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Za podjetja so pametne 
poslovne rešitve  
ključnega pomena

» Trenutno najboljši  
srednjecenovni telefoni

» YouTube: Od propadle platforme  
za zmenkarije do kralja spletnega videa

» Slovenski dijak med karanteno ustvaril  
zabavno aplikacijo

št. 9/XXV
14. maj 2020»  Pomen pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri delu od doma
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V pripravi tudi večji 
iPhone SE Plus

TikTok z več kot  
dvema milijardama 
prenosov

Kljuke, ki 
preprečujejo 
širjenje virusov  
in bakterij



Ponudba velja do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR z DDV. Opravičujemo se za morebitne napake.
Acer, HP, Lenovo, Intel, Nvidia so registrirane zaščitene blagovne znamke tujih poslovnih subjektov.

 Geri Computer d.o.o., Titova cesta 49, 2000 Maribor, 051 444 252 -   www.Notesniki.si

RAČUNALNIKI IN NOTESNIKI
ZA: ŠOLO, IGRE IN POSEL

1899,00
2299,00

2099,00
 2999,00

Notesnik za ustvarjalce vsebin
ACER CONCEPT D7 i7 4K i7 

Notesnik za pro gamerje
ACER Predator Triton 500 i7 

Intel Core i7 9750H/ 2.6 GHz (4,5 GHz) (6-core) 
15,6" LED 4K 3840x2160 39cm - KALIBRIRAN
Pomnilnik 16 GB DDR 4 2666 Mhz
SSD 512 GB - PCI Express NVMe
Nvidia Geforce RTX2060 6 GB
Microsoft Windows 10 PRO
1 leto garancije
Teža: 2,1 kg
Tipkovnica osvetljena - RGB

Intel Core i7 8750H/ 2.2 GHz (4,1 GHz) (6-core) 
15,6" LED FULL HD 1920x1080 39cm 144Hz
Pomnilnik 16 GB DDR 4 2666 Mhz
SSD 512 GB - PCI Express NVMe
Nvidia Geforce RTX2080 8 GB
Microsoft Windows 10 HOME
1 leto garancije
Teža: 2,1 kg
Tipkovnica osvetljena - RGB

Poslovni računalnik po ugodni ceni

Lenovo Thinkpad E570 
Intel Core i3 (7th Gen) 7100 / 2.4 GHz / 3 MB Cache
15,4" LED 1366x768 39 cm
Pomnilnik 4 GB DDR3 
500GB HDD
Intel HD 630 VGA
DVD-RW pogon
Microsoft Windows 10 PRO
1 leto garancije RENEW

399,00
499,00

Prenosnik tablica za delo in zabavo

HP SPECTRE13 X360

649,00
999,00

Intel Core i7 (6th Gen) 6500U( do 3,1 GHz) (2-core)
13,3" LED FULL HD IPS TOUCH 1920x1080 
Pomnilnik 8 GB DDR 3 spomina
256 GB SSD NVMe 
Intel HD 520 VGA 
Microsoft Windows 10 
1 leto garancije
Teža: 1,4 kg
Lahek in zmogljiv

Z vami že 17 let!

Prenosnik za delo in zabavo
Lenovo L340-17IRH Intel i5

1099,00
1281,00

Intel Core i7 (9th Gen) 9750H/ 2.6 GHz (4,5 GHz) 12MB
17,3" LED FULL HD 1920x1080 43,9cm 
Pomnilnik 16 GB DDR 4 spomina
512 GB SSD NVMe 
Nvidia Geforce 1650 / Intel shared VGA
Microsoft Windows 10 
1 leto garancije
Teža: 2,78 kg
Velik, hiter in zmogljiv

Prenosnik za delo in zabavo
Lenovo Y540-15IRH Intel i5

1199,00
1349,00

Intel Core i5 (9th Gen) 9300H/ 2.4 GHz (4,1 GHz) 8MB
15,6" LED FULL HD 1920x1080 39cm 
Pomnilnik 16 GB DDR 4 spomina
512 GB SSD NVMe 
Nvidia Geforce RTX2060 6 GB
Microsoft Windows 10 
1 leto garancije
Teža: 2,3 kg
Velik, hiter in zmogljiv

Prenosnik tablica za delo in zabavo

HP SPECTRE13 X360

Prenosnik za delo in zabavo
Lenovo L340-17IRH Intel i5

Prenosnik za delo in zabavo
Lenovo Y540-15IRH Intel i5

Poslovni računalnik po ugodni ceni

Lenovo Thinkpad E570 

Notesnik za ustvarjalce vsebin
ACER CONCEPT D7 i7 4K i7 

RAČUNALNIKI IN NOTESNIKI
ZA: ŠOLO, IGRE IN POSEL

Gamerski računalnik za zabavo
HP OMEN 15-dc1019nv z RTX2060

Intel® Core™ i5-9300H 2.4 GHz/ do 4.1 GHz/ 8 MB
15,6" LED 1920x1080 39,6 cm
Pomnilnik 8 GB DDR4 
512 GB SSD Nvme
Nvidia RTX2060 z 6GB
Microsoft Windows 10 
1 leto garancije

1149,00
1329,00

Gamerski računalnik za zabavo
HP OMEN 15-dc1019nv z RTX2060

Poslovni notesnik za na pot
Lenovo Ideapad S540-14IML

Intel® Core™ i5-10210U 1.6 GHz/ do 4.2 GHz/ 6 MB
14" LED LCD1920x1080 
Pomnilnik 12 GB DDR4 
512 GB SSD Nvme
Intel IGM VGA
Microsoft Windows 10 
1 leto garancije
Teža: 1,67 kg
Majhen in prenosen

799,00
849,00

Poslovni notesnik za na pot
Lenovo Ideapad S540-14IML

Notesnik za pro gamerje
ACER Predator Triton 500 i7 

449,00
549,00

Notesnik za ustvarjalce vsebin
ACER CONCEPT D7 i7 4K i7 

Intel Pentium N4200/ 1.1 GHz (2,4 GHz) (4-core) 
15,6" LED TOUCHSCREEN 1920x1080
Pomnilnik 8 GB DDR 4 2666 Mhz
SSD 64 GB - PCI Express NVMe
Intel shared VGA
Google Chrome OS
1 leto garancije
Teža: 2,1 kg
Tipkovnica in Touch zaslon

Notesnik za ustvarjalce vsebin
ACER CONCEPT D7 i7 4K i7 

NOVO V PONUDBI! IZDELKI ACER! SUPER CENE IN VELIKA IZBIRA!NOVO V PONUDBI! IZDELKI ACER! SUPER CENE IN VELIKA IZBIRA!

VERJETNO NAJVEČJA IZBIRA SISTEMOV LENOVO IN HP DALEČ NAOKOLI!VERJETNO NAJVEČJA IZBIRA SISTEMOV LENOVO IN HP DALEČ NAOKOLI!

899,00
1199,00

1399,00
 1899,00

Računalnik HP EliteOne 800 G4 NT
Odlična izbira za moderno pisarno

Apple iMAC 27 zoll RETINA
Sistem za gračne oblikovalce

 Intel Core i5-8500/ 3.0 GHz (4.1 Ghz)  (6-core)
23,8" LED LCD FULL HD
Pomnilnik 8 GB DDR 4
SSD 256 GB 
Intel VGA
Microsoft Windows 10 
3 leta garancije
Tipkovnica in miška

Intel Core i7 6700K (4,0 GHz) 
27" LED 5129x2880 Retina 5K
Pomnilnik 8 GB DDR 4 
2 TB FUSION HDD 
AMD RADEON M9 2GB
Apple Mac OS
1 leto garancije
Tipkovnica in miška

299,00
499,00

Računalnik Lenovo ThinkCentre M800 
Prava izbira za posel in šolo

Intel Core i3 (6th Gen) 6100 / 3.7 GHz (Dual-Core)
Pomnilnik 8 GB DDR 4
SSD 250 GB
HDD 500 GB
Intel shared VGA
Microsoft Windows 10 PRO
1 leto garancije - RENEW
USB on FRONT
DVD-RW pogon

VELIKA IZBIRA RAČUNALNIKOV ZA POSEL, ZABAVO IN USTVARJALCE!
Računalnik Lenovo ThinkCentre M800 
Prava izbira za posel in šolo

VELIKA IZBIRA RAČUNALNIKOV ZA POSEL, ZABAVO IN USTVARJALCE!
Računalnik HP EliteOne 800 G4 NT
Odlična izbira za moderno pisarno

Apple iMAC 27 zoll RETINA
Sistem za gračne oblikovalce

MOŽEN NAKUP
NA OBROKE!!!
MOŽEN NAKUP
NA OBROKE!!!

OBIŠČITE NAS NA: www.NOTESNIKI.si OBIŠČITE NAS NA: www.NOTESNIKI.si 

Z vami že 17 let!
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CalteCh 

Elektronska koža 
končno postala 
resničnost
Strokovnjakom kalifornijskega tehnološkega in-
štituta Caltech je uspel izjemen podvig, saj so kot 
prvi izdelali povsem funkcionalno elektronsko 
kožo. Novost je izdelana iz prožnega, mehkega in 
gumijastega materiala, ki ga je mogoče opremiti 
z različnimi senzorji. To pomeni, da lahko z elek-
tronsko kožo spremljamo ključne človeške ži-
vljenjske parametre, kot so na primer temperatu-
ra, krvni sladkor in stranski proizvodi presnove. 
Poleg tega bo senzorje mogoče uporabiti tudi za 
merjenje in shranjevanje živčnih signalov. 

Elektronska koža bo energijo za delovanje preje-
mala kar preko človeškega telesa oziroma preko 
sestavin, ki se nahajajo v znoju osebe, ki bo kožo 
nosila. Senzorji namreč vsebujejo celice z encimi 
za prebavo laktata, ki jih najdemo v človeškem 
znoju. Zaradi te reakcije bo imela e-koža v nekaj 
dneh stabilen vir energije oziroma nekaj milivatov 
električne moči na kvadratni centimeter, kar bo 
povsem dovolj za nemoteno delovanje novosti. 
Elektronska koža podjetja Caltech je opremljena 
celo s tehnologijo Bluetooth, kar pomeni, da jo 
lahko povežemo s pametnim mobilnim telefo-
nom. To posledično pomeni, da bi lahko v pri-
hodnosti na primer podatke o pacientu zdrav-
nik prejemal kar preko svetovnega spleta. 

Elektronska koža je celo opremljena  
s tehnologijo Bluetooth.

Aplikaciji Apple Messages bodo dodali nove 
uporabne funkcije.

KOLOFON

»
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apple Messages 

Bodo Applovi 
uporabniki lahko urejali 
že poslana sporočila?
Z aplikacijo Messages lahko uporabniki mobil-
nih naprav podjetja Apple pošiljajo in prejema-
jo sporočila, fotografije, videoposnetke in zvoč-
na sporočila. Prilagodijo jih lahko z animiranimi 
učinki, nalepkami Memoji, aplikacijami iMessa-
ge in še mnogo več. Kmalu pa naj bi prejeli še 
eno možnost, ki je že dlje časa na voljo uporab-
nikom konkurenčnih sporočilnih sistemov, kot 
so Viber, Slack in Telegram. 
Podjetje Apple je namreč vložilo patentno zah-
tevo, ki opisuje nove funkcije in povsem preno-
vljeni grafični uporabniški vmesnik za sporoča-
nje. Med njimi je tudi možnost oziroma funkcija, 
ki bo omogočala urejanje že poslanih sporočil. 
To pomeni, da bo imel uporabnik možnost do-
datnega urejanja poslanega sporočila.  
Patent opisuje tudi možnost razširitve aplikacije 
Messages z novimi funkcionalnostmi, kot je na 
primer uporaba funkcije Apple Pay, ne da bi za-
pustili aplikacijo. S tem pristopom bo Apple kon-
kuriral aplikacijam oziroma storitvam, kot je na 
primer WeChat. Ta namreč vključuje tudi »mini« 
programe znotraj same aplikacije za sporočanje z 
namenom izvajanja drugih dejavnosti, kot so 
igranje iger in nakup vozovnic prek spleta.

MiCrosoft XboX  

Izjemen uspeh za Xbox 
Game Pass

Konzolne igre so še vedno relativno drage, zato 
je povpraševanje pod pričakovanji programskih 
hiš. Microsoft si je že pred časom omislil meseč-
ne naročnine za igre Xbox Game Pass, na podla-
gi katere uporabniki konzolne igre prenesejo 
kar preko spleta in jih igrajo na konzolah Xbox 
One. To vključuje tudi igre, ki so bile pripravljene 
za precej starejši Xbox 360. 

Ljubiteljem igralne konzole Xbox je trenutno na 
voljo več kot 100 konzolnih iger, za to pa je me-
sečno treba odšteti le slabih 10 evrov. Zato ne 
preseneča, da je storitev Xbox Game Pass 
nadvse priljubljena. Trenutno jo uporablja že 
več kot 10 milijonov naročnikov, samo v mesecu 
marcu pa so ti skupno dodali več kot 23 milijo-
nov novih prijateljev. Poleg tega se je povečal 
tudi čas igranja spletnih iger, in sicer za kar 130 
odstotkov. Uporabniki igralnih konzol Xbox 
igrajo 40 odstotkov več iger, kar 90 odstotkov iz-

Storitev Xbox Game Pass za malo denarja 
nudi veliko zabave.
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med njih pa iger ne bi preizkusilo brez storitve 
Xbox Game Pass. 
Uporabniki igralnih konzol Xbox, ki so naročeni 
na storitev Xbox Game Pass, najbolj prisegajo na 
igre, kot so Forza, Gears of War, Halo, Minecraft, 
NBA 2K in The Witcher. Na seznamu priljubljenih 
iger najdemo tudi družinam prijazne, kot so na 
primer Kingdom Hearts III, Ori and the Will of 
the Wisps in Sea of Thieves. Igranje konzolnih 
iger na igralni konzoli Xbox pa pa naj bi postalo 
še bolj priljubljeno s prihodom storitve »Project 
xCloud«. Vsa »opravila«, povezana z igranjem 
konzolnih iger se bodo izvajala v okviru oblač-
nega strežnika xCloud. To v praksi pomeni, da 
uporabnik za igranje iger ne bo potreboval 
zmogljive opreme, ampak le brskalnik ali na-
mensko aplikacijo in ustrezno hitro internetno 
povezavo. Igralci bodo imeli občutek, kot da 
igrajo igro, naloženo na napravo, naj bo to pa-
metna televizija, osebni računalnik, tablica ali 
pametni telefon.

tiktok 

TikTok z več kot dvema 
milijardama prenosov

TikTok je od izida leta 2016 postal pravi kulturni 
fenomen. Trenutno ga uvrščamo ob bok velika-
nom, kot so Facebook, Instagram in Snapchat. 
To niti ne preseneča, saj ima kitajska mobilna 
aplikacija TikTok doslej že več kot dve milijardi 
prenosov na pametne mobilne telefone in tab-
lične računalnike, pri čemer je bilo samo v prvih 
treh mesecih na naprave Android in iOS opra-
vljenih kar 315 milijonov prenosov. 
Tako je aplikacija TikTok postala tretja najbolj pri-
ljubljena na področju družbenih omrežij in apli-
kacij za komuniciranje, in sicer takoj za storitva-
ma WhatsApp in Messenger. To pomeni, da je 
mobilna aplikacija TikTok uspela prehiteti tako 
priljubljeni Facebook kot všečni Instagram. 
Družbeno omrežje TikTok (https://www.tiktok.

com/) je priljubljeno, ker uporabnikom omogo-
ča hitro in enostavno objavo kratkih videopo-
snetkov ter dodajanje učinkov in filtrov. Zato ne 
preseneča, da je to še posebej priljubljeno med 
mlajšimi uporabniki, ki vse bolj množično za-
puščajo Facebook. 
Novo družbeno omrežje je posebej priljubljeno v 
azijski regiji, zanj pa se vse bolj zanimajo tudi 
Evropejci in Američani, kar še najbolj drži za mlaj-
še uporabnike in tiste, ki želijo nekaj novega. Pri 
tem moramo omeniti še, da dve milijardi preno-
sov za mobilno aplikacijo TikTok vključuje tudi 
različico Lite za manj zmogljive telefone. Poleg 
tega število prenosov ne pomeni števila uporab-
nikov, saj določen odstotek uporabnikov mobil-
no aplikacijo TikTok prenese na mobilno napravo, 
jo preizkusi za krajši čas in jo nato izbriše. Kljub te-
mu je dve milijardi prenosov za TikTok nedvom-
no zelo velik uspeh in prav nič ne kaže na to, da bi 
zanimanje zanjo kmalu usahnilo.

QualCoMM QuiCk Charge 3+ 

Telefoni se bodo kmalu 
polnili še hitreje

Če uporabljate pametne mobilne telefone z veli-
kimi zasloni in zmogljivo strojno opremo, dobro 
veste, da avtonomija delovanja postaja vse večja 
težava, saj zaradi neprestane uporabe le redkok-
daj preseže en dan. Ker pa uporabnikom pogos-
to primanjkuje časa celo za polnjenje mobilne 

naprave, so pri podjetju Qualcomm razvili novo 
tehnologijo, ki bo precej pohitrila polnjenje. Go-
vora je o tehnologiji Quick Charge 3+. 

Prednosti uporabe tehnologije Quick Charge 3+ 
je več. Ena izmed njih je nedvomno hitro polnje-
nje baterije, saj lahko z njeno pomočjo, povsem 
izpraznjeno baterijo do polovice napolnimo v 
zgolj 15 minutah. To pomeni, da je v povprečju za 
kar 35 odstotkov hitrejša v primerjavi z obstoječi-
mi tehnologijami. Poleg tega tehnologija Quick 
Charge 3+ poskrbi, da je temperatura baterije 
med polnjenjem za kar devet stopinj nižja, kar 
pomeni, da bo nova tehnologija poskrbela tudi 
za daljšo življenjsko dobo baterije. 
Tehnologija hitrega polnjenja Qualcomm Quick 
Charge 3+ bo na boljo v navezi z mobilnimi pro-
cesorji Snapdragon 765 in Snapdragon 765G, kar 
pomeni, da bo namenjena tudi nekoliko cenej-
šim pametnim mobilnim telefonom. Nekoliko 
kasneje bo novost na voljo tudi za mobilne pro-
cesorje, ki so namenjeni pametnim mobilnim te-
lefonom nižjega cenovnega razreda. To naj bi se 
zgodilo še pred koncem letošnjega leta.

galaXy a 

Prvi telefon Samsung  
z izskočno kamero

V svetu pametnih mobilnih telefonov Android 
se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo rešitve, 
povezane z izskočno spletno kamero. Gre za to, 

Obljubljajo do polovice napolnjeno baterijo 
v 15 minutah.

Največ prenosov omrežja TikTok je bilo 
zabeleženih v Indiji, druga je Kitajska, tretja 
pa ZDA.

D      MA
DELO OD

PRENOSNIKI 

ZA

Obišči www.pocenipc.com in uporabi kodo RN2020 za 20 € popusta www.kadrovska-asistenca.si  |  pisarna@kadrovska-asistenca.si  |  02 22 83 511

KADROVSKA ASISTENCA
celovita ponudba  

kadrovskih storitev na enem mestu
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UREDITE SI KARIERNI PROFIL
IN SE PREDSTAVITE VEČ KOT 20.000 PODJETJEM

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

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

RAZVIJALEC 
PROGRAMSKE 

OPREME
MAOP d.o.o. Ljubljana

M/Ž

TESTER PROGRAMSKE 
OPREME / QUALITY 

ASSURANCE ENGINEER
Oryx d.o.o.

M/Ž

PROGRAMER
DFVU d.o.o.

M/Ž

PODATKOVNI INŽENIR 
(DATA ENGINEER)

A1 Slovenija, d. d.
M/Ž

RAZVOJNI INŽENIR 
JAVA

SRC d.o.o.
M/Ž

IT SPECIALIST – SOLUTION 
ARCHITECT NA PODROČJU 

IT-DIGITAL
Mercator d.d.

M/Ž

VSAK DAN NOVA PROSTA DELOVNA MESTA 
NA MOJEDELO.COM

da se spletna kamera nahaja v ohišju pametne-
ga mobilnega telefona, preko posebnega me-
hanizma pa se prikaže le takrat, ko jo zares pot-
rebujemo. Rešitev je trenutno ena izmed bolj 
primernih, vsaj dokler proizvajalci pametnih 
mobilnih telefonov ne bodo ponudili v prodajo 
zaslona, ko bo spletna kamera neposredno pod 
njim, uporabniku pa seveda ne bo vidna. Kljub 
temu bodo na voljo vse funkcije klasične sple-
tne kamere, vključno z zajemom sebkov. 
Ker je tehnologija spletnih kamer pod zaslonom 
še vedno v razvoju, po vsej verjetnosti ne bo na-
red prav kmalu. To je tudi razlog, zakaj so se pri 
podjetju Samsung odločili, da bodo kmalu v 
prodajo ponudili prvi pametni mobilni telefo-
nov družine Galaxy, ki bo razpolagal z izskočno 
spletno kamero. Po vsej verjetnosti bo šlo za te-
lefon družine Galaxy A, kar pomeni, da bi moral 
biti cenovno dostopen. 

Trenutno je o novem pametnem mobilnem 
telefonu Samsung družine Galaxy A z izskoč-
no kamero znanega bolj malo. Kot kaže, bo 
novost razpolagala še z optičnim bralnikom 
prstnih odtisov in po vsej verjetnosti ne bo 
imela 3,5-milimetrskega priključka za slušalke. 

Novost bo opremljena še z vmesnikom USB-C 
in brezžično povezavo Bluetooth. Za prikaz 
slik naj bi telefon imel zaslon s 16,5-centime-
trsko oziroma 6,5-palčno diagonalo, na voljo 
pa naj bi bil celo vmesnik IR za upravljanje z 
domačimi elektronskimi napravami. Več in-
formacij o nadvse zanimivem pametnem te-
lefonu Samsung naj bi bilo znanih kmalu.

piXel buds 2  

Kaj so nam prinesle 
slušalke Google Pixel 
Buds 2?
Brezžično povezovanje je precej bolj praktično 
od tistega s kabli in tako je tudi pri slušalkah. Prav 
zato je trend Bluetooth slušalk v izjemnem po-
rastu, kablov in klasičnih 3,5 milimetrskih priključ-
kov pa je vse manj. To je tudi razlog, zakaj so se 
pri podjetju Google odločili, da prek spleta 
predstavijo povsem nove in zanimive brezžične 
slušalke s prodajno oznako Pixel Buds 2. 
Brezžične slušalke Google Pixel Buds 2 so bile 
pripravljene na način, da jih lahko brez težav no-
simo ves delovni dan ali pri opravljanju športnih 
aktivnosti. Za opravljanje pogovorov sta na voljo 
dva praktična mikrofona, ki se odlično obneseta 
tudi ob močnem zunanjem šumu. Opremljena 
sta namreč z napredno tehnologijo za odstranje-
vanje zunanjega šuma in drugih motenj. 
Napredna tehnologija Bluetooth omogoča do-
segljivost do 90 metrov na odprtem prostoru, 
združljiva pa je z vsemi napravami, ki razpolaga-
jo s to tehnologijo. Napolnjena baterija zadošča 
za do pet ur poslušanja glasbe oziroma za do 
dve uri in pol neprekinjenih pogovorov. Z de-

setminutnim polnjenjem v polnilnem etuiju do-
bimo še dve dodatni uri poslušanja in dodatno 
uro pogovorov. Vgrajena je tudi polna podpora 
za že skoraj nepogrešljivega digitalnega asisten-
ta Google Assistant, ki ga lahko uporabljamo za 
opravljanje pogovorov, poslušanje glasbe, na-
stavitev budilke in še mnogo več. Opremljene 
so tudi s funkcijo lociranja slušalk, glasovnih ob-
vestil in pregleda napolnjenosti baterije. 
Brezžične slušalke Google Pixel Buds 2 bodo na 
voljo v beli, oranžni, zeleni in črni barvi in kot pri-
čakovano, ne bodo ravno poceni. Zanje bo na-
mreč v Združenih državah Amerike treba odšte-
ti preračunanih 165 evrov. V evropskem prosto-
ru pa bo njihova maloprodajna cena zagotovo 
še nekoliko višja.

Msi 

Prestige 14: Prenosnik, 
ki izstopa po svoji 
zunanjosti
Prenosni računalniki so v zadnjih letih postali iz-
jemno tanki in lahki, hkrati pa ponujajo račun-
sko moč, primerljivo z namiznimi računalniki. 

Telefon Samsung z izskočno kamero naj bi bil 
na voljo že v prihodnjih nekaj mesecih.

Brezžične slušalke Google Pixel Buds 2  
vas bodo zagotovo takoj prevzele.
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Težava je v tem, da se vsaj navzven komajda raz-
likujejo, kar seveda ni po godu vsem uporabni-
kom. To so s pridom izkoristili pri podjetju MSI, 
saj so izdelali nadvse zanimiv prenosni računal-
niki Prestige 14 Pink Rose. 
Kot lahko sklepamo že po imenu, je prenosni ra-
čunalnik MSI Prestige 14 Pink Rose v celoti obar-
van roza, kar pomeni, da bomo z njim zagotovo 
izstopali. Poleg tega gre za odlično napravo. No-
vost je opremljena s 35,6-centimetrskim oziro-
ma 14-pačnim zaslonom visoke ločljivosti ter 
procesorji Intel Core desete generacije. Pod 
oblikovno všečnim ohišjem, odpornim na pad-
ce in udarce, najdemo še pogon Solid State ka-
pacitete 512 gigabajtov in vgrajeni pomnilnik s 
16 gigabajti sistemskega pomnilnika. 

Ohišje prenosnega računalnika MSI Prestige 14 
Pink Rose je v celoti izdelano iz lahkega alumini-
ja, zato ne preseneča, da znaša njegova teža ko-
majda 1,29 kilograma. Vgrajena baterija novincu 
zagotavlja do 10 ur avtonomije delovanja. Najz-
mogljivejša različica prenosnega računalnika 
MSI Prestige 14 Pink Rose razpolaga še z zmo-
gljivo grafično kartico Nvidia GeForce GTX 1650 
Max-Q s štirimi gigabajti lastnega pomnilnika, 
vstopna različica pa ima na voljo precej šibkejšo 
grafično rešitev Nvidia GeForce MX 250. 
Prenosni računalnik MSI Prestige 14 Pink Rose, 
opremljen s sodobno strojno opremo in všečno 
obliko s premijskimi materiali, pričakovano ni 
poceni. V evropskem prostoru je namreč za 
vstopno različico treba odšteti 1.300 evrov.

htC  

Bo telefon Desire 20 Pro 
rešil HTC pred 
propadom?
Podjetje HTC tone v pozabo po tem, ko je že v le-
tu 2018 imelo ogromno težav z odpuščanjem in 
slabimi prodajnimi rezultati. Večino oblikovnih 
rešitev je prodalo Googlu, poleg tega pa je taj-
vansko podjetje lansko leto končalo s še slabšimi 
rezultati. In to kljub temu, da so tekom lanskega 
leta ponudili v prodajo zelo nišni model telefona 
HTC Exodus 1 in cenejšo različico 1s. Dobili smo 
tudi nekoliko nenavadno napravo Android, ime-
novano HTC 5G Hub, ki deluje kot vroča točka za 
mobilno omrežje 5G. V Tajvanu sta izšla še dva 
srednjecenovna Androida HTC U19e in Desire 
19+, ki pa s strani uporabnikov mobilne telefonije 
nista bila deležna velike pozornosti. 
V prvi polovici leta 2020 naj bi podjejte HTC svo-
jo srečo poskušalo s pripravo pametnega mo-
bilnega telefona Desire 20 Pro. Glede na spletne 
govorice, naj bi bila novost opremljena s kako-
vostnim zaslonom in tankimi robovi po zgledu 
pametnih mobilnih telefonov OnePlus 8 in Xia-
omi Mi 10. Poleg tega naj bi bilo za zajem foto-
grafij na voljo večje število digitalnih fotoapara-
tov, za ljubitelje glasbe pa tudi 3,5-miimetrski 
vhod za klasične žične slušalke. 

HTC Desire 20 Pro naj bi pravzaprav sodil v višji 
cenovni razred, čeprav naj bi bil opremljen z ne-
koliko zastarelim procesorjem Snapdragon 660 

podjetja Qualcomm. Na voljo naj bi bilo še šest 
gigabajtov sistemskega pomnilnika, na vgraje-
nem pomnilniku pa naj bi bil nameščen mobilni 
operacijski sistem Android 10 s prilagojenim gra-
fičnim vmesnikom. Več o pametnem mobilnem 
telefonu Desire 20 Pro podjetja HTC bo najverje-
tneje znanega še pred pričetkom poletja.

MiCrosoft 

Skype omogoča 
zamenjavo ozadja  
med video klici
Ob izbruhu koronavirusa in sprva zgolj priporoči-
lih naj ostanemo doma, se je vse več podjetij kas-
neje odločilo za delo od doma. Zato ne presene-
ča, da se je število video klicev v zadnjih nekaj te-
dnih močno povečalo. Ker je večino teh klicev 
pobralo podjetje Zoom, so programerji podjetja 
Skype pošteno zavihali rokave in nedavno pripra-
vili nadvse zanimivo storitev Meet Now. 
Spletna storitev Skype Meet Now je dosegljiva na 
spletni povezavi https://www.skype.com/en/fre-
e-conference-call in je brezplačna. Poleg tega ni 
potrebno, da je programska oprema Skype na-
meščena na osebnem računalniku ali mobilni 
napravi. Za povabilo drugih zadošča, da jim poš-
ljemo povezavo do naše videokonference ali 
uporabimo namenski gumb za deljenje. Storitev 
Skype Meet Now lahko uporabljamo tudi na sta-
rejših računalnikih in mobilnih napravah. 
Nedavno pa so šli programerji podjetja Skype še 
nekoliko dlje, saj so uporabnikom mobilne in kla-
sične različice programa Skype omogočili menja-
vo ozadja med opravljanjem video klicev. Za to 
potrebujemo najnovejšo različico programske 
opreme Skype (8.59.0.77), uporaba nove mož-
nosti pa je sila enostavna. Najprej moramo 
odpreti »nastavitve«, izbrati »avdio in video« ter 
klikniti na možnost »izberi učinek ozadja« in nato 
»dodaj« sliko, ki jo želimo uporabiti za ozadje. 
Novost je trenutno na voljo tako za mobilne na-

Prenosni računalnik Prestige 14 Pink Rose – 
zmogljiva in posebna naprava.

Pametni telefon Desire 20 Pro

ZAPOSLITVENI OGLASI
na pravem mestu!

www.racunalniske-novice.com/zaposlitveni-oglasi
več oglasov na:
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prave Android in iOS kot za osebne računalnike z 
operacijskimi sistemi Windows, macOS in Linux. 
Poskrbeti moramo le za to, da bo na naši napravi 
nameščena najnovejša različica programske 
opreme Skype. 

Aplikacija Skype je na voljo za Android  
in iOS, pa tudi Windows, macOS in Linux.

apple MusiC 

Apple Music na voljo 
tudi prek spletnega 
brskalnika
Na spletnem portalu Spotify je ljubiteljem glasbe 
na voljo na desetine milijonov glasbenih datotek, 
zato ne preseneča, da je portal nadvse priljubljen 
predvsem med mladimi. Konkurenca na tem po-
dročju pa niti slučajno ne počiva. Število uporab-
nikov Applove glasbene storitve Music namreč 
narašča kot za stavo. Nedavno so nas pri podjetju 
Apple razveselili še z novo možnostjo, ki omogo-
ča dostop do storitve Apple Music kar z uporabo 
spletnega brskalnika. 
Spletna storitev Apple Music je na voljo na sple-
tni povezavi https://music.apple.com/. Najbolje 
pri tem je, da so podprte vse ključne platforme, 
kot so Windows, Linux in Chrome OS. Novost ja 

na voljo uporabnikom v številnih državah in je 
sodeč po mnenjih uporabnikov, zelo zanesljiva. 
To sicer ne preseneča, saj so jo programerji pod-
jetja Apple preizkušali že vse od septembra lani. 
Spletna različica Apple Music dopolnjuje obstoječe 
mobilne in namizne aplikacije ter ponuja možnos-
ti, kot so razdelki »For You«, »Browse« in »Radio«, se-
znami predvajanja (ki jih je mogoče tudi prilagodi-
ti) in glasbena priporočila. Trenutno ima Apple Mu-
sic približno 60 milijonov naročnikov in približno 60 
milijonov skladb v formatu AAC. Za uporabo stori-
tve Apple Music prek spletnega brskalnika pa se je 
treba le prijaviti z računom Apple ID.

google android 

Kmalu poskusna 
različica Androida 11

Google je marca letos naznanil, da bo kmalu na 
voljo nova različica priljubljenega mobilnega 
operacijskega sistema Android. Mobilni opera-
cijski sistem Android 11 je trenutno v zadnji po-
skusni fazi (Developer Preview 3), ta pa bo priča-
kovano najprej na voljo le lastnikom novejših 
Googlovih pametnih mobilnih telefonov, in si-
cer Pixel 2 in 2 XL, Pixel 3 in 3 XL, Pixel 3a in 3a XL 
ter seveda Pixel 4 in 4 XL. Prvo poskusno različi-

co operacijskega sistema Android 11 lahko pri-
čakujemo že v mesecu maju. Končno različico 
novosti naj bi Google ponudil v tretjem četrtle-
tju letošnjega leta. 
Mobilni operacijski sistem Android 11 bo prila-
gojen najsodobnejšim tehnologijam. Med njimi 
najdemo izboljšano podporo za mobilno 
omrežje 5G, prepogljive zaslone in strojno uče-
nje. Gre za vse lastnosti, ki jih zahtevnejši upo-
rabniki v naslednjih dveh letih pričakujejo od 
prihajajočih pametnih mobilnih telefonov. Po-
leg tega najnovejši Android 11 Developer Previ-
ew 3 podpira tako zaslone z »luknjo« za spletno 
kamero kot tiste z zarezami, saj je tovrstnih tele-
fonov na trgu še vedno zelo veliko. 
Programerji podjetja Google so pri pripravi mobil-
nega operacijskega sistema Android 11 poskrbeli 
še za izboljšanje sistema za posredovanje sporočil, 
ki je postal večopravilen. Sistem za strojno učenje 
pa poskrbi, da lahko mobilna naprava izvaja račun-
ske operacije brez potrebe, da bi obremenjevala 
pomnilnik. Novi Android varuje tudi zasebnost 
uporabnikov, saj omogoča začasno dodelitev pra-
vic mobilnim aplikacijam (na primer dostop do lo-
kacije, mikrofona in kamere), te pa se samodejno 
ukinejo takoj, ko aplikacijo zapremo.

Prva poskusna različica mobilnega 
operacijskega sistema Android 11 bo na voljo 
že ta mesec.

Spletna storitev Apple Music še pridobiva  
na priljubljenosti.

POSLOVNI IMENIKI Z NAJDALJŠO TRADICIJO V SLOVENIJI

Slovenija Tel / Rumene Strani
INTER MARKETING d.o.o., Dunajska cesta 103, SI-1000 Ljubljana
T: 01 360 33 40, F: 01 360 33 50, E: oglas@rumenestrani.si
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močje šestih gigahercev. Poleg tega bo v tem 
frekvenčnem območju na voljo spekter fre-
kvence 1200 megahercev, kar je precej bolje od 
spektra brezžičnih povezav 2,4 gigaherca in 5 
gigahercev, saj uporabljata frekvenčni spekter 
400 megahercev. To bo usmerjevalnikom dalo 
veliko več »moči« za prenos podatkov, mi pa bo-
mo pridobili hitrejšo in bolj stabilno povezavo 
brez prevelikih motenj, zlasti v gosto poseljenih 
območjih. 
Brezžična povezava Wi-Fi 6E naj bi teoretično 
ponujala hitrost prenosa podatkov do 9,6 giga-
bitov na sekundo. Prve naprave s podporo za 
novo brezžično povezavo bodo na voljo šele v 
zadnjem četrtletju letošnjega leta, zaživela pa 
bo naslednje leto. Čipovja za brezžično poveza-
vo Wi-Fi 6E bo kot prvi pričelo izdelovati podje-
tje Broadcom, podjetje Qualcomm pa bo poskr-
belo, da bo nova povezava na voljo v sklopu 
mobilnih naprav. Med proizvajalci usmerjevalni-
kov pa bosta kot prvi, novo povezavo podprli 
podjetji Linksys in Netgear. 
Analitiki napovedujejo, da naj bi bilo v letu 2021 
prodanih 316 milijonov naprav, ki bodo omogo-
čale novo brezžično povezavo Wi-Fi 6E, v letu 
2022 pa se bo ta številka drastično povečala. No-
va brezžična povezava bo namreč kot stalnica na 
voljo tudi za tablične računalnike, pametne tele-
vizorje in seveda pametne mobilne telefone. S 
tem pa bomo največ pridobili uporabniki.

CanoniCal  

Kaj nam je prinesel novi 
Ubuntu 20.04 LTS?

Odprtokodni operacijski sistem Ubuntu organi-
zacije Canonical postaja iz različice v različico 

instateXt 

Z umetno inteligenco 
do boljših angleških 
besedil
Jasna in učinkovita pisna komunikacija je dan-
danes ena ključnih vrlin uspešnih posamezni-
kov in prodornih ekip. V desetletju, ki je pred na-
mi, nam bodo rešitve, ki temeljijo na umetni in-
teligenci, pomagale izboljšati našo pisno komu-
nikacijo na raven, ki nam jo bodo pogosto zavi-
dali tudi tisti, ki jim je angleščina materni jezik. 
InstaText je spletna aplikacija, ki nam na pod-
lagi algoritmov umetne inteligence ustvari 
takojšnja priporočila in ideje, kako izboljšati 
besedilo. Deluje kot osebni pomočnik pri pi-
sanju besedil v angleščini, ki naša besedila 
obogati in jih naredi bolj jasna in berlji-
va. Uporabnik na levi strani vnese svoj tekst, 
na desni strani pa v le nekaj sekundah dobi 
predlog izboljšanega besedila. Napredni 
uporabniški vmesnik nam omogoča enostav-
no sprejemanje in zavračanje ponujenih pre-
dlogov, da lahko hitro pridemo do jasnega in 
kakovostnega besedila. 

V podjetju InstaText d.o.o., članu Tehnološkega 
parka Ljubljana, dela na tem produktu močna 
mednarodna ekipa. Orodje je izredno priljublje-
no med slovenskimi fakultetami in raziskovalnimi 
inštituti, redno pa po njem posegajo tudi preva-
jalci in ljudje, ki skrbijo za marketinške vsebine. 
V kolikšni meri nam boljša besedila lahko poma-
gajo v času svetovne pandemije? Zdaj, ko se ve-
liko aktivnosti seli na svetovni splet, bodo po-
membne prenova spletnih vsebin, spletno ko-
municiranje in izboljševanje promocijskih vse-
bin, a to vsekakor niso edine možnosti. Pisna ko-
munikacija je ključna za povezovanje s svetom 
in vtis na sogovornika je tu še kako pomemben. 
Številni raziskovalci ta čas izkoriščajo za pisanje 
znanstvenih člankov. Pisanje je aktivnost, ki jo 
lahko opravljamo v različnih delih dneva in 
predvsem od doma. 
Aplikacija za izboljševanje besedil je dostopna 
na spletni strani www.instatext.io in omogo-
ča brezplačen preizkus. Umetna inteligenca, ki 
deluje v ozadju, po mnenju uporabnikov tudi 
ključno prispeva k naši samozavesti, ko se spo-
padamo z zahtevnimi besedili v angleščini. 

InstaText v trenutku ustvari priporočila  
in ideje, kako izboljšati besedilo.

Wi-fi 

Z Wi-Fi 6E do hitrejše  
in bolj zanesljive 
povezave
Predstavniki ameriške zvezne komisije za komu-
nikacije FCC (Federal Communications Com-
mission) so nedavno odobrili pasovno širino 
šestih gigahercev, ki bo namenjena novi brez-
žični povezavi Wi-Fi 6E. Ta bo prinesla predvsem 
hitrejši prenos podatkov brez motenj, saj danes 
le redke povezave uporabljajo frekvenčno ob-
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računalnikov, ki naj bi pomenili revolucijo na 
področju prenosnikov. Šlo bo za novo gene-
racijo prenosnih računalnikov MacBook, ki 
bodo opremljeni s procesorji ARM. Tovrstni 
procesorji so namreč že davno »prekosili« 
klasične procesorje x86, saj ponujajo precej 
večjo zmogljivost ob precej manjši porabi 
električne energije, kar pripomore k znatno 
daljši avtonomiji delovanja prenosnih raču-
nalnikov. 

Prvi procesor Apple, namenjen prenosnim raču-
nalnikom, naj bi temeljil na osnovi mobilnega 
procesorja Apple A14, ki bo na voljo tudi v nave-
zi s pametnimi mobilnimi telefoni iPhone 12. Za 
proizvodnjo novosti naj bi poskrbelo podjetje 
TSMC, pri tem pa naj bi bil uporabljen 5-nano-
metrski proizvodni proces. Novost naj bi za pre-
računavanje podatkov uporabljala 12 proce-
sorskih jeder, osem od teh pa bo namenjenih 
najzahtevnejšim operacijam. 
Podjetje Apple bi s prehodom na procesorske 
sredice ARM tudi znižalo proizvodne stroške, in 
sicer med 40 in 60 odstotki, kar je seveda v intere-
su računalniškega giganta. Poznavalci so prepri-
čani, da bo Apple s procesorji ARM najprej opre-
mil vstopne različice osebnih računalnikov Mac 
Mini in iMac, nekoliko kasneje pa naj bi bili preo-
brazbe deležni tudi zmogljivejši osebni računal-
niki iMac Pro in Mac Pro, ki bodo s procesorji ARM 
seveda pridobili največ. Poleg učinkovitejšega 
delovanja in manjše porabe električne energije, 

bodo ti lahko na račun manjšega segrevanja 
opremljeni z učinkovitejšimi hladilnimi sistemi. 
Z uporabo procesorja ARM bi lahko podjetje 
Apple pridobilo nekaj prednosti pred prenosni-
mi računalniki Windows. Prvi prenosni računal-
niki Apple s procesorji ARM naj bi bili naprodaj v 
letu 2021. Osebni računalniki bodo seveda na 
voljo precej kasneje.

seinfeld gaMe – the unoffiCial pitCh 

Seinfeld utegne dobiti 
svojo videoigro

Čeprav se je znamenita »Serija o ničemer« Jer-
ryja Seinfelda in Larryja Davida odvrtela že več 
kot 20 let nazaj, še vedno velja za eno najbolj 
priljubljenih humorističnih nanizank. To potrjuje 
tudi Netflixov nakup pravic za predvajanje vseh 
180 epizod, ki naj bi pretočnega velikana stale 
preko 500 milijonov ameriških dolarjev. 

Zdaj pa sta na idejo o videoigri Seinfeld prišla 
razvijalec Jacob Janerka in animator Ivan Dixon, 
ki želita ustvariti duhovito »pokaži in klikni« pus-
tolovščino. A ker največjo oviro trenutno pred-
stavlja pridobitev pravic za izdelavo igre po iko-
nični televizijski seriji, sta ustvarjalca postavila 
spletno stran ter objavila napovednik The Unof-
ficial Pitch, s čimer želita pritegniti pozornost 
ustvarjalcev in oboževalcev. 
Četudi zamisel na papirju zveni nenavadno, pi-
kselirane prigode Seinfelda in prijateljev v 

boljši. To je tudi razlog, zakaj je vse bolj resna al-
ternativa operacijskemu sistemu Windows 10. 
Ta je namreč primeren tako za delo kot zabavo, 
saj so na njem že prednameščeni prav vsi pro-
grami, ki so temu namenjeni. Nova različica 
Ubuntu 20.04 LTS je pričakovano še boljša od 
predhodnic, poleg tega pa bo zanjo zagotovlje-
na petletna podpora, kar pomeni, da je primer-
na predvsem za podjetja in tiste, ki prisegajo na 
stabilnost. 
Odprtokodni operacijski sistem Ubuntu 20.04 
LTS prinaša številne novosti, ki bodo znatno iz-
boljšale uporabniško izkušnjo. Med njimi najde-
mo boljšo podporo za zaslone visokih ločljivosti 
ter možnost povečave do 200 odstotkov s 25 
odstotnimi koraki. Poleg tega je na voljo nova 
različica grafičnega vmesnika Gnome, pri čemer 
je bila uporabnikom dana možnost, da izključijo 
oziroma skrijejo vrstico z ikonami programov 
(Ubuntu Dock). Novo jedro operacijskega siste-
ma (različica 5.4) pa prinaša privzeto podporo za 
datotečni sistem ExFAT in druge izboljšave ter 
podporo za novejšo strojno opremo. Izboljšan 
je bil tudi sistem, ki skrbi za hitrejši zagon opera-
cijskega sistema. 
Novi operacijski sistem Ubuntu 20.04 LTS z dol-
goročno podporo je na voljo na povezavi 
https://ubuntu.com/download/desktop – tudi 
slovenska različica, zato je novost nedvomno 
ena od najboljših alternativ operacijskemu siste-
mu Windows 10. Poleg tega ponuja vse, kar 
povprečen uporabnik potrebuje za delo in za-
bavo, in to povsem brezplačno.

apple MaCbook 2021 

Bo novi MacBook 
revolucija na trgu 
prenosnikov?
Če gre verjeti najnovejšim spletnim govori-
cam, bo podjetje Apple že v teku naslednje-
ga leta predstavilo novo generacijo osebnih 

Prvi MacBook s procesorjem ARM naj bi bil 
naprodaj leta 2021.

V igri seveda ne sme manjkati niti Jerryjev 
večni sovražnik Newman.

T: 01 565 36 40  |  E: servis@zelinka.si  |  www.zelinka.si

POOBLAŠČENI
SERVISER
ZA LENOVO
Garancijska in izven
garancijska popravila.
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Zelinka d.o.o., Stožice 100a, 1000 Ljubljana
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predstavitvenem posnetku izgledajo presenet-
ljivo obetavno. V kolikor ideja pade na plodna 
tla, bodo igralci lahko zaigrali kot Jerry, George 
ter Elaine, Kramer pa bo ostal tisti nepredvidljivi 
član skupine. 
Jacob in Ivan pravita, da cilj projekta ni zaslužek, 
saj sta oba zaposlena za polni delovni čas, am-
pak preprosto razveseliti oboževalce serije, ki je 
zaznamovala devetdeseta leta.

apple  

V pripravi tudi večji 
iPhone SE Plus?

Podjetje Apple nas je nedavno prijetno presene-
tilo s predstavitvijo pametnega mobilnega tele-
fona iPhone SE (2020). Ta je med uporabniki stori-
tev mobilne telefonije takoj postal priljubljen, saj 
je opremljen s procesorjem mobilnega telefona 
iPhone 11 in ponuja več pomnilnika za shranjeva-
nje podatkov. Novi iPhone je opremljen z 
11,9-centimetrskim oziroma 4,7-palčnim zaslo-
nom LCD ločljivosti 1.334 x 750 slikovnih točk, 
pod njim pa se nahaja gumb z vgrajenim bralni-
kom prstnih odtisov Touch ID. Na zadnji strani se 
nahaja digitalni fotoaparat ločljivosti 12 milijonov 
slikovnih točk, ki omogoča zajem videoposnet-
kov v ločljivosti 4K s povprečno hitrostjo do 60 sli-
čic na sekundo, spletna kamera nudi ločljivost 7 
milijonov slikovnih točk. Podprta sta tudi brezžič-
no in hitro polnjenje, avtonomija delovanja pa 
naj bi bila primerljiva s telefonom iPhone 8. 

Ker pa številni uporabniki prisegajo na pametne 
mobilne telefone z večjimi zasloni, naj bi pri podje-
tju Apple pripravljali še večjo različico pametnega 
telefona iPhone SE (2020). Govorimo o modelu 
iPhone SE Plus (2020), ki bo v osnovi enak manjše-
mu modelu, le da bo razpolagal z večjim zaslo-
nom in temu primerno nekoliko večjo baterijo. Na 
spletu se širijo govorice, da bo novi iPhone SE 
(2020) opremljen s 14-centimetrskim oziroma 
5,5-palčnim zaslonom, a ne bo nudil podpore za 
tehnologijo prepoznave obraza Face ID. Omenja 
se tudi gumb z bralnikom prstnih odtisov Touch 
ID, ki se ne bo nahajal na dnu zaslona, ampak na 

gumbu, namenjenem za vklop telefona. 
Tudi pametni mobilni telefon iPhone SE Plus 
(2020) bo opremljen s procesorjem mobilnega 
telefona iPhone 11 in bo ponujal več pomnilni-
ka za shranjevanje podatkov. Žal bo cena novo-
sti nekoliko višja v primerjavi z modelom iPhone 
SE, in sicer za okoli 100 evrov. Novosti po vsej 
verjetnosti ne gre pričakovati letos, ampak šele 
v prvi polovici prihodnjega leta.

spletne storitve 

Poroka odslej tudi  
prek spleta

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se 
morata osebno prijaviti na upravni enoti oziro-
ma drugi sorodni državni ustanovi, na območju 
katere želita skleniti zakonsko zvezo. Pandemija 
koronavirusa je to postavila na glavo, saj je giba-
nje zaradi tveganja okužbe zelo omejeno. Zato 
ne preseneča, da trenutna epidemija koronavi-
rusa spreminja številne življenjske navade, 
vključno s sklepanjem zakonskih zvez. 
Med najbolj inovativnimi na področju porok, so 
nedvomno v ameriški zvezni državi New York. 
Guverner Andrew Cuomo je namreč sprejel po-
seben odlok, ki dovoljuje poroke prek svetovne-
ga spleta, kar pomeni, da se parom ni treba fizič-
no nahajati v istem prostoru. Poročne slovesno-
sti lahko potekajo kar prek videokonference (z 
uporabo storitev kot sta Zoom in FaceTime), 
preko video klica pa mladoporočenca dobita 
tudi uradno oziroma zakonsko veljavno poroč-
no listino, torej isto, kot bi jo dobila z običajno 
poroko na upravni enoti. 
Ker se življenje tudi po koncu pandemije najver-
jetneje še nekaj časa ne bo povsem normalizira-
lo, o možnosti sklepanja zakonskih zvez preko 
spleta razmišljajo tudi nekatere druge ameriške 
zvezne države, morda pa bodo idejo sčasoma 
sprejeli tudi drugod po svetu. Zanimivo je, da se 
zakonske zveze v času pandemije sklepajo tudi 
neuradno. Nedavno se je namreč nek par poročil 
kar s pomočjo Nintendove nove igre Animal 
Crossing: New Horizons. Čeprav poroka zakonsko 
ni veljavna, je požela kar nekaj pozitivnih ocen.

Večji iPhone SE Plus (2020) naj bi na trg 
prispel v prvi polovici prihodnjega leta.

Pandemija koronavirusa močno spreminja 
naše navade.

Google dnevno blokira ogromno 
elektronskih sporočil, povezanih z novim 
koronavirusom. 

google gMail 

Zlorabe, povezane  
s koronavirusom

V zadnjih nekaj tednih verjetno s sodelavci in 
poslovnimi partnerji komunicirate kar preko vi-
deokonferenc, kar ni nič nenavadnega. Pande-
mija koronavirusa nas je prikovala v domače pi-
sarne, od koder opravljamo delo, ki smo ga prej 
na delovnih mestih. Na žalost pa nova pande-
mija ni vplivala zgolj na naš način dela, ampak 
tudi na kibernetsko varnost po vsem svetu. 
Nepridipravi poskušajo to na vse načine izkori-
stiti in zavesti čim več naivnih uporabnikov. 
Kako obsežna je ta težava, kaže nedavno obja-
vljena statistika s strani podjetja Google. Ta je 
namreč v izjavi za javnost sporočil, da dnevno 
blokira več kot 18 milijonov lažnih in zlonamer-
nih elektronskih sporočil, povezanih z novim ko-
ronavirusom. Poleg tega dnevno blokirajo več 
kot 240 milijonov neželenih sporočil, povezanih 
s koronavirusom in več kot 100 milijonov e-po-
štnih sporočil, ki so namenjena kraji osebnih in 
finančnih podatkov končnih uporabnikov. 
Med lažnimi sporočili prevladujejo predvsem tis-
ta, kjer se goljufi predstavljajo kot predstavniki 
Svetovne zdravstvene organizacije, ki denar zbi-
rajo za »žrtve« nove pandemije. Vedno več pa je 
tudi e-poštnih sporočil, v katerih se nepridipravi 
predstavljajo kot vladne institucije, ki navajajo, da 
potrebujejo podatke o bančnih računih uporab-
nikov, da bi jim izplačali državno pomoč. Na sre-
čo podjetje Google uporabnike elektronskega 
poštenega predala Gmail odlično ščiti pred tovr-
stno nesnago, saj njegovi algoritmi blokirajo kar 
99,9 odstotkov tovrstnih goljufivih sporočil. 
Ker pa vseh lažnih sporočil ni mogoče blokirati s 
pomočjo strojnega učenja in umetne inteligence, 
vam svetujemo, da upoštevate nekaj osnovnih 
varnostnih pravil. Izogibajte se nalaganju in odpi-
ranju dokumentov s strani pošiljateljev, ki jih ne 
poznate. Preden kliknete na povezave v elektron-
skem sporočilu, se predhodno prepričajte, da so te 
pravilne. V nobenem primeru ne klikajte na pove-
zave in ne odgovarjajte na e-sporočila, ki od vas 
zahtevajo razkritje osebnih podatkov. Ustreznost 
vaših varnostnih nastavitev elektronskega poštne-
ga predala Gmail preverite na povezavi: https://
myaccount.google.com/security-checkup?hl=en.
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naughty dog 

The Last of Us 2  
v prodaji že prihodnji 
mesec
Potem ko je koronavirus odnesel majski izid ene 
najtežje pričakovanih iger leta, sta Sony in Nau-
ghty Dog pred kratkim razveselila z novico, da na 
drugi del post-apokaliptične uspešnice vendarle 
ne bo treba dolgo čakati. The Last of Us Part II bo 
v digitalnih in fizičnih trgovinah tako na voljo 
že 19. junija, seveda ekskluzivno za PlayStation 4. 
Novi datum izida je Sony najavil presenetljivo 
hitro po neuradnem razkritju dobršnega dela 
zgodbe, ki je ustvarjalcem menda povzročil obi-
lo sivih las. Japonski tehnološki velikan je ob 
tem pozval oboževalce, naj se izogibajo kvarni-
kom, obenem pa se nemudoma podal na lov za 
domnevnimi žvižgači. Ker je Naughty Dog zad-
nje čase pogosto deležen kritik zaradi prena-
pornega delovnika, so se sprva pojavila nami-
govanja, da je podrobnosti zgodbe in sveže vi-
deo posnetke igralnosti na spletu objavil nekdo 
od zaposlenih. Zadnje ugotovitve pa kažejo, da 
za dejanjem stojijo hekerji, ki so pridobili dostop 
do zasebnih strežnikov podjetja. 
Mnogi oboževalci čustvene post-apokaliptične 
zgodbe Joela in Ellie so nad objavljenimi 
podrobnostmi precej razočarani, a razvojna eki-
pa Naughty Dog miri, da bo igra absolutno vre-
dna igranja, ne glede na objavljene kvarnike.

Whatsapp 

Uporabniki WhatsAppa, 
pozor - prihaja super 
lastnost
Kljub težavam na področju zasebnosti, ki jih ima 
WhatsApp v zadnjem času s Facebookom 
(WhatsApp je hčerinsko podjetje Facebooka), apli-
kacija še vedno velja za eno bolj varnih komunika-
cijskih platform na trgu. Dve milijardi uporabnikov 
si v aplikaciji izmenjuje vse več »end-to-end« šifri-
ranih sporočil. Pomembno pa je izpostaviti, da 
WhatsApp poleg šifriranja tekstovnih sporočil, šifri-
ra tudi glasovna in video sporočila in klice. »Enako 
kot pri sporočilih, uporabljamo »end-to-end« 
enkripcijo tudi pri klicih, kar pomeni, da WhatsApp 
in vse »third-party« stranke do vsebin ne morejo 
dostopati«, so zapisali pri WhatsAppu. Glede na to, 
da se ne samo v času »koronakrize«, temveč tudi 
sicer vse bolj zanašamo na video klice in ne toliko 
na srečanja v živo, je pomembno, da je zaščiten tu-
di ta del komunikacije.  

Pomanjkljivost WhatsAppa, s katero se uporab-
niki trenutno srečujemo je, da lahko v video klic 
dodamo zgolj štiri osebe. Po poročanju portala 
Forbes se bo to kmalu spremenilo - na bo-
lje. WABetaInfo je odkril, da naj bi WhatsApp 
podvojil število oseb, ki lahko sodelujejo v video 
klicu na osem. Koda, ki nakazuje spremembo je 
skrita tako v beta verziji iOS aplikacije kot tudi 
Android aplikacije. To pomeni, da se spremem-
be lahko veselimo vsi, vendar zgolj v primeru, da 

Post-apokaliptična uspešnica bo dobila 
nadaljevanje in TV-serijo.

imamo vsi uporabniki nameščeno zadnjo razli-
čico aplikacije.  
Trenutno še ni znano, ali je to zgolj prvi korak k 
dodatnim povečevanjem števila oseb v video kli-
cih, ki bi resno vplivali na trenutno stanje trga to-
vrstnih aplikacij. Že res, da imamo uporabniki na 
voljo kar nekaj popularnih orodij, ki nudijo ravno 
to, vendar dodatna konkurenca nikoli ne škodi - 
še posebej, če ta prinese nov pogled in kvaliteto. 

MiCrosoft surfaCe book 3 

Prihaja novi Microsoft 
Surface Book 3 

Podjetje Microsoft je že pred časom predstavilo 
nadvse zanimiv in zmogljiv prenosni računalnik 
družine Surface Book. Ta trenutno predstavlja 
najboljšo alternativo za Applov prenosni raču-
nalnik MacBook Pro, saj je opremljen z zmoglji-
vo strojno opremo in ponuja bogato paleto 
možnosti. Novi Surface Book 3 pa je še boljši, saj 
so ga opremili z novimi Intelovimi procesorji de-
sete generacije družine Ice Lake in zmogljivo 
grafično kartico Nvidia. 
Prenosni računalnik Microsoft Surface Book 3 
je na voljo v dveh različicah. Manjša različica je 
opremljena z zaslonom s 13,5-palčno 
(34,3-centimetrsko) diagonalo ločljivosti 3.000 
x 2.000 slikovnih točk in razmerjem stranic 3 
proti 2. V všečnem ohišju najdemo štirijedrni 
Intelov procesor Intel Core i5-1035G7 oziroma 
Core i7-1065G7 za zahtevnejše uporabnike, 
grafičnim vsebinam pa bo kos zmogljiva gra-
fična kartica Nvidia GTX 1650 Max-Q s štirimi 
gigabajti lastnega pomnilnika GDDR5. Manjši 
Microsoft Surface Book 3 bo na voljo v navezi s 
sistemskim pomnilnikom kapacitete 8 gigabaj-
tov, 16 gigabajtov in 32 gigabajtov ter vgraje-
nim pomnilnikom kapacitete 256 gigabajtov, 
512 gigabajtov in enega terabajta. Napolnjena 
baterija bo zagotavljala do 15,5 ur avtonomije 
delovanja. Med naprednejšimi tehnologijami 
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najdemo še Wi-Fi 6 in Bluetooth 5.0. S, na voljo 
pa sta tudi kameri ločljivosti pet in osem milijo-
nov slikovnih točk. 
Nekoliko večji model Microsoft Surface Book 3 pa 
je opremljen z zaslonom s 15-palčno oziroma 
38,1-centimetrsko diagonalo in ločljivostjo 3.240 
x 2.160 slikovnih točk. Izjemno računsko moč mu 
zagotavlja Intelov procesor Intel Core i7-1065G7, 
medtem ko je grafičnim vsebinam kos grafično 
jedro Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q s šesti-
mi gigabajti grafičnega pomnilnika GDDR6 oziro-
ma Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q s prav tako 
šestimi gigabajti grafičnega pomnilnika GDDR6. 
Večji Microsoft Surface Book 3 bo na voljo v nave-
zi s sistemskim pomnilnikom kapacitete 16 giga-
bajtov in 32 gigabajtov ter vgrajenim pomnilni-
kom kapacitete do enega terabajta oziroma dveh 
terabajtov za ameriški trg. Napolnjena baterija 
večjega modela bo zagotavljala do 17,5 ur nepre-
kinjene avtonomije delovanja. 

Tako manjši kot večji model prenosnega raču-
nalnika Microsoft Surface Book 3 bosta napro-
daj od petega junija dalje. Novinca bosta na vo-
ljo tako za običajne kot tudi za poslovne upo-
rabnike. Za vstopni model bo v evropskem pro-
storu treba odšteti kar 1.849 evrov. Prednaročila 
so možna na portalu Microsoft Store.

aplikaCija Muzikant 

Slovenski dijak med 
karanteno ustvaril 
zabavno aplikacijo
Dijak tretjega letnika Srednje šole Ravne na Ko-
roškem Radovan Jorgić se je odločil, da trenu-
tne razmere izkoristi za ustvarjanje. Njegova 
mobilna aplikacija Muzikant je namenjena 
vsem, ki bi se radi zabavali in hkrati razširili svoje 
znanje na področju glasbe in kulture. »Veliko 
prostega časa v karanteni sem poskusil izkoristi-
ti na najboljši način – sprogramiral sem aplikaci-
jo Muzikant«, pravi Radovan. 
Muzikant je glasbeni kviz, katerega glavna te-
matika je ugibanje pesmi in izvajalcev doma-

če, EX-YU, balkanske glasbene scene, hip-hopa 
... Popolnoma brezplačna aplikacija se nahaja na 
Google Play trgovini (Muzikant - Ugani pesem). 
V kolikor niste uporabnik platforme Android, se 
lahko z Muzikantom poigrate na povezavi muzi-
kant.io. Aplikacija bo kmalu dostopna tudi za 
iOS naprave. Bistvo igre je vsekakor dobra zaba-
va in dviganje razpoloženja.  

Muzikant ponuja več kot 500 skladb stotih raz-
ličnih izvajalcev. Omogoča pet načinov igre, in 
sicer ugibanje naključnih pesmi in pevcev ali pa 
izbiro igre glede na zvrst, letnico izida ali izvajal-
ca pesmi. Da bi zadeva bila še bolj zanimiva, vas 
po vsaki končani igri  čaka nagrada. Igra je pri-
merna za vse starosti. Namen Muzikanta je upo-
rabnike vrniti v »dobre stare čase« in širjenje 
glasbenih obzorij. 
Pri oblikovanju in izbiri glasbe mu je pomagal 
bratranec, prav tako dijak Srednje šole Ravne. 
Muzikant je Radovanov prvi resnejši projekt. »Iz-
delava aplikacije je zahtevala ogromno dela: 20 
dni in okrog 150 ur razvoja. Pri tem je bilo pot-
rebnega veliko samostojnega učenja, uporabe 
spletnih virov, knjig itd. Skratka zelo zanimiv in 
zahteven izziv. Upam, da se bo trud poplačal ter 
bo aplikacija z vsebino in uporabnostjo prite-
gnila veliko uporabnikov. Želel sem pokazati, da 
je vsestransko delo možno tudi od doma in v 
posebnih okoliščinah«, pravi avtor aplikacije. 

evidenCa delovnega časa etM 

Evidentiranje 
delovnega časa med 
epidemijo?
Med epidemijo se veliko podjetjih odloča za de-
lo od doma. Pojavi se potreba po beleženju in 
spremljanju prisotnosti ter beleženju opravlje-
nega dela. Potrebe se pojavijo pri vseh zaposle-
nih, saj je pri delu na daljavo pogosto potrebna 
medsebojna komunikacija. Sistem registracije 
časa eTM je že v osnovi zasnovan kot sistem v 
oblaku in tako omogoča evidentiranje od kjer-
koli. V času epidemije pa je pridobil nekaj novih 
funkcionalnosti, ki dodatno poenostavljajo delo 
od doma, hkrati pa omogočajo celovit pregled 
nad stanjem zaposlenih. 

•	 Klasični	terminal	zamenja	mobilni	registrator,	
ki ohranja vse funkcije klasičnega prijavnega ter-
minala. Dodane možnosti pregleda in stanja. 
•	 Monitor	omogoča	vpogled	v	 stanje	 skupine	
ali celotnega podjetja. Za posameznega zaposle-
nega se lahko določijo pravice pogleda. 
•	 Beleženje	opravljenega	dela.	Obstaja	enostav-
nejša rešitev, kjer se delo beleži kar preko prijav-
nega terminala. Lahko pa se beleži po delovnih 
nalogih in opravilih. 
•	 Izračun	 nadomestil	 potnih	 stroškov,	 odvisen	
od trenutnih ukrepov države. 
•	 V	pregledih	dodane	oznake	o	načinu	evidenti-
ranja. 
•	 Z	 letom	2020	pa	 je	 sistem	pridobil	 tudi	več- 
jezično podporo ter nov prijavni terminal. 
Vse nove funkcionalnosti so bile med uporabni-
ki zelo dobro sprejete, dodatno pa se še nadgra-
jujejo z izkušnjami in idejami uporabnikov. Sis-
tem eTM tako že več kot 10 let dokazuje, da je 
eden vodilnih  ponudnikov evidentiranja delov-
nega časa v oblaku. Več informacij na spletni 
strani  www.e-tm.si.

airbnb 

Airbnb bo odpustil 
približno četrtino vseh 
zaposlenih 
Spletna platforma za kratkotrajno oddajo do-
mov Airbnb namerava za premostitev pande-
mije Covid-19 odpustiti okoli 1900 zaposlenih, 
kar predstavlja približno četrtino njihove delov-
ne sile. Kljub temu, da je Airbnb do nedavnega 
veljal za eno najbolj finančno stabilnih in varnih 
podjetij Silicijeve doline, je trenutna kriza terjala 
svoj davek. »Rezi so potrebni, da preživimo do 
tedaj, ko bodo ljudje spet začeli potovati«, je na 
blogu zapisal soustanovitelj in izvršni direktor 
družbe, Brian Chesky. Poteza Airbnbja je konkre-
ten pokazatelj stanja znotraj industrije turizma.  
Glavni izvršni direktor je sporočil, da bodo primo-
rani odsloviti približno četrtino delovne sile. »Kri-
za je močno prizadela Airbnb, letošnji prihodki 
bodo, kot kaže, za več kot polovico manjši kot la-
ni. Prebijamo se skozi največjo krizo našega 
obstoja«, je zapisl Chesky. Podjetje ima sicer nekaj 

Microsoft Surface Book 3 je izredno zmogljiv 
prenosnik.
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več kot 7500 zaposlenih, dotično odpuščanje pa 
je eno največjih v celotni zgodovini Silicijeve do-
line. V letu 2019 so prihodki Airbnbja znašali 4,8 
milijarde ameriških dolarjev, letos pa kot rečeno 
pričakujejo vsaj polovico manjšo številko. Največ-
je posledice bo čutiti na področjih, kamor je Air- 
bnb nameraval šele dobro vstopiti, in sicer v se-
gmentih luksuznega turizma in tradicionalnih 
hotelov. Po besedah Cheskyja naj bi ravno v teh 
segmentih brez dela ostalo največ ljudi.  

»Za vse tiste, ki zapuščajo Airbnb, mi je resnično 
žal. Zavedajte se, da to ni vaša krivda«, je zaposle-
nim sporočil Chesky. Aprila je spletna platforma 
sporočila, da si je za spopad s posledicami pande-
mije zagotovila za milijardo dolarjev (917,1 milijona 
evrov) novih investicij, ki pa bodo namenjene 
podpori skupnosti gostiteljev. Podjetje se ob po-
večanem povpraševanju po njihovih storitvah za 
namene samoizolacije v času pandemije namera-
va osredotočiti na dolgoročno oddajo stanovanj, 
predvsem študentom in delavcem v tujini. 
Tudi Uber in Lyft, poleg Airbnbja dva glavna 
predstavnika »delitvene ekonomije«, sta se zna-
šla pred masovnim odpuščanjem. Družba Uber 
je napovedala, da bodo odpustili do 3700 zapo-
slenih za polni delovni čas, kar predstavlja prib-
ližno 14 odstotkov njihove delovne sile, med-
tem ko je Lyft že odpustil prbiližno 17 odstotkov 
zaposlenih. V sredo je obdelovalec podatkov o 
plačah ADO poročal, da so zasebni delodajalci v 
ZDA prejšnji mesec ukinili rekordnih 20,2 milijo-
na delovnih mest, kar je več kot dvakrat toliko 
kot med zadnjo finančno krizo v letu 2008. 
»Izguba delovnih mest je na doslej nikoli videni 
ravni«, je dejal Ahu Yildirmaz iz raziskovalnega 
inštituta ADP.

MassaChusetts institute of teChnology 

Oblačila, ki bodo 
zaznala, ali ste okuženi 
s koronavirusom
Ker zaščitne maske niso dovolj za preprečitev 
širjenja novega virusa, so znanstveniki z ameri-
škega tehnološkega inštituta v Massachusettsu 
(MIT) razvili posebno vrsto naprednega senzor-
ja. Novost je namreč mogoče vgraditi oziroma 
kar všiti v oblačila, ta pa bo poskrbela za to, da 

bo samodejno prepoznala osebo, okuženo z 
novim koronavirusom. Tovrstni senzorji so za 
nameček tako lahki in prožni, da jih je mogoče 
vgraditi v katerokoli tkanino, tudi najtanjšo, ki se 
uporablja pri izdelavi športnih oblačil. Poleg te-
ga brez težav zdržijo pranje in imajo zagotovlje-
no dolgotrajno uporabo. 
Namenski senzorji bodo v praksi spremljali 
ključne življenjske znake uporabnika, kot so di-
hanje, srčni utrip in telesna temperatura ter po-
datke prenašali neposredno na pametni telefon. 
Na ta način bodo lahko zdravniki spremljali, kaj 
se dogaja z bolnikom ter prepoznali tiste, ki bi se 
z novim virusom lahko na novo okužili. Ker sen-
zorji v majicah pokrivajo velik del telesa (načrto-
vana je tudi vključitev senzorjev v hlače), bodo 
lahko zdravniki spremljali tudi temperaturne 
spremembe v drugih delih uporabnikovega te-
lesa, kar bo še lažje pripomoglo k odkrivanju 
obolelih uporabnikov. 

Znanstveniki si prizadevajo, da bi pametne sen-
zorje pričeli vgrajevati v športna oblačila, oblači-
la za bolnike v bolnišnicah in celo v obleke 
astronavtov, da bi lahko spremljali njihove vital-
ne znake med vesoljskimi misijami. Ti trenutno 
svoje moči usmerjajo v razvoju prototipov no-
vosti. Hkrati pa se že dogovarjajo s kitajskim pro-
izvajalcem, ki bi takšne senzorje lahko proizvajal 
v velikem številu.

spaCeX starlink 

Satelitski internet 
Starlink vse bližje 
realnosti
Podjetje SpaceX je že pred časom uradno najavi-
lo zelo ambiciozen projekt »Starlink«, katerega 
ključni cilj je pripeljati svetovni splet tudi v najbolj 
oddaljene kraje. Gre za globalno satelitsko omrež-
je, ki naj bi omogočilo hiter dostop do svetovne-
ga spleta iz prav vsakega kotička sveta. Za uresni-
čitev tega projekta je podjetje SpaceX sprva v ve-
solje izstrelilo 60 satelitov, ki so bili naloženi na ra-
keti Falcon 9. To je bila seveda šele prva faza pro-
jekta, saj je potrebnih vsaj še šest do osem tovr-
stnih izstrelitev, da bo internetno omrežje pričelo 

delovati, pri čemer z vsako izstrelitvijo v orbito 
spravijo 60 satelitov. Trenutno je v operativnem 
delovanju skupno 417 satelitov, ki zemljo obkroža-
jo na višini 550 kilometrov in zagotavljajo posku-
sno internetno povezavo s severnim delom Zdru-
ženih držav Amerike in s Kanado. 

Če bo šlo vse po načrtih, bo satelitski internet 
Starlink podjetja SpaceX že letos na voljo uporab-
nikom Severne Amerike, pri čemer bodo prvi tri-
je meseci namenjeni preizkušanju delovanja sto-
ritve v praksi. Če bo šlo vse po načrtih, bo satelit-
ski internet v letu 2021 na voljo še drugod po sve-
tu, z nekaj sreče morda tudi pri nas. Ključni cilj 
podjetja SpaceX je namreč zagotoviti zelo hiter 
ter cenovno dostopen dostop do interneta za 
vse prebivalce Zemlje. To bo še posebej koristno 
za tiste uporabnike, ki bodisi nimajo internetne 
povezave bodisi so te slabe in nezanesljive zaradi 
neustrezne infrastrukture. V ta namen naj bi pod-
jetje SpaceX skupno izstrelilo 1.584 satelitov.

oneplus z 

Se nam kmalu obeta 
cenejši OnePlus?

Podjetje OnePlus je nedavno predstavilo kar 
dva nova pametna mobilna telefona, ki sta nas-
ledila telefone družine OnePlus 7. Govorimo o 
pametnih mobilnih telefonih OnePlus 8 in One-
Plus 8 Pro, ki sta bila zaradi koronavirusa javnosti 
predstavljena preko spleta. Čeprav sta novinca 
kos tudi najzahtevnejšim nalogam, so mnogi 
poznavalci prepričani, da sta predraga za to, kar 
nudita. Za vstopno različico šibkejšega modela 
OnePlus 8 je namreč treba odšteti 719 evrov (8 
GB + 128 GB), za zmogljivejši model OnePlus 8 
Pro pa kar 919 evrov (8 GB + 128 GB). 
Ker si mnogi uporabniki storitev mobilne tele-
fonije novih pametnih mobilnih telefonov 
OnePlus 8 in OnePlus 8 Pro ne morejo privošči-
ti, naj bi podjetje OnePlus kmalu ponudilo v 
prodajo precej cenejšo različico lastnega tele-
fona. Šlo naj bi za model OnePlus Z, ki bo še 
vedno razpolagal z najnovejšo različico opera-
cijskega sistema OxygenOS, le da ne bo ponu-

Namenski senzorji bodo spremljali ključne 
življenjske znake uporabnika.

Satelitski internet Starlink bo na voljo že 
letos.
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Bližajo se sončni dnevi, višje temperature in več časa preživimo na pro-
stem. Sonce ima poleg ugodnih vplivov (vitamin D, ugoden vpliv na 
telo, dobro počutje, toplota …) tudi škodljive učinke na naše telo. Sonč-
nemu sevanju seveda nismo izpostavljeni samo na morju, ampak tudi 
pri vsakodnevnih opravilih, kot je druženje na prostem, na piknikih, pri 
vrtnih opravilih, na sprehodih, pri športnih aktivnostih, kot na primer 
kolesarjenje … Prekomerno izpostavljanje soncu in UV sončnim žar-
kom lahko poleg staranja kože povzroči tudi škodljive učinke za kožo, 
UV sevanja pa z našimi čutili ne zaznamo.

Losjon je vodoodporen.

HERBIO 
Aloe vera losjon 
za sončenje SPF 20

031 527 489 http://www.herbio.org

Herbio Int d. o. o., 
Jadranska cesta 27, 2000 Maribor
E-naslov: info@herbio.si

jal dodatnih možnosti, značilnih za pametne 
mobilne telefone višjega cenovnega razreda. 
Trenutno je o novincu znanega le, da bo po 
vsej verjetnosti razpolagal z mobilnim proce-
sorjem Snapdragon 765, kar kaže na to, da bo 
skoraj zagotovo šlo za pametni telefon sre-
dnjega cenovnega razreda. 
Spletne govorice namigujejo, da bo pametni 
mobilni telefon OnePlus Z opremljen z zaslo-
nom, ki bo imel na sredini »luknjo« za spletno 
kamero. Za zajem fotografij naj bi bila na voljo le 
dva digitalna fotoaparata. Novost naj bi bila na-
red za prodajo predvidoma letos poleti.

Novi OnePlus Z naj bi bil javnosti 
predstavljen že v mesecu juliju.

star Wars 

Star Wars Battlefront 2 
dobil še zadnjo 
razširitev
4. maj že leta velja za dan Vojne zvezd, legen-
darne vesoljske sage, ki že desetletja pušča velik 
pečat tudi na področju videoiger. In če želite 
obstoj ikonične franšize proslaviti med svetlob-
nimi meči in laserskimi izstrelki, potem imate 
dober razlog, da ponovno zaženete Star Wars 
Battlefront 2. 
EA-jeva spletna streljačina je pred dnevi namreč 
postala bogatejša še za zadnji brezplačni dodatek, 
ki nosi naslov The Battle on Scarif. Razširitev, nav-
dahnjena po filmu Rogue One: A Star Wars Story, 
poleg kozmetičnih dodatkov prinaša načina Sup-
remacy in Instant Action na nova ozemlja: Scarif, 
Hoth, Tatooine, Yavin 4 ter Death Star II. Kdor pa ni 
navdušen nad večigralskimi spopadi, lahko ko-
operativne misije sedaj odigra brez soigralcev. 
Omeniti velja tudi, da je celo izvirni Battlefront iz 
leta 2004 na platformah Steam in GOG.com 
pred kratkim dočakal oživitev spletnega ve-
čigralstva in hkrati v epskih bitkah združuje upo-
rabnike obeh storitev. 

Sicer pa na Star Wars niso pozabili niti pri Epic 
Games, ki je trgovino battle royale senzacije 
Fortnite že ponovno založil s kozmetičnimi do-
datki iz galaksije daleč, daleč stran.

nokia 

Odlična novica za 
uporabnike telefona 
Nokia 1 Plus
Podjetje HMD Global je pred dobrim letom 
dni prestavilo nadvse zanimiv pametni mobil-
ni telefon Nokia 1 Plus. Telefon temelji na 
osnovi mobilne platforme Android Go, kar 
pomeni, da je kljub šibkejši strojni opremi še 

Igra je dobila še zadnji paket dodatne 
vsebine.
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google piXel 

Je to težko pričakovani 
Google Pixel 4a?

Pametna mobilna telefona Google Pixel 4 in 
Pixel 4 XL gresta relativno dobro v prodajo, saj 
predstavljata neposredno konkurenco pamet-
nim mobilnim telefonom iPhone 11 podjetja 
Apple. Ti naj bi se po mnenju poznavalcev lahko 
celo kosali z vrhunskima telefonoma Huawei 
Mate 30 Pro in Samsung Galaxy Note 10. Ker pa 
sta mobilna telefona Google Pixel 4 in Pixel 4 XL 
zaradi visoke cene številnim nedostopna, pri 
podjetju Google že dlje časa pripravljajo cenej-
šo različico novosti s prodajno oznako Google 
Pixel 4a, ki naj bi bila uradno predstavljena še 
pred koncem meseca maja. 

To potrjuje tudi nedavni preizkus prototipa pa-
metnega mobilnega telefona Google Pixel 4a, 
ki so ga opravili zanesenjaki spletnega portala 
Geekbench. Omenjeni preizkus je poleg zmo-
gljivosti razkril še marsikatero informacijo o 
strojni opremi novosti. Ta nakazuje, da bo no-
vost opremljena z zaslonom OLED z diagonalo 
14,7-centimetra (5,81-palca) in ločljivostjo 1.080 
x 2.340 slikovnih točk. Poleg tega bo pametni 
mobilni telefon Google Pixel 4a opremljen še s 
šestimi gigabajti sistemskega pomnilnika in 
osemjedrnim procesorjem Qualcomm frekven-
ce 1,8 gigahercev (po vsej verjetnosti bo tu šlo 
za procesor Snapdragon 730), na vgrajenem 
pomnilniku bo pričakovano nameščen mobilni 
operacijski sistem Android 10 s privzetim grafič-
nim vmesnikom. 
Novi Googlov telefon Pixel 4a bo po vsej verje-
tnosti opremljen še z bralnikom prstnih odtisov 
na zadnji strani, poleg tega bomo tu našli še 
vmesnik USB Type-C in 3,5-milimetrski vhod za 
slušalke. Za zajem fotografij bo na voljo glavni 
fotoaparat s slikovnim tipalom ločljivosti 12,2 
milijonov slikovnih točk v navezi s črno-belim ti-
palom. Dovolj dolgo avtonomijo delovanja naj 
bi pametnemu mobilnemu telefonu Google 
Pixel 4a zagotovila baterija zmogljivosti 3.080 
miliamper ur, ki bo podpirala tehnologijo hitre-
ga polnjenja (18 vatov), za shranjevanje podat-

vedno nadvse uporaben. Mobilna platforma 
Android Go je namreč namenjena cenejšim 
mobilnim napravam, ki razpolagajo z vsaj 512 
megabajti ali enim gigabajtom sistemskega 
pomnilnika. Kljub temu je ta različica mobil-
nega operacijskega sistema Android opre-
mljena z grafično precej všečnimi storitvami 
in programi, kot so Google Go, Google 
Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, 
Gmail Go, Gboard Go, Google Play, Chrome in 
Files Go. Te aplikacije ob namestitvi zasedejo 
zgolj polovico prostora v primerjavi s klasični-
mi aplikacijami in so za okoli 15 odstotkov hi-
trejše. 
Na srečo podjetje HMD Global ni pozabilo na 
uporabnike pametnega mobilnega telefona 
Nokia 1 Plus, saj zanje pripravila nadgradnjo 
na Android 10 (Go Edition). Gre za večjo pri-
dobitev, saj novost uporabnikom prinaša po-
polnoma novo uporabniško izkušnjo, zahva-
ljujoč številnim funkcijam, ki so na voljo zgolj 
v navezi z najnovejšim Androidom. Prvi val 
uporabnikov bo novi Android 10 (Go Edition) 
prejel že maja (Slovenije ni med njimi), preos-
tali uporabniki širom sveta pa naj bi nadgra-
dnjo prejeli v naslednjih nekaj tednih oziroma 
mesecih. 

Novi Android 10 (Go Edition) bo uporabnikom 
pametnega mobilnega telefona Nokia 1 Plus na 
voljo preko sistema nadgradnje OTA (over-the-a-
ir). O razpoložljivosti nadgradnje pa nas bo mo-
bilna naprava »obvestila« sama oziroma bomo to 
lahko preverili tudi ročno, in sicer v nastavitvah. 
Posodobitev na novi Android 10 se bo nedvom-
no splačala, saj bomo z njo pridobili vrsto upo-
rabnih novosti in možnosti. Med njimi najbolj iz-
stopajo prenovljena aplikacija za zajem fotografij, 
novi vmesnik za upravljanje z gestami, možnost 
uporabe dodatnega obraza za odklepanje na-
prave ter druge manjše izboljšave, vključno s šte-
vilnimi privzetimi aplikacijami in tistimi, ki so že 
prednameščene.

Pametni mobilni telefon Nokia 1 Plus bo 
kmalu prejel novi Android 10 (Go Edition).

Pametni mobilni telefon Google Pixel 4a naj 
bil na voljo kmalu.

Google Messages je bil s portala Google Play 
prenesen že več kot milijardokrat.

kov naj bi bilo na voljo 64 gigabajtov oziroma 
128 gigabajtov prostora. Novost naj bi bila na 
voljo v črni in modri barvi. O dobavlljivosti in 
maloprodajni ceni pa je vsaj zaenkrat še prezgo-
daj govoriti.

google Messages 

Sistem Google 
Messages dosegel 
pomemben mejnik
Sporočilni sistem Google Messages je med 
uporabniki mobilnih naprav Android zelo pri-
ljubljen, saj ta nudi številne uporabne možnosti, 
nedavno pa je postal še nekoliko bolj uporaben. 
Priljubljen sporočilni sistem je namreč prejel 
možnost potrditve prejema sporočila ter nudi 
možnost pošiljanja in prejemanja fotografij viso-
ke ločljivosti, videoposnetkov in nalepk. Poleg 
tega omogoča še dodatne možnosti za skupin-
sko sporočanje, kot so na primer možnost doda-
janja in odstranjevanja ljudi iz pogovorov ali 
imen iz klepeta. 
Kako priljubljen je sporočilni sistem Google 
Messages med uporabniki mobilnih naprav An-
droid, kaže tudi dejstvo, da je bil ta nedavno s 
spletnega portala Google Play prenesen že več 
kot milijardokrat. To je za Googlov sporočilni sis-
tem zelo pomemben mejnik, saj mobilna apli-
kacija pogosto ni prednameščena na pametnih 
mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih An-
droid. Ta je prednameščena le na izbranem šte-
vilu mobilnih naprav, kot so na primer pametni 
mobilni telefoni in tablični računalniki družine 
Pixel podjetja Google. 
Mobilna aplikacija Google Messages je med 
uporabniki mobilnih naprav Android priljublje-
na tudi zaradi podore za RCS ali Rich Commu-
nication Services. Gre za standard, ki je bil 
ustvarjen kot zamenjava tradicionalnega siste-
ma za izmenjavo kratkih sporočil SMS. Poleg 
tega podpira tudi naprednejše funkcije, kot sta 
skupinski klepet in izmenjava grafičnih anima-
cij GIF, kar je običajno funkcija precej napre-
dnejših sistemov za izmenjavo sporočil (na pri-
mer Facebook Messenger).
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.. MedteM ko letošnja sezona prvenstva Motogp zaradi pandeMije Covid-19 ostaja pod vprašajeM, je nova ediCija uradne videoigre že 
v prodaji za pC, playstation 4, XboX one in nintendo sWitCh ..

MotoGP 20 – virtualne dirke za  
zapolnitev motociklistične praznine

Nova edicija poleg posodobljenega nabora dir-
kačev in dirkališč prinaša nekaj pomembnih no-
vitet, ki ustvarijo osupljivo realistično izkušnjo. 
Če torej močno pogrešate nedeljske dirke na 
dveh kolesih, boste v MotoGP 20 zagotovo naš-
li razburljiv nadomestek aktualne sezone. 
Predčasni izid letošnje različice igre so že 
izvrstno izkoristili pri MotoGP z organizacijo vir-
tualnih dirk, katerih so se udeležili številni zvez-
dniki tega športa, med njimi tudi Marc Marquez 
in Valentino Rossi. S tremi virtualnimi preizkuš-
njami letošnje dirkaške sezone do zdaj so dirka-
či namreč pred zaslone prikovali milijone gle-
dalcev po vsem svetu in postavili nove mejnike 
v svetu e-športa. 
Uradna videoigra kraljevega motociklističnega 
razreda sicer že vrsto let velja za eno vodilnih 
dirkalnih simulacij, z MotoGP 20 pa italijanski ra-
vojni studio Milestone franšizo dviguje na po-
polnoma nov nivo. Po zaslugi četrtega Unrealo-
vega pogona je stvar prava vizualna poslastica, 
ki še posebej navdušuje z zahtevnejšimi vre-
menskimi razmerami, veliko pozornosti pa so 
ustvarjalci namenili tudi fiziki in realizmu. Čeprav 
zna igra zaradi odsotnosti vodenega uvajanja 
sprva delovati zastrašujoče, ponuja dovolj te-
žavnostnih nastavitev, da si igralci izkušnjo po 
želji olajšajo ali otežijo. S tem je dobro poskrblje-
no za začetnike z malo ali nič znanja o motocikli-
stičnih dirkah, kot za največje entuziaste, ki pri-
čakujejo visoko realistično simulacijo. 
MotoGP 20 seveda vključuje vsa dirkališča, dir-
kalnike in dirkače razredov MotoGP, Moto 
2 ter Moto 3 sezone 2020. Prvič doslej se igral-
ci tako lahko zapeljejo tudi po finski stezi Kymi 
Ring, ki je avgusta lani doživela otvoritev, v le-
tošnji dirkaški sezoni pa bi morala potekati 12. 
julija. Kdor želi do uspeha popeljati novega dir-
kača, lahko to stori skozi obsežno kariero, zgo-
dovinski način pa bo navdušil tiste, ki se jim 
kolca po starih časih in nekdanjih zvezdnikih 
tega športa. 
Letošnja izdaja uradne videoigre prvenstva Mo-
toGP je prava izbira za tiste, ki se želijo preizkusi-
ti v razburljivih virtualnih dirkah, naj si bo to pro-
ti umetni inteligenci ali proti motociklističnim 
navdušencem s celega sveta v spletnem ve-
čigralstvu.

Zahtevnejša težavnost vključuje obrabo pnevmatik, porabo goriva in vse,  
kar spada k pravim dirkam.

 AKTUALNO

»
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.. youtube je danes, 15 let od začetka obstoja bolj relevanten in influenten kot kadar koli prej. verjetno Med naMi ni nikogar, 
ki na youtubu ne bi pogledal vsaj kak video ali dva, še bolj verjetno pa je, da vsi youtube uporabljaMo redno. kako pa se je vse 
skupaj začelo in kako se je youtube v svojih 15 letih razvijal? kakšen vpliv iMa youtube na družbo, v kateri živiMo? ..

YouTube: Od propadle platforme za 
zmenkarije do kralja spletnega videa

kratka zgodovina 
Valentinovo 2005, Steve Chen, Chad Hurley in 
Jawed Karim aktivirajo domeno www.youtube.
com. Legenda pravi, da so trije prijatelji želeli 
ustvariti spletno zmenkarsko platformo z ime-
nom »Tune in, Hook up«, ki je v rekordno hitrem 
času propadla.  
Kljub temu so trije PayPalovi zaposleni ustvari-
li platformo, odlično za nalaganje in deljenje 
videov. Ko so soustanovitelji ugotovili, da ne 
morejo najti videa tsunamija iz leta 2004 in 
spodrsljaja med nastopom Janet Jackson na 
Super Bowlu leta 2004, so se odločili, da 23. 
aprila uradno zaženejo platformo, kot jo poz-
namo danes – seveda v precej bolj okrnjeni 
obliki. V samo mesecu dni so prišli do številke 
30.000 gedalcev na dan, čez pol leta se je ta 
številka povzpela na 2 milijona. Po zgolj enem 
letu obstoja je YouTube beležil 25 milijonov 
ogledov in 20.000 novih videov na dan. Okto-
bra 2006 je Google kupil YouTube za 1,65 mili-
jarde ameriških dolarjev.  
YouTube je na sceno postavil nekaj, kar do tak-
rat še ni bilo videno – platformo predvsem za 
mlade, ki niso imeli težav z objavljanjem lastnih 
videov na spletu. Vsakdo je lahko sodeloval in 
verjetno si lahko predstavljate, da je to imelo 
tako pozitivne kot negativne posledice. Na eni 
strani ljubki videi hišnih ljubljenčkov, na drugi 
strani ekstremistična propaganda. YouTube je 

postal novi MTV, čeprav je v ozadju algoritem 
gradil skupino zasvojencev, katere je v določe-
nih primerih celo radikaliziral.  

transforMaCija glasbene sCene 
Če še ne veste, se je glasbena pot Justina Bie-
berja začela ravno na YouTubu, ko je njegova 
mama pri njegovih 13 letih objavila video, kako 
poje v dnevni sobi stanovanja. Tri leta pozneje 
je Bieber v vsega nekaj minutah razprodal dvo-
rano Madison Square Garden v New Yorku. Bie-
berjeva pot iz dnevne sobe na prva mesta glas-
benih lestvic po svetu, njegova povezanost z 
oboževalci in rast kariere s svetlobno hitrostjo 
dokazujejo, kako YouTube spreminja svet in 
glasbeno industrijo.  
Na eni strani je vzel moč iz rok menedžerjev in 
glasbenih založb, na drugi strani pa opolnomo-
čil glasbenike, ki so imeli neposreden stik z ob-
činstvom. Prej povsem neznani izvajalci so ime-
li priložnost postati zvezdniki in to so tudi pos-
tali. Verjetno se še vsi spomnimo južnokorejske 
senzacije z imenom Psy, kajne? Izdal je pet albu-
mov, ki so v Južni Koreji naleteli na različne odzi-
ve, njegov šesti album pa je dobesedno obno-
rel svet s hitom Gangam Style iz leta 2012. Video 
je bil na YouTubu na prvem mestu po številu 
ogledov skoraj pet let. 
Že res, da sta primera Psyja in Bieberja ekstre-
mna, vendar je tukaj še vrsta ostalih umetni-

kov, ki so iz nič, s pomočjo platforme, postali 
priznani ustvarjalci. Med njimi so recimo Carly 
Rae Jepsen, Tori Kelly, Shawn Mendes, Charlie 
Puth ... 
Vzporedno s temi »pravimi« vsebinami je You-
Tube dobival vedno več parodij, ki so na plat-
formi dobile prav posebno mesto. Spomnimo 
naj na Lazy Sunday in recimo Dick In Box. Ti vi-
dei so bili posneti kot del oddaje Saturday Ni-
ght Live, viralni pa so postali s pomočjo YouTu-
ba. NBC je čez čas izbrisal videe, saj je ukinil do-
tični YouTube kanal, da bi promoviral platfor-
mo Hulu. Ne glede na to, so ljudje videe že 
sprejeli za svoje in YouTube je dodal nov se-
gment kulturnega vpliva.  

»lo-pro«, »lo-fi« 
Na začetku kvaliteta videov ni bila pomembna. 
Platforma je bila dokaz, da videi, ki so bili nareje-
ni amatersko in z minimalnim denarnim vlož-
kom, niso bili samo popularni, temveč so bili ce-
lo zaželeni. Gledalce je pritegnila predvsem av-
tentičnost, ki jo iz spoliranih televizijskih vsebin 
niso dobili. YouTube videi so bili »resnični« in še 
danes se je obdržal trend, da je avtentičnost You- 
Tube videov eden najpomembnejših aspektov 
platforme. YouTube gledalci prepoznajo lažni 
nasmeh in to tudi povejo v komentarjih. Na dru-
gi strani ima avtentična vsebina potencial, da 
doživi globalni uspeh.  
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gledalCi so tisti, ki iMajo zadnjo besedo 
Pogosto mislimo, da so YouTube ustvarjalci in 
osebnosti tisti, ki predstavljajo gonilno silo plat-
forme, vendar je resnica ta, da imajo gledalci 
zadnjo besedo. Glavna ideja videov je dobiti 
čim višje število ogledov. Za razliko od konven-
cionalne televizije, YouTube nima »prime-time« 
časovnice, temveč je uspeh videov neposredno 
povezan s tem, kar se gledalcem zdi vredno nji-
hovega ogleda. Možnost izbire je tista, ki je dala 
moč gledalcem. 
Z nastankom in razvojem YouTuba so ustvarjalci 
dobili priložnost, ki je tudi največji direktorji in 
lastniki podjetij do tedaj niso imeli: možnost ta-
kojšnjega odziva. Najboljši in najbolj popularni 
ustvarjalci vsebin so s svojimi sledilci in obože-
valci nenehno povezani in se hipno tudi prila-
gajajo. Ustvarjalci vseskozi prilagajajo svoje vse-
bine glede na odzive naročnikov, najboljšim 
uspe zgraditi cele skupnosti, prav tako pa so rav-
no najboljši ustvarjalci tisti, ki se obdržijo na dol-
gi rok. Da ne govorimo o zaslužku, ki ga na ta ra-
čun generirajo. YouTube je bil prvi kanal, ki je 
omogočal tovrsten način sodelovanja med pro-
ducenti in gledalci, vse od začetka platforme 
naprej pa je bistveno predrugačil vsak kotiček 
zabavne industrije.  
Gledalci so tisti, ki odločajo o tem, kaj je popu-
larno in kaj ne, prav tako pa imajo pomemben 
glas pri tem, na kakšen način je vsebina obliko-
vana. Vprašanje je, ali imajo YouTube gledalci 
kakršnokoli moč pri odločanju, kaj se objavlja na 
omrežje? Do določene mere da, vendar je tukaj 
prisotna veliko močnejša gonilna sila, ki ni ved-
no delovala v korist vsem deležnikom.  

youtubov algoriteM 
Leta 2010 je Guillaume Chaslot dobil svojo sanj-
sko službo pri Googlu. Opremljen s pravkar pri-
dobljenim doktoratom iz področja umetne in-
teligence ni imel niti približne predstave, s čim 
se bo pri enem največjih podjetij na svetu 
ukvarjal. Kot kaže je dobil nalogo, da razvije Yo-
uTubov algoritem, ki je v veliki meri odgovoren 

za vsa priporočila vsebin, ki jih prejemamo upo-
rabniki na vsakem koraku. 
Ideja, ki stoji za algoritmom, je sila preprosta. 
S pomočjo strojnega učenja algoritem pre-
pozna preference gledalcev in jim glede po-
nudi videe, za katere meni, da bi mu lahko bi-
li zanimivi. Glavni cilj algoritma? Prilepiti upo-
rabnike na YouTube, da na platformi preživijo 
čim več časa. Od tega imajo korist predvsem 
oglaševalci, ki so v zadnjih letih YouTube pre-
poznali kot enega ključnih oglaševalskih ka-
nalov.  
Po podatkih Chaslota je bila največ vredna 
metrika čas gledanja in niti ne toliko število 
ogledov posameznega videa. Dlje kot so ljud-
je gledali, večji je bil odziv in več denarja je 
YouTube lahko iztržil. Chaslot je imel izredno 
pomembno vlogo, namreč bil je odgovoren 
za menjavo ljudi, ki so ročno ponujali priporo-
čene videe, z računalniškim algoritmom in 
umetno inteligenco, ki bi bila sposobna še 
bolje opraviti svoje delo. Njegova umetna in-
teligenca je morala targetirati unikatne karak-
teristike posameznega gledalca. Chaslot je bil 
pri gradnji algoritma zelo uspešen, saj mu je 
uspelo ustvariti napredno platformo, ki je 
obenem prinesla tudi nekaj neželenih posle-
dic. Tako kot vsa družbena omrežja, so ljudje 
tudi YouTube začeli izkoriščati za zlonamerne 
in vprašljive namene.  

polarizaCija, radikalizaCija 
Če ste ljubitelj videov nerodnih mačk ali pijanih 
ljudi, ki jih lovijo policaji, potem bo YouTube 
poskrbel, da vam želene vsebine ne bo kar tako 
zmanjkalo. Kljub temu pa umetna inteligenca 
svoje delo jemlje skrajno resno, kar v določenih 
trenutkih že vodi v polarizacijo. Po pisanju por-
tala New York Times, umetna inteligenca sledi 
določenemu »zornemu kotu«, ki se izkaže ob ra-
bi platforme – in potem ta »zorni kot« tehnolo-
gija drži.  
Na primer, če gledamo videe protestov iz zor-
nega kota skupine protestnikov, potem nam 

bo YouTube vseskozi ponujal videe iz dotične 
perspektive protestnikov. Enako velja za videe 
s politično in ostalo vsebino. Na drugi strani – 
če bomo to isto vsebino gledali iz zornega ko-
ta policije, bomo še naprej prejemali predloge 
videov z določenim predznakom. Ne samo to, 
da ponavljajoča se izpostavljenost polarizira-
nim videom oblikuje perspektivo gledalcev, to 
dokazuje, da algoritem dejansko pripomore k 
radikalizaciji.  
Google je v dosedanjih poizkusih že sprejel uk-
repe, da bi omejil ali celo zaustavil negativne 
učinke odprte video platforme. Podjetje je 
zasnovalo »flagger program«, ki določenim You-
Tube uporabnikom omogoča, da označujejo 
neprimerno vsebino. Poleg tega se je Google 
odločil, da ob določenih vsebinah doda ob-
vestilo, da vsebina lahko vsebuje radikalne reli-
giozne ali ostale ekstremistične poglede. Dej-
stvo je, da je Googlova naloga izredno težka. 
Gledano iz tehnološkega vidika, ustvariti algori-
tem, ki prepozna teroristični video na eni strani 
in video, ki ga je ustvarila priznana medijska hiša 
na drugi, ni ravno mačji kašelj.  
Ne glede na vse, YouTube ostaja množično 
uporabljena platforma s strani mnogih sku-
pin. Medtem ko ljudje uživajo v glasbi in vide-
ih prikupnih domačih živali, ostali uporabniki 
iščejo kontroverzno in potencialno nevarno 
vsebino.  

novi val prihodkov 
Poleg vseh naštetih sprememb, ki jih je prine-
sel YouTube, je ena največjih zagotovo tudi ta, 
da s pomočjo platforme veliko število ljudi 
služi zajetne vsote denarja. Glasbeniki, kome-
dijanti, avtomehaniki – praktično vsak ima 
možnost, da postane YouTube zvezda. Kljub 
temu pa je dandanes precej težje priti na sce-
no, kot je to bilo pred približno desetimi leti, 
ko je bila platforma manj popularna. Danes si 
ustvarjalci vsebine preprosto morajo vzeti čas 
in okrog svojega kanala zgraditi poslovni 
načrt. Po drugi strani pa za to, da nekdo pos-
tane YouTube zvezda, potrebuje nekaj talen-
ta, kanček sreče in morda tudi kakšna spletna 
kamera ne škodi. Če je vsebina poučna, za-
bavna, do določene mere provokativna ali ko-
ristna na tak ali drugačen način, ima potenci-
al, da doseže želeno YouTube občinstvo. Da 
pa bo nekdo uspel, je s tem občinstvom pot-
rebno delati in skupaj izpeljati zgodbo o us-
pehu.  

kakšna bo prihodnost youtuba? 
Glede na to, da se meja med YouTubom in 
tradicionalno televizijo vedno bolj briše, lah-
ko pričakujemo, da se bo ta trend samo še 
stopnjeval. 
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.. iskanje službe v času uMetno inteligentnih hr agentov, ki pregledujejo naše življenjepise in MotivaCijska pisMa, zna biti preCej 
stresna izkušnja, saj dotične hr tehnologije oziroMa tehnologije upravljanja s človeškiMi viri ne poznaMo dovolj dobro ..

3 načini, kako pri iskanju zaposlitve 
prepričati umetno inteligenco

Tehnologija je v zadnjih nekaj letih popolnoma 
spremenila proces iskanja službe, iskalci novih 
zaposlitev pa se sprašujejo, kako se karseda 
učinkovito prilagoditi na tehnološko rekrutira-
nje. Kaj pa je tisto, kar dela prilagoditev na novo 
tehnologijo tako zahtevno? Vemo, da umetna 
inteligenca pomaga pri izbiri kandidatov, toda 
kaj to zares pomeni in kako s pomočjo tehnolo-
gije poteka proces izbire novo zaposlenih? 

podjetja gradijo profile ljudi 
Verjetno ste seznanjeni s programsko opremo, ki 
išče ključne besede v vaših življenjepisih. Podjetij 
pa še zdaleč ne zanima zgolj vaš življenjepis. S po-
močjo naprednih umetno inteligentnih orodij gra-
dijo celostne profile posameznikov, ki vsebujejo 
javno dostopne informacije, kot so profili na druž-
benih omrežjih, blogih, nagrade na različnih pod-
ročjih, stare objave na LinkedInu itd. Dejstvo je, da 
ti profili podjetjem omogočajo, da vas spoznajo, 
še preden vas srečajo v živo, in zavedati se mora-
mo, da je lahko ta “spletni profil” precej drugačen 
od tega, kar želimo prikazati na razgovoru ali v ži-
vljenjepisu. Zaposlovalci verjamejo, da lahko javno 
dostopne informacije povedo veliko več od razgo-
vora v živo. 

oCenjevanje veščin poteka bolj 
sofistiCirano 
Druga stvar, na katero moramo biti pozorni, je 
sofisticiran način ocenjevanja veščin in osebno-
stnih lastnosti. Podjetja uporabljajo inteligentne 
algoritme, ki jim pomagajo bolje razumeti, ali je 
kandidat primeren za delovno mesto oziroma 
delo v podjetju. S temi algoritmi zaposlovalci 
določijo, kako se kandidat recimo vklopi v de-
lovno okolje. Nekateri algoritmi se osredotočajo 
na kulturno kompatibilnost, drugi morda na 
tehnične veščine.  

podjetja želijo, da jiM pokažeMo in ne 
zgolj poveMo 
Na spletu lahko najdemo na stotine “najbolj ti-
pičnih” vprašanj na razgovorih za službo in tisti, 
ki si delovno mesto resnično želijo, so na ta 
vprašanja po navadi dobro pripravljeni. Novo-
dobna podjetja pa od teh klasičnih vprašanj hit-
ro preskočijo na prakso, kar pomeni, da mora 
kandidat pokazati, kar je do sedaj zgolj govoril 
in obljubljal. Moderna podjetja, ki si to lahko pri-
voščijo, uporabljajo VR tehnologijo, s katero 
kandidate postavijo v resnične delovne scenari-
je in potem ocenjujejo njihov odziv.  

Manko človeškega stika  
Kje se v tehnološkem rekrutiranju nahaja človeška 
interakcija? S pojavom umetne inteligence in osta-
lih tehnoloških orodij je vzpostavitev pristnega, člo-
veškega stika vse težja, saj podjetja kandidate oce-
njujejo brez stika v živo. To se potem, ko je kandidat 
sprejet na delovno mesto, ne zaključi. Podjetja po 
vsem svetu vedno bolj uporabljajo tehnologije za 
delo na daljavo, kar pomeni, da se lahko zgodi, da 
nekdo dela za podjetje celo več let in svojih sode-
lavcev sploh še nikoli ni srečal v živo. Na voljo so 
orodja, kot je Slack, elektronska pošta in številne 
druge, ki pomagajo pri kolaboraciji, na delodajalcih 
pa je, da ustvarijo delovno okolje in strategijo, ki 
omogoča kakovosten delovni proces. Kljub pojavu 
vseh omenjenih novih elementov morajo zaposle-
ni, delodajalci in iskalci novih zaposlitev aktivno 
iskati načine, kako vzpostaviti človeški stik.  
 
3 načini, kako prepričati uMetno 
inteligenCo, da sMo pravi kandidat 
Iskalci zaposlitve ne smejo izgubiti upanja. Dej-
stvo je, da HR tehnologija v trenutni obliki v ve-
čini primerov deluje predvsem v korist deloda-
jalcem, vendar obstajajo načini, kako izkoristiti 
tehnologijo sebi v prid. 
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1.  proaktivno upravljanje s spletniM 
profiloM 

Resnično se je treba zavedati, da podjetja, torej 
delodajalci, gradijo celostne profile iskalcev za-
poslitve in iščejo vse informacije, da bi si o kan-
didatih ustvarili karseda celostno sliko. Prvi ko-
rak, kako “počistiti” svojo spletno prezenco je, 
da uredimo profile povsod, kjer jih pač imamo 
in zavržemo vse, kar lahko škodi našemu profilu. 
Poleg tega pa lahko razmišljamo v smer, da 
ustvarjamo več tiste vsebine, ki lahko podpira in 
nadgradi našo pojavnost. Na primer, na LinkedI-
nu lahko delimo svoje mnenje o aktualnem do-
gajanju znotraj industrije, začnemo s pisanjem 
bloga ali ustvarimo spletni portfolio, s katerim 
prikažemo svoje dosedanje uspehe.  
 
2.  izkoristiti je potrebno Možnosti, ki so 

naM na voljo 
Nova HR tehnologija od iskalcev zaposlitve zah-
teva več priprave. Samo tako lahko izpeljemo 
vrhunsko predstavitev, najprej pa se je potrebno 
vprašati, ali je podjetje resnično prava izbira za 
nas in ali je to delovno mesto res tisto, kar si že-
limo. Če je odgovor pritrdilen, potem se nam bo 
vloženi čas v pripravo gotovo izplačal. Danda-
nes je bolj kot kadarkoli prej možno najti infor-
macije o potencialnem delodajalcu, ki je zago-
tovo prisoten tudi na družbenih omrežjih. 
Ljudje, ki so pri iskanju službe najbolj uspešni, so 
tudi proaktivni pri ugotavljanju, kako se njihove 
preference ujemajo z okoljem, kulturo in prilo-
žnostmi, ki jih nudi podjetje. Naš nasvet: vzemi-
te si čas, razmislite o svojih željah in potrebah in 
podrobno analizirajte trg dela.  
 
3.  spreMeniti je potrebno dojeManje 

konCepta iskanja zaposlitve 
Po vsej verjetnosti smo šele na začetku razvoja 
HR tehnologij rekrutiranja, kar pomeni, da bo 
tehnologija postajala vse bolj prisotna, obenem 
pa vedno bolj napredna. Naloga iskalcev zapo-
slitve je, da ugotovijo, kako ta tehnološki ekosis-
tem izkoristiti sebi v prid. Podjetja imajo morda 
res na voljo več orodij in virov, vendar pa imajo 
iskalci zaposlitve prav tako veliko možnosti. Na 
trgu obstaja kar nekaj zanimivih orodij, ki nam 
lahko pomagajo pri bolj produktivnem in učin-
kovitem iskanju novih delovnih mest.  
Tehnologija je na področju rekrutiranja ta trenu-
tek eden ključnih trendov. Kljub mnenju, da 
imajo od tega največjo korist predvsem podje-
tja, se morajo iskalci zaposlitve zavedati, da teh-
nologija pomeni priložnost in da zaposlovalci 
na podlagi tehnologije bolj pametno izbirajo 
kandidate. Če je torej iskalec zaposlitve priprav-
ljen aktivno sodelovati pri novem načinu rekru-
tiranja, potem to lahko pomeni, da bo imel od 
tega enako korist kot podjetje.
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Že slaba dva meseca se kot družba spopadamo z 
epidemijo COVID-19. Zaradi virusa sta se korenito 
spremenila naše življenje in delo. V času epidemi-
je in ukrepov, ki so sicer v fazi rahljanja, smo bili pri 
svojem delu omejeni na prostor svojega stano-
vanja. Veliko število delavcev je med epide-
mijo delalo od doma, s tem pa preneslo 
svoje delovno mesto v prostore svojega 
stanovanja ali hiše. A tudi pri delu od doma 
se moramo zavedati, da smo še vedno v de-
lovnem razmerju, kjer delamo po navodilih 
in pravilih delodajalca. Pri tem moramo spo-
štovati tudi interna pravila in navodila na podro-
čju informacijske varnosti ter pravila upravljanja z 
osebnimi podatki v podjetju. Številna podjetja, ki 
so svoje poslovanje uskladila s pravili Splošne 
uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter z Zako-
nom o varstvu osebnih podatkov, so v svoj kolek-
tiv imenovala tudi pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov ali bolj znano kot DPO (ang. data pro-
tection officer). Vprašanje, ki se nam poraja v tem 
primeru je, kakšna je vloga in pomen DPO-ja v 
časih, ko zaposleni opravljajo delo od doma? 

nevarnost se poveča 
S prenosom dela in poslovanja iz bolj var-
nih prostorov podjetja v domače okolje se 
poveča nevarnost nezakonite obdelave 
osebnih podatkov oziroma možnost na-
stanka varnostnega incidenta, saj zaposleni 
v domačem okolju nimajo na voljo enakih orga-
nizacijskih in tehničnih ukrepov za zagotavljanje 
varne obdelave osebnih podatkov kot v delov-
nem okolju. Prav tako je domače delovno okolje 
bolj sproščeno in praviloma ne posvečamo toli-
ko pozornosti izvajanju postavljenih pravil na 
področju varstva osebnih podatkov. 
Nekatere možnosti kršitev varstva oseb-
nih podatkov se pri delu od doma sicer 
zmanjšajo, kot npr. možnost neupravičenega 
vpogleda v osebne podatke, nekatere pa po-
večajo, kot npr. nezavarovano pošiljanje oseb-
nih podatkov ali možnost uničenja osebnih po-
datkov, saj praviloma doma nimamo npr. ognje-
varnih omar ali posebnih prostorov, kjer bi 
osebne podatke v fizični obliki lahko varno shra-
njevali. Pri nenadnem začetku dela od do-

ma se pojavljajo tudi številna vprašanja o 
pravilni obdelavi osebnih podatkov s stra-
ni zaposlenih, saj se s spremembo delovnega 
procesa ustaljene prakse na področju varstva 
osebnih podatkov v družbi spremenijo. Zapos-
leni, ki so bili podučeni, kako obdelovati osebne 
podatke v družbi in svojem delovnem okolju, se 
morajo zaradi spremenjenega načina dela zelo 
hitro privaditi novega načina dela od doma. 

ko ste v dileMi, je svetovanje dobrodošlo 
Ob reševanju sprotnih vprašanj ali dilem 
pri obdelavi osebnih podatkov pa se po-
kaže pomen pooblaščene osebe za 
varstvo podatkov ali DPO. GDPR v 39. členu 
določa, da so naloge DPO predvsem sveto-
valne narave. DPO mora v okviru svojih nalog 
obveščati zaposlene, upravljavca in obdeloval-
ce o zakoniti obdelavi osebnih podatkov, spre-
mljati skladnosti obdelave osebnih podatkov z 
uredbo, sodelovati z nadzornim organom, iz-
vajati svetovanje v zvezi z oceno učinka varstva 
osebnih podatkov in svetovati v povezavi z 

.. pri delu od doMa v času epideMije Covid-19, pooblaščena oseba za varstvo podatkov (dpo) predstavlja enega od glavnih 
eleMentov pri zakoniti obdelavi in varovanju osebnih podatkov v podjetju ..

Pomen pooblaščene osebe za varstvo 
podatkov pri delu od doma

EUDACE d.o.o. Družba za svetovanje in razvoj projektov
Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenija
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drugimi zahtevnejšimi vprašanji s področja 
varstva osebnih podatkov. DPO s svojim zna-
njem in izkušnjami ter fokusom na poznavanje 
področja varstva osebnih podatkov, vsekakor 
predstavlja pomemben element pri zagota-
vljanju zakonite obdelave osebnih podat-
kov v času epidemije korona virusa. Večino 
nalog DPO lahko opravlja na daljavo, kar v času 
spletnih sestankov in prepovedi socialnih sti-
kov predstavlja pomemben element pri zago-
tavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov 
v podjetju tudi v času epidemije. 
Smiselno je, da zaposleni, ki delajo od doma 
ter v podjetjih, kjer je DPO imenovan, pri 
vprašanjih obdelave osebnih podatkov v 
podjetju, DPO vključijo v svoje aktivnosti in 
delo. Zaposleni naj se z DPO-jem posvetujejo o 
zakoniti obdelavi osebnih podatkov, in sicer ob 
vsakršni dilemi zaposlenega pri delu od doma v 
zvezi z načinom obdelave osebnih podatkov ali 
zakonitostjo obdelave podatkov. DPO mora biti v 
trenutnih razmerah tudi sam proaktiven in s svo-
jim znanjem ter spremljanjem razmer na področju 
varstva osebnih podatkov, zaposlenim pomagati z 
aktualnimi nasveti in smernicami o zakoniti obde-
lavi osebnih podatkov v času epidemije COVID-19. 
DPO lahko npr. tedensko pošlje vsem zaposlenim, 
ki v podjetju osebne podatke obdelujejo, aktualne 
novice na področju varstva osebnih podatkov ali 
izvede krajši webinar za zaposlene, v katerem 
predstavi svoje ključne ugotovitve in razreši glav-
ne dileme pri zakoniti obdelavi osebnih podatkov 
od doma. Vsekakor je pomembna naloga DPO, da 
skrbno spremlja težave in vprašanja zaposlenih na 
področju obdelave osebnih podatkov pri delu od 
doma ter sproti ponudi najboljše možne rešitve za 
odpravo težav in dilem. 

obveznost in sMiselnost iMenovanja dpo-ja 
GDPR določa obveznost imenovanja pooblaš-
čene osebe za varstvo podatkov v primeru, ko 
obdelavo opravlja javni organ ali telo, razen so-
dišč, kadar delujejo kot sodni organ, ko ključna 
dejavnost upravljavca oziroma obdelovalca za-
jema dejanja obdelave osebnih podatkov, pri 
katerih je treba zaradi njihovega obsega, nara-
ve in/ali namenov, posameznike redno in siste-
matično spremljati in v primerih, ko podjetja in 
institucije izvajajo obsežno obdelavo poseb-
nih vrst osebnih podatkov. V primeru ko druž-
ba ne izpolnjuje navedenih pogojev, je imeno-
vanje pooblaščene osebe prepuščeno družbi. 
Po naših izkušnjah se v večini podjetij pojavlja-
jo sprotna vprašanja iz področja varstva oseb-
nih podatkov in informacijske varnosti, ki terja-

jo obravnavo in presegajo znanje ali časovne 
zmožnosti zaposlenih. Zato je smiselno, da 
podjetja, katerih del dejavnosti predsta-
vlja tudi obdelava osebnih podatkov, 
imenujejo notranjo pooblaščeno osebo 
za varstvo podatkov ali najamejo zuna-
njega svetovalca, ki jim bo pomagal pri 
razreševanju vprašanj na področju 
varstva osebnih podatkov in informacij-
ske varnosti, kljub temu, da GDPR take 
obveznosti podjetjem ne nalaga. Pomen 
zaposlenega z znanjem s področja varstva 
osebnih podatkov ali zunanjega svetovalca se 
še toliko bolj kaže v razmerah, ki jih trenutno 
predstavlja epidemija koronavirusa. 

Jaka Uršič, Mag. prava, Eudace d.o.o. 
ISO 27001 Lead audiator certifikat
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.. s poMočjo poslovnih rešitev v obliki naMiznih in Mobilnih aplikaCij je danes delo lažje. delovni proCesi so optiMizirani in v veliki 
Meri avtoMatizirani, kar se kot velika prednost izkaže tako v norMalnih okoliščinah kot v krizi, ki nas je doletela z virusoM 
Covid-19 ..

Za podjetja so pametne poslovne 
rešitve ključnega pomena

Zaradi epidemije koronavirusa, ki traja že več te-
dnov, so podjetja množično uvedla delo od do-
ma. Predvsem tista, ki s tem niso imela izkušenj, 
so se lahko znašla v težavah, saj jim je primanj-
kovalo strojne opreme, ustreznih licenc in nena-
zadnje tudi kadra, ki bi vse to izpeljal. Ker bo kri-
ze prej ali slej konec, je pomembno, da bodo 
podjetja tudi po njej  pripravljena na podobne 
situacije. K temu bodo nedvomno veliko pripo-
mogle različne poslovne rešitve, saj si lahko z 
njihovo pomočjo tako lajšamo opravila kot tudi 
optimiziramo delovne procese.  

napredna orodja, ki oMogočajo Marsikaj 
Poslovne rešitve so napredna orodja, ki podje-
tjem pomagajo do hitrejših in boljših odločitev, 
saj je informacijska podpora za procese odloča-
nja bolj izpopolnjena kot kadar koli prej. Ta 
orodja v praksi omogočajo planiranje virov na 
ravni celotnega podjetja, kot je upravljanje z na-
kupi, upravljanje s prodajo, nadzor denarnih to-
kov, izdelava prednastavljenih poročil in grafov 
ter še mnogo več. Poleg tega se omenjena 
orodja uporabljajo tudi za upravljanje s stranka-
mi oziroma kupci, saj omogočajo hitro in učin-

kovito upravljanje z njihovimi podatki, računi, 
naročili in podobno. 
Poslovnih rešitev na trgu je veliko, zato moramo 
biti pri njihovi izbiri še toliko bolj previdni. Če 
hočemo doseči največji možni učinek, moramo 
namreč izbrati poslovno rešitev, ki bo pisana na 
kožo našemu poslovanju in našim poslovnim 
procesom. Poleg tega se je treba zavedati, da 
uvedba sodobnih poslovnih rešitev ni enostav-
na, saj je potrebnega kar nekaj truda, preden 
bodo pozitivni rezultati vidni v praksi. Kljub te-
mu se investicija v poslovne rešitve nedvomno 
splača. 
Poslovno informacijski sistem je torej učinkovito 
orodje za povečevanje konkurenčnih prednosti 
podjetja. Gre predvsem za sisteme, kot so CRM 
sistemi (Customer Relationship Management 
sistemi) za upravljanje naših odnosov s stranka-
mi, kadrovski sistemi HRM – Human Resources 
Management, sistemi za poslovno inteligenco 
Business Intelligence, sistemi Enterprise resour-
ce planning za uporabljanje virov podjetja in še 
mnogo več. Tu gre za napredna orodja, ki pod-
jetjem pomagajo do hitrejših in boljših odloči-
tev, kar pripomore k boljšemu poslovanju. 

aplikaCije za višjo opravilnost in 
produktivnost 
Optimizacija vsakdanjih delovnih procesov s 
pomočjo aplikacij in storitev nedvomno prihaja 
vse bolj v ospredje. To sicer ne preseneča, saj to-
vrstne aplikacije omogočajo optimizacijo vsak-
danjih delovnih procesov, ki so navadno zelo 
okorni in neučinkoviti. Ker predvsem v zadnjih 
nekaj tednih delamo vse bolj od doma, v 
ospredje prihajajo tudi mobilne aplikacije. To so 
omogočili sodobni pametni mobilni telefoni in 
tablični računalniki, saj postajajo vse bolj zmo-
gljivi in večopravilni. Zato skoraj ne najdemo 
več rešitve, ki ni na voljo v obliki mobilne aplika-
cije oziroma nima podpore za mobilne naprave.
Aplikacije za višjo opravilnost in produktivnost 
nam v praksi omogočajo boljšo razporeditev časa 
in hitreje opravljeno delo, še posebej tam, kjer je 
potrebno hitro prilagajanje. Največja prednost se 
pokaže pri delovnih procesih, kjer je potrebna hit-
ra in učinkovita komunikacija. Danes se denar v 
podjetjih razporeja drugače kot se je pred nekaj 
desetletji. Prioritetne so postale druge stvari, neka-
tere so pozabljene, imamo pa tudi takšne, ki so še 
vedno prisotne in ne kaže, da bi kaj kmalu izginile.
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V mislih imamo predvsem tiskanje, saj je to še 
vedno močno prisotno pri večini poslovnih pro-
cesov. To je tudi razlog, zakaj so aplikacije za viš-
jo opravilnost in produktivnost tesno povezane 
s procesom tiskanja, saj so tu prihranki zelo oči-
tni. Upravljanje tiskanja je pomembno tudi s po-
slovnega vidika, saj pravilno načrtovanje in do-
bava potrošnega materiala, ki ga za tiskanje pot-
rebujemo ter vzdrževanje opreme in poveza-
nost naprav, ogromno pripomorejo tudi k hitrej-
šim poslovnim procesom in zagotavljajo nepre-
kinjeno tiskanje (v smislu neprestane razpolo-
žljivosti in dostopnosti). 

vzdrževanje in servis računalnikov 
Kakor vse naprave, tudi računalniki potrebujejo 
redno vzdrževanje. Pri avtomobilu redno me-
njavamo olje in zavorne ploščice, ker je od njih 
odvisna varnost vožnje, prav tako osebni raču-
nalniki vsebujejo gibljive in negibljive dele, od 
katerih je v veliki meri odvisno zanesljivo delo-
vanje in nenazadnje zadovoljstvo zaposlenih. 
Aplikacije in avtomatizirani sistemi bodo delo-
vali nemoteno le, če bomo skrbeli za naprave, 
na katerih programska oprema deluje. Zato ne 
preseneča, da tista poslovna okolja, ki preveč 
varčujejo pri vzdrževanju svojih naprav, pogos-
to plačajo največji davek v smislu zamujanja s 
procesi ter z izpadom sistema ali storitve. 
Vzdrževanje in servis računalnikov sta še kako 
pomembna v času, ko večina zaposlenih dela 
od doma ali, če še vedno vzdržujemo lasten po-
datkovni center. Vsako vzdrževanje in servis ra-
čunalnikov pa ni enako, zato se moramo vedno 
prepričati, da to vključuje redno čiščenje raču-
nalniških ohišij in zagotavljanje nemotenega 
delovanja hladilnih sistemov, redno posodablja-
nje strojne programske opreme (firmware), ki 
odpravlja zaznane napake in izboljšuje zaneslji-
vost delovanja računalnikov, redno posodablja-
nje operacijskih sistemov in odpravljanje napak, 
ki nastanejo med delovanjem sistemov in še 

mnogo več. Zaradi tega je kakovostna servisna 
služba vredna svojega denarja, ker vam lahko 
reši marsikateri posel in zmanjša izpad prihodka. 
Pri tovrstnih dogovorih o poslovnem sodelova-
nju je pomembno tudi, da v času popravila prej-
mete nadomestno napravo. Kakorkoli že, bodite 
previdni pri definiranju pogodbenih obveznosti 
in si zagotovite kakovostne storitve, saj je, kot 
pravi znan slovenski pregovor, zvoniti po toči 
vedno prepozno. 

poslovni prenosniki, tabliCe in Mobilni 
telefoni 
Zaradi novodobnih izzivov delo postaja vse bolj 
mobilno, zato je izbira ustreznega mobilnega te-
lefona ali tablice ključnega pomena. Na dana-
šnjem globalnem trgu najdemo že veliko izbiro 
različnih naprav. Ko se odločate za novo mobilno 
napravo, bodite pozorni na strojne speifikacije, ki 
kažejo na zmogljivost mobilne naprave, na njeno 
odpornost (če jo boste veliko uporabljali na tere-

nu) in združljivost sistemov. Če v podjetju večino-
ma uporabljate mobilne naprave Android in 
operacijski sistem Windows, potem ni najbolj 
smiselno, da izberete telefon z operacijskim siste-
mom iOS ali računalniškim MacOS, saj obstaja ve-
lika verjetnost, da boste imeli težave pri združlji-
vosti z ostalimi napravami. 
Po drugi strani pa poslovni prenosniki, tablice in 
mobilni telefoni postajajo vse bolj zmogljivi in 
večopravilni, tako da je le še vprašanje časa, kdaj 
bodo povsem nadomestili namizne računalni-
ke. Vzrok tiči v tem, da se vse več dela opravi zu-
naj poslovnih prostorov podjetja. Tista podjetja, 
kjer so zaposleni mobilni, so v današnjem času 
precej bolj uspešna pri poslovanju. To bo še po-
sebej prišlo do izraza v prihodnosti, saj bo delo 
od doma po vsej verjetnosti postalo stalnica. 
  
Mrežna opreMa za podjetja 
Dostopnost podatkov na katerem koli kraju in v 
trenutku, ko jih potrebujemo je danes ključen 
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predpogoj uspešnosti poslovnih sistemov. Po-
vezane komunikacije omogočajo celovitejše 
povezovanje vseh komunikacijskih kanalov in s 
tem hitrejše odločanje. Število komunikacijskih 
kanalov vseskozi narašča, zato je kakovostna 
mrežna oprema ključna za uspeh podjetja, še 
posebej, ko zaposleni delajo od doma. 
Podjetja iščejo alternativne možnosti pri izbiri 
mrežnih sistemov in rešitev. Če v podjetju nima-
te svoje IT službe, si zagotovite takšnega ponu-
dnika, ki vam bo hitro in zanesljivo znal postavi-
ti mrežno opremo, jo vzdrževati in tudi odpravi-
ti težave pri morebitnih izpadih. Varčevanje na 
mrežni opremi se vsaj na dolgi rok zagotovo ne 
splača. 

Mobilno poslovanje je prihodnost 
Mobilno poslovanje v najširšem smislu pomeni 
nakup in prodajo blaga ter storitev preko brez-
žičnih prenosnih naprav, osebnih prenosnih 
mobilnih telefonov in osebnih digitalnih po-
močnikov. Mobilno poslovanje je znano kot na-
slednja generacija e-poslovanja. Seveda je pri-
sotno tudi v poslovnem svetu, saj je danes veči-

no poslovnih procesov vedno na dosegu roke. 
Mobilno bančništvo, službena elektronska po-
šta, vsi naši kontakti, slike, dokumenti – vse to in 
še več vedno nosimo s seboj. 
Ker je vse več poslovanja odvisnega od mobil-
nih naprav in ker na njih hranimo vse več oseb-
nih podatkov, je ključnega pomena ustrezna 
zaščita, še posebej, če uporabljamo lastne na-
prave. Naprave so namreč postale privlačne za 
nepridiprave, ki se želijo okoristiti s prodajo 
ukradenih predmetov, za nas pa predstavljajo 
veliko škodo, saj je sama vrednost naprave pri 
tem še najmanjši del škode – veliko več so vred-
ni podatki. Sam proces vzpostavitve preteklega 
stanja je lahko boleč, če predhodno ne poskrbi-
mo za kakovostne varnostne kopije, ki nam bo-
do v primeru tovrstnih incidentov prihranile gla-
vobol, kar še posebej velja v poslovnem svetu. 

izdelava in vzdrževanje spletnih strani 
Ker dandanes večino časa preživimo doma, veli-
ko brskamo po svetovnem spletu. Zato več kot 
dobro veste, da če naletimo na zastarelo spletno 
stran z zastarelo vsebino – jo takoj zapustimo. 

Ko je spletna stran izdelana, je namreč najslabše, 
kar lahko storite, da jo prepustite na milost in 
nemilost internetu. Ker se po postavitvi spletne 
strani delo šele prične, je ključno, da si priskrbite 
ustrezno vzdrževanje spletnih strani ali celo iz-
delavo nove, če je obstoječa že zastarela. Posto-
pek vključuje tudi nameščanje varnostnih po-
pravkov, saj bomo v nasprotnem primeru lahka 
žrtev spletnih kriminalcev, ki bodo spletno stran 
koristili za izvajanje zlonamerne dejavnosti. 
Če sami nismo kos izdelavi in vzdrževanju sple-
tne strani, za to najamemo zunanje podjetje, ki 
bo z veseljem priskočilo na pomoč. Večina pod-
jetij se odloči za redno mesečno vzdrževanje, ki 
je namenjeno vsem lastnikom spletnih strani z 
večjim številom popravkov in vedno novimi 
vsebinami. Tako vzdrževanje se plačuje na me-
sečni pavšal, ta pa je pri večini slovenskih ponu-
dnikov precej ugoden. 

nakup ali najeM it opreMe? 
Kljub trenutni gospodarski krizi, je na trgu še 
vedno veliko ponudnikov, ki ponujajo najem ra-
čunalniške opreme. Pa vendar se še vedno soo-
čamo z dilemo, ali računalniško opremo kupiti 
ali najeti. Po eni strani se zdi najem računalniške 
opreme boljša izbira kot nakup, saj so stroški 
predvideni že vnaprej, omogoča zadnjo različi-
co poslovne programske opreme in ponuja 
vzdrževanje strojne opreme, ko pa je ne potre-
bujemo več, jo enostavno vrnemo. Po drugi 
strani pa je na voljo nakup, pri katerem odšteje-
mo določen znesek za novo IT opremo, kasneje 
pa naj dodatnih stroškov ne bi bilo, čeprav ni 
čisto tako. 
V zadnjem času se vse več podjetij odloča za 
najem IT opreme. Podjetja, ki so specializirana 
na tem področju, bodo namreč poskrbela za re-
dno menjavo obrabljenih in okvarjenih delov 
računalnikov, telefonov, tiskalnikov, strežnikov ... 
z namenom dolgega in nemotenega delovanja. 
Če imamo v podjetju veliko IT opreme, je brez 
dvoma to precej boljša odločitev. 
Najem računalniške opreme nam torej dolgo-
ročno zniža stroške in ne povzroča nepredvi-
denih IT stroškov, vendar opreme nimamo v 
lasti. Zato imamo lahko v primeru izbire slabe-
ga IT partnerja težave, v najslabšem primeru pa 
nas doleti celo poslovna škoda. V primeru na-
kupa imamo opremo sicer v lasti, zanjo pa mo-
ramo plačevati vzdrževanje, tako se nam v pri-
meru okvare pojavijo nepredvideni stroški, po-
leg tega pa so tudi stroški začetne investicije, ki 
se pojavlja kontinuirano vsakih nekaj let, precej 
visoki. 
Vsako podjetje je vesolje zase, zato mora pred 
takšnimi odločitvami skrbno pretehtati, kaj se 
mu bo na dolgi rok splačalo, kje lahko kaj prido-
bi in kje tičijo morebitni dodatni stroški. 
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IMATE TEŽAVE Z ZAGOTAVLJANJEM 
IT VARNOSTI V PODJETJU? 
Učinkovita in preprosta IT varnost 

s podjetjem Arhides in rešitvami PaloAlto. 

Želite izvedeti več?

Sodobne informacijske tehnologije
za učinkovito in nemoteno poslovanje.

Perhavčeva ulica 22, 2000 Maribor ▕  02 70 71 200 ▕  info@arhides.si

Priča smo hitri evoluciji IT okolij, ki ji morate slediti,
če želite ostati v stiku z najboljšimi. 
Ste nanjo resnično pripravljeni?

Ste storili vse, da zagotovite ustrezno varnost                                                                             
in preprečite poslovna tveganja, ki jih prinaša?

Preverite QR kodo ali obiščite
www.arhides.si/enostavnavarnost

V Arhidesu vam lahko pomagamo-
NUDIMO VAM BREZPLAČNO

SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE.
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Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 600 25 80
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.. podjetja, ki se zavedajo kibernetskih groženj in poslediC tovrstnega kriMinala, naredijo vse, da bi zaščitila svoje podatke.  
to je poMeMbno tako v večjih kot Manjših podjetjih, posebej pa taM, kjer je lahko vdor za podjetje usoden ..

Check Point INFINITY 

Učinkovitejša zaščita in nižji stroški

V prizadevanjih za večjo varnost, organizacije 
postopoma uvajajo številne izdelke različnih 
ponudnikov kibernetske varnosti, a pogosto so 
posledica tudi visoki stroški. S konsolidiranim 
varnostnim pristopom rešitve Check Point Infi-
nity pridobite preventivno zaščito pred napre-
dnimi kibernetskimi napadi, hkrati dosežete 
50-odstotno povečanje operativne učinkovito-
sti in 20-odstotno znižanje stroškov, ki jih boste 
namenili za varnost. 

zaščita Celotne inforMaCijske 
infrastrukture 
Check Point Infinity je prva konsolidirana varno-
stna arhitektura prek omrežij, oblaka, mobilnih 
telefonov in IoT, ki zagotavlja najvišjo raven 
preprečevanja kibernetskih groženj. Z njo prido-
bite vse za zaščito podatkov v omrežju z integri-
rano platformo požarnega zidu naslednje ge-
neracije za svoj podatkovni center, podjetje, 
malo podjetje ali za domačo pisarno. 
Zagotovite varnost tudi v oblaku – od zasebnih 
podatkovnih centrov v oblaku do javnih oblač-
nih storitev in aplikacij SaaS. CloudGuard s celo-

vito varnostno rešitvijo v oblaku ohrani nedota-
knjene tako podatke kot sredstva in aplikacije 
podjetja. 
Zaščita končnih točk je izrednega pomena. Zago-
tovili si boste varnost podatkov, omrežja, prepre-
čevanje groženj in oddaljeni dostop VPN za popol-
no varnost vaših Windows in Mac OS X naprav. 
Kaj pa vaši pametni telefoni? S Check Point Infi-
nity pridobite najširšo paleto izdelkov, s pomoč-
jo katerih boste lahko zavarovali svoje mobilne 
naprave. Zaščitite jih pred naprednimi grožnja-
mi, saj imate na mobilni napravi zagotovo tudi 
poslovne podatke in zagotovite varen mobilni 
dostop do poslovnih dokumentov. 
Vse bolj aktualna je tudi varnost IoT (interneta 
stvari). Zavarujete lahko na tisoče vrst in mode-
lov naprav IoT v pametnih pisarnah, pametnih 
stavbah, zdravstvu in v industrijskih okoljih. Za-
ščitite jih lahko pred napadi v omrežju ali napra-
vah samih. 

Centralizirano upravljanje  
in prilagodljivost 
Check Point Infinity odlikuje centralizirano 
upravljanje in brezhibna integracija. S centralizi-
ranim upravljanjem varnosti in prilagodljivostjo, 
Infinity omogoča varnostnim timom učinkovito 
upravljanje politike varnosti, integracijo in zago-
tavljanje popolne varnostne rešitve. Pomembno 
je, da lahko na ta način v realnem času zaznajo in 
ublažijo grožnje oziroma njihove posledice. 
Najtežje je v podjetju preprečiti neznane grož-
nje, ki predstavljajo kritično tveganje. Podjetja 
lahko v ta vidik varnosti še toliko vlagajo, a so 
pogosto nemočna, tu pa se izkaže Check Point, 
ki te grožnje zazna in zmanjša tveganja nezna-
nih napadov z uvedbo preventivnega pristopa. 
S rešitvijo Check Point Infinity bodo kibernetske 

grožnje preteklost, saj nudi točno to, kar podje-
tje potrebuje. 
Infinity Total Protection je revolucionarni po-
slovni model, ki omogoča, da uporabljate vse iz-
delke in rešitve, ki so vključene v varnostno arhi-
tekturo Check Pont Infinity, pa tudi vse poveza-
ne storitve, ki jih potrebujete: 
•	 Programska	oprema	
•	 Strojna	oprema	
•	 Varnostne	storitve	
•	 Podpora	
Z rešitvami Check Point Infinity boste imeli mi-
ren spanec, ne glede na to, s čim se ukvarjate in 
kako pomembne podatke morate v podjetju 
zaščititi. Ko govorimo o varnosti, jo moramo za-
upati strokovnjakom. Več najdete na 
www.checkpoint.com.  (P.R.)

Check Point Infinity: 
•	 Zaščita	celotne	informacijske	infrastruk-

ture od omrežij do oblaka, končnih točk 
in pametnega telefona; 

•	 vsebuje	64	različnih	patentiranih	meha-
nizmov, podprtih z umetno inteligenco, 
ki blokirajo vse morebitne grožnje; 

•	 Check	Pont	Infinity	odlikuje	visoka	učin-
kovitost, enotno upravljanje varnosti, 
popolna avtomatizacija in brezhibna in-
tegracija.

PREDSTAVITEV
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.. želja vsakega podjetja je popoln nadzor nad poslovanjeM in sprejeManjeM odločitev. s pravilniMi MetodaMi in učinkovito analitiko 
zlahka dosežete zastavljene Cilje ..

ResEvo

Analitika lahko vaš posel  
ponese v višave

Ene izmed ključnih zadev pri uspešnem poslu 
so analitika, dostop do podatkov in ažurnost. S 
pomočjo analitike sprejemate boljše odločitve v 
krajšem času, kar se odraža tudi v dobičku pod-
jetja. Izziv je torej iz vseh podatkov, ki so na vo-
ljo, dobiti informacije, ki so pomembne za skle-
panje nadaljnjih odločitev.

kako analitika poMaga vašeMu poslu?
S pomočjo dobre analitike v podjetju odločitve 
sprejemate hitreje. Zakaj? Zaradi skrbno pripravlje-
nih poročil in dostopnosti do informacij, ki jih pot-
rebujete. In to le v nekaj sekundah. Dostop je mo-
žen na vseh napravah, ki jih uporabljate - na pame-
tnih telefonih, računalnikih in tablicah. Edini pogoj 
je dostop do spleta. Preko platforme sta avtomati-
zirana tako zbiranje kot obdelava podatkov. 
Z rešitvijo ASK.BI podjetja ResEvo dobite to in še 
mnogo več. Njihove rešitve uporablja več kot 100 
podjetij in dobrih 2100 uporabnikov, kar ne čudi, 
saj imajo več kot 13 let izkušenj na področju po-
slovne analitike, vizualizacije podatkov in razvoja.
Analitika vašemu podjetju služi še na vrsto drugih 
načinov. Je odlično orodje za hitrejše doseganje 
dobička, saj z njeno pomočjo skrajšate prodajni 
proces. Vse informacije imate zbrane na enem 
mestu, da lahko tako odločitve sprejemate hitre-
je. Rezultat hitrejšega prodajnega procesa bo rast 
prodaje, podjetju pa prihranite čas in denar.

enostavno in pregledno

Z ASK.BI imate enostavno in v zgolj nekaj sekun-
dah pred seboj natančno analizo prodaje in stro-
škov za določeno obdobje, pa tudi analizo po arti-
klih, prodajalcih ali tr-
govinah, primerjavo 
med obdobji in po-
dobno. S pomočjo 
ASK.BI lahko nadzor 
opravljate na prijazen 
način, dobite želene 
podatke in obvladuje-
te zalogo.
Poročila in analize lah-
ko pripravite na klik, saj 
sistem vsebuje vse po-
datke, ki jih potrebuje-
te za generiranje poro-

čila. Ko govorimo o prednostih tovrstne analize, je 
pomembno tudi, da so tako analize kot poročila in 
pogledi razumljivi vsem uporabnikom sistema. 
Zanimive podatke, ki vam povedo veliko o podje-
tju in na podlagi katerih lahko izboljšate poslova-
nje, si lahko z vizualiziranimi rešitvami ogledate v 
poljubni obliki tabele ali grafa, program vam prika-
že negativne in pozitivne odklone, pa tudi vzorec 
dogodkov, ki se ponavljajo. V ozadju podatke 
premleva tehnologija, vi pa jih dobite servirane 
enostavno in pregledno. 
Hkrati je za izpostaviti tudi vidik kontrole nad poslo-
vanjem podjetja, saj gre tu za samodejno preverja-
nje in analiziranje ter vsakodnevno spremljanje po-
slovanja podjetja oziroma KPI-jev (ključnih pokaza-
teljev poslovanja, ang. Key performance indicators).
Zaupajo jim podjetja, kot so CALCIT d.o.o, KOVIS 
GROUP d.o.o., DAVIDOV HRAM d.o.o., AUTO-
COMMERCE, d.o.o., PARADAJZ, d.o.o. Več najde-
te na povezavi resevo.com/reference.

kako je z uvedbo ask.bi v praksi?
ASK.BI omogoča nadzor nad poslovanjem 
podjetja in sprejemanjem odločitev, s katerimi 

boste dosegli zastavljene cilje. Izdelava rešitve 
v praksi poteka tako, da v poslovnih procesih v 
podjetju ResEvo najprej opredelijo točke anali-
tike, ki najbolj pripomorejo k povečanju koristi. 
Skupaj s stranko naredijo načrt in akcijski plan 
implementacije rešitve. Določen del je stan-
darden, ostale specifike, zahteve in želje pa pri-
lagodijo naročniku. V zadnji fazi poteka uved-
ba, testiranje in predaja v uporabo ter izobra-
ževanje uporabnikov.
Podatki so najbolj dragoceno sredstvo podjetja. 
Izkoristite jih. (P.R.)

Z ASK.Bijem smo dobili rešitev, ki nam omogoča načine prikazov podatkov, ki smo si jih želeli in potrebovali. Dosegli smo, da imamo ure-
jen pregled prodaje po različnih kriterijih, primerjavo s planom, stanje terjatev in stanje zalog. Vse je prikazano preko preglednic ali gra-
fov, odločevalci imajo dostop tudi preko telefona. Zadovoljni smo, da imamo orodje, s katerim smo učinkovitejši.

Ljiljana Markan, koordinator informatike, AUTOCOMMERCE, d.o.o

 PREDSTAVITEV
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.. vsaka večja ali Manjša spletna trgovina Mora naročila obdelati, odpreMiti, za naročnika pa popolno izkušnjo predstavlja tudi 
sledenje naročilu. ta postopek je lahko zaMuden in dolgotrajen ali pa hiter in učinkovit..

MetaKocka Order Management

Pospešite obdelavo  
in odpremo spletnih naročil

Proces obdelave, odpreme in sledenja spletnih 
naročil je lahko danes avtomatiziran in do 
1000-krat hitrejši kot je bil še pred leti. V nekaj mi-
nutah lahko obdelate naročila, izdelate nalepke 
in sledite paketom. Order management in av-
tomatizacija sta čarobni besedi v svetu spletne 
prodaje. Z njima bo upravljanje s pošiljkami lažje 
in bolj učinkovito. Vse od zajema do odpreme 
paketa boste opravili v rekordnem času.

obdelava naročil za vas in naMesto vas

V prvem koraku mora vsaka spletna trgovina na-
ročila obdelati. Avtomatska pravila v platformi 
MetaKocka – Order management naročila 
obdelajo za vas in namesto vas. Razvrstijo jih v 
odpremo, naročila z napakami pa opredelijo kot 
problem. Tako zagotovijo hitro obdelavo vseh 
pošiljk ter minimalizirajo število nedostavljenih 
ali zavrnjenih paketov, ki za podjetje predsta-
vljajo nepotreben in pogosto ne prav majhen 
strošek. 1000 naročil platforma kot za šalo ob-
dela v 10 do 15 minutah.
Posebna aplikacija tudi preveri naslov, pravil-
nost telefonskih številk preden gre paket v 
odpremo. V primeru nenavadnega zapisa vas o 
tem obvesti, posebni algoritmi v ozadju pa 
predlagajo ustrezne nove možnosti. Prav tako 
pripravljajo sistem dodatne kontrole ob vsta-
vljanju artiklov v pakete preden le ta zapusti 
skladišče. Vse za to, da bi zmanjšali faktor človeš-
kih napak.
V platformi Order management so že integrira-
ne dostavne službe, v Sloveniji so to Pošta, GLS, 
DPD in DHL. Če imate s katero koli negativne iz-
kušnje, jo lahko preprosto zamenjate. Za vsa ob-
delana naročila pridobite ustrezne sledilne šte-

vilke, prikaz statusov dostave znotraj naročila pa 
vam bo omogočal popolno kontrolo.

zadovoljen kupeC se bo vrnil

Poleg vaše kontrole pošiljke sistem omogoča 
tudi samodejno obveščanje kupcev. Obvestila o 
odposlanih pošiljkah so prevedena in vsebujejo 
tracking kodo, tako da lahko kupec kadar koli 
preveri status paketa. S tem pridobite večje zau-
panje kupcev in njihovo lojalnost, saj se bo s 
storitvijo zadovoljen kupec zagotovo še vrnil. 
S tracking kodami povezanih dostavnih služb pa-
ketu lahko sledite do vrat kupca. Tudi takrat pa 
avtomatika odlično opravi svoje delo, saj dosta-
vljeno naročilo zaključi in kupcu pošlje elektron-
ski račun. Po potrebi račune potrdi tudi na Fursu.

v order ManageMentu lahko poslujete  
z več davčniMi številkaMi, valutaMi  
in skladišči

Si sploh še kdo predstavlja, kako ročno voditi re-
zervacije in zaloge? Prejeta naročila samodejno 
ustvarijo rezervacijo naročenih artiklov in osve-
žijo razpoložljivo zalogo v vseh spletnih trgovi-
nah. Avtomatizirano je tudi razvrščanje naročil s 
pravili za odpremo iz zunanjih skladišč, tako da 
lahko obvladujete tudi delo na več lokacijah.
V Order managementu lahko poslujete z več EU 
davčnimi številkami, davčnimi stopnjami in v 

več valutah. Izpisi računov so prevedeni v dvaj-
set svetovnih jezikov, zato jih vaši kupci prejme-
jo v svojem jeziku.

povezana z vseMi večjiMi platforMaMi

Kako voditi prejete odkupnine? Datoteke od-
kupnin povezanih dostavnih služb boste lahko 
preprosto uvozili v platformo, kar vam bo omo-
gočalo hiter pregled, za katera naročila so bile 
odkupnine že prejete in katere lahko še pričaku-
jete. 
Neprevzeti paketi? Da, tudi to se ne dogaja prav 
redko, a sledenje pošiljk omogoča večstopenj-
sko obveščanje kupca o poslani pošiljki, in to sa-
modejno. Pripravljajo tudi SMS obveščanje, da 
bo število neprevzetih paketov še manjše. 
Z Order managementom in optimizacijo proce-
sov pri obdelavi naročil boste prihranili čas in 
dodatne stroške. Vzpostavljena je povezava z 
vsemi večjimi e-commerce platformami, kot so 
Magento, Shopify, Opencart, Woocommerce, 
cs.cart, Ebay, Amazon, Shopamine in druge.
Integrirane dostavne službe omogočajo hiter 
nastop na tujih trgih v nekaj dneh brez doda-
tnih stroškov. V platformo Order management 
je povezanih že veliko število spletnih trgovin, ki 
z več kot 30 dostavnimi službami mesečno 
odpremijo in dostavijo več kot 1 milijon naročil. 
Več najdete na ordermanagement.biz  (P.R.)

PREDSTAVITEV
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Distributer Si Splet d.o.o.
Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana
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.. z upravljavsko konzolo v oblaku brez dodatnih investiCij do popolnega nadzora nad zaščito službenih ali doMačih računalnikov ..

Varnost poslovnih računalnikov v času COVID-19 

ESET poenostavlja upravljanje 
varnosti na oddaljenih računalnikih

Izredni ukrepi niso spremenili samo lokacije de-
la uporabnikov, ampak so izpostavili tudi nove 
izzive pri upravljanju informacijske varnosti. De-
lo od doma, bodisi na službenih bodisi na do-
mačih računalnikih, je povečalo tveganja glede 
vdorov in okužb. Sistemski skrbniki so poleg te-
ga izgubili nadzor nad obnašanjem računalni-
kov, ki so ga prej vršili preko notranjega poslov-
nega omrežja. 

Celovita rešitev za varovanje  
in upravljanje 
Da bi sistemski administratorji ohranili nadzor 
nad zaščito in delovanjem računalnikov, ki jih za-
posleni uporabljajo pri delu od doma, so v podje-
tju ESET, ki je vodilni EU-ponudnik poslovne pro-
tivirusne zaščite, oblikovali poseben paket varno-
stnih rešitev. Gre za zbirko ESET Endpoint Pro-
tection Advanced Cloud, ki združuje nagrajene 
rešitve ESET Endpoint Security, ESET File Security 
in ESET Full Disk Encryption z napredno rešitvijo 
za upravljanje v oblaku ESET Cloud Administrator. 
Ta rešitev omogoča oddaljeno upravljanje vseh 
varnostnih programov ESET, ki jih uporabljate za 
zaščito poslovnega omrežja. In kar je še posebej 
privlačno – ne zahteva nakupa, namestitve in 
vzdrževanja dodatne strojne opreme. To pome-
ni, da si po eni strani zmanjšate skupne stroške 
varnostne rešitve, po drugi strani pa se lažje osre-

dotočite na zagotavljanje visoke varnosti, ki je za-
radi enostavnosti rešitve še toliko bolj učinkovita. 

kaj pridobite z upravljanjeM zaščite  
v oblaku 
ESET Cloud Administrator deluje kot storitev 
programske opreme v oblaku. Zato ne zahteva 
namenske strojne opreme, niti nameščanja in 
priprave upravljavske konzole. Celotna nastavi-
tev, nadgradnje in upravljanje s certifikati se iz-
vedejo samodejno, v ozadju. Preprosto dobite 
varen spletni dostop do celotnega upravljanja 
omrežne varnosti na enem mestu. 
Prek te storitve se izvede priprava in oddaljena 
namestitev varnostnih programov v uporabni-

ške naprave. Po namestitvi ti programi samo-
dejno poročajo o stanju posamezne naprave, s 
čimer se vzpostavi nadzorovano omrežje. Statu-
si vzpostavljenega omrežja se prikazujejo v inte-
raktivnih nadzornih ploščah, kjer se podatki iz 
uporabniških naprav združujejo v intuitivnih 
grafikonih in preglednicah. Skrbniki lahko pri 
tem vrtajo v globino in pregledujejo delovanje 
naprav, grožnje in objekte v karanteni. 
Poleg tega lahko skrbniki oddaljeno nastavljajo 
varnostne programe v skladu s krovno varnostno 
politiko, in to celo na ravni statičnih in dinamičnih 
skupin uporabnikov. Odgovorni za informacijsko 
varnost so o vsaki odkriti grožnji v uporabniških 
napravah obveščeni samodejno, kar zagotavlja 
takojšen odziv na varnostna tveganja. 
Več najdete na  
www.eset.com/si/poslovni-uporabniki (P.R.)dvofaktorska avtentikaCija  

za varnejši oddaljeni dostop

Ob vse pogostejšem oddaljenem dosto-
panju do poslovnih podatkov, dokumen-
tov in programov zaradi dela od doma, so 
poslovna omrežja vedno bolj izpostavljena 
vdorom. Dvofaktorska avtentikacija se po-
trjuje kot ena najbolj cenovno ugodnih, za-
nesljivih in hkrati uporabniku prijaznih 
zaščit dostopa do poslovnega omrežja.

 PREDSTAVITEV
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.. v podjetjih sta nadzor nad tiskanjeM in dosegljivost tiskalnikov iz Mobilnih naprav vse bolj poMeMbna ..

Xerox Workplace Suite – nadzor nad tiskanjem 

Nadzor tiskanja v oblaku  
ali na lokaciji

Vsa podjetje želijo zavarovati svoje podatke, 
pa naj gre za poslovne podatke, osebne po-
datke zaposlenih in ponudbe, naročila ali kaj 
drugega. Še posebej osebne podatke je zara-
di zakonodaje GDPR potrebno varovati pred 
nepooblaščenimi očmi. Podjetja varujejo 
strežnike, zaklepajo računalnike, onemogoča-
jo uporabo USB ključev ter na ostale načine 
preprečujejo beg podatkov. Veliko podjetij pa 
ne pomisli na najbolj enostaven način kraje 
zaupnih podatkov – preprosto tiskanje zau-
pnih dokumentov. Kaj uporabniku prepreču-
je, da natisne ponudbo ali interne podatke za-
upne narave ter natisnjen dokument odnese 
konkurenci? Beg zaupnih podatkov iz podje-
tja je lahko tudi popolnoma naključen – upo-
rabnik natisne dokument, a ga ne prevzame s 
pladnja tiskalnika. 
Po podatkih hiše Quocirca je že 70 % organiza-
cij doživelo eno ali več naključnih kršitev zaup-
nosti podatkov zaradi nezadostne varnosti ti-
skanja. V letu 2014 je bilo tako kar 14 % vseh kr-
šitev zaupnosti podatkov povezanih z natisnje-
nimi dokumenti (vir: ITRC - Identity Theft Reso-
urce Centre). 
V času mobilnega dela pa je tudi tiskanje in ske-
niranje preko mobilnih naprav postalo zelo po-
membno. Uporabniki na svojih mobilnih napra-
vah želijo imeti na voljo vse funkcije, ki so jih 
vajeni v pisarnah, izziv podjetjem pa je te sto-
ritve zagotoviti na varen način. 

prograMska opreMa XeroX WorkplaCe 
suite 
Programska oprema Xerox Workplace Suite 
omogoča varno tiskanje ter skeniranje doku-
mentov. Odgovornim omogoča popoln pre-

gled tiskanja ali skeniranja dokumentov in omo-
goča samodejno blokiranje tiskanja dokumen-
tov zaupne narave. 
Xerox Workplace Suite zaklene tiskalnike, ki ta-
ko brez prijave uporabnika ne morejo tiskati, 
skenirati ali kopirati. Programska oprema omo-
goča preverjanje vsebine dokumentov – če na-
tisnjen ali skeniran dokument vsebuje pred-
nastavljene izraze, kot so »Zaupno« ali »Samo 
za interno rabo«, so samodejno o tem obveš-
čene odgovorne osebe v podjetju. Tako se pre-
preči naklepen ali naključen beg zaupnih po-
datkov. 
Programska oprema omogoča tudi tiskanje in 
nadzor skeniranja preko mobilnih naprav – te-
renski ali domači uporabniki lahko neposredno 
iz svojih mobilnih naprav varno tiskajo. Doku-
menti se bodo natisnili šele v trenutku, ko se bo 
uporabnik prijavil na tiskalnik. Podprti so mobil-
ni operacijski sistemi iOS, Android in Windows, 

uporabniki pa lahko dokumente za tiskanje poš-
ljejo tudi preko e-pošte. 
Varno tiskanje omogoča tudi večji nadzor nad 
stroški tiskanja v organizacijah. Če podjetje toč-
no ve, koliko in kaj tiska, lahko na tak način dolo-
čeno tiskanje prepove ali ga usmeri na sodobne 
dokumentne sisteme, ki omogočajo brezpapir-
no poslovanje. Nastavitev pravil samodejno 
pretvarja barvne dokumente v črno-bele, eno-
stransko tiskanje v dvostransko ter nastavi tiskal-
nike, za katere imajo uporabniki pravice. 
Programska oprema je na voljo v dveh verzijah 
– v strežniški in oblačni. Strežniška je priporočlji-
va za podjetja, ki potrebujejo večji nadzor, ob-
lačna pa za podjetja z več lokacijami, različnimi 
domenami ali z velikim številom mobilnih upo-
rabnikov. 
Več informacij o programski opremi Xerox 
Workplace Suite in o sistemih varnega tiskanja 
dobite pri podjetju Bilban d.o.o. (P.R.)
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VOVKO d.o.o. 
Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 423 00 90, Faks: 01 257 19 20 
info@vovko.si, www.vovko.si 

Trgovina PE Setnikarjeva, 
Setnikarjeva 1, Ljubljana 

Tel.: 01 423 60 15, setnikarjeva@vovko.si 

Razstavni salon Setnikarjeva, 
Setnikarjeva 1, Ljubljana 

Tel.: 080 30 09, salon@vovko.si 

Trgovina PE Citypark, 
Šmartinska cesta 152 G, Ljubljana 
Tel.: 01 523 35 13, F: 01 523 35 14, 

citypark@vovko.si

.. varnost je že od nekdaj zelo poMeMbna, v trenutnih časih pa je postalo jasno, da je treba varnost povezovati tudi z zdravjeM ..

Vovko 

Kljuke, ki preprečujejo širjenje  
virusov in bakterij

Proizvajalec elektronskih ključavnic Salto 
Systems ima rešitev za oboje. Varnost je pri njih 
že v osnovi na visokem nivoju, v dolgoletnem 
partnerstvu s podjetjem BioCote omogočajo 
naročilo vseh njihovih artiklov z antibakterijsko 
obdelavo, vsi plastični deli pa že v osnovi pose-
dujejo antibakterijske lastnosti. BioCote s po-
močjo srebrovih ionov poškoduje bakterije in 
jim prepreči širjenje. Dokazno deluje tudi proti 
virusom in trdovratnim bakterijam, kot je MRSA 
(bakterija, odporna na antibiotike), in to za ob-
dobje vsaj 25 let. 
  
kljuke in širjenje okužb 
Praktično v vsaki stavbi, ki jo obiščete, se nava-
dno dotaknete vsaj ene kljuke. Kljuke so prav za-
radi množičnega dotikanja odlično sredstvo za 
širjenje okužb. Z antibakterijsko obdelavo pa 
lahko sebe, svojo družino ali svoje zaposlene za-
ščitite pred okužbami. Te ključavnice so posebej 
primerne za zdravstvene ustanove, domove 
starejših občanov, večstanovanjske objekte, 
podjetja, seveda pa jih imate lahko tudi za do-
mačo uporabo. 

Celovita rešitev kontrole pristopa 
Proizvodi podjetja Salto Systems omogočajo 
celovito rešitev kontrole pristopa za vašo 
stavbo, ne glede na to, kakšna vrata želite za-
ščititi. Velika prednost so tudi njihovi dovršeni 
sistemi ključavnic, ki delujejo na baterije, kar 
pomeni, da ni potrebno podboja uničevati z 
električno ključavnico in sten z električno na-
peljavo. Vse ključavnice lahko odpirate z brez-
stičnimi karticami ali obeski, podobno, kot 
poteka plačevanje v trgovinah ali pa s pamet-
nim telefonom. Vse skupaj je povezano v sis-
tem, ki omogoča nešteto funkcij (urniki, zgo-
dovina, integracije, odpiranje na daljavo ...). 
Poleg tega, da imate nadzor nad tem, kdo 
vstopa skozi posamezna vrata, lahko do stop 
tudi časovno omejite, tako da dolo čen upo-
rabnik dobi pravico samo takrat, ko jo zares 
potrebuje. 
  
Možnost deaktiviranja ključa 
Velika prednost pred mehanskimi sistemi je tu-
di možnost brisanja oziroma deaktiviranja iz-
gubljenih ali odtujenih ključev. Administrator v 
sistemu preprosto ključ izbriše in preneha de-
lovati. Če se ključ najde, se ga lahko ponovno 
aktivira. Pri mehanskem sistemu je edina reši-
tev menjava vseh ključavnic, ki jih je ta ključ 
odpiral. 

uporabniku prijazen sisteM 
Salto ključavnice so uporabniku prijazna rešitev 
za zavarovanje vaših prostorov. Njihova fleksibil-
nost in zanesljivost močno pripomoreta k vaši 
varnosti in udobju. Rešitve, ki jih nudi podjetje 
Vovko v partnerstvu s podjetjem Salto Systems in 
BioCote (ki izdelke antibakterijsko obdela) so kot 
nalašč za čase, ko vsak stik s kljuko lahko pomeni 
potencialno nevarnost za okužbo. Preventiva je 
najboljša zaščita. Več na www.vovko.si (P.R.)
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e-pošta: info@websi.si 
websi.si

.. 107-članska žirija bo izbrala Websi spletne prvake v 23 kategorijah, podeljenih pa bo 31 nagrad. prijave projektov so Možne  
do 15. Maja ..

WEBSI – največje tekmovanje za digitalne projekte 

WEBSI izziva ljubitelje digitala! 

Projekt WEBSI Spletni prvaki je v devetih letih 
obstoja postal največje in najuglednejše tekmo-
vanje za digitalne projekte v Sloveniji. Vsakoletni 
cilj projekta je izpostaviti tiste digitalne projekte 
ter njihove ustvarjalce, ki so zaznamovali pretek-
lo leto, dvignili nivo slovenskega digitalnega ko-
municiranja ter poslovanja v širšem smislu in na-
kazali ali postavili nove trende. 
Na tekmovanje prijavljene projekte ocenjuje 
107-članska žirija, sestavljena iz najuglednejših 
slovenskih strokovnjakov za digitalno poslovanje 
in marketing. V letu 2020 ji predseduje Andrej 
Krajner, direktor komuniciranja v NLB Skupini.   
Projekti se za prestižne naslove WEBSI Sple-
tnih prvakov potegujejo v 23 kategorijah, z 
vzporednimi tekmovanji pa organizatorji sku-
paj podelijo 31 nagrad. Pri metodologiji oce-

njevanja se pri WEBSI-ju zgledujejo po naj- 
uglednejših tovrstnih tekmovanjih v tujini, 
hkrati jo letno prilagajajo novim razmeram in 
trendom. Vse projekte člani žirij ocenjujejo na 
daljavo in tudi sami zmagovalce spoznajo šele 
na razglasitvi. Prijave na tekmovanje so možne 
še do 15. maja.  
Vsakoletni projekt se zaključi z WEBSI dnevom – 
festivalom slovenskega digitalnega komunicira-
nja, ki bo letos 24. septembra v Ljubljani. Ce-
lodnevnemu dogodku bo sledila večerna sveča-
na podelitev. 

letošnji novosti: »naj naročnik«  
<in »digital proti koronavirusu« 
Tekmovanje sledi duhu časa in vsako leto uvaja 
številne novosti: letošnji sta dve. Prva je nova ka-
tegorija Digital proti koronavirusu, v katero je 
prijava projekta brezplačna, namenjena pa je 
pravzaprav vrsti kriznega digitalnega poslova-
nja, digitalnim projektom, povezanih z reševa-
njem in blaženjem učinkov te epidemije. Drugo 
novost predstavlja nova nagrada Naj naročnik, 
namenjena naročniku, ki je v preteklem letu no-
silec najboljših digitalnih projektov. 
Tudi letos bo podeljena nagrada zmagovalcu 
ljudstva, torej projektu, ki ga širša splošna jav-
nost prepozna kot najboljšega – Glas ljudstva 
bo odprt v juniju, sodeluje pa lahko prav vsak. 
Razglasili pa bo tudi naj digitalca 2020 – tistega 
posameznika, ki je s svojim delom na področju 
digitalnega poslovanja pustil največji pečat v 
preteklem letu. Za slednji naziv lahko kandidata 
nominira brezaplačno prav vsak, tudi vi.  (P.R.)

Veselje lanskoletnih WEBSI zmagovalcev.

Tako so nagrade pričakale lanske WEBSI zmagovalce.

Dogodek WEBSI dan združuje ljubitelje 
digitala.

 PREDSTAVITEV
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MEDIA TV
Kapucinski trg 8, p.p. 114
Škofja Loka
E-mail: info@media-tv.si

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanal 46 - Mozirje
Kanal 27

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

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

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

Vaš najljubši kanal 
vam bo zaupal 

vsebino 

naslednje številke...

Pogosto pri uporabi srednjecenovnega telefo-
na ugotovimo, da za pol cene (ali še manj) dobi-
mo povsem dovolj za svoje potrebe. Glavni cilj 
ponudbe srednjecenovnih pametnih telefonov 
je kombinacija med lastnostmi na ravni “flag-
ship” naprav in “normalno” ceno. 
1. Samsung Galaxy S10 Lite
Ocena: 4,5/5
Glede na nenavaden datum izida, se S10 Lite 
bolj nagiba k liniji S20 kot S10. Tudi sam izgled 
nas je nekoliko zmedel. Ne glede na vse pa go-
vorimo o odličnem telefonu, ki nudi kvaliteten 
ekran, solidno kamero in zmogljivejšo strojno 
opremo, kot bi morda pričakovali. Samsung 
Galaxy S10 Lite je opremljen z »in-screen« čital-
cem prstnih odtisov, solidno baterijo in hitrim 
polnjenjem. Pogrešamo edino brezžično pol-
njenje, vodoodpornost in morda vhod za slu-
šalke. Če za podobno ceno ne najdemo mode-
la S10 ali S10 +, potem je S10 Lite prava izbira, 
če seveda nočemo odšteti zajetnega kupčka 
denarja za S20.
2. Google Pixel 3a
Ocena: 4,5/5
Pixel 3a morda ni najboljši telefon v tem razre-
du, vendar ima lahko vsak posameznik različne 
razloge, zakaj kupiti ravno tega. Pixel 3a je tele-
fon za vse tiste, ki iščete cenejšo varianto Goog-

Samsung Galaxy S10 Lite

.. dejstvo je, da si vsi ne MoreMo privoščiti najboljših in najdražjih paMetnih telefonov. to pa še zdaleč ne poMeni, da za nas na trgu ni 
Cenovno ugodnejših, kvalitetnih naprav, ki nudijo odlično uporabniško izkušnjo .. 

Trenutno najboljši  
srednjecenovni telefoni

lovega dizajna in čiste Android izkušnje. Ena 
glavnih konkurenčnih prednosti je zagotovo tu-
di obljuba, da bodo posodobitve operacijskega 
sistema na voljo še leta, kar mnogo rivalov ne 
more napovedati s takšno gotovostjo. 
3. Xiaomi Mi Note 10
Ocena: 4,5/5
S telefonom Xiaomi Mi Note 10 je Xiaomi nare-
dil velik korak naprej, predvsem na področju di-
zajna, saj zdaj nudi elegantne linije, ki lepo 

sovpadajo z izboljšanim uporabniškim vmesni-
kom MIUI 11. Ena glavnih konkurenčnih pred-
nosti naprave pred ostalimi srednjecenovnimi 
telefoni je 108 MP kamera, ki navdušuje že na 
papirju, poleg tega se pa brez večjih težav kosa 
tudi z najboljšimi kamerami pametnih telefo-
nov na trgu. Izpostaviti velja tudi izredno 
vzdržljivost baterije telefona. Mi Note 10 ni 
»flagship« telefon, je pa kljub temu močan sre-
dnjecenovni akter, ki postane še bolj privlačen, 
ko pogledamo ceno.
4. Samsung Galaxy A70
Ocena: 4/5
Samsung je z dotičnim modelom naredil ravno 
dovolj, da lahko govorimo o telefonu, ki je 
dobra izbira. Opremljen je z ogromnim OLED 
ekranom, idealnim za gledanje videov, sam di-
zajn telefona je privlačen, prav tako pa nas zna 
prepričati Samsungova programska oprema, ki 
za razliko nekaterih kitajskih konkurentov nudi 
več za vaš denar. Za konec velja omeniti dobro 
baterijo.
5. Asus ZenFone 6
Ocena: 4,5/5
Najprej se moramo dotakniti inovativnega siste-
ma kamere, ki nudi »high-end« kvaliteto foto-
grafij in videov tako spredaj kot zadaj, brez vti-
kanja v prostor ekrana. Kvaliteta fotografij kame-

AKTUALNO
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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 
 

re Flip Camera je visoka, privlačna pa je tudi la-
stnost snemanja videov 4K pri hitrosti 60 sličic 
na sekundo. Poleg kamere je ZenFone 6 opre-
mljen z ukrivljenim zadnjim delom ohišja, ki le-
po sedi v dlani, navdušil pa nas je tudi dizajn in 
6,4-palčni (16,3-centimetrski) zaslon brez robov 
in odprtin. 
6. Moto G8 Plus
Ocena: 4/5
Moto G8 je pametni telefon, ki uporabnika za-
dovolji predvsem na najbolj osnovnih področ-
jih, kot so fotografija, splošna učinkovitost delo-
vanja in vzdržljivost baterije. Poleg tega nudi še 
dizajn v slogu premium telefonov, čisto uporab-
niško izkušnjo in nekaj dodatnih pametnih mo-
difikacij, ki dodobra nadgradijo Android izku-
šnjo.
Največji izziv, s katerim se Moto G8 Plus sooča, je 
cena. Kljub temu, da je nekoliko cenejši od svo-
jih predhodnikov, je konkurenca v zadnjem letu 
močno narasla. Prihaja predvsem iz Kitajske, kjer 
iz meseca v mesec prihajajo novi modeli, ki do 
sedaj v Evropi sploh niso bili prisotni. Ti nudijo 
impresivne specifikacije ali še nižjo ceno ob 
enakovredni učinkovitosti delovanja. 
7. Oppo Reno 2
Ocena: 4/5
Če slučajno že imate katerega od telefonov Op-
po, potem verjetno ni najbolj nujno razmišljati o 
nakupu novega modela Reno 2. Za vse ostale, ki 
iščete Android telefon z dobro kamero, odlično 
učinkovitostjo delovanja in vzdržljivo baterijo, 
pa je Reno 2 prava izbira. Omeniti velja še speci-
fičen »krilati« dizajn Rena 2, ki je do zdaj že prep-
ričal mnogo kupcev in omogoča ekran brez od-
prtin. 
8. Apple iPhone SE (2020)
Ocena: 3,5/5
Applov iPhone SE je na prvo mesto postavil 
funkcionalnosti in šele nato razmišljal o dizajnu. 
Prioriteta je tako surovo delovanje in učinkovi-
tost kamere, na drugem mestu pa prideta este-
tika in dizajn (čeprav je tudi kvaliteta baterije 
ujeta nekje vmes). Vse to pa je Apple želel ponu-
diti za začetno ceno pod 500 evri, kar je za 
Applove naprave seveda zelo nizka številka. 
Lahko bi celo rekli, da je iPhone SE netipičen 
Applov telefon, kar pa verjetno ne bo dovolj, da 
bi prepričal Android uporabnike, ki lahko še 
vedno dobijo veliko več za manj denarja - z izje-
mo impresivnega procesorja A13, srednjece-
novnega ranga in dveh »luksuznih« lastnosti, 
kot sta brezžično polnjenje in vodoodpornost.
Težko je verjetno sprejeti dejstvo, da z naku-
pom dotične naprave sicer prihranimo nekaj 
denarja, vendar zato dobimo 720p LCD ekran 
in staromoden dizajn, poleg tega pa bomo 
primorani razmišljati o redni uporabi pre-
nosljive baterije. Ne glede na vse, če želite za-

nesljivo kamero, hitro delovanje naprave in 
zagotovljene iOS posodobitve še leta brez 
opustošenja svoje denarnice, potem je ta 
iPhone pravi za vas. 
9. OnePlus 7
Ocena: 4,5/5
OnePlus 7 je izredno pazljiva nadgradnja mo-
dela 6T: enak dizajn in ekran z nadgradnjo spe-
cifikacij, novo kamero in nekaj manjšimi po-
pravki programske opreme. Dejstvo je, da 
OnePlus 7 ni »game-changer« na področju pa-
metnih telefonov, je pa še vedno povsem kon-
kurenčen srednjecenovni telefon s »high-end« 
specifikacijami, ki bi morale prepričati vsako-
gar, ki je že zadovoljen s katero od OnePlus 
naprav. Če primerjamo modela 7 in 7 Pro, prvi 
verjetno ne bo izgledal pretirano zanimiv, je pa 
zato razlika v ceni tista, ki zna marsikoga prep-
ričati
10. Huawei Nova 5T
Ocena: 4,5/5
Medtem ko nekateri proizvajalci iščejo tisto eno 
lastnost, s katero bi potencialno izstopali iz 
množice, 5T v ospredje postavlja vsakadnjo ra-
bo naprave in nudi dovršeno kombinacijo vse-
ga, kar premore soliden pametni telefon. Dizajn 
je odličen, kamere kvalitetne in kakovost bateri-
je boljša, kot bi sprva verjetno pričakovali. Po-
grešamo sicer nakej premium lastnosti - brez-
žično polnjenje, razširljiv pomnilniški prostor, 
OLED ekran - vendar je zanimivo, kako hitro lah-
ko skorajda pozabimo nanje, če uporabljamo 
telefon na ravni povprečnega uporabnika. Ko-
nec koncev lahko Huawei Nova 5T uvrstimo 
med najboljše srednjecenovne telefone, ki so 
trenutno na voljo.

na kaj MoraMo biti pozorni

Srednjecenovne pametne telefone lahko raz-
delimo v tri kategorije: telefoni, ki nudijo zmo-
gljive specifikacije na vseh področjih; telefoni, 
ki se osredotočajo na eno glavno lastnost, kot 
je kamera ali ekran in obljubljajo konkurenco 
»flagship« napravam na tem področju; telefo-
ni, ki nudijo fantastične specifikacije za odlič-
no ceno, vendar jih morda poganja nekoliko 
starejša strojna oprema. Kitajski proizvajalci 
so v srednjecenovnem rangu odlična izbira, 
saj kombinirajo dobre specifikacije in nizko 
ceno.
Zapomniti si velja, da ni vedno vse v specifikaci-
jah. Telefoni na zgornjem seznamu niso tako hit-
ri kot povprečne »flagship« naprave, vendar sko-
raj zagotovo nudijo dovolj za vse povprečne 
uporabnike. Če torej iščete srednjecenovni tele-
fon, bodite pozorni na ravnotežje med ceno in 
kvaliteto, učinkovitost delovanja, lastnosti, di-
zajn in pa na tiste specifikacije, za katere veste, 
da so za vaše potrebe ključne.

 AKTUALNO

»
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Maneater – day one edition 
Ljudje pobijemo bistveno več morskih psov kot oni nas, igra Ma-
neater pa omogoča, da se v njihovem imenu maščujemo! V vlogi 
podivjanega morskega psa se podamo na različne lokacije, od 
idilične plaže do velemesta, in na izredno krvav ter nasilen način 
požremo vse, kar vidimo. Pred nami ni ne umika na barko, saj jo 
preprosto raztreščimo, ne pobega na obalo, saj lahko tja skočimo. 
Ne takoj, toda naš pesjan sproti postaja vse močnejši. Zobje zveri 
in možgani človeka – zares morilska kombinacija!  

tour de franCe 2020 
Tour de France 2020 je kolesarska simulacija, ki se osredotoča 
na slovito dirko po Franciji. Zaobjema vseh njenih enaindvajset 
uradnih etap, med drugim ikonično Li

saints roW: the third reMastered 
Saints Row: The Third je skoraj deset let stara igra v slogu Grand 
Theft Auta, ki pa zaradi svoje odbitosti skorajda ni izgubila na 
privlaku. Vse v njej je bilo zapretiravano, od orožij in vozil prek os-
vajanja delov sodobne metropole do streljanja, vožnje, miniiger, 
likov in vožnje. Prebarvana inačica za PC, PS4 in XBO še vedno 
omogoča ustvarjanje lastnega lika, sodelovanje v gangsterskih 
podvigih in garbanje sovražnikov s predimenzioniranimi spolni-
mi igračkami, le da je zdaj vse bistveno lepše.

pro CyCling Manager 2020
V marsikom se je tako verjetno že prebudila že-
lja po upravljanju z lastnim kolesarskim mo-
štvom, in prav to omogoča Pro Cycling Mana-
ger 2020. V tej igri se je treba po eni strani ukvar-
jati s finančno platjo, kar obsega tako najemanje 
športnikov kot skrb za njihovo počutje in mora-
lo. Po drugi pa igra omogoča neposredno kole-
sarsko udejstvovanje na 230 dirkah v 650 eta-
pah, od dirke po Franciji do La Vuelte. 

Wasteland 3 day one edition

V tej od zgoraj gledani taktični RPG-igri prevza-
memo vlogo nad ekipo puščavskih stopačev v 
svetu, ki je pretrpel nuklearno katastrofo. Iz 
pekoče puščave se prebijemo vse do zasneže-
nih planin, na poti pa iščemo vozila, urimo na-
bornike, opravljamo naloge za ljudi, ki se trudijo 
preživeti in vnovič zgraditi družbo ter se veliko 
bojujemo. Bitke potekajo potezno in so odvisne 
tako od sposobnosti in orožij naših likov kot od 
tega, kaj jim zapovedujemo. Naše odločitve zu-
naj bitk pa vplivajo na to, kakšno pot uberemo 
skozi igro.

Akcijska ponudba velja samo v navedenem terminu  
in je na voljo pri vseh specializiranih trgovcih.

AKTUALNO

»



KOT PO MASLU … 
DO ZMAGE! 

Na prošnjo prijaviteljev možnost prijav 
podaljšujemo do 24. maja!

Prijave do 15. maja!

Razglasitev zmagovalcev: 
WEBSI dan, 24. september, Ljubljana

Več na www.websi.si.

Partnerji projekta: 

Medijski pokrovitelji: 

slo
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www.tzs.si
narocila@tzs.si

•	 80	barvnih	strani	formata	B	5,	
•	 izid	15.	v	mesecu,
•	 ugodna	naročnina,
•	 popust	za	dijake,	študente		
in	upokojence,

•	 brezplačna	dostava	na	dom,
•	 popusti	pri	nakupu	knjig		

Tehniške založbe Slovenije,
•	 druge	ugodnosti	za	naročnike,
•	 več	informacij	na	
www.tzs.si/zivljenje-in-tehnika

Revija	 Življenje in tehnika (ŽIT)	 je	 po	
70	letih	izhajanja	še	vedno	edina	slovenska	
revija	 za	 poljudno	 znanost.	 Njen	 namen	
je	 spremljati	 razvoj	na	 različnih	področjih	
znanosti	 in	 tehnike	 doma	 ter	 po	 svetu,	
najnovejše	dosežke	pa	na	razumljiv	način	
posredovati	 zlasti	 tistim,	 ki	 se	 s	 tehniko	
ne	ukvarjajo	poklicno,	vendar	se	zavedajo	
potrebe	po	njeni	navzočnosti	v	vsakdanjem	
življenju.

Z	VAMI
	ŽE	70	LET
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SUDOKU

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 5 XXV: 7652

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,  

29. maja 2020, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

•	 3x	darilni	paket	SelectBox

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:

Petek Andrej 1000 Ljubljana 11017
Petrič Urška 8261 Jesenice na Dolenjskem 19588
Strle Drago 1000 Ljubljana 1940

Silvester	Lah,	Šentjur:  
knjiga Vodja krdela (Jesper Juul)

Nada	Marinčič,	Škofljica:  
knjiga Vodja krdela (Jesper Juul)

Franc	Skok,	Ormož:  
knjiga Vodja krdela (Jesper Juul)
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Pametni nastavek za
zobno ščetko Vitta Smile
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klikni 
Follow

na Instagramu
www.instagram.com/racnovice/
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LINUX BEYBATM

Več info ali naročila na:           narocnine@stromboli.si             01 620 88 00

Lepo je prejeti darilo
Prejemajte sveže novice iz sveta računalništva vsakih 14 dni v vaš nabiralnik!

Akcija velja do 30. 6. 2020 oz. do razprodaje zalog!

Hkrati pa prejmete darilo

USB ključ Apacer 3.1 – 128 GB

21 številk samo 33,50 €

USB ključ Apacer 3.1 – 128 GB

Lepo je prejeti dariloLepo je prejeti darilo



ZASLON, Media Bus d.o.o.
Breznikova cesta 7A, 1230 Domžale

www.zaslon.si
E: info@zaslon.si, Tel.: 01/ 724 57 65

DOOH PRODAJNA MESTA DIGITALNI MENU TRANSPORT

UČINKOVITE REŠITVE
DIGITALNEGA SPOROČANJA

ZA VSE VRSTE DIGITALNIH PRIKAZOVALNIKOV
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Prihodnost bo 
še bolj digitalna.

Upravljajte jo!

Menedžer za digitalno poslovanje 
september — december | strokovno izobraževanje | 30 predavanj

 

 i    www.netfork-akademija.si  I  01 565 52 92  I  info@netfork-akademija.si

MENEDŽER ZA DIGITALNO POSLOVANJE
Začnemo septembra    strokovno izobraževanje    30 predavanj

Zgodnji vpisi (10 % popust) do 1. julija


