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28. marec 2019» Otroci na (ne)varni strani pametnega telefona

MWC 2019 in kakšna bo 
prihodnost telefonije?

Prvi natisnjen 
veganski zrezek

Vstopi v virtualni 
svet grofov Celjskih 
in srednjega veka!

Naj vaš telefon 
postane vaša nova 
denarnica

» Aplikacije, ki ti pomagajo 
  najti izgubljen telefon

» Takoj zamenjajte svoje
  geslo za Facebook

» Telefoni s fotoaparati 
  ločljivosti 100 milijonov 
  točk že letos
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POSTANITE 
NADZORNIK!

www.postaninadzornik.si

3. april 2019, Planet GV, Ljubljana

Facebook 

Takoj zamenjajte svoje 
geslo za Facebook

Tokrat imamo zelo slabo novico za vse, ki upo-
rabljate največje družabno omrežje Facebook. 
Varnostni strokovnjaki so namreč razkrili, da je 
podjetje Facebook imelo shranjenih na stotine 
milijonov dostopnih gesel uporabnikov njego-
vih storitev v čistem besedilu, torej nešifriranih. 
To pomeni, da so bila številna uporabniška ge-
sla več let izpostavljena oziroma dostopna vsa-
komur, ki je imel notranji dostop do Facebo-
okovih strežnikov. 
Po ocenah strokovnjakov so bila uporabniška 
gesla milijonov uporabnikov priljubljenega dru-
žabnega omrežja Facebook dostopna okoli dva 
tisoč zaposlenim, večinoma pa je šlo tu za pro-
gramerje in inženirje. Skupno naj bi bilo iz-
postavljenih od 200 milijonov do 600 milijonov 
uporabnikov storitev omrežja Facebook. Napaka 
na sistemu, ki je povzročila shranjevanje gesel v 
čistem besedilu, je bila razkrita januarja letos. 
Pri Facebooku sicer zagotavljajo, da uporabni-
ška gesla niso bila izpostavljena zunaj podjetja, 
kljub temu naj bi bila ta shranjena v čistem be-
sedilu vse od leta 2012. Zaradi tega priporoča-
mo, da svoje geslo za dostop do storitev priljub-
ljenega družbenega omrežja nemudoma za-
menjate oziroma posodobite. Poleg tega pripo-
ročamo, da vključite dvonivojsko zaščito za do-
datno varnost svojega računa.

MicrosoFt 

Windows Defender 
odslej tudi za macOS!

Če prisegate na Microsoftov operacijski sistem 
Windows 10, zagotovo poznate protivirusno 
varnostno rešitev Windows Defender, ki je pisa-
na na kožo predvsem tistim, ki veliko časa preži-
vijo na svetovnem spletu. Brezplačna varnostna 
rešitev je namreč opremljena s pogonom Ad-
vanced Threat Protection (ATP), ki zlonamerne 
kode razkriva kar s pomočjo umetne inteligen-
ce in se nahaja v oblaku. Na ta način lahko proti-
virusna rešitev zazna škodljive kode tudi v pri-
meru, da te še niso bile zaznane s strani proizva-
jalcev protivirusnih rešitev. 

der Advanced Threat Protection je na voljo tudi 
aplikacija za upravljanje nevarnosti in ranljivosti 
(Threat and Vulnerability Management, TVM), ki 
skrbnike obvešča o morebitnih varnostnih 
grožnjah. Prepričani smo, da bo novost kmalu 
na voljo tudi običajnim uporabnikom Applovih 
osebnih računalnikov, saj na spletu najdemo vse 
več zlonamerne programske opreme, ki ogroža 
varnost uporabnikov, čeprav je škodljivih kod za 
Applov sistem še vedno precej manj kot za ope-
racijski sistem Windows.

apple airpods 

Kaj prinašajo nove 
Applove brezžične 
slušalke?
Podjetje Apple je brez večjega medijskega 
pompa ponudilo v prodajo prenovljene brez-
žične slušalke Airpods, ki prinašajo kar nekaj za-
nimivih in uporabnih novosti. Prva večja novost 
novih Applovih slušalk je prenovljen procesor 
H1, saj zagotavlja do 50 odstotkov daljše pogo-
vore in omogoča aktiviranje digitalne pomočni-
ce Siri. Poleg večje avtonomije delovanja na-
menski procesor H1 pospeši povezavo slušalk z 
mobilno napravo, lajša prehod iz ene mobilne 
naprave na drugo, omogoča zamenjavo pesmi 
ter upravljanje s klici in drugimi ukazi, in sicer s 
preprostim glasovnim ukazom “Hej Siri”. Na vo-
ljo je tudi ohišje za nove slušalke, ki ga je možno 
polniti brezžično z istim polnilcem kot nove te-
lefone iPhone. 

Prednosti protivirusne varnostne rešitve Win-
dows Defender so odslej na voljo tudi uporab-
nikom Applovih računalniških sistemov, saj so 
Microsoftovi programerji za operacijski sistem 
macOS pripravili poskusno različico njihove var-
nostne opreme. Protivirusna rešitev Microsoft 
Defender Advanced Threat Protection bo sprva 
namenjena poslovnim uporabnikom Applovih 
računalnikov, ki poganjajo operacijski sistem 
macOS Mojave, macOS High Sierra in macOS Si-
erra. Posodobitev novosti bo izvedena preko 
Microsoftove programske opreme AutoUpdate, 
ki se v okviru operacijskega sistema macOS 
uporablja za posodabljanje pisarniškega paketa 
Office za macOS. 
Skupaj s protivirusno rešitvijo Microsoft Defen-
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Prenovljene brezžične slušalke Apple Airpods 
seveda niso poceni. Za vstopno različico novo-
sti je namreč v Združenih državah Amerike tre-
ba odšteti kar preračunanih 139 evrov, kar po-
meni, da bodo v evropskem prostoru po vsej 
verjetnosti na voljo za okoli 160 evrov. V kolikor 
kupci želijo še ohišje s podporo za brezžično 
polnjenje, bodo morali seči nekoliko globlje v 
žep. Ameriški trgovci za to različico namreč zah-
tevajo preračunanih 175 evrov, trgovci v Evropi 
pa bodo po vsej verjetnosti zanje zahtevali oko-
li 200 evrov. Kupcem bo na voljo tudi ohišje z 
brezžičnim polnjenjem brez slušalk, pri čemer je 
zanj v Združenih državah Amerike treba odšteti 
preračunanih 69 evrov, v Evropi pa bo cena pos-
tavljena na okoli 80 evrov.

evropska unija 

Googlu nova milijardna 
kazen

podjetje Google v lanskem letu prislužilo visoko 
denarno kazen, in sicer v višini 4,34 milijarde 
evrov zaradi mobilnega operacijskega sistema 
Android. Tu gre predvsem za to, da je računalni-
ški gigant prepričeval uporabnike pametnih 
mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov 
Android, da uporabljajo njegove aplikacije in 
storitve namesto konkurenčnih. Sedaj pa je 
podjetje Google doletela še ena kazen, in sicer 
zaradi kršenja konkurenčnih pravil na trgu sple-
tnega oglaševanja. 
Google si je kazen s strani Evropske komisije 
tokrat prislužil zaradi kršenja konkurenčnih pra-
vil na trgu spletnega oglaševanja, ker je s tem 
posledično oviral konkurenčna podjetja. Pred 
konkurenco se je zaščitil z uvedbo protikonku-
renčnih pogodbenih omejitev za številne sple-
tne strani. Ker pa je tako početje v Evropski uniji 
prepovedano, si je računalniški gigant prislužil 
kazen v višini 1,49 milijarde evrov.

saMsung 

Težko pričakovani 
Galaxy A40 prispel na 
evropski trg
Podjetje Samsung je v Evropo pripeljalo pamet-
ni mobilni telefon, ki za relativno malo denarja 
resnično ponuja veliko. Tu je govora o pamet-
nem mobilnem telefonu Galaxy A40, ki za zgolj 
250 evrov ponuja relativno zmogljivo strojno 
opremo. Obsega namreč visokoločljivi Infinity-
-U zaslon Super AMOLED s 15-centimetrsko ozi-
roma 5,9-palčno diagonalo, osemjedrni proce-
sor Exynos 7885 (dve jedri ARM Cortex A73+ fre-
kvence 2,2 gigahercev in šest jeder ARM Cortex 
A53 frekvence 1,6 gigahercev) in 4 gigabajte sis-

Evropska komisija je tehnološkemu podjetju 
Google naložila plačilo globe v višini 1,49 milijar-
de evrov zaradi kršenja konkurenčnih pravil na 
trgu spletnega oglaševanja.  
Če spremljate dogajanje na tehnološkem po-
dročju, ste zagotovo seznanjeni s tem, da si je 

temskega pomnilnika. 
Dovolj dolgo avtonomijo delovanja telefona za-
gotavlja baterija zmogljivosti 3100 miliamper ur, 
za zajem fotografij pa sta na voljo fotoaparata 
ločljivosti 16 milijonov slikovnih točk in 5 milijo-
nov slikovnih točk. Grafičnim vsebinam bo pa-
metni mobilni telefon Galaxy A40 kos preko 
vgrajene grafične kartice Mali-G71. Za shranje-
vanje je na voljo 64 gigabajtov sistemskega po-
mnilnika, po potrebi pa ga bomo lahko razširili s 
pomočjo pomnilniške kartice microSD, in sicer 
do kapacitete kar zajetnih 512 gigabajtov. Za 
odlične selfije lahko računamo na spletno ka-
mero ločljivosti 25 milijonov slikovnih točk. 
Novi pametni mobilni telefon Samsung Galaxy 
A40 je že na voljo po predhodnem naročilu na 
Nizozemskem, zato verjamemo, da ga bo kmalu 
mogoče kupiti tudi pri nas.

google stadia 

Google vstopil na trg 
računalniških iger

Pri podjetju Google so tokrat na svoj račun priš-
li ljubitelji računalniških iger. Računalniški gi-
gant je namreč v okviru nedavne konference 
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predstavil lastno igričarsko platformo Stadia, ki 
je navdušila tudi največje kritike. Gre za oblačno 
igričarsko storitev, kar pomeni, da lahko do iger 
dostopamo praktično s katerekoli naprave. To 
vključuje spletne brskalnike, večpredstav-
nostne naprave, kot je na primer Chromecast, 
pa tudi pametne mobilne telefone, kot je na 
primer Pixel. 
Ključna prednost igričarske platforme Google 
Stadia je v tem, da je vsaka igra uporabniku dos-
topna v petih sekundah, kar pomeni, da tu ni 
nobenega čakanja na prenose ali nadgradnje. 
Kar pa zadeva strojno in programsko opremo, 
so se pri podjetju Google odločili za platformo 
AMD Volcano in odprtokodni operacijski sistem 
Linux. Ta kombinacija omogoča predvajanje 
vsebin v ločljivosti 4K s podporo tehnologiji 
HDR in s povprečno frekvenco do 60 sličic na 
sekundo. V bližnji prihodnosti pa bo mogoče 
celo predvajati vsebine v ločljivosti 8K s pov-
prečno frekvenco do 120 sličic na sekundo, ven-
dar vsebina trenutno še ni na voljo. 

z dvema namenskima gumboma, in sicer z 
enim za dostop do digitalnega asistenta Go-
ogle Assistant in drugim za skupno rabo vse-
bin na spletnem portalu YouTube. Za igranje 
bomo potrebovali le hitro spletno povezavo, 
novost pa bo že v bližnji prihodnosti na voljo v 
Združenih državah Amerike, Kanadi in v večini 
evropskih držav. 
Pri podjetju Google obljubljajo, da bo uporabni-
kom na voljo bogata paleta priljubljenih iger, 
kot je na primer Assassin Creed Odyssey. Koliko 
bo za storitev igranja iger v oblaku zahteval ra-
čunalniških gigant, trenutno še ni znano, upaj-
mo pa, da mesečna naročnina ne bo previsoka.

battleField 5: FirestorM 

V Battlefield 5 prihaja 
“battle royale”

Ker zanimanje za večigralske spopade po pravi-
lih boja “do zadnjega” ne upada, bo s prihod-
njim tednom tudi Battlefield 5 bogatejši za na-
čin “battle royale”, ki sliši na ime Firestorm. 

poskrbel za dodatno količino napetosti in ne-
predvidljivosti. 
Osrednji način bo namenjen šestnajstim štiričlan-
skim ekipam, kar pomeni, da se bo naenkrat na 
bojišču nahajalo 64 igralcev. Manjkala pa ne bo 
niti solistična oblika bojevanja do zadnjega preži-
velega, ki bo potešila vse osamljene jezdece. 
Firestorm bo igralcem Battlefield 5 na voljo 
brezplačno od 25. marca - tako na osebnih raču-
nalnikih kot konzolah PlayStation 4 in Xbox One.

google pixel 3 

Cenejše različice še 
pred poletjem?

Pametna mobilna telefona Pixel 3 in Pixel 3 XL 
že nekoliko zaostajata za konkurenco, kljub te-
mu pa je povpraševanje po njiju še vedno rela-
tivno visoko. Gre namreč za pametna mobilna 
telefona, ki se še posebej dobro obneseta na 
področju digitalne fotografije in zajemanja vi-
sokoločljivih videoposnetkov. Ker pa sta novin-
ca za marsikaterega uporabnika storitev mobil-
ne telefonije predraga, naj bi pri podjetju Go-
ogle kmalu ponudili v prodajo cenejšo različico 
mobilnika, opremljeno z oznako Pixel 3a oziro-
ma Pixel 3a XL. Najnovejše govorice kažejo na 
to, da se bo podjetje Google odreklo oznaki Li-
te v imenu novincev, saj naj bi ta imela med 
uporabniki storitev mobilne telefonije nekoliko 
negativen prizvok. 
Cenejša različica pametnega mobilnega telefo-
na Google Pixel 3 naj bi v primerjavi z dražjim 
modelom imela nekoliko debelejše stranice za-
slona, saj je proizvodni postopek tako cenejši. Za 
polnjenje vgrajene baterije in za prenos podat-
kov naj bi telefon imel na voljo priključek USB-C, 
medtem ko bo za poslušanje glasbe še vedno 
na voljo 3,5-milimetrski priključek. Za prikaz slik 
naj bi pri pametnih mobilnih telefonih Pixel 3a in 
Pixel 3a XL našli zaslona s 14,1-centimetrsko ozi-
roma 5,56-palčno in 15,2-centimetrsko oziroma 

Čeprav lahko igre igramo preko kateregakoli kr-
milnika USB, je podjetje Google pripravilo pose-
ben igralni plošček. Ta je med drugim opremljen 

Ta prinaša največjo mapo, kar smo jih do sedaj 
videli v seriji Battlefield. Razprostira se od zasne-
ženih hribovij do idilične obmorske vasice. Dol-
ge razdalje bo mogoče premagovati s kopico 
nepogrešljivih vozil po vodi, zraku in kopnem, 
saj se čolnom, helikopterjem in oklepnikom tok-
rat pridružujejo celo traktorji. Za potiskanje 
igralcev v osrčje ozemlja pa bo zadolžen ognje-
ni obroč, ki bo ob uničljivi okolici nedvomno 



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 7

 NOVICE

»

 «

PIRS 
aplikacija
Informacija in 
navigacija v žepu
Brezplačna aplikacija za lokalno iskanje. 
Vsebuje bankomate, vsa podjetja 
v Sloveniji, naslove, telefonske številke, 
delovne čase ...

www.pirs.si

Iskanje 
s pomočjo 
priljubljenih 

skupin
�

Preprosto
klicanje
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Iskanje 
v bližini
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6-palčno diagonalo, medtem ko bo preračuna-
vanju podatkov kos mobilni procesor Snapdra-
gon 670 za model Pixel 3a in Snapdragon 710 za 
model Pixel 3a XL. Količina sistemskega pomnil-
nika naj bi za oba modela znašala 4 gigabajte, za 
shranjevanje podatkov pa naj bi bil na voljo 
vgrajeni pomnilnik z 32 gigabajti prostora. 
Zanesenjaki spletnega portala XDA Developers 
so prepričani, da naj bi pametna mobilna telefo-
na Pixel 3a in Pixel 3a XL podjetje Google ponu-
dilo v prodajo še pred poletjem, njuna malopro-
dajna cena pa naj bi se gibala med 500 in 600 
evri, kar ni ravno poceni. Upajmo le, da bo Go-
ogle v navezi z mobilnim operacijskim siste-
mom Android 9.0 Pie poskrbel za edinstvene 
možnosti, ki jih pri konkurenci ni moč najti, 
predvsem na področju zajemanja fotografij in 
videoposnetkov.

nissan i2v 

Avtomobili nam bodo 
prikazovali stvari, ki jih 
danes ne vidimo
Računalniška tehnologija v zadnjih nekaj letih 
hitro prodira tudi na področje avtomobilske in-
dustrije. Avtomobili že dolgo niso več zgolj kup 
železja na štirih kolesih, ampak so tako v notran-
josti kot po zunanjosti številne napredne tehno-
logije, ki vožnjo delajo vse bolj udobno in varno. 
Nov podvig na tem področju so naredili inženir-
ji podjetja Nissan, in sicer v sodelovanju z japon-
skim telekomunikacijskim gigantom DoCoMo. 
Za avtomobile prihodnosti so namreč pripravili 
tehnologijo, imenovano I2V, ki resničen svet po-
vezuje z navideznim. Prva preizkušanja novosti 
v japonskem mestu Yokosuka je pokazala, da 
lahko od te tehnologije pričakujemo veliko, 
predvsem v smeri večje prometne varnosti in 
povezovanja ljudi z voznikom, pa čeprav se ti ne 
nahajajo v avtomobilu. 
Tehnologija I2V podjetja Nissan poskrbi za to, da 
se voznikom prikazujejo stvari, ki jih drugače ne 
bi videli, kot na primer to, kaj se nahaja na cesti 
nekaj sto ali več metrov pred avtomobilom, za 

visoko stavbo ali za vogalom. To omogoča po-
vezovanje hitrega mobilnega omrežja 5G, tipal 
in senzorjev, vgrajenih v avtomobilu ter podat-
kov, ki se nahajajo v računalništvu v oblaku. Po-
leg tega tehnologija I2V povezuje resnični svet z 
navideznim, kar pripomore k boljši izkušnji pri 
sami vožnji. 

Navidezni svet omogoča, da se družinski člani, 
prijatelji in drugi znanci pojavijo v avtomobilu v 
obliki tridimenzionalnih avatarjev v načinu raz-
širjene resničnosti z namenom, da pomagajo 
vozniku ali pa mu zgolj delajo družbo. Brez na-
prednega mobilnega omrežja 5G tu seveda ne 
bi šlo, saj zagotavlja hiter prenos podatkov in ze-
lo nizek dostopni čas, ko je vozilo na poti, zaslu-
ge za to pa gredo telekomunikacijskemu velika-
nu DoCoMo. 
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Če se bo tehnologija I2V podjetja Nissan izkaza-
la za učinkovito in uporabno, bo ta prej ali slej 
zašla v avtomobilsko industrijo. Novost bo seve-
da sprva “rezervirana” zgolj za vozila višjega ce-
novnega razreda, postopoma pa bo ta postala 
vse bolj dostopna tudi ostalim.

av-coMperatives 

Več kot polovica 
protivirusnih programov 
za Android ne deluje
Če želimo zmanjšati možnosti za okužbo svoje 
mobilne naprave Android, moramo nanjo name-
ščati zgolj tisto programsko opremo, ki jo zares 
potrebujemo. Pri tem ne smemo pozabiti na na-
mestitev protivirusne rešitve, saj so škodljive pro-
gramske kode skrite v številnih programih, vključ-
no s tistimi, ki jih najdemo na spletnem portalu 
Google Play. Čeprav je na voljo ogromno 
brezplačnih protivirusnih rešitev za Android, je te-
žava v tem, da jih večina sploh ne ustreza osnov-
nim merilom za tovrstne programske rešitve. 

škodljivih programskih kod, medtem ko so se vse 
ostale odrezale precej slabše, kar za končnega 
uporabnika pomeni večjo možnost okužbe. 
Običajen uporabnik ne more prepoznati učinko-
vitosti protivirusnih rešitev za mobilni operacijski 
sistem Android. Zato strokovnjaki organizacije 
AV-Comparatives priporočajo le namestitev iz-
delkov priznanih blagovnih znamk. Med njimi gre 
izpostaviti rešitve protivirusnih podjetji, kot so 
Symantec, Avast, AVG, Kaspersky, ESET in drugih. 

Mobilna teleFonija 

Tudi Googlovi inženirji 
delajo na prepogljivi 
napravi
Zadnji dogodki na področju mobilne telefonije 
kažejo na to, da je prihodnost prepogljiva. To so 
pokazali že številni vodilni proizvajalci telefonov, 
vključno s podjetjema Samsung in Huawei. 
Uporabniki so s tovrstnimi telefoni bolj kot ne 
zadovoljni, saj so v zloženem načinu dovolj kom-
paktni za prenos, v raztegnjenem načinu pa jih 
lahko uporabljamo v vlogi tabličnega računalni-
ka. Kot kaže, se za te naprave ogrevajo tudi pri 
podjetju Google, saj so vložili patent naprave z 
zaslonom, ki jo bo mogoče večkrat prepogniti. 
Patent podjetja Google prikazuje dva možna na-
čina prepogibanja nove mobilne naprave. Pri 
prvem gre zgolj za prepogib naprave čez polovi-
co, medtem ko gre pri drugem načinu za prekri-
vanje v obliki črke “Z”. Pri tem velja omeniti, da Go-
oglov patent ne omenja besede pametni mobil-

Brezplačne protivirusne rešitve za mobilni opera-
cijski sistem Android so tokrat preizkusili strokov-
njaki organizacije AV-Comparatives, skupno pa je 
bilo preizkušenih kar 250 različnih rešitev. Stro-
kovnjaki so prišli do spoznanja, da le 80 od 250 
protivirusnih rešitev zadostuje osnovnim meri-
lom. Manj kot tretjina vseh protivirusnih rešitev 
za Android je uspešno zaznala vsaj 30 odstotkov 

ni telefon, tako da še ni jasno, ali gre tu dejansko 
za pametni mobilni telefon Android, za tablični 
računalnik ali celo za hibridno mobilno napravo. 
Z vložitvijo omenjenega patenta je postalo jas-
no, da so zložljivi pametni mobilni telefoni po-
membni za prihodnost mobilnega operacijske-
ga sistema Android, Google pa se pri tem zani-
ma tako za strojno kot za programsko opremo. 
To je tudi razlog, zakaj novi mobilni operacijski 
sistem Android Q v polni meri podpira pre-
pogljive zaslone in naprave.

QualcoMM snapdragon 

Telefoni s fotoaparati 
ločljivosti 100 milijonov 
točk že letos
Kakovost digitalnih fotoaparatov pametnih mo-
bilnih telefonov je že povsem primerljiva s kom-
paktnimi fotoaparati nižjega cenovnega razre-
da, nekateri mobilniki višjega cenovnega razre-
da pa jih celo prekašajo. Kakovost fotografij, za-
jetih s pametnimi mobilnimi telefoni, se bo v le-
tu 2019 še dodatno povečala, za to pa bo poskr-
belo podjetje Qualcomm. Po njihovi zaslugi bo-
do proizvajalci pametnih mobilnih telefonov 
lahko pripravili izdelke, opremljene s fotoaparati 
ločljivosti 64 milijonov slikovnih točk in celo 100 
milijonov slikovnih točk, kar bo pripomoglo k še 
bolj kakovostnim fotografijam. 
Podjetje Qualcomm bo za proizvajalce pamet-
nih mobilnih telefonov pripravilo mobilne pro-
cesorje, ki bodo sposobni združevanja večjega 
števila slikovnih točk z namenom, da bo končna 
fotografija kakovostnejša. Določeni pametni 
mobilniki so danes že opremljeni s fotoaparati 
ločljivosti 48 milijonov slikovnih točk, ki so 
zmožni združiti 4 slikovne točke v eno in s tem 
“izdelati” končne fotografije ločljivosti 12 milijo-
nov slikovnih točk. Naprave, opremljene s fotoa-
parati ločljivosti 64 milijonov slikovnih točk bo-
do dejansko zmožne izdelati fotografije ločlji-

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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Embalaža, pakirni materiali in 
pakirni pripomočki 

za zaščito izdelkov pred 
mehanskimi in klimatskimi vplivi.  

“Naše strokovno znanje je vaša 
prednost.”

Europapier Alpe d.o.o.
Poslovna enota Maribor
Perhavčeva ulica 40
Sl - 2000 Maribor
T +386 2 42 61 116
F +386 2 42 61 117

Europapier Alpe d.o.o.
Leskoškova cesta 14
Sl - 1000 Ljubljana
T +386 1 54 72 100
F +386 1 54 72 270

Obiščite nas na Logističnem kongresu 
od 3.4. do 5.4.2019, 

v Grand Hotelu Bernardin.

vosti 12 milijonov slikovnih točk, pametni mo-
bilni telefoni s fotoaparatom ločljivosti 100 mili-
jonov slikovnih točk pa fotografije ločljivosti 25 
milijonov slikovnih točk. 
Prve pametne mobilne telefone, opremljene s 
fotoaparati ločljivosti 64 milijonov in 100 milijo-
nov slikovnih točk bomo lahko kupili že v drugi 
polovici letošnjega leta. Z njimi bodo večinoma 
opremljene mobilne naprave kitajskih proizva-
jalcev, kar pomeni, da bodo precej dostopne.

google 

Klavrni konec za Google 
Allo

Podjetje Google je leta 2016 uporabnikom stori-
tev mobilne telefonije z velikim navdušenjem 
ponudilo v uporabo nadvse zanimivo sporočil-
no storitev, imenovano Allo. Storitev je omogo-
čala skupinske pogovore in neposredno odgo-

varjanje na sporočila preko možnosti Quick Re-
ply. To pomeni, da je za odgovor na sporočilo 
zadoščal le en klik nanj. Zagotovljena je bila tudi 
podpora za mobilno platformo Android Wear, s 
tem pa je bilo omogočeno neposredno odgo-
varjanje na prejeta sporočila kar preko pametne 
ročne ure. Za nameček so imeli uporabniki tudi 
možnost uporabe animacij GIF ter polno zdru-
žljivost s storitvijo Direct Share za hitro in eno-
stavno deljenje vsebin s prijatelji in znanci. 

Čeprav je podjetje Google že leto kasneje upo-
rabnikom omogočilo uporabo storitve tudi v 
okviru spletnega brskalnika, se to na koncu ni 
obrestovalo. Računalniški gigant je namreč naz-
nanil, da je ukinil spletno storitev Allo, torej upo-
rabnikom ni več na voljo. To pa se ni zgodilo 
povsem nepričakovano, saj je podjetje že lani 
napovedalo slovo nekdaj priljubljene storitve. 
Kljub temu uporabniki Googlovih storitev ne 
bodo prikrajšani. Uporabniki pametnih mobil-

nih telefonov in tabličnih računalnikov Android 
lahko namreč računajo na sporočila sistema An-
droid Messages in Duo, medtem ko sta poslov-
nim uporabnikom na voljo napredna sporočilna 
sistema Hangouts Chat in Meet.

xiaoMi 

Bo novi Mi Notebook 
2019 biser med 
prenosniki?
Podjetje Xiaomi bo kmalu ponudilo v prodajo 
prenovljeni kompaktni prenosni računalnik Mi 
Notebook, ki se bo lahko brez težav postavil po 
robu kompaktnim prenosnikom vodilnih proi-
zvajalcev. Novi model bo namreč precej cenejši v 
primerjavi s konkurenčnimi modeli, opremljen pa 
bo z Intelovim procesorjem Core osme generaci-
je. Vstopni model bo opremljen s procesorjem 
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Distribucija: Stožice 100A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 565 36 40; E-mail: info@zelinka.si

ELO touch monitorji 

za interaktivno 
oglaševanje
www.elotouch.com

Core i5-8265U, ki za preračunavanje podatkov 
uporablja 4 fizične procesorske sredice in 8 pro-
cesorskih niti. Ta bo nudil dovolj zmogljivosti, da 
bo brez težav zadovoljil potrebe najzahtevnej-
ših uporabnikov. 
Kompaktni prenosni računalnik Xiaomi Mi Note-
book 2019 bo poleg procesorja Intel Core i5-
8265U vseboval še 8 gigabajtov sistemskega 
pomnilnika, na pogonu Solid State pa bo name-
ščen operacijski sistem Windows 10. Pri prenov-
ljenem prenosnem računalniku Xiaomi Mi Note-
book bomo našli še 2 podatkovna vmesnika USB 
3.0, gigabitni mrežni priključek Ethernet, video iz-
hod HDMI, priključek za slušalke in režo za po-
mnilniške kartice. Ohišje novosti s kakovostnim 
zaslonom z 39,6-centimetrsko oziroma 
15,6-palčno diagonalo bo kovinsko in brez oznak, 
debelina pa bo znašala slabih 29 milimetrov, kar 
pomeni, da bo kot nalašč za prenašanje naokoli. 
Novi prenosni računalnik Xiaomi Mi Notebook 
2019 bo naprodaj v naslednjih nekaj tednih. No-
vost bo na voljo v srebrni, zlati in rožnati barvi, 
inženirji podjetja Xiaomi pa naj bi vključili še 
boljšo grafično kartico. Zaenkrat je o malopro-
dajni ceni še prezgodaj govoriti, vendar pričaku-
jemo, da bo ta v primerjavi z lanskim modelom 
le malenkost dražji.

nvidia 

Kaj nam prinaša 
GeForce GTX 1660?

Podjetje Nvidia je nedavno uradno predstavilo 
grafično kartico GeForce GTX 1660, ki velja za 
naslednika dokaj priljubljene lanskoletne kartice 
GeForce GTX 1060, pa tudi nekoliko starejše Ge-
Froce GTX 960. Nova grafična kartica temelji na 
osnovi zgradbe Turing, grafičnega procesorja 
TU116 in ima na voljo 6 gigabajtov starejšega 
grafičnega pomnilnika GDDR5. Za preračunava-
nje grafičnih vsebin je na voljo 1.408 grafičnih 
enot CUDA. 

Čeprav ima nova grafična kartica Nvidia GeFor-
ce GTX 1660 na voljo enako količino grafičnega 
pomnilnika kot različica “Ti”, je ta nekoliko poča-
snejši, saj gre za starejšo tehnologijo. Hitrost po-
mnilnika v modelu “Ti” namreč znaša kar 12 gi-
gabajtov na sekundo, pri novejši različici pa 8 gi-
gabajtov na sekundo. Kljub temu je nova grafič-
na kartica Nvidia GeForce GTX 1660 za okoli 35 
odstotkov hitrejša v primerjavi z lanskoletno Ge-
Force GTX 1060. Jedro grafične kartice Nvidia 
GeForce GTX 1660 grafične vsebine preračuna-
va pri frekvenci 1.530 megahercev, vendar nima 
na voljo pospešenega načina delovanja kot pri 
modelu “Ti”, kjer se frekvenca delovanja pri pol-
ni obremenitvi poviša na 1.785 megahercev, kar 
pripomore k nekoliko višji zmogljivosti. 

Nova grafična kartica Nvidia GeForce GTX 1660 
bo na voljo v dveh različnih izvedbah, na trg pa 
jo bodo ponudila številna priznana podjetja, kot 
so Asus, MSI, EVGA, Palita, Gigabyte, Zotaca in 
druga. Vstopna različica novosti bo v Združenih 
državah Amerike naprodaj za okoli preračuna-
nih 193 evrov, kar pomeni, da bomo zanjo v 
Evropi morali odšteti okoli 220 evrov.

acer travelMate x514-51 

Novi prenosnik Acer 
TravelMate vas ne bo 
razočaral
Pri podjetju Acer so s pripravo novega prenos-
nega računalnika družine TravelMate dokazali, 
da je mogoče zasnovati napravo, ki je zmogljiva, 
nudi dolgo avtonomijo delovanja in je za name-

ček še peresno lahka. Tu gre za prenosni raču-
nalnik Acer TravelMate X514-51, ki tehta zgolj 
980 gramov, za prikazovanje slik pa uporablja 
zaslon s kar 35,6-centimetrsko oziroma 
14-palčno diagonalo ločljivosti 1.920 x 1.080 
slikovnih točk. Ker so robovi okoli zaslona širo-
ki zgolj 9,2 milimetra, so dimenzije novosti pri-
čakovano nadvse kompaktne.  V ohišju preno-
snega računalnika Acer TravelMate X514-51 
najdemo zmogljiv Intelov procesor Core i7, sis-
temski pomnilnik do kapacitete 16 gigabajtov 
in pogon Solid State do kapacitete 512 giga-
bajtov. Za kakovostno opravljanje videokonfe-
renc je na voljo spletna kamera ločljivosti 720p 
s tehnologijo Acer Purified Voice. Celoto do-
polnjujeta še dva mikrofona in dva zvočnika, ki 
sta seveda opremljena s tehnologijo za zmanj-
ševanje šuma. 
Kompaktni prenosni računalnik Acer TravelMa-
te X514-51 ponuja še dva podatkovna vmesni-
ka USB 3 in enega USB-C, video izhod HDMI ter 
seveda podporo za brezžični povezavi Wi-Fi 
MU-MIMO 2x2802.11ac in Bluetooth 5.0. Bral-
nik prstnih odtisov je vgrajen kar v tipko za 
vklop računalnika. Celotna varnostna platfor-
ma pa je pričakovano združljiva s sistemom 
Windows Hello. 
Vstopna različica prenosnega računalnika Acer 
TravelMate X514-51 je v evropskem prostoru na 
voljo za 999 evrov. Pri tem velja omeniti še, da je 
garancijo zanj mogoče uveljavljati v kar 30 drža-
vah, zato ne bo nič narobe, če novost kupimo v 
tujini in jo na popravilo odnesemo k slovenske-
mu serviserju.
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KUPONKO d.o.o., Ulica Franja Žagarja 6, 3230 Šentjur
tel.: 03/749 32 81, e-mail: martina@kuponko.com, www.kuponko.com

SAMO V 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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S  TEM  KUPONOM 
PREJMETE DO 
30.04.2019OB 
NAKUPU 2-URNE, 
4-URNE ALI 
CELODNEVNE 
VSTOPNICE V 
VODNEM 
MESTU ATLANTIS

20% POPUST. 
Tel.: 01/585 21 00

www.atlantis-vodnomesto.si

15% POPUST
S TEM KUPONOM DO 30.04.2019

Bohorc Marjan s.p.

Dušana Kvedra 44 

3230 Šentjur pri Celju

 Tel.: 03 746 14 30
GSM: 041 666 726

NA VSO HRANO DO 10 OSEB ALI
ZA MIN. 2 NOČITVI.

-

 
 

Inštalacije 
PETOŠ

040 802 392

- ELEKTROINŠTALACIJE 

- KERAMIČARSTVO 

- ADAPTACIJE STANOVANJ 

- PRIKLOP BELE TEHNIKE
www.instalacije-petos.siinstalacijepetos@gmail.com

ADAPTACIJA 
KOPALNICE

v 8. dneh
10% POPUST S tem kuponom do 30.04.2019

na vse storitve

KUPONA NE MORETE KOMBINIRATI Z DRUGIMI POPUSTI.

Oddaja avtodomov      070 100 200   

S tem kuponom v nizki sezoni*

12 % POPUST
*Več informacij  na www.kuponko.com

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)

MicrosoFt WindoWs 10 HoMe 

Že veste, za koliko časa 
boste lahko preložili 
posodobitve?
Če uporabljate operacijski sistem Windows 10, 
vam je verjetno znano, da so se pri podjetju Mi-
crosoft že večkrat pošteno ušteli s posodobitva-
mi sistema, ki so številne uporabnike spravile ob 
pamet. Ker pa so posodobitve nujne za varnost 
in stabilnost delovanja sistema, jih je treba na-
meščati, a nekateri uporabniki raje počakajo ne-
kaj dni, da se prepričajo, če je s posodobitvami 
vse v redu. Uporabniki operacijskega sistema 
Windows 10 Pro imajo že dlje časa možnost, da 
posodobitve preložijo za do največ 35 dni, 
medtem ko so uporabniki veliko cenejšega sis-
tema Windows 10 Home imeli na voljo do 7 dni. 

Na srečo je podjetje Microsoft vendarle uslišalo 
želje uporabnikov Windows 10 Home, saj jim je 
v posodobitvi z razvojno oznako 1809 vendarle 
omogočilo daljšo preložitev namestitve nad-
gradenj oziroma posodobitev. Ti imajo sedaj 
prav tako možnost, da namestitev posodobitev 
preložijo za do največ 35 dni in se tako prepriča-
jo, da je njihova namestitev varna. Napake, po-
vezane s posodobitvami operacijskega sistema 
Windows 10 namreč navadno odkrijejo v nekaj 
dneh od njihove razpoložljivosti, zato je 35 dni 
dovolj dolgo obdobje, da se uporabniki prepri-
čajo o njihovi zanesljivosti.

google 

Android Q na prvi 
preizkušnji

Ljubitelji mobilnega operacijskega sistema An-
droid so pri podjetju Google končno prišli na 
svoj račun, saj je računalniški gigant najavil prvo 
poskusno različico najnovejšega mobilnega 
operacijskega sistema Android Q. Ta je sicer tre-
nutno na voljo le za uporabnike novejših Goog-
lovih pametnih mobilnih telefonov družine 
Pixel, kmalu pa bodo na vrsto prišli tudi uporab-
niki konkurenčnih mobilnih telefonov, čeprav 

bo število teh močno omejeno. Morda bodo na 
svoj račun kmalu prišli tudi uporabniki pre-
pogljivih pametnih mobilnikov, saj je novi An-
droid Q dejansko prvi, ki privzeto podpira na-
prave s prepogljivimi zasloni, te pa bodo kmalu 
postale del našega vsakdana. 
Mobilni operacijski sistem Android Q prinaša še 
vrsto drugih novosti, ki se nam bodo zagotovo 
brez težav prikupile. Med njimi nedvomno velja 
izpostaviti povsem nov način delovanja, ki bo 
pripomogel k daljši avtonomiji delovanja mobil-
ne naprave. Poleg tega razpolaga z namenskim 
navideznim okoljem, ki je prilagojeno zunanjim 
zaslonom, kar pomeni, da bomo lahko mobilno 
napravo uporabljali v vlogi osebnega računalni-
ka. Pri delu ali pri igranju računalniških iger bo-
mo lahko uporabljali klasični računalniški zaslon, 
vključno z računalniško tipkovnico in računalni-
ško miško. Prihajajoči Android 10.0 Q ima priča-
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20 €
P R I H R A N I

PoceniPC.com

KUPON 
PC

0819

Kupon se lahko unovči pri vseh naročilih prenosnikov, 
računalnikov in monitorjev v spletni trgovini 

PoceniPC.com ali v poslovalnici na Erjavčevi 18 v 
Novi Gorici. Kupon je veljaven do 31. 08. 2019.

STARO

kovano tudi privzeto podporo za tako imenova-
ni temni način oziroma Dark Mode. To sicer ne 
preseneča, saj je lahko poraba električne energi-
je na mobilnih napravah v temnem načinu do 
kar 43 odstotkov nižja kot v običajnem načinu. 
Novi mobilni operacijski sistem Android Q prina-
ša še izboljšano deljenje vsebin med nameščeni-
mi programi, vgrajeno podporo video zapisu 
AV1, učinkovitejšo povezavo z zunanjimi napra-
vami, varnejše prepoznavanje obraza ter bolj 
varčno delo s sistemskim pomnilnikom. Poleg 
tega se bo na telefonu samodejno pojavil gumb 
za vklop brezžične povezave, ko bo ta na voljo.

google cHroMe 

DuckDuckGo in Chrome 
nepričakovano postala 
prijatelja
Zaradi številnih afer, povezanih z vohunjenjem 
raznih vladnih agencij na spletu se uporabniki 
svetovnega spleta vse bolj zavedajo, kako po-
membna je zasebnost. Zato ne preseneča, da 
priljubljenost anonimnim spletnim iskalnikom iz 
dneva v dan vse bolj narašča. Med njimi trenu-
tno prevladuje spletni iskalnik DuckDuckGo, saj 

Čeprav je število poizvedb preko spletnega 
iskalnika DuckDuckGo precej manjše kot pri 
konkurenci (na spletnem iskalniku Google upo-
rabniki dnevno opravijo 3,5 milijarde poiz-
vedb), poznavalci v prihodnje anonimnim iskal-
nikom napovedujejo vedno višjo rast. 
Spletni iskalnik DuckDuckGo zagotavlja zaseb-
nost oziroma anonimnost brskanja preko po-
razdeljenega omrežja anonimizacijskih strežni-
kov. Med njimi se šifriran promet posamezne-
ga uporabnika preusmerja, dokler ga na eni iz-
med izhodnih točk omrežja ne zapusti. Na ta 
način je praktično nemogoče določiti, od kod 
je bila posamična zahteva za obisk spletnega 
mesta dejansko izvedena. To je trenutno tudi 
največja mera zasebnosti, ki jo je mogoče za-
gotoviti na spletu. 
Zaradi vse večje priljubljenosti spletnega iskal-
nika DuckDuckGo ne preseneča, da je našel 
mesto tudi v okviru spletnega iskalnika Google 
Chrome. Slednji se je namreč pojavil v seznamu 
privzetih spletnih iskalnikov, ki jih lahko uporab-
ljamo v okviru priljubljenega Googlovega sple-
tnega brskalnika. Na voljo je v 73. različici sple-
tnega brskalnika Chrome, izberemo pa ga v na-
stavitvah. Poleg podpore za spletni iskalnik 
DuckDuckGo, novi Chrome prinaša še popravke 
za odkrite varnostne ranljivosti, prinaša dodat-
no zaščito za zlonamerno programsko opremo, 
podporo za medijske ključe in temni način delo-
vanja, ki pa je trenutno na voljo le za uporabni-
ke sistema macOS.

MicrosoFt WindoWs 

Uporabnikom sistema 
Windows 7 so šteti dnevi

Podjetje Microsoft je že pred časom dalo jasno 
vedeti, da vsa novejša strojna oprema ne bo pod-
prta v okviru operacijskega sistema Windows 7, 
saj ta ni več kos sodobnim izzivom. Čez slabo le-
to dni pa bodo uporabniki zastarelega sistema 

uporabniki v enem dnevu opravijo že dobrih 
35 milijonov različnih poizvedb. Še januarja 
2018 je bilo število dnevnih poizvedb komajda 
16 milijonov, kar kaže na to, da si uporabniki 
svetovnega spleta resnično želijo zasebnosti. 

ostali še brez varnostnih popravkov. Brezplačne 
podpore za operacijski sistem Windows 7 na-
mreč od 14. januarja prihodnje leto ne bo več. Za 
podjetja, ki bodo želela obdržati operacijski sis-
tem Windows 7 tudi po letu 2020, pa bo na voljo 
plačljiva podpora. Z njo bodo lahko podaljšali živ-
ljenje zastarelemu operacijskemu sistemu vse do 
leta 2023, po tem datumu pa bodo vsi računalni-
ški sistemi ostali brez varnostnih popravkov. 

Zaradi bližajočega se konca brezplačne podpo-
re operacijskemu sistemu Windows 7, podjetje 
Microsoft uporabnike naproša, naj si čimprej na-
mestijo operacijski sistem Windows 10. Ta je 
med nami prisoten že vse od julija 2015 ter na 
račun številnih izboljšav močno pridobiva na 
priljubljenosti tako med uporabniki namiznih 
kot prenosnih računalnikov in drugih naprav. To 
je tudi razlog, zakaj je operacijski sistem Win-
dows 10 pred kratkim prevzel vodilni položaj. 
Ker na operacijski sistem Windows 7 še vedno pri-
sega okoli 33,7 odstotkov uporabnikov po vsem 
svetu, so se pri podjetju Microsoft odločili za sicer 
pričakovan ukrep. Uporabnikom zastarelega ope-
racijskega sistema se bo kmalu pričelo prikazova-
ti sporočilo, ki jih bo opozarjalo na nujno nadgra-
dnjo sistema na novejši in po mnenju poznaval-
cev precej boljši operacijski sistem Windows 10. 
Omenjeno sporočilo se bo najprej prikazovalo le 
enkrat mesečno ali celo manj pogosto, proti kon-
cu leta pa gre pričakovati, da se bo to prikazovalo 
precej pogosteje, saj bodo običajni uporabniki - 
kot že rečeno - od 14. januarja prihodnjega leta 
ostali brez varnostnih popravkov, s tem pa bodo 
izpostavljeni spletnim nepridipravom.
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Dobrodošli v svetu kreativnih papirjev. 

Z namenom, da bi podprli ustvarjalce pri njihovih najbolj
ustvarjalnih projektih, vam predstavljamo novo kolekcijo 
kreativnih papirjev, Design Collection. 

Vabimo vas, da nas obiščete na Slovenskem oglaševalskem 
festivalu, od 11.4 do 12.4.2019, v Portorožu, kjer vam bomo 
predstavili naš skrbno izbran asortiman.  

office@europapier.si |www.europapier.si | +386 1 54 72 100

netFlix Mobile 

Bi za Netflix plačevali 
zgolj 3 evre mesečno?

Ker namerava podjetje Netflix v produkcijo 
lastnih filmskih posnetkov letos vložiti nekoliko 
več denarja, je posledično sledila podražitev 
naročniških paketov. Za najosnovnejši paket 
morajo Američani mesečno odšteti preračuna-
nih 7,9 evra (preračunanih 0,9 evra več kot 
doslej), za srednji paket preračunanih 13 evrov 
(preračunanih 1,8 evra na mesec več) in prera-
čunanih 14,9 evra za najdražji paket (preračuna-
nih 2,6 evra več). Podražitev bomo po vsej ver-
jetnosti kmalu deležni tudi pri nas, saj nam Ne-
tflix ponuja iz dneva v dan več bolj ali manj za-
nimivih vsebin. 

Ker pa vsi niso pripravljeni plačevati več, pri 
podjetju Netflix preizkušajo nov in precej cenej-
ši naročniški paket, ki bo pisan na kožo pred-
vsem tistim, ki za gledanje priljubljenih video 
vsebin prisegajo zgolj na mobilne naprave. No-
vi paket je trenutno na preizkušnji v Indiji, upo-
rabniki pa morajo za mesečno naročnino odšte-
ti zgolj okoli preračunanih 3,3 evra. Kot že ome-
njeno, je cenejša naročnina za Netflix namenje-
na zgolj uporabnikom pametnih mobilnih tele-
fonov in tabličnih računalnikov, video vsebine 
pa so na voljo zgolj v ločljivosti do največ 480p. 
Če se bo novi Netflix, namenjen izključno mobil-
nim napravam, obnesel v praksi, bo ta sprva na 
voljo v državah v razvoju, kjer kupna moč ni 
takšna kot v razvitem svetu. Verjamemo pa, da bo 
slej ko prej na voljo tudi v Evropi, saj se nad dragi-
mi naročninami podjetja Netflix pritožuje vse več 
uporabnikov, z uvedbo napovedanih podražitev 
pa verjamemo, da bo teh še mnogo več.

3d tisk 

Prvi natisnjen veganski 
zrezek

Na področju 3D tiskanja hrane obstaja širok 
spekter potreb in zanimanja s strani različnih ak-

terjev, zato vse več podjetij in posameznikov or-
je ledino na tem področju. Največja prednost 
uporabe tovrstne tehnologije je v tem, da je 
hrana do potankosti prilagojena posamezniku. 
Poleg tega lahko s 3D tiskalniki izdelamo celo 
hrano, ki je drugače ne bi mogli, kot na primer 
zanimiv veganski zrezek, ki “simulira” živalskega. 
Zasluge za pripravo prvega natisnjenega ve-
ganskega zrezka gredo italijanskemu inovatorju 
Giuseppeju Sciontiju, ki je za ta namen izdelal 
namenski tridimenzionalni tiskalnik. Osnovne 
sestavine veganskega zrezka so rižev protein, 
grahov protein in vlaknine iz alg, celoten posto-
pek tiskanja pa traja 10 minut. Nato je potrebno 
zrezek še popeči, kar pa ne traja dolgo, saj je na-
red že po dveh minutah. 

Tiskanje veganskega zrezka je še vedno v začetni 
fazi, zato končni izdelek še ni tak, kot bi si ga po-
trošniki želeli. Kljub temu je italijanski inovator 
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Giuseppe Scionti prepričan, da mu bo že v nas-
lednjih nekaj mesecih uspelo natisniti veganski 
zrezek, ki bo imel enako zgradbo in obliko kot 
povsem običajen telečji zrezek. S tem bo postal 
zanimiv tudi za mesojedce, hkrati pa naj bi pri-
pomogel k zmanjšanju toplogrednih plinov.

spletna trgovina 

eBay kmalu še s 
podporo za Google Pay

Ena izmed največjih spletnih trgovin na svetu, 
eBay, je pred dobrim letom sprejela poslovno 
odločitev, da se uradno loči od sicer zelo prilju-
bljene plačilne platforme PayPal. Zato spletna 
trgovina mrzlično išče poslovne partnerje, ki bi 
uporabnikom omogočili lažje plačevanje. Med-
tem ko so v lanskem letu na svoj račun prišli 
uporabniki Applovega plačilnega sistema 
Apple Pay, bo že v mesecu aprilu uporabnikom 
spletne trgovine eBay na voljo še en plačilni sis-
tem, in sicer Google Pay. 

uporabnikov, kar je manj od deleža uporabnikov, 
ki prisega na Microsoftov zastareli brskalnik Inter-
net Explorer. Ta namreč trenutno obvladuje oko-
li 10,2 odstotkov tržnega deleža brskalnikov, kar 
organizaciji Mozilla seveda ne more biti v ponos. 
Na srečo so programerji pošteno zavihali rokave 
in pripravili novo različico spletnega brskalnika 
Firefox, ki prinaša kar nekaj uporabnih novosti. 
Glavna novost spletnega brskalnika Firefox 66 je 
možnost blokiranja videoposnetkov in zvočnih 
datotek, ki se samodejno zaženejo na določenih 
spletnih straneh. Videoposnetek in zvok bosta v 
tem primeru uporabniku še vedno na voljo, 
vendar le, če bo ta z računalniško miško kliknil 
nanje. S to možnostjo se je organizacija Mozilla 
pridružila drugim ponudnikom spletnih brskal-
nikov, ki že dlje časa razpolagajo s funkcijo sa-
modejnega blokiranja predvajanja zvoka in vi-
deoposnetkov. Med vidnejšimi pa seveda izsto-
pajo spletni brskalniki Google Chrome, Micro-
soft Edge in Apple Safari. 

na Instagramu aktivna kar polovica mesečnih 
uporabnikov, torej 500 milijonov, kar ga seveda 
dela zanimivega tudi za trgovce in druge proda-
jalce. Le še vprašanje časa je bilo, kdaj bo priljub-
ljeno družbeno omrežje uvedlo sistem za ne-
posredno plačevanje blaga in storitev. 

Druga večja novost novega spletnega brskalni-
ka Firefox je tako imenovano sidranje našega 
položaja na spletni strani tudi takrat, ko se nepri-
čakovano naloži slika ali oglas. Tu ne gre spre-
gledati niti združljivosti z Microsoftovim avtenti-
kacijskim sistemom Windows Hello. Poleg tega 
je na voljo še vrsta drugih uporabnih možnosti, 
ki bodo pripomogle k boljši uporabniški izkušnji 
na svetovnem spletu. 
Novi Firefox je že na voljo za prenos na sple-
tnem naslovu http://bit.ly/Mozilla-Firefox-RN in 
je bil tudi že preveden v slovenščino. Priporoča-
mo, da novost vsaj preizkusite, saj verjamemo, 
da boste nad njo več kot navdušeni.

instagraM cHeckout 

Instagram z možnostjo 
neposrednega 
nakupovanja
Konec leta 2018 je Instagram dosegel milijardo 
aktivnih mesečnih uporabnikov in še vedno ras-
te kot ena najpopularnejših platform družbenih 
medijev v vseh starostnih skupinah. Vsak dan je 

Storitev Google Pay je med uporabniki pametnih 
mobilnih telefonov Android sicer zelo priljublje-
na, kar vse bolj velja tudi za uporabnike v Evrop-
ski uniji. Preko nje bo mogoče plačevati nakupe v 
spletni prodajalni eBay, in sicer tako z mobilno 
aplikacijo kot z uporabo spletnega brskalnika. 
Ker bo plačevanje postalo enostavnejše, bodo 
na ta račun pridobili tako trgovci kot tudi kupci. 
Novi način plačila bo uporabnikom spletne tr-
govine eBay, kot že rečeno, na voljo v aprilu, 
prodajalci pa bodo morali biti vključeni v pro-
gram “New Payment Experience”. Gre za isti 
program, v katerega so že vključeni vsi prodajal-
ci, ki kupcem ponujajo možnost plačevanja pre-
ko sistema Apple Pay.

Mozilla 

Novi Firefox z bogato 
paleto novosti 

Nekdaj zelo priljubljen spletni brskalnik Mozilla 
Firefox danes uporablja le še okoli 9,7 odstotka 

Funkcionalnost Instagram Checkout omogoča 
izvedbo plačila neposredno v aplikaciji in ne s kli-
kanjem na povezave in uporabo različnih plačil-
nih sistemov, kot je bila praksa doslej. Slednja re-
šitev ni bila problematična le za kupce, ampak 
tudi za prodajalce, saj je pogosto vodila do opus-
titve nakupa, največja težava pa je bil plačilni sis-
tem, ki ni bil prilagojen mobilnim napravam. Z 
novo funkcionalnostjo Instagram Checkout so 
uporabniki pridobili še vrsto drugih “ugodnosti”, 
kot so sledenje naročilom skozi aplikacijo, preklic 
naročil in vzpostavitev stika s prodajalci. 
Nova možnost neposrednega plačevanja v mo-
bilni aplikaciji Instagram je trenutno omejena le 
na izdelke vidnejših blagovnih znamk, kot so Adi-
das, Nike, Prada, Zara, H&M in druge. Končno pla-
čilo bo kupec lahko opravil s plačilnimi sredstvi Vi-
sa, Mastercard, American Express in Discover, na-
prednejšim uporabnikom pa bo omogočena tudi 
možnost uporabe plačilnega sistema PayPal. In-
stagram bo od prodajalca za vsako uspešno izve-
deno transakcijo prejel določeno provizijo, ki bo 
relativno nizka, a dovolj visoka, da bo priljubljeno 
družbeno omrežje na ta račun veliko zaslužilo.

google tune 

Razširitev za Chrome, ki 
omogoča filtriranje 
komentarjev
Spletni brskalnik Google Chrome ima med vse-
mi spletnimi brskalniki največ uporabnikov. To 
ne preseneča, saj je zelo preprost za uporabo, 
hiter, varen in seveda zelo prilagodljiv. Z razno-
vrstnimi dodatki oziroma razširitvami pa si lahko 
še izboljšamo uporabniško izkušnjo in poenos-
tavimo vsakdanje brskanje po spletu. Ena izmed 
njih je zagotovo razširitev Tune, ki je plod truda 
programerjev podjetja Jigsaw, zgrajena pa je na 
podlagi strojnega učenja programa Perspective. 
Razširitev Tune za Chrome je pisana na kožo 
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predvsem tistim uporabnikom, ki sovražijo bre-
zglavo komentiranje drugih uporabnikov spleta 
ali pa jih komentarji določenih oseb močno pri-
zadenejo. Brezplačna razširitev lahko namreč s 
pomočjo napredne umetne inteligence samo-
dejno zazna ter odstrani neželene komentarje, 
pri delovanju pa je presenetljivo učinkovita. 
Brezplačno razširitev Tune lahko uporabljamo 
že na številnih spletnih portalih, kot so Facebo-
ok, Twitter, Reddit, YouTube, Disqus in številnih 
drugih, najbolje pri vsem tem pa je, da lahko sa-
mi nastavimo oziroma določimo stopnjo filtrira-
nja oziroma vsebino. Najvišja možna stopnja fil-
triranja je imenovana “Zen Mode”, ta pa izloči 
prav vse komentarje, za katere umetna inteli-
genca oceni, da so neprimerni ali celo sovražni. 
Brezplačna in nadvse uporabna razširitev Tune 
za spletni brskalnik Chrome je za prenos na vo-
ljo na spletni povezavi http://bit.ly/2VZX6gc. 
Ker gre še vedno za poskusno rešitev, njeno de-
lovanje ni tako brezhibno, kot bi si določeni 
uporabniki želeli, vendar je še vedno dovolj 
dobra, da je uporabna za vsakodnevna opravila.

google android 

Android bo Evropejcem 
nudil več možnosti 
izbire
Evropska komisija je lani podjetju Google priso-
dila zelo visoko denarno kazen, in sicer v višini 
kar preračunanih 4,34 milijard evrov, glavni kri-
vec za to pa je bil mobilni operacijski sistem An-
droid. Šlo je predvsem za to, da je računalniški 
gigant prepričeval uporabnike pametnih mobil-

nih telefonov in tabličnih računalnikov Android, 
naj uporabljajo njegove aplikacije in storitve na-
mesto konkurenčnih, predvsem pa mobilni 
spletni brskalnik Chrome in spletni iskalnik Go-
ogle. Postopek preiskave s strani evropske komi-
sije se je namreč nanašal na prednameščene 
aplikacije v mobilnem operacijskem sistemu 
Android, saj je podjetje Google prisililo proizva-
jalce mobilnih naprav in mobilne operaterje k 
nameščanju njegovih mobilnih aplikacij, in sicer 
v zameno za določene ugodnosti, predvsem fi-
nančne. 

ga iskalnika, še ni znano. Kljub temu so pozna-
valci prepričani, da bo po vsej verjetnosti upo-
rabnikom naključno ponujenih več možnosti 
(do največ pet), ta pa bo izbral tisto, ki mu bo 
najbolj ustrezala.

blockstreaM.coM 

Pošljite sporočilo v 
vesolje

No, pošljite sporočilo vsaj okrog Zemlje in upajte, 
da ga bo kdo zaznal. Ravno to je cilj spletne stra-
ni Blockstream.com, s pomočjo katere lahko za 
nekaj centov pošljete sporočilo v vesolje. Velikost 
datoteke je seveda omejena na 10kb, kar je ravno 
dovolj za tekstovno datoteko, ki jo naložite preko 
spletne strani. V nadaljevanju je potrebno plačati 
še nekaj centov za stroške in sporočilo bo v nekaj 
trenutkih poslano na satelite okrog Zemlje. 
Glavno vprašanje je, zakaj to sploh želijo? Prak-
tično naj bi ta tehnologija bila uporabna za po-
šiljanje Bitcoin transakcij brez internetne pove-
zave. Uporabnik bi zgolj potreboval računalnik 
in satelitski krožnik, ki bi moral biti usmerjen v 
enega izmed geo-stacionarnih satelitov po sve-
tu. Tudi cena je dokaj “privlačna”, saj lahko spo-
ročila oziroma Bitcoin transakcije pošiljamo že 
zgolj za nekaj centov. Tako naj bi vsak imel 
dostop do svetovne kriptovalute Bitcoin, ne gle-
de na to, kje na svetu se nahaja. 
Podjetje ima trenutno kar 5 različnih oddajni-
kov. Natančneje v severni in južni Ameriki, Evro-
pi, Aziji in Afriki. Sistem deluje 24 ur dnevno 
vseh 7 dni v tednu in je dostopen vsakomur z in-
ternetno povezavo ali s satelitskim krožnikom.

3

9

6

 7

6

 7
od sedaj tudi na

Instagramu

Čeprav so pri podjetju Google dlje časa vztraja-
li, da z nameščanjem mobilnega spletnega 
brskalnika Chrome in privzeto nastavitvijo sple-
tnega iskalnika Google niso kršili evropske proti-
monopolne zakonodaje, so nedavno pristali na 
zahteve Evropske unije. To pomeni, da bodo v 
naslednjih nekaj tednih ali mesecih kupcem no-
vih mobilnih telefonov ali tabličnih računalnikov 
Android ponudili možnost, da ob aktivaciji mo-
bilnega operacijskega sistema Android sami iz-
berejo tako prevzeti mobilni spletni brskalnik 
kot prevzeti spletni iskalnik. 
Kako bo na pametnih mobilnih telefonih in tab-
ličnih računalnikih Android v praksi izvedena iz-
bira mobilnega spletnega brskalnika in spletne-



  Računalniške novice marec 201916

AKTUALNO

»

»

Starši otrokom pametne mobilne telefone po-
gosto kupujejo, preden dopolnijo 16 let. Podat-
ki kažejo, da ima v Veliki Britaniji kar 90 odstot-
kov otrok, mlajših od 16 let svoj pametni mobil-
nik. A tudi pri teh, danes nepogrešljivih napra-
vah je tako kot povsod - pametni mobilni telefo-
ni nudijo tako veliko prednosti kot tudi nevar-
nosti, in ko je govora o otrocih, je to še toliko 
bolj pomembno. 
 
je otrok s teleFonoM res bolj varen? 
Starši so danes, ko dajo otroku v roke mobilni te-
lefon, po eni strani mirni in zadovoljni, saj se za-
vedajo, da jih bo lahko kadarkoli in od kjerkoli 
poklical - in obratno. Če bo na poti iz šole zamu-
dil avtobus, ga ne boste iskali po mestu, saj bo 
dosegljiv po telefonu. Telefon torej zagotavlja 
določeno stopnjo mirnosti in varnosti. Po drugi 
strani pa se zastavlja vprašanje, ali je otrok, ki 
ima v rokah mobilni telefon z vsemi možnostmi, 
ki so na voljo, resnično varen? 
Od ustrahovanja na spletu, neprimernih sple-
tnih vsebin, do stika, ki ga lahko z njim vzposta-
vijo neznanci. Naštetih je le nekaj od mnogih 
nevarnosti, ki prežijo na današnjo mladino. Star-
ši se morajo ves čas zavedati, da to niso neke na-
mišljene grožnje, ampak dejanska nevarnost. Ne 
moremo se izogniti dejstvu, da mobilnik v rokah 
otroka pomeni veliko tveganje. 
 
HitreMu napredku je težko slediti 
Če temu dodate še, da morda niste dovolj raču-
nalniško ali mobilno pismeni, da bi otroka zašči-

.. starostna Meja, ko naj bi otrok iMel svoj paMetni Mobilni teleFon, je vse nižja. s prednostMi, ki jiH ta oMogoča tako za starše kot za 
otroke, pa priHajajo tudi slabosti in celo nevarnosti ..

Otroci na (ne)varni strani pametnega 
telefona

tili pred omenjenimi grožnjami, je vse skupaj še 
bolj zastrašujoče. Večina staršev se še spominja, 
kakšno je bilo življenje, preden je mobilna tele-
fonija preplavila svet. Čeprav je veliko staršev 
prepričanih, da o mobilnikih vedo vse - verjemi-
te - večina najstnikov ve o njih veliko več. Dana-
šnje generacije namreč odraščajo z internetom, 
pametnimi telefoni in aplikacijami, zato so ome-
njene zadeve zanje nekaj povsem običajnega.  
Pomembno je, da kot starš varujete svojega ot-
roka, saj tehnologija še nikoli ni napredovala ta-
ko bliskovito kot se to dogaja danes in vse težje 
je slediti spremembam. Obstaja veliko splošnih 
nasvetov, kako zagotoviti otrokovo varnost na 

spletu. Eden od njih je na primer ta, da ga nad-
zorujete, kaj počne na Facebooku. In ko ste že 
zadovoljni, ker ste vzpostavili določen nadzor, 
ugotovite, da Facebooka več ne uporablja, ker 
preprosto ni več “in”. Preselil se je na druga druž-
bena omrežja - Snapchat, Instagram ... Kako to-
rej imeti ravno pravšnjo mero nadzora? 
 
načini, kako otroka zaščititi 
Vrsta aplikacij, ki so na voljo za pametne tele-
fone lahko tako staršem kot otrokom olajša mar-
sikatero opravilo, vendar pa moramo - kot pri 
vsem, kar je povezano s spletom - paziti na var-
no in omejeno porabo. Zato najprej nekaj 
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osnovnih napotkov. 
Za začetek so pomembna tri vprašanja. Ali otrok 
pozna osebe, s katerimi je v kontaktu na družbe-
nih omrežjih? Ali je vsebina, ki jo gleda na spletu, 
primerna njegovi starosti? Ali otroka na spletu 
kdo nadleguje ali morda sam koga nadleguje? 
Pogovor med starši in otroki je zelo pomemben. 
Na podlagi pogovora dobimo približen vpog-
led v to, kaj otroci počnejo na svojih mobilnih 
telefonih. To staršem pomaga razumeti, kako 
njihovi otroci razumejo družbene norme, na 
podlagi tega pa jim lažje razložijo, kaj je primer-
no in kaj ni. Natančnega recepta seveda ni in 
težko je preprečiti vse nevarnosti, ki pretijo na 
spletu, a če se z njimi ukvarjamo, bomo vsaj 
kakšno lahko preprečili. 
 
nekaj poMeMbniH sMernic glede določeniH 
teM 
Pošiljanje fotografij – pošiljanje sporočil s fo-
tografijami, na katerih se otroci slikajo pomanj-
kljivo oblečeni v takšnih in drugačnih pozah, je 
nedopustno. Zavedati se je treba, da fotografi-
ja, objavljena na družbenem omrežju za vedno 
ostane na spletu. Če takšne fotografije neko-
mu pošiljamo, pa jih ta lahko kadarkoli uporabi 
za izsiljevanje. 
Čas brez telefona – to, da imamo določene ure 
v dnevu, ko telefona nihče v družini ne uporab-
lja, je odlična ideja. Otroci ga v tistem času ne-
kam odložijo in tam naj tudi ostane. Lahko pa 
starši s pomočjo posebnih aplikacij (o tem kas-
neje) telefon nastavijo tako, da otrok ob določe-
nih urah z njim sploh ne more upravljati. 
Ustrahovanje – otrokom povejte, da vam lahko 
kadar koli zaupajo, če bi jih kdo na spletu ustra-
hoval ali jih nadlegoval. Prav tako se morajo ot-
roci zavedati škode, ki jo lahko sami povzročijo z 
ustrahovanjem drugih. 
Osebni podatki – ime, priimek, naslov, telefon-
ska številka - to so podatki, ki jih otroci nikoli ne 
smejo posredovati neznancem, prav tako jih ne 
smejo kjer koli javno objaviti. 
Nakupi v aplikacijah – številne aplikacije (ne le 
igre) uporabnikom omogočajo nakup dodatnih 
vsebin in funkcij - tudi, če so same aplikacije zas-
tonj. Priporočljivo je, da imajo otroci za nakup 
dovoljenje staršev, prav tako pa se morajo zave-
dati posledic, ki nastanejo, če opravijo nakup 
brez dovoljenja. 
 
naMenske aplikacije 
Telefon že v samem meniju “Nastavitve” omo-
goča določeno stopnjo omejitev in nadzora nad 
aplikacijami. Tako lahko zaklenete dostop do 
aplikacij, za katere menite, da otrok do njih ne bi 
smel imeti dostopa. Hkrati pa se morate zaveda-
ti, da obstaja veliko obvodov, ki jih bodo otroci 
našli, preden boste vi pomislili nanje. Čisto bana-

len primer: Na telefonu onemogočite prenos 
podatkov, da dostop do spleta ni mogoč, a ker 
želite to omejiti, se otrok pač znajde in do spleta 
dostopa preko wi-fi povezave, na katero sami 
niste pomislili. Ali pa na primer zaklenete aplika-
cijo in ob tem pozabite zakleniti trgovino z apli-
kacijami, s katere si lahko na telefon prenese kar 
koli. Zelo enostavna primera, a podobnih in bolj 
kompleksnih bi lahko našli še veliko. 
Zapomnite si: Več kot boste vi vedeli o pamet-
nih telefonih, menijih, podmenijih in njihovih 
zmožnostih, lažje se boste spopadali z vsemi te-
žavami. Obstajajo pa tudi namenske aplikacije 
za zaščito otroka pred nevarnostmi, a samo do 
določene mere. 
MM Guardian Parent App 
MM Guardian Parent App je aplikacija za mobil-
ne naprave z operacijskim sistemom Android. 
Starši lahko mobilnik svojega otroka nadzoruje-
jo iz lastnega telefona ali z drugega spletnega 
mesta, prav tako lahko na daljavo zaklepajo ali 
odklepajo napravo. Aplikacija omogoča tudi na-
stavitev časovne omejitve (za napravo na sploš-
no ali zgolj za določene aplikacije). Prav tako lah-
ko starši izsledijo, kje se telefon nahaja, nadzoru-
jejo klice in sporočila ali prejmejo opozorila, če 
se v besedilih pojavijo določene ključne bese-
de. Nastaviti je mogoče tudi spletne filtre in pre-
prečitev uporabe med vožnjo. 
Net Nanny 
Net Nanny je še ena v vrsti aplikacij za nadzor. 
Na voljo je za telefone z operacijskimi sistemi 
Android, Windows, pa tudi za Applove naprave. 
Z njo lahko filtrirate iskanje po spletu, nastavite 
časovno omejitev in blokirate strani s porno-
grafsko vsebino. Prav tako imate možnost izbire 
aplikacij, ki jih otrok sme uporabljati ali ne. Spre-
mljate lahko tudi uporabo družbenih medijev, 
prejemate sporočila o dejavnostih in podobno. 

Qustodio Parental Control 
Podobno kot pri ostalih aplikacijah lahko tudi 
tukaj nastavite vrsto omejitev in spremljate 
otrokovo dejavnost. Aplikacija omogoča časov-
no omejitev uporabe telefona in spremljanje 
uporabe družbenih medijev. Napredne funkcije 
spremljanja na Facebooku vključujejo na pri-
mer: spremljanje posodobitev stanja, posodo-
bitev stanja razmerij, novih naloženih fotografij 
… Prav tako lahko sledite lokaciji naprave, bloki-
rate določene aplikacije ter nadzorujete upora-
bo spleta. 
To so le tri v vrsti aplikacij, ki nudijo precej po-
dobne funkcije z nekaterimi posebnostmi. Tu so 
še Screen Time Parental Control, ESET Parental 
Control … Katere izmed funkcij bi vam prišle 
najbolj prav, najbolje veste sami. Ob takšni izbiri 
ni vrag, da ne boste našli nečesa, kar vam bo 
dobro služilo. Te aplikacije zmorejo marsikaj in 
včasih je težko najti mejo med ravno pravšnjim 
nadzorom in zadostno varnostjo. Tudi otrok bo 
pri vrsti omejitev, ki mu jih boste postavili, iskal 
“luknjo”, kako bi jih obšel in ni rečeno, da je res 
ne bo našel. Ob vseh zmožnostih, ki jih nudijo 
aplikacije, ne pozabite na pogovor z otrokom in 
na preventivo ter osveščanje o nevarnostih, ki 
nanj pretijo na spletu.

Ali znaš mobilne naprave postaviti na stranski tir?
Telefoni so postali naši zvesti spremljevalci v službi, na poti in doma. Skupaj z drugimi napravami, 
ki so z njimi povezane, predstavljajo možnost učenja, spremljanja novosti in trendov ter povezova-
nja in širjenja socialne mreže. 
Tehnologija pa s seboj ne prinaša le pozitivnih posledic. Izvedenih je bilo že mnogo raziskav, ki so 
preučevale vpliv telefonov na naše mentalno zdravje. Rezultati so pokazali, da uporaba telefona 
pred spanjem poslabša kvaliteto in skrajša čas spanja. Čas, preživet na mobilnih napravah, je tudi 
negativno povezan s časom, namenjenim fizičnim aktivnostim, poglob-
ljenimi socialnimi interakcijami ter pozornostjo in osredotočenostjo na 
določeno nalogo ali opravilo. 
Na področju uporabe mobilnih naprav je potrebno poiskati ravnovesje. 
To pomeni, da smo zmožni naprave odložiti za dlje časa z namenom 
učinkovitega in produktivnega opravljanja neke naloge, usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja ter kvalitetnega preživljanja časa z 
družino in prijatelji. Naše izkušnje kažejo, da imajo zaposleni, ki znajo 
preklopiti iz virtualnega sveta v realnega, boljše medosebne odnose, pri 
svojem delu pa naredijo tudi manj napak.

Iris Kaiser
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.. apple bo najverjetneje na letošnji konFerenci WWcd 2019 predstavil operacijske sisteMe Macos 10.15, WatcHos 6 in ios 13, pri 
čeMer je zaniManje za slednjega največje, saj naj bi prinesel največ uporabniH novosti ..

Kdaj naj bi Apple razkril novi iOS 13?

AKTUALNO

»
Podjetje Apple je naznanilo, da bo od 3. do 7. ju-
nija letos organiziralo mednarodno razvijalsko 
konferenco Worldwide Developer Conference 
(WWDC), in sicer v prostorih dvorane McEnery 
Convention Center. Cena za udeležbo na ome-
njenem dogodku je primerna visokemu pov-
praševanju, saj se najcenejša vstopnica prične 
pri preračunanih 1411 evrih. Zanimanje za 
Applovo konferenco WWCD 2019 je visoko tudi 
zaradi tega, ker naj bi tam računalniški gigant 
predstavil operacijske sisteme macOS 10.15, wa-
tchOS 6 in iOS 13, pri čemer je zanimanje za 
slednjega največje, hkrati pa ga bo prejelo pre-
cej manjše število Applovih mobilnih naprav v 
primerjavi z njegovim predhodnikom. 
 
kaj bo prinesel novi ios 13? 
Od mobilnega operacijskega sistema iOS 13 se 
pričakuje veliko, saj naj bi prinesel težko pričako-
vani način Dark Mode, ki je že kar nekaj časa na 
voljo uporabnikom operacijskega sistema ma-
cOS, in sicer od različice Mojave. Ta način bo 
omogočil boljšo uporabniško izkušnjo v noč-
nem času in ob zmanjšani svetilnosti, poleg te-
ga pa bo pripomogel še k nekoliko večji avtono-
miji delovanja. Tu bomo našli še izboljšan 
CarPlay oziroma uporabniški vmesnik, ki je miš-
ljen kot večpredstavnostni sistem sodobnih av-
tomobilov. Veliko posodobitev bo na voljo tudi 
za uporabnike Applovih tabličnih računalnikov 
iPad, saj bodo ti deležni nekoliko spremenjene-
ga grafičnega vmesnika, dobili bodo možnost 
hitrejšega pregledovanja vsebine in sistem za 

enostavnejše upravljanje s podatki, shranjenimi 
tako na notranjem pomnilniku tabličnega raču-
nalnika kot v računalništvu v oblaku. Novi iOS 13 
naj bi uporabnikom tabličnih računalnikov iPad 
prinesel celo večopravilnost, ki bo omogočala 
poganjanje dveh aplikacij istočasno, drugo po-
leg druge, kar ga bo naredilo zanimivega tudi za 
zahtevnejše uporabnike. 
Kot kaže, pa novi iOS 13 podjetja Apple ne bo na 
voljo vsem uporabnikom, ki trenutno uporabljajo 
iOS 12. Glede na spletne govorice, novosti ne bo 
mogoče namestiti na pametne mobilne telefone 
iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S in iPhone 6S Plus, kar bo za številne 
uporabnike zagotovo razočaranje. Očitno se bo 
slabo godilo tudi uporabnikom tabličnih računal-
nikov iPad in večpredstavnostnih naprav iPod to-
uch. Novega iOS 13 namreč po vsej verjetnosti ne 
bo moč namestiti na tablične računalnike iPad 
mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2 in morda ce-

lo na iPad mini 4 ter na večpredstavnostni pred-
vajalnik iPod touch šeste generacije. S to potezo 
naj bi pri podjetju Apple poskušali uporabnike 
starejših mobilnih naprav “prisiliti” v nakup novej-
ših, ki pa žal prinašajo le malo izboljšav. 
 
kaj pa nova strojna opreMa? 
Mnogi poznavalci so prepričani, da bi lahko pod-
jetje Apple v okviru prihajajoče mednarodne 
razvijalske konference Worldwide Developer 
Conference predstavilo še prenovljeni prenosni 
računalnik MacBook Pro, ki je bil lanskega julija 
deležen prenove. Prenove je potreben tudi 
osebni računalnik iMac Pro, saj ni bil deležen po-
sodobitve vse od leta 2017. V okviru te konferen-
ce pa ne gre pričakovati prenovljenih pametnih 
mobilnih telefonov iPhone, prenosnika MacBook 
Air in osebnega računalnika Mac mini, saj so bili 
deležni obsežne prenove pred nekaj meseci. Te 
naj bi Apple posodobil šele v drugi polovici leta.
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Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki med drugim s Pravili primerne uporabe za paket 
NAJVEČ določajo prenosno hitrost največ 1 Mbps/256 kbps po doseženih 100 GB. 
Cena priključnine je 12 EUR, cena menjave paketa v primeru prehoda na cenejši paket je 4,99 EUR. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Vse cene 
vključujejo DDV. 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.
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.. kakšne paMetne Mobilne naprave priHajajo, kakšni so trendi in teHnologije, ki bodo krojili letošnje leto in priHodnost teleFonije 
nasploH? za vas sMo pripravili kratek pregled pestrega dogajanja na letošnjeM MWc-ju ..

Kaj nam je prinesel MWC 2019 
in kakšna bo prihodnost telefonije?

AKTUALNO

»
MWC (“Mobile World Congress”) je največji sve-
tovni kongres mobilne telefonije, ki je letos po-
tekal v Barceloni med 25. in 28. februarjem. Že 
dolgo pred začetkom kongresa analitiki, stro-
kovnjaki in tudi laiki napovedujejo, kaj lahko pri-
čakujemo od največjega dogodka na področju 
mobilne telefonije na svetu, po kongresu pa je 
seveda čas, da naredimo analizo novih naprav, 
trendov in tehnologije, ki bodo krojili letošnje 
leto in prihodnost telefonije nasploh. Za vas smo 
pripravili kratek pregled pestrega dogajanja na 
letošnjem MWC-ju, v katerega smo zajeli glavne 
novosti s področja mobilne telefonije, ostalih 
tehnologij in trendov, vključili pa smo tudi nekaj 
nasvetov, ki vam lahko pridejo še kako prav. 
Glavne zvezde letošnjega MWC-ja 2019 so bili 

upogljivi telefoni in 5G tehnologija. Praktično 
vsak dogodek je vseboval vsaj en del, ki se je na-
vezoval na omenjena trenda. Po pričakovanjih 
sta glavno besedo imela Samsung in Huawei, ki 
sta dobesedno dominirala s telefoni, kot sta Ga-
laxy S10 in upogljivi Mate X. Nobeno preseneče-
nje ni, da sta dotična akterja tudi največja proi-
zvajalca telefonov na svetu. Za največje prese-
nečenje pa je poskrbel Microsoft z novo izdajo 
seta HoloLens 2. 
 
5 produktov MWc-ja, ki vaM ne sMejo uiti 
Vsako leto nas MWC navduši z novostmi, ki jih 
pripravijo glavni akterji s področja pametne te-
lefonije in tudi letos zgodba ni nič kaj drugačna: 
Huawei Mate X: morda celo najbolj ekstrava-

ganten telefon kongresa, ki poleg 5G povezlji-
vosti ponuja izvenzemeljski upogljivi dizajn, o 
katerem bomo še spregovorili v nadaljevanju; 
LG DualScreen: če že govorimo o izvenze-
meljskem, je LG predstavil zanimivi dodatek za 
svoj novi LG V50 ThinQ - gre za neke vrste alter-
nativo upogljivim telefonom in služi kot doda-
ten ekran v normalni velikosti; 
Nokia 9 PureView: ne moremo se načuditi ino-
vativnosti proizvajalcev na področju kamer in 
ravno zato nas je Nokia 9 PureView navdušila z 
doslej še ne videnim sistemom s petimi kamera-
mi, ki zagotovo nudijo veliko potenciala; 
Sony Xperia 1: pozabite na upogljive telefone.  
Sony pravi, da je prihodnost v 21:9 zaslonih. Ver-
jetno si lahko že sami predstavljate, da je zaslon 
zelo dolg, primeren za gledanje filmov, vendar 
vprašanje, ali je tudi primeren za vsakdanjo ra-
bo. Poleg Xperie 1 je Sony na MWC-ju 2019 
predstavil celo serijo 21:9 pametnih telefonov; 
Microsoft HoloLens 2: nova verzija seta “meša-
ne resničnosti”, ki tokrat ponuja udobnejši di-
zajn, izboljšano optiko in spremljanje gibanja 
oči za bolj natančno, interaktivno in bolj kvalite-
tno izkušnjo navidezne resničnosti. 
 
kaj naM trendi letošnjega MWc-ja povedo 
o priHodnosti Mobilne teleFonije? 
Poleg vseh naštetih produktov in naprav, MWC 
vsako leto pokaže bližnjo prihodnost in načine, 
kako bomo uporabljali telefone v prihodnje ter 
kakšna bo infrastruktura, ki bo vse skupaj poga-
njala. Lansko leto je dominirala 5G tehnologija, 
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vendar so podjetja zgolj dražila publiko. Letos je 
zadeva naredila korak naprej, dobili smo prve 
upogljive telefone, 5G tehnologija je končno v 
resnici tudi zaživela, prav tako pa si sedaj lažje 
predstavljamo, kakšna bo prihodnost virtualne/
navidezne/mešane resničnosti. Če pa vseeno 
naredimo korak nazaj, lahko vidimo specifične 
trende, ki so z letošnjim MWC-jem jasno napo-
vedali prevlado na področju mobilne industrije 
v naslednjih nekaj letih. 
 
5g teHnologija bo poganjala “gaMing 
industrijo” 
Kot že omenjeno, je 5G tehnologija lansko leto 
krasila vse naslovnice, povezane z MWC-jem - in 
to iz dobrega razloga, saj gre za infrastrukturo, ki 
bo poganjala mobilni svet. Navdušeni smo že 
zaradi teoretičnih izboljšav, ki pa s seboj nosijo 
še dodaten, velik potencial.  
Eden najbolj navdušujočih paradigmatskih pre-
mikov na področju igranja iger je “game strea-
ming”. Ko bo internet enkrat končno dosegel na-
povedane hitrosti, bomo lahko igranje iger pre-
našali na mobilne naprave, prav tako kot to poč-
nemo z glasbo in videom. Igralci bodo plačevali 
naročnine, da bodo lahko dostopali do knjižnic 
iger, ki omogočajo “streaming” na različne na-
prave, med drugim tudi na mobilne telefone. 
Prvi zametki so se že pokazali z uspešnicama 
Fortnite in PUBG. Ne glede na to, da je igri v 
obeh primerih potrebno prenesti na svojo na-
pravo, se je pokazala želja po mobilnih igrah s 
kvaliteto konzolnih iger. Enkrat, ko bo 5G tehno-
logija nared, bodo igralci lahko igrali vse igre kar 
na svojih telefonih. To seveda ne pomeni, da 
bodo na voljo vse igre najvišje kakovosti, vendar 
bo 5G tehnologija omogočila več izbire. Mogo-
če bo na začetku še vedno potreben kak doda-
ten, brezžični kontroler, sčasoma pa bi lahko te-

lefoni, glede na tempo razvoja in smer razvoja, 
ponudili dovolj infrastrukture za najbolj zahtev-
ne igre. 
V tem trenutku smo šele na začetku razvoja 5G 
infrastrukture. Gostiteli MWC-ja, GSMA, ocenju-
jejo, da bodo ponudniki mobilne telefonije vla-
gali do 160 milijard ameriških dolarjev letno, da 
bi karseda hitro zagnali komercialna 5G omrež-
ja. Analitiki napovedujejo, da naj bi v področje 
razvoja 5G tehnologije do konca leta 2020 bilo 
vloženih 2,7 bilijona ameriških dolarjev.  
 
vr/ar/Mr teHnologije še vedno niso 
nared za Masovno uporabo 
Podobno kot CES 2019, MWC 2019 ni prinesel bi-
stvenih novosti na področju VR, AR in MR tehno-
logij. Microsoft je naznanil Hololens 2 AR set, ki 

je manjši in lažji od prve generacije, prav tako pa 
ponuja boljše spremljanje rok in večje vidno po-
lje. Ne glede na vse, Hololens 2 cilja na poslovne 
uporabnike na B2B tržišču, k čemur pristoji tudi 
cena - 3.500 ameriških dolarjev. Dotično tehno-
logijo si bodo lahko privoščila le večja podjetja.  
Razlog, zakaj je prevzemanje VR, AR in MR teh-
nologij tako počasno, je počasen razvoj strojne 
opreme, seveda ne smemo pozabiti niti na po-
manjkanje vsebin za navidezno in virtualno res-
ničnost. S tem ne želimo kritizirati dotičnih teh-
nologij, kajti še vedno smo mnenja, da bodo 
ravno te prihodnost “gaminga”, vendar bi kljub 
temu moralo biti več vsebine, ki bi pritegnila 
uporabnike. Za zdaj lahko le čakamo na radikal-
ne spremembe na področju dizajna strojne 
opreme ali pri razvoju vsebin, ki bodo uporab-
nike prepričale v nakup. 
Leto 2019 je leto, ko bomo spoznali prve tele-
fone in strojno opremo, ki podpirajo 5G, vendar 
bomo morali počakati še vsaj eno leto, preden 
lahko pričakujemo 5G tehnologijo v bolj upo-
rabnih oblikah. 

potrošniki bodo iMeli več izbire pri nakupu 
paMetniH teleFonov 
Kot smo že večkrat omenili, je največ prahu na 
letošnjem MWC-ju dvignila predstavitev upoglji-
vih telefonov. Samsung je predstavil svoj model, 

www.mlcljubljana.com

MANAGEMENT POSLOVNO
PRAVO

DIGITALNO
POSLOVANJE

·   Visokošolski program
·   Magistrski program

Vpisujemo v študij 
managementa in 
poslovnega prava:

Inženirji podjetja Sony so pametni mobilnik Xperia 1 opremili z zaslonom OLED s kar 
16,5-centimetrsko diagonalo, ločljivostjo 4K in razmerjem stranic 21 proti 9.
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Galaxy Fold, ki je s ceno 2.000 ameriških dolarjev 
postavil visoko mejo, vendar je je podjetju Hu-
awei uspelo stopiti še korak dlje, saj je svoj 
upogljivi telefon Mate X ocenilo na 2.600 dolar-
jev. Dve leti nazaj smo se spraševali, kako bo trg 
sprejel iPhone X za ceno 1.000 ameriških zelen-
cev, zdaj pa imamo naprave, ki stanejo tudi 
dvakrat ali še večkrat toliko.  
Če pustimo ceno in znanstvenofantastično teh-
nologijo, ki omogoča delovanje teh naprav ob 
strani, postajajo pametni telefoni vedno bolj 
“čudni” in zelo nišni. To ni slaba stvar, kajti leta 
smo kupovali pametne telefone z lastnostmi, za 
katere se sprašujemo, ali jih sploh potrebujemo. 
Apple je prodajal en sam model več let, preden 
je leta 2014 predstavil iPhone 6 in iPhone 6 Plus. 
Danes Apple prodaja sedem modelov iPhonov 
(oz. celo več, če štejemo še dodatne modele).  
MWC 2019 je pokazal, da so proizvajalci začeli z 
izdelovanjem vedno bolj nišnih telefonov, s či-
mer želijo zadovoljiti specifične potrebe potro-
šnikov. Za mobilne uporabnike, ki ne potrebuje-
jo posebnih orodij in lastnosti, so osnovni mo-
deli povsem dovolj. Dejstvo je, da ne potrebuje-
jo vsi pametnih telefonov, za katere je treba 
odšteti skoraj eno povprečno plačo. Vsi entuzi-
asti so že dobili posebne naprave, kot sta na pri-
mer Razer Phone 2 in ASUS ROG, ki skrbita, da je 
njihova uporabniška izkušnja na točno takšnih 
ravni, kot si sami želijo.  
Poglejmo si primer trga prenosnikov, ki je izje-
mno nasičen, saj obstaja več različnih variacij 
kot kdajkoli prej. Na voljo imamo tradicionalne 
prenosnike, takšne, ki se zaprejo v tablice, ta-
blice, ki funkcionirajo kot prenosniki itd. Poleg 
vsega imamo izvenserijske “gaming” preno-
snike, ki premikajo meje učinkovitosti ter Go-
oglov Chromebook, ki v celoti deluje v oblaku. 
Tovrstni trend nišne strojne opreme se bo 

brez dvoma zgodil tudi mobilni telefoniji, ko 
bo trg dosegel določeno stopnjo zasičenosti. 
To so za potrošnike dobre novice, saj bodo 
imeli več izbire kot kdajkoli prej. Nakupne izbi-
re se bodo prilagajale specifičnim potrebam 
glede na proračun ali ostale potrebe, ki se ti-
čejo uporabe. Namesto, da bi izbrali telefon z 
lastnostmi, ki jih nikoli ne uporabljajo, bodo 
dobili cenovno dostopno napravo, ki bo zado-
voljila njihove potrebe.  
 
priHodnost Mobilne teHnologije in paMet-
niH teleFonov 
Če se vrnemo 10 let nazaj, je bilo podjetje Black-
berry vredno preko 50 milijard ameriških dolar-
jev, Nokia pa je bila ocenjena na 150 milijard. Da-
nes ima Blackberry v najbolj optimističnih scena-
rijih 1 odstotek celotnega tržnega deleža, začel 
pa je celo s proizvodnjo Android telefona. Prav 
tako se zgodba Nokie ni nadaljevala ravno rožna-
to, obe znamki pa sta bolj kot ne stvar nostalgije.  
Kaj se je zgodilo? iPhone! Danes sta dva naj-
večja akterja mobilne telefonije Apple in 
Samsung. Pa bo njuna vladavina trajala dlje ča-
sa kot pri predhodnih “prvakih”? Naj omenimo, 
da je leta 2014 največjo rast prodaje pametnih 
telefonov beležil Windows phone. Če pogle-
damo vse nakupe, je jasno, da se Microsoft 
osredotoča na trg telekomunikacij - “v hiši” 
imajo že Skype in Nokio. Vsi ti akterji in seveda 
še marsikateri drugi iščejo naslednjo veliko ino-
vacijo, ki bi lahko pomenila revolucijo. Vpraša-
nje pa je, kaj bi to lahko bilo? 
Verjetno smo vsi slišali kritike na račun Appla in 
njegovih prvih iPhonov, ki so se upogibali v že-
pih uporabnikov, kajne? Kaj pa, če je to pozitivna 
stvar? Bi kupili mobilno napravo, ki bi jo lahko 
zvili kot papir? Apple je že izpolnil patente za 
takšno napravo.  

kaj pa varnost? 
Telefone danes uporabljamo za plačevanje, kot 
letalske karte in še mnogo tega bi se našlo. Rav-
no zato je eno ključnih vprašanj, kako zagotoviti 
varnost osebnih podatkov in zaščito pred he-
kerji. Samsung in Apple sta tako poskušala s teh-
nologijo prstnih odtisov, ki se je izkazala kot po-
manjkljiva. Fujitsu na drugi strani počasi napre-
duje s skenerjem “iris”, vendar strokovnjaki še 
vedno trdijo, da tiste prave kombinacije za po-
polno varnost niso našli.  
Razvoj pametnih telefonov se trenutno nagiba 
v smer hologramov in projektivnih naprav. 
Samsung je izpolnil patent za napravo, ki odda-
ja svetlobo in jo je možno vgraditi v sprednjo 
kamero pametnega telefona. Ideja je, da bi s pa-
metnim telefonom projicirali fotografije ali vi-
dee na večje površine. S tem, ko dodajamo pa-
metnih telefonom vedno več funkcij, ne ravno 
vedno pomagamo industriji kot taki. Zakaj? Tri 
besede ... življenjska doba baterije.  
Dejstvo je, da bo najti alternativo za litij-ionske 
baterije, ki bi ponujala enako učinkovitost, zelo 
težak izziv. To pomeni, da v kratkem času ne 
smemo pričakovati bistvenih preskokov. Go-
ogle je v to področje vložil precej sredstev in 
časa, zdaj pa razvijajo modularne pametne te-
lefone. Predstavljajte si Googlovo trgovino Play 
Store: različni posamezniki in podjetja, ki razvi-
jajo aplikacije, da bi zadovoljili potrebe in pov-
praševanje potrošnikov, oni pa potem sami iz-
birajo aplikacije za svoje naprave. Zdaj pa ta is-
ti koncept preslikajte na strojno opremo. Z mo-
dularnimi telefoni lahko vsak posameznik izbe-
re komponente, ki jih potrebuje in tudi plača 
točno to, kar si želi. Poleg tega to pomeni, da 
če se ena komponenta pokvari, moramo za-
menjati samo to določeno komponento in ne 
celotnega telefona.  

Mogoče se dnevi telefonskih gigantov počasi 
iztekajo. Mogoče bodo prihodnost krojili manj-
ši akterji, ki bodo izdelovali posamezne kom-
ponente za naše telefone.
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Mobile Benchmark
Slovenia

in test

Vsak ima svojo naj zabavo, naj video in naj pogovore. Delite jih z 
novimi mobilnimi paketi Naj in izkoristite vse prednosti hitrega 
prenosa podatkov v omrežju LTE/4G+ z internetno hitrostjo do 
150/50 Mbit/s.

PRVE  4 MESECE, ZA NOVE NAROČNIKE OB 
VEZAVI Z MOBITELOM

/ MESEC10€*
ENOTNA CENA

www.telekom.si

NAJ A | B | C 

*Naročniško razmerje s paketi Naj lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Naj C vključuje 140 GB prenosa podatkov, ki 
jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 10814 MB v državah območja EU-tarife). Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov 
se prenos podatkov zaračuna skladno s cenikom. Pogoj za pridobitev akcijske mesečne naročnine 10 EUR za obdobje 4 mesecev je sklenitev novega naročniškega razmerja in 
nakup naprave na obroke z vezavo za 24 mesecev v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav v obdobju od 19. 3. do 30. 4. 2019. Po izteku 4 mesecev se prične zaračunavati redna 
mesečna naročnina izbranega paketa po takrat veljavnem ceniku. Navedena akcijska mesečna naročnina se izključuje z ostalimi popusti. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o 
ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Na neodvisnem testu, ki ga je opravilo nemško podjetje P3, se je mobilno omrežje Telekoma Slovenije dokazalo kot najboljše ocenjeno omrežje v Sloveniji. Telekom Slovenije je tako 
za svoje mobilno omrežje prejel certifikat P3 »Najboljši na testu«, ki velja za globalni panožni standard merjenja kakovosti omrežja in zadovoljstva uporabnikov.

MOBILNI  
PAKETI NAJ  
V NAJ OMREŽJU

DO

140 GB

TS-MOBILNI_NAJ+OGLAS-210x297.indd  21/03/2019  14:28 Page 1
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.. kdaj ste nazadnje naredili izračun, koliko v vašeM gospodinjstvu plačujete za storitve Mobilne teleFonije? če ste tudi vi Med tisto 
polovico uporabnikov, ki v pretekliH desetiH letiH ni Menjala operaterja, verjetno plačujete preveč ..

Moj HoT - priročna izbira za vso družino 

HoT - nizke cene in veliko prenosa

HOFER trgovina d.o.o.
E: info@hofer.si
T: 01 834 66 00
W: hofer.si

V tem obdobju je večina operaterjev dražila stare 
pakete, boljše pogoje pa je ponudila v novih pa-
ketih. Morda se vam podražitev za en evro na me-
sec ne zdi pretirana. Za štiričlansko družino pa ta 
dodaten evro pomeni skoraj 50 evrov na leto več. 
Vzemite si čas in preglejte stroške mobilnih stori-
tev, ki jih plačujete. Morda boste presenečeni. 
Danes lahko že za manj kot 10 evrov na mesec 
dobite neomejene količine minut in SMS-ov za 
uporabo v Sloveniji in velike količine prenosa 
podatkov. Če se želite izogniti podražitvam in 
od vašega operaterja pričakujete, da vam bo sa-
modejno in povsem brezplačno vključil izbolj-
šano ponudbo, potem je HoT prava izbira za 
vas. Danes HoT-u zaupa že več kot 65.000 upo-
rabnikov, število pa se še naprej povečuje. To 
HoT uvršča na mesto najhitreje rastočega slo-
venskega virtualnega operaterja. 

Hot ne bo dražil tariF, izboljšave pa 
veljajo za vse 
HoT-ov osnovni moto je več kot poštena po-
nudba za vse. To pomeni, da so odlične cene in 
odlična ponudba na voljo tako obstoječim kot 
novim uporabnikom. To obljubo je HoT že izpol-
nil, saj je vsem uporabnikom tarife HoT MINI po-

višal vključeno količino prenosa podatkov na 3 
GB. V vseh tarifah je povišal tudi količine vključe-
nih minut in SMS-ov za uporabo v Sloveniji. Drži 
tudi obljubo, da ne bo dražil. Medtem ko so os-
tali operaterji dražili cene, HoT še nikdar ni pod-
ražil cen svojih tarif in obljublja, da jih tudi v pri-
hodnje ne bo. 

Menjava tariF in druge spreMeMbe pri 
Hot-u brezplačne 
Stroške za uporabo storitev mobilne telefonije 
zvišujejo t.i. administrativni stroški za menjavo 
paketov, priključnino, prenos lastništva, itd. Še 

dodatne stroške lahko prinaša tudi vezava ob 
nakupu telefona, saj se ne boste mogli izogniti 
dražji naročnini, če operater podraži paket. Pri 
HoT-u menjate tarife in spreminjate nastavitve 
vašega uporabniškega računa povsem brez-
plačno. Nimate stroškov s priključnino ali z zapi-
ranjem računa in ni se vam treba vezati, da bi 
lahko izkoristili najugodnejšo ponudbo. Preko 
portala ali mobilne aplikacije Moj HoT lahko 
enostavno in povsem brezplačno upravljate s 
svojim računom ter odločate, kako boste upo-
rabljali HoT-ove storitve. 

pod nadzoroM iMejte stroške za vso 
družino 
Preko portala in mobilne aplikacije Moj HoT lah-
ko nastavite tudi zaščito, da bodo vaši otroci 
varno uporabljali telefon in poskrbite, da ne bo-
do prekoračili limita porabe. Poskrbite lahko tu-
di za vaše starše. Zlasti starejši člani družine se 
redko odločajo za menjavo operaterja ali pake-
ta, saj morda niso vešči iskanja najugodnejših 
ponudb ali pa jim je odveč pot do operaterjeve 
poslovalnice. Tudi za njih lahko pri HoT-u uredi-
te prenos številke, izberete tarifo in poskrbite za 
plačevanje ter nadzor nad stroški. Tako boste 
poskrbeli, da nihče od vaših družinskih članov 
ne bo plačeval za storitve mobilne telefonije 
več, kot je treba.    (P. R.)
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25. april 2019, Ljubljana 
Gospodarsko razstavišče

Sejem ZAUH 2019
ZAJEM, ARHIVIRANJE, UPRAVLJANJE IN HRAMBA PODATKOV

Za udeležence je dogodek.
BREZPLAČEN
DODATNE INFORMACIJE: 

www.palsit.com  / tel.: 05 338 48 50  / e-mail: info@palsit.com

Sejem ZAUH je namenjen predstavitvi storitev in produktov na področju
ZAJEMA, ARHIVIRANJA, UPRAVLJANJA IN HRAMBE PODATKOV.

Udeleženci boste imeli odlično priložnost na enem mestu srečati strokovnjake in predstavnike vseh ključnih sloven-
skih podjetij, ki se ukvarjajo s tem področjem.

V okviru sekcije DIGITALIZACIJA bodo podjetja pokazala, kje so prednosti digitalizacije in kako stranke in 
organizacijo razveseliti z novimi digitalnimi rešitvami poslovanja. 

Vsako podjetje ima v tem priložnost, le najti je treba tiste rešitve, ki so optimalne za organizacijo ali stranke. 
Ste v vašem podjetju že uvedli rešitve, ki vam prinašajo nove zaslužke ali zmanjšujejo stroške?

Dogodek je namenjen vsem, ki se ukvarjate s področjem informatike (IT managerji, varnostni inženirji, sistemski 
administratorji, ...) v različnih okoljih (podjetjih, javni upravi, ...) ter vsem, ki vas zanima digitalizacija poslovanja. 
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Mobitel – zvesti pripoMoček sodobnega 
človeka 
Poraba prenosa podatkov iz leta v leto močno 
narašča. K temu botrujejo različne platforme, 
družbena omrežja, prenos slik in videov, mobil-
na televizija ... Vse bližje so tudi pametni domo-
vi, pametna mesta in ostale napredne tehnolo-
gije, ki v svojem bistvu zahtevajo nemoteno de-
lovanje interneta. Temu primerno opažamo tu-
di trend naraščanja količine interneta, vključe-
nega v mobilne pakete, saj poleg cene ravno 
prenos podatkov najbolj vpliva na nakupno od-
ločitev. Pregled aktualnih paketov mobilnih 
operaterjev na prvi pogled kaže veliko podob-
nost vsebine. Ko govorimo o ceni, opazimo raz-
like, a ne na račun manjših količin vsebin paketa. 
 
prvi Mobilni paket z neoMejeniM 
internetoM 
Nov korak v razvoju mobilnih storitev je storil 
Telemach, ki zdaj v svojem paketu NAJVEČ prvič 
ponuja neomejeno količino prenosa podatkov. 
Nič več skrbi, nič več omejitev, nič več nadzora 

.. predstavljaMo vaM način, kako se izogniti skrbeM glede količine zakupljeniH MobilniH podatkov, doplačila v priMeru prekoračitve in tako 
rekoč uporabe interneta kjerkoli in kadarkoli. ob izbiri pravega Mobilnega paketa boste v vseM uživali neoMejeno za le 20 evrov Mesečno ..

Pametni telefon je postal prvi stik s spletom 

Surfanje po spletu še nikoli ni bilo 
tako neomejeno!

nad stroški pri porabi interneta na telefonu. Ob 
tem so pri najhitreje rastočem mobilnem opera-
terju na slovenskem trgu presenetili tudi s po-
stavitvijo cene paketa. Ta namreč znaša le 20 
evrov mesečno za obstoječe uporabnike Tele-
machovih fiksnih storitev in pa 22 evrov za osta-
le uporabnike. 
»Uporabniki želijo brezskrbno surfati, uporablja-
ti vse mogoče aplikacije, biti na poti in gledati 
televizijo, skratka uporabljati vse, kar jim tehno-
logija lahko ponudi. Naša dolžnost je, da jim to 
omogočimo, zato smo se odločili ponuditi pa-
ket, ki ima neomejeno količino prenosa podat-
kov. S tem smo premaknili mejo pri zagotavlja-
nju mobilnih storitev in navdušeni smo, da bo-
do naši uporabniki uživali v prenovljenem pake-
tu«, je ob predstavitvi paketa poudarila članica 
poslovodstva Ditka Maučec, ki je pri Telemachu 
odgovorna za razvoj produktov in marketinga. 
 
najugodnejši paket z največ vsebine na 
trgu 
Ob novem mejniku, ki ga je postavil Telemach, 

je zanimivo pregledati ponudbo konkurentov in 
primerjati redne cene njihovih mobilnih pake-
tov. S hitrim pregledom se kaj hitro izkaže, da je 
paket NAJVEČ z 20 evri mesečne naročnine 
najugodnejši, obenem pa ponuja neomejene 
količine prenosa podatkov. Pri A1 tako najdemo 
paket A1 GO L, za katerega uporabniki meseč-
no odštejejo 23,99 evra, ob preseženi količini 
prenosa podatkov pa se uporabniku samodej-
no vključi zakup 3 GB v vrednosti 3 evrov. Po-
dobno je tudi pri Telekomu Slovenije, kjer se 
uporabniku paketa NAJ C presežena količina 
prenosa podatkov zaračuna, sam paket pa sta-
ne kar 24,99 evra. 
V paketu NAJVEČ sicer uporabniki prejmejo 
tudi neomejeno količino minut in SMS sporo-
čil ter 100 minut pogovorov iz domačega 
omrežja v omrežje držav EU, po čemer se pa-
ket NAJVEČ razlikuje od konkurenčnih pake-
tov na trgu. Obenem se Telemachov najzmo-
gljivejši paket ponaša kar z 9 GB brezplačne-
ga prenosa podatkov v državah EU/EEA in 
200 MB v ZDA.   (P.R.)
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Danes je uporabniška izkušnja tiskanja povsem 
drugačna kot pred leti. Ni nam treba več prižiga-
ti računalnika, ga s kablom povezovati na tiskal-
nik in s tem zapravljati dragocenega časa. Za-
dostuje pametni telefon ali druga mobilna na-
prava in primeren tiskalnik, ki omogoča vrsto 
različnih možnosti povezljivosti. Tako smo od ti-
skanja dokumentov, fotografij ali drugih tiskovin 
oddaljeni le nekaj klikov zaslona na dotik. Prav 
tako lahko na mobilne naprave v zelo kratkem 
času prenesemo skenirane dokumente. 
 
kako tiskati s poMočjo povezave nFc? 
Komunikacija s pomočjo NFC omogoča prep-
roste transakcije, izmenjavo podatkov in brez-
žično povezavo med dvema napravama, ki sta si 
blizu. Če ima vaša naprava z operacijskim siste-
mom Android omogočen NFC, lahko podatke 
(fotografije, PDF datoteke, datoteke z besedi-
lom, spletne strani in elektronska sporočila) ti-
skate neposredno iz naprave ali pa skenirate fo-
tografije in dokumente v Android napravo, ki je 
najverjetneje vaš pametni mobilni telefon. Vaša 
edina naloga je, da se z Android napravo dotak-

.. tiskanje je postalo tako enostavno, da zanj ne potrebujeMo ne računalnika in ne kablov. zadostuje Mobilni teleFon ali druga Mobilna 
naprava in tiskalnik, ki oMogoča brezžično tiskanje ..

BROTHER 

Brotherjeve aplikacije za mobilne 
telefone

nete oznake NFC na Brotherjevi napravi. 
Nato lahko neposredno natisnete datoteke iz 
Android naprave ali pa skenirate dokument in 
ga naložite na telefon preko NFC povezave. 
Če želite to preizkusiti v praksi, potrebujete apli-
kacijo Brother iPrint&Scan, ki si jo na svojo mo-
bilno napravo prenesete iz trgovine Google 
Play. Različica operacijskega sistema Android 
mora biti 4.4 ali celo novejša. 

vitve«, podmeni »povezava naprave«, v napra-
vah Brother pa v meniju »Network« (omrežje) na 
nadzorni plošči. 
 
kako to izvedete v praksi: 
• Na mobilnem telefonu poiščite ikono aplikaci-

je Brother iPrint&Scan (ki ste jo prej naložili iz 
trgovine Google Play). Kliknete nanjo in izbe-
rete ime modela Brotherjeve naprave. Nato iz-
berite »NFC« in »Use NFC« (uporabi NFC). Nato 
v aplikaciji za skeniranje izberete »Print Previ-
ew« (predogled tiskanja) ali »Scan Screen« (za-
slon za optično branje). Mobilno napravo drži-
te ob oznaki NFC na napravi Brother. 

brezžično tiskanje preko Wi-Fi oMrežja  
Z aplikacijo Brother iPrint&Scan lahko tiskate iz 
mobilne naprave ali skenirate dokumente tudi v 
brezžičnem omrežju (seveda brez uporabe ra-
čunalnika) - tako z napravami z operacijskim sis-
temom Android kot tudi iOS, vključno z Iphoni, 
iPadi in iPod touch. 
Pomembno je, da sta obe napravi povezani v is-
to Wi-Fi omrežje in seveda naložena aplikacija 
Brother iPrint&Scan. 
Ljubitelji in uporabniki Appla lahko aplikacijo 

Tako Brotherjeva večnamenska naprava kot vaš 
mobilnik morata imeti vključeno možnost NFC. 
V telefonu to ponavadi najdete v meniju »nasta-
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1210 Ljubljana-Šentvid
www.brother.si

Original Krivulje

prenesete s spletne trgovine App Store. Aplika-
cija vam omogoča, da natisnete fotografije, do-
kumente in spletne strani, neposredno iz mo-
bilne naprave s pomočjo storitve iCloud Servi-
ces. Lahko pa tudi skenirate slike in dokumente 
ter jih shranite neposredno v fotoalbume mo-
bilne naprave ali v iCloud in jih pošljete po ele-
ktronski pošti. 
Uporabniki Androida aplikacijo naložite s tr-
govine Google Play. Ostale funkcije so enake 
kot pri Applovih mobilnih napravah, kjer je 
prav tako omogočeno tiskanje iz oblaka. 
V aplikaciji Brother iPrint&Scan lahko nadzi-
rate tudi status naprave, kot je stanje črnil in 
podobno. 

kako tiskate in skenirate v praksi: 
• Za tiskanje na mobilni napravi odprete aplika-

cijo. Izberete datoteko ali na primer spletno 
stran, ki bi jo radi natisnili. Nato na dnu zaslona 
kliknete »Print Preview« (predogled tiskanja). V 
meniju »Settings« (nastavitve) lahko izberete 
med velikostjo papirja, številom kopij in ostali-
mi nastavitvami. Sledi le še klik na »Print« (ti-
skaj). Tako enostavno je. 

• Če želite skenirati, v aplikaciji izberete možnost 
»Scan« (skeniranje oziroma optično branje). Na 
zaslonu izberete ustrezno Brotherjvo napravo, 
vanjo vstavite dokument, ki ga želite skenirati, 
nato pa na telefonu oziroma mobilni napravi 
kliknete ikono za skeniranje. Preostane vam le 
še, da dokument shranite. 

 
kaj je airprint? 
Za ljubitelje Applovih naprav AirPrint je na vo-
ljo najpreprostejši način brezžične povezave 
in tiskanja na napravah podjetja Brother. Za-
kaj? Ker imajo iPad, iPhone in druge Applove 
naprave že vgrajeno funkcijo AirPrint za iOS. 
Gre za brezplačno aplikacijo, prav tako vam ni 
treba nameščati novih aplikacij ali gonilnikov. 
Izberete samo ikono AirPrint in že se začne sa-
modejno iskanje naprav Brother v omrežju. 
Nato izberete tiskalnik in že lahko natisnete 
dokumente, slike, fotografije, spletne strani in 
preglednice - karkoli želite - naravnost iz 
Applove naprave. 
 
Možnosti, ki jiH nudi brotHer v povezavi z 
google cloud print 
Vsak spletni tiskalnik, registriran na vaš Google 
račun, lahko sprejme datoteke iz katere koli 
naprave, ki ima brskalnik Chrome ali operacij-
ski sistem Android. Tako torej iz telefona ali 
druge naprave pošiljate datoteke preko obla-
ka na tiskalnik po vaši izbiri, ne glede na to, ali 
ste v sejni sobi, doma ali na letališču. Prav tako 
lahko svoj tiskalnik delite z drugimi, ki imajo 
Googlov račun. 

za vse, ki želite izdelati nalepke saMo s 
teleFonoM 
Tiskanje nalepk je lahko zapleteno opravilo, a če 
imamo pravo orodje, postane otročje lahko. S 
pomočjo pametnega telefona oziroma aplikaci-
je Brother Mobile Cable Label Toll le izberete 
eno izmed številnih predpripravljenih predlog 
nalepk, vnesete svoje besedilo in že brezžično 
tiskate na združljiv tiskalnik nalepk - na primer 
PT-E550W ali PT-P750. 

Aplikacija Brother Mobile Cable Label Toll ima 
veliko priljubljenih predlog, ki so na voljo za 
identifikacijo kablov, priključnih plošč, čelnih 
plošč in omrežne opreme. To občutno pospeši 
oblikovanje nalepk in zmanjša napake, ki jih 
povzroča tiskanje nalepk napačne dolžine. Če 

P-Touch Design&Print
Aplikacija za nalepke in trakove

priložene predloge ne ustrezajo vašim potre-
bam, vam možnost splošnega označevanja 
omogoča dodajanje besedila, simbolov, slik, 
črtnih kod in okvirjev na vašo postavitev – torej 
po meri. 
Za oblikovanje nalepk ne potrebujete prenos-
nega računalnika, enostavno uporabite aplika-
cijo Brother Cable Label Tool in se brezžično 
povežete s tiskalnikom nalepk P-touch. Tiskanje 
nalepk za označevanje po meri in na samem 
mestu zagotavlja, da se delo nemudoma opravi 
brez čakanja na že natisnjene nalepke ali pa tudi 
z druge lokacije. 

tiskajte iz teleFona na cube tiskalnike 
nalepk 
Aplikacija Brother P-Touch Design&Print je 
namenjena predvsem za uporabo z Brotherje-
vimi Cube tiskalniki nalepk. Tako boste lahko 
na telefonu ali drugi mobilni napravi enostav-
no oblikovali nalepke ali aranžirne trakove in 
jih s tiskalnikom Cube tudi natisnili. V pregled-
ni aplikaciji dobite predloge, razvrščene po 
uporabnih kategorijah. Oblikujete lahko tudi 
nalepko po meri z izbiro pisave, simbolov in 
okvirjev. Nato vam preostane le še, da zadevo 
natisnete. Dostopate lahko do shranjenih 
oznak in zgodovine tiskanja. Že v aplikaciji pa 
imate možnost dostopa do spletne strani, kjer 
najdete pooblaščene prodajalce, če vam na 
primer zmanjka traku. 

Več o rešitvah in izdelkih Brother najdete na 
spletni povezavi www.brother.si.  (P.R.)
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Pod taktirko bratov Meža je podjetje Mega M 
danes vodilno na področju sodobnih fiksnih in 
mobilnih telekomunikacij, govornih in podat-
kovnih komunikacij ter naprednih tehnologij, ki 
vodijo v prihodnost medosebnega komunicira-
nja. S svojo blagovno znamko Mega Tel skrbijo 
za napredne celovite informacijsko-komunika-
cijske rešitve zahtevnih poslovnih uporabnikov 
in rezidenčni trg, ki pokriva mobilno telefonijo in 
TV preko interneta.  
 
vrHunska kakovost

Mobilno telefonijo odlikuje vrhunska kako-
vost mobilnih komunikacij. Zasebni uporabni-
ki lahko izbirajo med kar 8 različnimi paketi 
mobilne telefonije, ki odražajo različne stile 
komuniciranja. Paketna ponudba je zagotovo 
najcenejša v Sloveniji. Vse pakete odlikuje naj-
boljša pokritost v Sloveniji in izbor najnovejših 
mobilnih telefonov. 
Svojim poslovnim strankam v podjetju nudijo 
temeljito analizo in stroškovno optimizacijo 
ob hkratnem zagotavljanju zanesljivosti stori-
tev, varnosti in tehnične podpore. Med široko 

.. velenjsko podjetje Mega M se uspešno razvija že vse od leta 2002 ..

Mega M 

Vrhunske komunikacijske rešitve iz 
Velenja prodirajo v svet

paleto storitev za odzivno in učinkovito po-
slovanje spadajo VoIP telefonija, prilagojena 
mobilna telefonija potrebam zaposlenih v 
podjetjih, televizija in dostop do interneta ter 
številne storitve v oblaku. Storitve Mega Tel 
odlikuje nenehna tehnološka ozaveščenost z 
novostmi in posodabljanje poslovanja, ki nji-
hovim partnerjem omogoča, da so vedno v 
koraku s časom.  
Mega Tel svojim strankam nudi visoko kako-
vostne storitve, prijaznost, odzivno podporo, 
individualni pristop in prilagodljivost, kar do-
kazujejo pozitivni odzivi naročnikov. Učinko-
vitost svojih storitev dokazujejo s širokim na-
borom zahtevnih in uspešnih strank iz števil-
nih segmentov poslovanja. 
 
soustvarjajo priHodnost koMuniciranja 
V podjetju Mega M poslujejo tudi mednarodno, 
pohvalijo se lahko s poslovnimi enotami v Slo-
veniji, Avstriji in na Hrvaškem.  
Visoko učinkovitost storitev zagotavljajo tudi z 
odgovornostjo in skrbjo do svojih zaposlenih. 
Mega M redno zaposluje visoko izobražen ka-
der, ki mu nudi nenehna dodatna izobraževanje 
in specializacije. Z zagotavljanjem delovnih 
mest pomembno prispevajo k razvoju lokalne 
skupnosti. Strokovnjaki, predvsem inženirji raču-
nalništva in informatike iz Slovenije in tujine so-
ustvarjajo prihodnost komuniciranja.  
Zato bodite pripravljeni in izberite napredne ko-
munikacijske rešitve, ki zagotavljajo le najboljše 
za vašo prihodnost. 
Več najdete na njihovi spletni strani 
www.mega-m.net, kjer so vam na voljo tudi za 
kakršna koli vprašanja.   (P.R.)

∞ min 

150 min za klice iz SLO v EU

∞ SMS/MMS

100 GB prenosa podatkov

Premium
12,49 / mesec

€

∞ min 

75 min za klice iz SLO v EU

∞ SMS/MMS

75 GB prenosa podatkov

Poslovni
9,49/ mesec

€

150 min

∞ min v omrežju MegaTel

∞ SMS/MMS

4 GB prenosa podatkov

Enostavni
3,49/ mesec

€

klici po porabi

∞ min v omrežju MegaTel

SMS/MMS po porabi

1 GB prenosa podatkov

Mini
2,49/ mesec

€

∞ min 

∞ SMS/MMS

25 GB prenosa podatkov

Zahtevni
6,49/ mesec

€

∞ min 

50 min za klice iz SLO v EU

∞ SMS/MMS

75 GB prenosa podatkov

Napredni
7,49/ mesec

€

500 min

∞ min v omrežju MegaTel

500 SMS/MMS

5 GB prenosa podatkov

Osnovni
4,49/ mesec

€

klici po porabi

∞ min v omrežju MegaTel

SMS/MMS po porabi

1 GB prenosa podatkov

Začetni
1,49/ mesec

€

- Velik nabor paketov po mega akcijski ceni 
od 1,49 EUR do 12,49 EUR na mesec

- Več prenosa podatkov
- Zadnji modeli telefonov po znižanih cenah
- Cenimo zvestobo » vsako leto pridobite

Paketi, primerni za vse generacije 
in vse potrebe uporabnikov

MEGA 
MOŽNOST 

Več informacij na
www.megatel.si M
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Mega M d.o.o.
Rudarska cesta 6, 3320 Velenje

T: +386 3 777 00 00
E: info@mega-m.net

W: www.mega-m.net
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Abadenarnica je storitev brezstičnega plačeva-
nja z mobilnim telefonom, ki bo poenostavila 
marsikateri nakup. Mobilni telefon imamo, če si 
priznamo ali ne, pri sebi večino dneva. Pravza-
prav je postal naš najzvestejši spremljevalec, in 
če česa ne bomo pozabili doma, ko se odpravi-
mo v trgovino, na izlet ali rekreacijo, je to prav 
naš pametni mobilnik. Pozabite torej na denar-
nico in plačilne kartice. 
Abadenarnica na telefonu deluje podobno kot 
brezstične kartice, ki smo se jih vsi hitro navadili, 
saj poenostavijo nakupovanje. Plačilo s telefo-
nom pa plačevanje postavi na popolnoma drugo 
raven, predvsem pa imamo telefon, kot smo že 
omenili, vedno pri roki. Abadenarnica je nadome-
stek klasične denarnice, saj lahko z njo plačujemo 

.. vsi, ki ste naklonjeni noviM teHnologijaM, boste zagotovo navdušeni nad Možnostjo uporabe Mobilne denarnice abadenarnica, ki jo je 
predstavila abanka .. 

Abadenarnica 

Naj vaš telefon postane vaša nova 
denarnica

na prodajnih mestih ali opravimo dvig gotovine 
na bankomatih. Kaj je torej edina stvar, ki jo zares 
potrebujete, ko greste od doma? Mobilni telefon. 
 
kako deluje Mobilna denarnica? 
Povsod, kjer ste plačevali z brezstično kartico, 
boste lahko odslej plačevali s telefonom. Vse, kar 
je potrebno, je to, da k terminalu POS namesto 
kartice prislonite mobilni telefon. V ospredju je 
odlična uporabniška izkušnja, saj je plačevanje 
preprosto, hitro in varno. Vsi, ki imate kakršne 
koli pomisleke glede varnosti, ste lahko brez 
skrbi. Poleg tega, da imate telefon ves čas v ro-
kah, morate za izvedbo plačila z Abadenarnico 
mobilni telefon najprej odkleniti. Podatki o karti-
cah niso shranjeni na mobilni napravi, ampak se 
prenašajo izključno v trenutku plačevanja, kar je 
za varnost izredno pomembno. Transakcije po-
tekajo enako kot tiste, ki so opravljene z brez-
stičnimi karticami. Prav tako podatkov o karti-
cah in opravljenih transakcijah ne prejemajo 
prodajna mesta, niti mobilni operaterji. 

kje si laHko naložiM aplikacijo 
abadenarnica? 
Aplikacija, s katero boste lahko od zdaj naprej 
brezskrbno plačevali skoraj kjer koli, je brezplač-

Abanka d.d. 
Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana

telefon: 080 13 60
spletni naslov: www.abanka.si
naslov e-pošte: info@abanka.si

na in je na voljo v spletni trgovini Google Play. 
Stranke Abanke, ki jo želijo uporabljati, morajo 
imeti Abančno plačilno kartico Maestro ali 
Mastercard, poleg tega pa seveda še pametno 
mobilno napravo z operacijskim sistemom An-
droid verzije Lollipop 5.0 (ali novejšo) in tehno-
logijo NFC, preko katere zadeva deluje. Večina 
pametnih mobilnih telefonov ima to tehnologi-
jo vgrajeno, vseeno pa prej preverite. 
Za prijavo mobilne denarnice vam še posloval-
nice ne bo treba obiskati. Edini pogoj je, da ima 
banka vašo davčno številko in številko vašega 
mobilnega telefona. 
 
kaj pa, če vseeno potrebujeM gotovino? 
Po novem lahko na brezstičnih bankomatih, ki 
jih je po Sloveniji vse več, uporabniki mobilnih 
denarnic gotovino dvignete kar s svojim mobil-
nim telefonom. Dvig je tako preprost kot plači-
lo na terminalih POS, telefon namreč le prisloni-
te na brezstični bankomat. Tovrstne bankoma-
te je kot ena izmed prvih bank v Sloveniji uve-
dla prav Abanka. Trenutno tako poslovanje 
omogoča 122 njihovih bankomatov, prepozna-
te pa jih po znaku za brezstično poslovanje. Po-
zabite torej na vstavljanje kartice v reže in strah, 
da vam jo bankomat “požre”. Zdaj je dovolj, da 
v roke vzamete svoj pametni mobilni telefon in 
ga prislonite na brezstični bankomat. Tako lah-
ko vsi uporabniki Abadenarnice odslej s telefo-
ni izvedete dvig ali preverite stanje na računu. 

Dodatna prednost brezstičnih bankomatov je 
onemogočen skimming, saj vam mobilnega te-
lefona ni treba izpustiti iz rok.   (P.R.)
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Tovrstni avtorski turistični produkt so v minulem 
letu razvili tudi v Thermani Laško, kjer so v virtu-
alno resničnost vključili zgodbo o znamenitih 
grofih Celjskih. Ideja z naslovom “Spremeni tok 
zgodovine” je bila nagrajena s strani Slovenske 
turistične organizacije in predstavlja enega naj-
bolj inovativnih turističnih produktov pretekle-
ga leta, uporabniku pa daje moč, da vstopi v 
zgodovinski čas in s svojimi dejanji vpliva na po-
tek zgodovine. 
 
poskusi rešiti Friderika celjskega 
Grofje Celjski so bili najvplivnejša plemiška 
rodbina vseh časov, ki so jih zaznamovale 
spletke, prevare, izdaje in prepovedane lju-
bezni. Ena najbolj znanih je ljubezen med Fri-
derikom Celjskim in Veroniko Deseniško. Z VR 
doživetjem uporabnik vstopi v srednjeveški 
čas, doživi takratno podobo gradu, obenem 
pa je lahko v virtualni resničnosti tudi aktiven. 

.. na poHodu je nova oblika turizMa, ki v spoznavanje kulturno zgodovinskiH in naravniH znaMenitosti vključuje virtualno resničnost ..

Thermana d. d.

Vstopi v virtualni svet grofov Celjskih 
in srednjega veka!

Prva naloga, ki ga čaka, je ta, da poskuša rešiti 
v ječo zaprtega Friderika Celjskega. 
Doživetje je zgrajeno v Utility-u s program-
skim jezikom C# (C sharp) in z animiranimi 3D 
objekti, s katerimi igralec aktivno vstopa v in-
terakcijo. Doživetje poganjajo na zmogljivem 
računalniku in nadgrajenem HTC Vive kom-
pletu opreme za kar najboljšo uporabniško 
izkušnjo. Sama lokacija Starega gradu Celje je 
bila natančno zajeta in postavljena v 3D obli-
ko. Črpali so tudi iz zgodovinskih gradiv, kot 
so skice, knjige in načrti. Poleg doživetja 
“Spremeni tok zgodovine” oz. “Stopi v Fride-
rikove čevlje”, aprila ponudbo širijo z drugimi 
VR izkušnjami s področij akcije, logike in 
sprostitve, kar bo predstavljalo dodatno ani-
macijo za njihove hotelske, wellness ali kon-
gresne goste. 

di centri, ki vključujejo večigralsko (multi-player) 
možnost in centri, ki vključujejo fizične elemen-
te, postavljene po virtualnem scenariju. 
Veliko obeta tudi prihajajoča rešitev Oculusa z 
imenom Quest, ki bo uporabniku omogočila 
aktivno VR izkušnjo brez uporabe zmogljivega 
računalnika in dodatnih senzorjev za gibanje. 
Avtorsko VR doživetje “Stopi v Friderikove če-
vlje” je na voljo v hotelu Thermana Park****su-
perior, ki ga odlikuje moderna arhitektura. Njen 
najbolj razpoznaven element je steklena pre-
mična kupola, pod katero se nahaja več kot 
2000 kvadratnih metrov raznovrstnih vodnih 
užitkov. Del kompleksa Thermana Park je tudi 
kongresni center, ki predstavlja enega najmlaj-
ših kongresnih prizorišč pri nas, a ga odlikuje vr-
sta odličnih referenc. Podrobnosti o dejavnostih 
podjetja, ki letos obeležuje 165 let obstoja, naj-
dete na www.thermana.si.   (P.R.)

Avtorsko VR doživetje
Spremeni tok zgodovine

www.thermana.si    |   info@thermana.si   |   03 423 2000

načrtujejo še več ... 
Področje VR iger se neprestano razvija in spre-
minja smer, v katero potuje. Po mnenju sogo-
vornikov iz Thermane imajo pri razvoju poleg 
klasičnih arkadnih VR centrov velik potencial tu-
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PRIJAVE

18. APRIL
Ustvarjajte izkušnje, navdušujte uporabnike!
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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...

.. ker na teleFoniH HraniMo vedno več osebniH podatkov, postajajo vse bolj zaniMiva tarča nepridipravov. zato je poMeMbno, da 
jiH zaščitiMo bolje, kot ščitiMo svoje računalnike ..

Aplikacije, ki ti pomagajo najti 
izgubljen telefon

AKTUALNO

»
Pametni mobilni telefoni so danes že pravi mi-
niaturni računalniki, ki se lahko brez težav kosa-
jo z marsikaterimi osebnimi računalniki. Poga-
njajo jih namreč večjedrni procesorji in razpola-
gajo z ogromnimi količinami sistemskega po-
mnilnika ter prostora za shranjevanje podatkov. 
Poleg tega omogočajo enostaven dostop do 
shranjenih datotek v oblaku, spletnih dnevni-
kov, forumov, spletnega bančništva, elektron-
ske pošte, profilov na družbenih omrežjih, kole-
darja, lokacijskih podatkov in podobnega. Zara-
di tega je ključnega pomena, da mobilno na-
pravo učinkovito zaščitite pred krajo oziroma iz-
gubo, saj boste v nasprotnem primeru imeli ve-
liko težav, lahko pa boste ob tem celo ob večjo 
vsoto denarja. 

kaj storiti pred izgubo ali krajo Mobilnega 
teleFona? 
Ker pravijo, da je po toči zvoniti prepozno, ne-
mudoma preverite, ali je vaš pametni mobilni 
telefon ustrezno zaščiten. Če želimo zaščititi 
mobilno napravo, moramo seveda najprej 
vključiti šifriranje vsebine naprave in pomnilni-
ške kartice v kolikor nam telefon to omogoča. 
Poleg tega poskrbimo še za redno izdelovanje 
varnostnih kopij podatkov ter vključimo mož-
nost zaklepanja in izbrisa vsebine mobilne na-
prave na daljavo. Predvsem slednje je ključne-
ga pomena, saj moramo, ko mobilni telefon 
pristane v napačnih rokah, poskrbeti, da iz po-
mnilnika mobilne naprave čimprej izbrišemo 
vse ključne podatke. 

Naslednji pomemben korak je, da omogočimo 
iskanje mobilne naprave na daljavo. Lastniki pa-
metnih mobilnih telefonov imajo brezplačno na 
voljo mobilno aplikacijo “Android device mana-
ger”, s pomočjo katere lahko na daljavo izbrišejo 
podatke iz ukradenega telefona, lahko ga zakle-
nejo ali “prisilijo” v zvonjenje. Če ste s telefonom 
prijavljeni v spletni brskalnik Google Chrome, 
vanj vpišite “Find my phone” in brskalnik bo na-
pravo lociral na nekaj deset metrov natančno. 
Lastniki pametnih mobilnih telefonov podjetja 
Apple pa lahko vključijo funkcijo “Find my 
iPhone”, ki bo pomagala locirati pogrešano na-
pravo. To vključimo neposredno na Applovi 
mobilni napravi, povezana pa je z našim Applo-
vim uporabniškim računom. 
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Na vašem najljubšem radiu 
prisluhnite tedenskim oddajam, 
ki jih za vas pripravljamo v 
uredništvu Računalniških novic.

ODDAJA NA RADIU, 
PRISLUHNITE NAM!

Četrtek ob 21:30

www.radio94.si

RADIO I 94

 98.2 MHz 
 97.8 MHz
 104.1 MHz 
 102.6 MHz
100.2  MHz

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

V spletnih trgovinah Google Play in Apple Store 
najdemo še kopico brezplačnih in plačljivih apli-
kacij, ki nam bodo v pomoč v primeru izgube ali 
kraje mobilnega telefona. V nadaljevanju si jih 
podrobneje poglejmo. Večinoma so brezplač-
ne, plačljive različice pa ponujajo nekaj več do-
datne zaščite. 
 
najbolj uporabne aplikacije v priMeru 
izgube teleFona 
1. Prey Anti-Theft 
Mobilna aplikacija Prey Anti-Theft je izjemno 
priročna, saj jo lahko namestimo na številne 
mobilne naprave, vključno z operacijskimi siste-
mi iOS, Windows in Android. Vstopna različica je 
več kot dovolj, saj vsebuje vse, kar potrebujemo 
za sledenje telefonu v primeru kraje. S pomočjo 
programa Prey Anti-Theft lahko z uporabo navi-
gacijskega sistema GPS ali Wi-Fi določimo loka-
cijo telefona, s pomočjo sprednje in zadnje ka-
mere zajemamo fotografije, napravo lahko za-
klenemo pred nepridipravi, oddaljeno sprožimo 
alarm, na zaslonu telefona prikažemo poljubno 
varnostno sporočilo ali pridobimo podatke o 
omrežju, na katerega je telefon povezan. 
Brezplačna različica z enim računom omogoča 
sledenje do treh naprav. 
2. Where’s My Droid 
Where’s My Droid je ena najboljših aplikacij za 
Android, če iščemo funkcionalnost, kot je na pri-
mer iskanje izgubljenega telefona preko naviga-
cijskega sistema GPS. Osnovne možnosti, kot so 
iskanje telefona preko vibracij in zvonjenja, iska-
nje telefona preko navigacijskega sistema GPS, 
pošiljanje opozorilnih sporočil, nastavitev gesla 
za dostop do aplikacij in nastavitev obvestila o 
zamenjavi telefonske kartice SIM ali telefonske 
številke, so brezplačne. Za naprednejše, kot so 
oddaljen zajem fotografij, oddaljeno zaklepanje 
naprave, oddaljeno brisanje vsebine telefona... 
pa je potrebno doplačilo. 
3. Android Lost Free 
Android Lost Free je še ena odlična aplikacija za 
iskanje izgubljenega telefona preko navigacijske-
ga sistema GPS. Ta ponuja še vrsto brezplačnih 
naprednih možnosti, kot na primer oddaljeno bri-
sanje vsebine pomnilniške kartice, pridobitev se-
znama številk, ki jih je nepridiprav klical, oddalje-

no zajemanje fotografij in še mnogo več. Tu seve-
da ne gre spregledati niti možnosti oddaljene ak-
tivacije alarma z opozorilnimi svetlobnimi znaki. 
4. AntiDroidTheft 
AntiDroidTheft je ena izmed najpreprostejših 
aplikacij za iskanje izgubljene mobilne naprave, 
pri tem pa seveda lahko računamo na navigacij-
ski sistem GPS. Med možnostmi, ki jih ponuja 
aplikacija, najdemo še možnost sledenja spre-
membam telefonske kartice SIM in telefonskih 
številk ter možnost oddaljene vključitve spletne 
kamere in digitalnega fotoaparata. 
5. Plan B [ Lookout Security & Antivirus ] 
Plan B programske hiše Lookout Labs nudi osnov-
no sledenje napravam Android. Za ta namen 
uporablja navigacijski sistem GPS, uporabnik pa 
podatke o lokaciji prejme preko elektronske po-
šte. Če dostop do svetovnega spleta ni na voljo, 
bomo prejeli kratko sporočilo SMS na telefonsko 
številko, ki smo jo določili ob registraciji aplikacije. 
V spletnih trgovinah Google Play in Apple Store 
najdemo še kopico brezplačnih in plačljivih apli-
kacij, ki nam bodo v pomoč ob izgubi mobilne-
ga telefona. Med njimi najdemo aplikacije kot 
so na primer Find My Phone Android: Lost 
Phone Tracker, Find iPhone, Android Devices, xfi 
Locator Lite, Find my Phone, SeekDroid: Find My 
Phone, AVG AntiVirus, Avast! Mobile Security in 
še mnogo več. 
 
kaj še storiti, če ste ostali brez teleFona? 
Ker se lahko kraja ali izguba telefona pripeti v 
vsakem trenutku, vam za zaključek podamo še 
nekaj koristnih informacij, ki vam bodo zagoto-
vo v pomoč. Kot prvo, nemudoma pokličite 
svojega mobilnega operaterja in prekličite svojo 
telefonsko številko, saj vam lahko v nasprotnem 
primeru nepridipravi povzročijo dodatne stro-
ške. Takoj zatem nemudoma spremenite vsa ge-
sla spletnih storitev, povezanih s telefonom. Če 
boste krajo oziroma izgubo mobilne naprave 
prijavili policiji, jim posredujte tudi številko IMEI 
svoje mobilne naprave. Zapisana je na embala-
ži, na garancijskem listu in na nalepki pod bate-
rijo telefona. Številka IMEI se izpiše tudi na zaslo-
nu telefona po vnosu ukaza *#06#. Zapišite si jo 
in shranite na varno mesto, saj jo boste v prime-
ru izgube telefona nujno potrebovali.
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Youtubers liFe 
Več raziskav glede ambicij današnjih mladostni-
kov pravi, da najbolj zaželeni poklici niso več pi-
lot, zdravnik in podobni, temveč vloger, spletni 
influencer in nasploh nekaj v povezavi z interne-
tnim videom … se pravi, z YouTubeom. Prav 
sem meri igra Youtubers Life, ki združi novo-
dobno obsedenost s premikajočimi se podoba-
mi in starodavne menedžerske oziroma tajkun-
ske simulacije. Gre sicer za ozaljšano in izpopo-
ljeno inačico mobilne igre, kar pa naj ne bi ško-
dilo privlačnosti in igralnosti. Cilj je enostaven: 
postati najbolj uspešen YouTuber na svetu. Zač-
nemo v kleti hiše svojih staršev, kjer se usmeri-
mo v enega od treh kanalov: igričarskega, glas-
benega ali kuharskega. V vsakem ustvarjamo 
vsebine iz vnaprej določenih gradnikov, nakar 
pazimo na gledanost, skrbimo za ljubitelje, na-
biramo klike … Na kuharskem kanalu kupujemo 
sestavine, na glasbenem uporabljamo trideset 
različnih glasbil, na igričarskem pa prisostvuje-
mo predstavitvam strojne opreme in se snema-
mo, kako se ukvarjamo z najnovejšim naslovom. 

Ko nam uspe, pa 
igre še ni konec, saj 
je treba tedaj žon-
glirati med prostim 
časom, osrečeva-
njem navdušencev, 
družinskimi člani in 
podobnim. Barvito, 
zabavno in še kako 
aktualno!  

generation zero 
V prvoosebni streljanki Generacija nič se poda-
mo na prostrano švedsko podeželje, ki so ga za-
sedli nekoliko drugačni tujci: ponoreli, smrto-
nosni roboti. Časovni okvir ni današnjik, marveč 
osemdeseta leta minulega stoletja, ko je bila 
hladna vojna še aktualna in so se številni bali pa-
metnih računalnikov, kot smo izvedeli skozi fil-

me WarGames in Terminator. Osrednji sovražnik 
v igri ni okolje, saj ne gre za preživetveno igro, 
marveč čudaški, veliki stroji, s katerimi ni dobro 
ne češenj zobati, ne strojnega olja lokati. Ko ka-
kšnega srečamo, moramo biti zelo dobro prip-
ravljeni in nared za umik, predvsem pa moramo 
biti natančni. V neobčutljive dele lahko strelja-
mo do nezavesti, pa ne bomo dosegli ni-
kakršnega učinka, tako da je treba med veščim 
gibanjem meriti v ranljive komponente. Pri tem 
pride nadvse prav pomoč, saj je Generation Ze-
ro načrtovana za skupinsko udejstvovanje do 
četverice igralcev. Družno se je treba odločiti, v 
katero vročo cono bi se bilo pametno podati, da 
bodo roboti relativno hitro padli, v nahrbtnikih 
pa se bodo znašle surovine za izboljšavo orožja 
in opreme. Spretnejši kot smo bili pri streljanju, 
boljše dele smo si prislužili. Vsak stroj ima lastno 
pamet in pomni tako poškodbe kot zamere, pri-
sotna pa sta tudi spremenljivo vreme in menja-
vanje dneva ter noči. Vse skupaj je zapakirano v 
zgodbo o tem, kako se stroji združijo proti člo-
veštvu, a ne računajo na skupino švedskih mla-
deničev, ki jim zavdajo po partizansko.  

koncu. Tretja sezona je hkrati zadnja in kajpak 
obvezna za vse, ki jih zanima, kako se bo iztekla 
pripoved o temnopolti junakinji. Clementine se 
trudi, da bi omogočila preživetje tako sebi kot 
Alvinu Jr., tako kot je Lee nekoč skrbel zanjo. Se-
zona je razdeljena na štiri zajetne epizode, ki so 
zaradi izdajateljevih težav prihajale počasneje 
kot običajno, vendar se je saga naposled le za-
ključila in se nikomur ni treba počutiti ogoljufa-
nega. Igralni sistem je seveda tak kot prej, se 
pravi interaktiven film z omejenim raziskova-
njem in naprednim pogovarjanjem ter izbira-
njem dejanj, kar pripelje do delitve zgodbe in 
niza različnih koncev. A največ šteje vsebina, za 
katero tako kritiki kot ljubitelji pravijo, da se je 
glede na ne preveč posrečeno drugo sezono bi-
stveno izboljšala. Tako se lahko Telltaleov Wal-
king Dead postavi ob bok stripu in televizijski 
seriji; pred slednjo celo prednjači, saj ve, kdaj se 
je treba posloviti s sveta ... 

top 5 iger Meseca Marca 2019 
5. One Piece: World Seeker 
4. The Occupation 
3. The Division 2 
2. Yoshi’s Crafted World  
1. Sekiro: Shadows Die Twice

tHe Walking dead - tHe Final season 
Zgodba o Klementini, ki je odrasla v postapoka-
liptičnem, z zombiji poseljenem svetu, se bliža 
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KOLEDAR

Dnevi industrijske robotike 2019 - DIR 
2019 
1. 4. -5. 4. 2019 
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za 
elektrotehniko 
Dogodek DIR 2019 je jubilejni, petnajsti po 
vrsti. Dogodek iz leta v leto postaja uspešnej-
ši in dobro obiskan. DIR je v prvi vrsti name-
njen študentom Fakultete za elektrotehniko, 
vendar ga obiščejo tudi študentje drugih fa-
kultet, univerz in izobraževalnih ustanov. 
Obiščejo ga tudi predstavniki podjetij, mediji 
in širša javnost. 
www.dnevirobotike.si
 
Konferenca HEK.SI 2019 
4. 4. -5. 4. 2019 
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 
Bi se radi vživeli v vlogo etičnega hekerja? Po-
tem ste na pravem mestu. Konferenca HEK.SI 
velja za osrednji dogodek s področja etične-
ga hekinga v Sloveniji. Dvodnevna konferen-
ca vsako pomlad postreže z uporabnimi zna-
nji najboljših etičnih hekerjev iz Slovenije in 
tujine. 
palsit.com
 
Veracomp HPE delavnica Security 
11. 4. 2019 
Kmetija Ježek, Ljubljana 
Vabljeni na  delavnico kjer boste izvedeli več 
o konceptu Aruba 360 Secure Fabric. Posveti-
li se bomo varnostni platformi Aruba Clear-
Pass Secure NAC, ki je osnovna varnostna 
nadzorna platforma do omrežja na žični, 
brezžični in VPN omrežni infrastrukturi. Do-
taknili se bomo tudi rešitve Aruba IntroSpect 
UEBA. Za konec pa še  nekaj TREND MICRO 
rešitev. 
veracompadria.com

Slovenski oglaševalski festival (SOF) 
11. 4. -12. 4. 2019 
Kempinski Palace Portorož 
Celostno zasnovan kongresni program odpi-
ra razpravo o aktualnih strokovnih vprašanjih 
in omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, idej in 
pogledov na nadaljnji razvoj stroke, v tekmo-
valnem delu pa se na vsakoletni paradi krea-
tivnosti izbirajo najboljše oglaševalske rešitve 
in predstavlja celosten pregled dogajanja v 
slovenskem oglaševalskem prostoru.  
sof.si
 
Kako varno je vaše omrežje? 
18. 4. 2019 
Hotel Radisson Blu, Ljubljana 
Dogodek, na katerem bomo varnostnim in-
ženirjem, direktorjem in vodjem informatike, 
predstavili,  da je mogoče z naprednimi var-
nostnimi rešitvami proizvajalca HPE Aruba in 
IntelliTrust uvesti  napredno zaščito aplikacij 
in dostopa do omrežij. Vse skupaj bomo 
podkrepili s primeri iz prakse. 
veracompadria.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

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

Stran podjetja na LinkedIn  = št. 1 tržno orodje za vaš posel 25. 4. Ljubljana 4 ure 199,00 €

Kako v 4 urah do “all-Star” osebnega profila na LinkedInu 23. 5. Ljubljana 4 ure 180,00 €

Z znanjem do cilja!

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

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov 1. 4. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh 4. 4. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Kombinacija agilnega in »klasičnega« projektnega managementa 5. 4. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Uspešno uvajanje projektnega pristopa v podjetje oz. organizacij 10. 4. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Sestanki - izguba časa ali dodana vrednost podjetja? 17. 4. Ljubljana 1 dan 241,56 €

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija 18. 4. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov 24. 4. Ljubljana 1 dan 265,00 €

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

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Excel za poslovne uporabnike 2. 4. -4. 4. Ljubljana 15 šolskih ur 324,00 €

Excel osnovni 2. 4. -4. 4. Ljubljana 10 ur 183,00 €

Excel BI akademija 4. 4. -11. 4. Ljubljana 21 šolskih ur 596,00 €

Excel za zahtevne uporabnike 9. 4. -11. 4. Ljubljana 15 šolskih ur 354,00 €

PowerPoint za napredne uporabnike 16. 4. -17. 4. Ljubljana 10 ur 305,00 €

Excel vrtilne tabele 6. 5. Ljubljana 5 šolskih ur 231,00 €

Access osnovni 20. 5. -23. 5. Ljubljana 20 šolskih ur 396,00 €

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

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Course 20745: Implementing a Software-Defined DataCenter Using Sy 1. 4. -5. 4. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

Javascript 1. 4. -5. 4. Ljubljana 5 dni 1.647,00 €

SCRUM 4. 4. -5. 4. Ljubljana 2 dni 732,00 €

Course 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Ser 15. 4. -19. 4. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

MCSA študij 15. 4. -15. 6. Ljubljana 15 dni 4.392,00 €

VMware vSphere: Install, Configure, Manage plus Optimize and Scal 6. 5. -10. 5. Ljubljana 5 dni 1.903,00 €

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

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

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Konferenca HEK.SI 2019 4. 4. -5. 4. Ljubljana 2 dni 347,00 €

Sejem ZAUH 2019 25. 4. Ljubljana 8 ur 0,00 €

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

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

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

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 10. 4., 17. 4., 5. 11. in 12. 11. 2019 Ljubljana 4 dni 976,00 €

Izobraževanje za nadzornike 3., 10. in 17. april 2019 Ljubljana 4 dni 671,00 €

Kadrovski selekcijski intervju 16. 4. Ljubljana 7 ur 317,00 €

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

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

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 4 XXIV: 8378

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,  

12. aprila 2019, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x družabna igra   

Firma kids

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:

Horvat Gregor 2000 Maribor 1871
Bračko Peter 8000 Novo mesto 9522
Paun Ivana 8340 Črnomelj 5011

Bluetooth zvočnik 
SBOX

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

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
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.

Srečko Rudolf, Jesenice:  
Bluetooth zvočnik SBOX

Matjaž Colarič, Podbočje:  
Bluetooth zvočnik SBOX

Dragan Dubravac, Sečovlje:   
Bluetooth zvočnik SBOX

9 2
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4 2
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2 5 1 4 9

3 4 6 1

9 6
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LINUX BEYBA TM

POSLOVNI IMENIKI Z 
NAJDALJŠO TRADICIJO V SLOVENIJI

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