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Zavarovanje kibernetske Zaščite 

Kako poskrbeti za 
varnost na spletu

Kibernetska varnost je izrednega pomena in te-
ga se vse bolj zavedamo. Slovenski podjetniški 
sklad ima v ta namen odprt tudi vavčer, s kate-
rim spodbuja mikro, mala in srednje velika pod-
jetja k zagotavljanju povečanja kibernetske var-
nosti, saj se s tem poveča njihova konkurenč-
nost, dodana vrednost in prihodki. Predmet jav-
nega poziva je sofinanciranje upravičenih stro-
škov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni 
(penetracijski) test. Skrajni rok za oddajo vlog je 
31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da 
je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023. 
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. 
Podjetja pa lahko za varnost na spletu poskrbijo 
tudi z zavarovanjem kibernetske zaščite in se ta-
ko borijo proti vdorom in virusom. Vse več je tu-
di obravnavanih računalniških incidentov, nizov 
dogodkov, ki vplivajo na varnost omrežja, na-
prave ali podatkov. Zavarovanje predstavlja 
enega od ukrepov za povečanje kibernetske 
varnosti za podjetje. Enega takšnih ponujajo pri 
Zavarovalnici Triglav. Namenjeno je predvsem 
malim in srednje velikim podjetjem. Zavarova-
nje vsebuje tako kritja lastne škode kot tudi kri-
tja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb (zava-
rovanje odgovornosti) in lahko obsega več za-
varovanih nevarnosti. Osnovna kritja so odziv 
na incident, stroški ponovne vzpostavitve po-
datkov in programske opreme, odgovornost za 
kršitve zaupnosti in zasebnosti, odgovornost za 
omrežno varnost. Če vam je mar in se zavedate 
nevarnosti, ki pretijo na spletu, je to vsekakor za-
nimiva rešitev.

notre-Dame 

Assassin’s Creed: Unity 
v pomoč pri obnovi 
Notre-Dame 
Po tem, ko je požar močno poškodoval več kot 
800 let staro znamenito pariško katedralo Notre-
-Dame, so se s pomočjo zasebne Fundacije za 
francosko dediščino nemudoma pričela zbirati 
sredstva za obnovo. Ker pa bo rekonstrukcija 
dolgotrajna in izredno zahtevna, se bodo arhi-
tekti in gradbeniki močno zanašali na različna 
slikovna gradiva. 

Pri tem naj bi jim v veliko pomoč bila prav igra 
Assassin’s Creed: Unity, ki se odvija v Parizu leta 
1789 in med drugim vsebuje osupljivo podrob-
no kreacijo katedrale. To je izkušena oblikovalka 
stopenj Caroline Miousse s pomočjo strokov-
njakov in zgodovinarjev ustvarjala kar dve leti. In 
čeprav se njena notranjost zaradi avtorske zako-
nodaje rahlo razlikuje od dejanske, gre po vsej 
verjetnosti za najbolj natančno rekonstrukcijo 
zgradbe v virtualnem svetu. 
Seveda pa to ni edina igra, v kateri si lahko 
pobližje ogledamo znamenito notredamsko 
katedralo. V akcijski pustolovščini The Saboteur 
se je bilo že nekaj let pred Unity mogoče spre-

hoditi po zdaj uničeni strehi. Francoska prestol-
nica bo prav tako osrednja lokacija v prihajajo-
čem Wolfenstein: Youngblood, zato utegnemo 
že kmalu videti še eno upodobitev Notre-Dame 
v videoigrah. 

soF 

Zaključil se je 28. SOF
V Portorožu se je 11. in 12. aprila odvijal že 28. 
Slovenski oglaševalski festival (SOF). Festivalsko 
dogajanje je kot vsako leto zaključila slavnostna 
podelitev nagrad in priznanj. Agencija leta je 
postala Agencija 101, naslov Znamke leta 2019 je 
pripadel A1 Slovenija, nova, najprestižnejša na-
grada SOF-a pa je šla v roke snovalcem dolgo-
ročne kampanje Lahkonočnice, A1 Slovenija in 
agenciji Grey Ljubljana. Oglaševalska osebnost 
leta je Mojca Randl, Oglaševalec leta 2018 pa 
Droga Kolinska/Atlantic Grupa. Na festival 
Cannes Lions bosta odpotovala mlada kreativca 
Andraž Čelik in Tit Lončar. 

Drugi dan festivala smo bili med drugim priso-
tni na predavanju Vloga znamke v digitalnem 
okolju, na katerem so se spraševali tudi, kakšne 
spremembe je prinesla digitalizacija v bančni 
sektor in kako jih naslavlja marketing lokalnih 
bank? Kako novi tržni igralci, kot so digitalne 
banke (N26, Revolut) in ponudniki mobilnih pla-
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čil (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay) vplivajo 
na trg? V tem kontekstu se nam je zdela zanimi-
va naslednja izjava: “Generacija Y bo skoraj za-
gotovo prej odprla transakcijski račun na Face-
booku, saj ga za razliko od banke obišče večkrat 
na dan.” Svet se spreminja in nedvomno zahte-
va nove poglede tudi v bančništvu.

samsung 

Tu je rešitev za hitrejšo 
prijavo na telefonih 
Galaxy S10
Pametni mobilni telefoni družine Galaxy S10 
podjetja Samsung so rezultat 10-letnega 
ustvarjanja izjemnih mobilnih dosežkov in 
nedvomno predstavljajo naslednjo generacijo 
mobilnih inovacij. Uporabniki so bili še pose-
bej navdušeni nad bralnikom prstnih odtisov, 
ki je vgrajen neposredno pod steklo zaslona in 
je zato vedno na dosegu prstov. Navdušenje 
uporabnikov pa na žalost ni trajalo dolgo, saj je 
bil omenjeni način prijave precej počasnejši 
od običajnih bralnikov prstnih odtisov, kar je 
bilo še posebej moteče za tiste, ki so v kratkem 
času večkrat odklenili telefon. 
Na srečo so inženirji podjetja Samsung nezado-

voljnim uporabnikom pametnih mobilnih tele-
fonov Galaxy S10 prisluhnili, saj so znatno pos-
pešili prijavo z uporabo bralnika prstnih odtisov 
pod zaslonom. To so dosegli s posodobitvijo za 
mobilni operacijski sistem Android velikosti le 
6,9 megabajtov, ki je že na voljo za prenos. Nad-
gradnja za aplikacijo Fingerprints pa seveda ni 
na voljo preko spletnega portala Google Play, 
ampak preko spletne trgovine Galaxy. 
Uporabniki pametnih mobilnih telefonov Samsu-
ng Galaxy S10 bodo kmalu deležni še ene izbolj-
šave, in sicer aplikacije za zajem fotografij. Ta bo 
namreč dobila možnost nočnega načina in na-
prednega algoritma za obdelavo fotografij. Poso-
dobitev bo za vse uporabnike pametnih mobil-
nih telefonov Galaxy S10 podjetja Samsung po 
vsej verjetnosti na voljo še pred koncem aprila.

apple 

Triletnik zaklenil iPad 
za kar 48 let

Obstaja veliko razlogov, zakaj starši ne bi smeli 
dajati pametnih telefonov in tabličnih računal-
nikov svojim otrokom. Eden od razlogov je ned-
vomno ta, da otrok lahko zaklene tablični raču-
nalnik Apple iPad za skoraj pol stoletja. To se je 
pred kratkim pripetilo romanopiscu Evanu 
Osnosu v Združenih državah Amerike, saj nje-
gov triletni otrok ni poznal dostopnega gesla 
do njegovega tabličnega računalnika iPad, a ga 
je kljub temu vztrajno poskušal odkleniti. 
Z vnašanjem napačnega dostopnega gesla se 
je čas do ponovnega poskusa neprestano po-
večeval, po zadnjem poskusu pa je malčku tab-
lični računalnik iPad uspelo zakleniti za kar 25 
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milijonov minut ali za približno 48 let. Lastnik 
zaklenjenega tabličnega računalnika se je po 
pomoč obrnil na uporabnike družabnega 
omrežja Twitter, a je bil bolj kot ne deležen šal 
na njegov račun. Zaklenjenega tabličnega raču-
nalnika iPad namreč ni mogoče odkleniti in la-
stniku ne bo preostalo nič drugega kot to, da ta-
blični računalnik ponastavi, a bi lahko ob tem iz-
gubil del podatkov. 
Podobna “dogodivščina” se je leta 2014 sicer pri-
petila tudi nekemu uporabniku pametnega 
mobilnega telefona iPhone. Telefon mu je na-
mreč uspelo zakleniti za kar 23 milijonov minut, 
za to pa je bila “kriva” varnostna funkcija, vgraje-
na v mobilni operacijski sistem iOS, ki jr poskr-
bela, da je blokada iz 60 minut skočila na kar 23 
milijonov minut.

intel 

Zmogljivi Intel Core 
i9-9990XE končno 
naprodaj
Zaradi velikega povpraševanja po procesorjih 
podjetja AMD, konkurenčnemu podjetju Intel 
ne preostane nič drugega, kot da s pospešenim 
tempom razvija nove procesorje. Intel je tokrat 
uporabnikom osebnih računalnikov ponudil v 
prodajo nov procesor, ki ne bo pustil ravnoduš-
nih niti najzahtevnejših uporabnikov. Gre za 
procesor Intel Core i9-9990XE, ki je nekoliko 
specifičen v primerjavi z dosedanjimi procesorji, 
saj ima manjše število jeder, a deluje pri bistve-
no višji frekvenci.

ca. Frekvenca je torej višja kot pri zdajšnjih mo-
delih Core i9-9980XE (do 4,5 gigahercev) in Core 
i9-9900K (5,0 gigahercev). Poleg tega je novinec 
opremljen z manj predpomnilnika L3 (19,25 me-
gabajtov), pri polni obremenitvi pa proizvede 
do 255 vatov toplotne moči. 
Na primerjalnih testih z različnimi merilnimi pro-
grami se je procesor Intel Core i9-9990XE odre-
zal več kot odlično. Pri skoraj vseh preizkusih je 
zasedel prvo mesto, kar ga nedvomno uvršča 
na seznam najzmogljivejših Intelovih procesor-
jev za osebne računalnike in delovne postaje. 
Temu primerna je seveda tudi njegova malop-
rodajna cena, saj je zanj v evropskem prostoru 
treba odšteti kar okoli 3000 evrov. To je skoraj 
1000 evrov več kot za procesor Core i9-9980XE, 
ki po zmogljivosti ne zaostaja veliko in ima za 
preračunavanje podatkov na voljo 18 proce-
sorskih sredic.

google 

V Avstraliji sladoled 
dostavljajo kar z droni

Podjetje Google že več let intenzivno dela na 
številnih projektih, povezanih z avtonomnimi 
vozili. Pri tem se osredotoča predvsem na razvoj 
letečih dronov, ki bodo v prihodnosti zamenjali 
dostavna vozila in uporabnikom samodejno 
dostavljali naročene dobrine. Doslej je bilo obja-
vljenih že veliko posnetkov in informacij o tovr-
stnih dostavnih vozilih, pred kratkim pa je pod-
jetje Google pričelo z dostavo blaga v praksi, in 
sicer v avstralskem mestu Canberra. To je na-
mreč od avstralskih oblasti prejelo vsa potrebna 
dovoljenja za pričetek preizkušanja dostavnih 
avtonomnih letečih vozil v realnem okolju. 
Google z letečimi droni dostavlja predvsem po-
trošniško blago, kot je sladoled, kruh, čokolada 
in celo opremo za šport, kot so na primer žogice 
za golf. Predvsem gre za manjše izdelke, ker so 
enostavni za prevoz. Prebivalci avstralskega 
mesta Canberra se nad droni podjetja Google 
ne pritožujejo preveč, saj so precej tišji od kon-
kurenčnih rešitev. Poleg tega droni nikoli ne pri-
stanejo, ampak se pri dostavi paketa nahajajo na 
višini sedmih metrov, pri spustu paketa na tla pa 
se mora uporabnik nahajati dva metra stran. 
Med poskusno fazo je podjetje Google uspešno 
opravilo več kot 2000 dostav in vse je šlo kot po 
maslu, torej brez nesreč. K temu je veliko prispe-

vala tudi visokoločljiva kamera, ki v realnem ča-
su spremlja okolje, pri tem pa zasebnost upo-
rabnikov ni ogrožena, saj so obrazi ljudi vedno 
zamegljeni. Podjetje Google dostavo blaga 
prične ob 7.30 zjutraj, zadnje dostave pa so 
končnim uporabnikom opravljene ob 16.30. Ker 
so uporabniki nad novo storitvijo podjetja Go-
ogle zadovoljni, verjamemo, da bo računalniški 
gigant to storitev kmalu uvedel tudi v drugih 
večjih avstralskih mestih.

swisscom 

Komercialno omrežje 
5G končno tudi v Evropi

Vse več uporabnikov pametnih mobilnih naprav 
se zanima za mobilno omrežje 5G, saj jim bo pri-
neslo številne prednosti, predvsem v obliki hi-
trejšega prenosa podatkov. Od tega bodo imeli 
veliko korist tudi ponudniki mobilnih storitev, 
saj bodo lahko ponujali storitve, ki so sedaj do-
segljive le uporabnikom klasičnega dostopa do 
svetovnega spleta. To je tudi razlog, zakaj gigan-
ti na področju mobilne telefonije, vključno s po-
nudniki, hitijo s pripravami rešitev, ki bodo zago-
tovile podporo za mobilno omrežje 5G, ki naj bi 
v vseh večjih mestih po svetu v polnem teku za-
živelo še pred koncem letošnjega leta. 
Na srečo je prvo komercialno omrežje 5G odslej 

Procesor Intel Core i9-9990XE ima v primerjavi s 
predhodnikom namesto 18 jeder na voljo “le” 14 
procesorskih jeder in s tem posledično 28 pro-
cesorskih niti. Podatke preračunava pri frekven-
ci 4,0 gigahercev, pri polni obremenitvi pa se 
frekvenca delovanja poveča na kar 5,1 gigaher-
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na voljo tudi v evropskem prostoru, zasluge za 
to pa gredo tehnološkemu gigantu Qualcomm 
in švicarskemu ponudniku storitev mobilne te-
lefonije Swisscom. Prvo komercialno mobilno 
omrežje 5G je bilo kot pričakovano postavljeno 
v Švici, v naslednjih nekaj mesecih pa bo na vo-
ljo tudi v nekaterih večjih mestih držav članic 
evropske unije. Uporabnikom storitev mobilne 
telefonije bodo seveda na voljo tudi pametni 
mobilni telefoni, ki bodo polno združljivi z no-
vim mobilnim omrežjem, saj v nasprotnem pri-
meru pričakovanih koristi ne bo. 

samsung 

Bo novi Galaxy Note 10 
na voljo v štirih 
različicah?
Čeprav je podjetje Samsung nedavno ponudilo 
v prodajo vrhunske pametne mobilne telefone 
družine Galaxy S10, se zahtevnejši in poslovni 
uporabniki še vedno odločajo za model Galaxy 
Note 9, saj naj bi šlo za enega najboljših poslov-
nih telefonov doslej. To je tudi razlog, zakaj upo-
rabniki storitev mobilne telefonije že nestrpno 
pričakujejo njegovega dostojnega naslednika. 
Govorimo o pametnem mobilnem telefonu Ga-

laxy Note 10, za katerega se upravičeno pričaku-
je, da bo še za odtenek boljši v primerjavi z 
zdajšnjim modelom Note 9. 

mobilnim omrežjem 5G, kar pomeni, da bosta 
naprodaj le v izbranih državah. 
Iz doslej razkritih podatkov je še znano, da bi na 
sprednji strani prihajajočega pametnega mobil-
nega telefona Samsung Note 10 lahko ugledali 
celo 2 spletni kameri, na zadnji strani pa se bo-
do nahajali kar 4 digitalni fotoaparati. Poleg kla-
sičnega in osrednjega fotoaparata ločljivosti 
12 milijonov slikovnih točk naj bi novost raz-
polagala še s fotoaparatom ločljivosti 12 mili-
jonov slikovnih točk z možnostjo optične po-
večave, širokokotnim fotoaparatom ločljivosti 
16 milijonov slikovnih točk in tridimenzional-
nim fotoaparatom prav tako ločljivosti 16 mili-
jonov slikovnih točk. Za hitro in zanesljivo po-
ganjanje mobilnega operacijskega sistema 
Android 9.0 Pie in mobilne programske opre-
me bo poskrbel mobilni procesor Qualcomm 
Snapdragon 855 ali Samsung Exynos 9820 
(odvisno od trga prodaje). 
Pametni mobilni telefon Samsung Note 10 bo 
javnosti uradno predstavljen 8. avgusta letos, in 
sicer v okviru Samsungove namenske konferen-
ce. Poznavalci so prepričani, da bo za novost tre-
ba odšteti več kot za model Note 9, kar mnogim 
sicer ne bo všeč, visoko ceno pa bodo pri pod-
jetju Samsung upravičili z uporabo kar 6 slikov-
nih tipal in z zagotovitvijo podpore za mobilno 
omrežje 5G.

Če gre verjeti govoricam, ki so jih sprožili zane-
senjaki spletnega portala SamMobile, naj bi 
podjetje Samsung ponudilo v prodajo kar 4 raz-
ličice pametnega mobilnega telefona Galaxy 
Note 10, pri čemer bosta 2 modela ponujala 
možnost uporabe hitrega mobilnega omrežja 
5G. Modela SM-N970 in SM-N975 bosta podpi-
rala le mobilna omrežja 4G, za prikazovanje slik 
pa bosta uporabljala zaslon s 16-centimetrsko 
oziroma 6,28-palčno diagonalo in 17,1-centime-
trsko oziroma 6,75-palčno diagonalo. Modela 
SM-N971 in SM-N976 bosta enaka prej omenje-
nima modeloma, le da bosta polno združljiva z 
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kreDitne kartice 

Applova obsedenost s 
podrobnostmi

Pred kratkim smo poročali o tem, da je tudi pod-
jetje Apple vstopilo v svet kreditnih kartic. Gre 
namreč za klasično kreditno kartico, pri kateri je 
treba vse obveznosti nakupovanja poravnati 
enkrat mesečno, sredstva za to pa gredo z upo-
rabnikovega bančnega računa. Kreditna kartica 
Apple naj bi bila brez mesečnih stroškov in bo 
omogočala plačilo na več obrokov, česar smo 
vajeni uporabniki kreditnih kartic pri slovenskih 
bankah, bodo pa obresti tu relativno visoke. 
Podjetje Apple bo svojo prvo fizično kreditno 
kartico ponudilo v sodelovanju z banko Gold-
man Sachs, ta pa bo izdelana iz titana, kar po-
meni, da bo lahka, čvrsta, prožna, nerjaveča, ne-
strupena in ne bo povzročala alergijskih reakcij. 
Čeprav Applova kreditna kartica ne bo prva 
kovinska kreditna kartica v zgodovini, bo kot 
prva izdelana na način enotnega ohišja, kar je 
značilno tudi za ohišja Applovih osebnih raču-
nalnikov MacBook in Mac mini. Kreditna karti-
ca bo opremljena še z logotipom podjetja 
Apple, na sprednji strani pa bo vgravirano le 
ime njenega lastnika. 

Uporaba prve kreditne kartice podjetja Apple 
ne bo ravno poceni. Obresti naj bi namreč zna-
šale med 13 in 23 odstotki, kar je precej več kot 
pri klasičnih kreditnih karticah.

sony crystal leD 

Zaslon nepredstavljive 
ločljivosti 16K

Na trgu že najdemo nekaj televizijskih zaslonov, 
ki za prikaz slik ponujajo ločljivost 8K oziroma 
7680 x 4320 slikovnih točk. To v praksi pomeni, 
da televizorji za prikazovanje slik uporabljajo kar 
33 milijonov osvetljenih slikovnih točk, kar seve-
da pripomore h kristalno čistemu prikazu slik. 
Nedvomno pripomore tudi dejstvo, da pri teh 
televizorjih ne najdemo osvetljave “od zadaj”, 
kot je to na primer običajno pri klasičnih LED te-
levizorjih, ki posledično nudijo precej manj ka-
kovosten izris slik. 

Trenutno v ločljivosti 8K televizijske vsebine pri-
kazuje zgolj japonska lokalna državna televizija 
NHK. Ta je namreč pred kratkim kot prva na 
svetu začela oddajati hibridni satelitski televizij-
ski kanal, ki vsebino prikazuje tako v ločljivosti 
4K kot v ločljivosti 8K oziroma 7680 x 4320 sli-
kovnih točk. Omenjeni satelitski televizijski ka-
nal oddaja 12 ur dnevno, njihov format Super 
Hi-Vision pa poleg video vsebine z ločljivostjo 
8K omogoča še prenos zvoka, standarda 22.2 in 
povprečno frekvenco 120 sličic na sekundo. V 
prihodnosti se bo prikaz slik povečal na 240 sli-
čic na sekundo. 
Kljub temu, da ločljivost 8K še sploh ni zaživela, 
so pri podjetju Sony šli še korak dlje, saj so prip-
ravili prvi televizor z impresivno ločljivostjo 16K 
oziroma 15.360 x 8640 slikovnih točk, kar v pra-

ksi pomeni kar 132,7 milijonov slikovnih točk 
oziroma 16-krat več, kot jih najdemo pri zaslo-
nih ločljivosti 4K. Novi televizor podjetja Sony 
se ponaša tudi z velikostjo, saj v dolžino meri 
kar 19,2 metra, v višino pa 5,4 metra. Pri podje-
tju Sony so za predstavitvene namene na novi-
cu predvajali dokumentarni film o naravi, pri če-
mer je bil film posnet v ločljivosti 8K in pretvor-
jen v ločljivost 16K. Pri tem je bil uporabljen po-
seben algoritem, ki je nadomestil manjkajoče 
točke na zaslonu.

moZilla 

Firefox 67 za še večjo 
zaščito spletnih 
uporabnikov
Žalostno, a resnično. Nekdaj zelo priljubljen 
spletni brskalnik Mozilla Firefox danes uporablja 
le še dobrih 9 odstotkov uporabnikov, kar je 
manj od deleža uporabnikov, ki prisegajo na Mi-
crosoftov zastareli brskalnik Internet Explorer. Ta 
namreč trenutno obvladuje več kot desetino tr-
žnega deleža brskalnikov, kar organizaciji Mozil-
la seveda ne more biti v ponos. Na srečo so pro-
gramerji pošteno zavihali rokave in pripravili no-
vo različico spletnega brskalnika Firefox, ki pri-
naša kar nekaj uporabnih novosti. 
Glavna novost spletnega brskalnika Firefox 67 
so nedvomno novi mehanizmi za zaščito upo-
rabnikov in njihove zasebnosti na svetovnem 
spletu. Oba varnostna mehanizma so progra-
merji organizacije Mozilla pripravili v sodelova-
nju s podjetjem Disconnect, katerega ključna 
dejavnost je razvoj aplikacij in storitev za zaščito 
zasebnosti uporabnikov. Pri novi različici spletne-
ga brskalnika Mozilla bo samodejno vključena 
zaščita proti tako imenovanemu prikritemu ru-
darstvu, saj bo brskalnik samodejno onemogočil 
zagon vseh programskih dodatkov, ki nepridi-
pravom omogočajo koriščenje računalniške mo-
či žrtvinega računalnika za rudarjenje kriptovalut. 
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Prihajajoči spletni brskalnik Mozilla Firefox 67 bo 
opremljen tudi s sistemom za preprečevanje iz-
delave prstnih odtisov končnih uporabnikov, kar 
pomeni, da bodo ti zaščiteni tudi pred oglaše-
valskimi podjetji. Ta se pogosto poslužujejo tudi 
prikritih metod za prepoznavanje uporabnikov 
na podlagi različnih dejavnikov, kot so spletni 
brskalnik, ki ga uporabljajo, razširitve njihovih 
brskalnikov, njihove naslove IP, operacijske siste-
me in podobno. To naj bi bilo doslej oglaše-
valskim agencijam onemogočeno. 

Novi mehanizmi za zaščito uporabnikov in nji-
hove zasebnosti na svetovnem spletu so že na 
voljo v poskusni različici spletnega brskalnika 
Mozilla Firefox 67 in bodo na voljo tudi v stabil-
ni različici, le da bodo privzeto izključeni. V sple-
tnem brskalniku Mozilla Firefox 68 pa bodo ti 
varnostni mehanizmi že privzeto vključeni za 
vse uporabnike.

amaZon 

Zaposleni prisluškujejo 
pogovorom z Alexo

Po podatkih portala Bloomberg, Amazon zapo-
sluje več tisoč ljudi, ki poslušajo avdio zapise po-
govorov uporabnikov zvočnika Echo. Glavni cilj 
je izboljšanje programske opreme zvočnika, je 
pa Amazonova poteza vsekakor malce nespa-
metna, saj smo ravno v času, ko je zaupanje 
uporabnikov do deljenja zasebnih podatkov ze-

lo nizko. Ali bo Amazon še naprej nadaljeval s 
prisluškovanjem uporabnikom? Dokler ne bo 
prišlo do resne grožnje ali kazni, verjetno da. 
Ekipa zaposlenih, ki analizira avdio posnetke po-
govorov z glasovno asistentko Alexo, šteje več 
tisoč ljudi po vsem svetu. Od Bostona, Indije, 
Romunije, do Argentine in ostalih držav zapos-
leni analizirajo posnetke, ki nastajajo v interakci-
ji Alexe in uporabnikov preko pametnega zvoč-
nika Echo. Dva izmed zaposlenih v “recenzijski 
ekipi” sta za Bloomberg povedala, da mora vsak 
zaposleni v delovniku poslušati 1000 avdio da-
totek. Transkripti posnetkov nastajajo na dnevni 
ravni, potem sledi analiza in nato še rezultati, ki 
stremijo k izboljšanju Alexe, programske opre-
me, ki poganja Amazon Echo. 
Če se sprašujete, ali gre v tem primeru za kršitev 
zasebnosti uporabnikov, verjetno niste edini. V 
določenih primerih posnetkov poslušalci slišijo 
različne stvari, od potencialno nelegalnih do ze-
lo motečih. Če samo pomislimo, kaj vse se doga-
ja v domovih uporabnikov z zvočnikom Echo, si 
lahko vsaj delno predstavljamo, kaj vse posname 
Echo. Amazonov predstavnik za odnose z jav-
nostmi je dejal: “Da lahko izboljšamo uporabni-
ško izkušnjo, analiziramo zelo majhen delež 
Alexa glasovnih posnetkov”. Kaj točno pomeni ta 
“majhen delež”, ni znano, vsekakor pa je že samo 
približek 1000 posnetkov dovolj, da se upraviče-
no lahko vprašamo po zasebnosti uporabnikov.  

Uporabniki se lahko odločijo, da ne bodo sode-
lovali v različnih razvojnih postopkih, Amazon 
pa nikjer eksplicitno ne pove, da Echo uporab-

nike lahko poslušajo njihovi zaposleni. Trenutno 
je na svetu preko 100 milijonov uporabnikov 
pametnega zvočnika Alexa, mnogi od potenci-
alnih kupcev pa se za nakup ne odločijo, saj se 
bojijo ravno zgoraj opisanega scenarija: Amazo-
novega prisluškovanja. Bloombergovo razkritje 
vsaj delno potrjuje zaskrbljenost teh kupcev, 
Amazon pa s tem verjetno že v začetku izgublja 
opazen delež uporabnikov. 

Files 

Spomladansko čiščenje 
tudi za Android

Tudi vaš mobilni telefon čez leto prenese sto in 
eno nepotrebno datoteko s svetovnega spleta. 
Sedaj je čas, da končno naredite red in počistite 
nepotrebno navlako. Files je aplikacija podjetja 
Google, ki je namenjena uporabnikom pamet-
nih telefonov, da hitro in enostavno preverijo, 
kakšne datoteke imajo na telefonu. Aplikacija na-
mreč podpira vse od slikovnih do video, glasbe-
nih in tekstovnih datotek. 
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POSTANITE 
NADZORNIK!

www.postaninadzornik.si

29. maj, 5. in 12. junij 2019,  
Planet GV, Ljubljana

Aplikacijo je mogoče prenesti s spletnega porta-
la Google Play in je popolnoma brezplačna. Ko-
ristna je predvsem zato, ker vse datoteke združi 
na enem mestu, tako da ni potrebno brskati po 
telefonu in iskati stvari, ki so že zdavnaj označene 
za večno izgubljene. Prav tako je mogoče prena-
šati datoteke iz računalnika na telefon in obratno 
brez povezave, omogočeno pa je tudi hitro nala-
ganje v oblačne storitve. Aplikacija je na voljo na 
povezavi: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.google.android.apps.nbu.files 
Google je sicer izdal zelo zanimiv videoposne-
tek, kjer aplikacija čisti tudi umazan zaslon, ven-
dar je dodatek v aplikaciji deloval zgolj 1. aprila. 

microsoFt winDows 10 

Konec varnega 
odstranjevanja 
pomnilniških USB ključev
Verjetno smo se že vsi srečali z dilemo, kako 
odstraniti pomnilniški USB ključ iz računalnika. 
Ali preprosto potegniti USB ključ iz priključka ali 
“pravilno” odstraniti napravo? Te dileme upo-
rabniki operacijskega sistema Windows 10 ne 
bodo več imeli, saj posodobitev Windows 10 
različice 1809 omogoča hitro in varno odstra-
njevanje pomnilniških ključev. Gre za funkcio-
nalnost “Quick removal”, ki poskrbi za to, da po-
datki na pomnilniškem USB ključu ostanejo var-
no shranjeni tudi v primeru, ko ga povlečemo iz 
računalnika brez varne odstranitve. 
Uporabnikom drugih operacijskih sistemov pri-
poročamo, da uporabijo postopek varne 
odstranitve pomnilniškega USB ključa, saj de-
jansko obstaja razlika, če ga odstranimo na pra-
vilen način. Raziskave kažejo, da je tistih nekaj 
dodatnih sekund, v katerih je USB nared za var-
no odstranjevanje, pomembnih za shranjevanje 
podatkov in programske opreme. Ne glede na 
to pa je tveganje za izgubo podatkov odvisno 
predvsem od operacijskega sistema in načina 

uporabe USB ključa. 
Če torej ne želite izgubiti pomembnih podat-
kov, shranjenih na pomnilniškem USB ključu, 
vam priporočamo, da uporabite postopek var-
ne odstranitve. Če pa uporabljate operacijski 
sistem Windows 10, različice 1809, vam tega ni 
treba početi, saj bo za varnost vaših podatkov 
poskrbela funkcionalnost “Quick removal”.

kaspersky lab

Igra prestolov ustoličila 
viruse na naprave 
uporabnikov
Kaspersky Lab ugotavlja: najbolj priljubljene se-
rije, zlorabljene za širjenje zlonamerne pro-
gramske opreme so nanizanke Igra prestolov 
(Game of Thrones), Živi mrtveci (The Walking 
Dead) in Puščica (Arrow). 

TV oddaje in serije so dandanes dostopne tudi 
preko nelegalnih kanalov. Sledilniki datotek .torrent 
in nelegalne platforme lahko pošljejo datoteko, ki 
se zdi kot epizoda TV-serije, a je v resnici zlonamer-
na programska oprema s podobnim imenom. 
Raziskovalci Kaspersky Lab so opazili, kako 
preprosto so lahko oddaje nadomeščene z zlona-
merno programsko kodo. Na vrhu seznama je 
Igra prestolov, prek katere je bilo leta 2018 napa-
denih 20.934 uporabnikov oziroma 17 odstotkov 
vseh okuženih piratskih vsebin. Sledita Živi mrtve-
ci z 18.794 in Puščica z 12.163 primeri napadenih 
uporabnikov. Številke so takšne kljub dejstvu, da 
leta 2018 ni bilo novih epizod Igre prestolov, osta-
le oddaje pa so bile odmevno oglaševane. 
“Razširjevalci zlonamerne programske opreme 
izkoriščajo vsebine, po katerih je veliko povpra-
ševanje na piratskih spletnih straneh. Glede na 
to, da nova sezona nanizanke Igra prestolov pri-
haja ta mesec, želimo opozoriti, da je velika ver-
jetnost, da bo v nove epizode zamaskirana zlo-
namerna koda,” izpostavlja Anton V. Ivanov, var-
nostni raziskovalec Kaspersky Lab. 
Kaspersky Lab zato priporoča: 
• Uporabljajte ugledne ponudnike storitev za 

distribucijo video vsebin. 
• Bodite pozorni na končnice prenesenih dato-

tek, te ne smejo imeti končnice .exe. 
• Bodite pozorni na avtentičnost spletne strani. 
• Ne klikajte sumljivih povezav. 
• Uporabljajte zanesljivo rešitev za celostno zaš-

čito, kot je Kaspersky Security Cloud. 

evropska unija 

EU zaradi lokacijskih 
omejitev ostro proti 
ponudnikom iger 
Na območju Evropske unije so konec lanskega 
leta v veljavo stopila nova pravila o spletnih sto-
ritvah in izdelkih, ki prepovedujejo tako imeno-
vano geoblokiranje. To v praksi pomeni, da 
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odslej ponudniki spletnih storitev in spletni tr-
govci ne smejo več blokirati ali zavračati kupcev 
oziroma digitalne vsebine zgolj zato, ker so fizič-
no locirani v drugi državi članici. To velja tudi za 
uporabo plačilnega sredstva, izdanega v drugi 
državi članici.

Državljani evropske unije imajo oziroma bi mo-
rali imeti povsem enake možnosti in pravice v 
vseh državah članicah. To pomeni, da imajo vsi 
državljani enake možnosti in pravice dostopa 
do izdelkov preko spleta, pri najemu avtomobi-
la, nakupu vozovnic, rezervacij letov, nakupu 
iger in podobno. Kupci morajo odslej imeti ne 
glede na prebivališče ali lokacijo enake pogoje 
nakupa. To pomeni, da bodo morale biti cene 
na spletni strani (kot na primer Amazon) enake, 
ne glede na lokacijo končnega kupca, kar seve-
da ne drži za stroške pošiljanja. 

Ker pa se vsi ponudniki spletnih iger ne držijo 
pravil glede prepovedi lokacijskih omejitev, je 
potrošnikom na pomoč priskočila Evropska ko-
misija. Ta je na nelegalnost lokacijskih omejitev 
že opozorila številne vodilne ponudnike tovr-
stnih storitev, kot so Valve, Bandai Namco, Cap-
com, Focus Home, Koch Media in ZeniMax. Če 
omenjeni s sporno prakso ne bodo kmalu pre-
nehali, jih bo s strani Evropske unije doletela ka-
zen. V primeru, da bodo ponudniki spletnih iger 
spoznani za krive kršenja prepovedi lokacijske 
omejitve, bi kazen za takšno “prakso” lahko zna-
šala do 10 odstotkov letnega prometa družbe.

stage one - esports 

V Ljubljani odprl vrata 
igričarski lokal

S 1. aprilom je v centru Ljubljane zaživel bar, ki se 
ga bodo najbolj razveselili ljubitelji videoiger in 
e-športa. Stage One - Esports na Borštnikovem 
trgu namreč poleg pijače in prigrizkov omogo-
ča igranje iger na zmogljivih računalnikih ter ta-
ko na sodobnih kot na retro konzolah. V pripravi 
so tudi že turnirji, lige in druga tekmovanja, na 
katerih se bodo e-športniki potegovali za pri-
vlačne in bogate nagrade. 

Stage One je nastal z željo po razširitvi igričarske 
scene v Sloveniji in razbijanju stereotipov, ki se 
je drži. Prav tako so ljubitelji iger končno dobili 
prostor, kjer se lahko ob igranju podružijo tudi 
osebno ter hkrati spoznajo nove ljudi z enakimi 
interesi. Na svoj račun bodo prišli tudi neprofe-
sionalni e-športniki, saj zasedba Stage One na-
merava pomagati pri ustanavljanju novih ekip 
ter pri podpori in promociji že obstoječih. 
V lokalu se trenutno nahaja 10 vrhunskih raču-
nalnikov, ki jih poganjata AMD-jeva Ryzen 5 in 
RX 590, 144Hz monitorji Benq in prvovrstna 
oprema igričarskega elitneža Razer. Za udobje 
in pravilno držo ob igranju skrbijo igričarski sto-
li UVI z dvema dodatnima in po potrebi odstran-
ljivima blazinama. 
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Dirkaške navdušence bo razveselil sedež z vola-
nom Playseat, ki ga je za bolj realistično in raz-
burljivo izkušnjo možno opremiti z VR očali 
Oculus Rift. Ljubiteljem drugih platform so na 
voljo konzole PlayStation, Xbox, Alienware ter 
retro sistemi z veliko bazo naslovov iz videoigri-
čarskih začetkov. Če bi se radi malo oddahnili od 
sedenja pred zaslonom, se lahko kratkočasite z 
zbirko stripov in družabnih iger. Z namenskim 
ločenim prostorom je poskrbljeno tudi za “stre-
amerje”, saj se v njem nahaja kakovostna opre-
ma za snemanje in prenos video vsebin. 

okrogel zaslon s 3-centimetrsko oziroma 
1,2-palčno diagonalo in ločljivostjo 360 x 360 sli-
kovnih točk. Zagotovljena bo tudi neposredna 
povezava z Googlovim digitalnim asistentom. 

Včlanitev z brezplačno registracijo na spletni 
strani prinaša možnost ugodnejšega plačevanja 
storitev z valuto Stage Coins (STC). Za eno uro 
igranja boste odšteli 5 € ali 300 STC, za tri 11 € ali 
700 STC, za cel dan pa 20 € ali 1800 STC. Ura v 
navidezni resničnosti Oculus Rift vas bo stala 15 
€ ali 1000 STC, z retro konzolami pa se lahko po-
zabavate kar brezplačno.

google 

Kaj nam bo prinesla 
pametna ura Google 
Pixel Watch?
Pametne ročne ure so med uporabniki postale 
pravi hit. Z njimi si namreč lažje organiziramo 
dan, sledimo neštetim dogodkom in beležimo 
svoje aktivnosti. Ker naj bi se povpraševanje po 
tovrstnih izdelkih kmalu še dodatno povečalo, 
ne preseneča, da so zanimanje zanje izrazili tudi 
pri podjetju Google. Na to kaže nedavni patent 
za pametno ročno uro, ki ga je računalniški gi-
gant predložil ameriškemu patentnemu uradu 
(U.S. Patent and Trademark Office – USPTO). 
Pametna ročna ura Google Pixel Watch naj bi 
predstavljala neposredno konkurenco pametni 
uri Apple Watch, pri čemer naj bi bila ta povsem 
prilagodljiva željam končnega uporabnika. No-
vost bo temeljila na osnovi mobilnega operacij-
skega sistema Google Wear OS, saj ponuja vse, 
kar potrebujemo za vsakodnevna opravila, 
vključno z zabavo. Preostala strojna oprema no-
vosti bo po vsej verjetnosti obsegala še mobilni 
procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 

Podjetje Google bo napredno pametno ročno 
uro Pixel Watch po vsej verjetnosti javnosti 
predstavilo že letos, in sicer v okviru oktobrske 
konference. Novost verjetno ne bo ravno poce-
ni, saj naj bi bilo zanjo v prosti prodaji treba 
odšteti med preračunanimi 348 in 464 evri. Več o 
novinki bo znanega v prihodnjih nekaj mesecih.

microsoFt 

Windows XP se je 
končno poslovil

Microsoft je aprila 2014 ukinil vsakršno obliko 
podpore za operacijski sistem Windows XP, ki je 
bil prisoten več kot desetletje. To pomeni, da 
zanj že dlje časa ni več na voljo niti najnujnejših 
varnostnih popravkov, njegovi uporabniki pa so 
prepuščeni milosti in nemilosti spletnih kriminal-
cev. Kljub temu je operacijski sistem Windows 
XP med računalniškimi zanesenjaki še vedno de-
ležen veliko občudovanja, aktivno pa ga še ved-
no uporablja okoli 2 odstotka uporabnikov. 
Delež uporabnikov zastarelega operacijskega 
sistema Windows XP se bo po prepričanju po-
znavalcev znatno zmanjšal, saj se je zaključila 
razširjena podpora za Windows Embedded 
POSReady 2009. S tem so uporabniki operacij-
skega sistema Windows XP izgubili vse možnos-
ti za nameščanje varnostnih popravkov. Z 
majhno spremembo v registru je bilo namreč 
doslej še mogoče “prepričati” operacijski sistem 
Windows XP, da se predstavlja kot različica Em-
bedded. Podjetje Microsoft je to početje odsve-
tovalo, a “trika” ni nikoli onemogočilo. 
Pri tem naj še omenimo, da si je operacijski 
sistem Windows XP zagotovil rekord najdlje 
podprtega operacijskega sistema na svetu. Ta 
je namreč (sicer neuradno) popravke preje-
mal kar zavidljivih 17 let in 7 mesecev. Verja-
memo, da bo ta rekord zagotovo ostal nepo-
ražen za vedno.

microsoFt eDge 

Preizkusite novi 
Microsoft Edge s 
pogonom Chromium
Če ste na tekočem z dogajanjem na področju 
spletnih brskalnikov, ste zagotovo seznanjeni s 
tem, da je podjetje Microsoft konec lanskega le-
ta uradno potrdilo, da pripravlja povsem novi 
spletni brskalnik Edge, ki bo temeljil na osnovi 
pogona Chromium. Ta je med drugim upora-
bljen v brskalnikih Google Chrome, Opera, Vivi-
aldi in nekaterih drugih. Microsoft bo sicer zara-
di združljivosti s spletnim brskalnikom Internet 
Explorer moral pri novincu obdržati združljivost, 
a to naj ne bi vplivalo na nove možnosti brskal-
nika Edge. Pogon z novimi možnostmi bo v 
spletni brskalnik Edge vpeljan postopoma, de-
ležni pa ga bodo le uporabniki operacijskega 
sistema Windows 10. 
Če vas daje radovednost, kako se novi Microsof-
tov spletni brskalnik Edge s pogonom Chro-
mium obnese v praksi, ga lahko že preizkusite, 
in sicer kot zgodnjo poskusno različico. Za pre-
nos je na voljo na spletni povezavi https://bit.
ly/2UABeeg. Čeprav še ni namenjen vsakodnev-
ni uporabi, je dovolj stabilen, da bomo lahko z 
njim brez večjih težav brskali po spletu. Med šte-
vilnimi možnostmi, ki jih novost prinaša, gre iz-
postaviti predvsem možnost prijave v brskalnik z 
Microsoftovim uporabniškim računom, razširitve 
pa so na voljo preko portala Microsoft Store. Priv-
zeta spletna stran je spletni iskalnik Bing, med-
tem ko so novice prikazane v okviru spletne sto-
ritve Microsoft News, kar je sicer razumljivo, saj je 
brskalnik Edge vendarle Microsoftov izdelek. 

Ena izmed ključnih prednosti Microsoftovega 
spletnega brskalnika Edge s pogonom Chro-
mium je tudi ta, da je na voljo za prenos kot sa-
mostojen izdelek. To v praksi pomeni, da ga bo-
do lahko prosto namestili vsi, ki uporabljajo Mi-
crosoftov operacijski sistem Windows 10.
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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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»

»

.. evropska unija je potrDila Za mnoge sporno Direktivo o avtorskih pravicah in enotnem Digitalnem trgu. kaj se bo spremenilo 
oZiroma kaj to pomeni v praksi, smo se pogovarjali Z jako repanškom, specialistom Za pravo in management meDijev, komunikacij in 
Digitalnega poslovanja ..

Kako bo z avtorskimi pravicami na 
enotnem digitalnem trgu?

AKTUALNO

»

Avtorji bodo na podlagi nove direktive lahko 
zahtevali ustrezno poplačilo za uporabo svojih 
del na spletu. Kaj lahko na tem področju priča-
kujemo v praksi? 
Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digi-
talem trgu prinaša številne spremembe na po-
dročju varstva avtorske pravice v Evropski uniji. 
Ključna člena direktive sta 11. in 13. člen (v konč-
nem besedilu direktive 15. in 17. člen). Temeljni 
cilj direktive, torej ustrezno povečanje udeležbe 
avtorjev in imetnikov avtorskih pravic v spletnih 
prihodkih, velja pozdraviti in podpreti. V praksi 
bo zaradi svoje narave – gre za direktivo, ki drža-
vam članicam določa zgolj okvirne določbe, ki 
jih morajo še prenesti (implementirati) v svoj 
pravni red (nacionalne zakone), še zelo pestro. 
Vsekakor bo končni učinek direktive moral zas-
ledovati temeljne cilje, med njimi tudi večje pla-
čilo avtorjem za njihovo delo in preprečevanje 
nezakonitih reprodukcij in distribucij avtorskih 
vsebin na spletu. Ključna težava bo vpeljava sis-
tema, ki bo urejal pravično in enakopravno pla-
čilo za avtorje in druge deležnike, ne le za 

posrednike in izbrane igralce na digitalnem tr-
gu. Do tja pa je pot še dolga. 
 
Je nova zakonodaja korak v pravo smer na po-
dročju pravic avtorjev, digitalnega sveta in 
svobode izražanja? 
Na vprašanje je mogoče odgovoriti le za da ali 
ne. Na področju pravic avtorjev in imetnikov 
avtorskih pravic v informativnih medijih je to 
korak v pravo smer, saj številni mediji v resnici 
potrebujejo dodatne vire prihodkov, sicer jim 
grozi izumrtje. Pravilno je, da se v mali državici 
na križišču fizičnih in digitalnih poti avtorjem 
kulturnih del (glasbena, književna, avdiovizual-
na...) zagotovi ustrezno varstvo in zlasti popla-
čilo za uporabo njihovih del na spletu. Ali je 
predlagana rešitev v novi direktivi ustrezna, pa 
je drugo vprašanje. Ko sprašujete o digitalnem 
svetu in svobodi izražanja, pa je za oboje moč 
ugotoviti, da vsaka regulacija, četudi dobrona-
merna, posega v razvoj digitalnega okolja in v 
primeru omejitev pretoka vsebin, vpliva na svo-
bodo izražanja. 

Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem di-
gitalnem trgu ponudnikom spletnih vsebin 
neposredno nalaga odgovornost, da vzposta-
vijo filter za preverjanje različne vsebine in de-
la, ki so jih naložili njihovi uporabniki. Kaj to po-
meni v praksi? 
Vprašanje se nanaša na 13. (17.) člen direktive, ki je 
najbrž eden najbolj kontradiktornih v vsej zgo-
dovini Evropske unije. Danes je zgodba sledeča: 
ponudniki vsebin (npr. YouTube, Najdi.si, Facebo-
ok, Instagram ...) niso dolžni preverjati avtorstva 
vsake vsebine, ki se naloži na njihove strani. Ko 
od prizadetega avtorja dobijo vlogo za umik vse-
bine (“takedown notice”), morajo vsebino bodisi 
odstraniti, bodisi tvegajo pravne posledice. Člen 
13 pa sedaj nalaga ponudnikom vsebin (ne le 
“velikim” ameriškim igralcem), da vzpostavijo 
ustrezne sisteme za “filtriranje” vsebin. Čeprav so 
iz besedila direktive umaknili besedico “filter”, saj 
je ta povzročala največ gneva, pa je pomen do-
ločbe ostal enak (nekje sem zasledil anekdoto na 
to temo – če direktiva zahteva, da v sobo pripe-
ljem veliko afriško žival s štirimi nogami, okli in ril-

PROFESIONALNA REŠITEV 
ZA VAŠ RANJENI TELEFON!

Popravila stekel in ekranov ter odprava vseh težav:
ORIGINALNI DELI   |   OHRANJENA GARANCIJA   |   HITRO   |   UGODNO

Emonagram d.o.o., Riharjeva 26, Trnovo, Ljubljana   |   www.emonagram.si
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Jaka Repanšek 
(univ. dipl. prav-
nik, MBA), je spe-
cialist za pravo in 
m a n a g e m e n t 
medijev, komuni-
kacij in digitalne-
ga poslovanja ter 
vodja sekcije za 
regulativo in oko-
lje Slovenske di-
gitalne koalicije.

cem, gre najbrž za slona, pa če mu rečemo filter 
ali ne). YouTube primerljiv filter že pozna (Con-
tentID), drugi ponudniki jih bodo morali razviti 
ali kupiti, kar bo v stisko potisnilo številne manjše 
in srednje velike ponudnike, ki predstavljajo veli-
ko večino v Evropski Uniji. Pri tem jim izjeme (3 
leta od začetka delovanja, število unikatnih obi-
skovalcev in promet), ne bodo veliko pomagale, 
saj jih bo večina te kriterije hitro izpolnila. V praksi 
je torej pričakovati številne zaplete in težave, 
kljub dobremu namenu zakonodajalca. 
 
Kritiki direktive pravijo, da bo ta omejila svobodo 
govora, kar pomeni cenzuro spleta. Zagovorniki 
menijo nasprotno. Kdo je bliže resnici? Izgublja-
mo svobodni internet ali je to pretirano reči? 
Oboji imajo prav, odvisno od zornega kota. Pravič-
no poplačilo avtorjem informativnih (novičarskih) 
medijev je dobrodošlo za utrjevanje pravice do 
informiranosti o kakovostnih avtorskih vsebinah 
vseh nas. Na drugi strani se razni filtri lahko razvi-
jejo v male orwelovske pošasti, zlasti v državah, ki 
bodo na ta način čim strožje varovale svoj (kultur-
ni) kibernetski prostor, denimo Francija. Tam je že 
iz nastopov njenih predstavnikov v postopku 
sprejemanja pričakovati zelo restriktivno imple-
mentacijo direktive. Ponudniki spletnih storitev 
na francoskem trgu bodo vsekakor investirali več 
denarja za odvetnike in pravne strokovnjake. 

Kdo bo potegnil kratko in komu bo direktiva 
na koncu koristila? 
Govoriti o tem je še prezgodaj. Namigovanja, da 
bodo zmagovalci “veliki ameriški igralci”, kot sta 
Google in Facebook, so lahko netočna, saj so 
kljub razvitim filtrom in velikim sredstvom za 
vlaganja v razvoj, najbolj na udaru regulatorjev 
in lahko pričakujejo tudi najvišje kazni. Bojim se, 
da bodo številne storitve na evropskih tleh okr-
njene in jih bomo uporabljali kot naročniki ame-
riških ali indijskih ponudnikov. Velika Britanija je 
tudi lahko zmagovalec, če bo po Brexitu spreje-
la liberalnejšo zakonodajo. 
 
Pri spornih členih nekateri med drugim opo-
zarjajo, da bodo spletni giganti še vedno zas-
lužkarji, saj imajo trenutno edini na voljo siste-
me za filtriranje, ki jih bodo prodajali manjšim 
podjetjem, prizadetim v okviru direktive. Je to 
zelo verjeten scenarij? 
To je eden od scenarijev, na trgu se bodo ponu-
dili tudi neodvisni razvijalci programske opre-
me. A do prenosa direktive v nacionalne pravne 
rede je še do 2 leti (odvisno od posamezne dr-
žave) in prav to bo ključno: kako bodo posame-
zne države “prevedle” direktivo v svoj zakon. Tu 
je pričakovati še ostre boje na domačih zakono-
dajnih parketih in Slovenija nejbrž ne bo izjema. 
Upamo lahko le, da bomo imeli pri spreminjanju 

avtorske zakonodaje v mislih tako avtorje kot tu-
di domačo medijsko in digitalno industrijo. 
 
Kolikšno finančno breme pa to lahko prinese 
za spletne platforme/medije v Sloveniji? Mor-
da posledično tudi za uporabnike spleta? Bo-
do mogli plačevati za vsebine? Kaj to pomeni 
za agregate novic? 
Odvisno od vsebine, ki jo ponujajo. Kdor ponu-
ja lastno vsebino ali vsebino pogodbenih (li-
cenčnih) partnerjev, ne bo imel pomembnih 
stroškov ali težav, ostali bodo morali namestiti 
ustrezne filtre ali najti drug primeren način. Je 
pa res, da v Sloveniji veliko ponudnikov pade v 
polje izjem od pravil direktive, ne pa vsi.

14. maja 2019, Ljubljana

ENERGETIKA in OKOLJE ’19 

NOVOSTI OBNOVLJIVIH  
VIROV ENERGIJE

e: info@prosperia.si
i: www.prosperia.si

t: + 386 (0)1 437 98 61 
m: + 386 (0)31 717 599

Prijavite se:

DEVETI FORUMPROGRAM
14. maj, od 9. do 15. ure, Ljubljana (Kristalna palača, BTC)

Utrinki iz programa:

FOTOVOLTAIKA PODIRA REKORDE 
Sončna energija v boju s klimatskimi spremembami,
 dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL

 E8
Koncept za masovno polnjenje e-vozil, 

Uroš Podgoršek, Eles

DUNAJ ZA PRIHODNOST
Največja toplotna črpalka v srednji Evropi, 
dr. Rusbeh Rezania, Wien Energie GmbH 

S priložnostmi OVE vas bo v vlogi govorcev seznanilo 
16 vodilnih strokovnjakov s področja energetike in okolja:

mag. Hinko Šolinc (Ministrstvo za infrastrukturo), dr. Robert Golob (GEN-I), 

mag. Aleksander Mervar (Eles), Martin Novšak (GEN energija), mag. Tanja 

Bolte (Ministrstvo za okolje), mag. Rok Vodnik (Petrol), dr. Peter Novak 

(Energotech), dr. Matjaž Eberlinc (HSE), mag. Borut Rajer (Borzen), dr. 

Tomislav Tkalec (Focus), dr. Ivan Šmon (Elektro Gorenjska), Alenka Loose 

(MOL), mag. Duška Godina (Agencija za energijo).
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AKTUALNO

»

»

Digitalizacija ni prinesla le sprememb pri neka-
terih procesih, ampak je mnoge poslovne pro-
cese tudi združila in za kar nekajkrat pospešila v 
primerjavi s časom, ki so ga prej porabil zaposle-
ni z ročnim delom. Si še predstavljate ročno ra-
čunovodstvo ali dokumentni sistem, ki temelji 
na tako imenovanih fasciklih? 
 
poslovne rešitve 
Verjetno vas večina pozna kratice, kot so CRM, 
HRM, BI, ERP in podobno. Tu gre za napredna 
orodja, ki podjetjem pomagajo, da so njihove 
odločitve hitrejše in boljše, saj je informacijska 
podpora za procese odločanja bolj izpopolnje-
na kot kadarkoli prej. Ta orodja v praksi omogo-
čajo planiranje virov na ravni celotnega podje-
tja, kot je upravljanje z nakupi, upravljanje s pro-
dajo, nadzor denarnih tokov, izdelava prednas-
tavljenih poročil in grafov ter še mnogo več. Po-
leg tega se omenjena orodja uporabljajo tudi za 
upravljanje s strankami oziroma kupci, saj omo-
gočajo hitro in učinkovito upravljanje z njihovi-
mi podatki, računi, naročili in podobno. 
Poslovnih rešitev na trgu je veliko, zato moramo 
biti pri njihovi izbiri še toliko bolj previdni. Če ho-
čemo doseči največji možni učinek, moramo na-
mreč izbrati tisto poslovno rešitev, ki bo pisana 
na kožo našemu poslovanju in našim poslovnim 
procesom. Poleg tega se je treba zavedati, da 
uvedba sodobnih poslovnih rešitev ni enostav-

na, saj je potrebnega kar nekaj truda, preden bo-
do pozitivni rezultati vidni v praksi. Kljub temu se 
investicija v poslovne rešitve nedvomno splača. 
V poslovnem svetu tudi darila veliko štejejo! Kar 
neverjetno je, kakšno razliko lahko naredi drobna 
pozornost pri strankah in poslovnih partnerjih, a 
le, če izberete primerno personalizirano darilo. 
Vsekakor se je pametno posvetiti naročilu ustrez-
nih poslovnih daril, sploh glede na to, da se lahko 
investicija povrne z ogromnimi obrestmi. Poslov-
na darila lahko izkoristimo tudi za promocijo na-
ših izelkov ali storitev, in sicer v obliki dežnikov, 
kap, majic, kemičnih svinčnikov, vaz ... 

aplikacije Za višjo opravilnost in 
proDuktivnost 
Aplikacije za višjo opravilnost in produktivnost pri-
hajajo vse bolj v ospredje, saj omogočajo optimi-
zacijo vsakdanjih delovnih procesov. V zadnjem 
času pa prihajajo vse bolj v ospredje tudi mobilne 
aplikacije, saj pametni mobilni telefoni in tablični 
računalniki postajajo iz dneva v dan zmogljivejši in 
vse bolj večopravilni. Zato skoraj ne najdemo več 
rešitve, ki ni na voljo v obliki mobilne aplikacije ozi-
roma nima podpore za mobilne naprave. 
Aplikacije za višjo opravilnost in produktivnost 
nam v praksi omogočajo, da si čas bolje razpo-
redimo, pa tudi delo opravimo hitreje, še pose-
bej tam, kjer je potrebno hitro prilagajanje. Naj-
večja prednost se pokaže pri tistih delovnih pro-
cesih, kjer je potrebna hitra in učinkovita komu-
nikacija. Danes se denar v podjetjih razporeja 
drugače, kot se je pred nekaj desetletji. Priorite-
tne so postale druge stvari, nekatere so po-
zabljene, imamo pa tudi takšne, ki so še vedno 
prisotne in ne kaže, da bi kaj kmalu izginile. 
V mislih imamo predvsem tiskanje, saj je to še 
vedno močno prisotno pri večini poslovnih pro-

cesov. To je tudi razlog, zakaj so aplikacije za viš-
jo opravilnost in produktivnost tesno povezane 
s procesom tiskanja, saj so tu prihranki zelo oči-
tni. Upravljanje tiskanja je pomembno tudi s po-
slovnega vidika, saj pravilno načrtovanje in do-
bava potrošnega materiala, ki ga za tiskanje pot-
rebujemo ter vzdrževanje opreme in poveza-
nost naprav ogromno pripomorejo tudi k hitrej-
šim poslovnim procesom in zagotavljajo nepre-
kinjeno tiskanje (v smislu neprestane razpolo-
žljivosti in dostopnosti). 
 
vZDrževanje in servis računalnikov 
Kot vse naprave, tudi računalniki potrebujejo re-
dno vzdrževanje. Pri avtomobilu redno menja-
vamo olje in zavorne ploščice, ker je od njih od-
visna varnost vožnje, prav tako osebni računal-
niki vsebujejo gibljive in negibljive dele, od ka-
terih je v veliki meri odvisno zanesljivo delova-
nje in nenazadnje zadovoljstvo zaposlenih. 
Aplikacije in avtomatizirani sistemi bodo delo-
vali nemoteno le, če bomo skrbeli za naprave, 
na katerih programska oprema deluje. Zato ne 
preseneča, da tista poslovna okolja, ki preveč 
varčujejo na vzdrževanju svojih naprav, pogosto 
plačajo največji davek v smislu zamujanja s pro-
cesi ter izpadom sistema ali storitve. 
Vzdrževanje in servis računalnikov mora vključe-
vati redno čiščenje računalniških ohišij in zago-
tavljanje nemotenega delovanja hladilnih siste-
mov, redno posodabljanje strojne programske 
opreme (firmware), ki odpravlja zaznane napake 
in izboljšuje zanesljivost delovanja računalnikov, 
redno posodabljanje operacijskih sistemov in 
odpravljanje napak, ki nastanejo med delova-
njem sistemov in še mnogo več. Zaradi tega je 
kvalitetna servisna služba vredna svojega de-
narja, ker vam lahko reši marsikateri posel in 

.. s pomočjo poslovnih aplikacij si lahko Danes ne samo lajšamo opravil, ampak tuDi optimiZiramo Delovne procese ali Drugače, v 
krajšem času lahko storimo več in na boljši način ..

Poslovne rešitve danes in jutri

AKTUALNO

»

www.mlcljubljana.com

MANAGEMENT POSLOVNO
PRAVO

DIGITALNO
POSLOVANJE

·   Visokošolski program
·   Magistrski program

Vpisujemo v študij 
managementa in 
poslovnega prava:
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zmanjša izpad prihodka. Pri tovrstnih dogovorih 
o poslovnem sodelovanju je pomembno tudi, 
da v času popravila prejmete nadomestno na-
pravo. Kakorkoli že, bodite previdni pri definira-
nju pogodbenih obveznosti in si zagotovite ka-
kovostne storitve, saj je, kot pravi znan slovenski 
pregovor, zvoniti po toči vedno prepozno. 

poslovni prenosniki, tablice in mobilni 
teleFoni 
Kot smo že v uvodnem delu omenili, delo po-
staja vse bolj mobilno, zato je ključnega pome-
na, da za naše delo izberemo ustrezen pametni 
mobilni telefoni in tablični računalnik. Na dana-
šnjem globalnem trgu najdemo že veliko izbiro 
različnih naprav. Ko se odločate za novo mobil-
no napravo, bodite pozorni na strojne speifika-
cije, ki kažejo na zmogljivost mobilne naprave, 
na njeno odpornost (če jo boste veliko uporab-
ljali na terenu) in združljivost sistemov. Če v pod-
jetju večinoma uporabljate mobilne naprave 
Android in operacijski sistem Windows, potem 
ni najbolj smiselno, da izberete telefon z opera-
cijskim sistemom iOS ali računalniškim MacOS, 
saj obstaja velika verjetnost, da boste imeli teža-
ve pri združljivosti z ostalimi napravami. 
Po drugi strani pa poslovni prenosniki, tablice in 
mobilni telefoni postajo vse bolj zmogljivi in ve-
čopravilni, tako da je le še vprašanje časa, kdaj 
bodo povsem nadomestili namizne računalni-
ke. Vzrok tiči v tem, da se vse več dela opravi zu-
naj poslovnih prostorov podjetja. Tista podjetja, 
kjer so zaposleni mobilni, so v današnjem času 
precej bolj uspešna pri poslovanju. 
 
mrežna oprema Za poDjetja 
Dostopnost podatkov na kraju in v trenutku, ko 
jih potrebujemo, je danes ključen predpogoj 
uspešnosti poslovnih sistemov. Povezane ko-
munikacije omogočajo celovitejše povezovanje 
vseh komunikacijskih kanalov in s tem hitrejše 
odločanje. Število komunikacijskih kanalov vse-
skozi narašča, zato je kakovostna mrežna opre-
ma ključna za uspeh podjetja. 
Dandanes podjetja vse bolj iščejo alternativne 
možnosti pri izbiri mrežnih sistemov in rešitev. 
Če pa v podjetju nimate svoje IT službe, si zago-
tovite takega ponudnika, ki vam bo hitro in za-
nesljivo znal postaviti mrežno opremo, jo vzdr-
ževati in tudi odpraviti težave pri morebitnih iz-
padih. Varčevanje na mrežni opremi se vsaj na 
dolgi rok zagotovo ne splača. 
 
mobilno poslovanje 
Mobilno poslovanje v najširšem smislu pomeni 
nakup in prodajo blaga ter storitev preko brez-
žičnih prenosnih naprav, osebnih prenosnih 
mobilnih telefonov in osebnih digitalnih po-
močnikov. Mobilno poslovanje je znano kot na-

slednja generacija e-poslovanja. Seveda je pri-
sotno tudi v poslovnem svetu, saj je danes veči-
no poslovnih procesov vedno na dosegu roke. 
Mobilno bančništvo, službena elektronska po-
šta, vsi naši kontakti, slike, dokumenti - vse to in 
še več vedno nosimo s seboj. 
Ker je vse več poslovanja odvisnega od mobil-
nih naprav in, ker na njih hranimo vse več oseb-
nih podatkov, je ustrezna zaščita ključnega po-
mena. Naše naprave so namreč postale privlač-
ne za nepridiprave, ki se želijo okoristiti s proda-
jo ukradenih predmetov, za nas pa predstavljajo 
veliko škodo, saj je sama vrednost naprave pri 
tem še najmanjši del škode - veliko več so vred-
ni podatki. Sam proces vzpostavitve preteklega 
stanja je lahko boleč, če predhodno ne poskrbi-
mo za kakovostne varnostne kopije, ki nam bo-
do v primeru tovrstnih incidentov prihranile gla-
vobol, kar še posebno velja v poslovnem svetu. 
 
iZDelava in vZDrževanje spletnih strani 
Zagotovo kdaj pa kdaj pri deskanju po svetov-
nem spletu naletite na spletno stran z zastarelo 
vsebino. Takšno spletno stran kakopak hitro za-
pustite, saj ne nudi ažurnih informacij. Ko je 
spletna stran izdelana, je najslabše, kar lahko 
storite, da jo prepustite na milost in nemilost in-
ternetu. Ker se po postavitvi spletne strani delo 
šele prične, je ključno, da si priskrbite ustrezno 
vzdrževanje spletnih strani ali celo izdelavo no-
ve, če je obstoječa že zastarela. Postopek vklju-
čuje tudi nameščanje varnostnih popravkov, saj 
bomo v nasprotnem primeru lahka žrtev sple-
tnih kriminalcev, ki bodo spletno stran koristili 
za izvajanje zlonamerne dejavnosti. 
Če sami nismo kos izdelavi in vzdrževanju spletne 
strani, za to najamemo zunanje podjetje, ki bo z 
veseljem priskočilo na pomoč. Večina podjetij se 

odloči za redno mesečno vzdrževanje, ki je name-
njeno vsem lastnikom spletnih strani z večjim šte-
vilom popravkov in stalno novimi vsebinami. Tako 
vzdrževanje se plačuje na mesečni pavšal, ta pa je 
pri večini slovenskih ponudnikov precej ugoden. 
 
nakup ali najem it opreme? 
Na trgu je vedno več ponudnikov, ki ponujajo 
najem računalniške opreme. Pa vendar se še 
vedno soočamo z dilemo, ali računalniško opre-
mo kupiti ali najeti. Po eni strani se zdi najem ra-
čunalniške opreme boljša izbira kot nakup, saj 
so stroški predvideni že vnaprej, omogoča zad-
njo različico poslovne programske opreme in 
ponuja vzdrževanje strojne opreme, ko pa le-te 
ne potrebujemo več, jo enostavno vrnemo. Po 
drugi strani pa je na voljo nakup, pri katerem 
odštejemo določen znesek za novo IT opremo, 
kasneje pa naj dodatnih stroškov ne bi bilo. 
Kljub temu se v zadnjem času vse več podjetij 
odloča za najem IT opreme. Podjetja, ki so speci-
alizirana na tem področju, bodo namreč poskr-
bela za redno menjavo obrabljenih in okvarjenih 
delov računalnikov, telefonov, tiskalnikov, stre-
žnikov ... z namenom dolgega in nemotenega 
delovanja. Če imamo v podjetju veliko IT opre-
me, je brez dvoma to precej boljša odločitev. 
Najem računalniške opreme nam torej dolgo-
ročno zniža stroške in ne povzroča nepredvide-
nih IT stroškov, vendar opreme nimamo v lasti. 
Zato imamo lahko v primeru izbire slabega IT 
partnerja težave, v najslabšem primeru pa nas 
doleti celo poslovna škoda. V primeru nakupa 
imamo opremo sicer v lasti, zanjo pa moramo 
plačevati vzdrževanje, tako se nam v primeru 
okvare pojavijo nepredvideni stroški, poleg te-
ga pa so tudi stroški začetne investicije, ki se po-
javlja kontinuirano vsakih nekaj let, precej visoki.
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Današnji domofoni vključujejo modularno zu-
nanjo postajo in več notranjih zaslonov, ki jih 
enostavno razporedimo po domu ali pisar-
nah. Tako lahko kadarkoli pogledamo, kdo sto-
ji pred vhodnimi vrati. Poleg tega, da je slika 
vidna na zaslonih, lahko stanje kjerkoli in ka-
darkoli preverite tudi na svojem pametnem 
mobilnem telefonu. 
Na področju IP video nadzornih sistemov pod-
jetje Mars Commerce zastopa največjega proi-
zvajalca na svetu, podjetje HIKVISION, ki ponuja 
širok spekter proizvodov z najboljšim razmer-
jem med ceno in kakovostjo. Njihova ponudba 
IP video nadzora vsebuje tako manjše sisteme 
kot velike profesionalne sisteme z nekaj tisoč ka-
merami. Seveda se lahko vedno obrnete nanje 
in na njihov zanesljiv servis. 

veDno boste veDeli, kDo stoji preD vrati 
Če potrebujete IP video-domofonski hišni sis-
tem, je podjetje Mars Commerce zagotovo pra-
vi naslov. Zunanja enota sistema ima možnost 
do štirih tipk, v hiši pa imate monitor ali celo več 
monitorjev, kjer lahko kadarkoli preverite, kdo 
stoji pred vhodnimi vrati. V sistem je mogoče 

.. viDeo DomoFon je v osnovi namenjen komunikaciji meD tistim, ki je preD vhoDnimi vrati in obiskovalcem v notranjosti objekta. a tuDi 
DomoFoni so se spremenili in nuDijo vrsto Drugih možnosti ..

Mars Commerce 

Domofoni, ki prispevajo tudi k varnosti

dodati tudi več kamer. Če se ob zvonjenju nihče 
ne oglasi, obstaja tudi možnost, da se sistem 
poveže na vaš pametni mobilni telefon. Tako ne 
boste zamudili nobenega obiska, tudi če vas ne 
bo doma. 
Med monitorji, ki so doma (ali konec koncev v 
podjetju) razvrščeni v različnih prostorih, je mo-
goče tudi klicanje. Tako lahko iz dnevne sobe 
pokličete otroka, ki je v svoji sobi, v podjetju so-
delavca iz sosednje pisarne in podobno. 
Prednost tovrstnih IP sistemov je fleksibilnost in 
neskončna možnost povezav. Imate štiri vhode 
in sedem pisarn? To za rešitve podjetja HIKVISI-
ON ne predstavlja prav nobene težave. 
Če se nekoliko oddaljimo od hišnih sistemov, 
podjetje ponuja tudi izredno učinkovite sisteme 
za bloke, kjer se od hišnih razlikujejo predvsem 
zunanje enote, ki nudijo možnost klicanja v raz-
lična stanovanja, na primer s številčnico. 
 
moDularno sestavljanje in Druge možnosti 
Podjetje HIKVISION zdaj nudi že drugo gene-
racijo svojih IP video sistemov. Pri novi gene-
raciji HIKVISION sistemov moramo najprej 
omeniti, da gre za modularne sisteme. Če 
smo prej imeli ločen sistem za hiše in za blo-
ke, drugo generacijo uporabljamo kjerkoli. 
Sestavimo lahko majhen ali izredno obsežen 
sistem – na zunanjo enoto pa lahko priklopi-
mo do 524 notranjih enot, tako da so možnos-
ti res neskončne. 
Glavnemu modulu za kamero se dodaja različ-
ne funkcijske module, kot so modul tipkovnice, 
modul s šifratorjem, lahko si omislite modul za 
kartični sistem … Uporabnik ga konfigurira gle-
de na svoje potrebe. 

Kamera na zunanji enoti omogoča kar 
180-stopinjski kot in sliko ločljivosti dveh mili-
jonov slikovnih točk. Tako zagotavlja odlično 
kakovost slike z bogatimi podrobnostmi. Če 
vas skrbi, da morda ponoči ne boste videli, 
kdo je pred vašimi vrati, vas bo razveselilo dej-
stvo, da ima kamera tudi »night vision«, s kate-
rim nič ne bo ostalo skrito, niti ob izredno sla-
bih svetlobnih pogojih. 
Kamera ima tudi POE napajalnik, namestitev pa je 
enostavna in uporabniku prijazna. Je prilagodljivo 
kompatibilnost in se lahko integrira s sistemi CCTV. 
Ko bo nekdo stal pred vhodnimi vrati, bo njego-
vo zvonjenje sprožilo kamere, ki so povezane s 
sistemom za zajem slik in videa. Tako je mogoče 
celotno dogajanje tudi posneti. 
Uporabniki lahko z opisanim sistemom eno-
stavno nadzorujejo dostop do zgradbe, sob ali 
občutljivih območij, spremljajo, kaj se dogaja 
zunaj in zaščitijo svoje nepremičnine pred 
nepridipravi.    (P.R.)

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

www.mars-commerce.com 
t: 04 280 74 00 

mail: info@mars-commerce.si

največji svetovni proiZvajalec viDeo-
naDZorne opreme kmalu v ljubljani!
Umetna inteligenca, termalne in mobilne kame-
re, radarski sistemi, terminali za prepoznavanje 
obrazov, klasifikacija vozil po barvi in obliki, inter-
komi, alarmne centrale… Naštetih je samo nekaj 
izmed najbolj zanimivih izdelkov, rešitev in tehno-
logij, ki bodo kmalu predstavljeni tudi v Sloveniji. 
Gre za spektakularno evropsko potujočo razsta-
vo, ki jo organizira podjetje Hikvision – največji 
svetovni proizvajalec video-nadzornih kamer in 
opreme. V okviru razstave na kolesih, trije luksuzni 
tovornjaki že od februarja potujejo po Evropi in 
do junija bodo obiskali 70 mest. 7. maja bo eden 
od teh tovornjakov pripeljal tudi v Ljubljano, pred 
Radisson Blu Plaza Hotel. Hikvision vse zainteresi-
rane vabi, da se zaradi velikega zanimanja na do-
godek pravočasno prijavijo. Vstop je brezplačen, 
registracija pa je obvezna: https://content.hikvisi-
on.com/hikvision-europe-2019-roadshow-
-embracing-convergence-for-success
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Europapier Alpe d.o.o.                                       
Leskoškova cesta 14, 1000 Ljubljana
T: +386 1 54 72 100
o�ce@europapier.si
www.europapier.si

Zakaj izbrati Color Copy?

Izstopanje s sijajno barvno reprodukcijo.

Dostava rezultatov s 100% garancijo
na zadovoljstvo.

Večja izbira s širokim naborom.
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Uporaba poslovnih aplikacij v oblaku, tesno 
povezanih z orodji za osebno produktivnost, 
sodelovanje in podporo pri odločanju dra-
stično poveča učinkovitost organizacije. To 
dokazujejo tudi napovedi, da bo v letu 2019 
kar 73 odstotkov IT-direktorjev izvedlo strate-
ški prehod na oblačne storitve. K temu jih 
spodbuja tudi digitalizacija, saj dobrih 67 od-
stotkov izvršnih direktorjev meni, da brez ob-
čutno večje digitalizacije poslovanja do leta 
2020 ne bodo več konkurenčni. 
Podjetje Business Solutions je številnim naročni-
kom že pomagalo pri prenosu poslovanja v ob-
lak in vzpostavitvi agilnega digitalnega poslov-
nega okolja. Na več kot 130 projektih so uporab-
nikom prenesli dobre prakse, kako z Microsofto-
vimi storitvami, kot so Dynamics 365, Office 365, 
Power BI ter Azure povečati produtivnost, iz-
boljšati uporabo infomacij ter znižati stroške. 
 
oFFice 365 – popolna pisarna v oblaku 
Zaposleni za večjo storilnost rabijo bistveno 
več kot Word, Excel in Outlook. Ob vse bolj 
vitki organizaciji, ki temelji na kompetencah, 
so vključeni v številne delovne skupine, pri 
čemer ni več pomembno, v katerem oddelku 
in s katere lokacije delujejo, vse pogosteje ce-
lo od doma. Office 365 ponuja inovativno 
storitev Teams, ki nudi prostor in orodja, za 

.. business solutions poenostavlja DigitaliZacijo Z uveDbo inovativnih microsoFtovih poslovnih storitev v oblaku, kot so oFFice 365, 
Dynamics 365 ter aZure ..

Business Solutions 

3, 6, 5 – ste pripravljeni na oblak?

Power Your Cloud
Učinkovito konkurirajte spreminjajočemu se digitalnemu gospodarstvu.

Vse povezano in
sinhronizirano

Učinkovitejši vpogled
v poslovanje

Uspešno in
produktivnejše delo

Uporaba kjerkoli
in kadarkoli

Iztok Pavlin
CSP Team Lead

Tina Zgaga
Senior CSP Consultant

Tamara Cej
Senior Consultant

Sani Šeraj
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Matjaž Komel
System Administrator
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podajanje in razvoj idej, ustvarjanje rešitve, 
sprejemanje odločitev in realizacijo nalog. 
Uporabnikom omogoča, da na istem mestu 
klepetajo, se srečujejo v virtualnih sestankih, 
dostopajo do dokumentov ter informacij in 
izvajajo vsakodnevne delovne naloge. Na vo-
ljo so poslovna poročila iz sistema za poslov-
no odločanje Power BI, podatki iz poslovnega 
informacijskega sistema Dynamics 365, infor-
macije o strankah iz Dynamics 365 for Sales 
(CRM), skupni dokumenti s portala SharePo-
int, na voljo pa je tudi storitev glasovne in vi-
deo komunikacije. 
 
Dynamics 365 – vse Za poslovanje na 
enem mestu 
Tudi poslovni informacijski sistemi se zaradi 
prednosti, kot so razširljivost, hitrost, zaneslji-
vost in varnost vse pogosteje selijo v oblak. 
Dynamics 365 ponuja celovit nabor poslov-
nih aplikacij ERP in CRM in podpira vse ključ-
ne segmente poslovanja, od prodaje, nabave 
in financ do proizvodnje, materialnega poslo-
vanja in kadrov. Med pomembnimi pred-
nostmi Dynamics 365 je tesna povezava z os-
talimi oblačnimi storitvami, kot so Office 365, 
Power BI ter z aplikacijami za digitalizacijo de-
lovnih tokov Microsoft Flow. V sklopu poslov-
nih programskih storitev je v oblaku na voljo 

tudi Business Central, ki predstavlja sodobni-
ka vodilne poslovne rešitve Navision. 

aZure - Zaupanja vreDen hibriD 
Microsoft Azure je zagotovo ena najbolj pre-
poznavnih blagovnih znamk za računalništvo 
v oblaku. Gre za prožen, odprt in varen oblak, 
ki je zgrajen posebej za podjetja, katerim po-
nuja širok nabor integriranih storitev za delo-
vanje poslovnih aplikacij v različnih sistem-
skih okoljih. Enostavno nameščanje, preizku-
šanje in delovanje aplikacij v oblaku podje-
tjem omogoča pospešitev razvoja in vpeljavo 
novih aplikacij v poslovanje ter povečanje nji-
hove razpoložljivosti.   (P.R.)

BS NOVA GORICA
Velika pot 15
5250 Solkan

Slovenija
T +386 5 338 41 00

E info@bs.si
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.. poslovna programska storitev Dotbusiness Za upravljanje, komuniciranje in kontroliranje s poročanjem občasnih in perioDičnih opravil. 
pripravljena na polno eposlovanje ..

Ko kontroliranje opravil postane enostavno in pregledno 

Evidenca storitev periodičnih opravil

enostaven Zajem aktivnosti

Oblačna rešitev dotBusiness Kontroling je za-
snovana v kombinaciji spletnega portala in na-
menskih app aplikacij za Andorid in iOS napra-
ve. Izvajalec del (zaposleni ali zunanji izvajalec) 
ob pričetku dela z mobilno aplikacijo zajame QR 
kodo na lokaciji izvajanja. Sistem samodejno za-
jame začetno in končno GPS lokacijo, lahko pa 
mu vsilimo začetno in končno lokacijo ter 
vmesne fotografije za vpogled v trenutno situa-
cijo. Izvajalec lahko med delom beleži pripom-
be in dodaja porabljen material s seznama do-
govorjenih artiklov. 
 

nagraDna igra Z obvestili uporabniku

Uporabniku lahko omogočimo tako sodelova-
nje v nagradni igri z ocenjevanjem zadovoljstva 
kot tudi vpogled v dnevno promocijo naših sto-
ritev ali izdelkov. 
 
opomnik Z opoZorili

Nadzornik opravil ima preko portala vpogled v 
opozorilni sistem za prepozen začetek del ali za 
predolgo trajanje izvajanja del. Sistem tako 
omogoča preprost nadzor nad izvajanjem 
množice nalog. 

MEDIC SISTEMI d.o.o.
Novo mesto, Jerebova 18

Tel.: +386 (7) 3321610
GSM: +386 51 654513

E-pošta: nm@medic.si

Ljubljana, Brnčičeva 13
Tel.: +386 (1) 5631696

E-pošta: info@medic.si
www.dotbusiness.si

naDZor naD iZvajanjem in stroški storitev 
Nadzornik enostavno manipulira z nalogami 
preko spletnega portala z poljubnimi parame-
tri. Na voljo mu je statistika aktivnosti in stro-
škov ter avtomatizirano periodično personalizi-
rano poročilo. 

kontrola Zaposlenih

Preprost način nadzora izvajanja nalog zapo-
slenih za delo izven sedeža podjetja. Tak pri-
mer je nadzor čiščenja sanitarij, poslovnih 
prostorov in okolice. 
Vsako kontrolno mesto (objekt) lahko razdeli-
mo na mikrolokacije, ki jim merimo porabljen 
čas, porabo materiala, lahko pa zahtevamo 
tudi fotografiranje situacij z GPS lokacijo. 
 
komunikacija Z iZvajalci

Nadzornik lahko preko sistema komunicira z iz-
vajalci preko app aplikacije, kar omogoča poda-
janje pripomb, navodil ali opozoril v povezavi z 
izvedbo naloge. 
 
iZjemen uporabniški vmesnik

Izjemno enostaven in pregleden uporabniški 
vmesnik je pogoj za hitro administracijo portala 
in mobilne aplikacije. Avtomatizacija procesov 
in poročil močno zniža stroške ter dvigne pro-
duktivnost.    (P.R.)

uporabnik Z ocenjevanjem ZaDovoljstva

Uporabnik lokacije, na kateri se aktivnost izva-
ja, lahko QR kodo preprosto slika s telefonom 
in tako pridobi vpogled v evidenco aktivnosti 
za določeno obdobje. Poleg tega ima mož-
nost podajanja ocene zadovoljstva po dolo-
čenih parametrih. 

poročila po stanDarDu

Močno olajšana je evidenca del, za katera je 
potrebno izdelati poročilo po določenih stan-
dardih. Omenjene primere najdemo v zdra-
vstvu, prehrambeni industriji, veterini, vinogra-
dništvu, kmetijstvu, šolstvu, vrtcih … 
V takih primerih je potrebno voditi evidenco či-
ščenja, razkuževanja, sterilizacije, gnojenja, kon-
trole naprav in še bi lahko naštevali. 
 
naDZor Zunanjih iZvajalcev

Periodične preglede naprav, objektov in drugih 
opravil si lahko olajšamo z rešitvijo kontrolinga. V 
primeru letnega pregleda kurilnice, dimnika, kli-
matske naprave ali prezračevalnega sistema, sis-
tem sam opozori, da je čas za izvedbo kontrole. 
Izvajanju nalog sledimo skozi celoten proces. S 
sistemom nadzorujemo tako kakovost del kot tu-
di terminski plan in stroškovno kontrolo izvedbe. 
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Da računalniške igre potekajo gladko, moramo 
imeti predvsem dovolj zmogljiv računalnik. Ni 
namreč hujšega kot to, da računalniku med igro 
zmanjkuje sistemskega pomnilnika ali ima celo 
prešibko grafično kartico. 
Serija G računalnikov, podjetja Dell ima zagotovo 
vse, kar pravi igričarji potrebujejo in kar si tudi za-
služijo. V igrah bodo lahko uživali dolge ure, ne 
da bi pri tem naleteli na težave, kot je na primer 
pregrevanje računalnika. Računalniki serije G so 
opremljeni z močjo in pripravljeni na avanturo. 
Računalniki za ljubitelje iger Dell so zasnovani 
tako, da upoštevajo specifične in zahtevne pot-
rebe ljubiteljev iger. Od najnovejših procesorjev 
do zmogljivih grafičnih kartic in ostalih kompo-
nent – vsaka zase naredi izkušnjo resnično in 
bolj intenzivno. 
 

.. ljubitelji računalniških iger potrebujejo Zanesljive računalnike, pri katerih vsaka komponenta nosi Del bremena in mora biti ZaraDi velikih 
obremenitev vrhunska. le tako boDo igre tekle glaDko in bo igranje v užitek ..

Dell 

Serija G za največje ljubitelje iger

Dell g3 
Računalnik poganja šestjedrni procesor i7, kar 16 
gigabajtov sistemskega pomnilnika (RAM) in gra-
fična kartica NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 giga-
bajtov). Odlikuje ga tudi 17,3-palčni oziroma 
43,9-centimetrski zaslon s tehnologijo IPS. Lahko 
si sicer omislite tudi manjši, 15,6 inčni oziroma 
39,6-centimetrski zaslon. Odličen zaslon mu za-
gotavlja gladko in poglobljeno igralno izkušnjo 
ter jasne podrobnosti. Pozabite na bleščanje in 
na to, da pod kotom ne bi videli slike, ki jo zaslon 
prikazuje. Pri Dellu so mislili na vse, zato si lahko 
obetate res vrhunsko izkušnjo. Spredaj nameš-
čena zvočnika sta podprta s tehnologijo Waves 
MaxxAudio Pro in nudita vrhunsko avdio izku-
šnjo. Računalnik je opremljen tudi s priključkom 
HDMI 2.0, ki omogoča ločljivost 4K. Povezava 
Thunderbolt 3 zagotavlja hiter prenos datotek in 
povezavo zaslona 5K ali celo dveh 4K zaslonov. 
Poleg odličnih tehničnih lastnost je računalnik z 
debelino 25 milimetrov izredno eleganten in ta-
nek, kar je kot nalašč za prenašanje naokrog, da 
se boste lahko ob igrah zabavali kjerkoli. 
 
Dell g5 
Dell G5 je še en izreden kos računalniške opreme 
in ima nekoliko manjši, 15-palčni oziroma za lažjo 
predstavo 38,1-centimetrski zaslon. Intelov proce-
sor 8. generacije s šestimi jedri in vgrajena grafična 
kartica NVIDIA GeForce GTX 1060 nakazujeta, da s 
tem računalnikom ni šale. Zaslon IPS z ločljivostjo 
FHD vas ne bo razočaral, saj bo slika jasna in barve 

izredno čiste. Če temu dodate vrhunski zvok Wa-
ves MaxxAudio Pro in priključek HDMI 2.0, preko 
katerega lahko računalnik povežete z zunanjim 4K 
zaslonom, veste, da je na pragu neverjetna igričar-
ska izkušnja. Napredni hladilni sistem bo poskrbel, 
da bo računalnik kos tudi največjim obremenit-
vam, ob tem pa bo ostal presenetljivo tiho. Pa še 
ena zanimiva in nadvse uporabna komponenta – 
baterija, ki si s super hitrim polnjenjem lahko v 15 
minutah opomore za kar 25 odstotkov in zagota-
vlja, da ne bo noben trenutek ostal neizkoriščen. 

Avtera d.o.o., 
Litijska cesta 259, 

1261 Ljubljana – Dobrunje
01/58 53 610 

info@avtera.si
www.avtera.si

Dell g7 
Najnovejši Dell G7 s tankim in elegantnim dizaj-
nom, procesorjem Intel Core i9, zmogljivo gra-
fično kartico NVIDIA GeForce RTX 2070 in zaslo-
nom z izredno ozkim okvirjem je nekaj najbolj-
šega, kar si lahko igričarji privoščite. 17,3-palčni 
oziroma 43,9-centimetrski zaslon z že omenjeni-
mi ozkimi robovi bo poskrbel, da se od njega ne 
boste mogli »odlepiti«. Vgrajeni dvojni zvočniki 
in Nahimic Sound Center bodo poskrbeli, da 
boste uživali tudi ob vrhunskem zvoku. Še večje 
obremenitve in še tišji sistem temu igralnemu 
stroju zagotavlja možnost SSD plus MN.2 NVMe 
PCIe. Nova generacija nudi še boljšo brezžično 
povezljivost z opcijskimi 2x2 Wi-Fi antenami. 
Povezava Thunderbolt 3 zagotavlja hiter prenos 
datotek in povezavo zaslona 5K ali celo dveh 4K. 
Za serijo G so pri Dellu ustvarili inovativno pro-
gramsko opremo, posebej zasnovano za izboljša-
nje igralne izkušnje, za nastavitev iger in sistema 
ter reševanje težav. Zdaj imate nadzor nad stroj-
nim in programskim okoljem, da lahko prilagodi-
te strojno opremo za vsako igro posebej.  (P.R.)
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Zaposleni v podjetjih običajno zbirajo, delijo in 
hranijo informacije o delu, projektih, delovnih pro-
cesih ter nenazadnje tudi ideje in predloge v različ-
nih oblikah na različnih mestih. Pogosto prihaja do 
situacij, ko med zaposlenimi kroži negodovanje v 
obliki “Pa saj to imam nekje že shranjeno.” ali “Ona 
bi to morala vedeti … čakaj kako ji je že ime?” ali pa 
“Zakaj mi tega nihče ni prej povedal? Saj sploh ne 
vem kaj se v podjetju dogaja”. Sočasno pa se tudi 
na strani vodstva porajajo sledeča vprašanja: 
• Kako izboljšati interno pretočnost informacij? 
• Kako optimizirati proces obveščanja o novo-

stih in pomembnih obvestilih? 
• Kaj si mislijo oz. želijo zaposleni? 
• Kako deliti uporabniške izkušnje? 
• Kako izboljšati preglednost in dostopnost in-

ternih dokumentov? 
 
kakšna je Dobra intranet rešitev?
To je rešitev, v kateri bodo tudi zaposleni prepoz-
nali dodano vrednost ter odlično interno komu-
nikacijsko orodje, ki stremi k cilju, da ga bodo za-
posleni sprejeli za ‘svojega’, ker bo za njih pred-
stavljal pomemben vir informacij in priročno 
orodje pri opravljanju vsakdanjih delovnih na-
log. Vodstvu pa bo omenjena rešitev pomagala 
pri učinkovitem uvajanju in izvajanju delovnih 
procesov z aktivnim sodelovanjem zaposlenih 
ter pri skupnem doseganju zastavljenih ciljev. 
Zelo pomemben je tudi varnostni vidik, pri če-
mer mora rešitev omogočati celovito upravlja-
nje z licencami, prijavnimi podatki uporabnikov 
ter dodeljevanje vlog in pravic posameznim 
uporabnikom – torej kdo lahko kaj vidi in ureja. 
Če izpostavimo še nekaj ključnih funkcional-
nosti, so to kontakti zaposlenih, upravljanje z 
dokumenti, iskalnik po vsebini in dokumentih 
(pdf, word), sistem avtomatiziranega e-obve-
ščanja o novih zapisih in spremembah, članki in 

.. intranet bi moral imeti osreDnjo vlogo pri iZboljšanju ZaDovoljstva Z Delom ter pri povečanju učinkovitosti in proDuktivnosti organiZacije 
kot celote - ampak kako? ..

Interno komuniciranje podjetja 

Izkoristite znanje zaposlenih

novice, baza multimedijskega arhiva, napoved-
nik dogodkov, projektna pisarna in možnost in-
tegracije z zunanjimi viri. 
 
priDobite in analiZirajte koristne inFormacije

E-vprašalniki omogočajo različne načine upora-
be, od zbiranja prijav, oddajanja različnih vlog, 
napovedi dopustov in drugih oblik odsotnosti 
do podpore pri letnih razgovorih ter zbiranja 
predlogov, idej in izkušenj zaposlenih. 
Pripomorejo, da se povežete z zaposlenimi tako, 
da jim prisluhnete in jih bolje spoznate, saj lahko 
z e-vprašalniki na hiter, preprost in digitalen na-
čin pridobite in analizirate koristne informacije. 
Prav zaradi tega so postali e-vprašalniki nepo-
grešljiv element intranet rešitev, še posebej ka-
dar lahko dinamično sestavljamo elemente 
vprašalnika ter dodatne, pomembne nastavitve, 
ki omogočajo prav takšen vprašalnik kot ga v 
danem trenutku potrebujemo. 
 
nenaDomestljiv kapital vaše organiZacije 
To je znanje zaposlenih, ki ga lahko z rešitvijo, ki 
omogoča deljenje in prenos mehkih znanj, na-
redite produktivnejšega. V ta namen je potreb-
no skrbno načrtovati izbor vsebin in funkcional-
nosti, zato je faza načrtovanja še posebej po-
membna in intenzivna. Pomembno je, da so v 
začetnih fazah projekta, kot sta analiza stanja in 
načrtovanje, vključeni vsi pomembni deležniki v 

podjetju, ki skrbijo za interno komunikacijo, ra-
zvoj kadrov, delovne procese ter za kakovost 
storitev in produktov. 
V teh začetnih fazah je pomembno, da se iz-
postavijo tako problemi, izzivi, potrebe in želje, 
kot tudi že utečeni pozitivni in učinkoviti komu-
nikacijski ali delovni procesi, ki postanejo odlič-
no izhodišče za načrtovanje optimalne intranet 
rešitve. V kolikor se organizaciji ‘zatakne’ že v tej 
fazi, se je po izkušnjah sodeč priporočljivo obr-
niti na izkušene strokovnjake, ki bodo znali nudi-
ti podporo (vsebinsko in tehnološko) v vseh fa-
zah in na vseh nivojih projekta. 
 
poDpora v vseh FaZah projekta

Eden takšnih zanesljivih in izkušenih strokovnja-
kov je podjetje BuyITC, ki že 19 let uspešno reali-
zira številne in raznolike IT projekte, bazirane na 
lastni platformi ECMS (Enterprise Content Ma-
nagement System). Intranet projekte so realizi-
rali tudi z nekaterimi večjimi slovenskimi podje-
tji, kot sta Nova KBM in Pošta Slovenije. 
Pri podjetju pravijo, da je IT njihov ‘it’, tisto kar jih 
opredeljuje, okupira možgane, vznemirja čustva 
in vzbuja radovednost na poti do iskanja pravih 
rešitev za njihove stranke in uporabnike. O širo-
kem spektru znanja in izkušenj pa priča kopica 
zanimivih projektov in zvestih strank, kot so na 
primer Nova KBM, Mladinska Knjiga, Diss, 
Borzen, Univerza v Mariboru in Infond.  (P.R.)

BuyITC d.o.o.
Prvomajska ulica 30, 2000 Maribor 

info@buyitc.si
02 461 0 461

www.buyitc.si

Realizing the information future, 
                               the internet and beyond
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.. soDoben Dokumentni sistem ponuja več kot le organiZacijo in shranjevanje Dokumentov. Z integriranim mehaniZmom Za upravljanje 
poslovnih procesov namreč Zagotavlja tuDi precej bolj urejeno poslovanje ..

Vzpostavitev brezpapirnega načina poslovanja 

Povečajte operativno učinkovitost 
poslovanja 

Digitalizacija poslovanja podjetij je nedvomno v 
porastu, kar je trenutno sicer v večji meri vidno pri 
velikih podjetjih, vendar se tudi manjša in srednje 
velika podjetja vse pogosteje odločajo za posodo-
bitev poslovanja in težijo k uvedbi (vsaj delno) 
brezpapirnega poslovanja. Nekoliko je k temu pri-
pomoglo tudi zakonsko določeno prejemanje in 
izdajanje e-računov in uredba GDPR, ki od podjetij 
zahteva, da s podatki svojih strank in partnerjev 
ravnajo transparentno in v zakonsko določenih 
okvirjih. Prav zato ni presenetljivo, da se povpraše-
vanje po dokumentnih sistemih povečuje, vendar 
je velikokrat med potencialnimi kupci še vedno 
prisotno preozko dojemanje dokumentnega sis-
tema, pri čemer se osredotočajo samo na digitali-
zacijo in shranjevanje dokumentov, prepogosto 
pa pozabijo na optimizacijski potencial, ki ga pri-
naša uvedba dokumentnega sistema. 
 
kaj lahko pričakujemo oD Dokumentnega 
sistema? 
Osnova oz. prvotni namen dokumentnega siste-
ma je vsekakor obvladovanje in distribucija doku-
mentov med zaposlenimi, od nastanka dokumen-
ta do njegovega arhiviranja. Vendar sodobni do-
kumentni sistem ponuja veliko več, saj zagotavlja 
podporo poslovnim procesom in klasične delov-
ne tokove spreminja v elektronske. Dokumentni 
sistem torej ni le rešitev, ki zagotavlja strukturirano 
hrambo dokumentov, ampak skozi urejene po-

slovne procese podpira cilj čim lažjega in hitrejše-
ga odločanja ter hkrati zagotavlja operativno učin-
kovitost poslovanja. Potencial optimizacije poslov-
nih procesov, ki jo je smiselno in priporočeno iz-
vesti pred in ob uvedbi dokumentnega sistema, 
poudarjajo tudi v podjetju BuyITC. 
Njihov dokumentni sistem bDocs poenostavlja 
delo zaposlenih z avtomatizacijo delovnih tokov, 
ki temeljijo na prenovljenih in optimiziranih po-
slovnih procesih naročnika. Z modularno sestavo 
rešitve naročnikom omogočajo, da spremembe v 
svoje poslovanje vnašajo postopoma in izberejo 
tiste funkcionalnosti, ki bodo zadostile njihovim 
potrebam in zahtevam. Izbira med funkcional-
nostmi je precej pestra, saj rešitev bDocs vključuje 
komponento za skeniranje dokumentov in shra-
njevanje dokumentov iz prejete pošte v Outlooku, 
module za upravljanje dokumentov, vhodne in iz-
hodne pošte, poslovnih procesov, zadev, dosjejev, 
klasifikacijskega in signirnega načrta, nadome-
ščanj in prenosov pooblastil, obrazcev. Sistem se-
veda zagotavlja tudi visok nivo varnosti in nadzora, 
integracije z ostalimi rešitvami v podjetju naročni-
ka ter elektronsko podpisovanje dokumentov, ki 
so ga dodatno razširili še s funkcionalnostjo za 
lastnoročni podpis dokumentov na mobilni nap-
ravi. Ker pa uvedba dokumentnega sistema in op-
timizacija poslovnih procesov naročnikom veli-
kokrat povzročata preglavice, v podjetju BuyITC na 
podlagi svojih bogatih izkušenj, kot so projekt 

vpeljave dokumentnega sistema na Institutu Jožef 
Stefan, posodobitev sistema za upravljanje inter-
nih aktov v Novi KBM in številni drugi projekti, svo-
jim naročnikom tudi svetujejo in pomagajo pri op-
timizaciji poslovanja. 
 
ali je investicija v Dokumentni sistem smisel-
na tuDi Za manjša in sreDnja poDjetja? 
Vsekakor. V podjetju BuyITC pravijo, da se nekatera 
podjetja, predvsem manjša in srednje velika, še ne 
odločajo za uvedbo dokumentnega sistema, saj 
sta obseg dokumentacije in kompleksnost po-
slovnih procesov manjša kot v velikih podjetjih in 
zato obvladljiva tudi brez namenske programske 
rešitve. Si pa kljub temu želijo urediti področje 
upravljanja e-računov, k izdajanju in prejemanju 
katerih so zavezani pri poslovanju s proračunskimi 
uporabniki. Zato so v podjetju BuyITC pripravili pa-
ketno rešitev za obvladovanje e-računov, ki je de-
jansko okrnjena različica dokumentnega sistema 
bDocs. Podjetje, ki se odloči za uvedbo rešitve za 
upravljanje e-računov, lahko to rešitev tako kadar-
koli nadgradi z novimi funkcionalnostmi, ki so na 
voljo v okviru rešitve bDocs. Ker pa se po izkušnjah 
podjetja BuyITC velikokrat zgodi, da podjetja ne 
najdejo ustrezne rešitve oz. zaradi specifike poslo-
vanja ne želijo korenito spreminjati svojih poslov-
nih procesov, je ena od prednosti podjetja kot po-
nudnika poslovnih rešitev tudi izdelava rešitev in 
funkcionalnosti po meri naročnika.  (P.R.)

BuyITC eRačuni
Edinstvena ponudba sistema za optimalno 

vizualizacijo, kontrolo, obdelavo in 
arhiviranje eRačunov 

BREZ stroškov svetovanja, BREZ stroškov strojne opreme, BREZ 
stroškov transakcij pri prenosu eRačunov na UJP ali do podjetij, 

BREZ mesečne naročnine, BREZ stroškov vzdrževanja v letu 2019, 
BREZ TVEGANJA – GARANCIJA ZADOVOLJSTVA!

Več informacij na:    www.eracuni.si   |   info@eracuni.si   |   040 228 228

Od

990€
(brez DDV)

*ponudba velja
 do 15.6.2019

*
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.. nekoč Znan kot kabelski oZiroma, kot raDi rečemo, »Fiksni« operater, Danes telemach velja Za najbolj proDornega operaterja na 
slovenskem trgu in celostnega ponuDnika telekomunikacijskih storitev .. 

Telemach 

Od “novinca” na trgu do 
najnevarnejšega konkurenta

S ponudbo interneta, televizije in fiksne ter mo-
bilne telefonije prepriča vse več Slovenk in Slo-
vencev, mi pa smo pobrskali, zakaj je temu tako. 
Pred tremi leti in pol je Telemach s predstavitvi-
jo naročniških mobilnih paketov družine VEČ 
pretresel trg mobilnih storitev in vse od takrat, z 
nekaj redkimi izjemami, je najhitreje rastoči mo-
bilni operater. Presegel je mejo pol milijona mo-
bilnih uporabnikov, z nenehno nadgradnjo in 
osredotočenostjo na povečevanje količine pre-
nosa podatkov ter pregledno ponudbo pake-
tov pa je zavzel pomemben prostor na sloven-
skem trgu. 
Eden glavnih razlogov za nenehno rast Telema-
cha je bržkone sodobna infrastruktura tako fi-
ksnega kot tudi mobilnega omrežja. “Vemo, kaj 
je naš cilj in kakšna je naša vizija. Želimo biti naj-
boljši, najbolj zanesljivi in napredni. Zavedati se 
moramo, da živimo v spreminjajočem se svetu, 
ki nas sili k napredku, inovacijam. Takšni so tudi 

sodobni uporabniki. Zato moramo ne le slediti, 
temveč tudi narekovati trende, kar nam je v zad-
njem obdobju dobro uspelo,” poudarja Adrian 
Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha. 
Ko govorimo o narekovanju trendov, se mora-
mo ustaviti pri zadnjih dveh premikih, ki jim ju je 
uspelo ponuditi v Sloveniji. Lani so predstavili 
televizijo prihodnosti – EON in obenem začeli 
projekt GIGA omrežja, ki je v Sloveniji omogoči-
lo internetne hitrosti 1 Gbps. “Prisluhnili smo že-
ljam uporabnikov in ustvarili televizijo priho-
dnosti, ki bo zadovoljila vse njihove potrebe. Ker 
je osnova za delovanje tehnologij prihodnosti 
kakovostno omrežje, smo več let vlagali v izgra-
dnjo in prenovo fiksne infrastrukture, da lahko 
danes ponudimo nove pakete, z vlaganjem v 
omrežje pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje,” 
je povedal predsednik poslovodstva Telemacha 
Adrian Ježina in poudaril, da je EON na voljo 
vsem prebivalcem Slovenije, ne glede na to, ali 
se nahajajo v Telemachovem omrežju ali ne. 
Hkrati je začetnih nekaj mesecev pokazalo, da je 
EON dejansko primeren za vse starostne skupi-
ne, saj vsak televizor spremeni v pametni tele-
vizor in je tako pametnejši, boljši ter hitrejši, 

takšne pa so tudi želje večine uporabnikov. 
“Vsak, ki želi imeti prilagodljivo televizijo, izbirati 
programe, ki jih dejansko želi gledati, in to poče-
ti na več napravah, s časovnim zamikom ali pa 
filme in serije izbirati iz bogatega Video kluba, 
bo rešitev našel v EON-u,” na vprašanja o priča-
kovanjih uporabnikov odgovarjajo na Telema-
chu. Pri Telemachu se zavedajo, da je linearna 
televizija preteklost. Uporabniki želimo vsebine, 
ki jih najraje spremljamo, ko imamo čas, torej 
potrebujemo časovni zamik. Želimo si širok iz-
bor vsebin na dlani, ki jih najdemo v video knji-
žnicah. Želimo pametno televizijo, da na njej 
lahko brskamo po spletu, igramo igrice in po-
dobno. 
 
trije obvlaDujejo več kot 90 % trga  
Govorimo seveda o trgu mobilne telefonije. Te-
lekom Slovenije in A1 sta lani izgubila nekaj tr-
žnega deleža, Telemach pa je od največjih, po 
podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve (AKOS), edini svoj delež povečal. Da se 
bo trend nadaljeval tudi v letu 2019, je Telemach 
poskrbel z neomejeno količino prenosa podat-
kov v svojem paketu NAJVEČ. Ta omogoča tudi 
ostale prednosti, kot je na primer 100 minut 
brezplačnih klicev iz domačega omrežja v drža-
ve EU/EEA, kar pri konkurenci znese kar zajeten 
kupček denarja. Obenem uporabniki v vseh Te-
lemachovih mobilnih paketih brezplačno prej-
mejo mobilno televizijo EON in dostop do naj-
večje WiFi mreže na svetu UNIFI Travel. 
 
v petih letih več kot 100 milijonov evrov 
Za naložbe v omrežja  
V prihodnosti pri Telemachu načrtujejo nadalje-
vanje izgradnje in nadgrajevanja svojega fiksne-
ga in mobilnega omrežja. V petih letih bodo v 
omrežje vložili kar do 100 milijonov evrov, pri če-
mer bo v ospredju širjenje GIGA omrežja in za-
gotavljanje najvišjih internetnih hitrosti. 
Telemach tako dandanes deluje kot pomem-
ben akter na slovenskem telekomunikacijskem 
trgu in s svojo vizijo nadaljnjega razvoja napre-
duje tako na področju fiksnih kot tudi mobilnih 
storitev. O kakovosti storitev pa nenazadnje pri-
ča tudi konstantna rast števila naročnikov in nji-
hovo zaupanje.    (P.R.)



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 27

 AKTUALNO

»

 «

ZAVARUJ ZA
5,90 €/MESEC

ZAVARUJ ZA
4,90 €/MESEC

P30 Lite 
HUAWEI 

V PAKETU NAJVEČ

8,75 €
24 × 10,83 € 

P30 Pro 8+256 GB
HUAWEI 

V PAKETU NAJVEČ

28,75 €
24 × 30,83 € 

Akcijska cena izbranih telefonov velja od 3. 5. do 31. 5. 2019  ali razprodaje zalog s sklenitvijo ali podaljšanjem naročniškega razmerja za paket NAJVEČ ob hkratni sklenitvi dogovora 
za obročni nakup z vezavo 24 mesecev. Naročnik je dolžan prvi obrok kupnine za telefon poravnati istočasno s sklenitvijo dogovora 
za obročni nakup aparata. Razlika med akcijsko in redno ceno telefona se vključi v prejeto ugodnost ob vezavi. Nekateri telefoni 
morda ne bodo na voljo na vseh prodajnih mestih. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih 
lastnikov. Slike so simbolične.  Vse cene vključujejo DDV. Za prodajo na obroke veljajo Splošni pogoji za prodajo mobilnih terminalov 
in sorodne opreme na obroke, za zavarovanje naprav veljajo Splošni pogoji za zavarovanje naprav, dostopni na www.telemach.si. 
Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha 
ali na telefonski številki 070 700 700.

Pokličite številko 
070 700 700

Obiščite Telemachova
prodajna mesta

Pišite nam na 
info@telemach.si

Pobrskajte po spletni strani 
www.telemach.si
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Predstavljajo namreč povsem novo generacijo 
tovrstnih naprav, ki so namenjene naprednejši 
digitalizaciji, učinkoviti rabi delovnih prostorov 
in optimizaciji delovnih procesov. WCD je na-
menjen za uporabo v majhnih ali velikih prosto-
rih za sestanke in srečanja, za delo v učilnicah, 
pisarnah zaprtega in odprtega tipa ali v prosto-
rih za hitra srečanja. 
Tri ključne prednosti v primerjavi z drugimi rešit-
vami so: integrirani senzorji, integracija Azure IoT 
in edinstvena povezava z le eno USB-C poveza-
vo. Opremljeni z mikrofoni, kamerami in zvočni-
ki za avdio ali video konferenco so WCD zasloni 
idealna rešitev za uporabo z vsakim računalni-
kom, ki ima nameščen operacijski sistem Win-
dows 10. Velika ločljivost, natančnost pri pisanju 
in interaktivnem delu pa bodo v kombinaciji s 
programi kot so Microsoft Word, Excel, PowerPo-
int in Teams dodali novo dimenzijo v vsakdanje 
sestanke in izboljšali njihovo dinamiko. 

.. winDows collaboration Display by avocor (ali krajše wcD) so najnovejši unikatni interaktivni Zasloni proiZvajalca avocor. nemogoče 
jih je Zamenjati Z microsoFt surFace hub, pa tuDi ne primerjati Z ostalimi Zasloni na Dotik ali interaktivnimi tablami ..

Windows Collaboration Displays 

Avocorjeva brezhibna tehnologija 
sodelovanja in povezovanja

usb-c omogoča enostavno uporabo  
Zamisel o povezavi WCD zaslona z le enim ka-
blom omogoča uporabniku, da poveže svojo 
napravo z zaslonom v nekaj sekundah. Obstaja 
sicer možnost namestitve računalnika na zad-
njo stran zaslona, vendar se čar, smisel in inova-
tivnost pokažejo ob uporabi lastne naprave, po-
vezane z WCD zaslonom. Izkušnja, ki jo uporab-
nik izkusi pri delu z WCD zaslonom, je enaka, kot 
jo ima ob vsakodnevni uporabi svoje naprave. 
In za odtenek naprednejša in futuristična. 
USB-C povezava med zaslonom in računalni-
kom samodejno prepozna ter poveže kamero, 
mikrofone in zvočnika ter tako omogoča ta-
kojšnjo vzpostavitev konferenčnega klica. 
 
avocor w6555 
Avocor je kot prvi na trgu predstavil 65-palčni WCD 
zaslon s 4K ločljivostjo, 20-točkovnim inteligen-
tnim zaslonom InGlass tehnologije, ki zagotavlja 
tekočo in izjemno natančno pisno izkušnjo, takoj 
loči fino konico pisala in radirko. WCD podpira do 4 
pasivna peresa in s prepoznavo objektov enostav-
no preklaplja med peresom, prstom in dlanjo. 
Integrirani so senzorji za sobno temperaturo, 
svetlost prostora in zaznavo oseb. Avocor WCD 
zaslon se lahko povezuje s kablom USB-C, ki 
združuje pet funkcionalnosti. Vključuje 4K vi-
deo, funkcijo dotika, USB nadzor, internet in na-
pajanje za priključeno napravo. WCD zaslon je 
edini certificiran za delo z aplikacijami Skype for 
Business, Microsoft Teams in Azure. 

Kot se za napravo, ki uporablja operacijski sis-
tem Windows, spodobi, tudi Avocor WCD za-
slon vsebuje namenski gumb Windows na 
sprednji nadzorni plošči. 
 
Zakaj investirati v wcD Zaslon? 
WCD zasloni z operacijskim sistemom Windows 
predstavljajo inovativni pristop do digitalnega 
(pre)oblikovanja prostorov za sestanke in ustvar-
janje sodobnega delovnega prostora. Zaradi so-
delovanja z Microsoftom WCD zaslon brezhibno 
deluje z Office 365 in Microsoft Teams. Prav tako 
ne gre spregledati uporabnosti WCD zaslona pri 
delu z aplikacijami CollaBoard ali Microsoft Whi-
teboard, ki sta optimizirani za velike zaslone in 
prav tako zagotavljata najnovejšo rešitev za sode-
lovanje na vašem sodobnem delovnem mestu. 

Avitus d.o.o. 
Dunajska cesta 106 

1000 Ljubljana 
www.avitus.si 
info@avitus.si 
041 697 300 

avDio in viDeokonFerence 
Z vgrajenimi kamerami, mikrofoni in zvočniki 
WCD zaslon služi kot popolni video in avdio-
-konferenčni sistem. Dodana vrednost interak-
tivnosti pa poenostavlja tako sodelovanje ljudi 
na eni lokaciji kot tudi sodelovanje in zbliževa-
nje ljudi na razpršenih lokacijah. 
 
in nenaZDanje 
Vgrajeni senzorji IoT, ki se povezujejo s platfor-
mo Microsoft Azure Digital Twins, merijo tudi 
podatke o okolju, kot so sobna temperatura in 
svetlobna raven. Na ta način zagotavljajo inteli-
gentne podatke za upravljavce objektov ter ta-
ko omogočajo tudi optimalno regulacijo ogre-
vanja ali hlajenja prostorov. 
Razmislek o nakupu in implementaciji WCD za-
slona v vašo sodobno delovno okolje je na mes-
tu, potreben in nujen.   (P.R.)
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Insis d.o.o.
Erjavčeva 18

5000 Nova Gorica
Mob.: +386 41 938 792
Tel.: +386 53 93 39 96

www.pocenipc.com

Spletna trgovina doživlja razcvet. Danes marsik-
do, ki kupuje računalniško opremo, sploh več 
ne pomisli, da bi se ponjo odpravil v fizično tr-
govino. Raje pobrska po spletu, najde, kar mu 
najbolj odgovarja, in to naroči na dom – tako 
enostavno je! Če so izdelki kakovostni in pod-
pora trgovine takšna, kot mora biti, so na koncu 
vsi zadovoljni. 
 
Deset let iZkušenj 
Podjetje Insis d.o.o. se z internetno prodajo 
ukvarja že od leta 2009, tako letos praznujejo 
okroglo deseto obletnico – zanje lahko rečemo, 
da so že stari mački. Temu primerni pa sta tudi 
njihova ponudba in skrb za kupce. Uigrana eki-
pa se ves čas trudi za čim hitrejšo dostavo naro-
čil in hitre odgovore na zastavljena vprašanja. 
Več o izdelkih, ki so na voljo, lahko najdete na 
spletni povezavi https://pocenipc.com/o-izdelkih. 
Sicer pa ima podjetje tudi fizično trgovino v No-
vi Gorici. Če se raje prepričate na lastne oči, pre-
den kaj kupite, jih torej obiščite in z veseljem vam 
bodo svetovali pri nakupu računalniške opreme.  
 
Zrasli v Zaupanja vreDno poDjetje 
Pri njih dobite rabljeno računalniško opremo, pa 
tudi tovarniško obnovljeno (refurbished) raču-
nalniško opremo oziroma nove računalnike z 
odprto embalažo. Od svojih začetkov so zrasli v 

.. cenejši računalniki, oDlična poDpora strankam in posleDično njihovo ZaDovoljstvo so stvari, ki si jih stranke pri nakupu prek spleta ali 
v FiZični trgovini lahko samo želijo ..

PoceniPC.com 

Pri nakupu računalnika lahko precej 
privarčujete 

trdno, zaupanja vredno podjetje. Kakovost nji-
hovih produktov potrjujejo številni kupci iz ra-
znih držav po Evropi in svetu. Poleg Slovenije so 
najbolj prisotni v Italiji, na Hrvaškem in v Nemči-
ji. Ker vestno skrbijo za svoje kupce, se jih kar 81 
odstotkov k njim tudi vrača. 
 V trgovini PoceniPC.com najdete produkte z od 
30 do 70 odstotkov nižjo ceno (ob nakupu rab-
ljenega produkta v primerjavi z novim z istimi 
specifikacijami), enoletno garancijo in zagotov-
ljenim servisom, pri čemer jih odlikuje odlična 
podpora strankam. 
 
kaj je rabljena in kaj obnovljena oprema? 
Velika večina rabljene računalniške opreme je 
na tržišču le zaradi lizing pogodb, ki zavezujejo 
podjetja, da opremo po določenem obdobju 
zamenjajo. Pri PoceniPC.com takšno opremo 
odkupijo, jo skrbno očistijo in preverijo delova-
nje. Brezhibno delovanje jamčijo z enoletno ga-
rancijo, ki jo je mogoče podaljšati na tri leta, ta-
ko da ni razloga za skrbi. Rabljenim napravam 
dodelijo razred kakovosti: kot novo, A kvaliteta 
ali B kvaliteta. 
Pri tem je potrebno poudariti, da računalniki 
vseh kakovostnih razredov delujejo brezhibno. 
Tisti, ki jih označijo s »kot novo«, nimajo vidnih 
znakov uporabe. »A kvaliteta« ima lahko na ohi-
šju kakšno prasko, »B kvaliteta« pa je za tiste, ki 

bi na račun videza želeli privarčevati še kakšen 
evro več. A tudi tu obraba nima nikakršnega 
vpliva na delovanje naprave. 
Refurbished računalniško opremo, ki jo imenu-
jemo tudi Outlet – Open Box, predstavljajo ra-
čunalniki in prenosniki, ki še niso bili rabljeni. V 
osnovi so to neprodane zaloge, sejemski artikli 
in artikli z odprto embalažo. Taki artikli imajo od 
20 do 30 odstotkov nižjo ceno od novih in naj-
manj enoletno tovarniško garancijo, ki jo prav 
tako lahko podaljšate. 

obiščite jih na nt konFerenci 
Ker je ponudba PoceniPC.com izredno zanimiva 
in poleg tega cenovno ugodna, jih obiščite v 
njihovi trgovini ali nakup opravite na spletnem 
naslovu pocenipc.com. 
Razstavljali bodo tudi na NT konferenci – naj-
večji slovenski tehnološko-poslovni konferen-
ci, ki bo potekala od 21. do 23. maja v Portoro-
žu. Tudi tam ste vabljeni k ogledu njihove po-
nudbe prenosnikov in računalnikov. Obljublja-
jo še, da od njih z NT konference ne boste odšli 
praznih rok.    (P.R.) 
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.. kakšne so preDnosti proFesionalnih Zaslonov velikih Formatov preD potrošniškimi televiZijskimi Zasloni in kDaj so raZlike bistvenega 
pomena? ..

TEKSEL 

Zakaj izbrati profesionalni zaslon?

Zunanji videz obeh je zelo podoben, zaradi 
česar se mnogi sprašujejo, kako profesionalni 
zasloni opravičijo višjo začetno ceno v pri-
merjavi s televizorji in zakaj tudi za profesio-
nalno rabo namesto zaslona ne uporabimo 
cenejšega televizorja. Začnimo na začetku: 
potrošniški televizorji so zasnovani za doma-
čo rabo, medtem ko so profesionalni zasloni 
velikega formata navadno optimizirani za 
uporabo v sejnih sobah, na letališčih, v izlož-
bah in podobno. Za profesionalno rabo 
preprosto potrebujemo profesionalen zaslon. 
Poglejmo si nekaj primerov, zakaj televizor za 
ta namen vsekakor ni prava izbira. Prilagodlji-
vost, vrsta priključkov, dolgoročno nižji stroški 
in kup ostalih stvari je tisto, kar tehtnico pre-
vesi na stran profesionalnih zaslonov, ki so bi-
li prav zato tudi ustvarjeni. 
Na splošno je namen velikega zaslona prika-
zovanje določene vsebine. Pogosto se zaslon 
uporablja za to, da pritegne občinstvo in opo-
zarja na pomembnost prikazanega. Ključna je 
zagotovitev najboljših vizualih pogojev, pa 
tudi omogočanje brezhibne vidljivosti. 
 
veDno viDna vsebina 
Glede na svetlobo okolice je potrebno na za-
slonu zagotoviti zadostno vidljivost. Sodobne 
pisarne so pogosto zelo svetle z veliko stekle-
nimi površinami, zato mora biti zaslon, če na 
njem želimo kaj videti, dovolj svetel. Omenje-

Teksel d.o.o.
Tržaška cesta 132

1000 Ljubljana - Slovenija

Delovni čas
Pon-Pet: 8.00-16.00

info@teksel.si
+ 386 (0)1 620 77 25
+ 386 (0)1 620 77 26

ne svetlobne pogoje pa dosegajo le profesio-
nalni zasloni. 
Zmanjšanje odsevnosti površine je poleg 
stopnje svetlosti ena ključnih prednosti pro-
fesionalnih zaslonov velikega formata. Napre-
dni filtri, ki zmanjšajo odsevnost površine za-
slona in podobne tehnologije so pri tem v ve-
liko pomoč. Tudi v svetlem okolju boste tako 
na zaslonu lahko prebrali vse, kar vas bo zani-
malo, brez da bi na primer v njem videli odsev 
okna. Za televizije to težje trdimo. 
 
vrhunske komponente in lepše barve 
Pri profesionalnih zaslonih so uporabljene le 
vrhunske komponente, medtem ko se pri te-
levizorjih za domačo rabo pogosto daje pred-
nost nizki ceni. Pri profesionalnih zaslonih 
takšnih kompromisov ne poznajo. 
Profesionalni zasloni velikega formata imajo 
pogosto tudi prednastavljene nastavitve, ki 
zagotavljajo natančnost barv. Poleg tega se 
barve lahko tudi individualno prilagodi in 
umerja, tako da se doseže točno takšna slika, 
kot jo zahteva stranka. Pri televizorjih je to ne-
mogoče, barve so lahko hitro videti zameglje-
ne in sprane. 
Profesionalni zasloni so zasnovani tako, da za-
gotavljajo brezhibno delovanje tudi, ko so iz-
postavljeni najtežjim pogojem in delovanju 
24 ur dnevno sedem dni v tednu. 

poveZljivost in nastavljivost 
Še ena velika prednost profesionalnih zaslonov 
je, da nudijo veliko možnosti za povezljivost, ki je 
pri televizorjih omejena, saj niso ustvarjeni za isto 
rabo. Profesionalni zasloni imajo vgrajenih tudi 
vrsto varnostnih sistemov, možnost zaklepanja, 
zaščite z geslom, omejitve dostopa … Ne samo, 
da lahko omejijo nepooblaščen dostop, nudijo 
tudi napredne dostope za skrbnike in podobno. 
Ko govorimo o možnostih same namestitve, 
običajno profesionalni zasloni podpirajo tako 
namestitev v vodoraven kot v pokončen polo-
žaj, nekateri so celo tako prilagodljivi, da lahko 
zaslon na stojalu usmerimo navzgor ali navzdol. 
Nudijo kreativne možnosti, o katerih lahko pri 
televizorjih le sanjamo. 
 
cena in stroški lastništva 
Televizije so, kot smo že ugotovili, cenejše, a v 
nobenem primeru niso tako vzdržljive kot pro-
fesionalni zasloni velikega formata. Naložba 
podjetja v profesionalni zaslon bo vedno boljša, 
na dolgi rok tudi cenejša rešitev, saj je zaslon op-
timiziran za profesionalno rabo brez kompromi-
sov glede kakovosti. Tovrstni zasloni se pravilo-
ma izkažejo kot trajna rešitev, ki prinaša po-
membne poslovne koristi. 
Več informacij dobite na spletni strani podjetja 
TEKSEL d.o.o., na naslovu www.teksel.si, kjer lah-
ko profesionalne zaslone tudi kupite.  (P.R.) 
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.. tiskalniki so sestavni Del vsakega poDjetja, mnogi pa ga imajo tuDi Doma. vsi si želimo učinkovit tiskalnik, enostaven Za uporabo in Z 
niZkimi stroški lastništva ..

Mikroing 

Nova paleta OKI A3 LED barvnih 
tiskalnikov

Podjetje OKI ponuja vrsto zanimivih tiskalnikov 
serije C800, vsem pa je skupno, da za sprejemlji-
vo ceno nudijo veliko. Opremljeni so z novo 
grelno tehnologijo, ki omogoča izjemno kratek 
čas segrevanja. Prihranijo vam čas, povečajo 
učinkovitost, pa še pri energiji boste privarčeva-
li. V praksi pomeni, da bo za to, da bo tiskalnik v 
le 10 sekundah pripravljen za tiskanje. Imajo pa 
ti tiskalniki tudi veliko možnosti povezljivosti, 
uporabniku prijazen vmesnik, vrhunsko kako-
vost tiskanja in še bi lahko naštevali. 
 
oki c824 
Prihranite čas in stroške s cenovno dostopnim 
barvnim tiskalnikom C824. Manj porabljene 
energije in časa ter večja učinkovitost je tisto, kar 
boste znali ceniti. C824 je idealna izbira za viso-
kokakovostno barvno tiskanje in za vaš prora-
čun. Zaslon naprave je preprost za uporabo, ti-
skalnik pa omogoča hitro in enostavno izdelavo 

kakovostnega prodajnega gradiva ali vsako-
dnevnih pisarniških dokumentov. 
Nagrajena digitalna LED tehnologija zagotavlja 
visoko kakovostne rezultate na različnih velikos-
tih papirja od A6 do A3. Je tiskalnik, s katerim 
lahko tiskate na papir teže od 64 do 256 gramov 
na kvadratni meter. Odlikuje ga tudi samodejno 
zaznavanje večnamenskega pladnja za 100 lis-
tov, ne glede na nalogo, ki mu jo boste zadali, jo 
bo opravil z odliko. Nudi zalogo 400 listov in 4 iz-
birne pladnje za papir, ki to zalogo še povečajo. 
Prav tako podpira samodejno obojestransko ti-
skanje, s čimer lahko zmanjšate porabo papirja. 
Z energijo varčuje način samodejnega »globo-
kega spanja«, omogoča pa tudi samodejen 
izklop naprave. Opremljen je z napredno po-
vezljivostjo, vključno z brezžičnim LAN-om, NFC 
tehnologijo in Google Cloud Print 2.0. 
Vsestranski C824 nudi izjemne učinke za širok 
spekter potreb in je med manjšimi A3 barvnimi 
poslovnimi tiskalniki. Poleg tega, da nudi jasno, 
1200x600 dpi ločljivost tiskanja, omogoča tudi 
TonerSave način, ki zmanjša stroške pri tiskanju 
osnutkov ali notranjih dokumentov podjetja. 
 
oki c834 
OKI C 834 je idealna izbira za podjetja in delov-
ne skupine, ki želijo od svoje naprave nekaj več. 
Seveda nudi odlične rezultate, ob tem boste 
prihranili pri stroških, naprava pa je tudi izjemno 
kompaktna. Nadgrajena digitalna LED tehnolo-
gija, kot že omenjeno pri prejšnjem tiskalniku, 
nudi izjemne rezultate tako na tiskovinah veli-

kosti A6 kot A3. Tudi C834 se z lahkoto spopade 
s papirjem teže 64 do 256 gramov na kvadratni 
meter. Na pladnjih boste imeli več kot dovolj za-
loge, da vam papirja ne bo zmanjkalo kar tako. 
Prav tako nudi obojestransko tiskanje in način za 
varčevanje z energijo ter samodejni izklop. Po-
leg brezžične LAN povezljivosti, NFC tehnologi-
je in Google Cloud Print 2.0, je omogočen tudi 
Applov AirPrint. 
S pomočjo mobilne aplikacije si lahko pri obeh 
omenjenih tiskalnikih ogledate uporabniške vi-
dee, ki vam utegnejo priti še kako prav. Avtenti-
kacija pa preprečuje nepooblaščenim osebam 
dostop do vmesnika in zaščiti poslovne podatke. 
 
oki c844 
C 844 je najboljši tiskalnik med brati serije C800. 
Visokokakovostna 1200x1200 dpi ločljivost, barv-
no tiskanje in izjemna hitrost so lastnosti, ki so kot 
nalašč za podjetja. Prav večja ločljivost natisnje-
nih dokumentov oziroma česarkoli, za kar boste 
ta izjemen tiskalnik uporabljali, ga loči od zgoraj 
opisanih tiskalnikov iste serije. Prav tako ga odli-
kujejo nizki stroški lastništva, visoka učinkovitost 
in lahkotnost upravljanja. Ima vse, kar imata OKI 
C824 in C834 in še več. Je idealna izbira za tiste, ki 
potrebujejo kakovosten profesionalni tiskalnik. 
Ponuja vso povezljivost, ki jo omogoča OKI C834, 
odločitev na kakšen način boste dokument sti-
skali, je vaša, možnosti pa več kot dovolj. Prav ta-
ko nudi zalogo 400 listov in 4 izbirne pladnje za 
papir, ki to zalogo še povečajo. 
Več o teh izjemnih tiskalnikih najdete na spletni 
strani oki.si/.    (P.R.) 

MIKRO ING trade, d.o.o.
Rojčeva ulica 24, 
1000 Ljubljana

tel: 01 544 33 82
www.mikroing.siwww.mikroing.si

d.o
.o.
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vse o umetni inteligenci 
NTK Poslovni dan bo zaznamoval drugi dan 
konference. Glavne tehnološke in poslovne vse-
bine bodo razdeljene na dva dogodka. Od pri-
znanih strokovnjakov boste lahko iz prve roke 
izvedeli vse o najnovejših trendih in novostih s 
področja umetne inteligence – ne glede na to, 
ali vas bolj zanima tehnologija ali poslovanje. 
NTK Poslovni dan bodo obiskali: 
• Marjan Šarec – Predsednik Vlade Republike 

Slovenije 
• Luciano Floridi – Univerza v Oxfordu 
• Anke Den Ouden – regionalna generalna di-

rektorica Microsofta 
• Sergiy Detyuk - CIO, Metinvest B. V. 
• dr. Nikolaos Dimitriadis - Univerza v Sheffieldu 
• Joacim Damgard - COO Microsoft Central & 

Eastern Europe. 
 
V okviru okrogle mize, ki jo bo vodila Katja Ger-
šak (izvršna direktorica, CEP), boste lahko skupaj 
s predstavniki podjetij SAP, IBM, Siemens in Mi-
crosoft odpirali vprašanja in iskali odgovore na 
temo vse bolj aktualne umetne inteligence. 
 
trenDi in rešitve Za posameZne vertikale 
Sledilo bo nadaljevanje v bolj poslovnem slogu, 
in sicer s trendi in rešitvami za posamezne verti-

.. največja slovenska tehnološko-poslovna konFerenca letos poteka oD 21. Do 23. maja. pomemben Del nt konFerence bo namenjen poslu 
in trenDom, ki so poveZani s posebnimi poDročji, tako imenovanimi vertikalami ..

NTK Poslovni dan 

Umetna inteligenca spreminja svet

kale. Poudarek bo na proizvodnem, finanč-
nem, energetskem in javnem sektorju, letos 
pa je novost še zdravstveni sektor. 
Digitalne tehnologije in z njimi umetna inteli-
genca postajajo vse bolj pomembni tudi v javni 
upravi. V Sloveniji sta v tem trenutku v pripravi 
vladni načrt in smernice uporabe umetne inteli-
gence. Na NTK Poslovnem dnevu boste lahko 
izvedeli, kakšna sta vloga in prizadevanje Slove-
nije pri adaptaciji najnovejših tehnologij, kakšni 
so zakonski okviri, kako je javni sektor ozaveščen 
o rabi umetne inteligence in koliko jo že upo-
rablja. Ter seveda, kakšna je prihodnost. 
Medtem je uporaba umetne inteligence že 
močno prisotna v bančništvu. Mobilne bančne 
storitve z njeno podporo, aplikacije s personali-
ziranimi rešitvami lahko uporabniku na podlagi 
vedenja ponudijo nasvete o racionalnem ravna-
nju z denarjem. Primere avtomatizacije s pod-
poro umetne inteligence boste lahko spoznali 
na primeru inovativne banke, spoznali najnovej-
še rešitve … Živimo v vznemirljivih časih sodob-
nih financ, a val največjih sprememb naj bi se 
šele obetal. 
Druga drugi lahko veliko ponudita tudi umetna 
inteligenca in energetska panoga. Pa smo prip-
ravljeni na spremembe? Kako močno lahko ok-
lepanje preteklosti vpliva na učinkovito upora-

bo v energetiki prihodnosti? Danes stremimo k 
trajnemu gospodarstvu, kar pomeni tudi opti-
mizacijo stroškov in iskanje načinov za prihran-
ke, in prav umetna inteligenca, strojno učenje 
ter uporaba modernih algoritmov pri obdelavi 
ogromnih količin podatkov bi lahko prinesli po-
zitivne učinke. 
Spreminja se – in se tudi še bo – tudi proizvo-
dnja. Integracija tehnologij, ki temeljijo na ume-
tni inteligenci, je kritičnega pomena za obsta-
nek in razvoj proizvodnih podjetij. Digitalizacija 
in pametna avtomatizacija proizvodnih proce-
sov zagotavljata stroškovno učinkovitost, pravo-
časnost in dodano vrednost proizvodov. 
Prav tako umetna inteligenca prinaša revolucio-
narne novosti v medicini. Napredni algoritmi 
lahko že danes določene vizualne vzorce pre-
poznajo natančneje kot zdravnik. Nosljive na-
prave v kardiologiji beležijo podatke o srčnem 
delovanju, zaznavajo anomalije in preventivno 
sprožijo poziv k ukrepanju. Pri operacijah v celj-
ski bolnišnici na primer sodelujejo tudi robotske 
roke. Govora bo tudi o tem, kje je zdrava meja 
med zdravniki in umetno inteligenco. 
 
Zakaj ntk poslovnega Dneva ne smete 
ZamuDiti? 
Namenjen je predvsem vodilnim kadrom, to-
rej odločevalcem, menedžerjem, generalnim 
in informacijskim direktorjem ter tistim stro-
kovnjakom iz marketinga, odnosov z javno-
stjo ali upravljanju s človeškimi viri, ki se zave-
dajo pomena tehnologije v poslu in si želijo 
izkoristiti idealno priložnost za mreženje ter 
sklepanje poslov. 
Dovolj razlogov imate, zaradi katerih si priskr-
bite kotizacijo za NTK Poslovni dan ter znanje 
in ideje, ki ju boste pridobili, prenesete v svo-
je podjetje.     (P.R.)

NT konferenca 
E: info@ntk.si 
T: 0599 311 64 
www.ntk.si
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Vrhunsko tehnologijo so si včasih lahko privoščili 
le tisti, ki so imeli nekoliko več pod palcem, a da-
nes se je to spremenilo – dostopna je namreč pos-
tala tudi za povprečnega uporabnika. Čas je, da 
preizkusite nove dimenzije sodobne tehnologije. 
Tudi pri tehnologiji se, kot že rečeno, kažejo mo-
dne smernice. Naprave postajajo vedno bolj 
zmogljive in multifunkcijske, hkrati pa pri dizaj-
nerski dovršenosti opažamo pridih preteklosti - 
vintage stil je danes vodilni trend, ki ga zaključu-
je moderni minimalizem. 
 
breZžični Zvočniki, slušalke, polnilci … 
V podjetju Agaric sledijo modernim trendom, 
zato lahko na njihovi spletni strani agaricpromo-
gifts.si dobite vrsto izdelkov, nadvse primernih 
za lična in uporabna poslovna darila. Zakaj ne bi 

Agaric d.o.o.
Tržaška cesta 23

2000 Maribor
+386 (0) 2 621 04 12

info@agaric.si
www.agaricpromogifts.si

.. vrhunska soDobna tehnologija je Danes prisotna na vsakem koraku. poleg tega je na trgu mnogo DiZajnerskih iZDelkov, ki lepo Zaokrožijo 
celoto in so kot nalašč Za poslovna Darila ..

AGARIC 

Prihodnost je v brezžični tehnologiji

pri obdarovanju poslovnih partnerjev izstopali 
in podarili nekaj drugačnega? Na omenjeni 
spletni strani imajo tako pestro ponudbo, da 
boste zagotovo našli kaj zanimivega. Najdete 
vse od prenosnih polnilcev za mobilni telefon 
(powerbank), ki ob današnjem tempu življenja 
pridejo vedno prav, do pisala, s katerim lahko 
napolnite baterijo svojega telefona, pa bliskavi-
ce za telefon in USB ključke vseh oblik in velikos-
ti. Ker pa je danes brezžična tehnologija v po-
rastu in poenostavi marsikatero opravilo, pri njih 
dobite tudi Bluetooth slušalke in brezžične 
zvočnike. Lahko si na primer omislite tudi dizaj-
nerski brezžični polnilec. 

Če morda nimate ideje za darilo, se splača 
pobrskati po spletni strani podjetja Agaric. Pre-
senetilo vas bo, kaj vse lahko tam najdete. Če še 
nimate ideje za darilo, bo zagotovo ideja srečala 

vas. Nudijo tudi popolno personalizacijo daril. 
Kaj to pomeni? Izdelajo npr. powerbank ali USB 
ključek v 3D obliki po želji naročnika, pri čemer 
tako rekoč ne poznajo ovir. 

ko je ponuDbe Zagotovo Dovolj 
Poleg tehnoloških bombončkov ponujajo še ve-
liko drugih poslovnih daril. Tako na spletni strani 
najdete pestro izbiro prestižnih daril za izbrane 
poslovne partnerje, bogato izbiro najboljše slo-
venske kulinarike, ki nikoli na razočara (čokolada, 
vino, marmelada, piškoti) ter preostala promocij-
ska darila - vrečke, majice, pisala, bidoni, dežniki ... 

Oddajte naročilo do konca meseca maja 
in pri tem uporabite kodo RAC10, ki 
vam zagotavlja 10 odstotkov popusta 
na vsa naročila.

pisala na 1001 način 
Pisala so zagotovo nekaj, kar je na delovnem 
mestu nepogrešljivo. Če želite izbirati med ra-
znovrstnimi pisali, obiščite www.pisala.si. Izbira-
te lahko med darilnimi seti, prestižnimi pisali ali 
pa se odločite za promocijo svojega podjetja s 
kovinskimi ali plastičnimi pisali. Prav tako si lah-
ko omislite tisk, gravuro ali vezenje na izdelke. 
Potrebujete nasvet, usmeritev? Ni problema 
Ekipa strokovnjakov podjetja Agaric vas usmerja 
skozi množico dilem in nepregleden kup katalo-
gov, prihrani čas in nudi cenovno ugodne rešit-
ve. Inovativne ideje, nabava, tisk, skladiščenje in 
distribucija so umetnosti, ki jih obvladajo. 
Prelistajte torej aktualne kataloge na agari-
cpromogifts.si ali se dogovorite za osebni ter-
min. Med drugim se lahko pohvalijo z več kot 
100.000 prodanimi poslovnimi in promocijski-
mi darili.     (P.R.) 



PRIHODNOST  JE V 
 

BREZZICNI
TEHNOLOGIJI
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.. Za uspeh pri svojem Delovanju je ključnega pomena, Da iZberete Dobro inFormacijsko-komunikacijsko tehnologijo (ikt) in strokovnjake, 
ki boDo kos še tako Zapletenim iZZivom ..

Infomacijsko-komunikacijska tehnologija in znanje 

Celovite Mega M rešitve

Leta 2002 ustanovljeno velenjsko podjetje Me-
ga M je danes vodilno na področju sodobnih fi-
ksnih in mobilnih telekomunikacij, govornih in 
podatkovnih komunikacij ter naprednih tehno-
logij, ki vodijo v prihodnost medosebnega ko-
municiranja. S svojo blagovno znamko MegaTel 
ponuja rešitve za zahtevne poslovne uporabni-
ke in rezidenčni trg.

storitve megatel Za boljše poslovanje 
Še nedolgo tega je veljalo, da informacijsko-ko-
munikacijska tehnologija predvsem lajša delov-
na opravila. Danes predstavlja orodje, ki optimi-
zira delovne procese. Zato, da lahko v krajšem 
času storimo več in bolje. Za visoko učinkovito 
optimizacijo je ključno, da k njej pristopimo sku-
paj s strokovnjaki, ki so resnično doma v svetu 
sodobnih IKT rešitev, hkrati pa naše izzive obrav-

navajo individualno.
Pristop podjetja Mega M temelji na strokovni 
prilagoditvi potrebam poslovnih partnerjev. 
Nudijo temeljito analizo stanja in stroškovno op-
timizacijo ob hkratnem zagotavljanju brezhib-
nosti storitev, varnosti in tehnične podpore. 
Med široko paleto podatkovnih storitev za od-
zivno in učinkovito poslovanje spadajo IP telefo-
nija, mobilna telefonija, televizija, dostop do in-
terneta ter računalništvo v oblaku. 

• Strokovnjaki bodo skupaj z vami poiskali najpri-
mernejše poslovne rešitve iz širokega nabora 
CRM, HRM, BI in ERP ter dokumentnih siste-
mov.

• S pomočjo aplikacij in storitev vam bodo po-
magali optimizirati delovne procese. 

• Nudijo vzdrževanje in servisiranje računalnikov 
ter računalniške opreme.

• Za poslovne uporabnike so pripravili široko in 
sodobno ponudbo poslovnih prenosnikov, ta-
blic in mobilnih telefonov.

• Svojo celostno ponudbo dopolnjujejo tudi z 
mrežno opremo za podjetja.

• Nudijo storitve in širok nabor naprav za mobil-
no poslovanje (elektronsko pošta, storitve v 
oblaku…).

• Nudijo platformo za gostovanje spletnih strani 
ter zakup domene.

• IT in programsko opremo lahko pri njih kupite 

ali najamete. 
• IP telefonijo vam uredijo v okviru celovite rešit-

ve za poslovne komunikacije (VoIP), ki omogo-
ča hitro interno komunikacijo in povezovanje 
enot na različnih lokacijah. Uredijo premijske 
in mednarodne telefonske številke.

• Z virtualno pisarno oziroma računalništvom v 
oblaku vam zagotovijo nižje stroške poslova-
nja in boljšo varnost. Do podatkov lahko do-
stopate kjerkoli in kadarkoli, kot da bi imeli pri 
sebi celotno opremo, v resnici pa najamete le 
strežnik in storitve v oblaku. 

mega teleFonija, televiZija in internet Za 
Zasebno uporabo 
Zasebnim uporabnikom nudijo storitve IP in 
mobilne telefonije, dostopa do interneta in tele-
vizije.

• Kar osem različnih mobilnih paketov nudi naj-
večjo pokritost v Sloveniji, pestro izbiro pamet-
nih telefonov in različne ugodnosti – tudi lojal-
nostni program za zveste uporabnike. 
• Zanimive televizijske vsebine so z interaktivno 
televizijo na voljo kjerkoli in kadarkoli, tudi ogled 
za nazaj. 
• Dostop do interneta zagotavljajo s pomočjo 
xDSL tehnologije in optike. Po celotni državi 
omogočajo širok nabor prenosnih hitrosti, tudi 
gigabitnih.    (P.R.)
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Acord-92 d.o.o.
pooblaščeni prodajalec 

in serviser za NEC.
Stegne 13, 1000 Ljubljana

T: 01/583 72 30  |  E: info@acord-92.si
Brezplačna tel. št.: 080 26 29 
spletna stran: www.acord-92.si

S profesionalnim zaslonom ali projektorjem bo 
vsak sestanek (ali predavanje) bolj zanimiv in tu-
di bolj razumljiv. Je pa tudi super način za pri-
tegnitev pozornost mimoidočih v izložbi ali po-
trošnikov v trgovini. Naj gre za zaslon ali projek-
tor, pomembno je, da je naprava enostavna za 
uporabo, da je slika ostra in svetla, saj le tako 
sporočilo doseže svoj namen. 

.. naj gre Za sejno sobo, veliko Dvorano ali učilnico, projektorji in proFesionalni Zasloni so Danes nepogrešljiv Del vsakega sestanka ali 
preDavanja, pa tuDi marsikatere iZložbe ..

NEC 

Naj bo slika kristalno jasna

so najbolj primerni za oddaljenost udeležencev 
do 30 metrov od zaslona. 
S katerimkoli video vhodom na zaslonu lahko 
povežete svoj prenosni računalnik. Kadar napra-
va nanj ni povezana, gre zaslon samodejno v 
način “standby”. Pri podjetju NEC jim je namreč 
mar za vas, pa tudi za varčnost in okoljski vidik. 
Na tej točki je treba omeniti tudi, da imajo zaslo-
ni možnost samodejnega zagona s časovnim 
razporedom. To je kot nalašč za maloprodajna 
okolja, ko se mora zaslon ob določenih urah 
prebuditi, ob določenih urah pa ni nobene pot-
rebe po predvajanju vsebine. 

imajo širok razpon prilagoditve svetlosti od 20 
do 100 odstotkov ter način konstantne svetlosti 
za stalno svetlobno moč. NEC za izdelek jamči 
20.000 delovnih ur. 

Več kodekov za izvorno predvajanje vsebine 
UHD bo marsikaj poenostavilo. Tudi upravljanje 
teh zaslonov je uporabniško enostavno. Čista 
struktura in moderno oblikovanje sta samo še 
pika na i, ki te prepriča. 
Podobno kot pri zgoraj omenjenem projektor-
ju, se tudi zasloni serije E sedme generacije lah-
ko poleg ležečega načina postavijo pokončno 
oziroma v portreten način.   (P.R.)

NEC s tehnologijo in strokovnim znanjem 
ustvarja družbo prihodnosti. Tesno sodelujejo s 
partnerji in strankami po vsem svetu in skrbijo, 
da je vsak izdelek prilagojen njihovim potrebam. 
Njihove inovativne rešitve skrbijo za varnost, za-
dovoljstvo in večjo učinkovitost uporabnikov. 
 
pX1005Ql laserski projektor 
PX serija NEC projektorjev sodi med zmogljivejše 
projektorje za profesionalno rabo. Katere so bi-
stvene prednosti projektorja PX1005QL? Prva je 
4K UHD ločljivost (3840x 2160), da vam ne bo ušla 
prav nobena podrobnost. Tehnologija zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo in skoraj nič vzdrževanja, 
tako so tudi stroški lastništva tega projektorja iz-
redno nizki. V življenjski dobi tega projektorja lah-
ko pozabite celo na menjavo panelov in filtrov. 
Prav tako projektorjem družine PX do živega ne 
bosta prišla prah in umazanija. Projektor PX1005QL 
omogoča visoke nivoje svetlosti. 10.000 ANSI lum-
nov zagotavlja sliko izredne kakovosti. 
Sposobni so dinamične prilagoditve črne barve, 

Je projektor, ki svojo nalogo odlično opravi v 
sejnih dvoranah, izobraževalnih ustanovah, pa 
tudi v manjših prostorih ali za projiciranje slike 
na prodajnih mestih. Povezljivost mu med dru-
gim zagotavljajo številni vhodi: štiri 3G SDI vho-
de, dva DisplayPort vhoda, HDBaseT, dva HDMI, 
USB tipaA, OPS reža … 
PX1005QL je izredno enostaven in brez omejitev, 
tudi za samo namestitev. 360 stopinjska namesti-
tev nudi neskončne možnosti. Glede na potrebe 
lahko uporabnik nanj namesti tudi več različnih 
objektivov. Sliko lahko, kadar želite, nastavite na 
položaj “pokrajina” (ležeče) ali “portret” (po-
končno), pod katerimkoli kotom. Omogoča tudi 
hitro in enostavno nastavitev večjega števila zaslo-
nov. Programska oprema NEC GCT zagotavlja po-
polno projekcijo tudi na katerikoli ukrivljen zaslon. 
 
nec Zasloni serija e 7. generacije 
E serija NEC zaslonov trg napada s petimi zaslo-
ni diagonal od 32 do 65 palcev (od 81,28 do 
165,1 centimetra). Ti UHD zasloni so namenjeni 
predvsem konferenčnim dvoranam. Zasloni raz-
ličnih velikosti so najbolj primerni za od 4 (naj-
manjši) do 15 udeležencev (največji). Prav tako 

NEC bo prisoten tudi na NT konferenci, ki bo 
letos potekala od 21. do 23. maja. Na dogod-
ku bo prisoten tudi predstavnik podjetja, ki 
bo na voljo za kakršna koli vprašanja.  
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.. računalniški navDušenci svoje računalnike raDi sestavijo sami. ostali pa iZbiro primernih komponent in sestavljanje računalnika Z 
veseljem prepustimo poZnavalcem ..

E-MISIJA 

Računalniki MEGA, znamka s tradicijo

Računalniki znamke MEGA so na trgu prisotni že 
tri desetletja. Ponudnik razpolaga s široko pale-
to različnih komponent, ki jih praktično preizku-
si, nato pa izbere najbolj primerne za vgradnjo v 
posamezno serijo računalnikov. Aktualne serije 
so 2000, 4000, 6000 in 9000. Vsi sestavi so atesti-
rani (SIQ), imajo 24 mesečno garancijo (z 
možnostjo dokupa podaljšanja) in zanesljivo 
servisno podporo z 28 letnimi izkušnjami. Po-
drobnosti lahko preverite na www.mega.je 
 
mega serije 
Računalniki izpolnjujejo najnovejše EU standar-
de. Po uradno izmerjenih vrednostih energijske 

E-misija d.o.o
Ljubljanska c. 21d

1241 Kamnik

Tel.: [01] 830 35 32
E-naslov: info@e-misija.si

  

SERIJA 2000 4000 4000s 6000x 6000xa 6000 9000 9000w 

Nabor Intel H310 Intel B360 Intel B360 Intel Z390 AMD B450 Intel Z390 Intel Z390 Intel Z390 

Procesor Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Ryzen 3,5,7 Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen 

Pomnilnik DDR4 2400MHz 
CL16/17 Max. 32GB 

DDR4 2400MHz 
CL16/17 Max. 32GB 

DDR4 2400MHz 
CL15/16 Max. 32GB  

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

Disk SSD SATA 
min. 500/350 MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 3200/1800MB/s 

SSD NVMe  
min. 3500/3200MB/s 

SSD NVMe  
min. 3500/3200MB/s 

Grafika GTX1650-4GB 
max. 

GTX1650-4GB 
max. 

RTX2070-8GB 
max. 

RTX2080-8GB 
max. 

RTX2080-8GB 
max. 

RTX2080-8GB 
max. 

RTX2080Ti-11GB 
max. 

RTX5000 Quadro 
max. 

Napajalnik LC-Power 350W 
LC6350 80 Bronze 

LC-Power 350W 
LC6350 80 Bronze 

LC-Power 350W 
LC6350 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

Antec 750W 
HCG-750 80 Gold 
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Hard Drive Benchmarks

Branje

Zapisovanje

učinkovitosti in hrupa jih v večini celo presegajo 
(podatki so dosegljivi na spletni strani). 
Razvrščeni so v štiri serije, glede na okviren na-
men in predvideno zahtevnost uporabe. 
Serija 2000: Enostavno ohišje manjših dimenzij 
(M-ATX), temelji na čipovju H310. Primerno za 
poslovno ali domačo uporabo. 
Serija 4000/4000s: Zmogljiv sestav za napre-
dno domačo in poslovno rabo, osnovan na či-
povju B360. Izbirate lahko med dvema ohišje-
ma, zadržanim (4000) in atraktivnim (4000s) s 
stranskim oknom in opcijsko RGB osvetlitvijo. 
Serija 6000/6000x: Za zahtevno rabo, vgrajene 
zmogljive matične plošče Z390 za Intel ali B450 
za AMD Ryzen procesorje. Vgrajeni so SSD 
NVMe diski priznanih proizvajalcev, hitrejši de-
lovni pomnilnik in igričarske grafične kartice. 
Serija 9000: Najmogočnejša serija za najzahtev-
nejše uporabnike. Vgrajene so najboljše verzije 
osnovnih plošč Z390 za procesorje Intel 9. gene-
racije vse do i9-9900K. Gre za sam vrh trenutne 
ponudbe na tržišču. 
Aktualna ponudba obsega konfiguracije po iz-
boru proizvajalca, seveda pa so možne prilago-
ditve glede na želje in potrebe posameznika. Na 
voljo so sledeče opcije:  
• Sprememba količine pomnilnika do 64GB (od-

visno od osnovne plošče) ,
• vgradnja drugačnih ali dodatnih SSD in SATA 

diskov,
• vgradnja drugačne ali dodatne grafične karti-

ce (različne zmogljivosti, odvisno od serije),
• namestitev operacijskega sistema Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office paketov in anti-
virusnih programov,

• nakup podaljšane garancije.   (P.R.) 
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Nabor Intel H310 Intel B360 Intel B360 Intel Z390 AMD B450 Intel Z390 Intel Z390 Intel Z390 

Procesor Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Ryzen 3,5,7 Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen Intel 8/9.gen 

Pomnilnik DDR4 2400MHz 
CL16/17 Max. 32GB 

DDR4 2400MHz 
CL16/17 Max. 32GB 

DDR4 2400MHz 
CL15/16 Max. 32GB  

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

DDR4 3000MHz 
CL15/16 Max. 64GB 

Disk SSD SATA 
min. 500/350 MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 1.800/1.300MB/s 

SSD NVMe  
min. 3200/1800MB/s 

SSD NVMe  
min. 3500/3200MB/s 

SSD NVMe  
min. 3500/3200MB/s 

Grafika GTX1650-4GB 
max. 

GTX1650-4GB 
max. 

RTX2070-8GB 
max. 

RTX2080-8GB 
max. 

RTX2080-8GB 
max. 

RTX2080-8GB 
max. 

RTX2080Ti-11GB 
max. 

RTX5000 Quadro 
max. 

Napajalnik LC-Power 350W 
LC6350 80 Bronze 

LC-Power 350W 
LC6350 80 Bronze 

LC-Power 350W 
LC6350 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

LC-Power 550W 
LC6550 80 Bronze 

Antec 750W 
HCG-750 80 Gold 
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.. uporabljate e-pošto, socialna omrežja, Delite Datoteke na spletu? oDlično, to pomeni Da ste že v ‘oblaku’ in uporabljate oblačne 
storitve, ki omogočajo priDobivanje poDatkov neoDvisno oD kraja, časa in naprave. kako bliZu pa vam je programska oprema kot storitev 
(saas - soFtware as a service)? ..

Pot do skladišč prihodnosti 

Zakaj je SaaS pomemben za 
skladiščno poslovanje

HydraWarehouse 
SaaS WMS 

www.hydrawarehouse.com 

Večina poslovnih aplikacij se seli k SaaS; CRM, 
upravljanje projektov, vodenje timov in celo ERP. 
Ena redkih izjem so bili sistemi za upravljanje 
skladišč (WMS – Warehouse Management 
System). Obstajajo že rešitve v oblaku (cloud 
WMS), ki koristijo oblačne tehnologije in kon-
cepte, v ponudbi pa je malo tovrstnih rešitev v 
obliki storitve - SaaS. Na podlagi dolgoletnih iz-
kušenj in dobrega poznavanja potreb uporabni-
kov je nastal SaaS za podporo interni logistiki - 
HydraWarehouse SaaS. 
 
wms storitve v oblaku  
S selitvijo skladiščnega poslovanja v oblak se va-
ša oskrbovalna veriga spremeni v digitalno 
omrežje, ki omogoča spremljanje vseh dogod-
kov interne logistike v realnem času. Spremljanje, 
upravljanje in analiza poslovanja se tako izvaja 
od koderkoli, na enostaven način in z majhno in-
vesticijo. To olajša sodelovanje z dobavitelji in 
kupci, podjetju pa omogoči hiter odziv na spre-
membe v oskrbovalni verigi. Sodobno poslova-

nje temelji na hitrosti, optimizaciji stroškov in ele-
ktronskem poslovanju. Vedno glasnejše so tudi 
zahteve po sledljivosti produktov, še posebej v 
živilski in farmacevtski panogi. Vse to pa kliče k 
digitalni transformaciji v logistični panogi. 
 
hyDrawarehouse saas 
Po enostavni in hitri vzpostavitvi sistema lahko v 
realnem času dostopamo do vseh podatkov iz 
različnih naprav: profesionalnih namenskih mo-
bilnih terminalov, mobilnih telefonov, pametnih 
očal, pametnih ur. 
V HydraWarehouse SaaS lahko uporabniki glede 
na svoje potrebe izbirajo med tremi paketi: 
• “inventory” omogoča izvedbo enostavnih 

popisov: podatki se lahko zbirajo na različnih 
lokacijah ter z različnimi napravami in so takoj 
dostopni v oblaku od koderkoli. Ker lahko vse 
podatke izvozimo v Excel, je nadaljnja obdela-
va teh podatkov enostavna in hitra; 

• “basic” nudi osnovne funkcije za podporo de-
la v skladišču: razpoznavanje EAN13 in QR 
črtne kode, evidentiranje prevzema in izdaje 
ter vse, kar nudi možnost »Inventory«; 

• “advanced” ima funkcionalnost “basic”, poleg 
tega pa še veliko napredne funkcionalnosti: ra-
zume bolj kompleksne črtne kode (barcodes), 
kot je GS1-128, pozna mikrolokacije in premike 
med njimi, Dodatne funkcionalnosti, kot so 
podpora SSCC (Serial Shipment Container Co-
de), 3PL (Third-party logistics), je možno doda-
ti v sistem z dodatnimi standardnimi moduli. 

Glavne prednosti skladiščnega sistema 
HydraWarehouse SaaS so: 
• Hiter začetek uporabe 
• Zelo nizki stroški uporabe 
• Minimalna začetna investicija pri enostav-

nejši implementaciji 
• Dodatne funkcionalnosti, kot sta podpora 

SSCC (Serial Shipment Container Code), 3PL 
(Third-party logistics), je mogoče dodati v 
sistem z dodatnimi standardnimi moduli, 

• Sodoben in prilagodljiv vmesnik, ki omogo-
ča enostavno integracijo z že obstoječimi 
sistemi v podjetju. 

• Usklajeno z usmeritvami Industrija 4.0

“pick-by-vision” in saas wms – sklaDi-
šče prihoDnosti 
V logistiki izraz “Pick-by-Vision” označuje način 
nabiranja blaga, ki ga omogoči uporaba pamet-
nih očal. Sistem HydraWarehouse SaaS omogo-
ča uporabo omenjenega načina dela. 
Z omenjenimi očali lahko poenostavimo proces 
in pospešimo delo v skladišču. Na pametna oča-
la prihajajo navodila za delo, ki se izpisujejo na 
ekranu očal. Navodila se lahko pretvorijo v go-
vorne ukaze. Pametna očala lahko uporabimo 
za virtualno vodenje po skladišču, ki zaposlene-
ga vodijo do izbrane mikrolokacije. Očala omo-
gočajo prostoročno delo, kar je pri manipulaciji 
z blagom zelo velika prednost pred ročnimi te-
minali, skenerji ali pametnimi telefoni.  (P.R.)

A T
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Prav s tem namenom so v podjetju GORA razvi-
li aplikacijo, ki vse aktivnosti zajame v uporabni-
ku prijazni spletni platformi, ki gostuje v oblaku 
– IGRIS. 
 
igris poenostavlja voDenje športnih 
DogoDkov 
IGRIS omogoča organizatorjem celovito pod-
poro pri organizaciji in vodenju dogodka – od 
osnovnih nastavitev iger, spletne prijave udele-
žencev, ekip in članstva, določitve tekmovalnih 
disciplin in njenih nastavitev, oblikovanja tek-
movalnih sistemov in točkovanja, žreba, obliko-
vanja tekmovalnih parov v tekmovalnih discipli-
nah, postavitev razporedov posameznih tekem 
do vnosa rezultatov in izračuna vrstnega reda 
po disciplinah ter končnih rezultatov. 
IGRIS je spletna aplikacija, ki v vsakem trenutku 
in na katerikoli napravi omogoča vpogled v ce-
lotni potek dogajanja tekem in daje možnost 
številnih on-line pregledov in izpisov, ki so pot-
rebni organizatorjem, športnim vodjem, sodni-
kom …, ob tem pa tekmovalci in udeleženci sa-
mostojno in nemoteno spremljajo rezultate te-
kem vseh ali svojih priljubljenih ekip in trenutne 
skupinske rezultate. Na končne rezultate udele-
žencev ni več potrebno čakati, saj je možno 
končni rezultat objaviti takoj, ko se zaključi zad-
nja tekma. 
 
igris Za Zmagovalce 
Spletna aplikacija je namenjena podjetjem, ki 
organizirajo večje športne dogodke in team bu-
ilding-e za zaposlene. Prav tako je namenjena 
sindikatom, združenjem in ostalim interesnim 
skupinam, ki pripravljajo športne igre in želijo 
preko športne aktivnosti, druženja in zabave 
krepiti vezi med člani. Namenjena je panožnim 

.. Za uspešno iZveDbo športnih tekmovanj, ki Zajemajo številne športne Discipline, je potrebna Dobra preDhoDna organiZacija tekmovalnega 
programa, koorDinacija uDeležencev, natančno merjenje reZultatov, Zagotavljanje veroDostojnosti poDatkov, hiter iZračun in prikaZovanje 
končnih uvrstitev in Zmagovalcev ..

GORA - IGRIS 

Spletna platforma za organizacijo 
in vodenje športnih tekmovanj

in ostalim športnim zvezam ter ostalim organi-
zacijam, ki skrbijo za organizirane športne do-
godke ter manjšim organizatorjem lig, turnirjev, 
tekmovanj. Je pa IGRIS primeren tudi za vse os-
tale, ki želijo informacijsko podporo pri organi-
zaciji in vodenju svojega tekmovanja ali špor-
tnega dogodka. 
Podjetje Gora je s produktom IGRIS vsako leto 
prisotna pri organizaciji, podatkovnemu vode-
nju, spremljavi in objavi rezultatov športnih iger 
bančnikov Slovenije (ŠIBS) – v letošnjem juniju z 
novo platformo. 
 
preDnosti, ki jih ne morete spregleDati 
Personalizacija tekmovanj  
Preko čarovnika se enostavno nastavi športno 
tekmovanje po lastni želji. Vse nastavitve se bodo 
upoštevale pri prikazu in upravljanju tekmovanja. 
Razmejitev javnega in zasebnega tekmovanja  
Omogočena je izbira med javnim vpogledom v 
nadzorno ploščo, kjer so zbrane informacije o 
urnikih in rezultatih tekmovanja ter zasebnim 
vpogledom, kjer so vsebine dostopne le aktivi-
ranim uporabnikom. 
24-urni dostop 
Odziven design aplikacije omogoča, da se IGRIS 
uporablja na vseh napravah, kar je zelo priročno 
za dinamična tekmovanja na več lokacijah, kjer 
se rezultate lahko vpisuje direktno s pomočjo 
računalnika, tablice ali telefona – podatki pa so v 
realnem času dostopni za vpogled. Vsi podatki 
so shranjeni v oblaku na varnih strežnikih. 
Hiter začetek 
Z uporabo se lahko prične takoj, brez nameščanja 
na osebni računalnik. Za začetek organizacije tek-
movanja je potrebna le kratka spletna registracija. 

enostaven pregleD Za upravljanje  
Vsi pomembni podatki, povezani s tekmova-
njem so združeni v enotnem pregledu domače 
strani lastnega tekmovanja. Uporabniku prijaz-
na in moderna zasnova zagotavlja odlično pre-
glednost podatkov. Številne povezave za pre-
skoke med vsebinami omogočajo hiter odziv na 
zahteve po različnih pregledih. 
Prijave  
Zagotovljeno je upravljanje celotnega procesa 

prijav ekip, tekmovalcev in udeležencev na tek-
movanju, vključno s povezanimi stroški in nasta-
nitvami. Evidentiranje vseh udeležencev ni več 
naloga organizatorja, vnos neposredno opravi-
jo vodje posameznih ekip. 
Žreb  
Žrebanje je poenostavljeno do te mere, da se 
tekmovalne pare enostavno vnaša s funkcional-
nostjo potegni/spusti ali avtomatsko z naključ-
nim algoritmom. 
Urniki tekmovanja 
Tekmovanja se lahko vodi na eni ali več lokaci-
jah ob enotnem ali različnem času. Morebitne 
spremembe se izvede hitro na enem mestu, 
spremembe so takoj vidne na vseh mestih za 
objave.  
Avtomatski vnos rezultatov 
Nič več pretipkavanja in napak pri vnosu , saj se 
rezultati, ki so jih pripravili časomerilci, iz datotek 
avtomatsko uvozijo v aplikacijo. 

IGRIS vam je v letošnjem letu na voljo brezplač-
no in v zameno avtorji prosijo le za povratne in-
formacije o uspešnosti podpore, uporabniški iz-
kušnji in morebitnih predlogih za izboljšave. (P.R.)

Gora d.o.o.
Dunajska cesta 21

1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 23 44 850

E: info@gora.si
www.gora.si
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.. websi spletni prvaki preDstavlja številčno žirijo, ki bo ocenjevala najboljše Digitalne projekte, preDseDoval pa ji bo matjaž butara ..

WEBSI Spletni prvaki 

Znana je 103-članska WEBSI žirija

Organizatorji največjega slovenskega tekmova-
nja digitalnih projektov – WEBSI Spletni prvaki – 
razkrivajo žirijo, ki jo sestavlja več kot 100 stro-
kovnjakov s področja marketinga in digitala. Le-
tos bo žiriji predsedoval Matjaž Butara, direktor 
marketinga v zavarovalnici Adriatic Slovenica. 
Dela bodo žiranti ocenjevali v juniju, zmagoval-
ci tekmovanja pa bodo znani 13. septembra na 
WEBSI dnevu. 
Letošnjo WEBSI žirijo sestavlja 52 članov strokov-
ne žirije – strokovnjakov za digitalno poslovanje, 
46 članov poslovne žirije – uglednih poslovne-
žev s področja marketinga in odnosov z jav-
nostmi ter 5 zunanjih strokovnjakov s področja 
videoprodukcije, ki bodo ocenjevali dela, prija-

vljena v video kategoriji. V nadaljevanju bo iz-
brana še ožja žirija, ki bo izbrala najboljšo digital-
no kampanjo, najbolj učinkovit digitalni projekt 
(“Use of Data”) in naj digitalca. 
 
preDseDnik websi žirije 
Letošnje ocenjevanje bo vodil Matjaž Butara, 
direktor marketinga v zavarovalnici Adriatic 
Slovenica, d. d. Po skoraj desetih letih dela v 
vodilnih oglaševalskih agencijah, kjer je sode-
loval z največjimi globalnimi in lokalnimi na-
ročniki, je z lanskim letom v zavarovalnici 
Adriatic Slovenica prevzel mesto direktorja 
marketinga. Kot je dejal, mu je v ponos in ve-
selje, da vodi žirijo WEBSI. “Več kot 100 nas je 
letos, skrbno izbrani, najvidnejši predstavniki 
stroke in posla. Izjemni posamezniki, s kateri-
mi bomo skupaj ocenjevali najboljša dela na 
področju digitalne komunikacije”, je povedal 
in dodal, da bodo iskali presežke strateške, 
poslovne in kreativne učinkovitosti, ki postav-
ljajo trende v različnih industrijah. Iskali bodo 
WEBSI Spletne prvake. 
Kot vsako leto, bo žirija tudi letos projekte oce-
njevala v juniju, med 18. in 27. junijem pa bodo 
s pomočjo ljudstva izbrali tudi Zmagovalca 
ljudstva. WEBSI dan, festival slovenskega digi-

talnega komuniciranja, na katerem bodo znani 
in predstavljeni WEBSI Spletni prvaki 2019, se 
bo odvil 13. septembra na novi lokaciji: v Lut-
kovnem gledališču Ljubljana.  

17. maja se Zaključijo prijave 
Prijave v tekmovanje so odprte vse do petka, 17. 
maja. Projekte se lahko prijavi v 21 kategorij, po-
deljenih pa bo kar 27 WEBSI nagrad. 
 
in katere so novosti websi 2019? 
WEBSI je največje tekmovanje digitalnih projek-
tov v Sloveniji, ki omogoča, da se slovenski jav-
nosti predstavljajo ne le tisti, ki jezdijo valove 
trendov, temveč tudi tisti, ki trende postavljajo. 
Tudi zato vsako leto posodobijo tekmovalne ka-
tegorije in metodologijo. Kategorije so po no-
vem razdeljene v dva sklopa: digitalni projekti 
po panogah (metodologija upošteva KPI-je, 
specifične za posamezne panoge) in digitalni 
projekti glede na naravo projekta. Pri metodolo-
giji je bistvena sprememba ta, da se ocene s 
strani Glasu ljudstva ne prištevajo k splošni 
končni oceni projekta, temveč se upoštevajo le 
pri samostojni nagradi Zmagovalec ljudstva. 
Celoten seznam žirije si lahko ogledate na pove-
zavi: https://websi.si/zirija   (P.R.)

info@websi.si
websi.si



Incident Management
Problem Management
Change Management
Request Fulfillment
Service Catalog Management
Service Level Management
Access Management
Demand Management
Financial Management
Inventory Management
Self-Service
Service Reporting & Measurement

NAREDIMO ITSM ENOSTAVNEJŠI

POLNO INTEGRIRANA PLATFORMA ZA 
IT SERVICE MANAGEMENT (UPRAVLJANJE IT STORITEV)

S polno pokritostjo ITIL procesov in PinkVerified 11 izmed njih, EV Service Manager omogoča organizacijam, da izpopolnijo svojo 
ITSM prakso ne glede na njihovo trenutno raven IT storitev. Začenši z osrednjimi procesi se lahko IT organizacije po potrebi izpo-
polnjujejo z postopnim uvajanjem procesov ITIL. 

Ustvarili smo rešitev, ki je enostavna za načrtovanje, implementiranje, urejanje in nadgrajevanje. EV Service Manager vam omogo-
ča, da ponovno prevzamete nadzor nad vašimi storitvami s povezovanjem in integriranjem procesov v rešitev, ki je enostavna za 
uporabo in implementacijo. Vaša ekipa postane osrednja točka podpore in storitev. Ne le, da omogoča integriran pregled informa-
cij, nadzora in upravljanja, ampak tudi poenostavljen sistem urejanja in prilagoditev.
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P PINK ITIL V3 
2011 VERIFIED

Platforma ITSM 2.0 – Izboljšajte zrelost svojega IT-ja z robustnim 
mehanizmom za avtomatizacijo, ki vključuje »out-of-the-box« 
podporo za vse ITIL procese.

Uporabniška izkušnja – Povečajte samoiniciativnost in produktiv-
nost s prilagodljivo in pametno uporabniško izkušnjo.

Nizki skupni stroški lastništva – Znižajte stroške ITSM (IT Servi-
ce Management) s kombinacijo cenovno ugodnega licenciranja 
in zmožnosti prilagajanja orodja preko grafičnega vmesnika, brez 
kodiranja.

Storitev v oblaku ali “On-premise” – Poskrbite za varnost, razpolo-
žljivost in transparentnost s pregledom operativnih procesov, ana-
litiko velike količine podatkov in globalnimi podatkovnimi centri s 
storitvijo v oblaku ali namestitvijo “on-premise”.

Avalibility Management
Knowledge Management
IT Service Continuity Management
Service Portfolio Management
Service Asset & Configuration Management
Capacity Management
Event Management
Project Portfolio Management
Purchase Management
Release Management
Software License Management
Supplier Management
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Danes, ko so poslovni procesi skoraj 
povsem DigitaliZirani, je ključ Do 
Dolgoročnega raZvoja in napreDka 
poDjetja optimiZacija teh procesov. 
Res je. Za uspešno in varno delovanje podjetja 
je zelo pomembna transformacija poslovnih 
procesov v učinkovite, a hitre in natančne poti, 
ki vsaki organizaciji zagotovijo dolgoročno us-
pešnost. Na prvo mesto postavljam varnost 
osebnih podatkov, digitalizacijo poslovnih pro-
cesov in kibernetsko varnost. 

.. Z Direktorico poDjetja ascalDera, ireno jakša Zupančič smo se pogovarjali o moDernih Digitalnih storitvah, ki iZboljšajo Delovanje 
poDjetja ..

Intervju: Irena Jakša Zupančič, direktorica podjetja Ascaldera 

Optimizirane digitalne storitve 
izboljšajo delovanje podjetja

kako poteka proces optimiZacije 
procesov? čemu se najbolj posvetite? 
Optimizacije se lotevamo preko širokega, ce-
lostnega pogleda na procese posameznih pod-
jetij in tako poskrbimo, da posamezni posegi de-
lujejo na več področjih hkrati. Natančna analiza 
in dovršen koncept poskrbita, da se informacije 
v stiku s strankami izvajajo nadpovprečno hitro. 

četrta tehnološka revolucija, v katero 
smo že DoDobra Zakorakali, nas je 

preselila iZ realnega in oprijemljivega v 
virtualni svet. brišejo se meje, naprave 
se poveZujejo meD seboj in omogočajo 
storitve, Za katere še preD Desetletjem 
nismo veDeli. 
Tehnološki razvoj je med drugim prinesel mož-
nost umestitve poslovnih procesov na najsodob-
nejše platforme za management storitev. Zato so-
delujemo z vodilnimi akterji na področju ITSM teh-
nologij, ki na globalnem trgu postavljajo in vztraj-
no dvigajo standarde za digitalno upravljanje sto-
ritev. Optimizacije izvajamo s finančnim planom 
podjetja in tako pomagajo do zastavljenih ciljev. 
 
katera oroDja uporabljate Za optimiZacije 
inFormacijskih procesov? 
Rešitve omogočajo procesne izboljšave na 
vseh ravneh organizacije – tako na storilnostni 
kot na ravni uprave, ki ima pomembne ugo-
dnosti od jasnih, transparentnih poročil. Za op-
timizacije informacijskih procesov uporabljamo 
dve vodilni orodji na tem področju, in sicer Ser-
viceNow in BMC Remedy. Odločitev, katero je 
bolj smiselno uporabiti v posameznem podje-
tju, je v prvem koraku odvisna od tega, kje želi-
te hraniti podatke, prav tako pa je odvisna od 
posebnosti procesov.   (P.R.)

ASCALDERA, D. O. O.
BRATISLAVSKA ULICA 5

1000 LJUBLJANA

• nudimo vam natančno analizo in dovršen koncept
• posamezni posegi delujejo na več področjih hkrati
• umestitev poslovnih procesov na najsodobnejše 
 platforme
• sodelujemo z vodilnimi akterji na področju 
 ITSM tehnologij
• uporabljamo dve vodilni orodji, ServiceNow 
 in BMC Remedy

STE PODJETJE IN POTREBUJETE POSLOVNE REŠITVE ZA 
DIGITALIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV?
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Kaj imata lahko skupnega največji medicinski cen-
ter v Sloveniji in naša edina javna radiotelevizijska 
organizacija? Ali obe osrednji akademski ustanovi 
in druga največja banka v državi? Odgovor na obe 
zastavljeni vprašanji je enak: Vsem je skupna po-
slovna programska oprema družbe RC IRC Celje. 
Družba RC IRC Celje že peto desetletje soustvar-
ja informacijsko dobo in združuje pionirska od-
kritja na področju informacijskih tehnologij z ob-
vladovanjem poslovnih procesov. Kot ustvarjalni 
organizem je predana razvoju, uvajanju in 
vzdrževanju takšnih informacijskih produktov, ki 
različnim poslovnim sistemom omogočajo pre-
skok na ravni odličnosti, kakovosti in zanesljivosti. 
Kadarkoli se vodstva najuglednejših podjetij, 
družb in javnih ustanov odločijo slediti najvišjim 
standardom kakovosti, pogosto naletijo na 
vprašanja, povezana z organizacijo in informati-
zacijo njihovih poslovnih, finančnih in proizvod-
nih procesov. Takrat se RC IRC Celje izkaže za 
odličnega sogovornika, ne samo zaradi več kot 
štiri desetletja trajajočih izkušenj, temveč tudi 
zaradi odličnega poznavanja in zato tudi opti-
malnega povezovanja obeh ključnih področij: 
organizacije poslovnih procesov in informatike. 

kakovost in inFormacijska varnost

RC IRC prepoznava kakovost kot ključno sestavi-
no poslovne filozofije, zato nenehno skrbi za 
takšno kakovost izdelkov in storitev, ki presega 
zahteve in pričakovanja kupcev. Skrb za kako-
vost je vtkana v vse faze razvoja informacijskih 

.. ambicioZnim organiZacijam je potrebno ponuDiti inFormacijske rešitve, ki poslovnih procesov ne boDo postavljale na glavo, temveč jih 
boDo iZboljšale, če so šibki in optimiZirale, če so Dobri ..

RC IRC Celje 

Informacijska cesta, ki povezuje 
slovenske zgodbe o uspehu

rešitev in je vgrajena tudi v vse ravni razvoja po-
slovnega odnosa z naročnikom ter se manifesti-
ra v že leta 1999 pridobljenem certifikatu kako-
vosti ISO 9001. 
Ker so informacije ter programska in strojna 
oprema predmet mogočih in dejanskih groženj, 
družba RC IRC Celje na vseh ravneh uveljavlja 
načela informacijske varnosti. V tem smislu s po-
sebno pozornostjo vzdržuje varnost opreme, 
storitev in podporne infrastrukture ter skrbi za 
zaupnost, celovitost in razpoložljivost informa-
cij ter skladnost z GDPR. Družba je leta 2002 
postala prvo podjetje v Sloveniji, ki je prejelo 
certifikat vodenja informacijske varnosti BS 
7799, (kasneje imenovan ISO/IEC 27001). 

proDukti in storitve

Osnovna dejavnost družbe RC IRC Celje sta ra-
zvoj in uvajanje sodobnih in celovitih poslovnih 

informacijskih sistemov za podporo poslovnim 
procesom podjetij, katerih cilj je biti pred kon-
kurenco. Svojim partnerjem zagotavlja rešitve, 
ki se optimalno prilagajajo potrebam poslovne 
realnosti organizacije. Ima partnerske odnose s 
ključnimi dobavitelji tehnologije IT, tako na po-
dročju strojne kot tudi na področju programske 
opreme, pri čemer naj omenimo le najpo-
membnejše, kot so IBM, Oracle in Microsoft. 
Družba RC IRC Celje združuje homogeno ra-
zvojno skupino strokovnjakov, ki ob odličnem 
poznavanju slovenskega poslovnega prostora, 
zakonodaje in standardov ter vsebinskih kom-
ponent poslovnih sistemov ponuja družine in-
formacijskih rešitev, kot na primer: celoviti po-
slovni informacijski sistemi (IRC ERP), informacij-
ski sistemi za podporo bančnega poslovanja, 
poslovni informacijski sistemi za zdravstvene 
ustanove, rešitve za e-poslovanje in druge rešit-
ve za potrebe specifičnih poslovnih okolij. Za 
več informacij obiščite njihovo spletno stran 
https://www.rcc-irc.si/.   (P.R.)

RC IRC Celje, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje

T. +386(0)3 427 42 00
F. +386(0)3 427 41 98

E. informacije@rcc-irc.si
W. www.rcc-irc.si

5. DESETLETJE
SOUSTVARJAMO 
INFORMACIJSKO

DOBO
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.. “nova oroDja in tehnologije, novi načini Dela ter novi iZZivi Zaposlenih, vse to le še povečuje vrZeli v Znanju. skrb Za neprestan raZvoj 
kompetenc, ki jih potrebujemo Danes in tuDi tistih, ki jih bomo potrebovali jutri, je tako nepogrešljiva” ..

Učne rešitve, ki udeležencem povečajo učinek izobraževanja 

Pripravljeni na jutrišnje poslovne 
izzive

Ne glede na to, ali želite posodobiti ali utrditi 
svoje veščine in znanja, vam v izobraževal-
nem centru Kompas Xnet, ki je tudi poobla-
ščeni Microsoftov šolski center, pomagajo na 
vaši poti. Ponudijo vam tiste učne načrte, ob-
like in metode, ki so usmerjene v zadovoljeva-
nje specifičnih potreb, vaše organizacije in 
osebja. Številnim posameznikom in podje-
tjem so tako že pomagali. 
 
Xnet učna spletna platForma 
Pojdite po učni poti, ki vam je prilagojena, saj 
si lahko sestavite svoj program, v svojem tem-
pu. Z nizom Microsoft spletnih tečajev, ki so 
na voljo v platformi, vam je izobraževanje do-
stopno takoj, s katerekoli naprave, 24/7. Tre-
nutno se v platformi nahaja preko 180 tečajev. 
Med njimi so tudi učne poti za dosegow ki te-
meljijo na delovnih vlogah in kažejo, da ste v 
koraku s tehničnimi nalogami in zahtevami 

današnjega časa. V niz spletnih tečajev so 
vključene praktične vaje, video posnetki, be-
sedila in preverjanje znanja.  
Izbirate lahko med področji: 
• Cyber Security 
• Data Science  
• Artificial intelligence  
• DevOps  
• Data Analysis 
• Big data  
• Entry Level Software Development  
• IT Support 
• Azure Administrator Azure 
• Azure Solutions Architect 
• Microsoft 365 Identity and Services 
 Management 
• Microsoft 365 Mobility and Security 
 Management 

bootcamp – intenZivno, poglobljeno 
iZobraževanje 
Poleg klasičnih, 1- 5 dnevnih izobraževanj, 
vam je na voljo tudi strnjeno izobraževanje. 
Bootcamp je intenzivno, 8 - dnevno 
poglobljeno izobraževanje, organizirano v 
mirnem in idiličnem okolju, kjer so zago-
tovljeni idealni pogoji za učenje in motivacijo. 
Omogoča pridobivanje znanj in veščin iz 
osrednje vsebine, ki je običajno dostopna na 
standardiziranih Microsoft tečajih. Dodatne 
vsebine, vaje, demonstracije in posnetki so 
vam na voljo za širitev naprednih tem ter za-

Kompas Xnet d.o.o.
Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5136 990
E-pošta: info@kompas-xnet.si 

Spletna stran: www.kompas-xnet.si

gotavljajo dodaten vpogled in perspektivo. 
Jesenski Bootcamp bo na temo Microsoft 
Windows Server 2016 s priokusom 2019 pod 
vodstvom dveh vrhunskih MCT predavateljev, 
to sta Miha Pihler in Luka Manojlovič z bogati-
mi praktičnimi izkušnjami. V najkrajšem mož-
nem času boste pridobili potrebna znanja s 
področja implementacije in administracije 
Windows Server 2016 in izvedeli vse potrebne 
novosti, ki jih prinaša verzija 2019.  
 

thrive konFerenca  
Letos boste lahko izbirali med več kot 70 
vrhunskimi predavanji s poudarkom na najno-
vejših Microsoftovih tehnologijah, na jubilejni, 
deseti Thrive konferenci. Izbirali boste med 
sklopi s področij SharePoint, Cloud, Develo-
pment, Security, Exchange, EndUser in BI ter 
se tako v dveh dneh naučili trikov in dobrih 
praks od najboljših strokovnjakov. Z vami bo 
več kot 40 vrhunskih, mednarodno priznanih 
predavateljev. To je tudi odlična priložnost za 

spoznavanje, druženje in osebna srečanja z 
ljudmi, ki imajo podobne interese. Popust na 
zgodnje prijave do 31. maja znaša kar 30 %. (P.R.)
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Poskrbite
za varnost na
spletu pri vašem
poslovanju.  

Zavarovanje kibernetske 
zaščite za podjetja

Osnovna kritja zavarovanja: 

• odziv na incident (kritje stroškov 

svetovanja, pravnih stroškov ...),

• stroški ponovne vzpostavitve  

podatkov in programske opreme, 

• odgovornost za kršitve zaupnosti in 

zasebnosti (odškodninski zahtevki 

tretjih oseb), 

• odgovornost za omrežno varnost 

(odškodninski zahtevki tretjih 

oseb).

tiskan_oglas_cyber_210x297.indd   1 05/03/2019   13:29
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Slovensko društvo Informatika podeljuje eNagra-
do že vrsto let, in sicer z namenom promocije in 
popularizacije uspešnih informacijskih projektov. 

kaj je platForma eDuctX?
EduCTX je projekt skupine Blockchain Lab:UM, 
ki deluje v okviru Inštituta za informatiko na UM 
FERI. Je digitalna platforma za dodeljevanje, 
upravljanje, deljenje in prikazovanje digitalnih 
mikro-certifikatov, ki temelji na tehnologiji veri-
ženja blokov in pametnih pogodbah oziroma 
na decentraliziranem in porazdeljenem okolju. 
Slednje zagotavlja, da so mikro-certifikati (t. j. di-
plome, potrdila, nagrade, pohvale) samodejno 
replicirani (porazdeljeni) med deležniki platfor-
me, pri čemer nihče nima popolnega nadzora 
nad podatki oz. si ga vsi delijo enakomerno. Re-

.. rešitev eDuctX je v sklopu 26. konFerence Dsi Dnevi slovenske inFormatike, ki je potekala 16. in 17. aprila 2019 v portorožu, prejela 
priZnanje Za najboljši projekt s poDročja računalništva in inFormatike ..

Slovensko društvo informatika

eNagrada SDI za leto 2019 platformi 
EduCTX

šitev upravlja z digitalnimi certifikati, ki služijo 
kot dokaz za pridobljeno znanje in veščine, pri 
čemer so izdajatelji certifikatov vozlišča omrežja 
oziroma sodelujoče izobraževalne organizacije. 
Trenutno so v pilotno uporabo kot EduCTX voz-
lišča vključene tri visokošolske ustanove: UM FE-
RI, Univerza v Sarajevu in Fachhochschule Biele-
feld (Nemčija). V postopku vključevanja je tudi 
Univerza v Zagrebu.    
Platforma prinaša korist vsem izobraževalnim 
ustanovam in organizacijam, ki organizirajo raz-
lične delavnice in izobraževanja ter želijo udele-
žencem podeliti potrdila o udeležbi in pridoblje-
nem znanju, hkrati pa želijo na preprost način de-
liti in preveriti verodostojnost že izdanih potrdil. 
Platforma hkrati omogoča obstoječim informa-
cijskim sistemom integracijo ter razvoj novih ino-
vativnih storitev, ki temeljijo na podatkih omrežja.

uporabljene tehnologije

Pri razvoju platforme EduCTX je bila na inovati-
ven, a celovit način uporabljena tehnologija ve-
riženja blokov, vključno s pametnimi pogodba-
mi, decentraliziranim in porazdeljenim omrež-
jem, nezamenljivimi žetoni, kakor tudi asime-
trična kriptografija. Medtem ko je konzorcijsko 
omrežje ekosistema EduCTX, ki temelji na plat-
formi Ethereum, zasnovano na odjemalcu Pari-
ty, je pri izdelavi decentralizirane aplikacije upo-
rabljeno orodje Truffle, ki omogoča nalaganje 

pametnih pogodb na omrežje in pomoč pri iz-
delavi le-teh. Decentralizirana aplikacija je za-
snovana na podlagi jezika TypeScript in ogrodja 
Angular ob pomoči sodobne knjižnice Web3 za 
povezavo z verigo blokov. Zaradi omogočanja 
razširljivosti rešitve je vključen tudi sistem IPFS 
(Inter Planetary File System) za decentralizirano 
in porazdeljeno shranjevanje datotek, pri čemer 
so vsi podatki ustrezno zaščiteni, tako da se je 
kljub decentralizirani arhitekturi dosegla skla-
dnost z zahtevami GDPR.

iZjemen prispevek platForme 
Idejni oče, vodja razvoja in glavni arhitekt plat-
forme EduCTX dr. Muhamed Turkanović, do-
cent na Fakulteti za elektrotehniko, računalni-
štvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru 
(UM), je izrazil zadovoljstvo, da so s platformo 
EduCTX v močni konkurenci desetih izjemnih 
projektov prepričali petčlansko strokovno komi-
sijo. Ta je prepoznala izjemen prispevek platfor-
me po vseh ocenjevalnih kriterijih – tako glede 
vpliva k izboljšanju poslovanja, prispevka k ra-
zvoju informacijske stroke (t. j. uporaba novih in 
inovativnih tehnologij, uvedba dobrih praks) 
kot tudi prispevek k uveljavljanju dobrih praks 
na področju upravljanja informacijsko tehnolo-
ških projektov  ter nenazadnje tudi širšo družbe-
no korist projekta. 
Skupina Blockchain Lab:UM (https://blockchain-
-lab.um.si/) združuje 11 strokovnjakov z različnih 
področij – od informacijske varnosti, podatkov-
nih tehnologij, arhitekture itd. Osnovno pos-
lanstvo je prispevati k dvigu zavedanja o pome-
nu tehnologije veriženja blokov, širitev znanj kot 
izvedba pilotnih projektov, presoja in načrtova-
nje ter vrednotenje inovativnih poslovnih mo-
delov, temelječih na verigah blokov in pametnih 
pogodbah. V bližnji prihodnosti bodo sodelovali 
tudi na 24. strokovni konferenci OTS 2019, kjer bo-
do med drugim predstavili tudi, kako vzpostaviti 
konzorcijsko omrežje Ethereum, kako upravljati 
IOT podatke s platformo IOTA, kako združevati sis-
tem in protokol IPFS ter verige blokov in kako 
uporabiti najsodobnejše kriptografske metode 
(Zero-Knowledge-Proof) (www.ots.si). 
Več informacij: eductx.org, blockchain-lab.um.si (P.R.)

Blockchain Lab:UM 
UM FERI Inštitut za informatiko 
Koroška cesta 46, 2000 Maribor 

Https://blockchain-lab.um.si 
blockchain-lab@um.si 

Telefon 02 220 7351  |  02 220 7368  |  02 220 7359 
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Predstavljamo inovativni sistem strokovnjakov 
za brezžično orodje, EGO Power+. To je pamet-
nejši način napajanja za vrtnarska dela in ureja-
nje krajine. EGO Power+ zagotavlja moč, ki je 
enakovredna bencinskim orodjem, a brez hru-
pa, truda in izpušnih plinov. Naša tehnologija li-
tijeve baterije 56V Arc je vodilna na trgu in omo-
goča novo raven zmogljivosti, kar vam zagota-
vlja zanesljivo moč, ki je potrebna za dokonča-
nje vsakega dela. 
Takoj, ko boste prvič preizkusili ta revolucionarni 
brezžični sistem, ga ne boste več izpustili iz rok. 
Krasijo ga udobna uporaba, zelo dolgi časi upo-
rabe in hitro polnjenje, poleg tega pa vam ni 
več potrebno nabavljati bencina in shranjevati 
vnetljivih tekočin. Namesto tega lakho delate 
brez izpustov in izpuhov. Za še večje udobje liti-
jeva baterija 56V Arc ustreza vsakemu orodju se-
rije EGO Power+. Zgolj vstavite baterijo in prip-
ravljeni ste na delo. Poleg tega imajo vsa orodja 
EGO Power+ 2-letno garancijo za gospodinjske 
uporabnike in dodatna 3 leta, če registrirate svo-

.. trg električnega oroDja Za Delo na prostem se spreminja prvič v nekaj Desetletjih. največji raZvoj tehnologije po uveDbi bencinskih 
kosilnic več kot 100 let naZaj bo poskrbel Za Zamenjavo Fosilnih goriv Z novo, Zeleno energijo ..

EGO 

Delo na vrtu je lahko tišje in brezžično

je orodje. Baterije imajo 2-letno grancijo, ki se 
podaljša za 1 leto, če registrirate svojo baterijo. 

kosilnice 
Kosilnice EGO Power+ so občutno tišje od ben-
cinskih in imajo veliko nižje stroške uporabe ter 
ne proizvajajo izpuhov, ponujajo pa številne 
možnosti košnje. Motor s samostojnim pogo-
nom in nastavljivo hitrostjo vam omogoča nad-
zor med košnjo. Poleg tega naša baterija z enim 
polnjenjem lahko pokosi območje v velikosti 
1000 m2*. Samodejno nastavljiva hitrost pri iz-
branih modelih zagotavlja optimalno hitrost 
košnje ter najdaljši čas delovanja baterije, ob 
hkratni nezmanjšani zmogljivosti košnje. Funk-
cionalnost 3 v 1 omogoča košnjo, shranjevanje 
ali izmetavanje pokošene trave, LED luči pa delo 
v mraku. Po koncu dela zasnova za enostavno 
zlaganje olajša čiščenje in shranjevanje. 

amantom. Izbirnik med dvema hitrostima omo-
goča izbiro ustrezne hitrosti za vsako nalogo, 
večja zmogljivost prirezovanja pa omogoča de-
lo na večjih živih mejah, z debelimi vejami in ste-
bli. Ščitnik konice rezila preprečuje poškodbe 
zaradi ograj in zidov. S tem omogoča varnejše 
delo, obenem pa električna zavora zaustavi rezi-
la, ko spustite sprožilec. 
 
kosilnica na nitko 
Kosilnice na nitko EGO Power+ napaja baterija 56V 
Arc Lithium, zato imajo potrebno zmogljivost tudi 
za najtežja dela. Nastavljivi ročaj omogoča opti-
malno ravnotežje za nadzor košnje. Poleg tega 
funkcija mehkega zagona in nadzor stalne hitrosti 
zagotavljata enakomerno košnjo pri vsaki uporabi. 
Kosilnice so zasnovane za udobno uporabo s 
kombinacijo ergonomske oblike, izredno hitrega 
polnjenja in s prelomno tehnologijo* Powerload™. 
 
verižne motorne žage 
Verižne žage EGO Power+ so dovolj robustne tu-
di za najtežja dela. Žagajo lahko debla, panje, ve-
je, skratka nič jim ni pretežko. Napenjanje verige 
brez dodatnega orodja za enostavno nastavitev 
in prilagoditev. Stopnjo podmazanosti lahko 
preverjate skozi kontrolno okence tik pred začet-
kom dela. Tudi na področju varnosti so vrhun-
ske. Zaklep verige in električna zavora vas ščitijo 
pri delu. Sistem za samostojno podmazovanje 
pa skrbi za nemoteno vrtenje verige. Poleg tega 
litijeva baterija EGO 56V Arc Lithium zagotavlja 
zelo dolgo delovanje in neverjetno zmogljivost 
že z enim samim polnjenjem, tako da boste lah-
ko žagali, dokler ne končate z delom. 
 
raZpihovalniki 
Puhalnike EGO Power+ poganja visokozmogljiv 
motor brez ščetk, ki vključuje tehnologijo turbin-
skega pogona in cev velikega premera za največ-
ji pretok. Funkcija spreminjanja hitrosti vam omo-
goča nadzor, izbrani modeli pa imajo tudi način 
Boost za pospeševanje, kar zagotavlja večjo moč 
za premikanje težjih predmetov. Moč, ki presega 
večino ročnih puhalnikov na trgu. To je več kot 
dovolj moči za čiščenje večine vaših površin. 
Za več informacij obiščite AS Domžale Moto cen-
ter, spletno stran https://egopowerplus-as.com/ 
oziroma https://ego-as.com/ ali jih pokličite na 
telefonsko številko 01 562 33 33  (P.R.) 

AS Domžale Moto center d.o.o.
Blatnica 3a

1236 OIC Trzin
Telefon: +386 1 562 33 33

E-mail: info@ascenter.si
www.ascenter.si

LITIJ-IONSKA BATERIJA ALI BENCINSKO 
ORODJE ZA DELO NA PROSTEM ?
Kako povečati varnost, učinkovitost, vzdržnost in varčnost?

električne škarje Za obreZovanje žive meje 
Škarje za živo mejo EGO Power+ so na voljo v 
dolžini med 51 in 65cm, zato so primerne za 
vsako delo. Imajo rezila z obojestranskim rezal-
nim robom, ki so lasersko rezana in brušena z di-
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Konferenca Podatkovni centri je edinstveni tovrstni dogodek pri nas. Združuje vse relevantne informacije o 
načrtovanju, izgradnji, upravljanju ter vodenju sodobnih, energetsko učinkovitih podatkovnih centrov. 

Zanesljivi in na izpade odporni podatkovni centri so eden od osnovnih pogojev za zagotavljanje neprekinjenega 
poslovanja velike večine sodobnih podjetij, saj so le ta v preteklosti postala vitalno odvisna od delovanja 

informacijskih sistemov.

Izkoristite priložnost in se nam pridružite na edinstvenem,
nišnem dogodku o računalniških centrih.

Veselimo se sodelovanja in snidenja z vami na edinstvenem dogodku v Sloveniji – na 
DATA CENTER KONFERENCI 2019.

KONFERENCA

DATA CENTER 2019

DODATNE INFORMACIJE: 
www.palsit.com  / tel.: 05 338 48 59 (Maša Arčon)  / e-mail: masa.arcon@palsit.com

Se vidimo 30. maja 2019!

30. maj 2019
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
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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...

.. verjetno smo vsi že kDaj poslušali sklaDbo ali Dve na youtubu preko mobilnih poDatkov. kaj pa tisti, ki to počnete praktično 
veDno, ko ste “na prostem”? koliko poDatkov Dejansko porabi youtube Za preDvajanje viDeov? ..

Koliko podatkov porabi YouTube?

AKTUALNO

»

Za vas smo pripravili kratek pregled količin ob raz-
ličnih kakovostih videov. Pa si poglejmo, kako pož-
rešna je ena najbolj priljubljenih aplikacij na svetu. 
Gledanje YouTube videov na pametnem telefo-
nu ali tablici zna biti dober način, kako si krajša-
ti čas, ko čakamo na taksi, avtobus, ko se vozi-
mo na daljšo pot ali pa ko s prijateljem sedimo 
na kavi. Ne glede na vse, se vedno, vsaj podza-
vestno sprašujemo, koliko podatkov smo pora-
bili s to skladbo ali s tem videom. Vsi vemo, da 
je YouTube precej požrešna aplikacija, nihče pa 
v resnici nima občutka, kako zelo požrešna je. 
Količina mobilnih podatkov, ki jih YouTube po-
rabi za en video, je v največji meri odvisna od 
kakovosti videa. Povedano po domače, višja kot 
je resolucija videa, več informacij mora naprava 
prenesti in več podatkov je za to potrebnih.  
YouTube v svoji mobilni aplikaciji ponuja 6 raz-
ličnih načinov gledanja videov, če govorimo o 
resoluciji: 
• 144p 
• 240p 
• 360p 
• 480p 

• 720p 
• 1080p 
 
Če ste v skrbeh, da boste porabili preveč podat-
kov in se vam že počasi izteka vaš mesečni limit, 
potem zmanjšajte kakovost na 144p ali 240p. Po 
drugi strani pa, če gledate vašo najljubšo odda-
jo in si jo želite ogledati v najboljši kvaliteti, po-
tem dvignite nivo na 720p ali 1080p. V tem pri-
meru je dobro imeti v mislih, da bo boljša kvali-
teta seveda pomenila več mobilnih podatkov. 
Pa si poglejmo spodnjo tabelo, ki nam da pribli-
žen občutek, koliko podatkov porabimo v eni 
uri, če gledamo videe v določeni kakovosti: 

viDeo kvaliteta 
144p - 1.3MB na minuto - 80MB na uro 
240p - 3.3MB na minuto - 200MB na uro
360p - 5MB na minuto - 300MB na uro 
480p - 8.3MB na minuto - 500MB na uro 
720p - 25MB na minuto - 1.5GB na uro 
1080p - 50MB na minuto - 3GB na uro 
Sicer je YouTube vsebine možno spremljati tudi v 
večji resoluciji, od 1440p do 4320p, vendar se mo-

ramo zavedati, da bo takšen način gledanja pora-
bil resnično veliko količino mobilnih podatkov. 
Vsekakor to ni način, ki bi ga komurkoli priporočali.  
 
kako omejiti kakovost preDvajanja 
Poleg tega, da smo sami pozorni na nastavljeno 
kvaliteto predvajanja videov, YouTube avtomat-
sko izbere kvaliteto videa glede na ponujeno 
kvaliteto omrežja. Če torej uporabljamo prenos 
mobilnih podatkov in ne WiFi povezave, nas 
lahko precejšnja količina porabljenih podatkov 
drago stane, ne da bi se tega sploh zavedali. Kot 
že omenjeno, vedno več ljudi posluša glasbo 
kar preko YouTuba, medtem ko so včasih sklad-
be nalagali na MP3 naprave in podobno. Seve-
da nam YouTube ponuja praktično neskončno 
možnost izbire, hkrati pa nas nekoliko omeji 
ravno s porabo mobilnih podatkov.  
Če želimo, si lahko v aplikaciji YouTube (v nasta-
vitvah) nastavimo avtomatsko omejitev kvalite-
te predvajanih videov, ko nismo povezani v Wi-
Fi omrežje. S tem se nekako samoomejimo, kaj-
ti zelo hitro se lahko zgodi, da pozabimo in po-
rabimo večje količine podatkov, kot bi si želeli. 
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.. obstaja kar nekaj raZlogov, Zakaj bi si ljuDje včasih morali vZeti pavZo preD 
Facebookom. nekateri si želijo iZbrisati svojo “ZgoDovino”, Da bi lepše iZpaDli preD 
boDočimi DeloDajalci, spet Drugi imajo Drugačne raZloge ..

Kako začasno deaktivirati 
Facebook račun?

 AKTUALNO

»

  9
0%

 po
krit

ost

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

www.radiosraka.com

RADIO I SRAKA

 94.6 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

Ponedeljek 17:10

www.radio-sora.si

RADIO I SORA

 89.8 MHz
  91.1 MHz
 96.3 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

Preden storimo nekaj, kar bi kasneje morda ob-
žalovali, torej za vedno izbrišemo svoj Facebo-
ok račun, naj povemo, da obstaja način, kako 
deaktivirati Facebook račun, ne da bi ga izbrisa-
li za vedno. 
 
kaj prinaša Začasna Deaktivacija računa 
Preden se takoj odpravimo na “delete account” 
podstran, razmislimo, ali je to naša končna od-
ločitev. Zakaj morda ne bi za začetek razmislili o 
začasni alternativi? Deaktivacija Facebook raču-
na je manj impulzivna odločitev kot izbris raču-
na za vedno, s čimer izgubimo fotografije, prija-
telje in ostale virtualne spomine. Morda bo kdo 
rekel, da to, kar je enkrat na Facebooku, nikoli 
ne moremo izbrisati, ampak tukaj govorimo o 
tem, da ne bomo mogli več dostopati do vseh 
teh podatkov, prav tako pa bodo za vedno skri-
ti pred našimi prijatelji in sledilci. 
Ko enkrat začasno deaktiviramo Facebook ra-
čun, vsi podatki in objave na časovnici, fotogra-
fije, osebne informacije in vse ostalo, ostane 
skrito javnosti (oz. prijateljem, če imamo zaprt 
profil), dokler se ponovno ne odločimo, da bi 
račun morda vseeno ponovno aktivirali. Če se 
odločimo, da nikoli več ne bomo aktivirali raču-
na, podatki ostanejo v arhivu za vedno. Nekate-
re informacije - zasebna sporočila in stvari, ki 
smo jih objavili na časovnice drugih ljudi - osta-
nejo vidne. Facebook celo trdi, da lahko upo-
rabniki, ki so začasno deaktivirali račun, še ved-
no klepetajo preko Messengerja. 
Kakorkoli že, začasno deaktiviran račun se ne 
bo pojavljal v iskanjih, prav tako pa naši prijate-
lji in tudi ostali uporabniki ne bodo videli profi-
la, če ta ne bo aktiven. Če se odločimo za po-

novno aktivacijo profila, je postopek enostaven 
in hiter kot sama deaktivacija. Celoten profil bo 
ponovno vzpostavljen v takšni obliki, kot smo 
ga pustili nazadnje. Vse informacije bodo vidne 
prijateljem oz. javnosti, mi pa lahko naprej nor-
malno uporabljamo račun, kot smo bili vajeni. 
 
kako Deaktivirati in ponovno aktivirati 
Facebook račun? 
1. Poiščite in izberite na glavo obrnjeni trikotnik 

v zgornjem desnem kotu katerekoli Facebo-
ok strani; 

2. Izberite “Settings” (Nastavitve) iz spustnega 
menija; 

3. Na strani “General” (Splošne nastavitve raču-
na), izberite “Manage Account” (Upravljanje 
računa); 

4. Na tej strani boste našli nekaj različnih opcij, 
vendar lahko vse preskočite in na dnu strani 
poiščete “Deactivate your account” (Deakti-
vacija računa); 

5.  Ko izberemo “Deactivate your account” (De-
aktiviraj račun), nas bo Facebook prosil, da 
vnesemo geslo. Ko vstopimo na stran, Face-
book ponudi več različnih razlogov, zakaj smo 
se odločili za začasno deaktivacijo. Zapomniti 
si velja, da lahko vedno pridemo nazaj; 

6. Če želimo ponovno aktivirati naš račun, se 
enostavno vpišemo ali uporabimo naš Face-
book račun za prijavo v “third-party” aplikaci-
je. Facebook nam bo poslal potrditveno ko-
do, da se prepriča o verodostojnosti prijave. 
Zato moramo biti pozorni, da imamo v ra-
čunu naveden aktualni e-mail naslov ali tele-
fonsko številko. 

Se vam zdi postopek zapleten? Verjetno ne, kaj-
ne? Še enkrat: vedno lahko začasno deaktiviran 
račun ponovno aktiviramo in povrnemo vso 
Facebook zgodovino v stanje, kakršnega smo 
pustili pred “začasno pavzo”. Če torej iz kakršne-
gakoli razloga potrebujete oddih od Faceboo-
ka, lahko brez skrbi informacije shranite v arhiv 
in se po občutku vrnete, ko se vam bo zazdelo, 
da je pravi trenutek.
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uglyDolls: an imperFect aDventure  
Maja v kino prihaja animirana glasbena komedija, za katero je scenarij spi-
sal Robert Rodriguez, njen osrednji glas pa je pevka Kelly Clarkson. V sre-

dišču pozornosti so skrivenče-
ne lutke, ki iščejo kraj perfektne 
lepote onkraj devetih gora. Se-
veda se izkaže, da je popolnost 
prevara. Igra gradi na tem te-
melju in privzame, da se iz tega 
kraja rojevajo morilski roboti, ki 
si želijo podjarmiti vas grdih 
lutk. Igralec si izbere lik, med 
katerimi sta župan Ox in glavna 
junakinja risanke Moxy ter se 
loti odstranjevanja robotov. 
Vendar je treba namesto ople-
tanja z orožjem prefrigano raz-
porejati obstoječe pasti in izu-
mljati nove za lovljenje ko-
vinske nadloge. 

 
a plague tale: innocence 
Resnična zgodovina je kot podlaga za dosti iger, mednje se uvršča tudi ta-
le akcijska pustolovščina. Odvija 
se v času krvave stoletne vojne 
med Anglijo in Francijo v 14. 
stoletju. Za nameček je začela 
Evropo prav tedaj pestiti kuga, 
ki se je razširila iz Pariza in daje 
ime tej igri. Igramo kot dekle 
Amicia, ki jo spremlja mlajši brat 
Hugo. Cilj je preživeti, kar dose-
žemo z reševanjem ugank in 
preusmerjanjem okuženih 
podgan proč od sebe ter na vi-
teze, ki nam hočejo zavdati. Za-
nimivo in drugačno. 
 

bomber crew: complete eDition  
Bomber Crew je solidna strate-
ška igra, v kateri nadzorujemo 
posadko bombnika iz druge 
svetovne vojne. Na misijah 
preskakujemo med člani po-
sadke in jim odrejamo naloge, 
pri čemer nimamo premora, 
zato je treba biti stalno na 
trnih. Izven akcije pa nadome-
ščamo umrle, nabavljamo 
opremo in podobno. Misije se 
tvorijo naključno, iz več vrst za-
dolžitev, ki vključujejo več vrst 
bomb. Eno izmed njih je treba 
odvreči z velike višine, kjer po-
sadki grozita mraz in zadušitev. 
V inačici Complete Edition je 
celotna vsebina naknadno iz-
dana, zlasti posebna orožja. 
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seZnam iZiDov v mesecu maju 2019

03.05.2019 inXile Entertainment Wasteland 2: Directors Cut Switch

10.05.2019
Warner Bros Mortal Kombat 11 Switch

Deep Silver Saints Row The Third Switch

14.05.2019
Focus Home Interactive A Plague Tale: Innocence PS4, XB1

Soldout Sales & Marketing Sniper Elite V2 Remastered PS4, XB1, Switch

17.05.2019
pQube Guilty Gear 20th Anniversary Pack - Day One Edition Switch

Outright Games Steven Universe: Save the Light & OK K.O.! Let’s Play Heroes PS4, XB1, Switch

21.05.2019
SEGA Team Sonic Racing PS4, XB1, Switch

Deep Silver Killing Floor: Double Feature PS4

23.05.2019 SEGA Total War Three Kingdoms - Limited Edition PC

24.05.2019

Merge Games For The King PS4, Switch

Bandai Namco SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition SWITCH

Soedesco Dollhouse PS4

28.05.2019 Soldout Sales & Marketing Little Friends: Dogs & Cats SWITCH

29.05.2019 Soedesco Among The Sleep Enhanced Edition PS4, XB1, Switch

30.05.2019 Big Ben Interactive Warhammer: Chaosbane (tudi Magnus Edition) PS4, XB1, PC

31.05.2019

Snail Games USA PixARK PS4, XB1, Switch

pQube Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa PS4, Switch

Snail Games USA PixARK PC

fangamer Hollow Knight PS4, Switch 

Gearbox Publishing Trover Saves The Universe PS4
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KOLEDAR

NT konferenca 2019 
21. 5. -23. 5. 2019 
Grand hotel Bernardin 
NT konferenca je dogodek z zelo dolgo tradi-
cijo, ki na slovenskem prostoru združuje sko-
raj vse IT strokovnjake, specialiste in mana-
gerje, hkrati pa s svojim zanimivim in razvitim 
poslovnim delom konference, privabi tudi 
ogromno število odločevalcev v podjetjih in 
vseh tistih, ki jih zanima preplet tehnologije 
in posla. 
www.ntk.si
 
FOTOSEJEM 2019 
25. 5. 2019 
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 
V soboto, 25. maja 2019 se bo Fotosejem 
2019 odvil na že poznanem mestu, na Go-
spodarskem razstavišču.  Enkrat letno imate 
možnost videti in preizkusiti najnovejše foto-
aparate in dodatno (foto)opremo znanih, pa 
tudi malo manj znanih znamk, se seznaniti z 
novostmi na področjih fotografije in videa 
kot so droni, grafične tablice in podobno. 
fotosejem.si
 
Konferenca DATA CENTER 2019 
30. 5. 2019 
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 
18, Ljubljana 
Seznanite se s praktičnimi nasveti, kako 
skrbeti za učinkovito in varno delovanje va-
šega podatkovnega centra. Pridružite se nam 
na 6. nišnem dogodku o računalniških cen-
trih - DATA CENTER 2019.  
palsit.com
 
IKTEM 2019 
30. 5. -31. 5. 2019 
Rogla, hotel Planja  
Cilj konference je, da slušatelji izveste tehnič-
ne novosti iz področij IKT, elektronike in me-
hatronike. Na konferenci ne bodo predavali 
komercialisti, pač pa vrhunski strokovnjaki iz 
tujine in Slovenije. 
iktem.si
 
INT 2019 - INFOSEC New Technologies 
12. 6. -14. 6. 2019 
Hotel Perla, Kidričeva ulica 7, Nova 
Gorica 
Vabimo vas, da se nam pridružite na konfe-
renci INT 2019 – INFOSEC New Technologies, 
kjer boste na enem mestu pridobili dragoce-
na znanja s področja novih tehnologij, rešitev 
in storitev s področja informacijske varnosti.  
palsit.com

Pridobite celovito pogajalsko znanje ter spretnosti  
na intenzivnem tečaju!

Tečaj traja 21 šolskih ur in vključuje pet poldnevnih modulov v 
maju in juniju 2018: 14., 23., 30. maja in 6. in 13. junija 2018  
od 9.00 do 12.30 ure!

Naučite se kako se pogajati tako, da boste dosegli to, kar 
želite in ohranili dober odnos z drugo stranjo!

www.planetgv.si

Z znanjem do cilja!

Planet GV d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 309-44-44, e-pošta: 

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

AKADEMIJA Kontrolinga 5. 11. in 12. 11. 2019 Ljubljana 4 dni 976,00 €

Meditacija z zvokom 8. 5. Ljubljana 4 ure 232,00 €

Vodenje “problematičnih” sodelavcev 14. 5. Ljubljana 7 ur 317,00 €

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

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Vodja “z leskom v očeh” - Motiviranje in vodenje 
sodelavcev 8. 5. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Pametne polnilne postaje za električna vozila 10. 5. Ljubljana 1 dan 243,76 €

Kombinacija agilnega in »klasičnega« projektnega 
managementa 10. 5. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Šola projektnega managementa 16. 5. -17. 5. Ljubljana 2 dni 509,00 €

Management RAZVOJNIH oddelkov 17. 5. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Specifikacija zahtev za programsko opremo - od 
ideje do opisa 20. 5. Ljubljana 1 dan 253,00 €

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« 23. 5. Ljubljana 1 dan 241,56 €

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

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] 6. 5. -10. 5. Ljubljana 5 dni 1.903,00 €

Course 10961: Automating Administration with 
Windows PowerShell 13. 5. -17. 5. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) 13. 5. -17. 5. Ljubljana 5 dni 1.623,00 €

Course 20698A: Installing and Configuring 
Windows 10 20. 5. -24. 5. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

Course 20741: Networking with Windows Server 
2016 27. 5. -31. 5. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

VMware vSphere: Optimize and Scale plus 
Troubleshooting Fast Trac 3. 6. -7. 6. Ljubljana 5 dni 2.318,00 €

Course 20745: Implementing a Software-Defined 
DataCenter Using... 10. 6. -14. 6. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

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 DATA CENTER 2019 30. 5. Ljubljana 8 ur 147,00 €

INT 2019 - INFOSEC New Technologies 12. 6. -14. 6. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

Sejem INFOSEK EXPO 2019 3. 10. Ljubljana 1 dan 0,00 €

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

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 23. 5. Ljubljana 4 ure 180,00 €

Kako z LinkedInom prodati do 40 % več 20. 6. Ljubljana 4 ure 190,00 €

Stran podjetja na LinkedIn  = št. 1 tržno orodje za 
vaš poslov 18. 7. Ljubljana 4 ure 199,00 €

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška 207, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)51 664 405, e-pošta: info@mlcljubljana.com

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

SAP AKADEMIJA na MLC Ljubljana 7.05. - 31.05.2019 Ljubljana 32 šolskih ur 1000,00 €
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 RAZVEDRILO
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SUDOKU

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 6 XXIV: 6145

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,  

10. maja 2019, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x USB Apacer  

AH352 64 GB 3.1

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:

Časar Danijel 9204 Šalovci 12494
Čendak Elvis 6333 Sečovlje - Sicciole 1957
Strniša Miha 1230 Domžale 18348

USB Apacer 
AH352 64 GB 3.1. 

KOLOFON

»

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

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

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

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

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

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

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

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

Računovodstvo:
Racel d.o.o.

Fotografije:
Arhiv Računalniške novice

Tisk:
Tiskano v Sloveniji
Naklada: 9.000 izvodov

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

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

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

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

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

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

Sporočila za javnost sprejemamo na rn@stromboli.si

Rubriko AKTUALNO sofinancira  
Ministrstvo za kulturo RS.

Aleš Hus, Kamnica:  
družabna igra Firma Kids

Renata Mavsar, Senovo: 
družabna igra Firma Kids

Tadej Zalar, Šentjur: 
družabna igra Firma Kids

5 6 4 9 

6 7 9

9 1 8

2 7 4

3 5 2 8

8 1 2

4 6 8

8 3 7

7 8 9 3
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RAZVEDRILO

»

»

LINUX BEYBA TM

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

SAMO V MEGAMARKETIH
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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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1+1 gratis!

Ob nakupu 

napitka 

Vitergin 200 g 

kateregakoli 

okusa

               prejmete drugega 

BREZPLAČNO.
Darilo prejmete na informacijah megamarketa Interspar s 

predložitvijo računa. Akcija poteka v megamarketih Interspar 

od 01.04.2019 do 30.04.2019 oz. do razdelitve daril.
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INTERSPAR ViČ

S tem kuponom je do 

31.05.2019 ob naročilu 

treh pizz najcenejša  GRATIS.
3 ZA 2

Ne velja za dostavo in v škatlo.

Kupi pivo Kozel 

in prejmi darilo!*  

*Ob nakupu zaboja 20 steklenic  

  svetlega ali temnega piva Kozel 

  prejmete vrč za pivo Kozel 0,5 l 

BREZPLAČNO.

 DARILO

Akcija poteka v megamarketih Interspar od 01.04.2019 do 30.04.2019 oz. 

do razdelitve daril. Darilo prejmete na informacijah megamarketa Interspar 

ob predložitvi računa. Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.

FRIZERSKI STUDIO
SKUŠTRANA URŠKA  

GOLNIK 46, GOLNIK

TEL.: 358 040 838 

BARVANJE 

S STRIŽENJEM IN

FEN FRIZURO 

29 €

ŽENSKO 

STRIŽENJE Z UMIVANJEM 

in FEN FRIZURO 14 €

MOŠKO STRIŽENJE 5 €

9102.50.13 od         

             Bakovska ulica 29a, 9000 Murska Sobota

TA KLAS 
PRIPELJE SVET 

DO VAS

Informacije:
AP MS d.d., Turistična agencija Klas, 

Slomškova ulica 42, 9000 Murska Sobota

Tel.: 00386 (0)2 5301 690,    www.apms.si

ENO- IN VEČDNEVNA POTOVANJA PO 

EVROPI ZA POSAMEZNIKE IN SKUPINE 

PO UGODNIH CENAH

http://www.as-span.si

AVTOSERVIS ŠPAN d.o.o., Ljubljana
GALJEVICA 11a, Ljubljana 

Tel.: 01 427 75 30, GSM: 031 640 102, bg@as-span.si

NA ZALOGI AVTOPLAŠČI IN PLATIŠČA PO DOSTOPNIH CENAH.

NOVO V VUKLANIZERSTVU NA GALJEVICI 

- MONTAŽA TRAKTORSKIH IN TOVORNIH GUM + POPRAVILA

- OSEBNI PROGRAM IN AVTOOPTIKA-NASTAVITEV PODVOZJA

- PRODAJA GUM, SENZORSKIH VENTILOV IN PLATIŠČ ZA VSA VOZILA

S TEM KUPONOM

10% POPUST 
NA VSE SERVISNE STORITVE.

SERVIS PODVOZJA (menjava končnikov, rok in zavor)
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Vaš vodnik po poti
 Digitalne Transformacije

  
 

Avtomatizacija prodaje Avtomatizacija storitevAvtomatizacija marketinga 

 
 

 

 

Udeležite se dogodka Microsoft NT Konferenca 2019

>>Spoznajte nas in se udeležite predavanja! 

      

      

>>Pridružite se nam na stojnici in spoznajte naše »prehojene poti«!
 

>>Delite z nami načrte v vašem poslovanju, izzive za  prihodnost 
     in težave s katerimi se soočate!

 

Bo vaše poslovanje čez 
5 let še vedno enako?

Kako 'ujamete' 
vaše stranke?

Je vaše sporočilo 
dovolj prepričljivo?

aktualnimi trendi? 
Ste v stiku z

Ste kdaj videli preobrazbo gosenice v metulja? V podjetju INNITO, powered by 
Admiral Dynamics, jo doživljamo vsak dan. Smo aktivni član družine čudovitih 
metuljev, ki jih med vsemi zlahka prepoznamo. Radi bi vas pospremili na pot 
digitalne transformacije, da bo tudi vaše podjetje tako uspešen in učinkovit 
ustvarjalec, kot ste si vedno želeli!

Podjetje INNITO, powered by Admiral Dynamics, ima dolgo in uspešno zgodovino 
upravljanja procesov s področja Prodaje, Marketinga in Avtomatizacije storitev. 
Resnično verjamemo, da bodo vpogled v potrošnikove izkušnje, uporaba znanja in 
uvedba primernih organizacijskih orodij pomagali pri doseganju dolgoročnih in 
trajnih ciljev organizacije.

Naša vizija je strankam omogočiti agilnost v digitalnem svetu sprememb s 
svetovanjem, kako pristopiti k digitalni transformaciji.

Naša misija je pomoč strankam pri doseganju trajne rasti z uporabo primernih 
operativnih rešitev, ki 'delujejo' tako kot morajo 'delovati'!

NTK Poslovni dan – ENERGETSKI SEKTOR 22. maj 2019
Marc Crauwels (CDO & Managing Partner): The disruption of the energy 
space (predavanje v angleškem jeziku)

Želimo si slišati, kako vam lahko pomagamo do vaše Digitalne 
Transformacije.

Za več informacij obiščite >> www.innito.si
Kontaktirajte nas na >> info@innito.si

READY FOR
YOUR DIGITAL
TRANSFORMATION?


