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Avtenta
Podjetje Avtenta nudi na spletnem me-

stu now.avtenta.si storitve, ki lahko olajšajo
poslovanje marsikateremu podjetju. Podje-
tniki lahko preko spleta naročijo pošto MS
Exchange, poslovni imenik za upravljanje
odnosov s strankami, orodje družabno po-
slovanje za projektno sodelovanje s sode-

avtenta. novv
lavci, spletno mesto kot storitev vzpostavi-
tve lastne spletne strani in najem strežnika
za vzpostavitev lastnih aplikacij na varni
in zmogljivi infrastrukturi brez začetnih
investicij. Vsem rešitvam je skupno, da so
dostopne kadar koli od koder koli, so varne,
podatki so hranjeni v Slovenij i, na voljo so
v slovenskem jeziku s slovensko podporo
in omogočajo takojšnjo uporabo brez dol-
gotrajne implementacije.

FitMan
V sodobnem in edinstvenem centru

FitMan v Ljubljani boste izgubili odveč-
ne kilograme, izoblikovali svoje telo in
se pripravili na športne izzive. Treningi
potekajo individualno, kar pomeni, da se
trenerji maksimalno posvečajo vsakemu
članu posebej.

Metoda FitMan temelji na edinstveni
metodi treninga, ki je znanstveno zasno-
vana kombinacija temperature 37°C in
infrardečih žarkov. V samo 40 minutah
treninga porabite kar tri- do štirikrat več
maščobe kot pri klasičnem treningu. Ce-
lostna strategija vadbe v centru FitMan je
hitra definicija s pomočjo svetovanja o pre-
hrani, učinkovitih treningov in motivacije.
Vadba ni namenjena samo hujšanju, ampak
tudi vzdrževanju telesne teže in pridobi-
vanju mišične mase. Vadbeni prostori so
v celoti prilagojeni moškim potrebam in
standardom.

Laboratorij za telekomunikacije na Fa-
kulteti za elektrotehniko (LTFE) deluje kot
inkubator strokovnjakov, znanja in idej s
področja telekomunikacij in z njimi pove-
zanih znanosti, kot so multimedija, infor-
matika, računalništvo in elektrotehnika.

Mlad in dinamičen kolektiv se usmerja
na raziskave, razvoj inovativnih rešitev in
usposabljanje na področjih, kot so mobil-
ne multimedijske aplikacije, interaktivna
TV, večmodalni in intuitivni uporabniški
vmesniki, kakovost uporabniške izkušnje,
e-zdravje in e-učenje.

S povezovanjem znanosti, kreativnih
idej, praktičnih izkušenj ter inovativnih
tehnologij ustvarjajo rešitve po meri za
partnerje iz gospodarstva, javnega sek-
torja in raziskovalnih organizacij. Njihova
prednost so celovite storitve, od idejne za-
snove, do razvoja prototipa ali izdelka ter
preizkušanja v laboratorijih ali na testnih
uporabnikih.

Svoja znanja združujejo v programe
usposabljanja, kijih ponujajo pod blagovno
znamko ICT Academv (www.ict-academy.
eu) in so namenjena podjetjem, organiza-
cijam in posameznikom, ki pričakujejo več
od povprečja.

Z vsebinami po meri, vrhunskimi pre-
davatelji, stalnim posodabljanjem vsebin,
vključevanjem praktičnih primerov ter
uporabo sodobnih pristopov, kot je e-uče-
nje, slušateljem zagotavljajo kakovostno
učno izkušnjo, predvsem pa visoko raven
uporabnega znanja. Lastni programi in
avtonomija izvajanja jim omogočajo, da
zadovoljijo tako potrebe inženirjev in
strokovnjakov IKT kot tudi strokovnjake
s področij marketinga, prava, ekonomije
in druge.

M:Medij
M:medij je spletna aplikacija za izva-

janje mobilnega marketinga. S preprosto
uporabo aplikacije so omogočeni samo-
stojno oblikovanje in izvedba mobilnih
kampanj (SMS in MMS), nadzor nad bazo
uporabnikov ter pregled nad aktualnimi in
preteklimi akcijami.

M:Medij @
M:medij s svojimi funkcionalnostmi

omogoča doseg do najbolj osebnega komu-
nikacijskega pripomočka oz. medija upo-
rabnikov - njihovega mobilnega telefona.
In kar je najpomembnejše, komunikacija
poteka v obeh smereh, je neposredna in
prilagodljiva vsakemu posamezniku oz.
ciljni skupini.

Optika Clarus
Optika Clarus velja za vodilno podjetje

na področju trgovine z očali in optičnimi
pripomočki. Na trgu so prisotni že od leta
1989, najdete pa jih v desetih poslovalnicah

po Sloveniji (Ljubljana. Maribor. Celje.

Optika lj|S Clarus
Murska Sobota, Kranj. Koper, Nova Gorica,
Novo mesto, Krško in Velenje). Več kot 20
let izkušenj, strokovno in prijazno osebje
ter velika izbira kakovostnih izdelkov pri-
znanih blagovnih znamk so zagotovilo za
zadovoljstvo strank.



RTV Slovenija
RTV Slovenija je javna, neprofitna orga-

nizacija, ki opravlja radijsko in televizijsko
dejavnost ter druge dejavnosti, skladno z
Zakonom o RTV Slovenija. V okviru RTV
Slovenija delujejo tudi Multimedijski cen-
ter, Simfonični orkester, Big Band, Komor-
ni zbor. Otroški pevski zbor in Mladinski
pevski zbor, skupina glasbenih producen-
tov in Nototeka ter Založba kaset in plošč.
Naše vodilo je zagotavljanje celovite in ne-
pristranske obveščenosti ter svobode obli-
kovanja mnenj, promoviranje slovenske
kulture, spodbujanje kulturne ustvarjal-
nosti in svobode umetniškega ustvarjanja.

fe- RADIO
T TELEVIZIJAti SLOVENIJA

V skladu s smernicami EBU-ja je RTV
Slovenija konec leta 2001 ustanovila Mili-
ti medijski center. Osnovne naloge MMC-ja
so ustvarjanje vsebin za nove medije, raz-
vijanje multimedijskih aplikacij, interak-
tivna podpora radijskim in televizijskim
oddajam, spremljanje razvoja na multime-
dijskem področju, v okvir MMC-ja pa sodi-
jo tudi uredništva za teletekst, internetni

in mobilni portal ter uredništvo za podna-
slavl janje oddaj za gluhe in naglušne. MMC
od maja 2004 pripravlja tudi infokanal ter
zabavni in otroški infokanal. MMC sodelu-
je tudi v številnih organizacijah, projektih
in raziskavah, ki vzpodbujajo ustvarjalnost
in pozitivne vrednote.

RTV Slovenija je na razstavi pred-
stavila dve aplikaciji:

- novo mobilno aplikacijo za dostopanje
do spletne strani prek mobilnih naprav, ki
jo je Multimedijski center RTV Slovenija
razvil v sodelovanju s podjetjem Tovarna
idej. Aplikacija omogoča uporabnikom
dostop do novic, ogled izbranih informa-
tivnih prispevkov in oddaj ter dostop do
vremenske napovedi prek naprednejših
mobilnih telefonov in tablic, zasnovanih na
platformah iOS (Apple) ter Android. Vsak
uporabnik si lahko prikaz vsebin prilagodi
po svoji meri, kar pomeni, daje lahko vsak
uporabnik urednik novic na »voji napravi.
Nova aplikacija omogoča tudi ocenjevanje
in komentiranje novic, v kratkem pa bo
nadgrajena tudi s podporo za družabna
omrežja.

- aplikacijo »Mediateka« za napredne
TV-sprejemnike, ki jo je Multimedijski
center RTV Slovenija pripravil v sodelova-
nju z Laboratorijem za telekomunikacije
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Aplikacija omogoča uporabo obstoječega
spletnega Multimedijskega predvajalnika
za ogled avdio-video arhiva prek napre-
dnejših TV-sprejemnikov, ki omogočajo
dostop do interneta in vključujejo podporo
za aplikacije. Prek aplikacije je uporabni-
kom na voljo arhiv radijskih in televizijskih
oddaj, arhiv videonovic ter iskalnik po od-
dajah. Aplikacija je trenutno podprta na
naprednih TV-sprejemnikih proizvajalca
Philips, v kratkem pa bo na voljo tudi za
TV-sprejemnike drugih večjih proizvajal-
cev. Gre za prvo v nizu aplikacij, ki sledijo
standardom napredne televizije, kjer gre
za integracijo radiotelevizije in interneta
na TV-sprejemnikih.

Nov tehnološki dosežek pa je prehod
RTV Slovenija na stalno IID-oddajanje. Si.
junijem 2012 je namreč mogoče spremlja-
ti TV SLO 1 in TV SLO 2 tako v HD- kot v
SD -tehniki. Tako je bil z junijem ukinjen
testni HD-kanal. Brezplačna programa v
boljši kakovosti sta vidna samo uporabni-
kom IP in kabelskih operaterjev - Telekom
Slovenije, Telemach, T-2, Amis in Skvline,

ki posedujejo ustrezno tehnično opremo
(HD ali IID ready TV-sprejemnik, ustrezen
set-topbox„.).

Vabljeni na www.rtvslo.si.

Tovarna idej
Tovarna idej je kreativna agencija, spe-

cializirana za marketinške, oblikovalske
in tehnološke rešitve, ki so usmerjene na
mobilne aplikacije in spletne rešitve.

Razvoj mobilnih aplikacij
Razvijajo mobilne aplikacije po meri

naročnikov. S pomočjo sodobnih tehnologij
z enim razvojem pokrivajo vse aktualne
mobilne platforme - iPhone, iPad, Android
(mobilnike in tablične računalnike). Win-
dows 7, Blackberry.

Med pomembnejše projekte šteje ne-
davni razvoj mobilne aplikacije za RTV
Slovenija. Tovarna idej je razvila sodobno
novičarsko mobilno aplikacijo, kije trenu-
tno podprta na mobilnih napravah Apple in
Android. Že takoj po zagonu je bila deležna
številnih pozitivnih odzivov uporabnikov
in se uvrstila na prvo mesto lestvice pri-
ljubljenosti v App Store.

tovarna
Spletne rešitve
V podjetju že več kot 10 let skrbijo za

spletno pojavnost in povečanje prodaje
preko spleta, tako v manjših kot velikih
slovenskih podjetjih in drugih organiza-
cijah. Razvijajo napredne spletne strani,
spletne trgovine in spletne aplikacije, ki jih
povezujejo v kreativne marketinške akcije.

Njihov cilj je oblikovati uporabne, pri-
vlačne in pregledne rešitve z dobro upo-
rabniško izkušnjo. To zagotavljajo z eki-
po izkušenih načrtovalcev, oblikovalcev,
marketingarjev in razvijalcev. Z mlado in
prilagodljivo ekipo sodelavcev ustvarjajo
uspešne zgodbe svojih naročnikov.

Podjetje Tovarna idej je maja 2012 pre-
jelo srebrno nagrado za najboljšo inovacijo
v letu 2011 v Podravju.

Za več informacij obiščite www.tovar-
naidej.si, pišite na info@tovarnaidej.si ali ...
pokličite na 080 1 1 S'J Skupaj tKKkV našli
pravo rešitev /a \ .»s.
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Založba Pasadena
Založba Pasadena je majhno podjetje in

hkrati velika založba. Je največji izdajatelj
in prodajalec knjig v Sloveniji za računalni-
ške strokovnjake in vse, ki želijo dopolniti
ali nadgraditi svoje znanje o hitro razvija-
jočih informacijskih tehnologijah in upo-
rabniških programih. Do zdaj so prodali
več kot 600 tisoč knjig, ki so jih založili

sami. Med skoraj prav toliko gospodinjstvi
s svojim računalnikom ima večina na knji-
žni polici vsaj eno njihovo knjigo. Danes
skoraj 80 odstotkov vseh prodanih knjig
v Sloveniji v segmentu računalniške lite-
rature pride iz Založbe Pasadena.

V knjigarni imajo čez 200 naslovov
domačih knjig in skoraj vse tuje izdaje s
področja računalništva. Ponudbo tuje li-
terature v angleškem jeziku so razširili na
različna strokovna področja. Tako lahko
ekonomist, zdravnik, biolog ali pravnik
v Založbi Pasadena dobi literaturo, ki jo
potrebuje za uspešno opravljanje svojega
dela.

Zavarovanje WIZ -
Varno, Varčno, Izjemno
in Zaupanja vredno

WIZ je inovativno avtomobilsko zava-
rovanje in popolna novost na slovenskem
trgu. Gre za preprosto, dostopno, cenovno
ugodno zavarovanje in kar je najlepše - vse
v zvezi z zavarovanjem je možno enostavno
urejati prek spletne strani www.WIZ.si.

Zavarovanje je pregledno, saj nima
zapletenih klavzul in pogojev, hkrati pa
z ugodno ceno nagrajuje varne voznike.
Najbolj varni, odgovorni in ozaveščeni voz-
niki bodo tako plačali tudi do 70 odstotkov
nižjo zavarovalno premijo.

Uporabnik zavaruje svoj avto po lastni
presoji - izbere le tista kritja, kijih potre-
buje, in soudeležbo pri kasko škodi, ki mu
ustreza, ter si s tem sam določi ceno zava-
rovanja. Brez pogajanj ali vsiljevanj.

Zavarovalnica
Adriatic Slovenica
Last minute zavarovanje:
Tujina AS z asistenco CORIS

Običajno je zdravstveno zavarovanje
zadnja stvar, na katero pomislimo, ko se
odpravimo na potovanje v tujino. S tem v
mislih so ga v Zavarovalnici Adriatic želeli
tako poenostaviti, da lahko tudi v zadnjem
hipu, tik preden zapustite mejo naše drža-
ve, sklenete zavarovanje in plačate premijo.
Le s pomočjo svojega mobilnega telefona
in v samo štirih korakih:

1. V brskalnik svojega mobilnega tele-
fona vtipkate http://rn.astujina.si ali poske-
nirate QR-kodo ali pošljete SMS s ključno
besedo AS na 6111.

2. Vnesete podatke z datumom in tra-
janjem potovanja, višino zavarovalnega
kritja ter osebne podatke.

3. Potrdite plačilo z moneto.
4. Prejmete SMS s številko zavarovalne

police in telefonsko številko za klic v pri-
meru nujne medicinske pomoči v tujini.

Prednost tovrstne storitve je predvsem
prihranek časa in dodatnih stroškov pri

sklepanju zavarovanja. Tako je visoka do-
dana vrednost za vsakogar, ki potuje v tu -

jino. Zahteva minimalen nabor podatkov,
saj za zavarovanje cele družine vnesete le
število njenih članov. Zavarovalno kritje
nastopi že 2 uri po sklenitvi zavarovanja,
vse potrebne podatke pa prejmete nemu-
doma po SMS-u in e-pošti. S tem je tudi
bolj ekološko, saj poslovanje poteka pov-
sem elektronsko, za kar ne porabimo niti
lističa papirja.

Storitev Last minute zavarovanje: Tu-
jina AS z asistenco CORIS je v Sloveniji
prisotna že več kot 4 mesece. V tem času
so zabeležili prek 20 tisoč obiskov mobilne
strani. Sklenjenih je bilo prek 300 zavaro-
vanj izven sezone, pri katerih so zavarovan-
ci plačali približno 19,28 odstotka manj.

Zavarovanje WIZ ponuja naslednja
kritja:

• WIZ Obvezno: zavarovanje avtomo-
bilske odgovornosti

• WIZ Kasko: polni kasko
• W1Z Voznik: zavarovanje voznika kot

povzročitelja prometne nesreče (AO+)
• WIZ Nezgoda: nezgodno zavarovanje

za primer smrti
• WIZ Asistent: avtomobilska asistenca

Tuje še WIZ opomnik, ki poskrbi, da
nikoli več ne pozabimo na potek zavarova-
nja. Na strani na Faccbooku lahko zapišete
svoje vtise in preverite, če je v teku kakšna
nagradna igra.

V primeru vprašanj se lahko preko brez-
plačnega telefona 080 11 24 oz. e-pošte
info@wiz.si obrnete na WIZ tim.


