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IKT informator

Proizvodnja 
v rokah IT

Vpeljava IT v proizvodnjo je vse prej 
kot preprosta. Zahteve, ki jih na-
vadno postavljata komerciala in 
vodstvo, hitro trčijo na tradicional-
no konservativnost proizvodne ope-
rative.

Proizvodnja si ne želi velikih sprememb 
oziroma se otepa administracije, ki jo s se
boj prinese informacijsko podprt nadzor. 
Po drugi strani pa vodstvo in prodaja pot
rebujeta kakovostne analize na podlagi šte
vilnih in ažurnih podatkov, da sta čim bo
lje seznanjena z razmerami v proizvodnji.

IT mora delavcu olajšati delo
»IT mora poskrbeti, da se delavec posveča 
izdelku. Čim bolj mu mora olajšati vse funk
cije, ki jih delegirajo planska služba, tehno
logija oziroma kontrola pa tudi vodstvo. 
Gre za avtomatizacijo postopkov, na pri
mer prenašanje podatkov na operativno 
raven, zajem kontrolnih parametrov izdel
ka in stroja, označevanje polizdelkov in iz
delkov ter pripadajoče končne embalaže, 
knjiženje delovnih nalogov vse tja do evi
dence delovnih ur. Poleg samega zajema 
podatkov mora biti avtomatiziran tudi nji
hov prenos na analitično raven, od koder 
vodstvo črpa podlago za nadaljnje anali
ze,« je pojasnil Bine Kurinčič, organizator 
informatike v podjetju TKK.

Zahteve so jasne
IT v proizvodnji mora podjetju zagotavlja
ti glavne vzvode, s katerimi podpre spre
mljanje proizvodnega procesa in uspeš
nosti. »Prek informacijskega sistema, pri 
nas je to Perftech Largo, spremljamo ko
ličine porabljenega materiala, kontrolne 
podatke o kakovosti izdelka, izmet in pre
ostale stroške. Hitro za tem sledijo mate
rialni obračun in informacije o pokritjih,« 

Upad gospodarske rasti je zaostril 
zahteve v zvezi z izkoriščenostjo 
virov, kar je morda celo prvič razkrilo 
pravo vrednost informacijskih rešitev 
v proizvodnih podjetjih

Medtem ko 
so podjetja 
še pred 
nedavnim 
razmišljala, ali 
bi informatiko 
za proizvodno 
dejavnost 
zaradi 
nekaterih 
posebnosti 
razvijala sama 
ali rešitev 
kupila na trgu, 
je zdaj jasno, 
da se v večini 
primerov 
splača samo 
zadnje.

Kamprada in njegovo 
temeljito 

 " Zunanjost je camarov najmočnejši adut, 
pred tremi leti se je med drugim vpisal na 
elitni seznam najlepših avtomobilov na 
svetu, notranjost pa sledi reku daleč od oči, 
daleč od srca - žal gre za oči mimoidočih. 
Voznik in sopotnik se namreč morata spri-
jazniti z ostarelo, a nikakor ne nostalgično 
armaturno ploščo. Ta je sicer še sprejemlji-
va, morda celo posebna in privla

Danes

pravi Kurinčič in dodaja, da je prvi pogoj 
obvladovanje proizvodnega načrta, saj ta 
določa tempo uresničevanja zavez do kup
cev. Ti že kar po pravilu poleg obljubljenih 
časovnih rokov izdelave oziroma doba
ve zahtevajo tudi obvladovanje in zagota
vljanje ter sprotno dokazovanje kakovosti. 
»Pravkar se ubadamo z avtomatsko izdela
vo analiznih certifikatov za naše izdelke, 
za vsako šaržo polizdelka, ki se lahko pa
kira v veliko končnih izdelkov za različne 
kupce. Analizni certifikat je zahteva kup
cev, njegova avtomatska izdelava pa nalo
ga IT,« razlaga sogovornik.

Ponudba IT-rešitev je dobra
Medtem ko so podjetja še pred nedavnim 
razmišljala, ali bi informatiko za proizvo
dno dejavnost zaradi nekaterih posebno
sti razvijala sama ali rešitev kupila na trgu, 
je zdaj jasno, da se v večini primerov spla
ča samo zadnje. »Vsi uveljavljeni ponudni
ki rešitev ERP podpirajo vse funkcije, kar 
si jih je mogoče zamisliti, saj se na svoji po
ti srečujejo z zelo različnimi izzivi in imple
mentacijami. Tako imajo v svojih rešitvah 
ERP podprtih vsaj 90 odstotkov funkcij ne 
glede na dejavnost, v kateri deluje podjetje 
naročnik,« pravi Kurinčič. Opaža, da so po
nudniki ugotovili, da s standardnimi rešit
vami »out of the box« ne morejo več tako 
dobro zaslužiti. Zato pa so, pravi, dodela
ve in prilagoditve vreča brez dna, v smis
lu »če o svoji proizvodnji menite, da je ne
kaj posebnega, vam rade volje ustrežemo 
in rešitev prilagodimo«. To seveda pome
ni, da ponudniki takšno prilagoditev tudi 
dodatno zaračunajo. V proizvodnih podje
tjih zato sami več ne razvijajo celotnih reši
tev, smiselno pa je, da imajo strokovnjaka 
na področju ERPanalitike, saj sta sicer ra
zvoj na kožo pisanih poročil in izdelava ad 
hoc analiz dolgotrajna in draga.
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IT v proizvodnji mora podjetju 
zagotavljati glavne vzvode, s 
katerimi podpre spremljanje 
proizvodnega procesa in 
uspešnosti.
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M inuli teden smo na 11. nacionalnem izboru za 
najboljšo inovacijo dobili 42 nagrajencev. Ve-
čina nacionalnih priznanj je bila podeljena za 
inovacije v proizvodnih procesih in samo ena 

za inovacijo s področja IKT. Vprašanje, ki se mi postavlja, je, 
ali naša industrija IKT ni ustvarjalna oziroma ali ta panoga 
še ni prepoznana kot tista, ki gospodarstvu omogoča konku-
renčno prednost.

Večina slovenskih proizvodnih podjetij še vedno uporablja 
domače informacijske rešitve. Tudi tista, ki so uspešna na 
tujih trgih. Prepričan sem, da v svetu ni primerljive države, ki 
bi imela domačo industrijo poslovnih programov – vključno 
s proizvodnimi informacijskimi sistemi – tako razvito kot 
prav Slovenija. Torej nam ustvarjalnosti in inovativnosti ne 
manjka. Večina najbolj uspešnih podjetij je najprej zrasla 
z domačimi rešitvami, nato pa so šele prešla na enega od 
mednarodnih sistemov. V res malo primerih so tako podjetja 
svoje poslovanje izboljšala. Ob tem pa so za nišne dejavnosti 
ohranila obstoječe slovenske rešitve. In tak model se pojavlja 
še naprej: standardni procesi so podprti s tujim informacij-
skim sistemom, ki je lahko nekajkrat dražji kot konkurenčni 
slovenski proizvod, osnovna dejavnost, predvsem v proizvod-
nih podjetjih, pa je podprta z domačim znanjem.

Poslovni programi so za vsako resno podjetje samoumevni, 
ponekod se tudi že zavedajo, da so pomembni za njihovo pre-
živetje. Tudi dober inovativen izdelek ali vrhunska proizvod-
na linija podjetju namreč ne prinese uspeha, če se na primer 
izdelek ne proda zaradi nekonkurenčne cene, če se prodaja 
pod ceno in ustvarja izgubo. Ali če podjetje izgublja kupce 
oziroma plačuje pogodbene kazni zaradi zamud pri dobavi, 
ki so posledica neustreznega načrtovanja in pomanjkanja 
koristnih informacij iz proizvodnje, in če mora zaradi napake 
na izdelku odpoklicati vse izdelke v prodaji namesto samo 
določene serije.

Zadnja leta za slovensko IKT-industrijo niso cvetoča. Podjetja 
bi seveda rada imela dobrote, ki jim jih ta industrija ponuja, 
ampak najraje zastonj. Cene so postale bagatelno nizke, ob 
vsesplošnem kleščenju stroškov se je IKT znašel med največji-
mi oskubljenci, kar je napaka. Z inovacijami v poslovnih pro-
cesih, ki temeljijo na uporabi IKT, podjetja lahko zagotovijo 
trajnostno poslovanje ter razvijajo nove poslovne modele in 
storitve, ki zvišujejo vrednost njihovim proizvodom. Vložek v 
IKT se lahko povrne že z enim samim novim poslom, ohranit-
vijo kupca ali pravočasno odkrito napako. Dejansko sloven-
ska informatika proizvajalcem omogoča izboljšanje ključnih 
parametrov za konkurenčnost v globalnem okolju. Končno bi 
si tudi pri nas že morali priznati, da IKT je pomemben, in bi 
morali vzpostaviti sistemski pristop k razvoju panoge.

Če že ne z vidika prodaje, upam, da je leto 2013 za IKT-ponu-
dnike inovacijsko plodno. Vesel bi bil, ko bi GZS prihodnje 
leto podelila kakšno nacionalno priznanje več za inovacije na 
tem področju.

IT med 
največjimi 
oskubljenci

Uvodnik
Jaka Žorž
ikt@finance.si

Kakšne so smernice na 
področju razvoja rešitev 
IT za proizvodnjo in 
kako jim sledite?

 " Goran Čop, projektni vodja v pod-
jetju Adacta: »Učinkovitost in ob-

vladovanje proizvodnih procesov 
je ključen izziv za proizvodna pod-
jetja. Sodobna rešitev ERP mora 
učinkovito podpreti načrtovanje 

proizvodnje in nabave, s tem pa pri-
pomore k optimizaciji zalog, zmoglji-

vosti ter preostalih virov, potrebnih za 
končanje proizvoda. Podjetje mora ime-

ti kakovostne podatke, vezane na stroške, ki nastajajo v 
proizvodnji, da se lahko ustrezno odzove na povpraše-
vanje kupcev ter hitre spremembe, ki jih narekuje trg. Za-
jem dogodkov in interakcij v proizvodnji mora biti hiter 
in enostaven ter v tesni povezavi z integriranimi sistemi 
MES in sistemi za elektronski zajem podatkov.«

 " Aleš Pelc, svetovalec na področju 
proizvodnje v podjetju KOPA: »Pro-

izvodna podjetja se zdaj največ 
ukvarjajo s pridobivanjem svežih 
podatkov iz proizvodnje in podrob-
nim pregledom stanja v proizvo-

dnji za takojšnje ukrepanje in s tem 
izničenje morebitnega nastanka po-

slovne škode. Hkrati želijo izboljša-
ti vodenje, evidentiranje in nadzor nad 

spremljanjem kakovosti, ki sega v verigo dobaviteljev, 
v sam proces proizvodnje ter naprej v verigo odjemal-
cev. V prihodnjih letih bodo proizvodna podjetja vlaga-
la v brezpapirno poslovanje in spremljanje proizvodnje 
v  realnem času ter v mobilne informacije na klik, za hiter 
odziv na stanje pri poslovanju ter sodelovanje s partnerji. 
Vse bolj aktualna postajata uporaba oznak RFID in raču-
nalništvo v oblaku.«

 " Sandi Boršo, direktor prodaje in tr-
ženja v podjetju SAOP: »Proizvod-

na podjetja, s katerimi dnevno ko-
municiramo, si najpogosteje posta-
vijo vprašanje, kako izboljšati pro-
ces od nabave do proizvodnje in 
prodaje z obstoječim ali zmanjša-

nim številom zaposlenih v oddelkih 
nabave, planiranja in krmiljenja pro-

izvodnje. Izziv se pojavlja ravno v načr-
tovanju zaloge materiala in virov ter upravljanju tveganj. 
Pričakujemo lahko vse več vlaganj v orodja za optimalno 
načrtovanje proizvodnih procesov, v dokumentne sis-
teme ter v uvajanje celovitih rešitev v oblaku, saj so te za 
uporabnike cenejše. Zlasti manjša podjetja so doslej in-
formacijske rešitve obravnavala kot strošek, v zadnjem 
času pa opažamo, da mnogi prepoznavajo njihovo do-
dano vrednost za ohranjanje konkurenčnosti na global-
nem trgu.«

 " Tibor Zavrl, višji svetovalec za 
proizvodne rešitve v podjetju MIT 

Informacijske rešitve: »Proizva-
jalci želijo pravočasno dobiti infor-
macijo o napakah na izdelku ter na 
podlagi arhiva izdelave imeti pra-

vo informacijo, kako napako odpra-
viti hitro in s čim manj stroški. Ob 

tem se postavljajo zahteve po obvla-
dovanju preventivnih ukrepov na pod-

lagi arhiva proizvodnje s korekcijo normativov in doda-
tnimi informacijami pri naslednji izdelavi. Vsekakor želi-
jo zagotavljati pravočasno dobavo surovin po fazah izde-
lave, slediti kakovosti in terminom po fazah proizvodnje 
ter hkrati poenostaviti postopke pri delu z ERP. V prihod-
nje bo celotna proizvodnja prepletena s poceni v omrež-
je povezanimi senzorji in napravami, ki bodo spremlja-
li delovanje strojev in dejavnost ljudi, analize in logiko pa 
bodo prevzeli računalniki v oblaku.«
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Informacijske rešitve v 
proizvodnji Steklarni Hra-
stnik omogočajo dosega-
nje visokih standardov, ki 
jih narekujejo stranke.

»Informacijska tehnologija 
nam zagotavlja točne in pra
vočasne informacije, ki jih pot
rebujemo za spremljanje pro
izvodnje, analitiko in sprejema
nje odločitev ter ukrepanje,« je 
poudaril Andrej Božič, general
ni direktor Steklarne Hrastnik.

IT-naložbe v času krize
V zadnjih petih letih je bil 
za proizvodnjo kot najpo
membnejši projekt uveden 
mobilni zajem podatkov, ki je 
pripomogel k odpravi admini
strativnega dela ter k hitrejšim 
in natančnejšim informacijam 
za hitre odzive v procesni in
dustriji. Poleg tega so izpopol
nili računalniško podprto vo
denje in avtomatiziranje načr
tovanja proizvodnje v enoti za 
proizvodnjo embalažnega ste
kla ter uvedli prvo linijo za av
tomatsko kontrolo specialne 
steklene embalaže. Trenutno 
se ukvarjajo z uvedbo rešitve 
za spremljanje proizvodnje.

Skupaj z vlaganji v novo 
opremo so posodobili stare 
ter uvedli nove sisteme za spre
mljanje in nadzor SCADA, na 
primer ob gradnji čistilne na

prave za dimne pline, nove 
steklarske peči in ob uvedbi 
sistema izkoriščanja odpadne 
toplote. Pri posodobitvi kom
presorskih postaj so uvedli 
spremljanje proizvodnje stis
njenega zraka in spremljanje 
rabe energije za njegovo proi
zvodnjo. Prav tako spremljajo 
skupno rabo zemeljskega plina 
in električne energije.

Občutne koristi
Kakovostne interne naročilni
ce, ki so podlaga za naročanje 
dobaviteljem, steklarni omo

gočajo boljše načrtovanje pro
izvodnje. Poleg tega so izpo
polnili odpoklice že naroče
nega blaga za dnevne potre
be pro izvodnje, pri čemer jim 
mobilni zajem podatkov po
enostavlja odpremo naročil. 
»Največjo vrednost imajo goto
vo točni in pravočasni podatki 
o uspešnosti proizvodnje v iz
branem obdobju, pomembna 
pa je tudi analiza uspešnosti 
posameznih izdelkov,« je še po
jasnil Božič. Prodaja prek infor
macijskega sistema laže predvi
di morebitne prihodnje potre

 " »Najvišjo vrednost imajo gotovo točni in pravočasni podatki 
o uspešnosti proizvodnje v izbranem obdobju, pomembna 
pa je tudi analiza uspešnosti posameznih izdelkov,« pravi 
Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik.

Podpora poslovni uspešnosti 
Steklarne Hrastnik

be kupcev, posledica tega pa je 
pravilna oziroma kakovostnej
ša raven storitev.

V prihodnje bodo v Steklar
ni Hrastnik razširili mobilni za
jem s podatki o proizvodnji ter 
poskrbeli za takojšen prenos v 
ERP MIT Orkester. V načrtu je 
tudi možnost nadgradnje tega 
sistema z vizualizacijo podatkov 
in prikazom o trenutnem sta
nju proizvodnje, na primer us
pešnosti in zastojev, ter z uved
bo enotnega energetskega in
formacijskega sistema s ciljnim 
spremljanjem porabe energije.

Informacijski sistem iCen-
ter proizvodnim podje-
tjem omogoča, da pretopi-
jo finančne rezerve v do-
dano vrednost in dobiček.

Proizvodna podjetja vseh veli
kosti se srečujejo z žgočimi te
žavami, kot so izboljšave pro
cesa od nabave do proizvo
dnje in prodaje, učinkovitej
še načrtovanje zalog materia
la in izdelkov ter obvladovanje 
likvidnosti.

»Proizvodna podjetja išče
jo rešitve, s katerimi bi naredi
la več ob enakem ali manjšem 
številu ljudi v oddelkih naba
ve, načrtovanja in krmiljenja 
pro izvodnje,« je povedal San
di Boršo, direktor prodaje in 
marketinga v SAOP. »Poleg te
ga želijo sprostiti kapital, ki je 
vezan v zaloge, hkrati pa pro
izvodnji zagotoviti nemoteno 
oskrbo z materialom.«

V SAOP so proizvajalcem 
ponudili celostno rešitev iCen
ter, ki podpira vse vidike vode
nja različnih vrst proizvodnje.

Vzpostavitev enotnega 
delovnega okolja
Informacijski sistem iCenter 
poveže vse faze proizvodnje v 
enotno delovno okolje, v kate
rem so na voljo vse tekoče in
formacije iz poslovnih proce
sov. Te informacije v različnih 
oddelkih uporabljajo pri poslo
vanju z dobavitelji, kooperanti 
in kupci ter za obvladovanje ka

drov. Zaposleni v proizvodnji 
sočasno dostopajo do istih po
datkov, prilagojenih zahtevam 
njihovega dela, ter niso obre
menjeni z nepotrebnimi infor
macijami in administracijo. Z 
enkratnim vnašanjem podat
kov postanejo vsakdanje aktiv
nosti učinkovitejše – poveča se 
produktivnost in pocenijo po
slovni procesi v proizvodnji.

Zaloge so vselej ravno 
pravšnje
Material proizvodnim pod
jetjem pomeni največjo fi
nančno obremenitev, zato je 
upravljanje nabavnega pro
cesa in zalog še posebej po
membno. »Velika prednost 
iCentra je, da uravnoteži naro
čila dobaviteljem in naročila v 
proizvodnjo s potrebami kup
cev. Tako poskrbi, da so zaloge 
materiala, polizdelkov in go
tovih izdelkov v vsakem tre
nutku ravno pravšnje,« je po
udaril Boršo. Ob tem podjetja 
vzpostavijo celostno brezpa
pirno poslovanje, s čimer zni
žajo stroške v nabavi, pa tu
di na vseh drugih ravneh po
slovanja.

Verodostojne informacije 
o poslovanju
Proizvajalci z iCentrom reši
jo še tretjo, v času boja za pri
hodek morda največjo težavo. 
»Vodstvo in operativa potrebu
jejo verodostojne informacije 
o stanju poslovanja, hkrati pa 
morajo imeti na voljo orod
ja, ki jim olajšajo zagotavlja
nje denarnega toka,« je pove
dal Boršo. iCenter tako poleg 
hitrega vpogleda v terjatve in 
obveznosti, kar je podprto tu
di z avtomatizmi pri izterjavi, 
omogoča natančno analizira
nje prihodkov od prodaje, ter 
spremljanje likvidnost in do
bičkonosnosti v primerjavi s 
prejšnjimi obdobji.

Odkrijte finančne rezerve

69 %
slovenskih podjetij ima 
likvidnostne težave zaradi 
slabega pregleda nad 
dolžniki (Vir: GZS).

Koristi 
pri 
izterjavi

 " Samodejno obveščanje o za-
padlosti računa

 "  Odgovorni za izterjavo 
po e-pošti prejmejo seznam 
strank z dolgovi.

 "  Sistem samodejno poš-
lje sporočilo (SMS ali e-pošta) 
stranki ali pa jo odgovorni pok-
ličejo.

 "  Program samodejno obveš-
ča, ali je stranka že plačala.

V majhnih proizvodnih 
podjetjih so doslej odlaša-
li z uvedbo celovitega in-
formacijskega sistema, saj 
na trgu ni bilo mogoče naj-
ti njim prilagojenih, pred-
vsem za uporabo enostav-
nih rešitev.

Njihova prva težava je, da iz
vajajo poslovne procese in 
delovne postopke, ki so po
polnoma primerljivi s tisti
mi v velikih podjetjih, nima
jo pa na voljo toliko človeških 
virov in znanja kot tudi ne fi
nančnih sredstev za nalož
be v IT. »Posebnost majhnih 
podjetij je, da nimajo kadrov, 
ki bi vnašali podatke in skrbe
li za administrativne naloge v 

pro izvodnji. Za vsako dodat
no delo jim namreč primanj
kuje časa, čeprav se zavedajo, 
da bi ob kakovostnih informa
cijah iz proizvodnje uspešneje 
poslovali,« je povedala Marje
ta Povalej, direktorica podje
tja MIT informacijske rešitve. 
Po drugi strani jim velike te
žave povzroča sama uvedba 
informacijskega sistema, ki 
je zaradi kompleksnosti obi
čajnih rešitev dolgotrajna, 
hkrati pa zahteva sodelovanje 
ključnih ljudi iz proizvodnje, 
komerciale ter financ in raču
novodstva.

Rešitev je na mizi
V podjetju MIT informacij
ske rešitve so izdelali nov po

MIT Orkesterm – pisan na kožo manjšim
Manjša podjetja niso več prikrajšana za kakovosten poslovno-proizvodni informacijski sistem
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S podporo pri proizvod-
nem kontrolingu proizva-
jalci laže obvladujejo do-
nosnost in optimizirajo po-
slovanje.

Kontroling v proizvodnih pod-
jetjih, kjer nimajo tesno pove-
zanih informacijskih sistemov, 
še vedno ročno zbira in obde-
luje podatke. Zato so poslovna 
poročila in analize na voljo pre-
pozno, tudi možnost številnih 
napak je večja. »Obvladovanje 
donosnosti in upravljanje stro-

škov zahtevata povezovanje 
vseh glavnih podatkovnih vi-
rov in aplikacij, hkrati pa obli-
kovanje takšnih poročil in ana-
litike, ki vodstvu omogoča hitro 
in kakovostno odločanje,« je de-
jal Tomislav Ogorevc, vodja pro-
daje  Kopa ERP+. Takšne infor-

macije pomagajo pri odločanju 
o konkurenčni in vzdržni ceni, 
podjetja pa z njimi podprejo tu-
di izboljšave v organizaciji, pro-
izvodnih postopkih ter pri teh-
nološki opremljenosti, s čimer 
okrepijo produktivnost in doda-
no vrednost ter znižajo stroške.

Obvladovanje donosnosti

Celjske mesnine ohranjajo 
zveste kupce s kakovostjo, to 
pa narekuje reševanje še pose-
bej zahtevnega izziva – sledlji-
vosti. Z izvedbo popolne sle-
dljivosti v Kopi ERP uresniču-
jejo zahtevne standarde, kot 
so ISO, HACCP in IFS, potreb-
ne za prodajo na tujih trgih, kot 
so Švica, Francija in Nemčija.

Sledljivost je strateška prednost

 " Izidor Krivec, direktor družbe Celjske mesnine, d. d.: 
»Celjske mesnine so uspešne tudi zaradi uporabe celovitega 
informacijskega sistema, ki nam pomaga pri gospodarnem 
poslovanju, doseganju pozitivnih poslovnih rezultatov ter pri 
rasti na domačem in tujih trgih. Poleg tega lažje obvladujemo 
poslovne standarde, upravljamo tveganja ter dosegamo 
kakovost, ki jo pričakujejo vse bolj zahtevni potrošniki.«

V Akers Valjih s Kopino rešitvi-
jo za vodenje proizvodnje prek 
terminalov, občutljivih za do-
tik, podatke samodejno zaje-
majo na mestih, kjer dejansko 
nastajajo. Sistem je povezan še 
s sistemom poslovnega obve-
ščanja za spremljanje učinkovi-
tosti, izkoriščenosti zmogljivo-
sti in človeških virov ter analizi-
ranje anomalij. S tem so si zago-
tovili ukrepanje v trenutku, ko 
motnja nastane, in preprečili 

nastanek nepotrebnih stroškov 
– pri napakah ukrepajo že tak-
rat, ko je obdelava še razmero-
ma poceni. Dosegli so tudi na-
tančnejše dobave, saj lahko ob 
zamudah pravočasno dodelijo 
dodatne človeške vire oziroma 
kooperante. Pridobljene podat-
ke uporabljajo tudi za optimi-
zacijo tehnologij in kalkulaci-
je ter povečanje produktivno-
sti. Spremljanje še nedokonča-
ne proizvodnje in stanja naročil 

jim omogoča lažje upravljanje 
denarnega toka ter boljše delo 
s strankami.

Interaktivno vodenje proizvodnje

Koristi
 " Zagotavljanje popolne sle-

dljivosti v proizvodnem pro-
cesu

 " Preprečevanje kritičnih tve-
ganj in pravočasno odzivanje 
na anomalije pri poslovanju

Koristi
 "  Natančno ugotavljanje dobičkonosnosti  

po delovnih nalogih
 "  Racionalizacija dela pri kontrolingu
 " Kredibilne informacije za odločanje

Koristi
 "  Interaktivno vodenje in 

ukrepanje
 "  Nižji proizvodni stroški
 "  Kakovostnejše delo s stran-

kami

MIT Orkesterm – pisan na kožo manjšim
Manjša podjetja niso več prikrajšana za kakovosten poslovno-proizvodni informacijski sistem

slovno-proizvodni informa-
cijski sistem MIT Orkesterm, 
ki na enem mestu združuje 
vse funkcionalnosti za infor-
macijsko vodeno delovanje 
majhnega proizvodnega pod-
jetja. »Prednost novega siste-
ma je, da bistveno zmanjša ko-
ličino podatkov za vnos v pro-
izvodnji, zaposlene vodi skozi 
postopke ter skrbi za samodej-
no prenašanje podatkov med 
različnimi službami in pri-
pravo informacij za vodstvo,« 
je razložil Tibor Zavrl, sveto-
valec za proizvodne rešitve 
v podjetju MIT informacijske 
rešitve. Novost namreč ponu-
ja vnaprej pripravljena poro-
čila iz proizvodnje in poslova-
nja, ki so izdelana na podlagi 
najboljših praks, ter enostav-
na orodja za različne analitič-
ne obdelave na zahtevo.

Poleg enostavne uporabe se 
največje koristi skrivajo v celo-

 " »Orkesterm je možno 
povezati z računovodsko-
knjigovodskimi sistemi 
drugih proizvajalcev, kar 
je prednost za podjetja, 
ki uporabljajo storitve 
računovodskih servisov, 
želijo pa kakovostno 
podporo proizvodnji,« pravi 
Marjeta Povalej, direktorica 
podjetja MIT informacijske 
rešitve.

Koristi in prednosti
 " 40 odstotkov nižji stroški informacijskega sistema zaradi celovitosti rešitve in hkratne podpore za raz-

lične tipe proizvodnje
 " Vse na enem mestu (poslovanje, proizvodnja, kadri, stranke, poslovni partnerji …)
 " Nadzor nad proizvodnim procesom, vodeni postopki, vnaprej pripravljena poslovna poročila in sta-

len mobilni dostop
 " Obvladovanje poslovne dokumentacije (prodajne in nabavne pogodbe, naročila kupcem in dobavite-

ljem, prevzemnice in dobavnice, izdani in prejeti računi, delovni nalogi …)
 " Hitra in strokovna uvedba (prednastavljeni poslovni procesi, enostavno spreminjanje procesov in de-

lovnih postopkov)

Dobre prakse imajo 
otipljivo vrednost

 " Uroš Gorjanc, predsednik upravnega odbora podjetja Olma: »Z 
uvedbo informacijskega sistema MIT Orkesterm smo rešili težave 
pri obvladovanju proizvodnega procesa, kot so obvladovanje stro-
škov, obračun porabe materiala in lociranje na posamezen proi-
zvod ter nadzor fiksnih in variabilnih stroškov. Poleg tega smo pri-
dobili informacije za dnevno, tedensko in mesečno spremljanje do-
dane vrednosti, prodajnih cen in stroškov materiala. Poenostavi-
li smo obvladovanje zalog, vzpostavili nadzor nad obračanjem za-
log ter optimizirali načrtovanje stroškov nabave. S ciljem ohranja-
nja in izboljšanja finančnega položaja oziroma likvidnosti podje-
tja nam MIT Orkesterm zagotavlja podatke za tedensko in mesečno 
načrtovanje denarnega toka. V prihodnje bomo predvsem dopol-
njevali in povečevali izkoriščenost posameznih modulov ter širi-
li uporabo sistema na vse ravni poslovanja in med vsemi zaposle-
nimi. Trenutno imamo dovolj kakovostne opreme in programov, 
ki pa jih moramo bolje izkoristiti, predvsem s pomočjo podpore in 
svetovanja MIT.«

MIT informacijske 
rešitve

 " Podjetje MIT s svojo izkušeno ekipo strokovnjakov uspešno razvija, 
vpeljuje in podpira zahtevne poslovne informacijske sisteme in siste-
me poslovnega obveščanja v podjetjih Steklarna Hrastnik, SVEA, Di-
nos, Gorenje Surovina, Melamin, Belimed, Varstroj in drugih.

50 %
manjši obseg vnašanja 
podatkov

30 %
manjša poraba časa 
za administracijo v 
primerjavi z večjimi 
sistemi
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vitosti rešitve, ki prinaša poe-
nostavitev in visoko avtomati-
zacijo procesov in delovnih po-
stopkov. Orkesterm namreč za-
gotavlja neprekinjeno podporo 
celotnemu poslovnemu proce-
su od prodaje in sprejema na-
ročil do planiranja, priprave in 
spremljanja proizvodnje, ob-
vladovanja nabave, logistike 
ter finančno-računovodskih 
obdelav.

Z informacijami do večje 
poslovne uspešnosti
Manjša podjetja lahko končno 
upravljajo poslovno uspeš-
nost na podlagi zanesljivih in 
pravočasnih informacij. Na 
voljo so jim dejansko vse tis-
te analitične zmožnosti, kot 
jih imajo velika podjetja, na 
primer pokalkulacije za ob-

vladovanje pokritosti, kar 
lahko izkoristijo pri nadalj-
nji optimizaciji virov, naba-
ve in pri sprejemanju novih 
poslov. Informacijski sistem 
za majhna proizvodna podje-
tja Orkesterm tako napovedu-
je novo raven konkurenčnos-
ti slovenskega malega gospo-
darstva, zvišanje njegove do-
dane vrednosti in povečanje 
prilagodljivosti tržnim spre-
membam.



www.finance.si 
Četrtek, 26. septembra 2013 , št. 18616 oglasna priloga

Te
le

ko
m

 S
lo

ve
ni

je
, d

. d
., 

1
5

4
6

 L
ju

bl
ja

na
 

NAJHITREJŠI MOBILNI
INTERNET LTE/4G

NAJHITREJŠI MOBILNI INTERNET LTE/4G
Po novem pridem bliskovito hitro do informacij na spletu v 
novem najhitrejšem omrežju LTE/4G. V Telekomovem centru 
sem izbral nov mobitel LTE/4G, poslal LTE na 1918 in si 
nadgradil svoj naročniški paket s storitvijo Hitri internet LTE/4G. 
Moram priznati, da sem navdušen nad hitrostjo interneta pri 
nalaganju večjih datotek in predvajanju HD-videoposnetkov.

CENEJŠI POGOVORI V TUJINI
V tujini uporabljam storitev Komunikator in se tako izognem 
višjim stroškom. Običajno na letališčih, hotelih in drugih 
lokacijah poiščem brezžično omrežje WLAN in kličem prek 
interneta po enakih cenah kot doma. Pri tem uporabljam svoj 
prenosnik in slušalke in tako tudi klice sprejemam brezplačno. 

IMAM 2 SIM-KARTICI  
Z isto telefonsko številko imam 2 SIM-kartici, eno za moj 
mobitel, drugo za tablični računalnik. SIM 2 mi omogoča upo-
rabo zakupljenih enot storitev iz mojega osnovnega naročni-
škega razmerja na obeh SIM-karticah v omrežju Mobitel. Ob 
nakupu podatkovne naprave in podaljšanju naročniškega 
razmerja sem izkoristil 50 % popust na mesečno naročnino 
SIM 2! SIM 2 vključuje tudi 1 GB prenosa podatkov, ki jih lahko 
porabim na obeh SIM-karticah. Več na www.mobitel.si.

PODATKE IMAM NA VARNEM
Vse podatke, ki jih imam na svojem mobitelu, sem varno in 
brezplačno shranil z računalnikom prek storitve M:Rokovnik. 
Tako ne morem več izgubiti pomembnih telefonskih številk, ki 
jih imam v imeniku, tudi če izgubim mobitel ali zamenjam z 
novim. Pošljem MROKOVNIK na 1919 ali grem na splet 
https://moj.telekom.si.

Za več informacij o storitvah Mobitel obiščite 
Telekomov center, www.mobitel.si ali pokličite 
brezplačni številki 041 700 700
(za Mobitelove uporabnike) ali 080 8000.

Poslovni center Pošte Slo-
venije podjetjem omo-
goča, da poskrbijo za ce-
lostno informacijsko opre-
mljenost svojih zapo-
slenih. Skrb za pravilno 
in nemoteno delovanje, 
upravljanje in redno po-
sodabljanje vseh storitev 
prevzamejo izkušeni stro-
kovnjaki Pošte Slovenije.

Sodobna podjetja so pri od-
ločanju o informacijskih teh-
nologijah razpeta med potre-
bami zaposlenih ter omeje-
nimi finančnimi, kadrovski-
mi in časovnimi viri. Zlasti v 
manjših organizacijah naraš-
ča obremenjenost zaradi vse 
večje kompleksnosti rešitev, 
pestrosti »nepogrešljivih« ra-
čunalniških naprav, od kla-
sičnih računalnikov do ta-

blic, vse glasnejših zahtev po 
podpori delu od koderkoli in 
na katerikoli napravi ter ne-
verjetne eksplozije podatkov. 
Odgovor na te izzive je Poslov-
ni center Pošte Slovenije, ki 
podjetjem omogoča, da z ne-
kaj kliki poskrbijo za celostno 
informacijsko opremljenost.

Napredne rešitve za ugodno 
mesečno naročnino
V Poslovnem centru so pri 
Pošti Slovenije združili nekate-
re že znane informacijske stori-
tve, kot so E-Arhiv, Moja pošta, 
Pošta®ca in Nadomestni infor-
macijski center, ki jim zaupa že 
več kot sto tisoč uporabnikov, 
hkrati pa uvajajo več novih, 
namenjenih najširšemu krogu 
poslovnih uporabnikov.

Samostojnim podjetnikom 
ter malim, srednjim in veli-

kim podjetjem ponujajo mož-
nost ugodnega mesečnega na-
jema osebnih računalnikov 
z dodatno opremo, pisarniš-
ke zbirke Microsoft Office ter 
poslovnih storitev za e-pošto, 
shranjevanje in izmenjavo do-
kumentov, sodobne komuni-
kacije in virtualni disk.

Z novimi storitvami, ki 
temeljijo na preizkušenih 
tehnologijah uveljavljenih 
ponudnikov, lahko podjetja 
brez začetne naložbe in za 
predvidljive mesečne stro-
ške celostno opremijo svoje 
zaposlene. Prav tako se izog-
nejo zamudnemu in potrat-
nemu kupovanju, namešča-
nju in upravljanju lastnih IT-
-sistemov, saj skrb za pravil-
no in nemoteno delovanje, 
upravljanje in redno posoda-
bljanje vseh storitev prevza-

Vse za sodobno poslovanje z nekaj kliki

mejo izkušeni strokovnjaki 
Pošte Slovenije.

Brezplačno svetovanje  
in preizkus
Storitve so zasnovane tako, da 
jih lahko vsako podjetje kar 
najbolje prikroji svojim potre-
bam in zmožnostim ter spro-
ti prilagaja stroške za infor-
macijske tehnologije. Za hit-
ro in brezplačno dostavo na-
ročene strojne in programske 
opreme so pri Pošti uporabi-
li svoje logistične sposobnos-
ti ter poskrbeli za brezplačno 
telefonsko svetovanje (080 14 
46) pri nakupu, nameščanju 
in uporabi.

Več informacij skupaj s 
30-dnevnim brezplačnim 
preizkusom storitev je na vo-
ljo na spletni strani (www.po-
slovnicenter.si).

Tlakujemo pot rasti in razvoja
nikacijske storitve, razvija javno upravo 
in še veliko več. Zato se vse bolj usmer-
jamo v zagotavljanje storitev in izdelkov, 
ki odgovarjajo na konkretne izzive upo-
rabnikov. Prevzemamo vlogo, ko skupaj 
z njimi razvijamo sodobno informacijsko 
infrastrukturo, potrebno za optimizaci-
jo poslovanja, rast in razvoj.

 " Po čem si bomo HP Horizont 2013 še 
posebej zapomnili?
Naš cilj je, da bi udeleženci letošnjo kon-
ferenco HP Horizont zapustili polni novih 
idej, razmišljanj, predvsem pa rešitev za 
svoje vsakdanje poslovne izzive. Želimo 
jim pokazati, da smo lahko skupaj na tr-
gu uspešnejši ter da lahko s pravimi na-
ložbami dolgoročno ustvarimo prihra-
nek. Da lahko skupaj tlakujemo pot ras-
ti in razvoja – na preverjenih primerih in 
z oprijemljivimi rezultati. Udeležencem 
bomo ponudili vpogled v znanje, ki ga 
razvijamo po vsem svetu, in posluh za 
njihove konkretne poslovne izzive, ki so 
posledica nezavidljivega položaja gospo-
darstva v Sloveniji. Svoj pogled na to te-
mo bo predstavil tudi letošnji častni gost 
konference dr. Jernej Pikalo, minister za 
izobraževanje, znanost in šport.

 " Informatika se danes deli na dve po-
dročji, infrastrukturno in storitveno. 
Kako zanju skrbite v Sloveniji?
Družba HP se ne osredotoča na delitev in-
formacijskih tehnologij na infrastruktur-

Danes na ljubljanskem gradu pote-
ka konferenca HP Horizont, eden iz-
med večjih domačih dogodkov s pod-
ročja IT. Iztok Klančnik, generalni di-
rektor HP Slovenija, je prepričan, da 
je treba prihodnost poslovanja, tudi 
tisto, povezano z IT-rešitvami, skrb-
no načrtovati.

 " Letošnji HP Horizont je že šesti po 
vrsti. Kaj je tokrat rdeča nit konference?
Letos smo se odločili, da vsebine na kon-
ferenci predstavimo nekoliko drugače. 
Osredotočili smo se na aktualne referenč-
ne primere dobrih poslovnih pra  ks . K so-
delovanju pri oblikovanju vsebine smo 
povabili naše uporabnike, predstavni-
ke številnih slovenskih organizacij, ki 
so prepoznali nove poslovne priložnosti 
pri uporabi sodobnih informacijskih teh-
nologij. Tako želimo pokazati, kako lah-
ko HP pripomore k optimizaciji poslova-
nja podjetij. Verjamemo namreč, da lah-
ko s tesnim sodelovanjem skupaj poišče-
mo rešitve za svetlejšo prihodnost. Tudi 
zato je slogan letošnje konference »nova 
podoba prihodnosti«.

 " Ko sva že pri prihodnosti, kaj o tej pra-
vi kristalna krogla podjetja HP, kam bos-
te usmerili svoje poslovanje?
HP danes ni več samo tehnološki ponu-
dnik, je poslovni partner, ki skupaj s svo-
jimi uporabniki gradi železniška omrež-
ja, upravlja bolnišnice, ponuja telekomu-

i n T E rVJ U: i z T o k  k l a n č n i k , g E n E r a l n i  d i r E k T o r  H p  s l oV E n i Ja 
Vloga IT v učinkovitih organizacijah

Za boljše sodelovanje in poslovanje

Po novem razdeljena na tri dogodke

V Ljubljani je potekala konferenca IDC Efficient Enterprise Forum 
2013. Na njej so govorili o varnosti, podatkovnih centrih, upravlja-
nju storitev IT ter o identitetah in pravicah uporabnikov. Predavatelji 
so rešitve predstavili na primerih iz prakse ter pojasnili svoje pogle-
de na nove izzive in priložnosti vloge IT. »Spremenjene gospodarske 
razmere, nova IT-ponudba in globalizacija zahtevajo, da se vodja IT 
iz operativnega vodje preobrazi v vodjo inovacij,« je povedal Gabor 
Balicza, višji analitik pri IDC.

Podjetji NIL in Microsoft sta pripravili poslovno srečanje IT Business 
TALK, na katerem je bil osrednji govornik Mark Minasi, svetovno 
znan predavatelj iz ZDA. Srečanje je bilo namenjeno poslovnežem 
in vodjem IT, odprtim za nove ideje za boljše sodelovanje in poslo-
vanje. Minasi je na primeru računalništva v oblaku poskušal zbližati 
poglede ekonomista in IT-jevca.

V Ljubljani bo 10. oktobra prvi izmed treh dogodkov v okviru NT 
konference. Microsoft je namreč ta največji IT-dogodek v državi raz-
delili na tri: dva enodnevna v Ljubljani ter enega dvodnevnega na 
Bledu. Program je zasnovan tako, da sledi potrebam IT-strokovnja-
kov v manjših poslovnih sistemih, hkrati pa z informacijskimi no-
vostmi dovolj zanimivo seznanja tudi udeležence z drugih področij.

IDC EFFICIENT ENTErPrISE ForuM 2013

IT BuSINESS TALK

NT KoNFErENCA 
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Tlakujemo pot rasti in razvoja

 " Iztok Klančnik, 
generalni direktor 
HP Slovenija

Naš cilj je, da 
bi udeleženci 
letošnjo 
konferenco 
HP Horizont 
zapustili polni 
novih idej, 
razmišljanj, 
predvsem pa 
rešitev za svoje 
vsakdanje 
poslovne izzive.

i n t E rVJ U: i z t o k  k l a n č n i k , g E n E r a l n i  d i r E k t o r  H P  S l oV E n i Ja 

ne in storitvene, temveč na zagotavlja-
nje celostne tehnološke rešitve po me-
ri uporabnika. Skladno z novim razmi-
šljanjem o vlogi IT v poslovanju organi-
zacij v ospredje svoje ponudbe postav-
ljamo pomen poslovne vrednosti, ki jo 
mora zagotavljati naša tehnologija. Pri 
tem sta najpomembnejši strokovno iz-
popolnjevanje naših sodelavcev in od-
lično sodelovanje z našimi poslovni-
mi partnerji. Skupaj smo v položaju, 
ko lahko našim uporabnikom ponudi-
mo tehnološko dodelano rešitev, ki bo 
ustrezala njihovim poslovnim pričako-
vanjem ne glede na to, ali je storitvena 
ali infrastrukturna.

 " Po katerih rešitvah slovenska podje-
tja danes najbolj povprašujejo?
Podjetja se osredotočajo na izboljševa-
nje poslovanja, zagotavljanje prilago-
dljivosti in prožnosti na trgu, optimiza-
cijo stroškov in iskanje novih poslovnih 
priložnosti. Slovenija pri tem ni izjema, 
je pa res, da je slovenski trg precej za-
držan, vsaj v smislu zagotavljanja pot-
rebnih naložb v IT. Že nekaj časa opa-
žamo povečano povpraševanje po re-
šitvah, ki zadovoljujejo trenutne potre-
be strank, nekoliko manjše pa po nalož-
bah, ki zagotavljajo strateški razvoj. Če-
tudi te zadnje, preračunano na celotni 
življenjski cikel, v končni fazi pomeni-
jo nižji strošek poslovanja in spodbuja-
jo rast. Zato si prizadevamo strankam 

in uporabnikom predstaviti prednos-
ti novih informacijskih tehnologij, vse 
od najsodobnejše strojne opreme, reši-
tev za zagotavljanje poslovne inteligen-
ce do prilagodljive infrastrukture, kot 
je zagotavljanje storitev IT v računal-
niških oblakih. Želimo jim zagotoviti 
temelje za sprejemanje pravih poslov-
nih odločitev, da se bodo lažje in hit-
reje prilagodila spremenjenim gospo-
darskim okoliščinam. V HP smo nare-
dili celo korak naprej in strankam po-
nudili lastne finančne mehanizme kot 
pomoč pri uresničevanju načrtov na 
področju IT.

 " Kako bi izboljšali kondicijo sloven-
skih IT-okolij?
Slovenske informacijske ekosisteme 
precej zaznamuje, obstajajo seveda 
izjeme, neučinkovita infrastruktura, 
ki ne samo da ovira razvoj poslova-
nja, temveč ga tudi nepotrebno dodat-
no obremenjuje. Delno je to razumlji-
va posledica kriznega krča, ki je okles-
til namenska sredstva in potrebne na-
ložbe. V praksi to pomeni, da so takšni 
ekosistemi lahko predimenzionirani 
in tudi stroškovno neučinkoviti. Re-
šitve HP pa temeljijo na odprti arhitek-
turi, kjer je vire, tudi lastniške, mogo-
če preprosto dodajati in izločevati gle-
de na poslovne potrebe. Takšna oblika 
upravljanja IT sprošča vire in spodbuja 
organizacije k rasti in razvoju.
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Medijski partner

Strokovni partner

Pivovarna Union deluje že 149 let in je ena 
večjih slovenskih delniških družb. Na leto 
proizvede poldrugi milijon hektolitrov različ-
nih pijač, od tega največ piva. Je ena najbolj 
prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk.    

Izziv: ponovna uporaba  
odpadne vode

Voda je vir življenja, v industriji pijač pa je to ena 
najpomembnejših surovin. Za proizvodnjo enega 
litra piva je potrebnih vsaj 4 litre vode; pred op-
timizacijo porabe vode, ki so jo v Pivovarni Union 
začeli v letu 2000, jo je bilo za liter piva potrebnih 
okoli osem litrov. »V sklopu poslovne funkcije va-
rovanja okolja smo zato pred več kot desetletjem 
začeli postavljati okoljske kazalnike in sistematič-
no analizirati, kako bi lahko porabo virov zmanj-
šali. Ugotovili smo, da največ vode porabimo za 
pranje proizvodne opreme,« pojasnjuje Matej 
Stražiščar, sicer vodja področja varovanje okolja 
in avtor prijave na natečaj Werner von Siemens. V 
postopku optimizacije je tehnična ekipa ugotovila, 
da bi lahko zadnjo izpirno vodo po pranju znova 
uporabili v nekaterih tehnoloških procesih, deni-
mo v hladilnih stolpih, kjer se odvajajo viški toplo-
te ob proizvodnji komprimiranih plinov – potrebni 
za hlajenje oz. krmiljenje naprav. »Ključni izziv je 

bilo povezovanje različnih tehnoloških delov pi-
vovarne, združevanje sicer kemijsko in mikrobio-
loško čiste odpadne vode na enem mestu in nje-
no vračanje na druge uporabnike vode. Uspešno 
smo zagotovili, da se zbrana – rekuperirana voda 
ne meša z proizvodnimi postopki proizvodnje pi-
jač, saj moramo pri proizvodnji pijač upoštevati 
najstrožje zahteve glede mikrobioloških lastnosti 
opreme in izdelkov,« dodaja Stražiščar.  

Rešitev: avtomatizacija proizvodnje za 
uporabo odpadne vode v podpornih 
procesih

V projektu so združili različne tehnološke sklo-
pe, ki sicer delujejo neodvisno  (pranje tehno-
loške opreme, zbiranje in odvajanje odpadnih 
voda, sistem oskrbe z vodo in sistem oskrbe s 
hladilno in toplotno energijo) in z avtomatiza-
cijsko opremo dosegli, da se odpadna voda vra-
ča v sistem in uporablja v podpornih procesih 
(ogrevanje in hlajenje).  
Pri implementaciji rešitve je bila uporabljena 
Siemensova tehnološka oprema, in sicer kr-
milnik CPU 317-2 PN/DP in periferne naprave 
PROFINET ET2000S s potrebnimi signalnimi 
moduli ter S7-connection za logično povezavo 
krmilnikov posameznih tehnoloških sklopov.

Učinki: zmanjšanje porabe vode  
za 20 odstotkov

Po izvedbi optimizacije se je količina kanalizira-
ne vode zmanjšala za 80.000 m3 letno (toliko 
bi je sicer porabilo več kot 1000 povprečnih 
Slovencev) oziroma za 20 odstotkov. S siste-
mom rekuperacije se je količina odpadnih voda 
zmanjšala še za nadaljnjih 30.000 m3 letno. 
Skrajšali so se programi pranja tehnološke 
opreme, Pivovarna Union za obratovanje tako 
porabi tudi manj električne energije in toplotne 
energije, za upravljanje s procesom se je število 
ur skrajšalo za človek/leto oz. 2500 ur/leto. 
 »Optimizacijo porabe virov vidimo kot tek na 
dolge proge. V njem smo z uspešno integra-
cijo različnih tehnoloških sklopov že pobrali 
najlažje dosegljivo sadje, sploh če pogledamo 
s perspektive vračilne dobe investicije, ki znaša 
manj kot eno leto. Zdaj pa so pred nami že nad-
gradnje tega sistema: želimo ga širiti tako zno-
traj Pivovarne Union kot tudi prenašati dobre 
prakse na druga podjetja v Skupini Laško. Naša 
praksa je prenosljiva tudi na katerokoli drugo 
pivovarno, kar je priznanje za naše znanje in in-
terne kompetence, ki smo jih vložili v projekt,« 
še dodaja Matej Stražiščar.  

Pivovarna Union | Prihranjena voda, ki zadostuje za 1000 ljudi

Čestitamo finalistom nagrade Werner von Siemens!

Tehnologija za čiščenje opreme,  
Pivovarna Union

Glavna pravila za zagota-
vljanje varnosti sistemov 
IKT v podjetjih so povsem 
enaka, kot veljajo za tipične-
ga uporabnika spleta, pravi 
Luka Koršič, raziskovalec iz 
Laboratorija za telekomuni-
kacije Fakultete za elektro-
tehniko (LTFE) Univerze v 
Ljubljani. Dodaja, da imajo 
navadno večje težave pri za-
gotavljanju varnosti manj-
ša podjetja brez lastnih sis-
temskih administratorjev 
ali zunanjih partnerjev, ki bi 
jih opozarjali na morebitne 
grožnje in ustrezno vzdrže-
vali omrežje.

»Na splošno velja, da ogroženost 
podjetij zaradi kibernetskih na-
padov narašča z njihovo navzoč-
nostjo na svetovnem spletu ter 
pomembnostjo informacij, s ka-
terimi razpolagajo oziroma po-
slujejo,« razlaga Luka Koršič. »S 
tem mislim predvsem na število 
internetnih storitev, ki jih podje-
tja ali ponujajo ali pa uporablja-
jo za nemoteno delovanje. Več je 
takšnih storitev, več je možnosti 
za njihovo zlorabo. Če upošteva-
mo še, da so hekerji tipično ko-
rak pred razvijalci programske 
opreme, je podjetja lahko up-
ravičeno strah, da bodo prej ali 
slej tudi sama žrtve kibernetskih 
napadov.«

Slovenija ni izjema
Koršič meni, da Slovenija v tem 
pogledu ni nobena izjema. He-
kerji sicer največkrat za svoje 
tarče izbirajo zelo znana glo-
balna podjetja, saj z uspešni-
mi napadi nanje lahko doseže-
jo zvezdniški status na svetov-
ni hekerski sceni. »S tega vidi-
ka lahko predpostavimo, da so 
slovenska podjetja malce manj 
privlačna za morebitne napa-
dalce z drugih koncev sveta, 
ne moremo pa jih izključevati. 
Ne smemo pozabiti, da smo pri 
nas že imeli primere odmev-
nih zlorab, med drugim tudi 
slovenskih hekerjev,« pravi so-
govornik.

Zaščita se začne pri 
posamezniku
Glavna pravila za zagotavljanje 
varnosti sistemov IKT v podje-
tjih so povsem enaka, kot velja-
jo za tipičnega uporabnika sple-
ta. Začne se pri posamezniku, 
kar nujno vključuje uporabo 
protivirusnih in preostalih pro-
gramov za zaščito pred zlona-
mernimi orodji. Pri tem je naj-
pomembneje, da se omenjeni 
programi redno posodabljajo, 
saj podjetje le tako lahko vzdr-
žuje visoko raven varnosti. Ze-
lo pomembno je tudi posoda-
bljanje operacijskih sistemov 
na strežnikih, osebnih raču-

Več spletnih storitev, več možnosti za zlorabo
Zagotavljanje IKT-zaščite je proces, ki se izvaja in raste skupaj s podjetjem

Poskrbel za IT-okolje in podporo 

Mobilniki v tretjem življenjskem obdobju

Med tremi najinovativnejšimi na IBC 2013

Velik potencial pri finančnih storitvah

Prvi satelitski prenos slike v UHD

Žrtve ostajajo brez denarja

Pametnejše gašenje elektronike in 
računalnikov 

Za informacijsko okolje in podporo na Eurobasketu je bilo odgovor-
no podjetje Normacom Plus, ki se je zaradi zahtevnosti in širine pod-
ročja povezalo z različnimi domačimi dobavitelji. NIL je z vzpostavi-
tvijo brezžičnega in ožičenega omrežja na vseh prizoriščih tekmova-
nja organizatorjem in novinarjem omogočil varno povezavo z inter-
netom. Podjetje je sodelovalo pri načrtovanju in postavitvi mrežne 
infrastrukture v vseh športnih dvoranah. NIL je infrastrukturo tudi 
nadzoroval in upravljal.

Simobil je skupaj s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, 
centrom za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, nosilcem 
projekta Varni na internetu, ter Zavodom Ypsilon in njegovim projek-
tom Simbioza za medgeneracijsko sodelovanje pripravil brošuro, s ka-
tero želi generaciji, ki ni odraščala z mobilnimi telefoni, pomagati pri 
varni uporabi te vse bolj priljubljene naprave. Brošura je na voljo na Si-
mobilovi spletni strani in na vseh prodajnih mestih Simobila.

Družba T-2 se je s svojo mobilno televizijo tv2go uvrstila med troji-
co najboljših, ki so se v Amsterdamu potegovali za prestižno nagra-
do IBC 2013 za najinovativnejšo rešitev na področju telekomunika-
cij. Aplikacijo sta za T-2 na platformi IPTV in OTT razvili družbi Fora 
in Vision247. Vključevati jo je mogoče v standardno ali HD-pake-
tno televizijsko ponudbo z večjim številom TV-programov v okviru 
brezplačnih ali plačljivih programskih shem, saj je hkrati dostopna 
na internetnih in mobilnih omrežjih ob ponujenih različicah za an-
droidne in iOS-naprave.

Google je v sodelovanju z družbama IAB Europe in TNS Infratest 
predstavil izsledke raziskave o nakupnih navadah slovenskih porab-
nikov. Raziskava je pokazala, da splet močno vpliva na odločitev o na-
kupu, saj se, odvisno od kategorije, od 58 do 93 odstotkov poizvedo-
vanj o izdelkih opravi prek spleta. Podatki kažejo veliko možnosti za 
napredek pri nakupnih odločitvah v kategoriji finance in zavarovanje, 
saj je le 17 odstotkov Slovencev finančno storitev opravilo prek spleta.

Družbi Eutelsat Communications in Samsung Electronics sta na sej-
mu IFA v Berlinu predstavili prvi prenos satelitske slike v ultra visoki 
ločljivosti. Podjetji sta satelitski signal DVB-S2 ultra visoke ločljivosti 
(znan tudi pod kratico 4K) prikazali na domačim uporabnikom name-
njenih televizorjih UHD. Prenos v ultra visoki ločljivosti bo opravljal 
satelit Eutelsat 10A, ki gosti prvi signal UHD v Evropi. Samsu ng bo ne-
verjetno realistično sliko omogočil na prvem televizorju UHD, ki ima 
vgrajen sistem za sprejem in dekodiranje signala UHD.

Raziskava Kaspersky Consumer Security Risks, ki sta jo letošnje po-
letje opravila B2B International in Kaspersky Lab, je razkrila, da 41 
odstotkov žrtev spletnih goljufij in prevar svojega denarja ne dobi 
nazaj. Le 45 odstotkom prevaranih uporabnikov je bil denar vrnjen 
v celoti, 14 odstotkom pa delno. Tretjini žrtev so nepovratno izgub-
ljeni denar ukradli med elektronskim plačevanjem, 17 odstotkom je 
denar izginil med izvajanjem e-bančnih funkcij in le v 13 odstotkih 
so žrtve uporabljale funkcije spletnega nakupovanja, vendar je samo 
12 odstotkov uporabnikov spletnih trgovin prejelo celotno kompen-
zacijo oziroma vrnjen denar.

Računalniki in druge elektronske naprave lahko zaradi napak v iz-
delavi ali ob težavah z električno napetostjo oziroma ob udaru stre-
le tudi zagorijo. Posledica so navadno povsem uničena naprava in 
izgubljeni podatki uporabnika. Nič več. Novi inovativni gasilnik na 
vodno meglo proizvajalca Tyco, s katerim lahko pogasimo goreče 
naprave pod napetostjo, olje v gospodinjstvu in tudi ljudi, je prvi, pri 
katerem je posredna škoda zaradi delovanja gasilnega sredstva sko-
raj nična. Gre za prvi sistem za gašenje začetnih požarov, ki ne uniči 
predmetov gašenja in tistih v neposredni okolici. Največja težava pri 
uporabi gasilnikov na peno ali prah (ti zdaj pomenijo kar 90 odstot-
kov vseh gasilnih sredstev) je namreč njihova uničevalnost, saj so ga-
šene naprave dvakrat uničene – prvič jih uniči prah (nemogoče ga je 
spraviti iz naprave), potem pa še električni in toplotni šok, saj pena in 
prah prevajata elektriko. Vodna meglica pa je ne.

NIL NA EUROBASKETU 2013

SIMOBIL 

TV2GO 

NAKUPOVANjE PREK SPLETA

ULTRA VISOKA LOčLjIVOST

SPLETNE GOLjUFIjE

NOVI INOVATIVNI GASILNIK

na  k r at k o
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BitDefender GravityZone – najboljša 
zaščita za vaše poslovno omrežje 

• Enoten nadzor nad varnostjo za 
virtualne, fizične in mobilne naprave 

• Virtualna zasnova omogoča 
enostavno namestitev. 

• Nadzor nad omejevanjem dostopa do 
spletnih strani 

• Minimalna obremenitev 
računalniškega omrežja 

• Poenostavljeno upravljanje naprav v 
omrežju 

 
 
BitDefender GravityZone lahko v vašem omrežju testirate brezplačno. 
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BitDefender 
GravityZone – 
najboljša zaščita 
za vaše poslovno 
omrežje

BitDefender GravityZone lahko v vašem omrežju testirate brezplačno.

Uradni distributer: 

Kron Telekom, d. o. o., 
Koroška 20, 4000 Kranj, 

T:: (04) 28 00 452
E: prodaja@kron-telekom.si 

• Enoten nadzor nad varnostjo 
za virtualne, fizične in 
mobilne naprave

• Virtualna zasnova omogoča 
enostavno namestitev.

• Nadzor nad omejevanjem 
dostopa do spletnih strani

• Minimalna obremenitev 
računalniškega omrežja

• Poenostavljeno upravljanje 
naprav v omrežju

V JESENSKEM ČASU 35% POPUST ZA PODJETJA                

BitDefender je vodilni in 
v zadnjih letih največkrat 
nagrajeni razvijalec pro-
gramske opreme za zašči-
to računalnikov proti zlo-
namerni kodi.

Današnji svet si težko pred-
stavljamo brez računalnikov, 
elektronske komunikacije, 
pametnih mobilnikov in po-
dobno. Razvoj tehnologij je 
vplival tudi na prilagoditev 
kriminalnih združb, ki s po-
močjo programerjev vsak dan 
iščejo ideje in poti, kako priti 
do pomembnih informacij, 
osebnih podatkov oziroma 
slik, uporabniških imen in ge-
sel, do strežniške infrastruk-
ture za gostovanje ponareje-
nih spletnih strani z enotnim 
ciljem – pridobivanje finanč-
nih sredstev.

BitDefender združuje 
trojno sodobno tehnologijo
Vsi zagotovo poznamo raz-
lične protivirusne program-
ske rešitve. Med tehnologi-
jami teh programskih zaščit 
obstajajo občutne razlike, ki 
se razkrijejo pri končni učin-
kovitosti in številnih drugih 
parametrih. Med vsemi naj-
bolj izstopa BitDefender, saj 
združuje sodobno trojno teh-
nologijo detekcije – heuristi-
ko, generični podpis in kon-

tekstualno analizo. Poleg sa-
me tehnologije za detekcijo 
omogoča najhitrejše poso-
dabljanje ter ažurno ponuja 
podporo novi strojni opremi 
in operacijskim sistemom. Za-
radi inteligentnega upravlja-
nja procesov za svoje delova-
nje porabi zelo malo sistem-
skih virov, kar je v podjetjih 
pomemben dejavnik pri od-
ločitvi za nakup.

Vodilni laboratorij na svetu
BitDefender ima vodilni labo-
ratorij na svetu, v katerem de-
luje 800 programerjev na po-
dročju odkrivanja in odstra-
njevanja zlonamerne kode. 
BitDefenderjevo kodo lahko 
zasledimo tudi pri nekaterih 
tekmecih, saj je dobavitelj vi-
talnih OEM-modulov, neka-
teri produkti pa so v celoti 
BitDefenderjevi pod drugim 
imenom.

Zaščiti tudi pametne 
mobilne telefone
Podjetja navadno ne kupuje-
jo več le osnovne zaščite pro-
ti zlonamerni kodi, temveč 
celovite sistemske rešitve, saj 
upravljavec omrežja prepros-
to prek ene konzole namesti 
aplikacije, nadzira dogajanje 
na računalnikih, fizične in vir-
tualne strež nike, pametne mo-
bilne telefone in jih upravlja. 

»Zaščita za mobilne telefone?« 
boste rekli. Prav ste slišali. 
Ranljivost podatkov na pame-
tnih mobilnih aparatih je več-
ja kot kadarkoli, zato je zašči-
ta zelo pomembna, saj lahko 
aplikacije na mobilnih apara-
tih posredujejo vaše osebne 
podatke.

Brezplačnost plačate z 
zasebnostjo
Ste naložili brezplačno apli-
kacijo? Pogosto ta ni povsem 
brezplačna, saj uporabnik pla-
ča s svojo zasebnostjo in se te-
ga niti ne zaveda. Aplikacije 
lahko oddajajo informacije o 
vaši lokaciji, vaših kontaktih, 
vaš spletni naslov in identifi-
kacijo oziroma ime naprave, 
vašo mobilno številko, lahko 
pa tudi uporabniška imena in 
gesla, če je v omrežje poslano 
nekriptirano besedilo.

Dodatne možnosti za 
administratorje
Torej, za varnost je treba dob-
ro poskrbeti na vseh napra-
vah, ki imajo dostop do sve-
tovnega spleta. BitDefender je 
zagotovo vaša prva izbira pri 
zaščiti poslovnega omrežja in 
naprav. Poleg zaščite omrež-
ja administratorjem ponuja še 
dodatne funkcionalnosti, na 
primer selektivno omejevanje 
dostopa do spletnih strani.

Spletni kriminal se širi – 
zaščitite se!

Več spletnih storitev, več možnosti za zlorabo
Zagotavljanje IKT-zaščite je proces, ki se izvaja in raste skupaj s podjetjem

nalnikih in ne nazadnje tudi na 
mobilnih napravah, ki jih upo-
rabljajo zaposleni v podjetjih.

»Pravzaprav ravno hrošči 
in preostale ranljivosti v pro-
gramski kodi operacijskih sis-
temov ponujajo največ mož-
nosti za zlorabo,« pojasnjuje 
Koršič. Dodaja, da varnost na 
ravni posameznih uporabni-
ških naprav ni dovolj, ampak je 
dodatno treba zaščititi tudi in-
terno omrežno infrastrukturo 
podjetja. To omogočajo požar-
ni zidovi, katerih glavna nalo-
ga je preprečevanje nepooblaš-
čenega dostopa do omrežja in 
preostale infrastrukture IKT v 
podjetju.

Kako do kompromisa med 
ceno in varnostjo
Najpomembneje je, meni Kor-
šič, da se podjetja zavedajo ne-
varnosti, ki nanje prežijo na 
spletu. Ponavadi imajo večje 
težave pri zagotavljanju var-
nosti manjša podjetja brez 
lastnih sistemskih administra-
torjev ali zunanjih partnerjev, 
ki bi jih opozarjali na morebitne 
grožnje in ustrezno vzdrževali 
omrežje. Pri večjih podjetjih pa 
se pogosto zgodi, da sistemski 
administratorji opozarjajo na 
težave in tudi ponudijo rešitve, 
te pa so marsikdaj zavrnjene za-
radi previsokih stroškov. »Tako 

je za večino podjetij največji iz-
ziv najti ustrezen kompromis 
med ceno in želeno ravnjo var-
nosti. Še vedno je težava, da o 
tem tipično odloča vodstvo, ne 
pa strokovnjaki IKT, kar se je v 
nekaterih primerih že izkazalo 
kot napaka,« pravi sogovornik.

Ponudba rešitev za zaščito 
pred kibernetskimi grožnjami 
je po njegovih besedah zelo ši-
roka. Poleg profesionalnih in 
komercialnih rešitev je na voljo 
množica brezplačnih in odpr-
tokodnih rešitev, ki velikokrat 
ne zaostajajo prav veliko za ko-
mercialno ponudbo. Tako lah-
ko podjetje uporablja brezplač-
ne protivirusne programe, pro-
grame za zaščito pred zlona-
mernimi orodji ter požarne zi-
dove, ki so že vgrajeni v opera-
cijski sistem. Zelo pomembna 
je tudi ozaveščenost zaposle-
nih, saj marsikdaj prav zapos-
leni, ki ne sledijo navodilom o 
uporabi varnostnih mehaniz-
mov v podjetju, pomenijo šibko 
točko in s tem morebitno mož-
nost za zlorabo, čemur pritrju-
je tudi statistika.

Najceneje je lahko tudi 
najdražje
Treba se je zavedati, poudarja 
Koršič, da je zagotavljanje IKT 
-zaščite proces, ki se izvaja in 
raste skupaj s podjetjem. »Če 

v nekem trenutku na tem po-
dročju zaspimo, je lahko ta na-
paka v najslabšem primeru tu-
di nepopravljiva,« opozarja in 
kot takšen primer navaja ko-
mercialna orodja, katerih upo-
raba je licencirana; pogosto se 
zgodi, da je licenčnina za pod-
jetje prevelik finančni zalogaj. 
Na drugi strani najcenejše rešit-
ve za podjetja niso nujno tiste, 
ki so odprtokodne in brezplač-
ne, saj takšna orodja ne vključu-
jejo pomoči ob morebitnih teža-
vah, ampak smo takrat odvis-
ni od raznih spletnih forumov 
in blogov, kjer uporabniki opi-
sujejo podobne težave. »Pri na-
kupu plačljivih orodij z licenčni-
no tipično kupimo tudi pomoč 
v primeru težav, pri čemer je za 
kritične storitve ta pomoč zago-
tovljena tudi do 24 ur na dan,« 
opozarja Koršič.

»Menim, da v Sloveniji obsta-
ja dovolj velika ponudba var-
nostnih IKT-rešitev, saj ima 
kar nekaj podjetij vzpostavljen 
partnerski odnos z globalnimi 
igralci na tem področju,« pravi 
Luka Koršič. »Tako so v Slove-
niji tudi podjetja, ki imajo dol-
goletne izkušnje in reference 
pri zagotavljanju varnosti sis-
temov IKT. Slovenska podjetja 
imajo tako možnost izbrati in 
uporabljati najboljše rešitve, ki 
ta hip obstajajo.«

 " »Za večino podjetij je največji izziv najti ustrezen kompromis med ceno in želeno ravnjo 
varnosti,« pravi Luka Koršič, raziskovalec iz Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
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KOLEDAR DOGODKOV

OD 19. sEptEmbRA DO 31. OKtObRA

Navedeni so naziv in 
opis, organizator, kraj, 
datum in prizorišče do-
godka ter spletna stran 
za dodatne informacije.

Netfork 2013, akademija 
za poslovni internet, E-labo-
rat, Ljubljana, 24. septem-
ber–21. november (www.
netfork-akademija.si)
HP Horizont 2013, konfe-
renca o novi podobi priho-
dnosti, HP, Ljubljana, 26. 
september, Ljubljanski grad 
(www.hphorizont.si)
3. CE & HA, sejem dosežkov 
na področjih IT-industrije, te-
lekomunikacij, avdio-, video- 
in fototehnike, hišne zabave, 
interneta, videoiger in hišnih 
aparatov, Duke & Peterson, 
Beograd, 26.–29. septem-
ber, Beogradski sajam (www.
sajam.co.rs)
Interop, poslovna konfe-
renca o tehnologijah, ki za-
gotavljajo znanje in razu-
mevanje uporabe IT v pro-
cesu odločanja v podjetjih, 
UBM TechWeb, New York, 
30. september–4. oktober, 
Javits Center (www.interop.
com)
Prihodnost omrežnega 
shranjevanja podatkov, 
predstavitev prednosti in sla-
bosti shranjevalnih protoko-
lov, CHS, Ljubljana, 1. okto-
ber, Tehnološki park (www.
chs.si)
Agile Slovenia 2013, kon-
ferenca o agilnih metodolo-
gijah, Agilspot in Planet GV, 
Ljubljana, 7. oktober, Teh-
nološki park Ljubljana (www.
agilspot.si)
Informacijska družba 
2013, 16. mednarodna mul-
tikonferenca o vzgoji in izo-
braževanju v informacijski 
družbi, Institut Jožefa Stefa-
na (Odsek za inteligentne sis-
teme), Ljubljana, 7.–11. ok-
tober, Institut Jožefa Stefa-
na (is.ijs.si)
Zanesljive odločitve, 4. 
konferenca o vpeljavi napre-
dnih sistemov obdelave po-
datkov, Marmis, Brdo pri 
Kranju, 9. oktober, Kongre-
sni center Brdo (www.zanes-
ljiveodlocitve.si)
eChallenges e-2013, kon-
ferenca in razstava o prak-
tičnih IKT-raziskavah glede 
družbenih in ekonomskih iz-
zivov, International Informa-
tion Management Corpora-
tion (IIMC), Dublin-Mala-
hide, 9.–11. oktober, Grand 
Hotel (www.eChallenges.
org/2013)
Emtech MIT 2013, vodil-
na konferenca o novih teh-
nologijah in njihovem vpli-
vu, MIT, MIT-s New Media 
Lab, Cambridge, 9.–11. ok-
tober (www.technologyrevi-
ew.com)
Grafima 2013 + Biro Expo 
2013, 35. mednarodni sejem 
grafične in papirne industri-
je, medijev in komunikacij in 
21. mednarodni sejem infor-
macijsko-birotehnične opre-
me, Beogradski sajam, Beog-
rad, 9.–12. oktober, Beograd-
ski sajam (www.sajam.co.rs)

Microsoft NT konferenca, 
jesenski del tradicionalne 
konference, ki bo odslej po-
tekala v treh delih, Microsoft 
Slovenija, Ljubljana, 10. ok-
tober (www.ntk.si)
Dan varnostnih rešitev 
2013, konferenca o novo-
stih in trendih na področju 
varnosti informacijskih sis-
temov, Arrow ECS, Ljublja-
na, 10. oktober, hotel Plaza 
(www.arrowecs.si)
SIOUG 2013, strokovno sre-
čanje uporabnikov program-
ske opreme Oracle z delav-
nico Tom Kyte, SIOUG, Men-
geš, 14.–16. oktober, Grad 
Jable (www.sioug.si)
O IIBA in certificiranju 
poslovnih analitikov, 
brezplačni informativni se-
minar, IIBA Chapter Slove-
nia, Ljubljana, 15. oktober, 
WTC (slovenia.theiiba.org)
VMworld Europe 2013, 
evropsko letno srečanje stro-
kovnjakov za virtualizacijo 
in oblak, VMware, Barcelo-
na, 15.–17. oktober, Gran Via 
Barcelona (www.vmworld.
com)
Infosek Expo 2013, 8. so-
dobni B2B sejem informacij-
ske varnosti, Ljubljana, 16. 
oktober, Gospodarsko raz-
stavišče (www.palsit.com)
Smau 2013, 50. mednarodni 
sejem opreme, rešitev in sto-
ritev IKT, Smau Servici, Mila-
no, 16.–18. oktober, Fierami-
lano City (www.smau.it)
13. Adriatic kontroling 
konferenca: Beyond Con-
trolling, kako gledati onstran 
meja kontrolinga ter s po-
vezovanjem in sodelova-
njem različnih področij znot-
raj podjetja doseči odličnost, 
CRMT, Bled, 17. oktober, GH 
Toplice (www.acc.si)
Small Business Expo, kon-
ferenca in razstava o produk-
tih in storitvah, ki podjetjem 
pomagajo rasti, Small Busi-
ness Expo, Boston, 17. okto-
ber, Hynes Convention Cen-
ter (www.thesmallbusines-
sexpo.com)
Structure Europe, konfe-
renca o prihodnosti računal-
ništva v oblaku v Evropi, Gi-
gaOM, London, 18. in 19. ok-
tober, The Grange Tower 
Bridge Hotel (event.gigaom.
com)
Sinergija 2013, poslovno-
-tehnološka konferenca upo-
rabnikov Microsoftove pro-
gramske opreme, največ-
ji IKT- dogodek v Srbiji, Mi-
crosoft Srbija, Beograd, 21. 
in 23. oktober, Sava Centar 
(www.mssinergija.net)
CSA CEE Summit 2013, prvi 
mednarodni CSA kongres 
srednje in vzhodne Europe, 
Cloud Security Alliance, Lju-
bljana, 23. oktober, City ho-
tel (www.csa-cee-summit.eu)
Ključ do rešitev, poslov-
na in IT-konferenca s štirimi 
vsebinskimi sklopi – Nova di-
menzija poslovanja, Modrej-
še računalništvo, Modrejše 
trženje ter Dobre prakse, IBM 
Slovenija, Portorož, 24. ok-
tober, Grand hotelu Bernar-
din (www.ibm.com/si/sl)

sistem za upravljanje in-
teraktivnih, multimedij-
skih in mobilnih vsebin in 
naprav, ki ga skupaj z viso-
kotehnološkim podjetjem 
media Interactive ponu-
ja Kron telekom, bankam 
omogoča, da z enotnim sis-
temom uresničijo vrhun-
sko informativno in izo-
braževalno strategijo.

»Izjemen prodor pametnih mo-
bilnih naprav in informiranje 
prek videovsebin sta v nekaj le-
tih povsem spremenila pričako-
vanja in zahteve uporabnikov,« 
pravi Vladimir Arizanovič, di-
rektor za razvoj poslov v podje-
tju Kron Telekom. Vsi hočemo 
informacijo kjerkoli, kadarko-
li, v čim bolj učinkoviti obliki in 
po poti, ki je najprijaznejša do 
uporabnikov. Informiranje in 
izobraževanje notranje in zuna-
nje javnosti z uporabo najnovej-
ših pripomočkov in s privlačni-
mi vsebinami postajata temelj 
uspešnosti poslovanja. »Pod-
jetja in ustanove morajo zato 
pospešeno prilagajati svoje in-
formacijske kanale novim pri-
jemom,« poudarja sogovornik.

banke še posebej pred 
novimi izzivi
»Sistemi za informiranje in iz-

Mobilne aplikacije in videovsebine postajajo glavni dejavniki poslovnega uspeha

obraževanje v bančnem sek-
torju so še zlasti postavljeni 
pred nove izzive,« pravi Ari-
zanovič in dodaja, da je v za-
ostreni konkurenci in banč-
ni krizi pravočasna, prijazna 
in učinkovita informacija lah-

ko odločilnega pomena za po-
slovni uspeh. Prijazno in hitro 
informiranje poslovnih par-
tnerjev (komitentov) ter učin-
kovito izobraževanje zaposle-
nih hitro pridobivata pomen. 
Mobilne aplikacije, družbena 

omrežja, interaktivni termi-
nali in digitalno oglaševanje 
so orodja in pristopi, ki skupaj 
z vlaganjem v vrhunske vsebi-
ne hitro nadgrajujejo klasične 
spletne strani, plakatiranje in 
TV-oglase.

sodobna tehnologija se v 
zadnjih letih pospešeno se-
li v bančna okolja, še več, 
lahko bi dejali, da kar na-
rekuje razvojne smerni-
ce bančno-finančnih stori-
tev. Leto 2013 prinaša vrsto 
smernic in inovacij, neka-
terim izmed teh utegnemo 
domači uporabniki pa tudi 
podjetja komaj slediti.

Za banke največ štejejo prav 
številke. In te že od leta 2006 
upadajo. Kaj upada? Obisk 
poslovalnic. Predvsem zara-
di elektronskega in mobilne-
ga bančništva, ki sta uporab-
nikom omogočili, da banč-
ne transakcije in druge nalo-
ge opravljajo po elektronski 
poti in ne ustvarjajo več vrst 
pred bančnimi okenci. S tem 
je zraslo tudi zadovoljstvo tis-
tega dela prebivalstva, ki elek-
tronskega bančništva ne upo-
rablja, saj zdaj ti komitenti 
manj časa stojijo v vrsti. Ozi-
roma, natančneje povedano, 
so stali, saj so tudi banke šte-
vilo zaposlenih prilagodile no-
vim razmeram.

A zdi se, da je največja spre-
memba šele pred vrati. In ko 
je govor o vratih – v tujini smo 
že letos priče trendu zapira-
nja vrat bank, saj te krčijo šte-
vilo poslovalnic. Poslovalnice 
bank v prihodnosti bodo torej 

predvsem manjše in z manj 
zaposlenimi, a čez noč vseka-
kor ne bodo izginile. Bodo pa 
banke zato temeljito premisli-
le o številu in lokacijah svojih 
poslovalnic ter to primerjale 
z učinkovitostjo dela in stro-
ški poslovanja. Bančni stro-
kovnjaki v ZDA so sicer pre-
cej pogumno napovedali, da 
se bo do konca desetletja šte-
vilo bank »iz opeke« zmanjša-
lo za polovico.

prihajajo samopostrežni 
terminali in »dovozi«
Bančna poslovalnica priho-
dnosti bo videti podobno kot 
vrsta današnjih prijavnih ter-
minalov na letališčih, večina 
storitev bo avtomatizirana in 
samopostrežna, osebje ban-
ke pa se bo ukvarjalo le še s 
tršimi orehi. Velike ameriške 
banke zato že danes preizku-
šajo 24-urne samopostrežne 
bančne kioske, bančne avto-
mate z dvosmerno komunika-
cijo (komitent na zaslonu vidi 
zaposlenega na banki) ter celo 
po vzoru podjetij s hitro pre-
hrano možnost dostopa do in-
teraktivnega bančnega oken-
ca z avtomobilom. Po prvih 
ocenah naj bi rezidenčni upo-
rabniki kar do 90 odstotkov 
tradicionalnih bančnih tran-
sakcij in storitev lahko opravi-
li na samopostrežnih kioskih. 

Visoka avtomatizacija seveda 
občutno zniža tudi stroške na 
bančni strani, čeprav se to za-
radi zdajšnjih (velikih) naložb 
v tehnologijo še ne pozna pri 
cenah storitev.

Videokonference namesto 
osebnega stika
Z razvojem tehnologije se nam 
tako odpira vse več možnosti, 
da bančne storitve opravljamo 
od doma. Zakaj ne bi torej so-

Rojevajo se banke tretje generacije
bančna poslovalnica prihodnosti bo podobna prijavnim terminalom na letališčih

 " sistem za upravljanje interaktivnih, multimedijskih in mobilnih vsebin in naprav podpira 
ustvarjanje, shranjevanje, upravljanje in objavljanje avdio-, video-, slikovnih in tekstualnih vsebin 
ter interaktivnih mobilnih aplikacij. Distribucija vsebin poteka prek odprtega interneta z najnovejšo 
tehnologijo Ott (Over-the-top), zato oblika vsebine ni odvisna od uporabniške naprave. sistem 
omogoča upravljanje najrazličnejših vsebin, kot so trženjski materiali, izobraževalne vsebine, 
dokumentiranje delovnih procesov, prenosi dogodkov v živo, kadrovski podporni sistemi in podobno.
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ComTrade

Če ste pripravljeni na nove izzive, nam po�ljite CV na 

zaposlitev@comtrade.com
Razpisana delovna mesta so objavljena na 

www.comtrade.si

več krea�vnih sodelavcev
razvijalcev (m/�)

Mednarodno podjetje ComTrade �e več kot 20 let sooblikuje svet informacijske tehnologije na domačih in 
mednarodnih trgih. Zaposluje več kot 1500 strokovnjakov v 10 dr�avah, med katerimi je več kot 1000 razvijalcev 
programske opreme.

Vabljeni strokovnjaki s področij: 
Razvoja spletnih in aplika�vnih re�itev za različna domenska področja 
(Java, Erlang, Ruby on Rails)

Razvoja relacijskih podatkovnih baz

Je razvoj programske opreme in aplikacij va�a strast?

Zaradi �iritve poslovanja 
na mednarodnih trgih 

ponovno vabi k sodelovanju 

Je razvoj programske opreme in aplikacij vaša strast?
Mednarodno podjetje ComTrade že več kot 20 let sooblikuje svet informacijske tehnologije na domačih in tujih trgih.  
Zaposluje več kot 1500 strokovnjakov v 10 državah, med katerimi je več kot 1000 razvijalcev programske opreme.

Zaradi širitve poslovanja 
na mednarodnih trgih

ComTrade

Vabljeni strokovnjaki s področij:

�  Razvoja spletnih in aplikativnih rešitev za različna domenska 
področja (C/C++, Java, Erlang, Ruby on Rails)
� Razvoja relacijskih podatkovnih baz

Razpisana delovna mesta so objavljena na 
www.comtrade.si

ponovno vabi k sodelovanju

več kreativnih sodelavcev 
razvijalcev (M/Ž)

Sledenje slovenskih bank 
sodobnim tehnološkim 
smernicam je v zadnjih letih 
velik izziv. Zahtevne finanč-
ne razmere namreč od bank 
zahtevajo, da so tudi na teh-
nološkem področju izred-
no racionalne. Nižanje stro-
škov IT v bankah je nova 
real nost, med naložbami pa 
imajo prednost tiste, ki so de-
jansko potrebne in prinašajo 
predvsem hitre rezultate.

Domače banke so že osvojile 
spletno bančništvo, zdaj je na 
vrsti mobilno. A tu je ovir pre
cej več. Največji izziv mobilne
ga bančništva z vidika bank je 
odprtost, ki od njih zahteva ve
liko več napora pri uveljavljanju 
zahtevanih varnostnih pravil, 
ki veljajo za finančno poslova
nje. Uporabniki mobilnih apli
kacij za množično uporabo 
postajamo vse zahtevnejši, ko 
gre za videz, preprostost upo
rabe, hitrost delovanja in intui
tivnost rešitev. Bančne mobilne 
rešitve pa morajo temu vidiku 
dodati še precej zahtevno var
nostno raven. Napake pri var
nostnem delu mobilnih reši
tev bi lahko vodile do zlorab, 
ki bi povzročile poslovno ško
do bankam.

»Zagotavljanje varnosti in 
omogočanje enostavnosti fi
nančnega poslovanja sta temelj
na izziva, s katerima se banke 
srečujejo pri uvedbi mobilnega 
bančništva. Pri vpeljavi mobil
nih tehnologij se velikokrat pos
tavljata tudi vprašanje uvedbe 
mobilnega bančništva in vpra
šanje smiselnosti dodatne na
ložbe, saj je z mobilno tehno
logijo dostopno tudi spletno 
bančništvo in se lahko prilago
di mobilnim napravam,« razla
ga Tomislav Bjelokapič, prodaj
ni svetovalec rešitev za finanč
ne ustanove v S & T Slovenija.

Več podatkov pomeni več 
dela z obdelavo
Naraščajoča količina podat
kov v poslovnih okoljih je moč

no opazna tudi v bankah. Ko
ličina podatkov namreč na
rašča zaradi večanja obsega 
in zahtevnosti finančnega po
slovanja. Zadnje od bank zah
teva večjo strukturiranost po
datkov in tako shranjevanje, 
ki omogoča nenehno prilago
dljivost spremembam v poslo
vanju ter hkrati zagotavlja nji
hovo preprosto obvladovanje. 
Bančna okolja se spopadajo tu
di z regulatornimi zahtevami, 
ki temeljijo na podatkih o fi
nančnem poslovanju. Regula
torji namreč od bank zahtevajo 
vse podrobnejše in natančnej
še podatke.

Banke se z obvladovanjem 
podatkov ukvarjajo po različ
nih poteh. Večina se jih odloči 
za centralizacijo podatkov, saj 
oblikujejo lastna podatkovna 
okolja. Razlike nastajajo pred
vsem pri uvajanju hrambe in 
obvladovanja podatkov, kjer 
v ospredje stopata sestava po
datkov in raven centralizacije.

»V S & T Slovenija smo prav 
za stranke iz bančnega sektor
ja razvili analitični podatkovni 
model in bazo podatkov, ki sta 
temeljna platforma za obvlado
vanje podatkov. Uvedba ome
njene rešitve namreč omogo
ča hitrejši in stroškovno učin
kovitejši pristop k obvladovanju 
podatkov,« dodaja Bjelokapič.

V ospredju so poročila in 
analize
Poslovne zahteve narekujejo 
način obdelave podatkov. Ban
ke zbrane podatke uporabljajo 
predvsem za različne namene 
poročanja in opravljanje ana
liz. Za poslovno poročanje je 
značilno, da kaže predvsem di
namičen pogled na podatke in 
je poleg analize prejšnjega do
gajanja usmerjeno tudi v pri
hodnost. Regulatorno poroča
nje je z vidika podatkov precej 
statično, usmerjeno predvsem v 
analizo preteklosti, vendar pa je 
v primerjavi s poslovnim poro
čanjem sestava regulatornega 
poročanja veliko bolj podrobna.

Prednost imajo naložbe,  
ki dajejo hitre rezultate

Mobilne aplikacije in videovsebine postajajo glavni dejavniki poslovnega uspeha

Rojevajo se banke tretje generacije
Bančna poslovalnica prihodnosti bo podobna prijavnim terminalom na letališčih

dobne tehnologije, predvsem 
videokonference, uporabili tu
di za pogovor z banč nikom o 
naših posojilih in naložbenih 
aktivnostih od doma? Uvedbo 
takšnih rešitev bi lahko pozitiv

no sprejeli tako banke kot komi
tenti, saj bi banka svojim stran
kam lažje zagotovila dostop do 
pravih strokovnjakov, pa še pri
lagodljivejši urnik poslovnih 
storitev bi lahko ponudila (ve

lja predvsem za globalne ban
ke). Visoka ločljivost kamer in 
zaslonov že danes omogoča iz
jemno pristno uporabniško iz
kušnjo pri opravljanju video
klepeta v živo.

Pozabimo na papir in pošto
Banke si zelo prizadevajo za 
uvedbo brezpapirnega poslo
vanja, saj so s papirnimi do
kumenti in njihovim ustvar
janjem, upravljanjem in shra
njevanjem povezani zelo visoki 
stroški. Prav zato nekatere so
dobnejše banke svojim stran
kam že ponujajo možnost poši
ljanja obvestil in mesečnih izpi
skov – pa tudi nekaterih drugih 
dokumentov – v elektronski ob
liki v epoštni predal. Poleg te
ga pospešeno uvajajo elektron
sko podpisovanje dokumentov 
na bančnih okencih, saj se tako 
izognejo izpisovanju obrazcev.

Celo izdaja bančnih kartic 
doživlja korenite spremembe. 
Nekatere velike banke s ciljem 
znižanja stroškov papirja in po
šiljanja že preizkušajo takojšnjo 
izdajo bančne kartice. V ta na
men so se opremile s posebnimi 
stroji, ki lahko zelo hitro izdelajo 
novo ali nadomestno kartico ko
mitenta. Ameriška banka Chase 
je tako denimo od leta 2008 na 
svojih 58 preizkusnih lokacijah 
izdala že več kot 85 tisoč banč
nih kartic.

Uveljavitev mobilnega 
bančništva in mobilnega 
plačevanja
Mobilna bančna izkušnja uteg
ne še letos postati precej boga
tejša. Medtem ko se število na
menskih bančnih aplikacij iz 
meseca v mesec povečuje, bo 
pravi množični prehod na mo
bilno plačevanje povzročila še
le možnost neposredne pove
zave telefona z bančnim raču
nom. Plastične plačilne kartice 
utegne tako zamenjati kar pa
metni telefon z ustreznim či
pom oziroma nalepko za brez
kontaktno plačevanje. Pri tem 
pa seveda ni vse odvisno le od 
bank, temveč tudi od drugih 
podjetij in sistemov ter prodaj
nih mest. Vsi skupaj namreč 
sestavljajo ekosistem mobil
nega plačevanja.

Dokler ekosistem še ni pol
no razvejen, se banke raje 
ukvarjajo z dodelavami mo
bilnih aplikacij za pametne te
lefone in tablice ter njihovo in
teraktivnostjo. Storitve doda
jajo počasi in premišljeno, pač 
po načelu, da mora vedno ne
kaj ostati za naslednjo nadgra
dnjo. Vse več podatkov o upo
rabnikih in njihovih bančnih 
navadah pa je bankam lahko le 
v pomoč pri nadaljnji segmen
taciji strank ter oblikovanju ta
ko imenovanih lokacijskih po
nudb in programov zvestobe.
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Pravi množični pre-
hod na mobilno pla-
čevanje bo povzro-
čila šele možnost 
neposredne pove-
zave telefona z 
banč nim računom.

Potrebno je novo okolje
Upravljanje množice informa
cijskih kanalov, podpora naj
različnejšim informacijskim 
in uporabniškim napravam, 
hitro spreminjanje vsebin in 
potreba po prijazni interaktiv
nosti po sogovornikovih bese
dah povzročajo naraščajoče 
stroške in daljše odzivne ča
se. »Združevanje vseh infor
macijskih kanalov in naprav 
v enoten sistem ter učinkovi
ta povezava z zdajšnjimi infor
macijskimi sistemi sta odločil
nega pomena za racionalen ra
zvoj in poslovno učinkovitost,« 
pravi Arizanovič in dodaja, da 
klasična spletna tehnologija 
ni primerna za nadgradnjo v 
novo generacijo interaktivnih 
multimedijskih mobilnih plat

form, zato je treba postaviti no
vo okolje.

En sistem za vrhunsko 
strategijo
Podjetje Kron Telekom je v so
delovanju z visokotehnološ
kim podjetjem Media Interac
tive zasnovalo in nadgradilo 
svojo ponudbo najsodobnej
ših komunikacijskih in video
konferenčnih rešitev z inte
raktivno multimedijsko plat
formo oziroma s sistemom 
za upravljanje interaktivnih, 
multimedijskih in mobilnih 
vsebin in naprav.

Kot pravi Arizanovič, ta sis
tem povezuje najrazličnejše iz
vore multimedijskih vsebin za 
potrebe informiranja in izobra
ževanja prek različnih distribu

Podjetja in ustanove 
morajo svoje informacij-

ske poti pospešeno prila-
gajati novim pristopom.

 " Vladimir Arizanovič, direktor za razvoj poslov v podjetju 
Kron Telekom

cijskih poti na raznovrstne upo
rabniške naprave – od klasičnih 
osebnih računalnikov, pamet
nih telefonov, tabličnih raču
nalnikov, interaktivnih  kioskov 

do zaslonov za digitalno ogla
ševanje. Tako lahko banke z 
enotnim sistemom uresničijo 
vrhunsko informativno in izo
braževalno strategijo.
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Vse od izuma pisave, si prizadevamo iznajti način za ohranitev pisane besede.  
Danes pišemo več kot kdajkoli in ustvarjamo ter prejemamo na tisoče dokumentov 
vsak mesec. 

Spremljanje, beleženje, distribucija, oblikovanje in dostopanje so naloge  
bistvenega pomena, saj tok teh dokumentov predstavlja življenjsko moč podjetja. 
Ker se zavedamo pomembnosti in vrednosti vaših dokumentov, smo pripravili 
rešitve in sisteme, ki zagotavljajo, da vam bodo vedno dosegljivi na pravem mestu. 

Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.si

KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com

skrbno ravnamo s  
pisano besedo.
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IP-telefonija nadaljuje svoj pohod
IP-telefonija je primat kla-
sični telefoniji v Sloveni-
ji prevzela v tretjem lan-
skem četrtletju, ko je prvič 
presegla 50-odstotni de-
lež na področju fiksne tele-
fonije. Od takrat se več ne 
ozira nazaj in vsako četr-
tletje pridobi slabi dve od-
stotni točki. Zdaj IP-telefo-
nijo uporablja že 54,3 od-
stotka uporabnikov fiksne 
telefonije, med katerimi so 
tako podjetja kot domači 
uporabniki.

Temelje uspeha ponudbe stori-
tev IP-telefonije je v Sloveniji le-
ta 2006 postavila možnost pre-
nosa fiksnih številk med ope-
raterji. Od maja 2006 do apri-
la 2013 je bilo med operaterji 
prenesenih 402.951 fiksnih šte-
vilk, kar kaže, da smo Slovenci 
IP-telefonijo resnično vzeli za 
svojo. Domače uporabnike ta-
ko razveseljuje predvsem pa-
ketna ponudba operaterjev, ki 
navadno vključuje večjo koli-
čino brezplačnih klicev – znot-
raj omrežja operaterja so ti 
brezplačni, v omrežja drugih 
domačih operaterjev pa ome-
jeni s številom minut, a so te za 
povprečna gospodinjstva pre-
cej radodarno odmerjene.

Veliko prednosti za 
podjetja
Pravi ustvarjalci govornega 
prometa in zaslužka operater-

jev so zato podjetja, ki se zelo 
dobro zavedajo glavnih pred-
nosti, ki jih prinaša uporaba IP-
-telefonije. Brez tveganja prido-
bijo nižje stroške mesečnih na-
ročnin in cenejše klice v fiksna 
in mobilna domača in medna-
rodna omrežja. Prihranki se 
gibljejo med 30 in 50 odstotki, 
v nekaterih primerih tudi več.

Podjetja kot dodatno vred-
nost zaznavajo tudi vrsto na-
prednih funkcionalnosti, ki so 
sestavni del poslovne IP-telefo-

nije – predvsem njeno integraci-
jo v poslovni oziroma komuni-
kacijski sistem podjetja in rabo 
funkcionalnosti naprednih po-
sredovanj klicev ter sinhroniza-
cije z drugimi napravami. Veli-
ke prihranke prinaša že sama 
virtualizacija telefonskih cen-
tral v podjetjih.

Obračun četverice
IP-telefonija pridobiva vse več 
uporabnikov, saj jih operater-
ji za prehod s klasične telefoni-

Kyocera Document Solu-
tions je predstavila novo ge-
neracijo naprav TASKalfa, 
pravih delovnih konj med 
večopravilnimi napravami.

Naprave TASKalfa v poslovna 
okolja prinašajo še večjo za-
nesljivost delovanja ob velikih 
obremenitvah, hkrati pa z na-
borom več kot sto funkcij odgo-
varjajo na zahteve vse bolj kom-
pleksnih poslovnih procesov, 
povezanih s tiskanjem in zaje-
manjem dokumentov. Izjemna 
energijska učinkovitost novih 
naprav je le še pika na i.

Nove črno-bele in barvne 
več opravilne naprave Kyocera 
TASKalfa s hitrostmi tiskanja od 
35 do 55 strani na minuto prina-
šajo inovacije, ki poenostavljajo 
vse bolj kompleksne delovne to-
kove dokumentov v sodobnih 
pisarnah. Primerne so za de-
lovna okolja z 10 do 30 zaposle-
nimi, ki na mesec naredijo med 
sedem in 15 tisoč izpisov.

Glavna vrlina je 
vzdržljivost
Inženirji so veliko pozornosti 
namenili že doslej paradni di-
sciplini – vzdržljivosti naprav. 
Večopravilne naprave nove 
generacije imajo vgrajen bo-
ben z življenjsko dobo do 600 
tisoč strani, kar jim v praksi da-
je neprimerljivo zanesljivost in 
učinkovitost v vseh segmentih 
tiskalniških naprav. Robustna 
zasnova uporabnikom znižu-
je skupne stroške vzdrževanja 
ter skrajšuje čas nedelovanja.

Manjša poraba energije
Izdelane v duhu filozofije ECO-
SYS, ki skrbi za ohranjanje na-
ravnih virov in prijaznost do 
okolja, so bile Kyocerine več-
opravilne naprave deležne tu-
di popolne prenove električnih 
sklopov in umetne pameti. Zdaj 
poznajo več energijskih stanj 
(pripravljenost, majhna pora-
ba energije ...), hkrati pa v pri-
meru uporabe le omejenega na-
bora funkcij ne delujejo vsi sklo-
pi naprave. Še več, v poslovnih 
okoljih lahko uporabniki nas-
tavijo posamezne oblike varče-
vanja, ki so najbolj prilagojene 
njihovim delovnim navadam. 
S takšno zasnovo so inženirji 
zmanjšali tipično porabo ener-
gije kar do 53 odstotkov glede 
na prejšnjo generacijo naprav.

Pametnejše funkcije
HyPAS je Kyocerina hibridna 

platforma za razvoj naprednih 
programskih rešitev, ki preob-
likuje večopravilno napravo v 
poslovno orodje, saj prilagodi 
uporabo naprave poslovnim po-
trebam podjetja. Gre za odprto 
platformo (temelji na program-
skem jeziku java in spletnih sto-
ritvah) za razvoj programskih 
rešitev in podjetjem olajša inte-
gracijo novih funkcionalnosti 
naprav z obstoječimi rešitvami.

Naprave TASKalfa podpira-
jo tudi vse bolj priljubljeno mo-
bilno tiskanje, pri čemer je apli-
kacija Kyocera Mobile Print, ki 
omogoča mobilno tiskanje in 
skeniranje, na voljo za vse mo-
bilne naprave z nameščenim 
operacijskim sistemom Apple 
iOS ali Google Android.

V novo generacijo naprav je 
ob doplačilu vgrajena tudi teh-
nologija optičnega zajemanja 
dokumentov s sočasno optično 

prepoznavo vsebine, ki hitro in 
enostavno iz analognih doku-
mentov naredi njihove digitalne 
različice, pripravljene za nadalj-
njo obdelavo ali urejanje.

Za preprosto upravljanje 
naprav skrbi intuitiven upo-
rabniški vmesnik, ki v navezi 
z barvnim in za dotik občutlji-
vim zaslonom uporabnikom po-
nuja meni z naborom številnih 
delovnih nalog. Te je mogoče 
še dodatno prilagoditi posame-
znim okoljem in uporabnikom. 
Upravljanje spominja na delo s 
pametnimi telefoni in je tako še 
bližje uporabnikom. Kyocera je 
takšen zaslon uporabila na vseh 
novih napravah serije TASKal-
fa in tako poenotila upravljanje 
in delo z različnimi napravami.

Obvladovanje medijev
Tiskalniški stroji TASKalfa se 
lahko pohvalijo že s standardno 
veliko zmogljivostjo predalov 
za papir, z dodatnimi predali pa 
lahko posamezno napravo zalo-
žimo z do 7.150 listi in ji omogoči-
mo izjemno avtonomijo. Pame-
tni predali omogočajo hkratno 
uporabo do šestih različnih vrst 
medijev, pri čemer naprave pod-
pirajo tisk na 60- do 300-gram-
ski papir ter druge zahtevnejše 
medije, med drugim tudi na pa-
pir z zavihki. Velikosti vstavlje-
nih medijev lahko znašajo do 
305 krat 457 milimetrov, pri pre-
hodnem načinu podajanja medi-
ja pa lahko naprave v enem pre-
hodu natisnejo tudi transparen-
te do maksimalne velikosti 305 
krat 1.220 milimetrov.

 " Za preprosto upravljanje Kyocerinih naprav iz serije 
TASKalfa skrbi intuitiven uporabniški vmesnik. Upravljanje 
spominja na delo s pametnimi telefoni.

Učinkovitost, pisana z veliko začetnico

 " Pravi ustvarjalci govornega prometa in zaslužka operaterjev so podjetja, ki se zelo dobro zavedajo 
glavnih prednosti, ki jih prinaša uporaba IP-telefonije.

Pogovori so lahko 
še cenejši
Večina podjetij zmotno meni, da je s prehodom na sistem IP-
telefonije svoje telekomunikacijske stroške oklestila na minimum
Razlike med posameznimi 
ponudniki so veliko večje 
od centa gor ali dol pri za-
računani minuti pogovo-
ra. Prepoznamo jih skozi 
naprednost povezovanja z 
drugimi sistemi v podjetju 
in enostavnost rabe reši-
tev, skratka – kot kakovost 
uporabniške izkušnje.

Podjetje Mega M je nacionalni 
operater fiksne telefonije po 
protokolu IP. Družba s sede-
žem v Velenju in z več poslov-
nimi enotami v tujini se je spe-
cializirala za zagotavljanje in 
vzdrževanje vrhunskih infor-
macijsko-komunikacijskih re-
šitev. Lastna blagovna znam-
ka MegaTel združuje celoten 
nabor telekomunikacijskih sto-
ritev IP-telefonije in dostopa do 
interneta za poslovne uporab-
nike. Podjetje Mega M premore 
lastno omrežje, lastni številski 
prostor ter medomrežne po-
vezave s slovenskimi in tujimi 

operaterji. Vključeno je tudi v 
slovenski sistem prenosljivosti 
telefonskih številk.

Govori več, plačaj manj
Ponudba IP-telefonije Mega M 
je namenjena izključno poslov-
nim subjektom, saj jim je pisa-
na na kožo. Družba Mega M 
ponuja svetovanje, načrtova-
nje, instalacije in vzdrževanje 
naprednih IP-rešitev. Sodob-
ne rešitve IP-telefonije odlikuje 
popolna povezljivost telefonije, 
računalnikov in interneta. Re-
šitve so prilagodljive ter omo-
gočajo preprosto in hitro vklju-
čitev novih naprav in funkcio-
nalnosti v sistem.

Podjetje telefonijo Mega M 
uvede v vsega petih korakih, 
pri čemer stranke do same 
uvedbe nimajo dodatnih stro-
škov. Brezplačni analizi trenu-
tnih stroškov fiksne telefoni-
je, zdajšnjih sistemov in raču-
nalniškega omrežja v podjetju 
sledi izračun prihrankov. Poleg 
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Znižajte ceno 
mobilnih klicev 
v tujino ZDAJ! 80% CENEJŠI 

klici v tujino!

Klasična mobilna 
telefonija

133,40 €strošek

MegaTel Mobilna 
predizbira

26,68 €strošek

Vsakemu bralcu Financ, ki bo naložil enkratno 
dobroimetje v višini 10 EUR ali več, bomo podarili 
dodatnih 10 EUR za klice v tujino.

Pri polnjenju računa je potrebno vpisati 
promocijsko kodo: FINMM0913
Promocijsko obdobje velja do konca oktobra 2013.

Kako pa vi 
telefonirate 

v tujino?

tujina.megatel.si

IP-telefonija nadaljuje svoj pohod

je prepričajo s ponudbo pake-
tov – dvojčkov, trojčkov ali če-
tverčkov, ki vsebujejo tudi sto-
ritve IP-telefonije. V Sloveniji 
področje IP-telefonije obvla-
dujejo štirje največji telekomu-
nikacijski operaterji, ki skupaj 
strežejo skoraj 90 odstotkom 
uporabnikov. Po podatkih za 
prvo letošnje četrtletje ima 
Telekom Slovenije še vedno 
vodilni položaj s 36,8-odstot-
nim tržnim deležem IP-telefo-
nije po številu priključkov, a se 

je v primerjavi s predhodnim 
obdobjem zmanjšal za 0,8 od-
stotne točke. Sledi Telemach s 
24,6-odstotnim tržnim dele-
žem, ki je na račun tekmecev 
pridobil skoraj odstotno toč-
ko. Družbi T-2 se je tržni delež 
zmanjšal na 17,4 odstotka (prej 
17,7). Prav tako se je glede na 
predhodno četrtletje trž ni de-
lež malenkost zmanjšal družbi 
Amis, ki obvladuje okroglih 10 
odstotkov trga.

Da se število priključkov ne 
preslika vedno tudi v poslovni 
uspeh, dokazuje obseg govor-
nega prometa, ki ga opravlja-
jo uporabniki storitev IP-tele-
fonije. Na tem področju so na-
mreč veliki štirje precej bolj 
izenačeni – Telekom Slovenije 
ima 24,6-odstotni tržni delež, 
Telemach 21,2-, T-2 21-, Amis 
pa 19,4-odstotnega. Zato se 
zdi pravi zmagovalec družba 
Amis, katere uporabniki ustva-
rijo največ mesečnega govorne-
ga prometa po priključku.

Prihodnost: fiksno-
mobilna konvergenca in 
storitve
Štiri največje domače operater-
je smo povprašali, ali so njihovi 
poslovni uporabniki večinoma 
že prešli na IP-telefonijo in kje 
vidijo največ možnosti za izbolj-
šanje ponudbe. V Amisu pravi-
jo, da je prostora za rast še veli-
ko in da opažajo stalno rast ta-
ko rezidenčnih kot tudi poslov-

nih IP-telefonskih priključkov. 
Prihodnost vidijo v razvoju no-
vih naprednih dodatnih stori-
tev in funkcionalnosti za pod-
jetja, dodana vrednost za upo-
rabnika pa so poleg ponudbe 
konvergenčnih storitev tudi 
učinkovita poprodajna podpo-
ra in kratiki odzivni časi.

V T-2 pravijo, da vsi njihovi 
naročniki uporabljajo IP-tele-
fonijo. Opažajo, da se poslovni 
naročniki, ki so še pred leti IP-
-tehnologijo sprejemali z neza-
upanjem, vse pogosteje odloča-
jo za IP-rešitve. Prihodnost ra-
zvoja IP-tehnologije pa je po nji-
hovem v dodatnih storitvah, ki 
omogočajo naprednejšo upora-
bo zdajšnjih rešitev, pomemb-
na priložnost pa je povezovanje 
s storitvami v oblaku.

V Telekomu Slovenije je na 
IP-telefonijo prešlo 40 odstot-
kov poslovnih uporabnikov te-
lefonskih storitev. Prihodnost 
vidijo v prilagodljivi ponudbi, 
ki v poslovnem segmentu za-
jema poenoteno fiksno-mobil-
no ponudbo, vključuje doda-
tne storitve iz nabora hitrega 
dostopa do interneta in IT-sto-
ritve, kot so pisarna po meri in 
gostujoče rešitve.

Med podjetji se število pre-
hodov na IP-telefonijo občutno 
povečuje tudi pri Telemachu, 
kjer prihodnost vidijo v doda-
tnih storitvah, predvsem na 
področju konvergence fiksne 
in mobilne telefonije.
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 " Pravi ustvarjalci govornega prometa in zaslužka operaterjev so podjetja, ki se zelo dobro zavedajo 
glavnih prednosti, ki jih prinaša uporaba IP-telefonije.

Pogovori so lahko 
še cenejši
Večina podjetij zmotno meni, da je s prehodom na sistem IP-
telefonije svoje telekomunikacijske stroške oklestila na minimum

brezplačne namestitve opreme 
v poslovne prostore podjetja 
Mega M poskrbi tudi za vzdrže-
vanje opreme, prenos številk 
in izobraževanje uporabnikov 
– brezplačno. Brezplačni so tu-
di klici med poslovnimi eno-
tami podjetja doma in v tujini.

Pika na i pa je bonus na do-
hodne klice. Mesečni strošek 
telefonije se tako niža soraz-
merno s količino dohodnega 
govornega prometa podjetja. 
Telefonija preprosto še nikoli 
ni bila cenejša.

Najelegantnejša rešitev 
mobilnih klicev v tujino
Novost v slovenskem in medna-
rodnem prostoru je elegantna 
rešitev za opravljanje cenejših 
mobilnih klicev v tujino. Mega-
Tel Mobilna Predizbira je sis-
tem nižanja stroškov mobilnih 
klicev v tujino ob hkratni oh-
ranitvi najvišje kakovosti sto-
ritve in udobja uporabe. Reši-
tev ne potrebuje podatkovne 

povezljivosti oziroma interne-
ta. Omogoča najvišjo možno 
kakovost govora, ki je odvisna 
zgolj od GSM-signala mobilne-
ga operaterja na posameznem 
območju.

Glavna prednost je v eno-
stavnosti rabe takšne rešitve, 
ki je do uporabnikov precej bolj 
prijazna kot dozdajšnje mož-
nosti. Uporabniki namreč klice 
v tujino opravljajo povsem ena-
ko kot doslej, brez sprememb 
v načinu klicanja. Za pravilno 
usmerjanje elegantno poskrbi   
aplikacija MegaTel, ki v ozad-
ju čaka na morebitne klice v 
omrežja tujih operaterjev in 
opravi za uporabnika nevidno 
preusmeritev.

Na voljo vsem uporabnikom 
pametnih telefonov
Mobilna aplikacija MegaTel Mo-
bilna Predizbira je brezplačno 
na voljo vsem uporabnikom 
pametnih telefonov z opera-
cijskim sistemom Android ali 

iOS, dostopna pa je v njunih tr-
govinah z aplikacijami (Google 
Play oziroma Apple Store). Ve-
lika prednost za uporabnika je 
tudi možnost ohranitve mobil-
nega operaterja. Svoj naročni-
ški paket pri izbranem mobil-
nem operaterju lahko ohrani, 
klice v tujino pa opravlja prek 
storitve MegaTel Mobilna Pred-
izbira po najnižjih tarifah v Slo-
veniji. Prihranki pri klicih na 
mobilne telefonske številke v 
tujini so občutni – klici so lah-
ko do 80 odstotkov cenejši od 
klasičnih tarif.

Podjetje Mega M Mobilno 
Predizbiro ponuja tako doma-
čim kot poslovnim uporabni-
kom. Oboji lahko izberejo pred-
naročniški račun, kjer storitve 
plačujejo vnaprej, medtem ko 
naročniki Megatela svoje obve-
znosti poravnajo za nazaj. Reši-
tev MegaTel Mobilna Predizbi-
ra je od Gospodarske zbornice 
Slovenije letos prejela tudi sre-
brno priznanje za inovacije.

Zaslonski 
posnetki 
apli-
kacije 
MegaTel 
Mobilna 
prediz-
bira, ki 
se samo-
dejno 
aktivira, 
ko zazna 
klic v tuji-
no.


