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GooGle 

Android 11 že na voljo 
za prenos! Kaj prinaša?

Tokrat so pri podjetju Google na svoj račun priš-
li ljubitelji mobilnega operacijskega sistema An-
droid. Računalniški gigant je namreč najavil raz-
položljivost mobilnega operacijskega sistema 
Android 11 Developer Preview. Novost je priča-
kovano na voljo le za lastnike novejših Googlo-
vih pametnih mobilnih telefonov, in sicer Pixel 2 
in 2 XL, Pixel 3 in 3 XL, Pixel 3a in 3a XL ter seve-
da Pixel 4 in 4 XL. 

začasno dodelitev pravic mobilnim aplikacijam 
(na primer dostop do lokacije, mikrofona in ka-
mere), te pa se samodejno ukinejo takoj, ko 
zapremo aplikacijo. 

Novi mobilni operacijski sistem Android 11 je 
prilagojen najsodobnejšim tehnologijam. Med 
njimi najdemo izboljšano podporo za mobilno 
omrežje 5G, prepogljive zaslone in strojno uče-
nje. Gre dejansko za vse lastnosti, ki jih zahtev-
nejši uporabniki pričakujejo od prihajajočih pa-
metnih mobilnih telefonov v naslednjih dveh 
letih. Poleg tega Android 11 Developer Preview 
podpira tako zaslone z “luknjo” za spletno ka-
mero kot tiste z zarezami, saj je tovrstnih telefo-
nov na trgu še vedno zelo veliko. 
Programerji podjetja Google so pri pripravi mo-
bilnega operacijskega sistema Android 11 pos-
krbeli še za izboljšanje sistema za posredovanje 
sporočil, ki je postal večopravilen. Sistem za 
strojno učenje pa poskrbi, da lahko mobilna na-
prava izvaja računske operacije brez potrebe, da 
bi obremenjevala pomnilnik. Novi Android va-
ruje tudi zasebnost uporabnikov, saj omogoča 

Novi Android 11 Developer Preview je na voljo 
za prenos na spletni povezavi https://developer.
android.com/preview/download.html. Kot že 
omenjeno, lahko novost uporabljamo le v nave-
zi s pametnimi mobilnimi telefoni podjetja Go-
ogle, in sicer Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 3a, Pixel 3a 
XL, Pixel 3, Pixel 3 XL ter Pixel 2 in Pixel 2 XL. Pod-
pora za druge mobilne naprave naj bi prispela 
kmalu, verjamemo pa, da bo ta omejena pred-
vsem na najbolj priljubljene modele, ki so trenu-
tno na voljo na trgu.

električni avtomobili

Velika Britanija bi 
prepovedala prodajo 
avtov na fosilna goriva
Vse več evropskih držav se zaveda, da so avto-
mobili z notranjim izgorevanjem škodljivi tako za 
okolje kot za ljudi in živali. Ti predstavljajo težavo 
predvsem v večjih mestih, saj je zrak zaradi njih 
pogosto tako onesnažen, da morajo oblasti ne-
kajkrat letno celo prepovedati uporabo avtomo-
bilov. Zato ne preseneča, da Velika Britanija resno 
razmišlja o možnosti, da bi že v naslednjih nekaj 
letih povsem prepovedala prodajo vseh avto-
mobilov in drugih vozil na notranje izgorevanje. 
Velika Britanija naj bi prodajo avtomobilov na 
fosilna goriva prepovedala najkasneje leta 2032. 

Ker bodo uporabniki prej ali slej “prisiljeni” v na-
kup električnih vozil, naj bi se najkasneje do leta 
2052 izpusti toplogrednega ogljikovega dioksi-
da v zrak zmanjšali do 95 odstotkov. Trenutna ži-
vljenjska doba avtomobilov v Veliki Britaniji na-
mreč znaša 20 let. 
Velika Britanija naj bi torej prepoved prodaje vo-
zil na fosilna goriva uresničila v naslednjih 12 le-
tih. To ni povsem nemogoče, saj številni razisko-
valci ocenjujejo, da bodo cene električnih avto-
mobilov že kmalu postale povsem primerljive 
klasičnim z notranjim izgorevanjem. Razlog za 
to gre seveda pripisati predvsem vse cenejšim 
baterijam, ki ob tem postajajo vse bolj zmoglji-
ve. Eden od razlogov za povečanje priljubljeno-
sti električnih avtomobilov pa je nedvomno po-
vezan tudi z vse strožjimi predpisi o preprečeva-
nju onesnaževanja v večjih mestih, ki omejujejo 
uporabo klasičnih avtomobilov.

microsoft office 

Enotna aplikacija, ki 
združuje Word, Excel in 
PowerPoint
Microsoft je že pred časom uporabnikom pa-
metnih mobilnih telefonov in tabličnih računal-
nikov Android ponudil v prenos mobilno različi-
co pisarniškega paketa Office. Na voljo so seve-
da vsi klasični programi, in sicer urejevalnik be-
sedil Word, urejevalnik preglednic Excel in ure-
jevalnik predstavitev PowerPoint. Najnovejša 
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različica mobilnega pisarniškega paketa Ofiice 
za Android pa je še boljša, saj gre za enotno apli-
kacijo, ki združuje Word, Excel in PowerPoint. 
Prva aplikacija Microsoft Office, ki pod eno streho 
združuje urejevalnik besedil Word, urejevalnik pre-
glednic Excel in urejevalnik predstavitev PowerPo-
int je na voljo za brezplačen prenos preko spletne 
trgovine Google Play, in sicer pod imenom Micro-
soft Office: Word, Excel, PowerPoint & More. No-
vost poleg prebiranja dokumentov omogoča še 
ustvarjanje in urejanje novih dokumentov ter 
skupno rabo z drugimi uporabniki. Pri ustvarjanju 
novih dokumentov lahko začnemo s povsem pra-
znim dokumentom, lahko pa uporabimo tudi ne-
katere vnaprej pripravljene predloge. Dokumente 
je mogoče shraniti tako lokalno na mobilne na-
prave Android kot  kot v oblačne storitve.
Mobilni Office za Android omogoča tudi skenira-
nje dokumentov s kamero mobilnega telefona, ki 
jih samodejno pretvori v besedilo ali preglednice. 
Dokumente lahko pretvorimo tudi v format PDF, s 
fotoaparatom »podpišemo« že obstoječe doku-
mente PDF in nalepke ter skeniramo kode QR. Apli-
kacija je na voljo brezplačno, s povezavo z uporab-
niškim računom za storitev Office 365 pa bomo 
deležni dodatnih možnosti, ki so na voljo izključno 
uporabnikom Microsoftovih oblačnih storitev.

tcl 

Telefoni s stranskim 
raztegljivim zaslonom?

Novičarski portal Cnet.com poroča, da so prišli 
na sled razvoju in skorajšnji predstavitvi pamet-
nega telefona, ki pa ne stavi na prepogljivi za-
slon, temveč na njegovo posebno stransko ob-
liko, ki poveča delovno območje in se spremeni 
v tablico. 
Z idejo želijo uporabnikom zagotoviti čim več 
delovnega prostora, ne da bi jim bilo treba 
skrbeti, kako bodo telefon prenašali naokoli. TCL 
se je lotil izdelave telefona, katerega zaslonsko 

območje se poveča od strani, za razliko od kon-
kurenčnih proizvajalcev, denimo Motorole in 
Samsunga, ki sta zastavila milijone in dobro ime 
z razvojem prepogljivega pametnega telefona 
na dotik. 
Koncept s stranskim zaslonom je zanimiv, saj ga 
doslej v takšni obliki še nismo videli. Izdelek bi te 
dni morali predstaviti v španski Barceloni na sej-
mu mobilnih tehnologij MWC, ki pa so ga zaradi 
epidemije koronavirusa odpovedali. 

Če sklepamo po vizualizacijskih slikah naprave, 
se bo zaslon telefona nadaljeval v zaobljen rob. 
Med osrednjim delom zaslona zloženega tele-
fona in dvojno kamero na sprednji strani je opa-
ziti režo, ki skriva dodaten zaslon. Raztegljivi 
koncept so novinarji že primerjali z jedilno mizo, 
ki jo ob prihodu dodatnih gostov raztegnemo 
in tako pridobimo več prostora. 
Podrobnosti takšne tehnične rešitve še niso 
znane, krožijo pa ugibanja, da mora biti zaslon v 
osrednjem delu upogljiv in zložljiv. Desni, doda-
tni zaslon je tudi malce ožji od osnovnega, da 
ga lahko po končani uporabi pospravimo v ohi-
šje naprave. 
Osnovno ohišje je verjetno izdelano na osnovi 
modela TCL 10 Pro, ki je zelo podoben modelu 
Galaxy S10. Iz kakšnega materiala bo zložljivi za-
slon tudi še ni znano, verjetno pa bo šlo za neke 
vrst plastiko. Kakorkoli, rešitev bi, če bo seveda 
delovala v praksi, lahko rešila večno dilemo med 
uporabo pametnega telefona in tablice, hkrati 
pa bi bila lahko tudi energijsko učinkovitejša.

trG prenosnikov 

Koronavirus že vpliva 
na trg prenosnih 
računalnikov
Smrtonosni koronavirus, ki se je nedavno sprva 
pojavil na kitajskih tleh, zdaj seje strah in trepet 
po vsem svetu. Zaradi koronavirusa je po najno-
vejših podatkih namreč umrlo že na stotine lju-
di, okuženih pa jih je še več deset tisoč. Zaradi 
koronavirusa je bilo doslej odpovedanih že več 
pomembnih računalniških dogodkov, ta pa vse 
večje težave povzroča tudi izdelovalcem preno-
snih računalnikov. 

Čeprav so številna podjetja na Kitajskem ponov-
no zagnala proizvodnjo prenosnih računalni-
kov, se soočajo s pomanjkanjem strojnih kom-
ponent. Po nekaterih napovedih bodo številni 
obrati brez ključnih komponent ostali že mese-
ca marca. Zaradi tega so analitiki prepričani, da 
se bo število izdelanih prenosnikov v prvem če-
trtletju letošnjega leta zmanjšalo za med 29 od-
stotki in 36 odstotki, kar bi lahko posledično po-
višalo njihovo maloprodajno ceno. 
Na pomanjkanje strojnih komponent ni imuno 
niti podjetje Apple, saj se podjetje Quanta Com-
puter, ki med drugim proizvaja prenosne raču-
nalnike MacBook Air in MacBook Pro, sooča z vse 
večjim pomanjkanjem strojnih komponent. To v 
praksi pomeni, da bodo proizvajalci prenosnih 
računalnikov kmalu prisiljeni omejiti ali celo usta-
viti proizvodnjo osebnih računalnikov. Edina izje-
ma, vsaj zaenkrat, so prenosni računalniki najviš-
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jega cenovnega razreda, saj je njihova proizvo-
dnja zaradi manjšega povpraševanja že tako ali 
tako omejena v primerjavi s klasičnimi prenosniki.

GooGle 

Zemljevidi s 
pomembno obletnico 
in novimi možnostmi
Navigacijski sistem GPS je z leti postal nepo-
grešljiv del našega življenja, saj nam omogoča 
hitro in brezskrbno potovanje po neznanih kra-
jih. Med vsemi trenutno prevladuje navigacijski 
sistem Google Maps (Zemljevidi), saj ga uporab-
lja več kot milijarda uporabnikov. Ta je med na-
mi prisoten že kar 15 let, v zadnjih nekaj letih pa 

je deležen številnih izboljšav, pri čemer jih je bilo 
večino usmerjenih v izboljšanje funkcionalnosti in 
poenostavljeno navigacijo na mobilnih napravah. 
Google Maps se danes uporablja bolj ali manj v 
vseh državah sveta, prometni podatki pa so na 
voljo za 171 držav. Pri Googlu so 15. obletnico 
obstoja storitve Maps sicer obeležili tudi s poe-
nostavljeno zasnovo lokacijske ikone, ki se zdaj 
nahaja na belem ozadju z značilnimi Googlovi-
mi barvami. Poleg tega se zdaj hitreje poso-
dabljajo priljubljene lokacije. 
Pri podjetju Google so za bližnjo prihodnost že na-
povedali nove funkcionalnosti, kot so na primer iz-

ogibanje množici, informacije o javnem prevozu in 
nove funkcije za ogled dogajanja v živo. Omenje-
no bodo Googlovi programerji pričeli razvijati me-
seca marca, razpoložljivost pa bo seveda odvisna 
od “razvitosti” infrastrukture v posameznih regijah.

canon selpHY square qX10 

Žepni tiskalnik za 
ljubitelje mobilne 
fotografije
Podjetje Canon je nedavno predstavilo izjemno 
zanimiv žepni tiskalnik fotografij SELPHY Square 
QX10, ki je pisan na kožo predvsem uporabni-
kom pametnih mobilnih telefonov in tabličnih 
računalnikov. Novost se baha z izjemno kom-
paktnimi dimenzijami in brezžičnim delova-
njem, vgrajena baterija pa zadošča za večurno 
delovanje. Kompaktni tiskalnik Canon SELPHY 
Square QX10 lahko uporabljamo z bogato pale-
to pametnih mobilnih telefonov in tabličnih ra-
čunalnikov, saj je združljiv z operacijskimi siste-
mi Windows, iOS in Android. 

Žepni tiskalnik Canon SELPHY Square QX10, ki 
meri le 102,2 x 143,3 x 31,0 milimetra in tehta 
okoli 445 gramov, temelji na tehnologiji podje-
tja Zink, kar pomeni, da je barva za tiskanje vgra-
jena neposredno v list papirja iz obstojnega po-

limera, ki se po videzu bistveno ne razlikuje od 
običajnega tiskalniškega papirja. V matriko poli-
mera so vgrajeni trije sloji kristalov, ki se s toplo-
tno obdelavo “spremenijo” v rdečo, rumeno ozi-
roma modro barvo. Fotografije na prenosni ti-
skalnik Canon SELPHY Square QX10 lahko posre-
dujemo kar preko brezžične tehnologije Wi-Fi. 
Fotografije novost natisne na foto papir Canon 
XS-20L velikosti 68 x 68 milimetrov. Natisnjene 
fotografije naj bi imele življenjsko dobo do 100 
let, ločljivost izpisa pa znaša 287 x 287 točk na 
palec. Kar se tiče barv, tiskalnik premore skupno 
256 nivojev barv oziroma 24 bitov. Žepni tiskal-
nik Canon SELPHY Square QX10 bo naprodaj 
kmalu, zanj pa bo treba odšteti 159 evrov.

Justine Haupt 

Mobilni telefon za 
nostalgike

Pred časom smo za vnos telefonske številke pri 
vzpostavitvi klica do oddaljenega uporabnika mo-
rali uporabiti mehansko številčnico. Do približno 
70-tih let je večina telefonov uporabljala krožni iz-
birnik, ki ga je kasneje izpodrinila modernejša tip-
kovnica. Ker pa so sodobni mobilni telefoni postali 
že nekoliko dolgočasni, je inovatorka Justine Haupt 
predstavila koncept, v katerem je združila vse pred-
nosti mobilnega telefona s klasično številčnico. 
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Nadvse zanimiv mobilni telefon je odličen za 
tiste, ki telefon uporabljajo za vse drugo kot te-
lefoniranje, kar jim vzame veliko dragocenega 
časa. Na voljo je tudi miniaturni zaslon iz elek-
tronskega papirja na hrbtni strani, kjer bodo vi-
dni zgolj zgrešeni klici. Pri tem velja omeniti, da 
gre za odprtokodni projekt, kar pomeni, da bi 
ga lahko z nekaj truda izdelali tudi sami. 

Zanimiv mobilni telefon sicer temelji na osnovi 
platforme Arduino Micro, vgrajena baterija pa 
zagotavlja do 24 ur avtonomije delovanja. Ker je 
kar nekaj delov recikliranih, je projekt za name-
ček tudi prijazen do okolja. Več informacij o 
nadvse inovativnem projektu pa je na voljo na 
spletni povezavi http://justine-haupt.com/rota-
rycellphone/index.html.

microsoft surface 

Microsoft kmalu s 
povsem novimi 
računalniki 2-v-1 Surface
Ker konkurenca na področju prenosnih računal-
nikov 2-v-1 ne počiva, bodo pri podjetju Micro-
soft kmalu ponudili v prodajo dva povsem pre-
novljena. Prenosni računalnik Surface Book 3 bo 
pričakovano namenjen nekoliko zahtevnejšim 
uporabnikom. Preostalim pa bo na voljo precej 
cenejši Surface Go, ki naj bi zlahka opravil s ce-
lotno konkurenco na tem področju. 

Prenovljeni prenosnik 2-v-1 Surface Book 3 bo 
vsaj glede na najnovejše govorice v primerjavi z 
zdajšnjimi modeli opremljen s precej zmogljivo 
grafično kartico. Uporabnikom naj bi bile na-
mreč na voljo tako grafične kartice Nvidia druži-
ne GeForce GTX kot tudi Nvidia Quadro. Pred-
vsem slednje bodo pisane na kožo poslovnim 
uporabnikom in tistim, ki se veliko ukvarjajo z ra-
čunalniškim risanjem. Poleg tega naj bi novinci 
razpolagali tako s procesorji AMD (običajni upo-
rabniki) kot s procesorji znamke Intel (poslovni 
uporabniki), pri čemer bo tu šlo za procesorje 
Intel družine Ice Lake, izdelane s pomočjo 
10-nanometrske tehnologije. 
Prenosni računalniki Surface Go druge generaci-
je bodo opremljeni s precej manj zmogljivo 
strojno opremo, kljub temu pa ne bodo od muh. 
Ti naj bi za preračunavanje podatkov uporabljali 
Intelove procesorje Pentium Gold 4425Y družine 
Amber Lake, obstaja pa tudi možnost, da bi lah-
ko zanje uporabili nekoliko zmogljivejše Intelove 
procesorje m3 ali pa celo procesorje AMD. Več o 
novincih naj bi bilo znanega v prihodnjih nekaj 
tednih, ko bodo tudi predstavljeni.

Xiaomi mi 10 pro 

Je to najboljši telefon 
za fotografiranje?

Kakovost digitalnih fotoaparatov pametnih mobil-
nih telefonov je že povsem primerljiva s kompak-
tnimi fotoaparati nižjega cenovnega razreda, ne-
kateri mobilniki višjega cenovnega razreda pa jih 

celo prekašajo. Čeprav z njimi lahko brez težav za-
jemamo tudi zelo kakovostne videoposnetke, ti še 
pred časom niso bili primerni za zahtevnejše upo-
rabnike. Nikakor pa to ne drži za pametni telefon 
Xiaomi Mi 10 Pro, saj gre za enega izmed trenutno 
najboljših telefonov Android za zajem fotografij in 
videoposnetkov. 

Podjetje Xiaomi je predstavilo kar dva mobilna te-
lefona nove družine, in sicer modela Mi 10 in Mi 
10 Pro, ki se razlikujeta le po digitalnih fotoapara-
tih. Obe napravi sta namreč opremljeni z velikim 
zaslonom AMOLED s 17-centimetrsko oziroma 
6,7-palčno diagonalo, ki lahko slike izrisuje s pov-
prečno frekvenco 90 sličic na sekundo. Novinca 
poganja mobilni procesor Snapdragon 865, za 
zajem fotografij pa je na voljo glavna kamera lo-
čljivosti 108 milijonov slikovnih točk. Zahvaljujoč 
kakovosti senzorjev, stabilizaciji slike in seveda 
umetni inteligenci, lahko pričakujemo odlične fo-
tografije in kakovostne video posnetke, saj zaja-
me videoposnetke do ločljivosti 8K. 
Novi Mi 10 Pro je dobil najboljše ocene na strani 
DxoMark prav na področju zajema fotografij in vi-
deoposnetkov. Model Mi 10 Pro namreč razpolaga 
še z dodatnim širokokotnim digitalnim fotoapara-
tom ločljivosti 20 milijonov točk in dvema telefoto 
lečama s slikovnima tipaloma ločljivosti 12 milijo-
nov slikovnih točk in 8 milijonov slikovnih točk. 
Običajni Mi 10 pa poleg slikovnega tipala ločlji-
vosti 108 milijonov slikovnih točk ponuja še široko-
kotni fotoaparat ločljivosti 13 milijonov slikovnih 
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točk, makro fotoaparat ločljivosti dveh milijonov 
slikovnih točk in senzor bližine s slikovnim tipalom 
ločljivosti dveh milijonov slikovnih točk. 
Pametna mobilna telefona Xiaomi Mi 10 in Mi 10 
Pro se razlikujeta tudi po kapaciteti baterije in siste-
mu polnjenja. Medtem ko model Mi 10 razpolaga 
z baterijo kapacitete 4.780 miliamper ur, ima mo-
del Pro na voljo baterijo zmogljivosti 4.500 miliam-
per ur. Zmogljivost polnilnika pri osnovnem mo-
delu znaša 30 vatov, pri modelu Pro pa kar 50 va-
tov. Oba modela sicer podpirata tudi brezžičen sis-
tem polnjenja, in sicer zmogljivosti 30 vatov. Imata 
tudi podporo za 5G in WiFi 6 ter USB-C vmesnik, 
3,5 milimetrskega vhoda za slušalke pa ni več. 
Nadvse zanimiva pametna mobilna telefona Xi-
aomi Mi 10 in Mi 10 Pro sta na prodaj na Kitaj-
skem. Za vstopno različico modela Mi 10 
(8GB/128GB) je treba odšteti preračunanih 528 
evrov, za zmogljivejši model Mi 10 Pro 
(8GB/256GB) pa preračunanih 660 evrov.

Hobbi 

Facebook predstavil 
novo aplikacijo Hobbi

Po mnenju piscev novičarskega portala The In-
formation je aplikacija Hobbi videti zelo podob-

na Pinterestu. Gre za aplikacijo, prek katere upo-
rabniki delijo fotografije ustvarjalnih udejstvo-
vanj, najsi bo to kuhanje, peka, umetnost, ročna 
dela, fitnes ali izdelki za dom. 

Z aplikacijo, ki so jo namenili vsem ljubiteljem 
prostočasnih dejavnosti, želijo uporabnikom za-
gotoviti možnost urejanja fotografij in stopenj 
njihovega ustvarjanja. Trenutno ni namenjena 
deljenju vsebin na drugih družbenih omrežjih, 
omogoča pa izdelavo video posnetkov že kon-
čanih projektov. 
Avtorji aplikacije so del Facebookove skupine za 
izdelavo testnih storitev elektronske narave, ki 
so jo ustanovili poleti 2019. Doslej so ustvarili 
aplikacijo Whale, s katero lahko uporabniki 

ustvarijo spletne meme, družbeno omrežje 
Bumb in Aux, aplikacijo za DJ-je. Nobena od njih 
se ne more pohvaliti s pretiranim uspehom. 
Aplikacijo Hobbi so prvič predstavili v Kolumbiji, 
Belgiji, Španiji in Ukrajini, na ameriških telefonih 
pa je v trgovini za aplikacije na voljo šele nekaj dni. 
Pri nas za zdaj še ni na voljo. Deluje le na napravah 
iPhone, iPad in iPod touch na iOS 11 ali več. 
Kdaj, če sploh, bo aplikacija na voljo v samem je-
dru storitve Facebook, še ni znano, so pa pri tem 
družbenem gigantu priznali, da tudi sicer pričaku-
jejo več težav pri uvajanju vseh novih aplikacij. Po-
samezno aplikacijo so pripravljeni takoj ukiniti, če 
se ne bo izkazala kot zanimiva in uspešna.

intel core i7-10700k 

Najboljši procesor za 
igranje iger?

Podjetje AMD je s pripravo procesorjev Ryzen 
družine 3000, ki temeljijo na osnovi zgradbe 
Zen 2 in so izdelani s pomočjo 7-nanometrske 
tehnologije, nedvomno zadelo v polno. Ti so 
med uporabniki osebnih računalnikov zelo pri-
ljubljeni predvsem zaradi nizke cene in visoke 
zmogljivosti. Pri konkurenčnem podjetju Intel 
pa niti slučajno niso vrgli puške v koruzo, saj bo-
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odpiramo vrata svežine!

mo v prvi polovici letošnjega leta na trgu ugle-
dali prve procesorje Intel Core desete generaci-
je, ki bodo namenjeni namiznim računalnikom 
in bodo opremljeni s sredicami Comet Lake-S. 
Skupaj z njimi bodo naprodaj tudi osnovne 
plošče s podnožjem LGA 1200 in sistemskim na-
borom Intel 400. 

Novi procesorji Intel Comet Lake-S za namizne ra-
čunalnike bodo temeljili na osnovi 14-nanometr-
ske tehnologije in bodo na voljo z do desetimi 
procesorskimi jedri naenkrat. Zato ne preseneča, 
da bodo novinci pri polni obremenitvi lahko pora-
bili tudi do 125 vatov električne moči. Najbolj zani-
miv med njimi bo procesor Core i7-10700K, saj bo 
kot nalašč za ljubitelje računalniških iger. Ta bo na-
mreč opremljen z osmimi procesorskimi jedri in 
tehnologijo HyperThreading, kar pomeni, da bo 
podatke preračunaval s 16 procesorskimi nitmi. 
Procesor bo podatke preračunaval pri privzeti fre-
kvenci 3,8 gigaherca, v pohitrenem načinu delo-
vanja pa se bo ta povzpela na kar 5,3 gigaherca. 
Več o procesorju Intel Core i7-10700K bo znane-
ga v prihodnjih nekaj tednih. Že sedaj pa lahko 
sklepamo, da bo ta vse prej kot poceni.

nadzor 

Američani naj bi 
prisluškovali polovici 
sveta
Vodilna v nadziranju ljudi po svetu je vsekakor 
ameriška vlada. Njihovo nadziranje potencialnih 

teroristov je že splošno znano, pred časom pa je 
v javnost prišel tudi škandal, da je imela njihova 
varnostna agencija NSA direkten dostop do po-
datkov na strežnikih internetnih gigantov. Agen-
ti NSA so imeli dostop do elektronske pošte, te-
kstovnih pogovorov, glasovnih klicev, doku-
mentov in še več. Ta dostop so jim omogočila 
vodilna ameriška internetna podjetja, kot so Go-
ogle, Microsoft, Yahoo, Facebook, Skype, Youtu-
be in Apple. Vodilni predstavniki v teh podjetjih 
so sicer izjavili, da so presenečeni nad odkritjem 
in da se je zbiranje teh podatkov dogajalo brez 
njihove vednosti. 

Nedavno pa je svetovni splet pretresla še ena 
novica, povezana z ameriškim vohunjenjem, ki 
so jo javnosti razkrile časopisne hiše Washing-
ton Post, ZDF in SRF. Te so preko neimenovanih 
virov prišle do spoznanja, da naj bi bila ameriška 
obveščevalna agencija CIA skrivna lastnica zna-
nega švicarskega podjetja Crypto AG. To sicer 
ne bi bilo nič spornega, če to podjetje ne bi več 
desetletij prodajalo opremo za šifriranje števil-
nim državam (skupno 120), vključno z Iranom, 
Indijo, Pakistanom, Savdsko Arabijo in Vatika-
nom. V ta “posel” je bila sicer vpletena tudi nem-
ška obveščevalna služba BND. 
Čeprav sta ameriški in nemški obveščevalni služ-
bi nečedne dejavnosti preko podjetja Crypto 
AG opravljali v preteklosti, je ta novica sprožila 
burne odzive tako v javnosti kot v stroki. Nem-
ška obveščevalna služba BND je sicer svoj delež 
v podjetju prodala leta 1993, ameriška CIA pa še-
le leta 2018. Nato je švicarsko podjetje Crypto 
AG razpadlo na dve podjetji, in sicer CyOne in 

Crypto International. Obe podjetji sta seveda že 
zanikali povezave z obveščevalnima službama 
ZDA in Nemčije, švicarska vlada pa je januarja 
sprožila preiskavo, katere rezultati naj bi bili zna-
ni junija.

Gta 4 

Grand Theft Auto 4 se 
vrača na Steam

Po krajši odsotnosti se Rockstarova uspešnica 
GTA 4 prihodnji mesec vrača na Steam. Igra bo 
ponovno dostopna 19. marca, vendar pa ne bo 
vsebovala večigralstva in spletnih lestvic, kar je 
posledica ukinitve Microsoftove storitve Games 
for Windows Live. 
To pa ni vse, za kar bodo igralci prikrajšani, saj 
bodo radijske postaje RamJam FM, Self-Actuali-
zation FM in Vice City FM začasno nedosegljive. 
Pri tem bo iz glasbenega repertoarja manjkalo 
kar nekaj odmevnih izvajalcev, kot so: Hall & Oa-
tes, Roxette, Texas, T’Pau in drugi. Vendar upaj-
mo, da bo Rockstar hitro poskrbel za njihov po-
vratek v dodatek Episodes from Liberty City. 
Če je GTA 4 na Steamu že del vaše zbirke, boste 
za igranje morali prenesti le posodobitev, ki bo 
na voljo od 19. marca. Osnovna igra bo sedaj na-
mreč združena z razširitvijo Episodes from Li-
berty City, ki vključuje dodatka The Lost and 
Damned in The Ballad of Gay Tony, v paketu 
Grand Theft Auto 4: Complete Edition. Če si to-
rej lastite zgolj eno od njiju, boste z nadgradnjo 
brezplačno dobili preostali del vsebine. Prav ta-
ko naj bi se vse shranjene datoteke brez zaple-
tov prenesle k novi različici.
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3. VODILNA KONFERENCA  
O DIGITALNEM TRANSFORMIRANJU ENERGETIKE 

sodobni načini plačevanJa 

Plačilo s kriptovalutami 
omogočata le dva 
odstotka podjetij
Čeprav so sodobni načini plačil čedalje bolj po-
pularni, lahko z njimi v Sloveniji plačujemo pri le 
12 % podjetij. Najpogostejše je s šestimi odstot-
ki spletno plačevanje prek zunanjih ponudni-
kov, ki omogočajo takojšnje nakazilo. Na dru-

je 200 odločevalcev iz podjetij z letnim prome-
tom več kot pet milijonov evrov odgovarjalo na 
vprašanja o lastnih izkušnjah s plačevanjem in 
drugih temah v zvezi z upravljanjem terjatev in 
obvladovanjem rizika”, je predstavila Natalija Zu-
pan, direktorica podjetja EOS KSI, enega vodil-
nih podjetij za izterjavo dolgov v Sloveniji. 
Tako v Sloveniji kot tudi v ostalih državah, ki so 
sodelovale v raziskavi, imajo digitalni načini pla-
čevanja še vedno podrejeno vlogo. Pri nas kla-
sične metode plačevanja omogoča 99 % podje-
tij, od tega prednjači bančno nakazilo (89 %), sle-
di avans oz. plačilo vnaprej (49 %), nato po pov-
zetju (30 %) in na koncu plačilo z odloženim pla-
čilnim rokom. Ta trenutek še ni dovolj velikega 
povpraševanja, da bi sodobni načini nadomesti-
li tradicionalne oblike plačil. Glede na to, da ban-
ke v Sloveniji razvijajo nove storitve, ki so upo-
rabnikom dostopnejše, pričakujemo, da bo v pri-
hodnje vloga slednjih čedalje bolj pomembna.

moč obdelave podatkov 

Polnilec USB močnejši 
od računalnika Apollo 11

Polnilec, ki trenutno napaja vaš prenosni raču-
nalnik, je verjetno močnejši od računalnika, ki je 

gem mestu je mobilno plačevanje (4 %), sledi 
uporaba e-denarnic (3 %). Plačilo s kriptovaluta-
mi omogočata le 2 % naših podjetij. To so poka-
zali nedavni rezultati EOS Evropske plačilne na-
vade 2019, v kateri je sodelovalo kar 3.400 pod-
jetij iz 17 evropskih držav, tudi Slovenije. “Pri nas 

pred več kot 50 leti upravljal raketo in lunarni 
modul odprave Apollo 11. 
Spomnimo: Apollo 11 je bila prva odprava v ve-
solje s človeško posadko, ki je uspešno pristala 
na Luni. V posadki so bili Michael Collins, Edwin 
Aldrin in Neil Armstrong. 

Forrest Heller, programski inženir pri Applu je v 
zanimivi primerjavi pregledal lastnosti USB-C 
polnilcev Google Pixel (18 W), Huawei (40 W) in 
Anker PowerPort Atom PD 2. Pri tem je dejal, da 
je primerjava modernih naprav in naprav iz pre-
teklosti izjemno zanimiva in kaže, kako zelo je 
tehnologija v vmesnem času napredovala. 
Med seboj je primerjal RAM 18 W naprave Anker 
in računalnik Apollo 11. Ugotovil je, da ima prvi 8 
KB pomnilnika, drugi pa le 4. Po tem, ko je preg-
ledal pomnilnik, taktno hitrost, programski pros-
tor za shranjevanje in še nekaj drugih lastnosti, je 

39. MEDNARODNA 
KONFERENCA O 
RAZVOJU 
ORGANIZACIJSKIH 
ZNANOSTI
18. - 20. marec 2020
Portorož | Slovenija

V sklopu konference:
Nagrada za najboljše 

kadrovske prakse v Republiki 
Sloveniji 2020

18. marec 2020
https://nkp.fov.um.si/

ORGANIZACIJE NA KROŽIŠČU INOVATIVNOSTI IN 
DIGITALNE TRANSFORMACIJE

https://konferenca.fov.um.si

cis.fov@um.si | 042 374 245
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ugotovil, da so današnji polnilci USB-C v povpre-
čju 563-krat hitrejši kot računalnik Apolla 11. 
Ugotovitev se sklada z Moorovim zakonom, ki 
pravi, da se približno na vsaki dve leti (leto in 
pol) podvoji zmogljivost visoko zmogljivih inte-
griranih vezij (procesorjev in namenskih proce-
sorjev). Glede na to, da je odprava Apollo 11 po-
tekala 51 let nazaj, se je računalniška moč med-
tem podvojila že vsaj 25-krat. 
Enostavna primerjava Apollovega računalnika z 
današnjimi polnilci in drugimi napravami pa ni v 
celoti pravična. Pri Apollu je šlo za izjemno kom-
pleksno napravo, v kateri so programi nadzirali 
računalnik v hierarhični obliki. Pomen programa 
je narekoval to, koliko pozornosti je v nekem tre-
nutku dobil. V nujnih primerih bi sistem omogo-
čil hitrejšo osredotočenost na ključne sisteme, 
kar bi računalniku v bistvu omogočilo, da se po-
polnoma izogne trku. 
Računalnik Apollo 11 so že večkrat primerjali z 
drugimi napravami, celo s šolskim računalom. A 
nobeni od modernih naprav ni uspelo to, kar je 
Apollu - pristati na Luni.

GooGle stadia 

Več kot 120 novih iger 
za Google Stadia

Konec novembra je podjetje Google v 14 izbra-
nih državah ponudilo platformo za pretakanje 
iger Stadia. Nova storitev je na voljo povsem 
brezplačno, vendar z določenimi omejitvami. 
Različica Pro nove storitve podjetja Google je 
plačljiva, in sicer 9,99 evra mesečno oziroma 129 
evrov za tako imenovan Founder’s Edition pa-
ket. Igričarski paket Founder’s Edition vsebuje 
napravo Chromecast Ultra za pretakanje visoko-
ločljivih 4K in HDR vsebin, omejeno različico 
igralnega ploščka Night Blue, trimesečno naroč-
nino na storitev Stadia Pro, trimesečno naročni-
no za prijatelja (Buddy Pass) in večjo svobodo 
pri izbiri uporabniškega imena. 

Nad Googlovo težko pričakovano platformo za 
pretakanje iger Stadia pa niso navdušeni vsi lju-
bitelji iger. Največja težava je seveda zaostajanje 
slike za dejanskim dogajanjem, kot na primer v 
igrah Destiny in Red Dead Redemption 2. Te te-
žave so toliko bolj očitne, v kolikor ne uporablja-
te žične povezave za dostop do svetovnega 
spleta. Ločljivost 4K pa je trenutno podprta iz-
ključno za Chromecast Ultra, v Chromu pa je lo-
čljivost omejena na 1080p. Ker naj bi Google te 
težave počasi odpravil, je ljubiteljem iger napo-
vedal prihod bogate palete novih naslovov. 

 
V teku letošnjega leta naj bi Google za uporab-
nike Stadie pripravil kar 120 novih iger. Poleg te-
ga jim bo računalniški gigant omogočil tudi 
igranje iger v ločljivosti 4K, a bo ta možnost po 
vsej verjetnosti le za naročnike. Podrobnejše na-
črte o nadaljnjem razvoju igričarske storitve Sta-
dia naj bi podjetje Google razkrilo v prihodnjih 
nekaj tednih.

realme X50 pro 5G 

Novi Realme X50 Pro 5G 
bomo lahko napolnili v 
pol ure
Največji sejem mobilne telefonije letošnjega le-
ta, Mobile World Congress 2020 bi moral letos 
potekati od 24. do 27. februarja v Barceloni. Ker 
se po svetu vse bolj nezadržno širi nevaren ko-
ronavirus, so organizatorji dogodka sprejeli od-

ločitev, da dogodek odpovejo. To je številne 
proizvajalce pametnih mobilnih telefonov prisi-
lilo k predstavitvi novih mobilnih naprav kar 
preko svetovnega spleta, vključno s podjetjem 
Realme in najnovejšim modelom X50 Pro 5G. 

Največja prednost novega pametnega mobil-
nega telefona Realme X50 Pro 5G je nedvomno 
tehnologija hitrega polnjenja zmogljive baterije, 
saj številnim uporabnikom za to enostavno pri-
manjkuje časa. Polnilni sistem z oznako Super-
Dart Charge lahko namreč vgrajeno baterijo pa-
metnega mobilnega telefona polni z močjo do 
65 vatov. S pomočjo hitrega polnilnega sistema 
bomo lahko baterijo telefona kapacitete 4.000 
miliamper ur napolnili v zgolj 30 minutah. 
Ker pametni mobilni telefon Realme X50 Pro 5G 
temelji na osnovi mobilnega procesorja 
Snapdragon 865, to pomeni, da mu niti pri naj-
zahtevnejših nalogah ne zmanjka moči, hkrati 
pa nudi podporo za mobilno omrežje 5G. Pre-
ostala strojna oprema obsega še 12 gigabajtov 
sistemskega pomnilnika ter šest kamer, pri če-
mer so štiri namenjene zajemu fotografij in vi-
deoposnetkov, dve spletni kameri pa za opra-
vljanje videokonferenc in zajem sebkov. 
Pametni mobilni telefon Realme X50 Pro 5G se 
med drugim baha še s kakovostnim zaslonom 
Super AMOLED. Ta namreč sliko prikazuje s pov-
prečno frekvenco 90 sličic na sekundo, kar je kot 
nalašč tako ljubitelje mobilnih iger kot večpred-
stavnostnih vsebin. 

Kupon se lahko unovči pri vseh naročilih prenosnikov, računalnikov in monitorjev 
v spletni trgovini PoceniPC.com ali v poslovalnici na Erjavčevi 18 v Novi Gorici. 

Kupon je veljaven do 31. 12. 2020.

Koda: RN2020

B O N  Z A  2 0  €

Making IT better
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opera software 

Še boljša Opera za 
naprave Android

Čeprav spletni brskalnik Opera nima kaj veliko 
privržencev med uporabniki osebnih računalni-
kov (pred njim so Internet Explorer, Firefox, 
Chrome in Safari), je vloga njegove izvedenke za 
mobilne telefone precej bolj opazna. O tem pri-
ča tudi dejstvo, da se število uporabnikov mobil-
ne različice Opera iz meseca v mesec povečuje. 
Zasluge za to gre pripisati novim možnostim. 
Nova različica mobilnega spletnega brskalnika 
Opera za Android (https://www.opera.com/
mobile/operabrowser) seveda ni nobena izje-
ma. Različica 56 namreč prinaša izboljšan način 
branja vsebine, ki ga je mogoče aktivirati s po-
sebnim gumbom, ki se nahaja v naslovni vrstici 
in na združljivih straneh. Ta nam bo omogočal 
lažje spremljanje vsebine strani brez potencial-
no vsiljive vsebine. Izboljšana in poenostavljena 
pa je bila tudi možnost vračanja že zaprtih kartic 
oziroma zavihkov. 
V novi različici spletnega brskalnika Opera za 
Android so ti uporabniku prikazani v kronolo-
škem zaporedju, kar še dodatno olajša iskanje 
zaprtih vsebin. Programerji so pri novem mobil-

nem brskalniku seveda poskrbeli še za odpravo 
številnih programskih napak in so izboljšali tako 
stabilnost kot hitrost delovanja. Nova mobilna 
Opera za Android je brezplačno na voljo za pre-
nos v trgovini Google Play.

institute of tecHnoloGY in lausanne 

Natančen 3D tisk 
predmeta v zgolj nekaj 
sekundah
Tridimenzionalni tiskalniki so med raziskovalci, 
podjetniki in celo domačimi uporabniki vse bolj 
priljubljeni, saj omogočajo izdelavo fizičnega 
modela izdelka zgolj na osnovi računalniške ris-
be, pripravljene s poljubno tridimenzionalno 

programsko opremo. Njihova uporaba pa še ni 
povsem zaživela, saj so tovrstni tiskalniki pogos-
to zelo počasni in potrebujejo vsaj nekaj ur, da 
natisnejo želen predmet oziroma izdelek. Zato 
ne preseneča, da mnogi znanstveniki delajo na 
materialih in metodah, ki bi lahko pospešile pro-
cese 3D tiskanja in da občasno pridejo do reši-
tev, ki lahko določene tiskarske procese znatno 
pohitrijo. 

Tokrat je velik podvig uspel znanstvenikom z 
univerze Polytechnic v Lausanni (EPFL), saj jim je 
s pomočjo tridimenzionalnega tiskanja smol na 
osnovi svetlobe uspelo natisniti tridimenziona-
len predmet naenkrat in ne plast po plasti, kot je 
to značilno za klasične tridimenzionalne tiskalni-
ke. Pri tovrstnem tiskanju se predmeti iz smol 
“čarobno” pojavijo pred očmi uporabnika v zgolj 
nekaj sekundah. Dodatna prednost te rešitve je 
tudi v tem, da se predmeti lahko oblikujejo v za-
prtih, izoliranih in steriliziranih posodah. Zaradi 
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tega bi bilo možno tiskati celo nadomestna tki-
va, vsadke in druge medicinske pripomočke. 
Nova metoda tridimenzionalnega tiska deluje 
na predmetih velikosti do približno dveh centi-
metrov v vsaki dimenziji in ima natančnost do 
80 mikrometrov. Skupina znanstvenikov sicer že 
dela na naprednejši različici, ki bi zagotavljala 
enako kakovost tiskanja za predmete, ki so širo-
ki, dolgi in visoki do 15 centimetrov.

adafruit clue 

Superpoceni miniaturni 
računalnik z vgrajenim 
zaslonom
Priljubljenost nadvse kompaktnih, a relativno 
zmogljivih osebnih računalnikov Raspberry Pi je 
med računalniškimi zanesenjaki še vedno zelo vi-
soka. To sicer ne preseneča, saj je mogoče na nje-
govi osnovi zgraditi zelo zanimive naprave. Ome-
njeno drži tudi za konkurenčno računalniško 
platformo Adafruit, ki je nadvse kompaktna, zato 
bo brez težav našla prostor praktično povsod. 
Tu pa je zdaj zanimiva platforma Adafruit Clue, ki 
jo je v prosti prodaji mogoče kupiti že za preraču-
nanih 27,7 evrov. Ta je za nameček opremljena ce-
lo z vgrajenim miniaturnim zaslonom s 3,3-centi-
metrsko oziroma 1,3-palčno diagonalo in ločlji-
vostjo 240 x 240 slikovnih točk. To pomeni, da lah-
ko z novostjo upravljamo tudi, ko ni na voljo zu-
nanjega računalniškega zaslona za prikaz slik. 

temskega pomnilnika in 2 megabajta za shra-
njevanje podatkov. Tu najdemo še gumb za 
vklop in izklop ter vgrajen kompakten zvočnik. 
Več informacij o nadvse zanimivi kompaktni 
osnovni plošči pa je na voljo na spletni poveza-
vi https://www.adafruit.com/clue.

teHnoloGiJa 

Naprava, ki nadzira 
delovanje telesa, 
spodbuja aktivnost...
Raziskovalci so razvili posebno napravo z 
lastnim napajanjem. Gre za zapestni uri podob-
no zadevo, ki lahko spremlja kemijske procese v 
telesu uporabnika, da bi s tem lahko izboljšali 
njegove športne zmogljivosti in odkrili morebi-
tne zdravstvene težave. Napravo je mogoče 
uporabiti za zaznavanje dehidracije, sledenje 
napredku po športnem okrevanju, za intenziven 
vojaški trening in tekmovalne športe. 
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Na vašem najljubšem radiu 
prisluhnite tedenskim oddajam, 
ki jih za vas pripravljamo v 
uredništvu Računalniških novic.

ODDAJA NA RADIU, 
PRISLUHNITE NAM!

Četrtek ob 21:30

www.radio94.si

RADIO I 94

 98.2 MHz 
 97.8 MHz
 104.1 MHz 
 102.6 MHz
100.2  MHz

Torek ob 20:10 in Sobota ob 17:10

RADIO I NOVA

 106.9 MHz

Četrtek 19:30

RADIO I NTR

 91.1 MHz
 107.1 MHz

Četrtek ob 14:50 in Sobota ob 7:10

www.mojradio.com

RADIO I moj radio

 107 MHz
102,6  MHz

Sobota ob 12:15 in Ponedeljek ob 16:30

www.radio-cerkno.si

RADIO I ODMEV

 90.9 MHz
 97.2 MHz
 99.5 MHz
 103.7 MHz

Četrtek ob 18:00

www.radiorobin.si

RADIO I ROBIN

99.5 MHz
 100 MHz

Torek ob 13:20 in Torek ob 16:30

radiogeoss.siol.com

RADIO I GEOSS

 89.7 MHz

www.radio-kranj.si

RADIO I KRANJ

 97.3 MHz

Četrtek ob 19:15

radio.ognjišče.si

RADIO I OGNJIŠČE

 104.5 MHz
 105.9 MHz
 107.3 MHz

Torek ob 12:30

RADIO I ŠTAJERSKI VAL

 93.7 MHz
 87.6 MHz

www.radio-stajerski-val.si

Petek 14:00 in Ponedeljek 19:00

RADIO I Univox
 

99,5 MHz
106,8 MHz 

 107.5 MHz

www.univox.si

Sreda 17:45

www.radiovelenje.com

RADIO I Velenje
 

107,8   MHz

Četrtek ob 9:10 in Ponedeljek ob 15:30

RADIO I ALFA

 103.2 MHz
107.8  MHz

www.radio-alfa.si

www.radiokrka.com

RADIO I KRKA

 106.6 MHz

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

www.radiotomi.si

RADIO I TOMI

Ponedeljek 17:10

www.radio-sora.si

RADIO I SORA

 89.8 MHz
  91.1 MHz
 96.3 MHz

www.radiosraka.com

RADIO I SRAKA

 94.6 MHz 
 

Na osnovi miniaturne računalniške platforme 
Adafruit Clue lahko pripravimo tudi nadvse 
uporabne aplikacije, saj je opremljena še z brez-
žično povezavo Bluetooth LE in bogato paleto 
senzorjev. Med njimi najdemo senzor gibanja, 
merilnik pospeška, žiroskop in digitalni magne-
tometer, senzor bližine, senzor za zaznavanje gi-
banja in senzor za beleženje vremenskih podat-
kov. To v praksi pomeni, da lahko z novincem 
merimo celo temperaturo, relativno vlažnost 
zraka in še mnogo več, nanj pa lahko po potrebi 
priključimo še več senzorjev. 
Miniaturni računalniški sistem Adafruit Clue te-
melji na snovi procesorja ARM Cortex M4 fre-
kvence 64 megahercev, ima 256 kilobajtov sis-

“Tehnologija v napravi omogoča uporabniku, 
da nadzira široko paleto presnovkov v skorajda 
realnem času”, je v izjavi za novinarje dejal Mi-
chael Daniele, soavtor prispevka o delovanju 
naprave, sicer pa elektro in računalniški inženir 
na državni univerzi v Severni Karolini. 
Presnovki so markerji, ki jih je mogoče spremlja-
ti za oceno delovanja posameznikovega meta-
bolizma. Če je vsebnost presnovka nekoga zu-
naj običajnih parametrov, lahko informacija tre-
nerjem ali zdravstvenim delavcem sporoči, da 
nekaj ni v redu. Športniki bi jo lahko uporabili tu-
di kot pomoč pri prilagajanju naporov za izbolj-
šanje telesne zmogljivosti. “Za študijo, ki je bila 
del testiranja koncepta naprave, smo testirali 
znoj na človeških udeležencih in spremljali glu-
kozo, laktat, pH in temperaturo”, je dejal Daniele. 
Medtem ko so se glede delovanja naprave, ki jo 
je financirala Nacionalna znanstvena fundacija, 
osredotočili na merjenje glukoze, laktata in pH, 
je bilo mogoče senzorski trak prilagoditi tudi za 
spremljanje drugih snovi, ki so lahko markerji za 
splošno zdravje in športne rezultate, na primer 
elektrolite. Senzor, rumeno-rjavi del traku, prika-
zan na fotografiji, običajno sicer leži med napra-
vo in uporabnikovo kožo. 



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 13

 NOVICE

»

 «

ADRIA POSLOVNA KONFERENCA
5.–6. marec 2020
Kongresni center Thermana, Laško

Zakaj se udeležiti CONNECT 2020?

• Nadgradili boste svoja znanja o vodenju, strategiji,       
   marketingu in prodaji. 
• Udeležili se boste delavnice »Exponential Organizations«. 
• Mrežili boste s člani BNI, Slovenian Business Club, 
   CEED Slovenija, Gea College, Obrtno-podjetniške         
   zbornice Slovenije in Bisnode.  
• Spoznali boste druge podjetnike in iskali potencialne      
   strateške povezave. 
• Navezovali boste mednarodne poslovne stike v prostoru  
   »Global Connect«. 
• Spoznali in poslušali boste izjemne strokovnjake in      
   podjetnike.

Partnerji konference:

w w w.connect 2020.s i

Pridružite se najboljšemu poslovno mrežniškemu 
dogodku leta!

20+ 200+ 15+

Raziskovalci zdaj testirajo delovanje naprave v 
različnih okoliščinah. “Želimo potrditi, da lahko 
zagotavlja neprekinjeno delovanje tudi, kadar jo 
uporabljamo dlje časa”, pravi Daniele.

apple 

Poceni iPhone SE2 na 
voljo že marca?

Spletni bloger Evan Blass se le redkokdaj zmoti 
pri svojih napovedih. Če bo temu tako tudi pri 
poceni pametnem mobilnem telefonu iPhone 
SE2, bo ta prodajne police trgovin ugledal že sre-
di marca letošnjega leta. Njegova izhodiščna 
maloprodajna cena v Združenih državah Ameri-
ke naj bi bila okoli preračunanih 366 evrov, kar 
pomeni, da bo za novost v evropskem prostoru 
po vsej verjetnosti treba odšteti okoli 400 evrov. 
Iz nedavno razkritih podatkov je razvidno, da naj 
bi bil pametni mobilni telefon iPhone SE2 opre-
mljen z 11,9-centimetrskim oziroma 4,7-palčnim 
zaslonom LCD. Poleg tega naj bi razpolagal še s 
procesorjem Apple A13 in tremi gigabajti sistem-

skega pomnilnika. Novost naj bi bila naprodaj v 
prvi polovici letošnjega leta, strojna oprema pa 
naj bi se nahajala v ohišju telefona iPhone 8.  
Ne preseneča, da naj bi podjetje Apple že v 
prvem četrtletju letošnjega leta za prodajo izde-

lalo okoli 6 milijonov primerkov novih pametnih 
mobilnih telefonov iPhone SE2, ki bodo na voljo 
tudi pri nas. Glede na napovedi naj bi prihajajo-
či pametni mobilni telefon iPhone SE 2 v dru-
gem četrtletju predstavljal 12 odstotkov celotne 
prodaje telefonov iPhone na svetovnem trgu.

microsoft 

Še ena težava za 
uporabnike zastarelega 
sistema Windows 7
Ni več skrivnost, da so pri Microsoftu operacij-
skemu sistemu Windows 7 nedavno dokončno 
odrekli uradno podporo. Uporabniki zastarele-
ga sistema so ostali brez varnostnih popravkov, 
saj je bila brezplačna podpora zanj sredi januar-
ja dokončno odpravljena.  
Uporabniki operacijski sistemov Windows 7 so 
torej zadnji varnostni popravek prejeli 14. januar-
ja letos, in sicer v obliki redne mesečne nadgra-
dnje (paket popravkov KB4534310). Kot kaže, so 
se programerji podjetja Microsoft pri pripravi po-
pravka nekje ušteli, saj se številni uporabniki 
zastarelega operacijskega sistema pritožujejo 
nad nestabilnim delovanjem. Zaradi tega so pri 
podjetju Microsoft sprejeli odločitev, da za že od-
pisani operacijski sistem Windows 7 pripravijo še 
eno posodobitev, s katero bodo odpravili težave 
z nedavnim paketom varnostnih popravkov. 
Na žalost tudi tokrat ni šlo brez težav. Po name-
stitvi izrednega popravka so namreč določeni 
uporabniki zaznali težave z zaustavitvijo siste-
ma. Ti so namreč dobili obvestilo, da nimajo do-
volj sistemskih pravic za izvedbo omenjenega 
dejanja. Pri podjetju Microsoft so z omenjeno 
težavo sicer seznanjeni, ni pa povsem jasno, ali 

jo bodo tudi odpravili. Uporabniki operacijske-
ga sistema Windows 7 namreč vsaj uradno niso 
več upravičeni do nikakršnih popravkov.

iGre 

Fortnite z novo sezono 
postal vohunsko 
obarvan
Druga sezona drugega poglavja “battle royale” 
senzacije Fortnite je tu in nosi oznako Top 
Secret. Kot namiguje že ime, so tokrat v središču 
dogajanja tajne operacije in vohunske spletke, z 
njimi pa je svet bogatejši za nove lokacije na 
otoku, kot so: luksuzna jahta, naftna ploščad, vu-
lkansko skrivališče, dvorec, sedež tajne agencije 
ter baze s posebnimi orožji, ki jih varujejo raču-
nalniško vodeni stražarji. 
Sezona se bo zaključila 30. aprila, kar pomeni, da 
bo pospremila tudi izid novega filma o Jamesu 

Bondu No Time To Die. Prepustnica Battle Pass še 
vedno stane 950 V-Bucks oziroma slabih 10 evrov 
in prinaša nove preobleke: Maya, Agent Peely, 
Brutus, TNTina, Meowscles, Skye in Midas. Z opra-
vljanjem posebnih izzivov pa je možno svojo ko-
lekcijo obogatiti še z Deadpoolovim kostumom. 
Igralcem sta tokrat na voljo dve frakciji Ghost in 
Shadow, pri čemer opravljanje nalog za prvo prina-
ša oblačila v svetlih, za drugo pa v temnih barvah.
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.. evropska uniJa na diGitalnem področJu že vrsto let zaostaJa za naJvečJima tekmicama, zda in kitaJsko. premaJHna 
ambicioznost, razpršenost vlaGanJ, pretoGi reGulatorni okvirJi in še mnoGo razloGov Je, da Je eu vse bolJ v vloGi 
opazovalca in ne oblikovalca GlobalniH diGitalniH trendov .. 

Digitalizacija: lahko EU še ujame 
Kitajsko in ZDA?

Med 15 največjimi tehnološkimi podjetji na sve-
tu ni niti enega iz Evrope. Vsakdanjik nam krojijo 
hitro rastoča, prodorna in razvojno naravnana 
podjetja iz Kitajske in ZDA, ki Evropo vse bolj 
prehitevata tudi na področju razvoja umetne in-
teligence. Obseg vlaganj v obeh omenjenih dr-
žavah je neprimerno večji od vlaganj v Evropski 
uniji, razprave okoli novega proračuna EU (2020-
2017) pa ne kažejo večjih ambicij po financiranju 
prebojnih tehnologij na digitalnem področju.  
 
pretoGi reGulatorni okvirJi 
Evropska komisija pod taktirko Ursule von der 
Leyen je pred dnevi sicer sprejela ambiciozni 
načrt digitalne preobrazbe, ki med drugim Ko-
misiji narekuje pripravo predloga o razvoju 
umetne inteligence v prvih 100 dneh mandata. 
Strategijo, poimenovano Oblikovanje digitalne 
prihodnosti Evrope, je v palači Berlaymont 
predstavila skupina “najmočnejših” komisarjev, 

digitalni načrt pa bo dopolnila še strategija o 
uporabi podsatkov in bela knjiga o umetni inte-
ligenci. Ne glede na velike besede in nesporne 
ambicije Komisije, se ni mogoče upreti občutku, 
da je Evropska unija predvsem talka obširnih 
strategij, ki opisujejo “kako loviti ribe”, le-te pa 
obširno in precej hitreje lovijo na drugi strani 
Atlantika. Zatakniti se utegne že pri vprašanju 
uporabe tehnologij, ki posegajo na področje 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Nemči-
ja, denimo, razmišlja o uvedbi tehnologije pre-
poznave obrazov, ki bi omogočila avtomatično 
identifikacijo “nevarnih” potnikov in oseb na jav-
nih prireditvah, česar se v mnogih državah čla-
nicah, vključno s Slovenijo, močno otepajo. 
Ključna bo tudi regulacija uporabe “big data”, 
brez katerih si razvoja umetne inteligence ni 
mogoče zamisliti ter ureditev etičnih dilem. 
Pri tem trčimo na težavo, na katero že vrsto let 
opozarjamo predstavniki strokovnih združenj in 

gospodarskih zbornic. Evropski regulatorni 
okvir je pogosto pretirano tog, restriktiven in ni 
dovolj razvojno naravnan. Povsem jasno je, da 
nacionalne zakonodaje na digitalnem področju 
ter evropske direktive in uredbe, ki jih usmerjajo, 
vselej zaostajajo za hitrim razvojem na področju 
informacijskih tehnologij in novih oblik komuni-
kacij, povrh vsega pa je zakonodaja v 27 drža-
vah članicah pogosto različna. Zato je želja bru-
seljskih uradnikov, da prihodnji digitalni ustroj 
EU čim bolj poenotimo, pravilna in nujna. A ob 
tem ne smemo mimo vprašanja konkurenčnos-
ti EU kot celote – sprejemanje prestrogih in pre-
ozkih predpisov na digitalnem področju, ki ne 
pozna fizičnih meja, bo kljub dobrim namenom 
povzročilo odtok tehnoloških podjetij v odha-
hajočo članico Veliko Britanijo (ki ima prav 
takšne prebege v genskem zapisu brexita) ter še 
obsežneje v ZDA, Kitajsko, Indijo in druge teh-
nološke velesile. 

Belkin že 35 let ustvarja izdelke, ki vam poenostavljajo 
življenje in vam omogočajo, da v celoti izkoristite 
tehnologijo. Zagotavlja, da je vsak izdelek zasnovan 
premišljeno, izdelan iz najkakovostnejših materialov 
in temeljito preizkušen.

Kombinacija obsežnih raziskav in razvoja z več kot tremi 
desetletji izkušenj omogoča, da smo za vas pripravljeni, 
ne glede na prihodnost.

Inovativnost je jedro kakovosti
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sloveniJa iz leta v leto nižJe 
In kje je pri tem Slovenija? Čeprav še 2007 ena 
najbolj perspektivnih in hitro razvijajočih se di-
gitalnih gospodarstev (in družb), je na indeksu 
DESI (Digital Economy and Society Index) iz le-
ta v leto nižje. Tudi pri nas je strategij veliko, na-
pisane so dobro in celovito. A žal na izvedbe-
nem področju Slovenija močno zaostaja, pre-
malo pa je tudi sistemskih vlaganj v razvoj digi-
talnih kompetenc in okolja. Za hitro starajočo 
se družbo je to lahko pogubno že na srednji 
rok. Naj ponovimo nekaj misli iz decembrskega 
Foruma Slovenske digitalne koalicije: Največje 
vrzeli v Sloveniji beležimo pri uporabi interne-
tnih storitev, človeškem kapitalu, integraciji di-
gitalnih tehnologij v gospodarstvu in povezlji-
vosti. Na posameznih področjih imamo izje-

mne razvojne in gospodarske presežke, žal pa 
kot družbena celota ne znamo in ne zmoremo 
izkoristiti vseh priložnosti. Na katerih področjih 
moramo torej doseči več? Velik pomen za go-
spodarstvo bo imelo visoko zmogljivo računal-
ništvo, robotika in dodajalne proizvodnje (3D 
tiskanje, t.i. additive manufacturing); ključno bo 
zagotavljati visoko raven kibernetske varnosti, 
umestitev umetne inteligence in kvantnega ra-
čunalništva kot novih tehnoloških mega tren-
dov, povečati vlogo tehnologije obsežnih po-
datkov in kripto tehnologij ter v vseh starostnih 
skupinah izboljšati digitalno pismenost in ve-
ščine prebivalstva (v okviru formalnega izobra-
ževalnega sistema in pri vseživljenjskem učenju 
zaposlenih in starejših). Seveda pa nobeden od 
navedenih ukrepov ne bo možen brez spod-

Jaka Repanšek 
(univ. dipl. pravnik, MBA) je specialist za pravo 
in management medijev, komunikacij in digi-
talnega poslovanja ter vodja sekcije za regu-
lativo in okolje Slovenske digitalne koalicije.

budnega regulatornega okolja, ki bo omogo-
čalo razmah digitalnega gospodarstva in digi-
talizacijo drugih industrijskih sektorjev ter pod-
ročij družbe. 
Srečno, e-sLOVEnia in e-EU.

EXIR 2.0
DO
5MP WDR H.264+ EXIR 2.0

DO
4MPH.265+
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.. danes Je laHko pametni dom vsak dom, ki mu dodamo ustrezne pametne naprave. te se povežeJo v internet in med seboJ tudi 
komuniciraJo. vsako takšno napravo laHko upravlJamo s pametnim telefonom, kar naredi naše živlJenJe še bolJ udobno ..

Pametni dom je dom prihodnosti

Pametni domovi počasi, a vztrajno vstopajo v 
naša življenja. Marsikatero opravilo je s pametni-
mi napravami, ki sestavljajo pametni dom, lažje 
in bivanje bolj udobno. Hkrati z vsemi pred-
nostmi pa se moramo zavedati tudi nevarnosti, 
ki nam pretijo, ko pametne naprave povežemo 
v internet. 
Če malce posplošimo, pametni dom v prvi 
vrsti pomeni manj stroškov, več prostega časa 
in tudi večjo varnost, če le zanjo ustrezno po-
skrbimo. 
 
pametne naprave za varen dom 
Če pogledamo celotno sliko, je v pametnem 
domu veliko bolj kot razvajanje, pomembna 
varnost. In pametni dom je na področju varnos-
ti naredil ogromno. Pred leti smo ob omembi 
varnostnega sistema pomislili na alarm in kame-
ro, ki niti slučajno ni prikazovala slike vrhunske 
kakovosti, kakršne so kamere zmožne prikazo-
vati danes. Poleg tega je kamera zgolj snemala 
dogajanje, ki smo si ga lahko kasneje ogledali. 
Danes kamere snemajo v visokih resolucijah, 
imajo nočni vid, obveščajo nas, ko zaznajo giba-
nje, ločijo med človekom in hišnim ljubljenč-
kom in podobno. 

Poleg tega lahko imamo v pametnem domu pa-
metno osvetlitev, ki se iz naših navad priuči, kdaj 
naj se določene luči prižgejo in kdaj ugasnejo. Ko 
je dom prazen, jih lahko nastavimo tako, da se ob-
našajo kot bi bili doma, kar lahko nepridiprave od-
vrne, preden bi utegnili vstopiti v nepremičnino. 
Pri kamerah pa navdušuje še ena stvar. Ne ločijo 
le med človekom in živaljo - ločijo tudi med 
dvema različnima človekoma. Kameri lahko na-
ročimo, naj nas obvesti, ko pride v prostor točno 
določena oseba. Tako bomo vedeli, kdaj je prišel 
domov šolar ali pa na kameri pogledamo, če je s 
starejšo mamo, ki živi sama, vse v redu. 
Nekateri menijo, da pametni dom ni za starejše, 
a mi smo prepričani v nasprotno. Vzemimo za 
primer pametni zvonec. Ko nekdo pozvoni, sta-
rejši osebi ni treba niti vstati, saj lahko preveri 
kdo je pred vrati in jih celo odklene iz udobja 
dnevne sobe. 
 
za varnost poskrbiJo tudi senzorJi 
Senzorji, ki nas opozorijo ob razlitju vode in na 
pametni telefon pošljejo obvestilo, senzorji za 
dim, pa senzorji za ogljikov dioksid… To so le tri-
je izmed senzorjev, ki si jih lahko omislimo, da je 
naš dom in da smo mi, ki smo v njem, čim bolj 
varni. Ko nas senzor obvesti o puščanju vode ali 
plina, lahko kar na pametnem telefonu pogle-
damo sliko s kamere in kaj hitro ocenimo, kako 
resna je težava in kakšne ukrepe zahteva. 
 
prezračevanJe, oGrevanJe, HlaJenJe… 
Prezračevanje je velika prednost pametnih do-
mov. S prezračevalnim sistemom bo namreč vaš 

dom “dihal”, preprečili boste tudi razvoj plesni. 
Kakovost zraka je izredno pomembna, saj lahko, 
če zanjo ne poskrbimo, privede do zdravstvenih 
težav. Nadzor vlage in prezračevanje bi morala 
biti na prvem mestu, ko načrtujemo dom, v ka-
terem se bomo dobro počutili. Poleg prezrače-
valnih sistemov danes poznamo tudi okna, ki se 
samodejno odpirajo in zapirajo ter prezračijo 
stanovanje, tudi kadar vas ni doma. Spremljajo 
kakovost zraka v prostoru, vedo, kakšno je vre-
me, spremljajo napoved ter glede na to prilaga-
jajo svoje delovanje. 
V pametnem domu lahko ogrevanje in hlajenje 
nastavimo za vsak prostor posebej, tako da je 
tudi poraba energije za ogrevanje in hlajenje 
prostorov kar najmanjša. V kombinaciji z ostali-
mi elementi pametnega doma lahko porabo 
minimaliziramo. Če si omislimo še toplotno čr-
palko v kombinaciji s talnim ogrevanjem, je lah-
ko poraba res minimalna, prihranki pa temu pri-
merno ogromni. 
Pri ogrevanju in hlajenju so nam lahko v pomoč 
tudi pametna senčila. Poleti, ko sonce posije v 
prostor, se samodejno spustijo in tako poskrbijo, 
da se stanovanje ne segreje preveč. Če je pole-
tje zares vroče, jim na pomoč priskoči klimatska 
naprava. Če sta obe pametni napravi povezani s 
termostatom in med seboj tvorita ekipo, ki bo 
poskrbela, da bo v vašem domu temperatura 
vedno prijetna. 
Pozimi, ko so temperature nižje, se slika obrne. 
Rolete se ob močnem soncu dvignejo, da vaše-
mu ogrevanju priskočijo na pomoč z energijo 
sonca. 

www.mlcljubljana.com

MANAGEMENT POSLOVNO
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POSLOVANJE
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bela teHnika, vtičnice… 
Naprav, ki so del pametnega doma in jih lah-
ko upravljamo na daljavo, je vse več. Pečice, 
mešalniki, indukcijske plošče, pralni in pomi-
valni stroji. Vse to so naprave, ki jih lahko priži-
gamo in ugašamo tudi preko mobilnega tele-
fona, če le to omogočajo. Konec koncev je 
lahko z internetom povezan tudi hladilnik, ki 
nam pove, katera živila moramo kupiti ob 
naslednjem obisku trgovine. Obstajajo tudi že 
takšni hladilniki, ki - ko zaznajo, da določene-
ga živila v hladilniku ni več - naročilo pošljejo 
kar sami, ustrezna služba pa nam jih dostavi. 
Pri nas zadeva sicer še ni tako razvita, a se lah-
ko v naslednjih letih zagotovo nadejamo, da 
tudi to ne bo nič nenavadnega. 
V domovih srečamo tudi vse več pametnih vtič-
nic, ki so cenovno zelo dostopne, nanje priklju-
čimo določeno napravo, vtičnico pa lahko up-
ravljamo na daljavo. Predstavljajte si, da si zjutraj 
zlikate srajco, odidete v službo in sredi poti ugo-
tovite, da niste popolnoma prepričani, ali ste li-
kalnik ugasnili. Če je priključen v pametno vtič-
nico, preprosto prekinete dotok elektrike in 
skrbi ne bo več. 
 
ali sploH kaJ privarčuJem? 
Čeprav je začetna investicija v pametni dom 
lahko nekoliko višja od običajne, boste na dolgi 
rok privarčevali. Samodejna regulacija tempera-
ture v hiši, izklop ogrevanja v prostorih, v katerih 
se ne zadržujete, izklop luči s pomočjo senzorja 
gibanja. Sistem optimizira kup stvari - vse to pa 
vodi v prihranke. Res, da je vsaka od naštetih 
naprav porabnik energije, in več kot jih boste 
imeli, večja bo poraba. A so hkrati to naprave, ki 
bi jih imeli, tudi če ne bi bile pametne, poraba 

pa bi bila v vsakem primeru višja, saj se ne bi sa-
modejno ugašale in bi bile verjetno že v osnovi 
energetsko bolj potratne. 
 
več kot zGolJ zvočniki 
Ko imamo enkrat naprave povezane v internet 
in med seboj, jih lahko upravljamo tudi gla-
sovno. Pametni zvočniki niso več zgolj napra-
ve, ki oddajajo zvok. Vgrajene imajo mikrofone 
in poslušajo naša navodila. Postanejo naš 
osebni pomočnik in prek njih upravljamo z 
vsemi povezanimi napravami. Z glasovnimi 
ukazi lahko tudi brskamo po spletu in zvočnik 
sprašujemo, kar nas v danem trenutku zanima. 
Ponudnikov pametnih asistentov je vse več, 
najbolj uveljavljene pa so rešitve Googla s 
svojim asistentom, potem je tu še Amazonova 
Alexa in pa Apple Siri. 
Ko kupujete naprave, morate biti predvsem 
pozorni, da so združljive z vašim sistemom, v 
nasprotnem primeru si z njimi ne boste mogli 
kaj prida pomagati. Prav tako se je pametno 

pozanimati ali naprave delujejo ob izpadu in-
ternetne povezave. Izredno pomembno je tu-
di, kako je pri napravah poskrbljeno za varnost, 
v nasprotnem primeru bo lahko heker, ki bo 
vdrl v vaš sistem, imel dostop do kamer in vseh 
funkcij pametnega doma, do katerih lahko do-
stopate sami, verjetno pa je to zadnje, kar bi 
želeli imeti na vašem seznamu želja. 
 
domače elektrarne in električni 
avtomobili 
Pametni domovi so pogosto opremljeni z do-
mačimi sončnimi elektrarnami in hranilniki 
energije. S tem pridemo do dodatnih prihran-
kov, dom pa postane še manj energetsko potra-
ten ali celo samozadosten. Če razmišljamo ne-
koliko širše, si lahko omislimo električen avto-
mobil, ki ga polnimo z doma pridelano energijo 
in prihranili bomo tudi pri vožnji oziroma gori-
vu. Možnosti so neskončne, sami pa se morate 
odločiti, kakšne so vaše zmožnosti in kako daleč 
ste pripravljeni iti.
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Varnostna rešitev Check Point IoT 

Kibernetska varnost, ustvarjena za IoT
.. povezovanJe interneta stvari (iot) v vaše omrežJe prinaša oGromno koristi, Hkrati pa vas izpostavlJa vse poGosteJšim in resneJšim 
kibernetskim GrožnJam. zato potrebuJete ustrezno rešitev ..

Od IP kamer do pametnih dvigal in od medicin-
skih naprav do industrijskih krmilnikov. Naprave, 
povezane v internet stvari so same po sebi ran-
ljive in podvržene hekerskim vdorom. 
 
iot okolJa so vedno bolJ kompleksna 
Mnoge od teh naprav delujejo celo z neprimer-
no programsko opremo, so napačno konfiguri-
rane ali uporabljajo nezavarovane komunikacij-
ske protokole. Poleg tega imajo podjetja pogos-
to veliko naprav različnih proizvajalcev, mode-
lov naprav in različnih funkcionalnosti, ki so po-
vezane v omrežje, ne da bi kdo kaj o tem vedel. 
In medtem, ko IoT okolja postajajo vedno bolj 
zapletena in kompleksna, jim varnostne rešitve 
pogosto ne sledijo. Varnostna vrzel pa povečuje 
tveganje za uspešen kibernetski napad, ki lahko 
naprave uniči, jih zgolj poškoduje ali pa napada-
lec z njimi manipulira in jih uporablja za okužbo 
drugih sistemov istega omrežja. Zato je čas, da 
ukrepate in ostanete na varni strani. 
 
kaJ rešitev zmore? 
Check Point analizira tveganja IoT, tako da iz-
postavi vsa tveganja, povezana z internetom 
stvari v vašem sistemu. Varnostna rešitev Check 
Point nudi celovito spletno varnostno rešitev za 
različna IoT okolja, vključno s pametnimi pisar-
nami, pametnimi stavbami, industrijo in zdra-
vstvenimi storitvami. Rešitev Check Point orga-
nizacijam omogoča, da preprečijo napade, po-
vezane z IoT. Rešitev je zlahka razširljiva in ne 
moti kritičnih procesov. Neprestano izvaja celo-
vito analizo tveganja celotnega IoT okolja, da bi 
izpostavila vsa tveganja, ki so v določenem tre-
nutku povezana z vašimi napravami. 

analiza tveGanJa temelJi na treH viriH: 
• IoT Discovery – samodejno prepozna vse na-

prave ter analizira njihovo vedenje v realnem 
času ter odkrije nepravilnosti. Sistem je spo-
soben prepoznati na tisoče IoT profilov v ce-
lotnem podjetju. 

• Ocena tveganja vdelane programske opreme 
– izpostavlja pomanjkljivosti v varnosti, ki so 
povezane z že vdelano programsko opremo 
vsake povezane naprave (vključno s šibkimi 
poverilnicami, sumljivimi domenami in na-
pačnimi konfiguracijami). 

• Specifične grožnje IoT - -Check Point prepoz-
na trende groženj IoT in zlonamerne vzorce 
prek Check Point’s ThreatCloud, ki spremlja 
najnovejše kazalnike groženj iz na milijone 
povezanih sistemov in IoT naprav po vsem 
svetu. 

Ingram Micro Ljubljana, d.o.o.
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

T: +386 1 600 25 80
E: allslovenia@ingrammicro.com

W: si.ingrammicro.eu

Check Point je sposoben samodejne segmenta-
cije, s tem da zmanjšate izpostavljenost tvega-
njem s samodejno ustvarjenimi IoT politikami. 
Na podlagi samodejne analize vam to prihrani 
mesece ročne konfiguracije in zagotavlja, da so 
vaše IoT naprave varne od trenutka, ko se pove-
žejo v omrežje. Samodejno ustvarjeni pravilniki 
takoj zmanjšajo možnost napada. Segmentacija 
omogoča le pooblaščene dostope do IoT 
naprav in zagotavlja napravam, da uporabljajo 
ustrezne komunikacijske protokole. 
Check point preprečuje nevarnosti tako, da blo-
kira znane in neznane napade, povezane z IoT, 
preden bi lahko bila naprava ogrožena. To vklju-
čuje tudi zaščito nepovezanih naprav, ki deluje-
jo s starimi operacijskimi sistemi in programsko 
opremo. Ob tem nikoli niso moteni kritični pro-
cesi in poslovanje.    (P.R.)
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.. daikin Je konec pretekleGa leta na trG lansiral novo toplotno črpalko daikin altHerma 3 H Ht, ki Jo odlikuJeJo vrHunska 
učinkovitost, perfekten dizaJn in udobJe brez Hrupa ..

Airabela 

Vroča. Močna. Tiha. Učinkovita.

Poleg tega, da jo odlikuje najvišja sezonska učin-
kovitost (A+++), je njena prednost tudi ta, da za 
svoje delovanje uporablja plin R32. Plin je ekolo-
ško kar 3-krat bolj prijazen okolju, njegova cena 
pa je občutno nižja od cene plina R410a, ki ga 
vsebujejo toplotne črpalke starejšega tipa. Nje-
na elegantna zunanja enota s črno rešetko in si-
vim mat ohišjem je prejela kar dve nagradi za di-
zajn (Red Dot Product Design Award in If Desi-
gn Award). 
Ena od prednosti Altherme 3 H HT je zagotovo 
tudi ta, da jo je mogoče vgraditi tako v novo-
gradnje kot na objekte starejše gradnje in pri-
ključiti na že obstoječ radiatorski sistem. Prav to 
so naredili v podjetju Airabela; dobavili so na-
mreč prvo enoto najnovejše in najučinkovitejše 
Daikinove toplotne črpalke, ki je bila vgrajena in 
zagnana v Sloveniji.
 
še nekaJ karakteristik 
Nova toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H HT 
omogoča delovanje do zunanje temperature 
-28 °C ter temperaturo izhodne vode do 70 °C 
(tudi pri zunanji temperaturi -15 °C brez upora-
be rezervnih grelnikov). Vgrajen ima visoko 
učinkovit kompresor z dvojnim direktnim vbriz-
gom, ki ohranja moč kljub nižjim zunanjim tem-
peraturam. En sam ventilator znižuje raven hru-
pa, zaradi česar je zunanja enota izredno tiha: 

od 35 dB (A) na oddaljenosti 3 metre, kar je, za 
primerjavo tišje od žuborenja potočka. Na voljo 
je v več različicah, in sicer z močjo 14 kW, 16 kW 
ali 18 kW. Ima izredno visoko vrednosti SCOP, ki 
meri letno porabo energije in učinkovitost og-
revalnega sistema. Njena hidro split zunanja 
enota omogoča tako ogrevanje kot hlajenje. 
Notranjo enoto odlikujeta sodoben in kompak-
ten dizajn, moč jo je dobiti v dveh barvah, in si-
cer v beli in srebrni. 
 
intuitivna izkušnJa upravlJanJa 
temperature v prostoru 
Temperaturo v prostoru lahko upravljate s krmil-
nikom Daikin Madoka, ki je bil razvit prav za 3. 
generacijo Daikinovih toplotnih črpalk, kamor 
sodi tudi Daikin Altherma 3 H HT. 
Je tanek, eleganten in kompakten ter ustreza 
standardnim elektroinštalacijskim odprtinam, 
prav tako pa ustreza tudi vsem stilom notra-
njega opremljanja, saj ga je mogoče dobiti v 
treh različnih barvah – srebrni, črni in beli. Za 
svoj dizajn je bil tudi upravljalnik nagrajen z 
nagradama Red Dot Product Design Award in 
If Design Award. Prefinjeno obliko dopolnjuje 
Madokin unikaten modri krožni zaslon. Pred-
stavlja jasne vizualne reference z velikimi šte-
vilkami, ki jih je mogoče enostavno prebrati. 
Funkcije krmilnika so dostopne s tremi tipka-

mi na dotik, ki združujejo intuitiven nadzor s 
preprosto prilagodljivostjo za izboljšano upo-
rabniško izkušnjo. Omogoča dva načina prika-
za informacij: standarden in podroben. Prav 
tako omogoča izbiro načina delovanja (ogre-
vanje, hlajenje ali samodejno oz. avtomatsko), 
nastavitev želene sobne temperature in nad-
zor temperature sanitarne vode. Upravljalnik 
se posodablja prek Bluetootha, za kar potre-
bujete aplikacijo Madoka Assistant, ki je na 
voljo v storitvi Google Play in Apple Store. S 
pomočjo aplikacije je mogoče urejanje tudi 
naprednejših nastavitev in funkcij, med dru-
gim načrtovanje urnikov delovanja, sledenje 
porabi energije v določenem časovnem in-
tervalu (dan, mesec, leto), nastavitev tempe-
raturnih omejitev, ki preprečujejo prekomer-
no ogrevanje/hlajenje in s tem prekomerno 
porabo energije ter drugih funkcij, ki omogo-
čajo prihranek energije. 
 
dobro Je vedeti 
Toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H HT je viso-
ko učinkovita in ena izmed najboljših toplotnih 
črpalk ta hip na trgu, njena vgradnja je subven-
cionirana s strani Eko sklada. Za več informacij o 
delovanju, nakupu in montaži pa stopite v stik s 
podjetjem Airabela, vodilnim distributerjem Da-
ikinovih naprav v Sloveniji.   (P.R.)



  Računalniške novice februar 202020

PREDSTAVITEV

»

»

.. svet okoli nas Je z vsakim trenutkom HitreJši. ta Hitrost pripelJe vedno več sprememb in novosti. eden bolJ sodobniH načinov 
prilaGaJanJa na spremembe in tempo živlJenJa Je avtomatizaciJa ..

ŠUMI ELECTRONICS d.o.o.
Poslovna cona A 22

4208 Šenčur

Tel: 04/20-14-470
info@chameleon.si 
www.chameleon.si

Avtomatizacija postaja del našega vsakdana, 
naši mobilni telefoni lahko že samostojno opo-
zarjajo na razne dogodke, vam brez težave 
popravljajo slike, vse kar potrebujejo je le nekaj 
pritiskov zaslona na dotik. 
Pametne zapestnice in ure so postale že del naše-
ga telesa, saj nas vsak trenutek opozarjajo na to, 
ali se dovolj gibljemo, kakšen je naš utrip in nas 
obveščajo o vseh prejetih obvestilih. Avtomatiza-
cija in umetna inteligenca sta prisotni že prav 
povsod - razen v naših domovih. Tam se jima ne-
kako ne uspe zasidrati. Klime, televizije, centralne 
napeljave in ozvočenje. Vse v večini domov delu-
je preko številnih daljinskih upravljalnikov, s kateri-
mi vsem tem napravam sporočamo le nekaj 
preprostih ukazov. Urnike prižiganja in ugašanja 
teh naprav določimo le tako, da stopimo do up-
ravljalnika ob določeni uri in nanj pritisnemo. 
Termostati naših kurjav brez kakršnekoli pameti 
povečini sedijo na naših stenah in meljejo le nekaj 

osnovnih informacij o tem, kdaj naj se gretje vklo-
pi ali izklopi. Ko nismo v njihovi bližini, te naprave 
delujejo le tako dobro kot smo jih nastavili, pre-
den smo od doma odšli. V tem hitrem in spremi-
njajočem svetu to ne bi smelo biti dovolj. Čas je, 
da se omogoči vsakemu domu, da se vsaj malo 
premakne v korak s časom in se avtomatizira. Čas 
je, da tudi domovi postanejo pametni, mi pa zač-
nemo upravljati z njimi ne glede na to, kje smo. 
 
cHameleon – enostaven in uGoden

Kot enega bolj zanimivih pametnih domov, ki 
smo jih testirali v zadnjem času, se je izkazal 
prav Chameleon pametni dom, ki je resnično 
enostaven za nastavljanje in zelo ugoden. Celo-
ten sistem lahko brez težav upravljate preko 
aplikacije na mobilnem telefonu (Android in 
IOS) in naprave med seboj poljubno povezujete 
v družine. Paket vsebuje vse, kar potrebujete za 
popoln nadzor doma, zanj pa ne potrebujete 
nobenega “HUB-a”, le brezžično povezavo z do-
mačim internetnim omrežjem. 
 
vtičnice, kamere…
Če vas skrbi, ali ste določeno napravo vklopili ali 
izklopili, je ta skrb zdaj odveč, saj jo boste lahko 
brez težave upravljali s Chameleon pametno 
vtičnico, ne glede na to, kje ste. S pametno vtič-
nico lahko beležite tudi porabo elektrike na nap-
ravi, ki je vanjo vklopljena. Če želite upravljati več 
naprav naenkrat, lahko namesto pametne vtič-
nice uporabljate Chameleon pametni razdelilec. 
Potem je tu zanimiva Chameleon pametna Wi-

-Fi varnostna kamera, ki jo lahko na daljavo ob-
račate v katerokoli smer želite, sama bo zaznava-
la zvok preko vgrajenega mikrofona, preko 
zvočnika pa se boste lahko pogovarjali z oseba-
mi v sobi. Kamera se poleg zaznavanja zvoka in 
z režo za microSD kartico ponaša tudi z zaznava-
njem premikanja in nočnim vidom, tako da nje-
nemu budnemu očesu ne bo ušla nobena pod-
robnost. Mnogi jo uporabljajo tudi bolj informa-
tivno, da z njo preverijo, ali je novorojenček za-
res zaspal, ali so ostareli starši v redu. Seveda pa 
se odlično obnese tudi kot varnostna kamera. 
Se vam je že kdaj zgodilo, da niste bili prepriča-
ni, ali ste zaprli vrata in ali je tisto okno v vašem 
stanovanju še vedno odprto. Brez skrbi - s Cha-
meleon pametnim senzorjem za okna in vrata 
boste imeli tudi to vedno pod nadzorom. Prav 
tako vas bo aplikacija vedno opozorila, ko se ok-
na ali vrata odprejo ali zaprejo, kar bo še pove-
čalo varnost vašega doma. 
 
znebite se dalJincev

Doma porabite ogromno časa s tem, da najdete 
pravi daljinski upravljalnik? S Chameleon pame-
tnim IR vmesnikom boste rešili tudi to težavo. 
Postavite ga na čim bolj odprt prostor v sobi in 
ga seznanite z vsemi daljinskimi upravljalniki, ki 
jih uporabljate. Tako boste lahko s pritiskom 
enega gumba na vašem mobilnem telefonu 
upravljali klime, televizije, radio stolpe, grelnike 
in še več. Na daljinske upravljalnike pa lahko po-
zabite. 
Poleg kraje sta dve največji skrbi v naših domo-
vih poplava in požar. Ničkolikokrat se lahko zgo-
di, da dotrajane cevi počijo, popusti star pralni 
stroj ali pa enostavno pozabite hrano na štedil-
niku. Chameleon pametni detektor dima in 
Chameleon pametni senzor vode vas bosta 
vedno opozorila, če pride do požara ali razlitja. 
Če želite doma nadzorovati tudi temperaturo in 
vlago, lahko to storite s Chameleon pametnim 
senzorjem 3v1. Nastavite lahko območje tem-
perature in vlage, senzor pa vas bo na to opo-
zarjal v primeru, da je katera od meritev višja ali 
nižja od dovoljene. S Chameleon pametnim do-
mom si lahko ustvarite tudi prijeten ambient s 
Chameleon pametno ambientno lučko.  
Več o rešitvah najdete na www.chameleon.si. (P.R.)

ŠUMI ELECTRONICS 

Čas je, da tudi domovi postanejo 
pametni
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.. odločitev, kako bomo oGrevali svoJ dom Je zelo pomembna, saJ načina oGrevanJa po vseJ verJetnosti v naslednJiH nekaJ letiH ne bomo 
spreminJali. prav zato Je toliko bolJ pomembno, da pred odločitviJo dobro razmislimo ..

GATOM 

IR paneli so odlična rešitev za vsak dom

GATOM d.o.o., 
Groharjeva 18, Kamnik

Poslovna enota:
Usnjarska 9, Kamnik
+ 386 (0)30 679 722

info@zdravoogrevanje.si
www.zdravoogrevanje.si

Načinov ogrevanja doma je ogromno, pred-
vsem pa je razlika v udobju in stroških, ki jih bo-
mo zanj namenili. 
Zagotovo je ogrevanje z IR paneli eno bolj 
varčnih in učinkovitih, s tem pa tudi zanimivejših 
načinov ogrevanja v zadnjem obdobju. Nekateri 
ga poznajo, drugi so zanj slišali, a o tem ne vedo 
dovolj, za tretje je IR ogrevanje popolna novost. 
 
zakaJ ir paneli? 
Prav IR paneli se najbolj približajo naravnemu 
procesu segrevanja. Delujejo tako, da posname-
jo sončne žarke in že pri nižjih temperaturah 
ustvarijo občutek ugodja. Primerni so za vse 
prostore, od dnevnih sob do kopalnic. Pritrdimo 
jih lahko na stene, les, keramiko, pa tudi na mav-
čne plošče in druge podlage. Ker gre za modu-
larni sistem ogrevanja, ima vsak izmed prosto-
rov svoj termostat, s katerim lahko prilagajamo 
temperaturo. 
 
skoraJ neopazni in izredno učinkoviti 
IR paneli EKOWERM so izbira za zahtevne kupce, 
ki vedo, kaj so kakovost, trajnost in konec kon-
cev tudi estetika. IR paneli EKOWERM so v celoti 
izdelani v EU. Vsekakor sta prednosti tudi 10-le-
tna garancija in 30 let pričakovane življenjske 
dobe. Paneli EKOWERM so brez okvirja, bele 
barve (bela prašno barvana kovina), v prostoru 
pa jih lahko namestite na steno ali na strop, kjer 
bodo skoraj neopazni. 
Če izpostavljamo prednosti izdelka, zagotovo ne 
moremo mimo tega, da se ponaša z izredno učin-
kovitostjo in do 70 odstotkov nižjo temperaturo 
hrbtne strani panela, ki je obrnjena proti steni. 

kaJ pa stroški? 
Prav poraba je največja prednost IR panelov. V 
primerjavi z drugimi energenti, ponujajo IR 
plošče enega izmed najcenejših in najbolj 
udobnih načinov ogrevanja. Glede na ostale 
energente, kot so kurilno olje, plin, električni ra-
diatorji ali leseni peleti, boste prihranili od 15 do 
70 odstotkov energije. Manj bi najverjetneje po-
rabili s toplotno črpalko, a je investicija pri toplo-
tni črpalki vsaj še enkrat tolikšna. 

upravlJanJe na dalJavo 
V pametnih domovih lahko ogrevanje z IR pane-
li reguliramo s pametnim termostatom preko 
telefona, tablice ali računalnika. Digitalni termo-
stat SMART WIFI omogoča nadzor nad ogreva-
njem kjerkoli in kadarkoli, imeti pa morate 
dostop do interneta. Kjerkoli ste, lahko preverite 
trenutno stanje v vašem domu in po potrebi tu-
di spreminjate nastavitve termostata. 
 
ponudnik Je klJučen 
Da pri nakupu, montaži in konec koncev upora-
bi IR panelov vse poteka kot mora, je ključen tu-
di ponudnik. V podjetju Gatom stranki zagotovi-
jo strokovno svetovanje na podlagi večletnih iz-
kušenj, ponašajo pa se tudi z izredno široko pa-
leto IR panelov. 
Nudijo brezplačno strokovno svetovanje in 
načrt postavitve panelov, brezplačen informa-
tivni izračun porabe energije, brezplačno dosta-
vo in hitro ter kakovostno montažo po vsej Slo-
veniji, ob doplačilu tudi v hrvaški Istri. 
Številne zadovoljne stranke potrjujejo tudi nji-
hovo hitro odzivnost in dobavo materialov. 

»Vložek pri IR panelih se nama je zdel v primerja-
vi z ostalimi, standardnimi izvedbami ogrevanja, 
občutno nižji. Tako sva kontaktirala kar nekaj po-
nudnikov in se na koncu odločila za Gatom. Od-
zivnost je bila hipna, držali so se vseh dogovo-
rov in tako sva se odločila za nakup. Danes, ko so 
tu hladni dnevi in prihaja zima, ne moreva skriti 
navdušenja”, je le eno številnih mnenj zadovolj-
nih uporabnikov. 
V primeru, da IR paneli za stranko niso optimal-
na rešitev, nudijo tudi druge možnosti, ki jih naj-
dete na spletni strani gatom.eu.  (P.R.) 

Za bralce RAČUNALNIŠKIH NOVIC in 
obiskovalce SEJMA DOM v podjetju 

GATOM nudijo do
40 odstotkov popusta 

ob nakupu IR panelov in 
termostatov blagovne znamke 

EKOWERM. 
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iRobot Roomba 

Z Roombo s9+ bo vaš dom vedno čist 
.. če niste eden tistiH, ki z veselJem poprimeJo za sesalec, a bi vseeno radi imeli doma tla ves čas čista, so vam pametni izdelki podJetJa irobot 
pisani na kožo ..

Kaj je lepšega kot oditi v službo, na sprehod ali na 
dopust ter se vrniti v čisto stanovanje, ne da bi 
mignili. Moderna tehnologija nam to omogoča že 
kar lep čas, a so današnji robotski sesalniki, če jih 
primerjamo s tistimi izpred nekaj let, nekaj povsem 
drugega. Prvo je to, da se nanje res lahko zanese-
mo. Poleg tega lahko posesajo veliko večje površi-
ne, določamo lahko, kje in kateri prostor naj pose-
sajo, upravljamo jih lahko na daljavo in nekatere 
celo s pomočjo glasovnih asistentov. So pravi po-
močniki pametnih (pa tudi vseh ostalih) domov.
Najnovejši robotski sesalniki so polni tehnologi-
je, ki nam omogoča, da lahko nanje dejansko za 
nekaj časa pozabimo, svoje delo pa opravljajo 
dan za dnem - in to z odliko. 
 
pozabite na praH, ki ostaJa v kotiH 
Robotski sesalnik Roomba s9+ s polnilno posta-
jo Clean Base, ki po vsakem čiščenju sesalnik 
izprazni, je najnovejša pridobitev podjetja 
iRobot. Sicer to ni prvi sesalnik izpod rok podje-
tja iRobot, ki to zmore, je pa prvi, ki ima 30 od-
stotkov širše dvojne gumijaste krtače, poleg te-
ga pa ima nova Roomba s9+ posebej zasnova-
no krtačo za kote. Ta ima zdaj pet krakov, ki do-
sežejo umazanijo in ostanke tudi v najbolj ne-
dostopnih kotih in jo usmerijo na pot gibanja 
Roombe, da jih ta lahko doseže. 

Kote bolje očisti tudi zato, ker je spredaj kvadra-
tne oblike in nič več okrogla, kot smo bili vajeni 
do sedaj. Napredni senzorji ves čas preiskujejo 
okolico in robotu pomagajo, da se še bolj pribli-
ža stenam in seže čim globje v kot. Specifično 
obliko za učinkovitejše čiščenje po robovih in 

posebni stranski krtači za čiščenje kotov so poi-
menovali PerfectEdge – torej tehnologija, ki po-
skrbi, da boste tudi v kotih zaman iskali ostanke 
umazanije. Že sama oblika da vedeti, da zadeva 
deluje, kar se je potrdilo tudi v praksi. Vsaka krta-
ča ima posebno gumijasto površino, ki je vedno 
v stiku s podi vseh vrst, pa naj gre za trde povr-
šine ali za preproge. 
Senzorji Dirt Detect zaznajo tudi, kateri predeli 
vašega doma so najbolj potrebni čiščenja. Tako 
se jim lahko Roomba posveti še bolj temeljito. 
Nova Roomba s9+ sesa še bolj globinsko, saj s 
posebno funkcijo Power Boost samodejno po-
veča sesalno moč na preprogah, tristopenjski 
sistem čiščenja pa temeljito pobere zažrto uma-
zanijo in dlake domačih ljubljenčkov. 
Polnilna postaja, ki po vsakem sesanju Roombo 
izprazni, je opremljena z vrečko, ki zdrži do 60 
dni, kot smo to spoznali že pri Roombi i7. Tako 
lahko na sesanje za nekaj tednov kar pozabite, 
stanovanje pa bo kljub temu vsak dan brezhib-
no čisto. Če ji med sesanjem zmanjka baterije, 
se odpravi na polnilno postajo, nato pa z delom 
nadaljuje tam, kjer je prej zaključila. Tako bo lah-
ko brez posredovanja zagotovo posesala celot-
no nadstropje vašega doma. Zapomni si lahko 
celo do 10 nadstropij. Brez težav si zapomni na 
primer tlorisa dveh različnih stanovanj.  
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spoznala bo vsako podrobnost 
Roomba pri prvem sesanju začne s spoznava-
njem vašega doma, zato bo programska opre-
ma zelo hitro zrisala tloris stanovanja. S pomoč-
jo navigacijske tehnologije, vSLAM Roomba 
zbere več kot 230.400 podatkovnih enot na se-
kundo. S temi podatki procesor ustvari natan-
čen zemljevid vašega doma. Na našem testu je 
že v prvem poskusu zelo natančno zmapirala tri 
prostore. 
Napredna tehnologija omogoča, da sami prek 
aplikacije izberete, katere sobe naj Roomba 
očisti. Seveda lahko izberete tudi, kdaj naj prične 
s sesanjem. Prav tako vas obvesti, ko delo zaklju-
či. Skratka, možnosti je ogromno. 
Kateri prostori potrebujejo čiščenje in kdaj ga 
potrebujejo, lahko izbirate preko aplikacije 
iRobot HOME, lahko pa tudi s pomočjo Googlo-
vega glasovnega asistenta ali Amazonove 
Alexe. Povezati se jo da tudi z IFTTT. Gre za apli-
kacijo, s pomočjo katere lahko nastavite, da se 
Roomba na primer samodejno vklopi vsakič, ko 
zapustimo dom. IFTTT torej poskrbi, da Room-
ba začne ali preneha sesati po nekem točno do-
ločenem predhodnem dogodku. Lahko nasta-
vimo tudi na primer, da se začasno ustavi, ko 
prejmemo telefonski klic in podobno. Možnosti 
je neskončno. 
Kot smo pri teh robotih navajeni že kar lep čas, je 
tudi s9+ opremljen s senzorji za zaščito pred 

padci, ki učinkovito poskrbijo, da Roomba ne pa-
de po stopnicah ali z drugih dvignjenih površin. 

tudi za alerGike 
Primerna je tudi za alergike. S9+ ima celostni sis-
tem filtriranja, ki ujame 99 odstotkov cvetnega 

prahu in drugih alergenov, medtem ko lahko 
nekateri drugi sesalniki ob sesanju celo spušča-
jo prah in umazanijo nazaj v prostor. 

vse pametneJša 
Vsak nov model podjetja iRobot je opremljen z 
najnovejšo tehnologijo, ki prinaša nove in nove in-
teligentne lastnosti. Uporabnikom je vedno na vo-
ljo najboljše, kar lahko tisti trenutek podjetje ponu-
di – in to prav zaradi programskih posodobitev, s 
katerimi stalno izboljšujejo funkcionalnost robota. 
 
roomba s9+ Je povezlJiva z braavo m6 
Braava jet m6 je robotski pomivalec, ki tla vaše-
ga doma učinkovito očisti in obriše. Na spo-
dnjem delu ima krpo za mokro ali suho čiščenje. 
Vsa tehnologija je zelo podobna kot pri Roombi, 
mapira prostore, nastavite lahko urnik čiščenja, 
jo napotite samo v določen prostor, povezana 
je lahko z Alexo ali Googlovim asistentom, opre-
mljena z vsemi mogočimi senzorji… le da Braa-
va, kot smo že zapisali, tla pomije in ne sesa. Na 
sprednji strani je opremljena z razpršilcem, ki 
razrahlja umazanijo. Zaradi kvadratne oblike do-
seže tudi kote vašega stanovanja, ki jih je Room-
ba pred tem posesala. 
Brez našega posredovanja lahko čisti vsak dan. 
Še bolje pa je, da jo lahko nastavite tako, da prič-
ne z delom takrat, ko Roomba zaključi. Povezlji-
va pa ni le s serijo s9, temveč tudi z i7 in novimi 
modeli serije 900, modeli 971 in 976. 
Za uporabnike, ki se zadovoljijo le s popolnostjo 
ter vedno posesanim in pomitim stanovanjem, 
sta Roomba s9+ in Braava m6 popoln par, ki bo 
skrbel za čistočo doma.   (P.R.)
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.. vse več GospodinJstev se odloča, da bo svoJ dom opremilo s sončno elektrarno. klJub nekoliko večJi investiciJi Je to dolGoročna 
rešitev, s katero boste na koncu priHranili ..

Solar Shop d.o.o.

Zmanjšajte stroške s sončno elektrarno 

Pametni domovi, pa tudi “navadni” domovi, kjer 
se lastniki zavedajo, da lahko z lastno sončno 
elektrarno pripomorejo k čistejšemu okolju, 
postanejo samooskrbni in nekaj prihranijo tudi 
pri financah, so vse pogosteje opremljeni z 
lastnimi sončnimi elektrarnami. 
 
naložba, ki se izplača 
Zakaj bi se odločili za sončno elektrarno? Pred-
vsem je to naložba, ki se izplača. 
Vaši stroški za plačilo porabljene energije bodo 
takoj bistveno nižji, življenjska doba sončne 
elektrarne pa lahko dosega do 30 let, kar je že le-
po obdobje. Z ustrezno rešitvijo si lahko zagoto-
vimo, da z elektriko za gospodinjstvo in ogreva-
nje ne bomo imeli nikakršnih dodatnih stroškov. 
S sončno elektrarno postanete tudi energetsko 
neodvisni. Energetska samooskrba je super že 
zaradi samega občutka, da energijo »prideluje-
te« sami, še bolj pomembno pa je, da boste z 
lastno sončno elektrarno za vedno neodvisni od 
nihanja cen na trgu električne energije. 
Zmotno je prepričanje, da si tega ne morete pri-
voščiti, saj si lahko financiranje uredite na različne 
načine v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi. 
V Solar Shopu, ki se nahaja v Murgle centru v 
Ljubljani ali na spletni strani solar-shop.si si lah-
ko ogledate ponudbo. Njihovi strokovnjaki, ki se 
s tem ukvarjajo že 11 let in so postavili že več kot 
500 solarnih elektrarn, vam bodo z veseljem pri-
skočili na pomoč z dragocenimi nasveti. 

GaranciJa kakovosti 
V Solar Shopu boste lahko izbirali med visokoka-
kovostnimi solarnimi moduli za samostojne 
(otočne) solarne napajalne sisteme ET-Solar. Iz-
delani so iz kristalnega silicija, ki v vseh pogojih 
omogoča optimalno proizvodnjo električne 
energije iz sončne svetlobe. 
Solarni moduli nazivne napetosti 12V so sesta-
vljeni iz 36 silicijevih sončnih celic, ki zagotavlja-
jo ustrezno napetost za polnjenje akumulator-
skih baterij. Morda imate pomisleke zaradi mo-
rebitne toče ali ledu, ki bi lahko poškodovala 
module. Skrbi so odveč, saj kaljeno steklo omo-
goča odlično zaščito solarnega modula pred 
vplivi okolja, tudi pred točo in ledom, hkrati pa 
odlično prepušča vpadlo sončno svetlobo k 
sončnim celicam. Solarni modul je obdan z 

okvirjem iz eloksiranega aluminija, ki mu zago-
tavlja dobro mehanično robustnost. 
 
idealna kombinaciJa s talnim oGrevanJem 
Sončnim elektrarnam se odlično poda talno 
gretje. Poleg ekonomičnosti, torej nizke začetne 
investicije in ekstremno majhne porabe energi-
je, ga odlikujejo tudi zanemarljivi stroški vzdrže-
vanja, dolga življenjska doba ter samo udobje 
bivanja. Pogosto niti ne pomislimo, a s talnim 
ogrevanjem nekaj prihranimo tudi na samem 
prostoru, saj ne potrebujemo površin, kamor si-
cer namestimo razna grelna telesa. 
Sončna elektrarna zlahka priskrbi dovolj energi-
je za ogrevanje s talnim gretjem, prav zato sta v 
veliko domovih nepogrešljiv par. 
 
avtobusna postaJa, ki Je več kot to 
Podjetje SunLife je poskrbelo tudi za prav po-
sebno avtobusno postajo, ki jo najdete v Dom-
žalah. Posebna pa je zato, ker ima ogrevano 
klop, zaslon ter osem USB in dva brezžična pol-
nilnika za polnjenje mobilnih telefonov, napaja 
pa se zgolj s solarno energijo. Solarne panele so 
namestili na streho avtobusne postaje, ker je 
tam njihov izkoristek tudi največji. Na postaja-
lišču je tudi defibrilator in že omenjeni zaslon, 
namenjen informacijam iz občine in oglasom. 
V podjetju so znani tudi po solarnih lučeh, s ka-
terimi so opremili številne sisteme javne razsvet-
ljave po slovenskih občinah in drugod.  (P.R.)
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INTELEKTRO d.o.o. 

Pametne inštalacije od začetka do konca
.. pametni dom se začne pri pametniH inštalaciJaH. če JiH predvidite že v začetku GradnJe, laHko izbirate med vrsto različniH možnosti. in 
ko dobite ponudnika, ki vam laHko zaGotovi popolno izvedbo, ste na konJu ..

O pametnih inštalacijah bi morali, če imamo 
možnost, razmišljati že ob začetku gradnje. Tako 
imamo na voljo več možnosti oziroma izbire, ka-
ko se zadeve lotiti. V vsakem primeru pa je dej-
stvo, da bo pametni dom prinesel popolnoma 
novo dimenzijo bivanja. 
 
brez kompromisov 
Naprav, ki jih lahko vključimo v pametni dom je 
iz dneva v dan več, naših skrbi pa temu primer-
no iz dneva v dan manj. Ko se odločamo za pa-
metni dom je najbolje, pa tudi najbolj enostav-
no, če najdemo ponudnika, ki bo postavil inšta-
lacije »od A do Ž.« Zakaj je to prednost? Tako 
lahko odmislimo na usklajevanja več različnih iz-
vajalcev in dobaviteljev, zamude, ki zaradi tega 
nastajajo in podobno. Za vse, kar zadeva pame-
tne inštalacije, poskrbijo v podjetju Intelektro 
d.o.o. Ker vemo, da smo dobili strokovnjaka na 
svojem področju, smo lahko brez skrbi. 
 
proJekt po meri naročnika 
V podjetju Intelektro d.o.o se zaposleni ukvarja-
jo z inteligentnimi električnimi inštalacijami. Pa-
metni dom vam »postavijo« od začetka do kon-
ca. To v praksi pomeni, da v prvi fazi izdelajo 
načrt pametnih inštalacij, izvedejo grobe elek-
trične inštalacije, dobavijo in vgradijo vso opre-
mo, ki jo želite imeti v svojem pametnem domu 

in ga na koncu sprogramirajo da vse deluje kot 
mora in kot pričakujete, da bo delovalo. 
Projekt naročniku izdelajo po meri. Ob tem vam 
tudi svetujejo, katere stvari so trenutno najbolj 
»in«, stranki pa so na voljo ves čas izvedbe in tu-
di po koncu del, v primeru, da bi imela kakršna-
koli vprašanja ali bi pri upravljanju pametnega 
doma potrebovala pomoč. 
 
različne možnosti 
Dobavijo in montirajo dve različni vrsti pamet-
nih inštalacij: 
• KNX/EIB standard in 
• Wi-Fi modul različico. 
 
Pri KNX je potrebno inštalacijo predvideti že v za-
četku gradnje, zanjo so tudi namenjeni drugačni 
kabli. Sistem odlikuje to, da je bolj učinkovit in de-
luje tudi ob izpadu interneta, kar je za uporabnika 
lahko bistvenega pomena. Roko na srce – v pame-
tnih hišah je lahko prav vse odvisno od delovanja 
interneta in če imamo sistem, ki deluje tudi brez 
njega, bomo ob izpadu lahko veliko bolj mirni. 
Ko v podjetju zaključijo z delom, lahko imate 
dom, ki dela praktično vse sam. Nadzoruje na 
primer luči – dimmanje, kar pomeni, da jih vkla-
plja oziroma izklaplja in prilagaja moč svetlob-
nih naprav. Prav tako upravlja s senčili. Lahko se 
pomikajo glede na določene časovne nastavi-

tve, lahko pa so povezana z vremensko postajo 
in postanejo dejansko pametna. V podjetju Inte-
lektro d.o.o poskrbijo, da bosta pametno delo-
vala tudi vaše ogrevanje (talno gretje) in hlaje-
nje (konvektorji, klime). 
Zelo uporabna zadeva v pametnih domovih so 
domofonski sitemi, s katerimi imamo kontrolo 
nad obiskovalci kjerkoli in kadarkoli, pa naj bo to 
z domačega fotelja ali z drugega kontinenta 
preko pametnega mobilnega telefona. 
Ker se vsi zavedamo, da je varnost vse bolj po-
membna, še bolj pomembno pa je, da zanjo 
poskrbimo v pametnem domu, so nepogrešlji-
ve kamere in alarmi, ki nas lahko obveščajo o 
dogodkih, sprožijo alarme na našem pamet-
nem telefonu, zaznavajo gibanje, prepoznavajo 
obraze, ločijo med človekom in hišnim ljub-
ljenčkom, vidijo v temi… Za varnost bomo veli-
ko naredili tudi s senzorji. Danes jih imamo na 
voljo že celo morje – podajajo nam lahko infor-
macije ob razlitju vode, požaru, plinu, okvari to-
plotne postaje in podobno. 
Pametni dom omogoča tudi tako imenovano po-
stavitev scen (dnevna soba: scena tv, pred vho-
dom: scena izhod, scena vhod). To v praksi pome-
ni, da več naprav povezano izvede določeno de-
janje ali več dejanj. Na primer, da se ob gledanju 
televizije luč v kuhinji ugasne, v dnevni sobi pa za-
temni. Ali pa pridemo domov in se temperatura 
ogrevanja samodejno nastavi za stopinjo višje, 
prižge se radio in luč na hodniku ter v dnevni sobi. 
Pri Wi-Fi modul različici, ki jo v podjetju Intelek-
tro d.o.o prav tako dobavijo in montirajo v vaš 
dom, je glavna prednost ta, da lahko inštalacijo 
vzpostavijo tudi, če je hiša že zgrajena in je vanjo 
vgrajena klasična inštalacija. O tem načinu boste 
torej razmišljali v že dokončanih stanovanjih. 
Če torej želite personalizirane rešitve po vaši 
meri, ki so ugodne in zanesljive, obiščite 
www.intelektro.si.    (P.R.)

  

 

INTELEKTRO
d.o.o.
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.. telekomunikaciJski trG v sloveniJi prinaša veliko izbire, pri samem delovanJu tako mobilniH storitev kot tudi interneta in televiziJe pa 
Je osnova omrežJe ..

TELEMACH 

Znani so rezultati polletnega 
testiranja omrežij v Sloveniji

Neodvisna mednarodna družba Umlaut, do leta 2019 bolj znana kot P3 je 
šest mesecev na slovenskem trgu izvajala teste vseh omrežij in razglasila 
zmagovalca. 
Kot ključno postavko svojih meritev so izbrali uporabniško izkušnjo. 
Umlaut pri analiziranju trga dostopa do podatkov o hitrosti in delovanju 
omrežja v primeru realnih uporabnikov mobilnih storitev. Tako imenova-
na metodologija “crowdsourcing” kaže realno izkušnjo, pri čemer se oce-
njuje delovanje naprav v določenem omrežju. S pomočjo množičnega 
zunanjega izvajanja tako prejmejo podatke, ki govorijo o tem, kakšno iz-
kušnjo uporabniku prinaša določeno omrežje. Pri tem se ocenjuje kako-
vost glasovnih klicev, prenosa podatkov in uporaba aplikacij. 
 
in kdo po testu ponudi naJbolJšo uporabniško izkušnJo? 
Testi družbe Umlaut kažejo, da najboljše omrežje po uporabniški izkušnji 
tako na področju mobilnih kot tudi fiksnih storitev ponuja Telemach. Re-
zultat ne čudi glede na to, da Telemach, ki smo ga dolgo najbolj poznali 
kot ponudnika fiksnih storitev interneta in televizije, vse od predstavitve 
mobilnih paketov družine VEČ leta 2015 velja za najhitreje rastočega mo-
bilnega operaterja v Sloveniji. Uporabnike prepričajo s storitvami, pregle-

dno in enostavno ponudbo, zagotovo pa tudi s ceno, ki ne vpliva na ka-
kovost storitev. V razvoj svojega mobilnega omrežja so vložila več kot 100 
milijonov evrov, za 50 odstotkov povečali število baznih postaj in z LTE-
-Advanced, oziroma 4G+ omrežjem pokrili 97% prebivalstva v Sloveniji. 
Napredna tehnologija, pripravljenost na izzive prihodnosti in skrb za ved-
no delujoče, stabilno in kakovostno omrežje so se izkazali za najboljše na 
trgu. “Certifikat je potrditev našega večletnega dela in prizadevanj, da 
postanemo najboljši. Imamo odlično tehnologijo, pripravljeno na izzive 
prihodnosti in nadaljnji razvoj. Naše omrežje je zanesljivo in zmogljivo ter 
zagotavlja najboljšo pokritost z omrežjem LTE” pravi Adrian Ježina, pred-
sednik poslovodstva Telemacha. Telemach ima v tem trenutku že 
22,2-odstotni tržni delež na področju mobilne telefonije v Sloveniji. Leta 
2015 je ta delež znašal 14 odstotkov. 
“Telemach kot inovativno, prilagodljivo ter v prihodnost in tehnološko 
dovršenost usmerjeno podjetje pomaga pri preoblikovanju digitalne 
družbe in rasti gospodarstva v Sloveniji. S svojim dovršenim in doka-
zano najboljšim omrežjem pa je zavezano uporabnikom še naprej za-
gotavljati napredne storitve in najboljšo uporabniško izkušnjo” je še 
dodal Adrian Ježina.     (P.R.) 
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.. šest mesecev testiranJ po vseJ sloveniJi, sodelovanJe mednarodniH strokovnJakov in neodvisna analiza s strani družbe umlaut, še 
lani znane pod imenom p3 ..

Test omrežij 

Neodvisna raziskava razkrila najboljše 
mobilno omrežje v Sloveniji

V neizprosnem boju na trgu telekomunikacij je 
neodvisna raziskava vedno dobrodošla, sploh v 
kriteriju uporabniške izkušnje. In rezultat? V Slo-
veniji ima najboljše omrežje po uporabniški iz-
kušnji Telemach. 
Telemach, ki smo ga dolgo najbolj poznali kot 
ponudnika fiksnih storitev interneta in televizije, 
vse od predstavitve mobilnih paketov družine 
VEČ leta 2015 velja za najhitreje rastočega mo-
bilnega operaterja v Sloveniji. Uporabnike 
prepričajo s storitvami, pregledno in enostavno 
ponudbo, zagotovo pa tudi s ceno, ki ne vpliva 
na kakovost storitev. V razvoj svojega mobilne-
ga omrežja so vložila več kot 100 milijonov 
evrov, za 50 odstotkov povečali število baznih 
postaj in z LTE-Advanced, oziroma 4G+ omrež-
jem pokrili 97% prebivalstva v Sloveniji. 
Napredna tehnologija, pripravljenost na izzive 
prihodnosti in skrb za vedno delujoče, stabilno 
in kakovostno omrežje so se izkazali za najboljše 
na trgu. Umlaut je po testiranjih namreč Tele-
machovo mobilno omrežje označil kot najbolj-
še v Sloveniji po uporabniški izkušnji. “To je potr-
ditev našega večletnega dela in prizadevanj, da 
postanemo najboljši. Imamo odlično tehnologi-
jo, pripravljeno na izzive prihodnosti in nadaljnji 
razvoj. Naše omrežje je zanesljivo in zmogljivo 
ter zagotavlja najboljšo pokritost z omrežjem 

LTE” pravi Adrian Ježina, predsednik poslovod-
stva Telemacha. Kakovost prepoznavajo tudi 
uporabniki. Temu primerno ima Telemach v 
tem trenutku že 22,2-odstotni tržni delež na po-
dročju mobilne telefonije v Sloveniji. Leta 2015 
je ta delež znašal 14 odstotkov. 
 
kdo sploH Je umlaut?  
Družba Umlaut, do oktobra 2019 imenovana P3 
se ukvarja s tehničnim in menedžerskim svetova-
njem na področjih omrežij in mobilnih tehnolo-
gij, certifikate pa je podelila že v 120 državah po 
svetu, med drugim tudi tujim telekomunikacij-
skim operaterjem, kot so Vodafone, Swisscom, 
Verizon, Deutsche Telekom in drugim. V Umlautu 
deluje 4.300 strokovnjakov iz 80 držav. Ob predaji 
certifikata za najboljše mobilno omrežje po upo-
rabniški izkušnji na slovenskem trgu je Slovenijo 
obiskal tudi CEO Umlauta, Hakan Ekmen: “S svoji-
mi izkušnjami na področju preizkušanja omrežij 
preverjamo in potrjujemo delovanje storitev. 
Umlautov certifikat za storitve je idealno orodje 
za neodvisno ocenjevanje in potrjevanje omrežij 
ter storitev, ki jih ponujajo. To opravimo z neodvi-
snimi meritvami in revizijami kakovosti storitev. 
Certifikat je izjava o uspešni potrditvi storitev in 
Telemach ima trenutno v Sloveniji med preizku-
šenimi najboljše omrežje po uporabniški izkušnji.” 

kakšna Je metodoloGiJa? 
Umlaut pri analiziranju trga dostopa do po-
datkov o hitrosti in delovanju omrežja v pri-
meru realnih uporabnikov mobilnih storitev. 
Tako imenovana metodologija “crowdsou-
rcing” kaže realno izkušnjo, pri čemer se oce-
njuje delovanje naprav v določenem omrežju. 
S pomočjo množičnega zunanjega izvajanja 
tako prejmejo podatke, ki govorijo o tem, 
kakšno izkušnjo uporabniku prinaša določe-
no omrežje. Pri tem se ocenjuje kakovost gla-
sovnih klicev, prenosa podatkov in uporaba 
aplikacij. 
 
kaJ pa fiksno omrežJe? 
To pri Telemachu že od samega začetka delova-
nja predstavlja hrbtenico delovanja, zato dobri 
rezultati v tem segmentu niti ne čudijo. Tudi fi-
ksno omrežje je po uporabniški izkušnji v Slove-
niji najboljše pri Telemachu. Ta je že lani predsta-
vil GIGA omrežje, ki prinaša gigabitne hitrosti na 
področju fiksnih storitev tako rekoč k vsakemu 
uporabniku, ki si tega želi. 
V Telemachu ne nameravajo prenehati z vlaga-
nji v nadaljnji razvoj. Prizadevanja za neprestano 
izpopolnjevanje in skrb za kakovost ter delova-
nje omrežja 24 ur na dan brez prestanka bodo 
tako osnova tudi v prihodnosti. “Telemach kot 
inovativno, prilagodljivo ter v prihodnost in teh-
nološko dovršenost usmerjeno podjetje poma-
ga pri preoblikovanju digitalne družbe in rasti 
gospodarstva v Sloveniji. S svojim dovršenim in 
dokazano najboljšim omrežjem pa je zavezano 
uporabnikom še naprej zagotavljati napredne 
storitve in najboljšo uporabniško izkušnjo,” je še 
dodal Adrian Ježina. 
 
prikazali delovanJe 5G omrežJa v praksi 
Na posebnem dogodku v Ljubljani je Telemach 
prvič v Sloveniji v praksi predstavil tudi omrežje 
in tehnologijo 5G. Koncert na dveh lokacijah v 
družbi znanih slovenskih izvajalcev in uporaba 
virtualne resničnosti sta le dva od elementov, s 
katerimi je Telemach predstavil izjemne hitrosti 
in tako rekoč nično zakasnitev. Najvišja izmerje-
na hitrost v središču Ljubljane te dni je znašala 
1,3 Gbps.     (P.R.)
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SAMSUNG

Naj vas razvajajo klimatske naprave in 
toplotne črpalke Samsung
.. doma vsi želimo kar naJvišJo stopnJo uGodJa, pomemben del teGa pa Je notranJa temperatura prostorov. samsunGove klimatske naprave 
in toplotne črpalke poskrbiJo, da bo temperatura prava v vseH letniH časiH ..

Noršinska ulica 28
9000 Murska Sobota
+386 (0)2 53 00 610
+386 (0)51 450 320

prodaja@tratnjek.si

Danes tako toplotne črpalke kot klimatske napra-
ve ponujajo vrsto naprednih možnosti pamet-
nega doma, upravljanje na daljavo in podobno. 
Vse zato, da bo uporabniška izkušnja kar najbolj-
ša. In to odlično uspeva podjetju Samsung. 
V letošnjem letu Samsung predstavlja nove kli-
matske naprave. Najboljše med njimi, modeli 
Wind-Free Comfort, Wind-Free Avant in Wind-
-Free Elite vam bodo nudile najvišjo možno 
stopnjo ugodja. 

gove klimatske naprave nadvse primerne tudi 
za alergike. Filter lahko povsem enostavno sna-
mete in očistite pod vodo. 
 
upravlJanJe s telefonom 
Klimatske naprave lahko upravljamo s pamet-
nim telefonom, kot smo danes vajeni pri vrsti 
naprav, ki jih vključujemo v pametne domove. 
Upravljamo jih lahko kadar koli in kjer koli prek 
Wi-Fi povezave in aplikacije SmartThings. Daje 
vam tudi povratne informacije o tem, kako kli-
matska naprava deluje in vam omogoča nadzo-
rovanje in omejevanje porabe energije. 
Možno je tudi glasovno upravljanje preko 
Samsungovega glasovnega asistenta Bixby. De-
luje tudi v povezavi z Googlovim asistentom in 
Amazonovo Alexo. Sistem umetne inteligence 
AI Auto Cooling v ozadju pa analizira vašo upo-
rabo in bo sam znal nastaviti najprimernejši na-
čin delovanja. 
 
oGrevanJe in HlaJenJe s toplotno črpalko 
Novi toplotni črpalki Samsung ClimateHub Mo-
no in ClimateHub Split odslej ogrevata in hladi-
ta hkrati, opremljeni sta z integriranim bojlerjem 
sanitarne vode. A+++ energijsko nalepko za 
povprečno sezonsko učinkovitost ogrevanja 
prostora dosežeta pri temperaturi vode 35°C. 
Pohvalita se lahko z izboljšano učinkovitostjo, 

enostavnejšo namestitvijo, R32 hladilnim 
sredstvom, tišjim delovanjem in naprednejšim 
nadzorom delovanja. Toplotna črpalka Samsu-
ng ClimateHub deluje reverzibilno. 
Notranja enota toplotne črpalke Samsung Cli-
mateHub je kompaktnih mer (595 x 700 mm), 
prijetna na izgled ter priročna za postavitev v 
kuhinjo, pralnico ali drug bivalni prostor. 
Pomembna novost je nov krmilnik na dotik z 
barvnim zaslonom za regulacijo temperature, 
spremljanje porabe energije, nastavitev pole-
tnega režima delovanja toplotne črpalke. Opcij-
sko lahko izberemo Wi-Fi Kit komplet za nadzor 
na daljavo. V kolikor imate doma več Samsung 
naprav, lahko preko aplikacije Samsung SmartT-
hings App nadzorujete delovanje toplotne čr-
palke in ostalih pripomočkov kar na pametnem 
telefonu, tako kot pri zgoraj opisanih klimatskih 
napravah.     (P.R.)

Velika prednost novih Samsungovih naprav je 
hitro ohlajen prostor, ko pa doseže željeno tem-
peraturo, učinkovito vzdržuje le-to brez nela-
godja. To so klimatske naprave, ki ohranjajo pri-
jetno temperaturo prostora brez hladnih sun-
kov vetra. 
Imajo tudi senzor, ki zaznava, kje v prostoru se 
nahajate in temu prilagajajo delovanje, ki je s tem 
uporabniško optimizirano. Ker senzor zaznava 
vašo prisotnost, tudi ni strahu, da boste klimo 
pozabili ugasniti, saj se bo, ko vas ne bo v prosto-
ru in če imate tako nastavljeno, ugasnila sama. 
 
enerGetska učinkovitost in čist zrak 
Poleg tega so to naprave, ki jih odlikuje visoka 
energetska učinkovitost, zato so si prislužile 
energijski razred A+++. Želeno temperaturo oh-
ranjajo brez pogostega vklapljanja in izklaplja-
nja, zato so tišje in učinkovitejše. Prav tako s po-
sebnim filtrom ohranjajo visoko kakovost zraka 
v prostoru. Filter ustavi drobne delce prahu, za-
jema tudi alergene, zato so omenjene Samsun-

TRATNJEK KLIMA CENTER
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V povprečni družini ima vsak družinski član svoj 
ključ od vhodnih vrat. Če ga slučajno zjutraj po-
zabi doma, ostane pred vrati. V takšnih primerih 
bi bilo odlično imeti pametno rešitev, s katero bi 
lahko nekako odklenili vrata. Poleg tega bi bilo 
odlično, če ključev sploh ne bi potrebovali in bi 
jih imeli na mobilnem telefonu, ki ga tako ali ta-
ko s seboj nosimo vedno in povsod. Takšne re-
šitve so danes realnost. 

popoln nadzor nad klJuči 
Če ste lastnica ali lastnik pametne ključavnice 
Danalock V3, lahko torej na klasične ključe kar 
pozabite. Ustvarite lahko neomejeno število di-
gitalnih ključev za družinske člane in prijatelje, ki 
jih bodo imeli shranjene v mobilnih telefonih. 
Ključavnica je kompatibilna s pametnimi rešit-
vami ZigBee, Z Wave in Apple HomeKit. 
Pametna ključavnica Danalock V3 je motoriziran 
elektronski sistem odklepanja vrat, ki ga na not-
ranji strani vrat namestimo na obstoječ cilindrič-
ni vložek, upravljamo pa ga preko aplikacije na 
pametnem telefonu. V notranjosti pametne 
ključavnice Danalock V3 je motor, ki obrača ci-
linder ter s tem vrata odklepa ali zaklepa.  

Danalock V3 

Pametna ključavnica za vhodna vrata
.. v pametni dom vstopimo skozi vHodna vrata. zakaJ bi po žepiH in torbaH iskali klJuče, če se laHko pametni dom začne pri pametni 
klJučavnici, ki Jo laHko odprete s telefonom ali pin številko ..

VOVKO d.o.o.
Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana

T: 01 / 423 00 90, F: 01 / 257 19 20
info@vovko.si, www.vovko.si 
Trgovina PE Setnikarjeva, 

Setnikarjeva 1, Ljubljana
T: 01 / 423 60 15, setnikarjeva@vovko.si 

Razstavni salon Setnikarjeva, 
Setnikarjeva 1, Ljubljana

T: 080 30 09, salon@vovko.si 
Trgovina PE Citypark, 

Šmartinska cesta 152 G, Ljubljana
T: 01 / 523 35 13, F: 01 / 523 35 14, 

citypark@vovko.si 

idealna rešitev za vrsto različniH primerov 
Zgodi se tudi, da prijatelji pridejo na obisk, vas 
pa zaradi gneče na cesti še ni doma. S pametno 
ključavnico Danalock V3 bo teh težav konec. 
Preko aplikacije jim boste namreč lahko poslali 
“ključ” za vstop ali pa na daljavo odprli vrata. Pri 
tem lahko določimo tudi dostop za določeno 
časovno obdobje. To pride zelo prav v primeru, 
ko stanovanje oddajamo najemnikom ali turis-
tom. S pomočjo aplikacije lahko seveda dostop 
tudi kadarkoli prekinemo. 
 
enostavna montaža 
Prednost pametne ključavnice je predvsem v 
tem, da za rešitev ni treba menjati vrat ali op-
ravljati večjih posegov na obstoječih. Danalock 
V3 ustreza skoraj vsem standardnim tipom klju-
čavnic, namestitev pa je skrajno preprosta. Do-
datnih velikih lukenj na vhodnih vratih se torej 
ni treba bati. Pa še ena prednost, ki potrjuje eno-
stavnost montaže - do vhodnih vrat ni potreb-
no napeljati električnih kablov, saj pametna klju-
čavnica deluje s pomočjo baterije, ki zdrži do 
9.000 aktivacij, kar tudi ob vsakodnevni uporabi 
lahko pomeni več kot 12 mesecev. Da pa ne bi 
bilo neprijetnih presenečenj, lahko stanje bate-
rije stalno nadzorujete preko aplikacije na pa-
metnem mobilnem telefonu. 
Še nekaj zelo pomembnega. Če bi se slučajno 
zgodilo, da bi Danalocku V3 zmanjkalo baterije 
ali bi se zgodila kakšna druga neprijetnost, ta 
moderna pametna ključavnica ne izključuje 

možnosti odklepanj vhodnih vrat z zunanje 
strani s klasičnim ključem. Še vedno jih torej lah-
ko odklepamo “po starem.” 
Ker je pomemben tudi izgled ključavnice, se 
lahko Danalock V3 pohvali z elegantnim skandi-
navskim dizajnom. Je minimalistično oblikova-
na, na voljo je v srebrni barvi in se lepo poda k 
skoraj vsakim vratom. 
Več informacij najdete na spletni strani 
www.vovko.si/danalock-v3.   (P.R.) 

z danalock v3 vrata laHko odpiramo 
na različne načine: 

 • Z notranje strani z roko obrnemo ročaj, na-
to nadzor prevzame motor, ki vrata do kon-
ca odklene oziroma zaklene. 

• Vrata zapiramo oziroma odpiramo preko 
aplikacije na telefonu (bluetooth). 

• Z zunanje strani vrata še vedno lahko odkle-
nemo s ključem, tako kot pred montažo pa-
metne ključavnice. 

• Vrata lahko odklepamo in zaklepamo tudi s 
kodo - preko brezžične tipkovnice Danapad. 

• Na voljo je tudi Danabridge, ki omogoča 
odpiranje na daljavo in menjavo PIN kod na 
daljavo.
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Moj elektro 

Moj elektro za dostop do merilnih 
podatkov na računalniku, telefonu…
.. predstavlJaJte si, da bi laHko imeli na enem mestu dostop do natančne porabe električne enerGiJe vašeGa doma. pa tudi za vsa druGa 
merilna mesta, kateriH lastnik oziroma plačnik ste. zdaJ Je to moGoče ..

Moj elektro – sistem za enoten dostop do meril-
nih podatkov je brezplačen spletni portal, ki so ga 
vzpostavila slovenska elektrodistribucijska podje-
tja. Kaj prinaša? Uporabniki bomo odslej lahko do-
stopali do vseh svojih merilnih podatkov ne glede 
na elektrodistribucijsko območje ali dobavitelja. 
 
kako deluJe? 
Kot uporabnik se morate najprej prijaviti na por-
tal Moj elektro. Če ste upravičeni do podatkov 
določenega merilnega mesta, torej ste njegov 
plačnik oziroma lastnik, boste imeli na portalu 
vpogled v tehnično opremljenost merilnega 
mesta, dostopali pa boste lahko do mesečnih 
obračunskih podatkov porabljene električne 
energije. Poleg tega boste imeli tudi pregled nad 
porabljeno električno energijo v preteklih dnevih 
v izbranem časovnem obdobju in porabljeno 
energijo v 15-minutnih intervalih za pretekle 
dneve. Koliko energije ste porabili, boste torej 
lahko pregledovali celo za določene dele dneva. 
Prikaz je seveda odvisen od tega, kako je me-
rilno mesto opremljeno, pa tudi od razpolo-
žljivosti podatkov v merilnem centru vašega 
elektrodistributerja. 
 
kJerkoli in kadarkoli 
Centraliziran dostop do merilnih podatkov na svojih 
merilnih mestih v praksi pomeni, da bomo lahko na 
enem mestu kjerkoli in kadarkoli pregledovali pora-
bo za vsa svoja merilna mesta – domači naslov in na 
primer vikend ob morju. Poleg tega bomo lahko, če 
nas bo lastnik merilnega mesta za to pooblastil, do-
stopali tudi do podatkov drugih upravičencev. 

 preGledna priJava in mobilna aplikaciJa 
Za še boljšo uporabniško izkušnjo portala Moj 
elektro bo poskrbela brezplačna mobilna apli-
kacija, ki je že na voljo za uporabnike operacij-
skega sistema Android in iOS in jo najdete pod 
imenom Moj elektro. 
Uporabnik se v aplikacijo vpiše z Rekono raču-
nom, ki ga ustvari ob registraciji. Mi smo regi-
stracijo opravili na računalniku (https://mojelek-
tro.si/login) in se nato v aplikacijo zgolj prijavili. 
Sistem nas skozi postopek vodi po korakih in ze-
lo pregledno, kot smo danes vajeni pri podob-
nih storitvah. Vpisati moramo podatke, ki jih iz-
vajalec potrebuje, da lahko nudi vse zgoraj opi-
sane funkcionalnosti. 
 
porabo preGleduJemo za različna obdobJa 
Tista merilna mesta, na katerih je uporabnik 
plačnik, se dodajo samodejno na podlagi davč-
ne številke uporabnika in davčne številke plačni-
ka, ki je v tem primeru ista. V razdelku merilna 
mesta pa so lahko tudi tista, ki jih uporabnik do-
da ročno oziroma ga zanje pooblasti tretja ose-
ba. V prikazu lahko preklaplja med pogledom za 
vsa merilna mesta, poslovna ali fizična merilna 
mesta. Ob kliku na merilno mesto se uporabni-
ku prikažejo podrobnosti. 
V zavihku Obračunski podatki lahko spremljamo 
vse obračune za zadnjih 36 mesecev. Gre za nave-
dene obračunane vrednosti za posamezno meril-
no mesto v določenem obračunskem obdobju. Za 
vsak obračun lahko pogledamo tudi podrobnosti. 
Kot rečeno, lahko pregledujemo dnevna stanja 
za izbrano merilno mesto, če imamo števec z da-

ljinskim odčitavanjem. Privzeto vidimo zadnjih 
sedem dni, lahko pa to tudi spreminjamo in izbe-
remo poljubno obdobje, ki pa je lahko v prete-
klosti oddaljeno največ dve leti. Za merilna mes-
ta, ki imajo tudi proizvodne vire, se prikaže tudi 
proizvedena energija, ki gre v električno omrežje. 
Pregledujemo lahko tudi stanje vsakih 15 minut, 
če je merilno mesto tehnično ustrezno opremlje-
no. V tem intervalu lahko spremljamo tudi količi-
no energije, ki jo oddamo v omrežje. V aplikaciji 
lahko izbiramo med različnimi prikazi podatkov. 
Za pregled stanja svojega merilnega mesta lah-
ko kot lastnik pooblastimo tudi drugega registri-
ranega. Uporabnik lahko pregleda tudi, komu 
vse je pooblastila kreiral in jih po potrebi prekliče. 
Posamezne podatke energij lahko po obdobjih 
pregleda tudi izvozite na svoj računalnik in tako 
še lažje vodite lastno evidenco. 
Portal je ena izmed storitev Enotne vstopne toč-
ke nacionalnega podatkovnega vozlišča, skla-
dno z Energetskim zakonom. Portal so vzposta-
vila elektrodistribucijska podjetja Elektro Celje, 
Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektro Lju-
bljana in Elektro Gorenjska, združena v Gospo-
darskem interesnem združenju distribucije elek-
trične energije.    (P.R.)
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.. želJa po udobJu in vsestranskosti pri upravlJanJu sistemov oGrevanJa, razsvetlJave in nadzora narašča tako pri opremlJanJu 
stanovanJskiH obJektov kot pisarniškiH kompleksov. Hkrati postaJa vedno bolJ pomembna učinkovita raba enerGiJe .. 

KNX - avtomatizacija objektov 

KNX: inteligentno upravljanje in 
nadzor naprav

Ljudje želijo udoben, trajnosten in varen kraj za 
življenje in delo. Vendar pa je več udobja in var-
nosti skupaj z manjšo porabo energije mogoče 
doseči le z inteligentnim upravljanjem in nadzo-
rom vseh naprav v sistemu. To je pravi izziv, saj 
to za klasične sisteme pomeni več ožičenja, ki 
poteka od senzorjev in aktuatorjev do nadzor-
nih naprav in centrov. Za strokovnjake to pome-
ni tudi težje načrtovanje in montažo, večjo ne-
varnost požara in naraščajoče stroške. Tukaj nas-
topi KNX! 
Avtomatizacija zahteva sistem, ki odpravlja teža-
ve z izoliranimi napravami tako, da zagotavlja, 
da vse naprave komunicirajo prek enega sku-
pnega jezika. Vrsta naprave, ki jo želite uporabi-
ti, ni več pomembna. 
Možnosti za ustvarjanje pametnega doma ali 
pisarne so številne. Poskrbite za preprosto 
upravljanje z razsvetljavo ali pa stopite korak 
dlje in v KNX sistem povežite različne vrste 
naprav. KNX omogoča avtomatizacijo na visoki 
ravni. 

Želite nadzorovati razsvetljavo, senčila, varno-
stne sisteme, porabo energije, ogrevanje, pre-
zračevanje, klimatske sisteme, signalne in nad-
zorne sisteme, daljinsko upravljanje ali video 
nadzor? Vse funkcije delujejo preko enotnega 
sistema. To je avtomatizacija stanovanjskih in 
poslovnih objektov, ki je preprosta. To je KNX. 
KNX – svetovni standard za nadzor objektov 
Standard KNX je bil zgrajen na osnovi EIB komu-
nikacijskega protokola in na podlagi izkušenj z 
aplikacijami BatiBUS-a in EHS sistema. KNX inšta-
lacija lahko za komunikacijo uporablja več raz-
ličnih medijev: 
• Parica 
• Električna napeljava 
• Radijski valovi 
• IP omrežje. 
 
Najpogosteje uporabljen medij za komunikaci-
jo v KNX sistemu je parica. 

KNX je odobren standard s strani naslednjih or-
ganizacij: 
• Mednarodni standard - ISO/IEC 14543-3 
• Evropski standard - CENELEC EN 50090 in 

CEN EN 13321-1 
• Ameriški standard - ANSI/ASHRAE 135 
• Kitajski standard - GB/T 20965. 
 
knX arHitektura 
KNX naprave so navadno povezane s parico, ki 
služi kot medij za komunikacijo. Parico lahko na-
peljemo vzporedno z električno napeljavo do 
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vseh naprav na sistemu. Poznamo naslednje 
skupine KNX naprav: 
• Senzorji – zbirajo informacije in jih kot podat-

kovne telegrame pošiljajo na sistemsko vodilo 
• Aktuatorji – sprejemajo telegrame in jih pre-

tvorijo v dejanja 
• Kontrolerji 
• Sistemske naprave. 
 
Poznamo KNX naprave, ki jih ne moremo uvrsti-
ti le v eno od naštetih skupin. Veliko aktuatorjev 
ima na primer tudi funkcionalnost kontrolerja ali 
senzorja. 
S KNX sistemom bodo vse vaše naprave pove-
zane, vaše življenje pa enostavnejše in bolj 
udobno, procesi, s katerimi boste upravljali pa 
optimizirani.    (P.R.)
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Lorex 

Družina Bose pametnih zvočnikov
.. eden klJučniH elementov pametneGa doma so pametni zvočniki, ki omoGočaJo Glasovno upravlJanJe, seveda poleG upravlJanJa z dotikom 
ali prek aplikaciJe na pametnem telefonu ..

NA VOLJO PRI:

BOSE HOME SPEAKER 300

 

Bobneči basi in 360-stopinjska disperzija
zvoka v kompaktni obliki. Wi-Fi, Bluetooth
in Apple AirPlay2. Vključite zvočnik 
in občutite razliko. 

 

 

NOVO

Majhen pametni 
zvocnik.  
Velik Bose 
zvok.

254617_P20_HS300_266x165mm_WS-NonVPA-P_enGB_2.indd   1 5/23/19   12:41 PM

Delovanje glasbenih servisov se lahko razlikuje glede na regijo. Zahtevana sta Wifi omrežje in 
dostop do interneta. Bose in Bose Home Speaker sta znamki od Bose Corporation. Apple in AirPlay 
sta znamki Apple Inc. ,registrirani v ZDA in ostalih državah. Besedna oznaka Bluetooth® je 
registrirana znamka Bluetooth SIG, Inc., vsaka uporaba te oznake s strani Bose Corporation je 
licencirana. Wi-Fi je registrirana oznaka Wi-Fi Alliance®. Glasbeni asistenti Amazon Alexa in Google 
asistant v Sloveniji delujeta le delno. Pričakujemo posodobitev in pričetek nemotenega delovanja. 

Pametni zvočniki so tudi pri nas prisotni v vse več 
domovih. Omogočajo predvajanje glasbe nepos-
redno iz oblaka, upravljate pa jih lahko tudi z gla-
sovnimi ukazi. Vgrajenega imajo tudi osebnega asi-
stenta, s pomočjo katerega lahko upravljate z osta-
limi napravami, ki so povezane v pametni dom. Se-
veda za to potrebujete brezžično povezavo Wi-Fi. 
Pametni zvočniki Bose so naprave za zahtevne 
uporabnike, ki ne dopuščajo kompromisov in se 
zadovoljijo le z izvrstnim zvokom. V svoji po-
nudbi imajo več različnih zvočnikov, vsakega iz-
med njih pa odlikujejo edinstvene lastnosti. 
 
za vsakeGa nekaJ 
Prenosni Wi-Fi pametni zvočnik Bose Portable 
Home Speaker je namenjen vsem, ki hočejo pri se-
bi vedno imeti zmogljiv prenosni zvočnik, vseeno 
pa se ne želijo odpovedati ključnim lastnostim pa-
metnega zvočnika. Lahko ga prenašate iz sobe v 
sobo, na vrt… Možnosti so neomejene (omejene 
so samo z dosegom Wi-Fi omrežja). Odlikuje ga 
360-stopinjski zvok in zmogljiv bas. Je tudi vodo-
odporen in z enim polnjenjem omogoča do 12 ur 
delovanja. Vgrajeno ima Amazonovo glasovno asi-
stentko Alexo in Google Assistant, ki v Sloveniji si-

cer še ne deluje. Povezljiv je tako z Wi-Fi kot z Blue-
tooth brezžično povezavo. 
Majhen pameten zvočnik Bose Home Speaker 
300 vas bo navdušil z izjemno reprodukcijo in 
bobnečimi basi, prav tako pa tudi s 360-stopinj-
skim zvokom. Vgrajeno ima Amazonovo glasov-
no asistentko Alexo (v Sloveniji še ne deluje), 
odlikuje ga sistem superiorne prepoznave gla-
su, opremljen pa je tudi s šestimi tipkami za pre-
dnastavitev vaših najljubših programov. Seveda 
je povezljiv z Wi-Fi in Bluetoothom. 
Potem je tu Home Speaker 500, ki ima izmed vseh 
Bose pametnih zvočnikov najširši zvok. Funkcije so 
enake kot pri zgoraj opisanem manjšem bratu, do-
datno pa je opremljen še z LCD zaslonom. Zaslon 
prikaže podatke o vsebini, ki se trenutno predvaja 
na zvočniku, kot npr. ime albuma, skladbe, izvajal-

ca, glasbene storitve, ime radijske postaje, lokacijo. 
Ne predvaja video vsebin in ni zaslon na dotik.  
Soundbar 700 zvočniška letev je še eden izmed 
pametnih zvočnikov, ki so jih izdelali mojstri 
podjetja Bose. Odlikuje ga zapeljiva oblika, mo-
gočen zvok, brezžična povezljivost, HDMI po-
vezljivost. Prav tako ima vgrajeno Amazonovo 
Alexo, pa tudi ADAPTiQ sistem, ki s pomočjo 
meritev akustike prostora optimizira akustične 
zmogljivosti in zvok prilagodi edinstvenim 
lastnostim vašega prostora. Če si želite še več, je 
tu bas modul 700. Dodajte mu brezžični Bose 
Bass Module 700 in občutili boste razliko med 
slišati bas ali začutiti grmenje. Tisti, ki pa želijo še 
bolj realističen prostorski zvok, lahko sistem raz-
širijo še z Bose Surround ali Bose Surround 700 
zvočniki in doživetje bo popolno.  (P.R.)
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Fujitsu Lifebook U939X 

Najlažji hibridni prenosnik na svetu
.. prenosni računalniki, ki JiH laHko uporablJamo tudi kot tablice, postaJaJo vse bolJ prilJublJeni med poslovnimi uporabniki. pravzaprav 
Gre za rešitve, primerne za vse priložnosti ..

Prenosnike, ki so hkrati tudi tablični računalniki, 
odlikuje predvsem vsestranska uporabnost in 
so kot nalašč namenjeni tudi poslovnemu sve-
tu. Ko ga potrebujemo v vlogi prenosnika, je to 
čistokrvni prenosni računalnik. Ko potrebujemo 
tablični računalnik, odlično opravlja tudi njego-
vo nalogo. Ker ima tečaje, ki zaslonu omogoča-
jo, da se obrne za 360 stopinj, omogoča tudi 
različne možnosti postavitve na podlago. 
Medtem ko so lahko tako imenovani hibridni 
prenosni računalniki zelo težki in komajda pri-
merni za to, da jih imamo vedno s seboj, to nika-
kor ne drži za Fujitsu Lifebook U939X. 
 
eden bolJšiH svoJe vrste 
Japonski proizvajalci računalnikov so mojstri, ko 
je potrebno v čim manjši prostor spraviti čim 
več moči in priključkov. Fujitsu Lifebook U939X 
je eden boljših poslovnih prenosnikov na trgu in 
bi moral biti zagotovo na vrhu vašega seznama, 
če iščete lažjo napravo, ki se lahko spremeni v 

tablični računalnik. Težko je reči, da je Fujitsu Li-
febook U939X zgolj lahek, saj je s svojim kilogra-
mom teže, 13-palčni prenosnik prav peresno la-
hek. V podjetju pravijo, da gre celo za najlažji 
prenosni hibridni računalnik na svetu. 
Fujitsu Lifebook U939X je približno tako velik kot 
list papirja A4, le da je nekoliko debelejši (309,3 x 
213,5 x 15,5 milimetra). V prenosnik jim je uspelo 
vgraditi tudi neverjetno veliko število raznih 
priključkov. Seveda ne gre brez vtiča za napaja-
nje, ima pa še dva USB priključka tipa A, dva 
vhoda USB tipa C, HDMI, Gigabit Ethernet port, 
režo za SD kartico in režo za SIM kartico. 
Za vpis v računalnik ne boste potrebovali gesla 
ali česarkoli podobnega, saj ima na spodnji des-
ni strani tipkovnice ta posebnež vgrajen senzor 
za prepoznavanje ven dlani. Tako boste dlan 
postavili v zrak nekaj centimetrov nad senzor, ki 
vam bo odklenil dostop do računalnika. Prepo-
znavanje ven na dlani deluje še nekoliko futuri-
stično, še najbolj pa spominja na odklepanje pa-

Ingram Micro Ljubljana, d.o.o.
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

T: +386 1 600 25 80
E: allslovenia@ingrammicro.com

W: si.ingrammicro.eu

metnega mobilnega telefona s prstnim odti-
som, ki smo se ga vsi že dodobra navadili. Skrat-
ka zdi se, da ima ta računalnik v rokavu skritega 
več kot enega aduta. 
Tipkovnica omenjenega prenosnika je osvetlje-
na in vodoodporna, kakovosten FHD zaslon ve-
likosti 13,3 palca oziroma 33,78 centimetra pa je 
občutljiv na dotik, poleg tega nudi tudi podpo-
ro za digitalno pero. 
 
zanimiva rešitev za kamero 
Povedali smo že, da je Lifebook U939X opre-
mljen z dvema tečajema, ki omogočata zaslonu, 
da se obrne za 360 stopinj in se tako spremeni v 
tablični računalnik. Položaj kamere je še ena 
odlična in predvsem priročna rešitev, ki se sprva 
zdi nekoliko nenavadna. Kamera je namreč 
vgrajena na površini tipkovnice, to pa zato, da 
lahko uporabnik v tabličnem načinu fotografira 
kot z običajno tablico. 
Lifebook U939X je na voljo z različnimi proce-
sorji, in sicer Intel Core i7-8665U, Intel Core i7-
8565U, Intel Core i5-8365U in Intel Core i5-
8265U. Opremljen je z do 16 gigabajti RAM-a in 
512 gigabajti prostora za shranjevanje podat-
kov. Ponaša se tudi z aktivnim hlajenjem, odprti-
ne pa so na zadnji strani prenosnika. Temelji na 
osnovi Intelove platforme Core vPro osme ge-
neracije. Nudi kar 65 odstotkov večjo zmoglji-
vost v primerjavi s prejšnjo generacijo, avtono-
mija delovanja pa znaša do 15 ur pri opravljanju 
procesorsko manj intenzivnih opravil. Zagoto-
vljena je tudi podpora za hitro brezžično pove-
zavo Wi-Fi 6 oziroma IEEE 802.11 ax, kar teoretič-
no pomeni hitrost prenosa podatkov do enega 
gigabajta na sekundo. Prav tako pri njem ne 
boste pogrešali Bluetootha (5.0). 
Vsekakor je podjetju Fujitsu uspelo izdelati na-
pravo, ki je ne gre spregledati.   (P.R.)
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KINETIC REACTOR 

Slovenska inovacija svetovnega merila
.. vsa pitna voda ni enako kakovostna, vsak pa zase želi naJbolJše. kakovostno pitno vodo laHko zaGotovite tudi v vašem domu - s 
slovensko inovaciJo svetovneGa merila ..

Nova tehnologija čiščenja vode ne deluje kot fil-
trirni ali absorbcijski sistem, zato vam enkrat na 
mesec ali enkrat na tri mesece ne bo več potreb-
no menjati vložkov. Po enem letu ga enostavno 
zamenjate z novim nastavkom. Pri tem je potreb-
no poudariti, da tehnologija, o kateri pišemo, v 
vodi ne ustvarja tretjih škodljivih produktov.  
Pa poglejmo bolj natančno. Kinetična tehnologi-
ja je dosežek slovenskega znanja v svetovnem 
merilu. Obdelave vode, ki poleg H2O vsebuje še 
veliko drugih, tudi neželenih snovi in organizmov, 
so se v družbi J in P d.o.o. lotili drugače, a na znan-
stveno podprt način. Učinkovitost delovanja je 
bila dokazana v profesionalni rabi priprave vod. 

in kaJ vse zmore kinetična teHnoloGiJa? 
Kinetična tehnologija zmore omejevanje nala-
ganja vodnega kamna, nevtralizacijo organskih 
in anorganskih primesi v vodi, povečamo učin-

kovitost dezinfekcije vode in posledično zmanj-
šamo število bakterij v vodi, in to z uporabo vo-
dnega toka samega in brez kemikalij. Tehnolo-
gija temelji na uporabi fenomenov hidrodina-
mične kavitacije, novo izumljenega postopka 
aeracije vode in uporabi mehanskih sil za obde-
lavo vode v podtlačnem okolju. V taki obliki ob-
delave je voda veliko bolj dostopna za obdelavo 
na mikroravni. Še več, tehnologijo je družbi us-
pelo zapakirati v velikost mrežice oziroma aera-
torja za pipo, ki opravlja tudi funkcijo varčevanja 
z vodo. Uporabniki pa želijo več, zato bodo 
kmalu na trg poslali novost - prho za tuširanje. 
 
novost - prHa za tuširanJe 
Svoje postopke in dosežke je Kinetic Team veri-
ficiral v institucijah in laboratorijih po vsem sve-
tu. Največji dosežek verifikacije so povratne in-
formacije uporabnikov, ki so tudi izrazili veliko 
željo po napredku vzdrževanja osebne nege pri 

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

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

tuširanju. Uporabniki si želijo dobrotvornega 
učinka kinetične vode na koži celega telesa, ne 
samo na obrazu in rokah. Kinetic Team prho za 
tuširanje razvija že dve leti, trenutno pa poteka-
jo končna testiranja s skupino uporabnikov v 
Sloveniji in tujini. Po napovedih direktorja razvo-
ja Dragana Jeremića, naj bi končen izdelek prišel 
na trg v začetku prihodnjega leta. Dodal je, da 
že prejemajo zelo veliko naročil za izdelek, ki se 
še ni “rodil.” 

5 let razvoJa teHnoloGiJe

Kinetic team je skupina ljudi, ki že 5 let aktivno 
deluje na razvoju nove tehnologije izboljšanja 
obdelave vode. Sicer pa podjetje na področju 
pitne vode deluje že 27 let. Svoj dosežek so poi-
menovali KINETIC REACTOR in ga kot takega tu-
di patentirali. Najbolj znan produkt kinetične 
tehnologije je v prodaji že dve leti - to je že 
omenjeni nastavek za pipe kinetic reactor-tap. 
Prisoten je že v 15 državah na 250 milijonskem 
trgu. Prisotni so tudi na profesionalnih točkah 
obdelave vode, kot so npr. industrija, vodna go-
spodarstva, javni objekti itd. 
Več informacij najdete na 
www.kinetic-reactor.com/sl   (P.R.) 
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.. ko kupuJemo določen izdelek, vedno teHtamo med kakovostJo in ceno. danes laHko po zelo dostopni ceni na trGu dobimo tudi izdelke, 
ki sodiJo v sam vrH ponudbe in lepo dopolnJuJeJo pametni dom priHodnosti ..

Izdelki nekaterih kitajskih podjetij za zmerno ce-
no ponujajo ogromno. Mednje zagotovo sodi 
Xiaomi podjetje, ki ga pred leti pri nas ni poznal 
praktično nihče, danes pa ima marsikdo doma 
kak njihov izdelek in je kaj hitro spoznal, da je za-
del “žebelj na glavico.” 
Tokrat v Mi Shopu predstavljajo top izdelke iz 
njihove pestre ponudbe. 

s skiroJem iz službe …
Za vožnjo po mestnih središčih so vse bolj priljub-
ljeni električni skiroji. Xiaomi Mi električni skiro 
M365 PRO vas bo razvajal s tremi stopnjami ome-
jitve hitrosti, pognali pa ga boste lahko do največ 
25 kilometrov na uro. Pohvali se lahko z baterijo 
(12800 mAh), s katero boste lahko v optimalnih 
pogojih prevozili kar 45 kilometrov. Opremljen je 
še z LED lučmi, E-ABS zavornim sistemom za večjo 
varnost ter priročnim LED zaslonom, na katerem 
boste lahko spremljali najpomembnejše podatke. 
Lahko pa si privoščite električni skiro Ninebot by 
Segway ES4, ki ima še 5 kilometrov na uro višjo 
hitrost, tudi z njim pa boste prevozili do 45 kilo-
metrov. Odlikuje ga enostavno zlaganje, omo-
goča pa tudi nadzor s pomočjo enostavne in 
pregledne aplikacije. Za varnost bo poskrbel 
električni zavorni sistem, opremljen pa je tudi z 
amortizerjem, da bo vožnja še bolj udobna.  
Če razmišljate o električnem kolesu, imajo v Mi 
Shopu tudi na tem področju zanimiv artikel, in 
sicer kolo Xiaomi Qicycle, ki je izredno priročno 
tudi zato, ker je zložljivo. Specifikacije so zelo 
podobne tistim pri skirojih. Avtonomija do 45 ki-
lometrov, hitrost do 20 kilometrov na uro. Glav-
na prednost pa je še nekoliko več udobja. 

…oGled naJlJubše seriJe…
Ko boste s skirojem ali kolesom prišli iz službe, si 
boste prav gotovo z veseljem privoščili ogled
kakšnega filma ali serije. S televizorjem Xiaomi 

Mi TV 4S UHD 4K velikosti 55 palcev oziroma 
139,7 centimetra bo to pravo razvajanje. Njegov 
LCD zaslon lahko predvaja sliko v ločljivosti 4K 
HDR. Gre za pametno Android TV televizijo, ki 
premore 8 gigabajtov notranjega pomnilnika, 
daljinski upravljalnik z glasovnim upravljanjem 
in vrsto drugih uporabnih funkcij. 

…in malce pospravlJanJa

Med top izdelki na spletni strani Mi Shop najde-
mo tudi pokončne brezžične sesalnike JIMMY.
Pozabite torej na zapletanje s kabli in preklopite 
na brezžično tudi pri pospravljanju. Opremljeni 
so z motorji od 400W do 500W. Z njimi boste z 
enim polnjenjem lahko sesali od 45 minut do 70 
minut s tistim z najzmogljivejšo baterijo. Na vo-
ljo so tudi modeli, kjer lahko ročaj preklopite na 
manjši sesalnik, pa z različnimi krtačami – tudi 
za sesanje vzmetnic, avtomobila… 
Za tiste, ki se sesanja izogibate, imajo na voljo 
tudi zmogljive in cenovno dostopne robotske 
sesalnike. Predvsem je za izpostaviti tri, ki se le-
po podajo k pametnem domu. 
Xiaomi Mi Roborock S5 MAX je nov sesalnik z iz-
boljšano logiko skeniranja in čiščenja prostora 
ter izredno tihim delovanjem. Poleg tega, da 
vam tla posesa, omogoča tudi pomivanje. Pre-
den se samodejno vrne na polnilno postajo, mu 
baterija omogoča do 2 uri delovanja. 
Potem je tu Xiaomi VIOMI V2 Pro, ki prav tako omo-
goča sesanje in čiščenje. Neprekinjeno bo lahko se-
sal 2 uri in pol, tla pa bo po sesanju po vaši želji lah-
ko tudi pomil. Oba imata tudi priročno aplikacijo za 
upravljanje preko pametnega telefona in še vrsto 
naprednih možnosti, ki vas bodo prepričale. 
Xiaomi Mi Roborock S60 tretje generacije omo-
goča od 3 do 4 ure sesanja, opremljen je z napre-
dnim skeniranjem prostora, zaradi vzdržljive bate-
rije pa je primeren za čiščenje več nadstropij. Ta iz-
redno zmogljiv robotski sesalnik lahko kot ostala 

dva upravljate preko aplikacije, omogoča pa tudi 
glasovno upravljanje. Prav tako bo tla vašega do-
ma tudi pomil, zaradi naprednega vodnega rezer-
voarja je tudi izredno tih. Pri vseh sesalcih lahko na 
tlorisu stanovanja, ki ga izrišejo s pomočjo napre-
dnih senzorjev določate, katero sobo naj posesajo 
in kdaj naj z delom začnejo. Vsi Xiaomijevi sesalni-
ki za svojo ceno na trgu ponujajo ogromno in jih 
pogosto označujejo kot “najboljši nakup.” 
Poleg vsega naštetega boste v Mi Shopu v top 
ponudbi našli še veliko uporabnih izdelkov za 
dom in prosti čas. Med njimi pametno čelado za 
na kolo ali skiro, avto kamero, kvadrokopter, Xia-
omi Mi Band pametno zapestnico, odlične 
brezžične slušalke, pa kakovosten projektor, ro-
uterje in oječevalnike Wi-Fi signala, pa vse do fe-
nov, zobnih ščetk in blenderjev. 
Vsekakor ponudba, ki se jo splača pregledati. 
Obiščite www.mishop.si, pri nakupu uporabi-
te kodo: racunalniskenovice za dodaten po-
pust v višini 5% pri nakupu nad 100€.  (P.R.)

Mi Shop 

Kakovostni izdelki po dostopni ceni
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.. uporaba videonadzorniH sistemov ni klJučna le tam, kJer Je okolJe kolikor toliko predvidlJivo, zelo pomembna Je tudi v okolJiH, kJer 
vladaJo ekstremni poGoJi – možnost eksploziJe, visoke temperature in koroziJa ..

MARS COMMERCE 

Videonadzorni sistemi za zelo 
zahtevna okolja

Danes si marsikatero podjetje več ne predstavlja, 
da bi bilo brez zanesljivega videonadzornega 
sistema, ki je lahko bistven za zagotavljanje varno-
sti, kontrolo v proizvodnji in še bi lahko naštevali. 
Prav zato podjetja, kot je HIKVISION, eden vodil-
nih svetovnih proizvajalcev videonadzornih 
sistemov, izdelujejo tudi kamere, ki so kos še ta-
ko ekstremnim pogojem. To so “explosion 
proof” kamere (zaščita pred tem, da bi kamera v 
ekstremnih okoljih povzročila eksplozijo), pa tu-
di antikorozijske kamere in takšne, ki preživijo 
ekstremno visoke temperature. 
 
zaščita območiJ, kJer Je možnost eksploziJe 
“Explosion proof” videonadzorne kamere so 
izdelali z mislijo na posebej zahtevno okolje. 
Kamere imajo 3,5 milimetra debelo ohišje iz ner-
javečega jekla in posebne spoje. Kamere v pose-
bej zahtevnih okoljih tako ne morejo povzročiti 
požara ali eksplozije in zagotavljajo neprekinjeno 

snemanje. Poleg tega vam funkcija spremljanja 
kamere na daljavo omogoča enostavnejši na-
dzor in zaščito, ne da bi morali biti na teh nevar-
nih območjih ljudje. “Explosion proof” kamere so 
idealne za uporabo v tovarnah, kemičnih obra-
tih, podjetjih, kjer imajo opravka z vnetljivimi 
gorivi, v naftni industriji in podobno. Te kamere 
so certificirane z mednarodnimi A-testi ATEX in 
IECEX za uporabo naprav na območjih, ki zahte-
vajo tako imenovano EX izvedbo. 
 
koroziJa Jim ne pride do živeGa 
Videonadzornim kameram pa lahko veliko ško-
do povzročijo tudi sol, vlaga in kemična kon-
taminacija, zlasti kadar so jim nenehno iz-
postavljene. Za takšne pogoje so v podjetju 
HIKVISION poskrbeli s protikorozijskimi kamera-
mi, izdelanimi iz nerjavečega jekla, ki so dovolj 
robustne, da prenesejo večino korozivnih okolij, 
ki bi navadne kamere z leti povsem uničila. To 
so kamere, ki so uporabne v okoljih, kjer bi jih la-
hko načela korozija, posebej na ladjah in ob 
morju. Idealne so tudi za uporabo v kemični in-
dustriji ali kjer imajo opravka s plini. Zelo prim-
erne so tudi za uporabo v tunelih. Neverjetno je 
namreč, kako lahko zrak v tunelu, skozi katerega 
vozijo avtomobili, v nekaj letih povsem uniči 
običajno kamero. V dveh letih lahko aluminijas-
to ohišje povsem razpade. 
Tako kamere z zaščito pred eksplozijami kot an-
tikorozijske so lahko zaščitene že v osnovi ali pa 
so vgrajene v posebej vzdržljiva ohišja.  

ekstremne temperature? nič zato 
Med kamerami, ki so oblikovane in izdelane za 
posebne pogoje, najdemo tudi takšne, ki se zo-
perstavljajo ekstremno visokim temperaturam. 
Gre za sicer klasične kamere, ki jih vgrajujejo v 
posebna vodno hlajena ohišja. To so specialna 
ohišja, izdelana iz nerjavečega jekla, na katera 
priklopijo vodno napeljavo, ki kroži po ohišju in 
ga hladi. Še tako ekstremne temperature 
kameri, ki je varno skrita v takšni kletki, ne pride-
jo do živega. Poleg tega so kamere, ki so namen-
jene snemanju pri izredno visokih temperatu-
rah, pred samim ohišjem zaščitene s posebej za 
to namenjenim steklom – za temperature do 
300 ali za temperature do 1000 stopinj Celzija. 
So “navadne” videonadzorne kamere in so 
kamere, ki preživijo še tako ekstremne dogodke. 
Pri podjetju HIKVISION so poskrbeli, da boste v 
njihovem naboru vrhunskih tehnoloških 
izdelkov vedno našli to, kar boste potrebovali. 
Več informacij najdete na 
www.mars-commerce.si.   (P.R.)
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.. v audio bm slušniH centriH vam pomaGaJo do bolJšeGa sluHa in bolJšeGa živlJenJa, zato vam na teJ poti z veselJem strokovno 
svetuJeJo in stoJiJo ob strani ..

AUDIO BM 

5 najpogostejših napak pri izbiri 
slušnih aparatov

Preberite, katere napake so najpogostejše in nas-
vete, kako se jim izogniti. 
 
1. prepričanJe, da izGuba sluHa še ni tako 
Huda, da bi potrebovali slušne aparate  
Po zadnjih ocenah naj bi bilo v Sloveniji približno 
200.000 naglušnih oseb. Veliko je takšnih, ki svoje 
stanje ignorirajo ali se nekako prepričajo, da je pro-
blem drugje. Ste vedeli, da z ušesi le zaznavamo 
zvoke, slišimo pa z možgani? Kadar slušni centri v 
možganih ne prejemajo več signalov, se njihova 
funkcija prične zmanjševati. Znanstveniki že dalj 
časa tudi potrjujejo, da se z odlašanjem ojačitve si-
gnalov napotenih v možgane poveča tveganje za 
razvoj demence. Če opažate znake za naglušnost 
ali dvomite o stanju vašega sluha, ga nemudoma 
preverite. V AUDIO BM slušnih centrih je meritev 
sluha z avdiometrom brezplačna. 
 
2. spriJaznitev z napačno teHnoloGiJo 
Slušni aparati so na voljo v različnih tehnologijah. 
Če so na primer vaše težave največje v hrupnih 
okoljih, potem izberite slušne aparate, ki učinkovi-
to zmanjšujejo hrup in poudarjajo govor. Če želite 
povsem samodejno delovanje v vseh zvočnih 
okoljih in morda tudi brezžično prostoročno tele-
foniranje, preverite tudi te možnosti. Šele dobro 
poznavanje vaših slušnih potreb in slušnega oko-

lja, v katerem se nahajate, vam bo narekovalo izbi-
ro prave tehnologije in cenovnega razreda slušnih 
aparatov. V sedanjem času je na razpolago veliko 
odličnih izvedb, ki sodijo med pametne slušne 
aparate. Usposobljen slušni akustik vam bo pri izbi-
ri primerne tehnologije v veliko pomoč. 
 
3. predvidevanJe, da bodo pomaGale 
čudežne rešitve iz vablJiviH oGlasov 
V oglasih se pojavljajo čudežne kreme, kapljice in 
poceni revolucionarni slušni aparati, ki naj bi ču-
dežno povrnili ali izboljšali sluh. Žal temu ni tako. 
Cena le-teh je za posameznika običajno spre-
jemljiva, zato pogosto te izdelke tudi naročijo. Ta 
denar bi bilo bolje potrošiti za kaj drugega, kajti 
obljubljenih rezultatov ni. Zavedati se je treba, da 
je slušni aparat individualen in ne univerzalen. 
Slušne aparate je treba nastavljati in prilagajati gle-
de na podatke, pridobljene pri ORL specialistu in 
glede na povratne informacije uporabnika. Pri na-
kupu preko oglasov se pojavlja več vprašanj. Kako 
in kje boste prilagajali slušne aparate? Kdo bo op-
ravljal korekcije, glede na vsa vaša opažanja? Koliko 
vas bo stalo nastavljanje slušnih aparatov po vaših 
željah in potrebah? Kaj pa servis, rezervni deli? 

4. nerealna pričakovanJa 
Slušni aparati, ne glede na tehnologijo in ceno, ne 

bodo »pozdravili« naglušnosti. Ne bodo niti “povr-
nili” sluha, kot ste ga imeli v mladosti. Lahko pa z 
njimi začutite in zaslišite razliko ter dosežete velik 
napredek. Pomembno je razčistiti pričakovanja in 
jih pravilno umestiti v želen okvir napredka. Tudi 
dobro slišečim ljudem lahko hrup ponagaja v re-
stavracijah in glasnejših lokalih. 
Pomembno je poiskati pravega slušnega akustika, ka-
kovostne slušne aparate, primerno tehnologijo in 
ustrezno obliko. S slušnim akustikom se odkrito pogo-
vorite o vaših težavah in pričakovanjih ter skupaj poi-
ščite slušne aparate, ki bodo po vaših merah in željah. 
 
5. nakup slušniH aparatov brez temelJiteGa 
testiranJa v domačem okolJu 
Ne kupujte slušnih aparatov, dokler niste povsem 
prepričani, da so pravi za vas. Prepričajte se, da v 
slušnem centru lahko izbirate med več blagovnimi 
znamkami slušnih aparatov in da lahko slušne apa-
rate brezplačno in brez obveznosti testirate v va-
šem domačem okolju. Šele to bo pravi pokazatelj 
delovanja slušnih aparatov. Pri testiranju slušnih 
aparatov ne hitite, saj tudi privajanje možganov na 
slušne aparate zahteva čas. V fazi preizkušanja je 
zelo pomembno, da s slušnim akustikom delite va-
ša opažanja, saj vam bo s svojim znanjem znal po-
magati doseči odlične rezultate pri poslušanju s 
slušnimi aparati.    (P.R.)
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.. mwc 2020 – mobile world conGress 2020 – bi moral potekati od 24. do 27. februarJa, vendar Je bil zaradi koronavirusa 
odpovedan ..

MWC 2020 je odpovedan: kaj sledi?

AKTUALNO

»
Organizatorji so morali zaradi koronavirusa 
odpovedati letošnjo izvedbo največjega kon-
gresa mobilnih tehnologij na svetu. O tem, 
kakšne posledice virus pušča na svetovno 
ekonomijo, lahko v medijih spremljamo vsak 
dan. Organizatorji največjega kongresa mo-
bilnih tehnologij na svetu, so dolgo časa upa-
li, da bodo dogodek lahko izpeljali kot so si 
zamislili, vendar se ni izšlo. 
Združenje GSM Association (GSMA), glavni or-
ganizator enega največjih tehnoloških do-
godkov na svetu se je torej odločilo, da odpo-
ve celoten dogodek. Zakaj? Ker so številna 
podjetja precej hitro odpovedala sicer že po-
trjeno udeležbo. Med temi podjetji najdemo 
tudi največje svetovne tehnološke akterje, kot 
so Sony, LG in HMD Global. V sporočilu za jav-
nost so pri GSMA zapisali, da izvedba dogod-
ka glede na trenuten položaj ni mogoča. 

tveGanJe bi bilo preveliko 
Glavni izvršni direktor združenja GSMA, John 
Hoffman je dejal: “Zaradi varnostnih in zdra-
vstvenih zahtev do okolja, kjer MWC poteka 
(Barcelona), smo se pri GSMA odločili, da je 
MWC 2020 odpovedan. Govorimo o visoki sto-
pnji tveganja, kar se tiče potovanj in ostalih oko-
liščin, kar enostavno onemogoča izvedbo do-
godka.” Hoffman je sprejel težko odločitev, kajti 
organizacijski obseg takšnega dogodka je enor-
men: “Vsi sodelujoči pri organizaciji razumejo 
nastalo situacijo. GSMA in vsi izvajalci bodo še 
naprej delovali skupaj, se med seboj podpirali, 
da bo MWC Barcelona 2021 takšen, ko mora biti. 
Seveda pa smo v mislih z vsemi, ki se borijo pro-

ti virusu na Kitajskem in povsod po svetu. Mis-
lim, da smo se odločili prav.” 
Verjetno o samem koronavirusu ni potrebno iz-
gubljati besed. Svetovna zdravstvena organiza-
cija je virus označila kot globalno grožnjo, 12. fe-
bruarja, ko je bil MWC uradno odpovedan pa je 
bilo na svetu potrjenih že 45.171 primerov okužb.  
Kongres so tako odpovedali manj kot dva te-
dna pred uradnim datumom, ko bi se MWC 
moral začeti. Letos so nove naprave na do-
godku napovedovali kitajski proizvajalci Xiao-
mi, Huawei, Oppo in številni drugi. 

kaJ to pomeni za nove telefone? 
Že ko so organizatorji napovedali odpoved naj-
večjega svetovnega mobilnega kongresa, je bi-
lo jasno, da je grožnja prevelika in odločitev do-
končna. Kljub temu pa so številni proizvajalci za-
radi odpovedi MWC 2020 izdali nove naprave na 
neke druge, alternativne načine.   
Sony je na primer potrdil, da bo izdal novi te-
lefon, že takoj pa so napovedali, da ga bodo 
predstavili preko Youtube videa. 
Ostali proizvajalci še čakajo z objavami načr-
tov glede izida novih naprav, za zdaj pa je 
znano recimo to, da LG in HMD Global, podje-
tje, ki stoji za Nokio, glede novih produktov 
načrtujeta podobne napovedi kot Sony. 

ali laHko pričakuJemo novi datum 
mwc-Ja? 
GSMA se sicer še ni v celoti razjasnil, ampak 
trenutno ni veliko možnosti, da bi bil letošnji 
dogodek prestavljen na drugi datum. Glede 
na pojasnilo GSMA o odpovedi MWC-ja, dotič-

nega dogodka letos ne bo. Ben Wood, mobil-
ni analitik podjetja CCS Insight pravi: “Združe-
nje GSMA je bilo žrtev okoliščin, na katere na 
žalost ne morejo vplivati. Smo zelo razočara-
ni, da letos MWC-ja ne bo.” 
“Dejstvo je, da predvsem majhna podjetja, ki 
so vložila v pripravo na MWC ogromno časa in 
denarja, močno čutijo posledice te odpovedi. 
To je za takšna podjetja ne samo velik finanč-
ni, temveč tudi poslovni minus, saj se na do-
godku sklene marsikatera kupčija. Za mnoge 
je MWC glavni dogodek leta in zdaj se morajo 
soočiti s karseda najboljšim načinom, kako 
potegniti maksimum iz nastale situacije”, je še 
dodal Wood.  

ali odpoved letošnJe izdaJe predstavlJa 
težavo za mwc 2021?  
Wood pravi: “GSMA mora dobro premisliti, ka-
ko komunicirati letošnjo odpoved, da ta ne bi 
imela večjega negativnega vpliva na sejem 
naslednje leto. Večina podjetij in udeležencev 
bo ponovno revidirala pomembnost MWC-ja 
za svoje poslovanje in GSMA mora trdo delati, 
da bo ohranila zanimanje za dogodek. 
Podjetja, ki so najprej odpovedala udeležbo 
na MWC 2020 (to so podjetja, ki so svojo ude-
ležbo odpovedala, preden je bilo uradno naz-
nanjeno, da MWC-ja 2020 ne bo. Teh podjetij v 
Barcelono torej tako ali tako ne bi bilo): 
Amazon, Amdocs, AT&T, BT, Cisco, Deutsche 
Telekom, Ericsson, Facebook, HMD Global, In-
tel, LG, McAfee, MediaTek, Nokia, NTT Doco-
mo, Nvidia, Orange, Rakuten, Royole, Sony, 
Sprint, Vivo, Vodafone, Western Digital.
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metro reduX 
Redux je komplet prvih dveh iger v seriji 
Metro, ki sta v obnovljeni obliki že prišli na 
velike sisteme, zdaj pa sta si hladni dom 
našli še na Nintendovem Switchu. Gre za 
preživetveno-grozljivi prvoosebni stre-
ljanki, v katerih se potikate po mosko-
vskem podzemlju, odstranjujete mutira-
ne zverine, nabirate surovine in odpletate 
zgodbo. Switcheva izdaja je zgledna, saj 
ni predelava predhodnih izdaj za PS3 in 
XB360 ter je zelo podobna inačici za PS4. 
Grafika in zvok sta na nivoju, tako da je 
Metro Redux krasna zbirčica tako za v 
dnevno sobo kot za na pot. 

 
fiGurice funko nba  

Funko je znan proizvajalec simpatičnih vi-
nilnih figuric z velikimi glavami, katerih 
navdihi segajo od sveta filma do resničnih 
ljudi. Med slednje sodijo zvezdniki košar-
karske lige NBA z žogo v roki, pripravljeni 
na met, podajo in zabijanje! Na razpolago 
so zvezdniki iz več obdobij, seveda s pou-
darkom na sedanjosti: Michael Jordan, 
Karl-Anthony Towns, LeBron James, Kevin 
Durant, Anthony Davis, Russel Westbrook, 
John Wall, Giannis Antetokoumpo, Krista-

ps Porzingis, kot tudi naš as Luka Dončić. 
 
tHrustmaster eswap pro 

Napredni in poklicni igralci videoiger 
vedno iščejo izdelke, ki jim bodo dali 
prednost pred konkurenco. Med tovr-
stno robo gotovo sodi novi Thrustma-
sterjev kontrolnik eSwap Pro, izrecno 
namenjen povzpenjanju po tekmoval-
nih lestvicah vseh vrst, od spletnih do 
tistih na fizičnih dogodkih. Ključna la-
stnost tega ožičenega joypada za 
PlayStation 4 je, da je mogoče številne 

dele menjati v obliki modulov, in to kar med igranjem! Sem sodijo obe 
paličici, digitalni križec, zadnja gumba (R2 in L2), osrednji zaslonček in ce-
lo rogovili za držanje. Kakovost izdelave in klikotavih gumbov je nepreko-

sljiva, zadaj pa so še dodatni štirje gumbi, ki povečajo udobnost in prak-
tičnost. Ni pomembno, kakšen igralec ste – za vse se najde izmenljivi del, 
ki bo povečal vašo učinkovitost in vas popeljal na vrh lestvice. 
 
dirkalni stol plaYseat revolution 

Sedeži in stoli Playseat so 
že igralcem že dolgo zna-
ni, saj jih podjetje proizva-
ja za številne namene, od 
običajne rabe prek tiste za 
simulacije letenja do onih, 
ki omogočajo vzdušno 
igranje dirkalnih iger. Med 
slednje sodi najnovejši 
Playseatov izdelek, dih je-

majoči Revolution. Udobje in kakovost izdelave sta razumljiva sama po se-
bi. Stol je oblečen v črno imitacijo usnja, na kateri je sedenje zares udob-
no in jo je enostavno oprati. Kovinska roka s ploščadjo omogoča trdno na-
mestitev najrazličnejših volanov – PlaySeat Revolution je združljiv z mode-
li vseh proizvajalcev, od Thrustmasterja naprej. Notranje kovinsko ogrodje 
pa je posrebreno in s tem odporno na rjo in poškodbe. A to še ni vse. Stol 
ima poseben sistem, ki vam omogoča, da ga hitro in preprosto zložite, s 
čimer vam ne zaseda dragocenega prostora v stanovanju. Za namestitev 
in pospravljanje ni treba uporabljati nobenega orodja, vse gre zlahka in 
kot namazano. Stol je združljiv tako z računalnikom kot vsemi konzolami, 
od PlayStationa 2 do najnovejše štirice, Xboxa, Wiija... Celokupno obliko so 
pomagali razviti profesionalni dirkači, ki se v stolu počutijo kot doma, in če 
to ni najboljše priporočilo za vašo sobno vožnjo, potem res ne vemo, kaj 
bi to utegnilo biti. 
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KOLEDAR

HIŠNI SEJEM 
3. 3. -6. 3. 2020 
REAM d.o.o., Špruha 19, IOC Trzin 
Vabljeni na hišni sejem, ki bo potekal od 3. do 
6. 3. 2020 v naših prostorih REAM d.o.o. Če 
potrebujete strokovno svetovanje pri naku-
pu toplotne črpalke ali klimatske naprave, je 
to pravi čas! Z veseljem vas pričakujemo. 
hisni-sejem.ream.si
 
Connect 2020 
5. 3. -6. 3. 2020 
Kongresni center Thermana Laško 
Tema letošnje konference je Dream Big – Sa-
njaj več! Sanje niso dovolj. Potrebno je vede-
ti kaj lahko naredimo in kako naj se tega loti-
mo.  Našo konferenco smo poimenovali 
CONNECT, saj verjamemo v moč povezovanj, 
ki podjetnikom prinašajo nove posle in nova 
znanja. 
www.connect2020.si
 
Mednarodna konferenca »Dnevi korpora-
tivne varnosti 2020« 
11. 3. -12. 3. 2020 
Konferenčne dvorane Austria Trend Ho-
tela Ljubljana 
Mednarodna konferenca »Dnevi korporativ-
ne varnosti 2020« predstavlja tematsko znan-
stveno in strokovno srečanje vseh, ki se sre-
čujejo s problemi upravljanja varnostnih tve-
ganj v sodobnem varnostnem okolju s po-
sebnim poudarkom na korporativnih in in-
formacijskih tveganjih.  
www.ics-institut.si
 
Konferenca Skupaj do odličnosti 2020 
17. 3. -18. 3. 2020 
Kristalna palača, Ljubljana 
Konferenca bo gostila priznane tuje strokov-
njake, ki bodo prvi dan predstavili najaktual-
nejše izzive s področja projektnega manage-
menta in upravljanja storitev IT ter načine, ka-
ko se z njimi uspešno spoprijeti v praksi. 
togetherinexcellence.si

Z znanjem do cilja!

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 3. 3. 2020 Ljubljana 15 šolskih ur 324,00 €

Excel BI akademija 5. 3. 2020 Ljubljana 21 šolskih ur 596,00 €

AutoCAD osnovni 9. 3. 2020 Ljubljana 24 šolskih ur 494,00 €

Excel akademija II 12. 3. 2020 Ljubljana 14 šolskih ur 671,00 €

Excel VBA 16. 3. 2020 Ljubljana 40 šolskih ur 1.177,00 €

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

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

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

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

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

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

(Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih 3. 3. Ljubljana 1 dan 241,00 €

KREATIVNOST in INOVATIVNOST - pismenost 21. stoletja 4. 3. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Odlična prezentacija - ogledalo podjetja, organizacije 5. 3. Ljubljana 1 dan 253,00 €

VSEBINA JE KRALJICA - pisanje in priprava vsebin za splet 11. 3. Ljubljana 1 dan 241,00 €

Šola projektnega managementa 11. 3. Ljubljana 1 dan 509,00 €

Pametne polnilne postaje za električna vozila 17. 3. Ljubljana 1 dan 243,76 €

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 3. 3. 2020 Ljubljana 40 ur 1.452,00 €

MCSA training 9. 3. 2020 Ljubljana 15 dni 4.392,00 €

Course 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Ser 9. 3. 2020 Ljubljana 40 ur 1.452,00 €

IT Architect 10. 3. 2020 Ljubljana 40 ur 1.208,00 €

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

Citrix NetScaler 12.x Essentials and Traffic Management 16. 3. 2020 Ljubljana 40 ur 1.549,00 €

VERLAG
DASHÖFER

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

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Transferne cene - orodje za zmanjševanje davčnih obveznosti 19. 3. Ljubljana 1 dan 256,00 €

DELOVNA RAZMERJA V TEORIJI IN PRAKSI - 5 konferenca 24. 3. Ljubljana 1 dan 243,00 €

Kadrovska šola 25. 3. Ljubljana 3 dni 739,00 €
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SUDOKU

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 1-2 XXV: 9644

V nagradni igri sodelujete tako, da pošljete 

rešitev (obarvan kvadrat) s svojimi podatki 

na e-mail narocnine@stromboli.si 

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

Med reševalce, ki bodo do petka,  

13. marca 2020, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x pametni nastavek za  

zobno ščetko Vitta Smile

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:

BRESKVAR IGOR 1000 LJUBLJANA 5388
ZUPANC MARJAN 1312 VIDEM - DOBREPOLJE 5705
VAJDA JOŽE 9203 PETROVCI 9310

Vlado Kralj, Ivančna Gorica:  
nastavek za zobno ščetko Vitta Smile

Elvis Černigoj, Ajdovščina:    
nastavek za zobno ščetko Vitta Smile

Ivo Rifelj, Novo mesto: 
nastavek za zobno ščetko Vitta Smile

Pametni nastavek za  
zobno ščetko Vitta Smile

5 6

7 4 1 3

9 1 5

5 9 2 3

9 4 8 2

2 8 7 5

2 5 6

1 6 2 3

9 6

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...
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LINUX BEYBA TM

Tehniška založba Slovenije, d. d.
Lepi pot 6 
(p. p. 541)

SI - 1000 Ljubljana

Poštnina 
plačana  

po pogodbi 
št. 88/1/S. 

Znamka  
ni potrebna.

* Naročnina velja do pisnega preklica. Naročnino bom poravnal/-a 
po prejemu položnice. Podatki, označeni z zvezdico, so obvezni. 

S svojim podpisom dovoljujete Tehniški založbi Slovenije, d. d., 
da vaše podatke hrani v svoji evidenci ter vas redno obvešča o 
najboljših ponudbah. Vaše podatke bomo hranili vse dokler se 
morda ne odločite drugače – kadarkoli lahko pisno ali po telefonu 
zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno nehamo uporabljati vaše 
osebne podatke za namen neposrednega trženja. Tehniška založba 
Slovenije zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu 
osebnih podatkov. Knjižno darilo prejmete po plačilu položnice z 
letno naročnino.

Letna naročnina 45 ¤
Letna naročnina za dijake,  
študente in upokojence 38 ¤
Kopijo kartice upokojenca oz. potrdila o vpisu  
pošljite na mojca.borko@tzs.si ali po pošti na naš naslov.

Izberite 
knjižno darilo:

Skrivnosti predstavitev Steva Jobsa

Paradižniki z mojega vrta

Poker

Veliki alpinistični vzponi

Naročam  
se na revijo 
Življenje in tehnika:

ŽE 70 LET

DARILO OB NAROČILU





29.
SLOVENSKI OGLAŠEVALSKI FESTIVAL

2.–3. APRIL 2020
PORTOROŽ
ODLIČNOST 

www.sof.si

DODAJA
VREDNOST


