udobje. 

• Mokra ali suha uporaba. Zdaj z 20 % večjo 
zmogljivostjo baterije v primerjavi z brivni-
ki Series 7 in z naprednim prikazovalnikom. 

• Izdelek je bil oblikovan, zasnovan in izdelan 
v Nemčiji. Priporoča organizacija Skin He-
alth Alliance. 
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.. MastercarD je z jesenjo napoVeDal poMeMBno noVost pri plačeVanju z Brezstično kartico. znesek plačeVanja Brez aVtentikacije se Bo poVišal 
s seDanjiH 15 eVroV na 25 eVroV. počasi se uVaja tuDi Močna aVtentikacija iMetnikoV kartic ..

Mastercard 

Nakupovali bomo vse hitreje in vse bolj 
preprosto

18. oktober je datum, ko boste lahko v trgovini 
nakupe do 25 evrov plačali brez vnosa PIN kode. 
Do zdaj je bila ta meja postavljena pri 15 evrih. 
Hkrati pa smo v prehodnem obdobju, ko se 
uvaja direktiva PSD2 (nova druga direktiva o 
plačilnih storitvah). Močna avtentikacija imetni-
kov kartic (SCA), ki jo uvaja PSD2, od ponudni-
kov finančnih storitev zahteva, da pri izvedbi 
plačila zaradi varnosti obvezno uporabijo vsaj 
dva od treh obstoječih tipov za overjanje iden-
titete (ti trije tipi faktorjev so nekaj, kar imaš, ne-
kaj kar veš in nekaj, kar si). Na POS terminalnih je 
to že rešeno s “chip and PIN” (vstavljanje kartice 
v POS terminal in PIN koda) oziroma “tap and 
PIN” (brezstično plačevanje in PIN koda) tehno-
logijo. Večje težave se pojavljajo pri spletnih na-
kupih, kjer končne, najboljše rešitve še ni, mož-
nosti pa je ogromno. 
O tem smo se pogovarjali z Luko Gabrovškom, 
poslovnim direktorjem, Mastercard Slovenija. 
 
Kaj je botrovalo dvigu meje plačil brez av-
tentikacije? 
Dejansko sta bili potrebni skoraj dve leti, da se 
bo ta odločitev vpeljala v prakso. Pobuda je priš-
la s strani trgovinske zbornice, torej s strani 

trgovcev, ki opažajo, da bi se z dvigom poveča-
la učinkovitost poslovanja. Tudi standardi v pri-
merljivih državah v Evropi so postavljeni nekje 
med 25 in 35 evri, ponekod še višje. Omejitve pa 
uradno, preko svojih pravil, vendar usklajeno s 
trgom, določajo plačilne sheme. 
Kljub temu, da je pobuda prišla s strani trgo-
vinske zbornice, so se vsi relevantni udeleženci 
bolj ali manj hitro strinjali, da je dvig smiseln. Ve-
liko število nakupov je namreč ravno nekje med 
15 in 25 evri. Z vsemi deležniki smo na Nacional-
nem svetu za plačila analizirali trenutno stanje: 
kaj se dogaja s trenutno mejo 15 evrov, koliko je 
težav in koliko zlorab. Ugotovili smo, da zlorab iz 
tega naslova pri fizičnih plačilih praktično ni. Ko 
je dala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, ki je bi-
la najbolj zaskrbljena zaradi strahu uporabnikov, 
svoje načelno soglasje, smo šli v postopke. Ti 
trajajo vsaj pol leta, ker moramo kot shema za-
deve pripraviti, objaviti, potem morajo pri sebi 
to urediti banke, posodobiti opremo … 
 
Mejo dvigujejo vse banke, kajne? 
Morajo, ker so to pravila shem, katerih licence 
banke uporabljajo. 
 
Potrošniki so brezstično plačevanje že od 
začetka dobro sprejeli, kajne? 
Rekel bi, da je brezstično plačevanje ena izmed 
stvari, ki so najhitreje spremenile navade potro-
šnikov in ena izmed stvari, ki so bile najbolje 
sprejete. Ne spomnim se, kdaj bi tako radikalna 
sprememba uporabniške izkušnje bila tako hitro 
sprejeta s strani trgovcev in trga. 
Ko ste prišli še pred dvema letoma na POS ter-
minal in rekli, da boste brezstično plačali, je tr-
govec še jemal kartico iz vaše roke, danes trgo-
vec praktično sploh več ne pričakuje, da bo pri-
jel vašo kartico, ker se vse zgodi brez izmenjave, 
kar po eni strani tudi povečuje varnost. 
Prva prednost je verjetno ta, da kartice na ta na-
čin praktično ne moreš pozabiti pri trgovcu. 
Tako je, kartice ne pozabiš. Pa tudi brezstični 
bankomat na primer onemogoča skimming in 
podobno. Tako da je brezstična kartica oziroma 
to, da uporabnik kartice ne da iz roke, prineslo 
kar nekaj pozitivnih učinkov. Velika prednost je 

tudi ta, da je kupovanje hitrejše in bolj udobno. 
Uporabniška izkušnja je tako rekoč izpiljena do 
potankosti. Hitreje skoraj ne gre. 
 
Kaj bistvenega spreminja močna avtenti-
kacija, ki jo uvaja PSD2 pri plačilih nad 25 
evrov in pri plačilih na spletu? 
Plačila na fizičnih napravah, kot so POS termina-
li, so bila že pred uvedbo PSD2 pravil določena 
s strani shem, tako da je na fizičnih prodajnih 
mestih zadeva bila rešena, preden je regulativa 
stopila v veljavo - ker imamo “chip and pin” ali 
“tap and pin”. To je že skladno s tem, kar predvi-
deva regulativa, ki je stopila v veljavo sep-
tembra letos. 
 
Kako pa je s plačevanjem na spletu?  
Če smo se leta trudili, da smo izpilili uporabni-
ško izkušnjo na POS terminalih, splet še vedno ni 
tako uniformiran. Imamo različne izkušnje, raz-
lične varnostne mehanizme… Na spletu je še 
vedno prisotno tehtanje razmerja med udob-
jem nakupovanja in varnostjo. Amazon je pri-
mer, kjer je varnost postavljena bolj v ozadje. 
Pomembnejša je uporabniška izkušnja, torej, da 
vse kupiš z enim klikom. Ugotovili so, da vsak 
dodaten korak med nakupovanjem na spletu 
ljudi odvrača, posledično pa je manj zaključenih 
nakupov. Tako so največji trgovci šli v popolno 
uporabniško izkušnjo. Tudi na račun varnosti. 
Ker je tega preveč, je vstopila EBA (Evropski ban-
čni organ) in naredila regulativo takšno, da mo-
rajo vsi deležniki – tudi vsi trgovci, ki delujejo na 
območju EU, upoštevati določena pravila. To je 
PSD2 oziroma skupek pravil SCA (močna avten-
tikacija imetnikov kartic, op. a.) in RTS (tehnični 
standardi, op. a.). Sam PSD2 je širši, saj se dotika 
še drugih področij, medtem ko se SCA dotika 
praktično samo kartičnih plačil. 
 
Lahko rečemo, da je glavna prednost dvo-
stopenjske avtentikacije varnost? Tudi na 
račun uporabniške izkušnje. 
Varnost definitivno. Predvsem to, da so znane 
odgovornosti udeležencev v sistemu. Torej kdaj 
je odgovoren izdajatelj kartice in kdaj banka, ki 
pridobiva trgovca. Uporabniška izkušnja pa ni 

Luka Gabrovšek, poslovni direktor, 
Mastercard Slovenija
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nujno, da trpi. Regulacija sama ne narekuje upo-
rabniške izkušnje. Dvostopenjska potrditev je 
namreč lahko zelo neudobna ali obratno. Če se 
regulacija ne ukvarja z uporabniško izkušnjo, se 
s tem ukvarjamo sheme, ki smo vzele regulacijo 
kot okvir in zahtevale, da mora banka uporabni-
ku nuditi možnost plačevanja z biometrijo pre-
ko uporabnikove mobilne naprave. 
V praksi to pomeni, da se trenutni potrditveni 
SMS zamenjuje s tem, da uporabite enake in ze-
lo enostavne metode, kot jih uporabljate za 
odklep telefona. To je lahko pogled v telefon, 
PIN koda, prstni odtis … 
 
Pri PSD2 morata biti pri izvedbi plačila 
uporabljena vsaj dva od treh tipov faktor-
jev. Kateri menite, da se bodo obdržali, ko 
bo enkrat zadeva polno vpeljana. 
Trije tipi faktorjev so nekaj, kar imaš, nekaj kar 
veš in nekaj, kar si. Obstajajo seznami, kateri na-
čini spadajo v nek faktor in kateri ne. Teh kombi-
nacij je veliko, ampak v praksi se bo na koncu 
uveljavil princip potisnega sporočila (push noti-
fication) na mobilnem telefonu – to je nekaj, kar 
imaš; ter nekaj, kar si – torej da boš v telefon 
pogledal, dal prstni odtis oziroma vtipkal nekaj, 
kar veš, na primer PIN kodo. 
Mi vidimo, da bo velika večina transakcij tekla na 
ta način – torej potisno sporočilo na telefon s 
povzetkom nakupa, torej komu plačuješ in kak-
šen znesek mu plačuješ, ter poziv k avtentikaciji 
nakupa, torej prisloni, pritisni…, skratka karkoli, 
kar telefon omogoča. 
 
Kdaj lahko pričakujemo, da bo to polno 
uporabljeno. 
Če govoriva o datumih, bo to takrat, ko bodo 
banke ponudile način, ki se bo izkazal za su-

periornega in ga bo vsak uporabnik vzel za 
svojega. Fall back metoda v smislu kakšnega 
SMS-a v kombinaciji s PIN kodo bo tako neu-
dobna, da bo praktično izključno uporabljen 
način potisnega sporočila in nekega biome-
tričnega elementa. 
 
Kje so največje ovire, da tega še nimamo? 
Ovire so predvsem nejasni standardi v preteklo-
sti. Torej na pobudo regulatorja je bilo precej 
mnenj, pripomb in vprašanj, tako da do zadnje-
ga ni bilo jasno, kaj je sploh prava pot. To je en 
vidik. Zdaj, ko je jasno, pa je težava v tem, da 
tehnična implementacija zahteva svoj trud tako 
na strani virov, torej denarja, kot tudi časa. 
Računam, da bo v roku enega leta stvar bistve-
no drugačna kot je danes in bo večino uporab-

nikov že imelo dostop do takšnega načina av-
tentikacije pri spletnih nakupih. 

Kdaj pa je skrajni rok? 
Ne ve se še. Zato, ker je bila industrija popolno-
ma nepripravljena, je regulacija sama najavila 
prehodno obdobje, ki še ni definirano. Kljub te-
mu, da smo že v prehodnem obdobju, datum, 
do kdaj velja, še ni znan. Predvsem zato, ker se 
želijo regulatorji uskladiti na evropskem nivoju, 
da ne bo ena država imela 12 mesecev časa, 
druga pa 36. 
 
Lahko v prihodnosti pričakujemo tudi 
kakšne spremembe na POS terminalih? 
Torej, da bi kaj nadomestilo “tap and 
PIN”? 
Zamenjale ga bodo t.i. mobilne denarnice, kjer 
avtentikacija ne bo šla na POS terminal, ampak 
na samo mobilno napravo. Uporabnik transak-
cije ne bo avtenticiral s PIN-om na POS-u, am-
pak z biometričnim odtisom, pogledom v tele-
fon ali čemer koli. Tako kot danes odklepa tele-
fon, bo odklenil plačilno aplikacijo, predpripravil 
transakcijo, da bo overjena in potem samo še 
prislonil telefon na napravo. Takšni primeri že 
obstajajo. Vse mobilne denarnice digitalnih veli-
kanov, kot sta na primer Apple Pay in Google 
Pay, uporabljajo ta način. 
Transakcijo avtenticirate, preden prislonite na-
pravo na POS terminal. To je naslednji korak, ki 
bo po mojem mnenju sicer kar precej časa sobi-
val s fizično kartico in PIN-om, ki smo ga ljudje 
tako zelo navajeni. Preskok na naprave ni tako 
trivialen, kot je bil iz “chip and PIN” v brezstičen 
način. Pričakujem, da bo kljub hitri rasti mobil-
nih plačil z mobilnimi denarnicami “tap and PIN” 
še nekaj časa ostal dominanten.  (P.R.) 
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www.mars-commerce.si 
www.mars-commerce.eu 

www.mars-commerce.com 

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

.. skoraj Vsak izMeD nas iMa V aVtoMoBilu kakšno kartico, ki Mu oDpira Dostop parkirišča V služBi, DoMa ali kjerkoli DruGje. a Dostop se Da 
rešiti na Dosti Bolj eleGanten način ..

MARS COMMERCE 

Kamere, ki prepoznajo registrske 
tablice

ANPR oziroma upravljanje in beleženje pretoka 
vozil s prepoznavanjem tablic je izredno upo-
rabna rešitev za parkirišča v večstanovanjskih 
stavbah, hotele, trgovske centre, podjetja… 
Potrebujemo zgolj kamero, ki omogoča prepo-
znavanje registrskih tablic, ta pa na podlagi na 
seznam vnesenih številk ureja dostop avtomo-
bilov. V praksi to deluje tako, da z avtomobilom 
zapeljemo pred zapornico - če je registrska šte-
vilka našega avtomobila v sistemu, se zapornica 
odpre, če ni, se seveda ne. 
Tako se izognemo karticam za dostop in vsem 
drugim, bolj zapletenim rešitvam dostopa. Kot 
uporabnik, parkirišča praktično ne potrebuje-
mo ničesar in vse se izvede samodejno. 
ANPR sistemi so lahko zelo uporabni tudi na 
mejnih prehodih. V sistem se na primer vnese 

registrske številke avtomobilov, katerih lastniki 
so prišli navzkriž z zakonom. Te bi kamera takoj 
zaznala in o tem obvestila pristojne. 
 
enostaVni ali Večji sisteMi 
Pri tovrstnih rešitvah poznamo enostavne siste-
me z eno kamero in večje sisteme. Pri enostav-
nih se v Excel tabelo na primer vpiše vse registr-
ske številke, ki imajo dostop. Brisanje in dodaja-
nje ni mogoče, razen če kamere odklopimo in 
sistem postavimo na novo. 
Pri večjih sistemih z eno ali več kamerami, ki so 
povezane s programsko opremo, je mogoče tu-
di kasneje vnašati registrske številke, jih brisati 
oziroma spreminjati, kar je na primer zelo upo-
rabno za hotele. Seveda lahko nastavimo tudi 
časovno obdobje dostopa do parkirišča oziro-
ma do določenega območja. 
 
Dan, noč? ni proBleMa! 
Za ANPR sisteme, kot smo že omenili, potrebuje-
mo posebne kamere. Ena najbolj zanesljivih in 
razširjenih je iDS-TCM203-A HighPerformance 
podjetja HIKVISION. Zelo pomembno je, da tabli-
ce prepoznava podnevi in ponoči. Podnevi seve-
da pri prepoznavanju ni težav. Ponoči pa se poja-
vita dve. Prva je ta, da so tablice odbojne, druga pa 
so luči, ki svetijo v kamero, tako da se hitro zgodi, 
da je tablica “nevidna”. A iDS-TCM203-A HighPer-
formance ima za to rešitve. Prva je WDR (Wide 

Dynamic Range), ki je trenutno najboljša tehnolo-
gija za zagotavljanje kakovosti slike v slabih sve-
tlobnih pogojih. Poleg tega je opremljena s filtri, ki 
preprečujejo bleščanje. Ima tudi infrardeče reflek-
torje, ki so ji v pomoč pri nočnem zaznavanju. 
Kamera iDS-TCM203-A HighPerformance sodi v 
družino Darkfighter, kar pomeni, da je zelo ob-
čutljiva in zazna svetlobo do 0.001 Lux. 
Kamera je odlična tudi pri branju tablic na avto-
mobilih, ki se premikajo. Standardne kamere za-
gotavljajo “branje” registrskih tablic pri hitrostih 
do 70 kilometrov na uro. Specialne, kakršna je 
opisana, pa zagotavljajo prepoznavo pri avto-
mobilih, ki se premikajo s hitrostjo do 170 kilo-
metrov na uro. 

 

  
 
  

 1/1.8” progressive scan CMOS 

 50 Hz: 1920 × 1080 @ 50 fps 

 60 Hz: 1920 × 1080 @ 60 fps 

 Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 

 H.265, H.264, MJPEG 

 120 dB WDR 

 3D DNR 

 

 

 

 

 Alarm I/O 

 1 RS-485 interface 

 Two defined streams 

 Built-in microSD/TF card, up to 

128 GB  

 License plate recogni�on 

 IP67, IK10 

iDS-TCM203-A Visokozmogljiva
ANPR “Bullet” kamera

 
Več kot 98 % zanesljiVost 
100 % zanesljivost sistema je nemogoče zago-
toviti. Nekatere tablice so namreč močno obra-
bljene, lahko je kakšna številka celo popolnoma 
izbrisana, tablice so lahko umazane ali nepravil-
no nameščene (zazna sicer tablice, ki so name-
ščene v naklonu, a ne večjem od 5 stopinj). Tako 
HIKVISION zagotavlja, da je sistem pri prepozna-
vi registrskih tablic zanesljiv v več kot 98 %, kar 
je odličen rezultat. 
Zaradi samega pozicioniranja kamere - ker jo 
moramo seveda postaviti na mesto, kjer bo lah-
ko “odčitavala” registrske tablice, je iDS-TCM-
203-A HighPerformance na voljo z dvema različ-
nima objektivoma, ki imata vsak svoj vidni kot. 
Odvisno od naših potreb. 
Kamera ima tudi možnost nadgradnje s SD karti-
co, kamor lahko shranjujemo posnetke. Seveda je 
vodoodporna (IP67) in odporna na udarce (IK10). 
Več informacij najdete na
 www.mars-commerce.si.   (P.R.)
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.. kako DiHate, je poMeMBno V VsakeM trenutku. še poseBej, če poMislite, Da Boste Danes nareDili 20-30.000 VDiHoV. praV tako je poMeMBno, kako 
DiHate ponoči .. 

PRO ACTA 

Pravilno dihanje ni samoumevno

Za dodatne informacije: 
Pro Acta d. o. o. 

Sp. Laze 1a, 4247 Zg. Gorje 
tel: 00386 (0)4 576 9550 
fax:00386 (0)4 576 9551 
gsm: 00386 41 643 510

Patrick McKeown, avtor svetovne uspešnice Dober 
dih (https://doberdih.si/knjiga-dober-dih/), pravi, 
da je ključnega pomena, kako dihate ponoči. 
 
poseBnost it Branže 
Za računalničarje je znano, in verjetno to ni samo 
kliše, da hodijo pozno spat. Razlogov je več – po 
eni strani delajo veliko, po drugi pa takrat tudi naj-
lažje delajo v miru. Posledično imajo premaknjen 
ritem spanja in zaradi tega spijo manj, kakovost 
spanca pa je precej slabša. Zaradi narave dela je 
zanje še toliko bolj pomembno, da spijo dobro in 
obnovijo svojo umsko in telesno energijo. Kaj lah-
ko naredite, da bi kljub nespremenjenemu urniku 
spanja vseeno spali bolj kvalitetno? 
 
kako spite 
Ste se že kdaj videli, kako spite? Patrick McKe-
own ima kamero, ki vas ponoči posname, in jo 
bo kmalu mogoče dobiti na trgu. Kamera delu-
je z nevidno svetlobo, tako da ne moti vašega 
spanca in snema na vnaprej določene intervale. 
Neverjetno zanimivo je, kaj vse počnemo pono-
či. Najbolj zanimivo je to, da večina ljudi kljub 
mnenju, da spijo z zaprtimi usti, občasno ali kar 
večino časa diha prav skozi usta.  
Boste vprašali, v čem je problem? Dihanje skozi 
usta pomeni, da v času spanja dihate z zgornjimi 
deli pljuč. V zgornjih delih pljuč je veliko več re-
ceptorjev za beg ali boj kot v spodnjih delih 
pljuč, kjer so receptorji parasimpatičnega živč-
nega sistema, ki je odgovoren za pomirjanje. Ka-
dar dihate skozi usta, dodatno sprožate stresni 
odziv, ker dražite receptorje za beg ali boj, ki po-
tem sprožajo dodaten kortizol in adrenalin. Ko 

dihamo skozi nos, dihamo s prepono in večino-
ma s spodnjim delom pljuč. 
Kdaj naj bi ljudje dihali skozi usta? Ko je naše živ-
ljenje ogroženo in rabimo dodatno moč. Zgra-
jeni smo tako, da nam pljuča z receptorji poma-
gajo, ko to potrebujemo. Ob dihanju skozi usta 
(z zgornjim delom pljuč), dobimo dodatne zalo-
ge kortizola, adrenalina in stresnih hormonov, ki 
nam pomagajo pri bolj učinkovitem bežanju 
oziroma borbi. 
 
»cestni BojeVniki« pozor 
Kaj pa, ko čez dan nezavedno dihamo skozi us-
ta? Ravno tako vnašamo v telo nepotreben do-
datni stres. Verjeno ga imate dovolj že zaradi sa-
mega dela. Prav tako velja razmisliti, če ste »vi-
kend cestni bojevnik« – ko greste na polno na 
kolo ali tečete. Kako dihate takrat? Koliko trenin-
ga opravite z dihanjem skozi usta? Velja si za-
pomniti pravilo: usta so namenjena vnosu hra-
ne in pijače, nos pa dihanju. So seveda izjemne 
okoliščine, kjer pravilo kršimo, da smo lahko 
močnejši. Kaj pa, ko to ni potrebno? Ali se res 
morate na polno zapoditi po cesti? 
Način dihanja ponoči močno vpliva na vaše 
zdravje in kvaliteto spanca. Prvi resni pokazatelj 
dihanja skozi usta je, da se zjutraj zbudite s suhi-
mi usti. Suha usta ob prebujanju nakazujejo, da 
spanje ni bilo optimalno. Dihanje skozi usta vo-
di do smrčanja. Obstaja tudi nosno smrčanje, 
vendar to ni tako glasno ali moteče. Če dobršen 
del noči dihate skozi usta, vzemimo 20 % ali 30 
% časa, to pomeni, da od ure in pol do preko 
dveh ur vnašate dodaten stres v svoje telo. Se-
veda se moramo zavedati, da je to majhen tre-

nutni stresni učinek, vendar ker gre za kroničen 
stres, bodo sčasoma vidne posledice. 
 
DoBerDiH je rešiteV 
Obstaja veliko rešitev, od zdravil, kapljic, do ra-
znih pripomočkov. Tokrat vam predstavljamo 
novost v Sloveniji, ki je plod domačega znanja in 
je proizvedena v Sloveniji. Medicinski ustni obli-
ži DoberDih so odličen, praktičen in preverjen 
način, kako lahko izboljšate svoje spanje in pre-
prečite ustno smrčanje. Več o tem: https://do-
berdih.si/, kjer si lahko preberete o posledicah 
dihanja skozi usta in koristih dihanja skozi nos. 
Osebna izpoved. Moj oče je bil smrčalec in je 
trpel tudi za spalno apnejo. To je huda motnja 
spanja, ko speči večkrat na uro, več sekund ali 
celo več kot minuto sploh ne diha. To povzroča 
dodaten stres za telo in srce. Pravijo, da je to 
dedno. Ali je ali ni, se ne bom poglabljal. Jaz 
sem bil smrčalec in občasno tudi deležen než-
nega tresenja s strani žene, kadar sem zapadel v 
apnejo. Ko sem odkril knjigo in se kasneje spop-
rijateljil s Patrickom ter začel uporabljati ustne 
obliže, se je stanje dramatično izboljšalo. Resnič-
no dramatično. Ko sem uspel zdržati in sem ce-
lo noč prespal z zaprtimi usti, ker sem imel za-
lepljene z ustnimi obliži, sta bila tudi moje po-
čutje in energija zjutraj občutno boljša. Da ne 
govorim o dodatnih pozitivnih koristih za mojo 
ženo, ker nisem več smrčal. Več o koristih: 
https://doberdih.si/ 
Najbolje, da preverite sami. Preizkusite ustne 
obliže DoberDih. V mesecu oktobru poteka ak-
cija – preizkusite ustne obliže DoberDih, izpolni-
te anketo in dobite še paket za nagrado. Brez-
plačno. Vse, kar morate narediti je, da pišete na: 
info@doberdih.si in poslali vam bomo kupon za 
brezplačno naročilo.    (P.R.)
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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...

.. kaMera z 48 MeGapiksli postaja na poDročju MoBilne telefonije skorajDa že stanDarD, ne GleDe na to, koliko stane telefon. 
Vprašanje pa je, ali na napraVaH resnično potreBujeMo takšno kaMero? ..

Ali zares potrebujemo kamero z 48 
milijoni slikovnih točk? 

AKTUALNO

»

Že res, da proizvajalci pametnih telefonov stre-
mijo k doseganju te številke, ampak nismo čisto 
prepričani, da mi, običajni kupci, od te kamere 
dobimo največ.  
 
Več MeGapiksloV, Večja kValiteta? 
Kateri telefoni pa imajo 48 MP kamere? Najbolj po-
pularen med telefoni s tovrstno kamero je gotovo 
OnePlus 7 Pro, še zdaleč pa ni edini, ki se lahko s 
tem pohvali. Družbo mu delajo še Honor View 20, 
Honor 20 Pro, Xiaomi Mi 9, Motorola One Vision, 
Oppo Reno 10x Zoom, Vivo V15 Pro in Asus Zen-
fone 6. Cene teh pametnih telefonov se gibljejo 
med 350 in 850 evrov. To pomeni, da kamera z 48 
MP (megapiksli oziroma milijoni slikovnih točk) ni 
lastnost, ki bi bila namenjena samo “premium” 
modelom ali bila dojeta kot redkost v industriji. 
Več slikovnih točk pomeni boljše fotografije, kajne? 
Ni nujno. To je v bistvu najbolj pomemben del ra-
zumevanja: ne gre za kakovost. Slikovne točke niso 
merilo kvalitete kamere oziroma fotografij. Tudi ka-
mera z 20 MP lahko naredi zelo solidne fotografije.  
Namesto tega prepričanja, je na slikovne točke ozi-
roma megapiksle potrebno gledati z drugega zor-
nega kota. Večje število megapikslov pomeni, da 
lahko senzor kamere zajame več detajlov fotogra-

fije - vendar še enkrat, to ne pomeni vedno čudo-
vite fotografije. Ko proizvajalci stisnejo več točk v 
senzor kamere, pomeni, da se te zmanjšajo, kajti 
pametni telefoni nudijo samo omejeni prostor, ki 
je namenjen kameri. To lahko vpliva na kakovost 
fotografije, poleg tega pa tudi na programsko 
opremo, ki poganja kamero in posledično skrbi za 
najboljšo kvaliteto fotografij.  
 
kValiteta Več oD kVantitete 
Rob Layton, ki predava mobilni žurnalizem in foto-
grafijo pametnega telefona na Univerzi Bond v 
Gold Coastu v Avstraliji, je za spletni portal Digital 
Trends povedal: “V resnici gre za vprašanje kvalite-
te in ne kvantitete, ko govorimo o odnosu med 
številom megapikslov kamere in kvaliteto fotogra-
fije. To pa ni nujno vedno res, kajti na samo kvalite-
to fotografij vpliva več elementov; od velikosti sen-
zorja, procesiranja fotografij, do strojnega učenja 
itd. V modernih generacijah fotografij so ti ele-
menti veliko bolj pomembni. Senzorji, ki so večji in 
globlji, bodo zajeli boljše fotografije kot senzorji, ki 
imajo več pikslov in so ob tem manjši, kajti ti niso 
zmožni absorbirati tolikšne količine svetlobe”.   
Če je temu tako, kako proizvajalci zaobidejo te te-
žave in izdelajo senzorje z večjim številom mega-

pikslov, ki delajo dobre fotografije, ne glede na 
okolje? Najbolj široko uporabljen 48 MP senzor da-
nes je Sony IMX586, ki je bil javnosti predstavljen 
julija 2018. Sony je priznal, da imajo s tem senzor-
jem precejšnje težave. “Splošno gledano, pomeni 
manjšanje točk slabšo učinkovitost pri zbiranju 
svetlobe na posamezno točko. To posledično po-
meni tudi zmanjšanje občutljivosti in volumna na-
sičenosti”, pravijo pri Sonyju. 
8-milimetrski senzor vsebuje točke, ki merijo zgolj 
0,8 mikronov, vendar to v slabši svetlobi pomeni, 
da se dodajo štiri dodatne točke, kar pa že zajame 
več svetlobe. To na koncu pomeni svetlo 12 MP fo-
tografijo brez motečih faktorjev. Vidimo lahko, da 
je gradnja 48 MP kamere, ki deluje v vseh okoljih, 
milo rečeno zapleten proces. Torej, je ta kamera res 
toliko boljša od kamere z manj slikovnimi točkami? 

kaj je DoBreGa in kaj ne? 
Digital Trends je za mnenje vprašal neodvisnega 
strokovnjaka za kakovost fotografij. DxOMark je 
med seboj primerjal kameri z 48 MP in z 12 MP, ki 
jo uporabljata modela Google Pixel 3 in iPhone XS. 
“Kljub temu, da so fotografije narejene z 12 MP ka-
mero povsem solidne, to še ne pomeni, da naj ka-
mera ne bi bila opremljena z večjim številom sli-
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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
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kovnih točk”, pravi Anwesha Ghosh, vodja marke-
tinških projektov pri DxOMark Image Labs. “V bi-
stvu obstaja potencial in dejanska vrednost v do-
dajanju večjega števila pikslov. Na primer, optični 
zoom je težko vgraditi v pametni telefon, po drugi 
strani pa bi 48 MP kamera lahko sproducirala ekvi-
valent 2-kratnega optičnega zooma”, so še dodali.  
Ghosh je še dejala, da bo 108 MP kamera sposob-
na ponuditi ekvivalent 3-kratnemu optičnemu zo-
omu. Ta je pri kamerah pametnih telefonov upo-
rabna lastnost, večje število točk v kameri ga omo-
goča brez večjih prilagoditev strojne opreme. 
Kljub temu pa ni vse samo koristno. 
“Slaba stran je, da je velikost senzorja omejena z 
obliko telefona”, pravi Ghosheva. Sony se je pri 
svojem senzorju IMX586 srečal ravno s temi teža-
vami: “Če želimo več točk, to pomeni uporabo 
manjših točk, ki producirajo drugačne podatke. 
Torej v teoriji lahko vidimo eno zgodbo, v praksi pa 
to pomeni, da imajo večji senzorji težave procesi-
ranja podrobnosti, ko približamo fotografijo”. 
Da bi proizvajalci obšli zgoraj izpostavljene proble-
me, se obračajo tako na stran programske kot tudi 
strojne opreme. Ghosheva še razlaga, zakaj med 
različnimi modeli pametnih telefonov prihaja do 
tako velikih razlik, kar se tiče kakovosti senzorjev 
kamer. “Več slikovnih točk pomeni potrebo po več 
procesne moči. Povedano z drugimi besedami, za 
določeno količino denarja več točk pomeni manj 
procesne moči na piksel. Proizvajalci morajo zago-
toviti, da lahko takšno število slikovnih točk telefo-
ni digitalno procesirajo in dodatne informacije 
spremenijo v boljše fotografije in videe”. 
Število slikovnih točk je seveda eden izmed fak-
torjev, vendar je potrebno znanje proizvajalca, 
da s pravo programsko opremo karseda optimi-
zira uporabo. 

še Več koMpenzacije 
Andrew Darlow, svetovalec za digitalno fotografijo 
in avtor večih knjig, med drugim tudi nagrajene 
knjige Focus and Filter, ni ravno največji zagovornik 
tovrstnih kamer. “Moj odgovor na vprašanje, ali pot-
rebujemo 48 MP kamero na pametnih telefonih, je 
ne. Proizvajalci pametnih telefonov oglašujejo po-
večano število megapikslov kot izboljšavo, vendar 
ta v resnici prinaša kar nekaj slabosti”, odgovarja. 
Poleg že naštetih slabosti, ki sta jih izpostavila Gho-
sheva in Layton, Darlow dodaja: “Večje število sli-
kovnih točk pomeni potrebo po več procesne mo-
či. Večina pametnih telefonov uporablja “on-the-
-fly” konverzijo iz RAW slikovnih formatov v JPEG ali 
recimo Applov HEIC format, da bi na tak način ob-
držali velikost datotek na neki normalni, obvladljivi 
ravni. 48 MP senzor bo ustvaril veliko večjo datote-
ko, ki bi lahko bila tudi 8 do 15-krat večja od klasične 
12 MP fotografije. Z nekaj preprostimi računi lahko 
hitro ugotovimo, da za takšne datoteke potrebuje-
mo ogromne količine pomnilniškega prostora”. 

Darlow priznava, da se tehnologija izboljšuje, ven-
dar je sam mnenja, da je kamera samo toliko učin-
kovita, kolikor je učinkovita ekipa razvijalcev, ki se 
ukvarjajo s programsko opremo. Layton je nekoli-
ko bolj optimističen vsaj kar se tiče dela na pro-
gramski opremi. “Ko začnemo razmišljati, da Apple 
iPhone XS za vsako fotografijo izvede do bilijona 
operacij, se zavedamo, da je današnja doba foto-
grafije veliko več kot zgolj fizični pojav, pri katerem 
svetloba prehaja skozi steklo. Googlova Night Si-
ght tehnologija v telefonu Pixel 3 je dober primer 
tega. Googlovi inženirji so tako ustvarili kamero, ki 
lahko virtualno gleda v temi. Uspelo jim je torej al-
goritmično ustvariti kamero, ki je prekosila vse do-
sedanje omejitve strojne opreme.” 

DružBena oMrežja fotoGrafije poManjšajo 
Večina naših fotografij konča na Instagramu, Face-
booku ali Twitterju. Fotografije torej gledamo na 
pametnih telefonih, kar pa pomeni resne restrikci-
je kar se tiče resolucije. Instagram samodejno po-
manjša fotografije na 1080 točk širine, Twitter 
zmanjša fotografije na največ 1200 x 675, kar je po-
dobna resolucija kot pri Facebooku. Zgolj za pri-
merjavo lahko povemo, da imetniki 8K televizij lah-
ko uživajo v sliki resolucije 7680 x 4320 slikovnih 
točk. Senzor IMX586 ponuja fotografije v resoluciji 
8000 x 6000 točk.  
Ali to pomeni, da se lahko požvižgamo na slikovne 
točke, ko kupujemo novi pametni telefon? Kot kaže, 
če nimamo 8K televizije, niti ni pomembno, kakšna 
je resolucija. Kljub temu, da sodelujoči strokovnjaki 
dvomijo v uporabnost 48 MP kamer, lahko v pravih 
rokah dotične kamere resnično pridejo do izraza.  
Samo zato, ker je resolucija na Instagramu slaba, 
to še ne pomeni, da moramo deliti fotografijo 
slabše resolucije. Visoko kvalitetne kamere dela-
jo boljše fotografije, ki so v vsaki situaciji videti 
boljše - tudi v nižji resoluciji. Programska opre-
ma, ki poganja procesiranje fotografij, se iz dne-
va v dan izboljšuje. Le kdo ni vesel optičnega zo-
oma? 48 MP kamere to omogočajo.  
48 MP kamera niti slučajno ni nujna, kljub temu pa 
lahko z gotovostjo potrdimo, da prednosti kamere 
odtehtajo slabosti, ki smo jih izpostavili. Za običaj-
ne uporabnike pametnih telefonov je ključno to, 
da si zapomnimo, da več slikobnih točk ne pome-
ni nujno tudi boljših fotografij, lahko pa so dobro-
došle v kombinaciji z ustrezno programsko opre-
mo. Naj vas število megapikslov ne zaslepi, kajti 
zadnja stvar, ki si jo želite je, da začnete tekmovati, 
kdo ima kamero z več “megapiksli”. Zapomniti si je 
treba, da je v resnici programska oprema tista, ki 
igra ključno vlogo pri kvaliteti fotografske enačbe.  
“Vstopili smo v novo dobo, v kateri je računalni-
ška fotografija prav tako pomembna in revoluci-
onarna, kot je bil nenaden prihod in popular-
nost 35-milimetrske fotografije v 60-ih letih”, je 
za konec dodal Layton. 
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GHostBusters: tHe ViDeo GaMe – 
reMastereD 
Mnogi so mnenja, da so sloviti filmi Ghostbusters 
dobili le eno dobro videoigro – tisto izpred sto 
let za C64. Pa ni res: pred desetimi leti je za PS3 in 
X360 izšla povsem solidna akcijada, v kateri so se 
filmski lovci na duhce lotili spektakularnih novih 
primerov s posebnim poudarkom na sodelovan-
ju, nadgradljivih orožjih in uničljivi okolici. Edicija 
Remastered za PC, PS4, XBO in Switch ima 
povsem prenovljeno grafiko, medtem ko je ig-
ranje enako uživantsko in zabavno.  

yooka-laylee: tHe iMpossiBle lair 
Kdor si želi igrati klasično platformsko igro v mod-
erni grafični preobleki, naj vsekakor ne prezre te-
ga pisanega izdelka. Dogajanje spremljamo od 
strani, v glavni vlogi pa nastopata kameleon in 
netopir, ki pred dežurnim zlobcem rešujeta če-
bele. Glavna lastnost igre so spremembe v nivo-
jih, ki jih pretvorijo v nekaj čisto novega, težje 
sekvence pa je mogoče v celoti preskočiti.

ice aGe: scrat’s nutty aDVenture! 
Smešni prazgodovinski veveriček Scrat iz niza ri-
sank Ledena doba ima naposled lastno videoi-
gro. Glodavec z zobmi sabljastega tigra mora 
kajpak priti do slastnega želoda, ki je tokrat skrit 
v oddaljenem templju. Edini način, da pride do 
tja, je, da nabere štiri legendarne kristalne 
želode, raztresene širom dežele. Sledi veliko ska-
kanja, dričanja, raziskovanja iz risank znanih lok-
acij, nabiranja zakladov in ubadanja s sovražniki, 
kot so žuželke, volkovi in, seveda, Scratova last-
na, večna smola!  

farMinG siMulator 19 - platinuM 
eDition 
Ljudje so najprej bežali s kmetij v mesta, zdaj 
pa derejo nazaj na kmetije – seveda le na raču-
nalniških zaslonih, kjer ni vstajanja s kurami in 
neprijetnih vonjav :). Niz iger Farming Simula-
tor pač prebudi notranjega kmetovalca, ki rad 
po njivah poenostavljeno vozi kmetijsko meh-
anizacijo. Prav nanjo stavi edicija za leto 2019, 
saj je moč v njej najti številne verno poustvar-
jene strojev znanih proizvajalcev, kot so Chal-
lenger, Fendt, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, 
Valtra in prvič doslej tudi John Deere. Grafika je 

opazno nadgrajena, med živalmi so konji in 
prvič doslej se je mogoče na konjskem hrbtu 
podati po svoji posesti.  

GriD – ultiMate eDition 
GRID je verjetno ena najbolj kompletnih dirkalnih 
iger vseh časov. Realizem je mogoče prilagoditi 
začetniku ali mojstru, na mešanici izmišljenih in 
pravih lokacij oziroma prog (Brands Hatch, India-
napolis …) je mogoče uporabiti ikonične avto-
mobile iz vseh obdobij, od novega Porscheja 911 
RSR in Ferrarija 488 GTE do Forda GT40, na razpo-
lago je zgodbeni način s šestimi kariernimi potmi 
do konca ter šest vrst dirkanja, prisotno je spre-
menljivo vreme, na vožnjo vplivajo poškodbe, 
začetnike pa uči Fernando Alonso!  

mobilniki, tablice, aplikacije ...
 3,60 EUR   november/december 2018   številka 221

Aplikacije

Za ljubitelje 
glasbe

 
Nokia 
3.1

 
Galaxy J6+

 
Cubot 
V3 in S1

Multikamere

Aktualno

Huawei 
Mate 20 Lite

september 2005
{tevilka 76

850 SIT

Revija za mobilne tehnologije
 3,60 EUR   letnik 2019   številka 223

Pametne ure

Aktualno

Mercedes Benz 
Command

Galaxy 
Watch  
LTE

Nokia 
8.1 

Razer 
Phone 2

september 2005

{tevilka 76
850 SIT

Revija za mobilne tehnologije 3,60 EUR   letnik 2019   številka 224

Mali velikan

Aktualno

Prva 
alternativa 
najboljšim

Honor  
View 20Galaxy 

A50

Samsung 
september 2005

{tevilka 76

850 SIT

Sony 
Xperia L3

Mercedes-Benz     

A200-MBUX

Revija za mobilne tehnologije

 
 www.mobinetrevija.si

Mobilni telefoni, pametne ure, oprema za mobilne telefone, pametni pri-
pomočki, zabavna elektronika, sodobne tehnologije...

N
ar

oč
ni

k 
og

la
sa

: M
ob

in
et

 d
.o

.o
.

20. jubilejna konferenca TELEKOMUNIKACIJE

14. 11. 2019, Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana

Izzivi digitalne generacije

Na letošnjem že 20. jubilejnem dogodku se bomo posvetili aktualnim izzivom digitalizacije, ki korenito spreminja družbo, predvsem 

pa poslovna okolja. Pod glavnim naslovom Izzivi digitalne generacije se bodo zvrstile teme kot so tehnološke rešitve za pametna 

mesta, regulatorni in praktični vidiki digitalizacije, digitalna industrija 4.0, pametna mobilnost, varnost v digitalnem svetu. 

Ključni del tega sodobnega tehnološkega okolja pa je tudi uvedba nove generacije mobilnih komunikacij 5G. 

 Postanite del dogodka, pridružite se trendu, spoznajte tehnološki in poslovni vidik novih rešitev. 

                                                                                                                                                                            Vljudno vabljeni!

 

www.telekomunikacije.org mail: info@telekomunikacije.org  tel: (01) 429 33 02.
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KOLEDAR

Konferenca MakeIT 
14. 10. -15. 10. 2019 
Kongresni center Portus, Portorož 
Na konferenci se srečujemo razvijalci, arhi-
tekti in upravljalci IT rešitev, raziskujemo naj-
novejše tehnološke dosežke in zanimive ide-
je z najbolj navdihujočimi govorci v našem 
sektorju.  
www.makeit.si
 
Poslovna IT konferenca Mikrocop 
15. 10. 2019 
Kongresni center Brdo 
Na letošnji poslovni IT konferenci Mikrocopa 
se bomo osredotočili na pogosto spregleda-
ne gradnike digitalizacije poslovanja, ki pa 
odločujoče vplivajo na našo zmožnost izko-
ristka digitalnega potenciala. Resnične študi-
je primerov in primere dobrih praks bodo 
podali odločevalci in strokovnjaki iz bančni-
štva, zdravstva in drugih dejavnosti. 
www.mikrocop.si
 
Zlati boben 
17. 10. -18. 10. 2019 
Hotel Slovenija, Portorož 
Mednarodni festival kreativnosti, ki vsako le-
to privabi okrog 1000 udeležencev iz več kot 
40 večinoma srednjeevropskih držav, bo le-
tos potekal pod sloganom Kreativnost poga-
nja spremembe. Pozornost obračamo k ogla-
ševanju za boljši jutri in navdihovanju in 
opolnomočenju kreativnega razmišljanja in 
udejanjanju pozitivnih sprememb.  
goldendrum.com
 
IBM Analytics Business breakfast 
24. 10. 2019 
IBM Innovation center Ljubljana, Kristal-
na palača BTC 
Na IBM Analytics Business breakfast dogod-
ku v IBM Innovation center Ljubljana, bo go-
vora o inovacijah in tehnološkem napredku 
na področju analitike. Predstavili bomo vse 
novosti in rešitve, ki podjetjem prinesejo več-
jo poslovno učikovitost in s tem večjo vred-
nost. Na dogodku želimo udeležencem po-
nuditi priložnost za učenje in pogovor s 
strokovnjaki 
see.techdata.com
 
PR TEATER študentska konferenca o od-
nosih z javnostmi 
13. 11. 2019 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbe-
ne vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana 
PR teater je največji in tudi najbolj prepozna-
ven projekt Študentske sekcije Slovenskega 
društva za odnose z javnostmi. Gre za ce-
lodnevno študentsko konferenco, ki jo orga-
niziramo enkrat letno, praviloma novembra. 
Začetki konference segajo v leto 2010, zani-
manje zanjo pa se iz leta v leto povečuje.  
prteater.si

Z znanjem do cilja!

VERLAG
DASHÖFER

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

Planiranje projektov in uporaba programa MS Project 11. 10. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Optimizirani & učinkoviti procesi v sodobnih »lean« podjetjih 15. 10. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?! 17. 10. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa 21. 10. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Pametne polnilne postaje za električna vozila 22. 10. Ljubljana 1 dan 243,76 €

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija 23. 10. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž 23. 10. Ljubljana 1 dan 241,00 €

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 VBA 12. 11. -29. 11. Ljubljana 40 šolskih ur 1.177,00 €

Intenzivna delavnica Worda in Excela 14. 10. -15. 10. Ljubljana 20 šolskih ur 549,00 €

Excel mojstrski 15. 10. -17. 10. Ljubljana 15 šolskih ur 421,00 €

PowerPoint za napredne uporabnike 22. 10. -23. 10. Ljubljana 10 ur 305,00 €

Excel za zahtevne uporabnike 23. 10. -24. 10. Ljubljana 15 šolskih ur 354,00 €

Excel za poslovne uporabnike 5. 11. -7. 11. Ljubljana 15 šolskih ur 324,00 €

Excel BI akademija 6. 11. -13. 11. Ljubljana 21 šolskih ur 596,00 €

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

Course 20741: Networking with Windows Server 2016 7. 10. -11. 10. Ljubljana 40 ur 1.452,00 €

IT Architect 7. 10. -9. 10. Ljubljana 24 ur 1.208,00 €

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] 21. 10. -25. 10. Ljubljana 40 ur 1.903,00 €

Course 10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure 5. 11. -20. 11. Ljubljana 40 ur 1.452,00 €

UX101: SAP Fiori Cloud Introduction 5. 11. Ljubljana 16 ur 1.818,00 €

UX403: SAP Fiori Elements Development 6. 11. -7. 11. Ljubljana 16 ur 1.818,00 €

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 ZEIDES 2019 24. 10. Ljubljana 1 dan 268,00 €

NLP ZA POSLOVNE SEKRETARKE 2019 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 427,00 €

Konferenca INFOSEK 2019 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

Konferenca CIO FORUM 2019 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

GDPR (ZVOP-2) konferenca 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

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

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

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

Pripravimo se na spremembe DDV 2020 pravočasno! 14. 10. Ljubljana 1 dan 268,00 €

Zahtevnejši poslovni dogodki - računovodski in davčni vidik 24. 10. Ljubljana 1 dan 256,00 €

DDV šola za začetnike 12. 11. -18. 11. Ljubljana 3 dni 719,00 €

Plan B+ Brigita Lazar Lunder s.p., Marije Hvaličeve 19, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)41 516-693, e-pošta: brigita.lazarlunder@planbplus.biz

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Kako v 4 urah do “all-Star” osebnega profila na LinkedInu 24.10. Ljubljana 4 ure 180,00 €

Kako z LinkedInom prodati do 40 % več 19.11. Ljubljana 4 ure 190,00 €

Stran podjetja na LinkedInu – vaš največji vir poslovnih priložnosti 12.12. Ljubljana 4 ure 199,00 €
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 RAZVEDRILO

»

 «

SUDOKU

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 17 XXIV: 6598

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,  

25. oktobra 2019, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x mala stenska   

karta sveta

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:

Butina Bojan 1233 Dob 9041
Pečelin Primož 4226 Žiri 9038
Bračko Borut 2312 Orehova vas 6657

Nada Marinčič, Škofljica: 
Mala stenska karta 

Borut Ocepek, Grobelno:  
Mala stenska karta

Karmen Gostiša, Vrhnika: 
Mala stenska karta 

Bluetooth zvočnik 
SBOX

1 2 5

4 5 9 7

4

6 7 9

1 7 4 8 2 3 5 9 6

6 5 1

2

2 3 8 4

6 9 3
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RAZVEDRILO

»

»

LINUX BEYBA TM

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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K
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