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naj ne bo zahteven  
in drag proces
Enostaven in hiter obračun plač ima stro-
škovni, motivacijski in socialni pomen. Z 
zunanjim izvajanjem obračuna plač lahko 
strošek tega opravila znižamo za 30 do 40 
odstotkov.  u 22, 23

Obračun plač
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Ah, te plače

UVODNIK
Miran Varga
ikt@finance.si

Tokrat v IKT-informa-
torju pišemo o zadevi, ki se 
med informatiki ne uvršča 
prav pogosto med osrednje 
teme pogovorov, a se na-
njo spomnijo vsaj enkrat 
na mesec. Gre za rešitve za 
obračun plač, ki so lahko 
samostojni programi, del 
večjih poslovnih aplikacij 
za vodenje poslovanja ali 
pa v spletu gostovane re-
šitve. Njihov skupni ime-
novalec je stalen razvoj, 
saj se morajo vedno znova 
prilagajati spremembam 
zakonodaje.

Programsko opremo 
za obračun plač navadno 
najdemo v sklopu poslovno-računovodskih rešitev. 
Pogosto je le del precej večjega sistema in ji zato razvi-
jalci ne namenjajo prav velike pozornosti. To je bilo v 
preteklosti še precej bolj očitno kot danes, ko lahko na 
primerih tujih (ali mednarodnih, če želite) ponudni-
kov rešitev za vodenje in upravljanje poslovanja vidi-
mo, da se področje obračuna plač prepušča lokalnim 
razvijalcem. Zaradi posebnosti lokalne zakonodaje, ki 
zahteva razmeroma hitra prilagajanja rešitev ob (pre)
pogostih spremembah, so bili ponudniki rešitev pač 
skorajda prisiljeni poiskati lokalne programerje. Ti 
so nato pripravili bolj ali manj posrečeno rešitev, ki 
je pogosto neke vrste kompromis med kakovostjo in 
ceno. V okolju, kjer se zakonodaja nenehno spreminja, 
kjer se uvajajo reforme in prenove informacijskih 
sistemov državnih ustanov in se dogajajo druge za-
deve, ki vplivajo na te rešitve, drugače tudi ne more 
biti. Za končnega uporabnika – navadno zaposlenega 
v računovodski službi – pa je pomembno le to, da so 
spremembe hitro in učinkovito vgrajene v sistem 
za obračun plač, saj lahko nato kakovostno opravlja 
svoje delo.

Tudi pri teh rešitvah velja, da je najšibkejši člen 
verige uporabnik oziroma njegovo znanje. Ob april-
ski stavki zaposlenih iz javnega sektorja so imeli 
računovodje konec meseca polne roke dela, saj se 
v marsikateri organizaciji niso mogli zediniti, kako 
tolmačiti vse prej kot jasna navodila ministrstev in 
pripraviti ustrezen obračun plač. Kako jim le ena 
izjema lahko pokvari dan ali več dni, bodo ugotavljali 
še v maju – vsaj tisti, ki so plače obračunali napačno 
in bodo zdaj svojo zmoto popravljali. Orodja je pač 
treba znati uporabljati ali pa kritične naloge prepustiti 
strokovnjakom.

Področje obračuna plač se zato zdi eden boljših 
primerov za uvajanje zunanjega izvajanja storitev. 
Če samo pomislimo, da mora podjetje zaposlova-
ti vsaj eno, neredko pa dve ali več oseb z znanjem 
priprave obračuna plač (za primer bolniške ali dru-
ge odsotnosti z dela), imeti ustrezno programsko 
opremo ter te kadre stalno izobraževati (pošiljati na 
različne seminarje), kaj hitro ugotovimo, da pod črto 
obračun plač v podjetju, ki to nalogo opravlja samo, 
stane presneto veliko denarja. Kot tak je morebiti 
upravičen le v velikih podjetjih, ali pa še tam ne. Zato 
se vse več podjetij v zadnjih letih odloča za zunanje 
izvajanje računovodskih storitev, med katerimi se 
pogosto znajde tudi obračun plač. Plače že dolgo niso 
noben bavbav, zakaj bi torej njihov obračun zahteval 
ogromno virov, če bi jih lahko produktivneje in do-
bičkonosneje porabili drugje?

 Področje 
obračuna 
plač se zdi 
eden boljših 
primerov 
za uvajanje 
zunanjega 
izvajanja 
storitev.

IKT informator je oglasna priloga časnika 
Finance. Izhaja dvakrat mesečno.

Obračun plač je ena od 
najzahtevnejših nalog v ra-
čunovodstvih. Čeprav je po-
stal že standardna funkcija 
poslovnih informacijskih 
sistemov, imajo večje orga-
nizacije zaposlenih tudi po 
več ljudi, ki se večino svojega 
delovnega časa ukvarjajo z 
zbiranjem podatkov in pre-
pisovanjem v obračunski 
sistem. 

Pri obračunu plač se obi-
čajno upošteva vrsta dejav-
nikov – od prisotnosti na 
delovnem mestu in dela zu-
naj poslovnih prostorov do 
informacij za potrebe nagra-
jevanja in stimulacije. Glede 
na prisotnost se namreč ob-
računavajo različni stroški, 
od malic do službenih poti 
in stroškov prihoda na delo. 
Aplikacije za obračun plač 
so načelno zelo podobne, 
že zaradi zakonskih zahtev, 
ravno pri zbiranju podatkov 
pa se pojavljajo raznovrstne 
rešitve. Glede na to, da so 
plače eden glavnih odhod-
kov, organizacije temu po-
dročju namenjajo vedno več 
pozornosti. 

Zajem podatkov za plače
Podjetja pa tudi ustano-

ve v javnem sektorju so po 
večini že uvedli registracij-

Ceneje do točnih plač
Z zunanjim izvajanjem obračuna plač lahko strošek tega 
opravila znižamo za 30 do 40 odstotkov

Optimizacija obračuna 
plač gre v smeri enostav-
nejšega in preglednej-
šega zajema podatkov 
o delovnem času ter 
integracije zajema delov-
nega časa z obračunskimi 
oziroma transakcijskimi 
informacijskimi sistemi. 
Znani so primeri, ko 
so organizacije prek 
avtomatizacije zajema 
podatkov za plače zmanj-
šale število zaposlenih v 
finančnem računovodstvu 
tudi za polovico.

ske terminale, s katerimi 
spremljajo prihode na delo 
in odhode iz poslovne stav-
be. Nekateri naprednejši, 
predvsem v industriji, pa 
evidentirajo tudi čas, ki ga 
zaposleni porabljajo na de-
lovnih mestih. S tem prido-
bijo boljši vpogled v njihovo 
učinkovitost in laže načrtu-
jejo izvajanje delovnih nalog. 
Vedno bolj so predvsem v pi-
sarniških okoljih priljubljene 
spletne rešitve, ki omogočajo 
mehko spremljanje časa, po-
rabljenega po projektih ali 
nalogah. Tudi pri obravna-
vi delovnega časa je mogoče 
opaziti rast uporabe doku-
mentnih rešitev, predvsem 
pri odobravanju odsotnosti 
zaradi letnega dopusta, bol-
niških in podobno. Podatke 
za plače lahko pridobijo tu-
di iz aplikacij za elektron-
sko vodenje potnih nalogov, 
recimo za obračun dnevnic.

Zunanje izvajanje 
obračuna plač

Obračun plač je ena od 
prvih informacijskih stori-
tev, ki imajo korenine še v 
skupnih računskih centrih. 
Danes to storitev izvajajo 
predvsem računovodski ser-
visi kot standardno storitev 
za mala in srednja podjetja, 
pri čemer izkoriščajo pro-
gramsko opremo, ki jo sicer 
uporabljajo za vodenje po-
slovnih knjig.

Za poslovno skupino In-
fonet Media obračun plač 
izvaja zunanji računovodski 
servis, ki skrbi za obračun 
osebnih prejemkov vseh 
delavcev v podjetjih skupi-
ne. »V Infonetu smo se med 
prvimi medijskimi hišami 
odločili za tak model sode-
lovanja z računovodskim ser-
visom, in to predvsem zaradi 
večje zaupnosti podatkov,« 
je povedal Leo Oblak, pred-
sednik upravnega odbora 
in izvršni direktor podjetja 
Infonet Media. »Na začetku 
smo imeli veliko inšpekcij in 
izkazalo se je, da je bistveno 
laže obvladovati tveganja na 
tem področju, če obračune 
plač izvaja en ponudnik za 
vsa podjetja.«

Interno izvajanje obra-
čuna plač je lahko proble-
matično iz dveh razlogov. 
V manjših organizacijah se 
denimo zaradi racionali-
zacije poslovanja izvajalec 
obračuna ponavadi ukvarja 
še z drugimi nalogami, kar 
pogosto vodi do konflikta 
interesov. Zaposleni, ki se 
ukvarjajo z obračunom, so 
hkrati seznanjeni z zaupnimi 
podatki o plačah sodelavcev, 
s čimer se povečuje možnost 
uhajanja podatkov. »Pri zu-
nanjih izvajalcih obračuna 
plač je stopnja zaupnosti 
podatkov zagotovo višja že 
zaradi človeškega faktorja, 

saj se izvajalci ne obreme-
njujejo z višino plač ljudi, 
ki jih sploh ne poznajo,« je 
dejal Oblak.

Poleg obračuna tudi 
druge storitve

Velika podjetja v naspro-
tju z malimi in srednjimi 
uporabljajo storitve spe-
cializiranih ponudnikov, 
bodisi zaradi zniževanja 
stroškov in racionalizacije 
števila zaposlenih v finanč-
nem računovodstvu bodisi 
zaradi celovitosti storitve. 
Ta namreč običajno poleg 
samega obračuna vključuje 
tudi poročanje pristojnim 
ustanovam, izdelavo po-
slovnih poročil za vodstvo 
ter izdelavo in kuvertiranje 
plačilnih list za zaposlene. V 
Volksbank – Ljudski banki 
so se za zunanje izvajanje 
obračuna plač odločili že 
ob prihodu na slovenski trg. 
»Odločitev za zunanje izva-
janje obračuna plač je bila 
lahka, kajti izvajanje obraču-
nov na strojni in programski 
opremi izvajalca nam ustre-
za. Celotno skrb za izvajanje 
obračunov in implementaci-
jo sprememb smo prenesli 
na izvajalca kot tudi tiskanje 
in izdelavo poročil,« je pove-
dala Jana Schuster, vodja ka-
drovske službe v Volksbank 
– Ljudski banki.

Pri izbiri specializiranega 
zunanjega ponudnika stori-
tve obračuna plač so ključne-
ga pomena njegove izkušnje, 
zmožnost integracije stori-
tve v poslovni informacijski 
sistem naročnika ter hitrost 
prilagajanja zakonskim spre-
membam. Kot kažejo izku-
šnje, je možno z najemom 
takšnih storitev tudi veliko 
prihraniti, saj se strošek ob-
računa plač v primerjavi z 
internim zniža za 30 do 40 
odstotkov.

   »Pri zunanjih izvajalcih 
obračuna plač je stopnja za-
upnosti podatkov zagotovo 
višja že zaradi človeškega 
faktorja, saj se izvajalci ne 
obremenjujejo z višino plač 
ljudi, ki jih sploh ne poznajo,« 
pravi Leo Oblak, predsednik 
upravnega odbora in izvršni 
direktor družbe Infonet Me-
dia. 

   Pri izbiri specializiranega 
zunanjega ponudnika storitve 

obračuna plač so ključ-
nega pomena njegove 
izkušnje, zmožnost 
integracije storitve v 
poslovni informacijski 
sistem naročnika in 
hitrost prilagajanja 
zakonskim spremem-

bam.
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»Učinkovit plačni sistem 
ima trojni pomen: stroškovni, 
motivacijski in socialni. V njem 
se kaže urejenost poslovanja: 
pristojnosti in odgovornosti, 
cilji posameznika, organiza-
cijske enote in podjetja, ciljno 
vodenje zaposlenih, doseganje 
ciljev in nagrajevanje. Vse to 
podpira doseganje strateških 
načrtov podjetja, krepi njego-
vo konkurenčnost ter motivira 
zaposlene za osebni razvoj in 
doseganje pričakovanih re-
zultatov pri delu. Za izvajanje 
plačnega sistema, torej obračun 
in izplačilo plač ter notranje in 
zunanje poročanje, pa potrebu-
jemo dober plačni informacijski 
sistem,« pravi Nataša Kovačič, 
pomočnica generalnega direk-
torja podjetja Četrta pot. To je 

Kako odpraviti stres pri obračunu plač
Z enostavnim in hitrim obračunom, kar ima stroškovni, motivacijski in socialni pomen
Obračun plač je za 
zaposlene, odgovorne 
za to področje, v mnogih 
podjetjih ena izmed 
najbolj stresnih nalog. 
Povezan je s številnimi 
obračunskimi podatki, 
ki jih računovodstva 
pogosto prejmejo tik 
pred zdajci, in vse bolj 
tudi z likvidnostjo, zaradi 
katere je treba izračune 
in izplačila vse večkrat 
prilagajati razpoložljivim 
sredstvom. Hkrati pa 
izplačilo plač, vsaj v 
urejenih podjetjih seveda, 
ne sme nikoli zamuditi.

vodilni domači ponudnik infor-
macijskih rešitev za ravnanje z 
zaposlenimi. Razvija in uvaja 
informacijski sistem Kadris 4, 
edino rešitev na našem trgu, ki 
združuje kadrovski, registra-
cijski in plačni informacijski 
sistem ter omogoča tudi brez-

papirno poslovanje in zunanji 
obračun plač.

Podobni, a vseeno 
različni

Plačne informacijske siste-
me uvrščamo med najbolj stan-
dardne informacijske rešitve, 

saj jih v velikem delu določajo 
veljavni predpisi. Kljub temu 
se med seboj precej razlikujejo. 
Od razmeroma enostavnih in 
poceni, primernih predvsem za 
manjša in nezahtevna podjetja, 
ki za obračun plač pogosto upo-
rabljajo kar storitve računovod-

skih servisov, do kompleksnih, 
ki podpirajo plačne sisteme naj-
zahtevnejših uporabnikov v go-
spodarstvu in negospodarstvu z 
njihovimi kolektivnimi pogod-
bami, internimi akti in različni-
mi pogodbami o zaposlitvi.

Kakšen je dober program 
za obračun plač

»Za uporabnika v računo-
vodstvu je najpomembneje, 
da je program razumljiv in 
enostaven za uporabo, pra-
vočasno skladen z veljavnimi 
predpisi in da omogoča vse, kar 
vodstvo od njega pričakuje. Od 
simulacij in testnih obračunov 
različnih izplačil do prilagaja-
nja vsebine izpisa na plačilni 
listi. Za vodstvo pa je še poseb-
no pomembna tajnost, saj so 
podatki o plačah in stimula-
cijah med najbolj občutljivi-
mi v vsakem podjetju,« pravi 
Matjaž Dagarin, produktni 
vodja za plačne informacijske 
sisteme v podjetju Četrta pot. 
»Vendar samo dober program 
običajno ni dovolj. Uporabniki 
od ponudnika pričakujejo tu-
di poznavanje in tolmačenje 
predpisov, svetovanje pri op-
timizaciji procesa obračunov, 
izplačil in poročanja ter po 
potrebi pomoč pri obračunih 
ali uporabi programa.« 

Pravi čas za zamenjavo 
programa

»Dokaj razširjeno je na-

pačno mnenje, da je pravi 
čas za zamenjavo programa 
za obračun plač na začetku 
poslovnega leta. Zamenjajte 
ga, ko stari program ne zado-
voljuje več vaših potreb, saj se 
podatki za letne obdelave in 
poročanje prenesejo iz sta-
rega programa,« pojasnjuje 
Dagarin. Prav tako pogosto je 
vprašanje, koliko časa takšna 
zamenjava traja. »Uvedba no-
vega plačnega informacijske-
ga sistema je sicer odvisna od 
zahtevnosti plačnega sistema 
v organizaciji, a redko traja 
več kot dva do tri mesece.«

In kako se izogniti stresu 
pri obračunu plač

Predvsem z enostavnim 
in hitrim obračunom plač. 
To uporabnikom omogočajo 
številni prednastavljeni po-
datki, sočasni obračuni vseh 
tipov dohodkov in elektron-
sko posredovanje podatkov. 
Program mora uporabniku 
ponuditi preproste nastavitve 
za posebnosti posameznega 
obračuna, vklope ali izklope 
parametrov in podobno. »Ta-
kšne plačne informacijske sis-
teme uvajamo v Četrti poti. 
So univerzalne rešitve za vse 
vrste podjetij in organizacij, 
primerne za preproste in tu-
di najzahtevnejše obračune 
plač, ki jih srečamo v našem 
poslovnem okolju,« poudarja 
Dagarin. 

Računovodski 
servis in 
zunanji 
obračun plač
�� Računovodski servis izvaja 

celoten proces finančnega 
poslovanja podjetja. 
�� Zunanji obračun (outsour-

cing) skrbi zgolj za obračun in 
izplačilo plač ter poročanje.

RAZLIKA

Brezpapirno 
poslovanje
�� Za izpis plačilnih list se vsak 

mesec porabijo gore papirja. 
Zato se nekatera podjetja tudi 
na tem področju že odločajo 
za brezpapirno poslovanje 
in plačilne liste zaposlenim 
pošiljajo v elektronski obliki. 
Pri tem sta zlasti pomembni 
varnost dokumentov in zaščita 
osebnih podatkov.

TReNd

��� »Učinkovit plačni sistem ima trojni pomen: stroškovni, moti-
vacijski in socialni,« pravi Nataša Kovačič, pomočnica general-
nega direktorja podjetja Četrta pot.
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Podjetja ugotavljajo, da k 
učinkovitosti poslovanja 
veliko pripomore tudi 
prehod na zunanje 
izvajanje vseh storitev, 
ki niso del glavne 
dejavnosti podjetja, 
s katero to ustvarja 
dodano vrednost. Med 
takimi storitvami oziroma 
procesi je tudi obračun 
plač – zamudno in včasih 
kompleksno administra-
tivno opravilo, ki ga velja 
prepustiti strokovnjakom. 

Obračun plač navadno 
zahteva vnos več podatkov 
in njihovo obdelavo. Zato 
je za velike kolektive precej 
zamuden, še posebno, če vo-
dilni od računovodske služ-
be pričakujejo podrobna, a 
hkrati pregledna poročila o 
porabi denarja za delo po po-
sameznih oddelkih, izdelkih, 
delovnih mestih … Prav zato 
vedno več podjetij to opravi-

lo prepušča specializiranim 
zunanjim izvajalcem. Naj-
večkrat so to podjetja, ki že 
uporabljajo zunanje računo-
vodstvo in tudi obračun plač 
v sklopu storitev računovod-
skega servisa. 

SWTOOLS d. o. o., iz Lju-
bljane je edino slovensko 
podjetje, ki je specializirano 
samo za področje obračuna 
plač. V ta namen že dve de-
setletji razvija in uporablja 
lastno programsko opremo, 
ki jo je v zadnjih letih nad-
gradilo z uporabo najsodob-

nejših tehnologij računal-
ništva v oblaku. Njihovemu 
sistemu obračun plač vsak 
mesec zaupa več sto naj-
večjih slovenskih podjetij, 

saj SWTOOLS ponuja sto-
ritve več računovodskim 
servisem in kadrovskim 
agencijam.

Zunanje izvajanje 
obračuna plač 
(outsourcing)

Predaja obračuna plač v 
zunanje izvajanje je tudi v 
Sloveniji vse bolj priljublje-
na. V podjetju SWTOOLS pri-
hodki iz zunanjega izvajanja 
obračuna plač dosegajo kar 
70 odstotkov vseh prihodkov, 
njihov delež pa še raste. Če 

se odločite za zunanje izvaja-
nje, podjetju SWTOOLS prek 
sistema KADIS posredujete 
ključne podatke za obračun 
plač in plačilni promet, SW-

TOOLS pa jih glede na vaše 
zahteve in pravila obdela in 
vrne obdelane plačilne liste. 
V omenjenem sistemu lahko 
naročnik vidi in spremlja ob-
račun plač po različnih krite-
rijih, izvaja lastne preglede in 
podatkovne poizvedbe.

»Naše plače so vedno iz-
računane pravočasno in toč-
no, v primeru naših napak 
nas ponudnik storitve nanje 
opozori. V SWTOOLS so zelo 
odzivni in prilagodljivi, ko 
imamo dodatne zahteve ali 
spremembe, ki jih tudi ni ma-

lo,« je povedal Goran Trav-
ner, področni vodja v UPS 
Adria (S) Ekspres.

S predajo obračuna plač 
v zunanje izvajanje podjetja 
navadno znižajo stroške tega 
opravila za 20 do 30 odstot-
kov, potratnejša tudi za več. 
V vsakem primeru podjetje 
SWTOOLS na področju ob-
računa plač lahko ponudi 
bolj kakovostno storitev po 
nižji ceni, in to neodvisno od 
oblike organiziranosti raču-
novodske funkcije v podjetju. 
Z večanjem obsega plačilnih 
listov pa pada tudi cena nji-
hove obdelave. Izpisi plač so v 
celoti prilagojeni željam pod-
jetja in omogočajo nadaljnjo 
analitiko.

Obračun plač na zahtevo 
(SaaS)

Obračun plač na zahte-
vo kot storitev iz oblaka je 
namenjena računovodjem 
v podjetjih, ki želijo sami 
pripraviti in s pomočjo na-
prednega orodja obdelati 
podatke o plačah. V tem pri-
meru SWTOOLS poskrbi za 
vse nastavitve sistema (vr-
ste plačil, načini knjiženja, 
spremembe zakonodaje …) in 
njegovo vzdrževanje, storitev 
pa obračunava po obdelanem 
plačilnem listu.

Specializirani sistem 
KADIS računovodji ponu-
ja številne možnosti uvoza 
podatkov in funkcijo fleksi-
bilnih rekapitulacij, kar mu 

bistveno pohitri in poeno-
stavi delo.

»Storitev obračuna plač 
na zahtevo pri SWTOOLS 
je pravo orodje za dinamič-
ne, kompleksne in zahtevne 
obračune plač,« je bil kra-
tek in jedrnat Robert Vovk, 
finančni direktor v agenciji 
Manpower, d. o. o.

Specializacija je prednost
Ena največjih prednosti 

specializiranega obračuna 
plač je njegova prilagodljivost. 
Podjetje SWTOOLS je denimo 
maksimalno prilagodljivo za 
posebne zahteve naročnikov, 
saj vsako rešitev obračuna 
plač za svoje naročnike izdela/
prilagodi po meri in zahtevah 
podjetja. V prid specializirane-

mu ponudniku govorijo tudi 
nižji stroški in večja kakovost, 
kar jim omogočajo optimizi-
rani procesi in ekonomija ob-
sega. Naročnik storitev v tem 
primeru zaposlene v podje-
tju preusmeri na dejavnosti, 
ki podjetju prinašajo višjo 
dodano vrednost. Velik izziv 
za podjetja in računovodske 
oddelke je tudi zakonodaja, ki 
se pogosto spreminja. Izkušeni 
in usposobljeni strokovnjaki 
na strani ponudnika bodo 
bistveno bolje opravili zamu-
dno preverjanje zakonodajnih 
sprememb in poiskali ustrezne 
interpretacije ter spremem-
be vgradili v sistem obračuna 
plač. S tem bodo podjetjem 
olajšali tudi poročanje držav-
nim ustanovam.

SWTOOLS je edino slovensko podjetje, specializirano samo za področje obračuna plač

Po plače v oblak
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VGRAJENE IZKUŠNJE
26.000 uporabnikov, 600 računovodskih servisov, 15-letnega

razvoja, 8 držav JV Evrope in davčnih blagajn 7 držav
v poslovni informacijski sistem

www.datalab.si 01 252 89 50 prodaja@datalab.si

PANTHEON je poslovni program, ki poleg številnih drugih poslovnih
procesov podpira tudi obračun plač in kadrovsko evidenco:

• zmogljiv obračun plač za samostojne podjetnike, gospodarske družbe
in javno upravo;

• poročanje državnim organom (DURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS, eVEM itd.);
• avtomatski prenos podatkov v obračune plač in sicer uvoz odsotnosti

iz koledarja, uvoz opravljenih ur iz evidence delovnega časa, prenos
potnih nalogov in uvoz podatkov iz proizvodnje;

• avtomatika obračuna plač (možnost obračuna več obračunov hkrati s
časovno zakasnitvijo);

• avtomatsko knjiženje obračuna plač;
• upravljanje kadrov (evidence, zaposlovanje, ocenjevanje,

izobraževanje, dopust, bolniška, zavarovanje, sindikat ipd.);
• spremljanje delovnega časa in integracija z registratorji.

PANTHEON konferenca za računovodje

7. junij 2012, Thermana Laško

www.datalab.si/vabljeni

SPOZNAJTE PANTHEON

Odgovarjamo! Kako je s starim 
dopustom in kako z regresom?

Delavcu, ki v letu 2011 ni 
izkoristil dopusta, ker je bil 
v bolniškem staležu, se do-
pust prenese v leto 2012 in 
mu ne propade. Nadalje pa je 
vseeno treba odgovoriti še na 
dve ključni vprašanji: koliko 
dopusta lahko prenese v leto 
2012 in do kdaj je te prene-
sene dni dolžan izkoristiti?  

Na spletnem portalu KaDo 
profi – njegova glavna pred-
nost je ponujanje odgovorov 
na uporabnikova specifična 
vprašanja s področja obraču-
navanja plač, dajatev, dohod-
kov in kadrovanja – strokov-
njaki odgovarjajo, da Zakon 
o delovnih razmerjih določa 
splošno pravilo.     

To narekuje, da je delavec 
dolžan do konca tekočega 
koledarskega leta izrabiti 
najmanj dva tedna svojega 
dopusta, preostanek letne-
ga dopusta pa v dogovoru z 
delodajalcem do 30. junija 
naslednjega leta.

Pozor, izjema!
Vendar zakon določa tudi 

izjemo, opozarjajo strokov-
njaki portala KaDo profi. 
Delavec ima pravico ves le-
tni dopust, ki v tekočem kole-
darskem letu ni bil porabljen 
zaradi odsotnosti zaradi bo-
lezni ali poškodbe, izkoristiti 
do 30. junija naslednjega ko-
ledarskega leta, če je v kole-
darskem letu, v katerem mu 
je bil dopust odmerjen, delal 
vsaj šest mesecev.

V tem primeru to pomeni 
naslednje:

 Če je delavec v letu 2011 de-
lal vsaj šest mesecev, potem 
zanj velja izjema po tretjem 
odstavku 163. člena ZDR in 
lahko celoten dopust iz le-
ta 2011 (to je najmanj štiri 
tedne oziroma celoten od-
merjen dopust) prenese v 
leto 2012 ter ga izkoristi do 
30. junija 2012.

 Če pa je delavec v letu 2011 
delal manj kot šest mese-

cev, lahko dopust izkoristi v 
skladu z drugim odstavkom 
163. člena ZDR in je torej 
izenačen z vsemi preosta-
limi delavci. V leto 2012 
lahko prenese le preosta-
nek dopusta nad dvema 
tednoma in ga izkoristi do 
30. junija 2012.
Kot pojasnjujejo na porta-

lu KaDo profi, je pravica do 
regresa za letni dopust vezana 
na samo pravico do dopusta, 
ne pa tudi na dejansko izrabo 
dopusta. 

Glavna prednost KaDo 
profi je torej individualni 
servis strokovnega svetova-
nja naročnikom, ki omogoča 
zastavljanje specifičnih vpra-
šanj, na katera strokovnjaki 
odgovarjajo tako, kot je raz-
vidno v zgornjih vrsticah – 
jasno in jedrnato, z opozorili 
na posebnosti in natančnimi 
navedbami členov zakonov.

Na KaDo profi obiskovalci 
najdejo kopico uporabnih vse-
bin za pomoč pri vsakdanjih 
opravilih (podatki za obračun 
plač, koledar poročanja, tečaj-
na lista, delovni dnevi). Portal 
jamči tudi za usklajenost vsebin 
z veljavno zakonodajo, tako so 
uporabniki vedno prepričani, da 
svoje delo opravljajo pravilno. 
Več na www.kado.si.

Na spletnem portalu 
KaDo profi strokovne 
založbe Verlag Dashöfer 
strokovnjaki pojasnjujejo, 
kaj se zgodi s starim 
neizkoriščenim dopustom 
(konkretno iz leta 2011) 
zaradi bolniškega sta-
leža. Se delavcu dopust 
prenese v leto 2012 in ga 
mora izkoristiti do konca 
junija 2012 ali mu pro-
pade in mu pripada samo 
novi dopust? Regres za 
dopust je prejel v letu 
2011.

V programskem paketu 
PANTHEON lahko uporabni-
ki obračunavajo plače za samo-
stojne podjetnike, gospodarske 
družbe in javno upravo. Vse v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
Omenjeni programski paket po-
leg vrste naprednih funkcij za 
upravljanje poslovanja namreč 
omogoča tudi organizirano in 
urejeno izvajanje vseh aktivno-
sti obračuna vseh vrst dohodkov. 
Obvlada vse naloge, ki jih opra-
vlja računovodja oziroma zapo-
sleni, ki skrbi za obračun plač: od 
zbiranja podatkov za obračun, 
dejanskega obračuna dohodkov 
(redni obračun, jubilejne nagra-
de, regres, odpravnine, avtorski 
honorarji, pogodba o delu ...) do 
poročanja državnim organom in 
organizacijam (DURS, AJPES, 
ZPIZ, ZZZS, eVEM in drugim). 

PANTHEON uporabniku 
omogoča, da plačilne naloge ali 
datoteke za množična plačila 
SEPA ustvarja neposredno iz 

Zanesljiva orodja  
za obračun plač
Podjetje DATALAB 
Tehnologije razvija 
poslovni informacijski 
sistem PANTHEON, ki 
je namenjen podpori in 
pokrivanju vseh poslovnih 
procesov podjetja. Rešitve 
so prilagojene potrebam 
uporabnikov in omogočajo 
optimizacijo poslovanja 
v vsakem podjetju, ne 
glede na njegovo velikost 
ali dejavnost. Sestavni 
del napredne poslovne 
aplikacije je tudi natančen 
obračun plač.

obračuna plač. Omogočeno je 
tudi pošiljanje plačilnih listov, 
obrazcev M4 in poročil o do-
hodku na elektronske naslove 
zaposlenih, seveda z možnostjo 
kriptiranja in zaščitene z geslom.

Avtomatizacija pospeši delo 
in zmanjša število napak

Da bi bilo delo uporabnika 
še učinkovitejše, skrbi samo-
dejni prenos podatkov v obra-
čune plač. Avtomatiziran uvoz 
je omogočen za odsotnosti iz 
koledarja in opravljene ur iz 
evidence delovnega časa, hkrati 
pa program obvlada tudi prenos 
potnih nalogov in uvoz morebi-
tnih podatkov iz proizvodnje. 
Uvoz opravljenih ur je možen iz 
različnih datotek (tekstovnih ali 
tabel), program pa ima vgrajene 

različne inteligentne kontrole, 
ki zmanjšujejo možnost napak. 

K zmanjšanju števila napak, 
ki lahko nastanejo pri ročnem 
vnosu, pripomore tudi v apli-
kacijo vgrajena možnost samo-
dejnega dodajanja stroškov dela, 
kot so stroški prevoza na delo, 
razlika do minimalne plače, 
iskanje osnove za bolniško do 
in nad 30 dni ter upoštevanje 
olajšav.

Med prednosti program-
skega paketa PANTHEON se 
uvrščajo tudi funkcionalnosti 
obračunov iz bruta v neto in 
obratno, storno obračuna plače, 
avtomatika obračuna plač (mo-
žnost obračuna več obračunov 
hkrati s časovno zakasnitvijo) 
ter samodejno knjiženje obra-
čuna plač.

��� Ena izmed 
prednosti pro-
gramskega pa-
keta PANTHE-
ON je tudi 
funkcionalnost 
obračunov iz 
bruta v neto in 
obratno. 
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Ekonomski uspeh je danes vedno bolj odvisen od uporabe sredstev, s kateri-
mi lahko kar največ prihranimo. S pomočjo zanesljivih večopravilnih naprav 
in tiskalnikov iz KYOCERE boste na pravi poti – da uspete in prihranite. Na os-
novi večdesetletnih izkušenj in ekspertni tehnologiji za obdelavo keramike, 
lahko z gotovostjo jamčimo za kakovostno delovanje naprav in nedosegljivo 
nizko ceno tiskanja. Vse za vašo prednost – stran za stranjo.

KYOCERA. RAČUNAJTE NA NAS.

KER VSAKA STRAN ŠTEJE
ZA VAŠ EKONOmSKi uSpEh

Prosimo, kontaktirajte:
XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si

KYOCERA MITA Europe B.V. – www.kyoceramita.eu

KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com
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V Ljubljani odprli predstavništvo Kaspersky Laba
Kaspersky Lab, izdelovalec varnih rešitev 
za upravljanje vsebin in največja antivi-
rusna družba v Evropi, je uradno odprl 
regionalno predstavništvo v Ljubljani, ki bo 
pristojno za vso jugovzhodno Evropo (Srbi-
jo, Hrvaško, Slovenijo, Bosno in Hercegovi-
no, Črno goro, Makedonijo, Albanijo, Grčijo 
in Ciper). Novo predstavništvo bo vodil 
Dragan Martinović, pod vodstvom Andreja 
Slobodjanika, izvršnega direktorja Kasper-

sky Laba za vzhodno Evropo, s sedežem 
v Kijevu. »Ena izmed glavnih nalog pred-
stavništva je krepitev in promocija znamke 
družbe v regiji kot tudi koordinacija naših 
partnerjev znotraj JVE. To bo hkrati omo-
gočilo večjo interakcijo z našimi poslovnimi 
partnerji, ki je potrebna za doseganje stro-
kovne podpore, ki je zaščitni znak našega 
podjetja,« je ob tej priložnosti dejal Dragan 
Martinović.

Gregor Smrekar, direktor 
poslovne enote ComTrade In-
ternational, pravi, da je njihov 
vodilni program na tujih trgih 
»embedded systems«, katerega 
prodajo v Nemčiji in Avstriji 
jim je v zadnjem letu uspelo 
podvojiti. Drugi je posel, ki so 
ga sklenili s podjetjem Bally 
Technologies iz Las Vegasa, ki 
je eden vodilnih proizvajalcev 
igralnih avtomatov na svetu. 
Postali so njegov ključni teh-
nološki partner na področju 
interneta in sklenili večletni 
posel, ki vključuje tako storitve 
kot prodajo tehnologije. Tretji 
projekt pa je sodelovanje s Ci-
trixom, vodilnim podjetjem za 
virtualizacijo delovnih mest. 
»Postali smo namreč elitni 
partner za področje nadzora 
in upravljanja, še posebej za 
Microsoft System Center,« 
dodaja Smrekar.

Uspešno tudi doma
Na domačem trgu so uspe-

šni z zadnjo generacijo rešitev 
za elektronsko bančništvo in 

Prihajajo rešitve, ki bodo dodobra 
spremenile naše življenje in komuniciranje
Podjetje ComTrade je največji 
slovenski izvoznik informa-
cijskih rešitev in storitev, saj 
vrednost njegovega izvoza 
doslej presega 390 milijonov 
evrov, glavni trgi pa so 
najrazvitejše države zahodne 
Evrope in Severne Amerike.

rešitvami za telekomunikacij-
ski sektor, kjer so predvsem v 
Simobilu v zadnjem letu uvedli 
nekaj ključnih rešitev za njihovo 
poslovanje. »Lani smo uspešno 
izpeljali tudi projekte v slovenski 
javni upravi, predvsem Davčni 
upravi RS in Upravi za javne pri-
hodke,« razlaga Janko Cajhen, 
direktor poslovanja za regijo 
Adriatic pri podjetju ComTrade. 

Šola EDIT
Eden od projektov podjetja 

ComTrade je tudi tradicional-
na šola EDIT. Slovenski šolski 
sistem je po mnenju Janka 
Cajhna dober, do odličnosti pa 
mu manjkata predvsem še boljša 
povezava z industrijo in natanč-
no razumevanje njenih potreb in 
praks. Šola EDIT je ComTradov 
model povezovanja obeh svetov, 
kjer mladim omogočajo takojšen 

prenos pridobljenih teoretičnih 
znanj v konkretne projekte iz in-
dustrije IT. Hkrati pa je to zanje 
eden od pomembnih načinov 
iskanja novih mladih strokov-
njakov in talentov.

Vlaganje v kadre
V podjetju ComTrade veliko 

vlagajo v znanje in veščine svojih 
zaposlenih – tako v tehnična, še 
več pa v mehka znanja. Kljub ve-
likosti podjetja (celotna skupina 
šteje že 1.200 zaposlenih, svoja 
predstavništva pa imajo na 18 
lokacijah v desetih državah) jim 
je uspelo narediti prožno, prila-
godljivo in učinkovito organiza-
cijo. To jim omogoča takojšen 
in učinkovit odziv na poslovne 
dogodke in spremembe, ki se v 
industriji IT dogajajo praktično 
na dnevni ravni. »Prožnost in 
odličnost poslovanja sta naša 
glavna elementa, na katerih 
gradimo dolgoročno strategijo 
poslovanja,« poudarja Cajhen.

Strategija za naprej
Strateška usmeritev podje-

tja ComTrade je biti dolgoročni 
tehnološki in razvojni partner vi-
sokotehnološkim proizvajalcem 
in ponudnikom storitev – delno 
s storitvami in delno z lastnimi 
produkti. »Čeprav produkte 
ponujamo povsod, sta naša pri-
marna trga Evropa in ZDA. To je 

za nas ogromen in hvaležen trg, 
kjer imamo dobre reference in 
obilo možnosti,« razlaga Smre-
kar. Nadaljevati želijo tradicijo 
poslovne odličnosti, ki je zelo 
odvisna od zaposlenih, zato ti 
ostajajo v središču vseh njihovih 
načrtov. Zelo pomembno vlogo 
v strategiji podjetja ComTrade 
imajo tudi njihovi partnerji, iz-
brane mednarodne korporacije 
in manjša nišna podjetja. 

Trendi prihodnosti 
Gregor Smrekar, direktor po-

slovne enote ComTrade Inter-
national, poudarja, da so zanje 
posebno pomembne predvsem 
tri težnje – virtualizacija oziro-
ma oblak, mobilne tehnologije in 
družbena omrežja. »Lastne pro-
dukte imamo samo na dveh po-
dročjih in pri tem bomo vztrajali, 
ker je pri obeh trg zelo velik. Prvo 
so produkti za nadzor in upravlja-
nje infrastrukture IT, drugo pa 
igralništvo,« dodaja Smrekar.

Revolucionarne rešitve?
V letošnjih že začetih pro-

jektih podjetja ComTrade se 
rojeva nekaj revolucionarnih 
rešitev. Nekatere bodo dodo-
bra spremenile naše življenje in 
komuniciranje. Gre za rešitve s 
področja mobilnega poslovanja, 
podrobnosti pa bodo predstavili 
v prihajajočih mesecih.

��� »Naša strateška usmeritev je biti dolgoročni tehnološki in 
razvojni partner visokotehnološkim proizvajalcem in ponudni-
kom storitev,« pravi Gregor Smrekar, direktor poslovne enote 
ComTrade International (levo). »Prožnost in odličnost poslo-
vanja sta naša glavna elementa, na katerih gradimo dolgoroč-
no strategijo poslovanja,« pa dodaja Janko Cajhen, direktor 
poslovanja za regijo Adriatic v podjetju ComTrade.

Dve desetletji 
sodelovanja z 
družbo HP
�� V podjetju ComTrade letos 

vstopajo v 20. leto sodelovanja 
z družbo HP. Tako visok jubilej je 
omogočila ciljno usmerjena kultu-
ra ekip na obeh straneh, ki temelji 
na vzajemnem razumevanju po-
treb, predvsem pa na zaupanju.

OBLETNICA

Aplikacija za zavarovanje le za prevoženo pot 
Zavarovalnica Tilia je v novih poslovnih pro-
storih v Rotondi v Ljubljani predstavila novo 
mobilno aplikacijo iTilia, ki omogoča pošiljanje 
podatkov o prevoženih kilometrih. Rešitev je 
del novega edinstvenega avtomobilskega za-
varovanja MojAvtokm, prvega, s katerim pla-
čamo zavarovanje samo za prevožene kilome-

tre. Aplikacija, ki jo je Tilia razvila v sodelovanju 
s podjetjema IN2 in Infinum, bo omogočala 
uporabo pametnih telefonov, opremljenih s 
sistemom Android ali iOS, tudi za sklepanje in 
obnovo zavarovanj, prijavo škod, prijavo asi-
stenčnega primera in izdelavo informativnih 
izračunov.

HC Center vzdržuje HP-jevo infrastrukturo ZRMK Holdinga
Podjetje HC Center je s skupino podjetij ZRMK 
Holding podpisalo dolgoročno pogodbo za 
izvajanje vzdrževalnih del v IT-okolju. Narava 
dela, ki ga opravljajo inženirska in projektant-
ska podjetja v skupini ZRMK Holding, zahteva 
brezhibno in zanesljivo delovanje najsodob-
nejše programske in strojne raziskovalne 
opreme. Zato so se v skupini odločili, da vzdr-
ževanje zaupajo strokovnjakom na področju 

sistemov in informacijskih okolij. Na podlagi 
dolgoletnega sodelovanja ter izkušenj z vzpo-
stavitvami in vzdrževanjem IT-okolij je bilo za 
dolgoročno pogodbeno izvajanje vzdrževalnih 
del izbrano podjetje HC Center iz Ljubljane. 
ZRMK Holding je tako na račun zunanjega iz-
vajanja storitev informatike in poenotenja na 
IT-infrastrukturo Hewlett-Packarda mesečne 
stroške za informatiko znižal za 30 odstotkov.

Piratstvo kliče k učinkovitemu izvajanju zakonov
V srednji in vzhodni Evropi (SVE) kar 58 od-
stotkov uporabnikov računalnikov priznava, 
da je že kdaj pridobilo piratsko programsko 
opremo, 18 odstotkov izmed teh pa pravi, da 
piratizira ves čas ali večino časa, 40 odstotkov 
pa občasno ali redko, navaja BSA-jeva Global-
na raziskava piratstva programske opreme 
2011. V Sloveniji je bila lani stopnja piratstva 
46-odstotna, tržna vrednost ukradene pro-
gramske opreme pa je znašala 37 milijonov 
evrov. Uporabniki v regiji SVE, ki so priznali 

nelegalno pridobivanje programske opreme, 
so v večini moški (59 odstotkov), stari med 25 
in 34 let (36 odstotkov). »Če bi 58 odstotkov 
potrošnikov priznalo, da krade po trgovinah, 
četudi občasno, bi se oblasti odzvale s pove-
čanim nadzorom policije in strožjimi kaznimi,« 
komentira Rok Koren, pravni svetovalec BSA 
v Sloveniji. »Piratstvo programske opreme 
zahteva podobne ukrepe: izobraževanje jav-
nosti in učinkovito izvajanje zakonov,« dodaja 
Koren.
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Navadil sem se, da dnevne novice in e-pošto spremljam 
prek svojega mobitela. Preden grem v tujino, si za
30 EUR dokupim podatkovni paket Tujina Internet M,
s katerim pridobim 30 MB prenosa podatkov za 
brezskrbno brskanje po spletu.

Cenejši pogovori v tujini
V tujini uporabljam storitev Komunikator. Poiščem 
brezžično omrežje WLAN in kličem po enakih cenah 
kot doma. Tudi klice sprejemam brezplačno. Prijatelja 
sem s tem tako navdušil, da je šel takoj v Telekomov 
center in si vključil Komunikator. Jaz ga uporabljam 
na svojem mobitelu, on pa na prenosniku. Zakaj ne bi 
prihranili, če lahko?

m.MOBITEL.SI 
Ali veste, da je brskanje po mobilni različici spletnega 
mesta Mobitel m.mobitel.si za uporabnike storitev 
Mobitel brezplačno? Prilagojena je za mobitele z 
zaslonom na dotik, zato lahko z nekaj kliki hitro 
preverim novosti in ugodnosti storitev Mobitel.

Podatke imam na varnem mestu 
Vse podatke, ki jih imam na svojem mobitelu, sem varno 
in brezplačno shranil z računalnikom prek storitve 
M:Rokovnik. Tako nikoli več ne morem izgubiti po-
membnih telefonskih številk, ki jih imam v svojem 
imeniku, tudi če svoj mobitel izgubim ali zamenjam
z novim. MROKOVNIK na 1919 ali na spletu 
https://moj.telekom.si

Poenostavim z M:Namiznikom
Kadar želim več ljudi hkrati obvestiti prek SMS-ov, 
na svojem računalniku uporabim M:Namiznik, ki mi 
omogoča pošiljanje SMS-ov na več naslovov hkrati, 
poleg tega pa so lahko ti daljši kot sicer in še raču-
nalniško tipkovnico izkoristim za hitro tipkanje.

Na internet
tudi v tujini

nalniško tipkovnico izkoristim za hitro tipkanje.

Za več informacij o storitvah Mobitel obiščite Telekomov center, 
www.mobitel.si ali pokličite brezplačno številko

041 700 700 ali 080 8000.
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Samsung in Visa za mobilno 
plačevanje na OI 2012 
Podjetji Samsung Electronics in Visa sta oznanili, da bo 
Samsung Galaxy S III, zadnja naprava v nizu inovacij na po-
dročju pametnih telefonov, Samsungov olimpijski telefon 
v času iger v Londonu 2012. Serija bo omogočala uporabo 
Visine aplikacije za mobilno plačevanje Visa payWave in bo 
na voljo športnikom, ki jih sponzorirata Samsung ali Visa. 
Plačevati bo možno na tisoč drobnoprodajnih mestih v 
Londonu. Samsungov olimpijski telefon za London omogo-
ča uporabo tehnologije brezstičnega plačevanja na bližino 
(NFC) in tako pomeni naslednji korak v partnerstvu med 
dvema globalnima sponzorjema olimpijade, katerih sodelo-
vanje širi razpoložljivost komercialnega mobilnega plačeva-
nja po svetu. 

Brezžični vmesnik za Nikon SLR
Nikon je skupaj z novim DSLR-fotoaparatom D3200 predstavil 
vmesnik za DSLR-fotoaparate WU-1a, ki omogoča neposredno 
Wi-Fi-povezavo s pametnim telefonom ali tabličnim računal-
nikom brez uporabe zunanje dostopne točke. Prek brezplačne 
aplikacije Wireless Mobile Adapter Utility, dosegljive na spleti-
šču Google Play, je na voljo možnost predogleda posnetka in 
proženje fotoaparata. Vmesnik omogoča tudi hitro posredova-
nje fotografij prijateljem prek družabnih omrežij, arhiviranje in 
varnostno kopiranje fotografij ali videoposnetkov na mobilno 
napravo. Aplikacija je trenutno na voljo za mobilne naprave z 
Androidom – pri pametnih telefonih se zahteva različica vsaj 
2.3, pri tablicah pa vsaj 3.0. 

Prihajajo rešitve, ki bodo dodobra 
spremenile naše življenje in komuniciranje

Pri elektronskem poslo-
vanju večina podjetij in po-
nudnikov govori o elektron-
skem odobravanju prejetih 
računov, a e-poslovanje je 
bistveno več kot to. Ne samo 
da zamenjuje nosilce za izme-
njavo poslovnih informacij iz 
papirnih dokumentov v elek-
tronske zapise, odpira tudi 
možnosti za povsem nov na-
čin izvajanja poslovnih pro-
cesov, tak, ki je preglednejši, 
hitrejši in kakovostnejši – za-
radi manjšega števila napak. 
Vse skupaj pomeni tudi to, 
da je e-poslovanje cenejše v 
primerjavi s tradicionalnim 
papirnim, hkrati pa omogoča 
uvedbo dodatnih storitev za 
kupce, ki lahko konec dneva 
ustvarjajo novo konkurenčno 
prednost.

Dober primer, ki potrju-
je, da e-poslovanje pomeni 
predvsem razvoj informa-
cijskega sistema v smeri av-
tomatizacije procesov, zni-
ževanja stroškov in razvoja 
novih informacijskih stori-
tev za poslovne partnerje, 
je Adria Mobil. Tudi tam so 
se e-poslovanja lotili s tako 
imenovano elektronsko likvi-
dacijo računov, ki temelji na 
obdelavi skeniranih prejetih 
računov, vendar je evolucija 
e-poslovanja izbrala svojevr-
stno pot. 

Likvidatura prejetih 
računov še čaka

Potem ko so se v letu 
2000 začeli pripravljati na 
obdelavo skeniranih preje-
tih računov, so že leta 2007 
uvedli tudi sprejemanje elek-
tronskih računov v formatu 
e-Slog. »Zaradi velikega šte-
vila pozicij smo najprej uve-
dli elektronsko materialno 
likvidaturo, kjer so se za 
naše podjetje kazali največji 
učinki. Finančna likvidatura 
prejetih računov še čaka in 
jo bomo predvidoma izvedli 
letos jeseni,« je povedala Mira 
Šetina, pomočnica generalne 
direktorice za kontroling in 
informatiko v podjetju Adria 
Mobil. V tem podjetju na leto 
prejmejo okrog 25 tisoč raču-
nov, pri čemer poslovanje z 
največjimi dobavitelji ustvar-
ja 44 odstotkov prejetih ra-
čunov in kar 80 odstotkov 
materialnih dokumentov. 
Na prejetih računih je letno 
navedenih prek 200 tisoč 
postavk, zato je bila ročna 
obdelava papirnih računov 
zelo zamudna, hkrati pa je 
dopuščala napake. Gre za to, 
da imajo na prejetih računih 
veliko število pozicij – tudi 
več kot 600 na račun. Računi 

Z IT-rešitvami med prvimi 
podprli zunanje poslovanje

[ PRIMER IZ PRAKSE]  E-poslovanje v Adrii Mobil

Z elektronskim izvaja-
njem notranjih in zuna-
njih procesov podjetja 
povečujejo produktivnost 
in kakovost poslovanja 
ter bolje skrbijo za 
poslovne partnerje.

v standardnem XML zapisu 
e-Slog so jim omogočili bi-
stveno poenostavitev in pohi-
tritev dela ter predvsem manj 
napak, saj postavke na raču-
nih laže vzporejajo s ceniki 
in jih samodejno prenašajo 
v sistem za materialno poslo-
vanje – brez ročne obdelave 
podatkov.

E-poslovanje s partnerji
Adria Mobil je med prvimi 

slovenskimi podjetji, ki je z 
informacijskimi rešitvami 
podprla tudi zunanje poslo-
vanje. Tako so distributer-
jem ponudili spletni center 
– sistem za naročanje gotovih 
izdelkov prek spleta (Connec-
ting Adria network). S tem 
sistemom so poenostavili in 
skrajšali proces ter čas na-
ročanja gotovih izdelkov ter 
hkrati ponudili distributer-
jem vpogled v naročila in sa-
mo načrtovanje naročil. Kup-

cem je na voljo tudi spletni 
katalog, s katerim so podprli 
spletno aktiviranje garancij 
in uveljavljanje reklamacij 
kakor tudi elektronsko na-
ročanje rezervnih delov.

Drugi pomembni del je 
e-poslovanje z dobavitelji, 
kjer so vzpostavili spletni 
naročniški sistem za dobavi-
telje (online supply center). 
Ta dobaviteljem omogoča 
vpogled in potrjevanje na-
ročil prek spleta, njegova 
glavna prednost pa je, da 
dobijo tudi vpogled v celoten 
cikel obravnave naročila po 
različnih kriterijih, od vpisa 
in potrditve do konca dobav-
ne verige.

Spremljanje tehničnih 
sprememb

Zaradi kompleksnosti 
izdelkov, prilagajanja zahte-
vam kupcev ter oblikovnih 
in tehničnih izboljšav je za 

Adrio Mobil eden ključnih 
procesov upravljanje teh-
nične dokumentacije. Zato 
so informacijsko podprli tudi 
proces obvladovanja tehnič-
nih sprememb. Postopek se 
je v preteklosti izvajal ročno 
s pomočjo natisnjenih obraz-
cev, dokumentacije in ročnih 
evidenc, ki jih je obvladovala 
odgovorna oseba v sektorju 
razvoja. Z uvedbo omenjene 
rešitve so prihranili veliko 
časa, ki ga morajo za obrav-
navo predloga za spremembo 
tehnične zahteve nameniti 
vse vpletene osebe. Zdaj se 
vse informacije o posamezni 
tehnični spremembi nahajajo 
na enem mestu v elektron-
ski obliki skupaj z načrti in 
drugo dokumentacijo, ki je 
bila predmet spremembe. S 
to tehnologijo je vzpostavlje-
na tudi visoka raven varno-
sti in zaupnosti podatkov in 
informacij.

��� »Zaradi velikega števila pozicij smo najprej uvedli elektronsko materialno likvidaturo, kjer so 
se za naše podjetje kazali največji učinki. Finančna likvidatura prejetih računov še čaka in jo bomo 
predvidoma izvedli letos jeseni,« je povedala Mira Šetina, pomočnica generalne direktorice za 
kontroling in informatiko v podjetju Adria Mobil. 

��� Med vrsto internih procesov, ki jih v Adrii Mobil izvajajo elektronsko, so denimo pregled in po-
trjevanje ponudb, odobravanje pobud za nabavo novih osnovnih sredstev ter spremljanje sklepov 
in nalog s sestankov. Letos načrtujejo še uvedbo sistema za elektronsko odobravanje vzorcev v 
procesu obvladovanja kakovosti.
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[ INTERVJU]  Dr. Urban Sedlar o povezanosti oblaka in telekomunikacij

Aplikacije prinašajo pamet 
v svet telekomunikacij
Računalništvo v oblaku je 
področju telekomunikacij 
dalo še dodatno širino. 
A z novimi tehnologijami 
in načini uporabe pri-
hajajo vedno novi izzivi, 
predvsem za ponudnike 
storitev. O teh smo se 
pogovarjali z dr. Urbanom 
Sedlarjem, raziskovalcem 
Laboratorija za telekomu-
nikacije na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani.

Kako računalništvo v 
oblaku spreminja 
telekomunikacije?
Računalništvo v oblaku je s tele-
komunikacijami tesno povezano. 
Ker je oblak za kuliso zgolj odda-
ljen računalnik v podatkovnem 
centru, bi bili brez telekomuni-
kacijskega omrežja vsi podatki na 
njem nedostopni in posledično 
neuporabni. Tako je za dobro 
uporabniško izkušnjo storitev 
v oblaku ključnega pomena 
dobro omrežje z velikimi pre-
nosnimi zmogljivostmi, majh-
nimi zakasnitvami in zadovolji-
vo kakovostjo storitve. Takšne 
zahteve pomembno vplivajo na 
razvoj in napredek telekomu-
nikacij. Po drugi strani pa tudi 
računalništvo v oblaku premika 
tehnološke meje skalabilnosti 
in virtualizacije, marsikatera 
tehnologija s tega področja se 
je izkazala kot uporabna tudi v 
svetu telekomunikacij.

Kakšne priložnosti torej 
ponuja tehnologija oblaka na 
področju telekomunikacij?
Ker danes večina najsodobnejših 
operaterskih storitev (telefonija, 
televizija in prenos podatkov) de-
luje prek internetnega protokola 
(IP), so s tem praktično skoraj 
vsa telekomunikacijska omrežja 
po funkcionalnosti postala raču-
nalniška omrežja. Že samo ime 
pove, da je pomemben gradnik 
v takšnih omrežjih računalnik, 
katerega univerzalnost danes 
lahko nadomesti vse – od te-
lefonske centrale do opreme v 
TV-studiu. In ravno oblak pri-
naša možnost za fleksibilno in 
skalabilno uporabo velikega šte-
vila računalnikov, kar ima lahko 
neposreden vpliv na skoraj vse 
telekomunikacijske sisteme; 
ponudnik telekomunikacijskih 
storitev lahko uporabi tehnologi-
je računalništva v oblaku, s čimer 
si zniža stroške nakupa in vzdrže-
vanja strojne opreme, poleg tega 
pa različni modeli računalništva 
v oblaku prinašajo tudi možnost 
za dodatno ponudbo na strani 
operaterjev. 

Kakšne strategije ubirajo 
ponudniki telekomunikacij-
skih storitev pri razvoju 
poslovanja?
Številni ponudniki spoznavajo, 
da zagotavljanje enostavnih 
komunikacijskih storitev ni več 

uu Večina komunikacijskih 
sistemov je prešla na 
internetni protokol, ki 
je omogočil poenotenje 
in konvergenco različnih 
storitev.
  � Tako pravi dr. Urban Sedlar, raziskovalec v Laboratoriju za 

telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

dovolj, saj so te postale že nekaj 
tako običajnega, da jih lahko 
primerjamo z elektriko. Pri ra-
zvoju poslovanja ima tako po-
nudnik dve možnosti: bodisi se 
osredotočiti na poceni in učin-
kovito zagotavljanje osnovnega 
nabora storitev ali pa ustvarjati 
dodano vrednost s ponudbo no-
vih naprednih storitev, aplikacij 
in vsebin. Prvo možnost lahko 
primerjamo z nizkocenovnimi 
letalskimi ponudniki, ki po-
skušajo skrčiti vse nepotrebne 
stroške in maksimizirati učinko-
vitost poslovanja; za tak pristop 
v svetu telekomunikacij zadošča 
majhna in učinkovita ekipa, ki ob 
ustrezni stopnji avtomatizacije 
in organizacije lahko zagotavlja 
zadovoljivo in ugodno ponudbo, 

ponudnik pa še vedno ustvarja 
dobiček. Druga možnost je, 
da ponudnik komunikacij-
skih storitev poleg golega 
cevovoda ponudi še dodaten 
nabor storitev z višjo dodano 

vrednostjo. Tipični primeri 
takšnih storitev so s področij 

zagotavljanja kakovosti storitve 
in uporabniške izkušnje, hrambe 
in obdelave podatkov, pametnih 
energetskih omrežij, e-izobra-

ževanja, e-zdravja, množičnih 
senzorskih omrežij, pametnega 
doma in podobno. Pomemben 
element ponudbe za telekome 
2.0 je ravno področje platform, 

kjer ima uveljavljen operater 
številne prednosti pred 

običajnimi podjetji, 
zlasti bazo na-

ročnikov in 
n j i h o v o 
zaupanje, 
že vzpo-
stavljen 
k a n a l 
zaraču-
navanja, 
s t r o g a 
m e r i l a 

varova-
nja po-

datkov ter 
spoštova-

nje lokalne 
zakonodaje.

Komuni-
kacije očitno 

postajajo vse 
bolj pametne. 

Kaj jim v praksi 
vdahne pamet?

Pamet jim vdah-
nejo aplikacije ali 

programska logika, ki 
je nameščena bodisi 
pri ponudniku bodisi 

pri uporabniku. 
To samo po 

sebi ni nič 
novega, 
vendar 
pa se je 
s p r e -

Direktor FrodXa Igor Pau-
letič je ob odprtju foruma pou-
daril, da IT ne bo preživljal več 
toliko ljudi, kot jih je v najboljših 
letih. Vrhunec smo že zdavnaj 
dosegli. In razlog ni (zgolj) v 
gospodarski krizi. Bolj ko se 
standardizirajo informacijske 
rešitve, ki jih uporabljamo v 
svojem poslu in življenju, bolj-
še so možnosti, da se preselijo 
v oblak. In bolj ko smo s svojim 
IT v oblaku, manj govorimo o 
rešitvah, manj se ukvarjamo z 
informatiki, manj se ukvarjamo 
sami s seboj. In to je dobro za 
razvoj poslovanja.

Ko bomo enkrat prišli do 
tega, da ne bomo več poznali 
pojma »informacijska rešitev«, 
smo zmagali, je prepričan Pau-
letič. Tudi vprašanje varnosti in 
ohranjanja zaupnosti, ki osta-
ja kot ključni argument, da ne 
spreminjamo svojih pristopov, 
je večinoma prenapihnjeno. 
No, in ko se bomo o IT nehali 

Učim se delati nekaj 
novega. Vi še ne?
Podjetje FrodX je 17. maja 
2012 na ljubljanskem 
gradu pripravilo zaključni 
dogodek FrodX Foruma 
o razvoju informacijske 
družbe. O temi »IT kot 
javni servis« so v FrodXu 
spodbudili javno razpravo 
med vplivnimi ljudmi in 
misleci v Sloveniji. Povabili 
so jih, da svoje razmišljanje 
objavijo v blogu in enomi-
nutnem videoprispevku na 
059FrodX.tv.

pogovarjati na način, kot se še 
vedno pogovarjamo, in bomo in-
formatiko doživljali in razumeli 
kot običajen telefonski pogovor, 
takrat bomo verjetno lahko rekli, 
da živimo v informacijski družbi. 
Do tja pa v resnici žal še ni tako 
zelo blizu.

»Čeprav bomo takrat bistve-
no bolj odvisni od svojih informa-
cijskih asistentov, sem prepričan, 
da bo za to skrbelo bistveno manj 
ljudi. Sploh v Sloveniji. Dobava 
takšnih storitev bo večinoma 
globalizirana in vedno več se 
nas bo moralo iz industrije IT 
preusmeriti v ekologijo, zdra-
vstvo in turizem. Jaz se na to že 
pripravljam. FrodX Forum je bil 
en korak v to smer. Še več jih       b o 
...«  dodaja Pauletič.

  � »Ko bomo enkrat prišli do 
tega, da ne bomo več poznali 
pojma informacijska rešitev, 
smo zmagali,« meni direktor 
FrodXa Igor Pauletič.
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[ INTERVJU]  Dr. Urban Sedlar o povezanosti oblaka in telekomunikacij

Aplikacije prinašajo pamet 
v svet telekomunikacij

menil ekosistem, v katerega so te 
aplikacije umeščene. V preteklo-
sti smo za komunikacije upora-
bljali povsem ločena omrežja in 
ločene naprave. Komunikacijski 
sistemi so bili tipično zaprti, zato 
so lahko nove aplikacije razvi-
jali le specializirani razvijalci, 
razvoj pa je bil kompleksen in 
zamuden. Danes pa je večina 
komunikacijskih sistemov pre-
šla na internetni protokol, ki je 
omogočil poenotenje in konver-
genco različnih storitev. Obenem 
so po vzoru svetovnega spleta 
številni komunikacijski sistemi 
omogočili enostaven dostop do 
storitev prek odprtih vmesnikov, 
kar je pritegnilo široke množice 
internetnih razvijalcev. Danes je 
tako razvoj pametnih komuni-
kacijskih aplikacij preprostejši, 
število razvijalcev pa mnogo 
večje kot nekoč.

Vse več ponudnikov tele-
komunikacij se posveča po-
nujanju storitev iz oblaka 
poslovnim uporabnikom. Gre 
predvsem za zmogljivosti 
hrambe in obdelave podatkov. 
Je to le modna muha ali pa 
bodo te storitve razvijali še 
naprej in v širino?
Te storitve se bodo zagotovo 
razvijale še naprej. Pomemben 
razlog je, da je najem zmogljivosti 
lahko precej cenejši in zaneslji-
vejši od lastne infrastrukture. 
Poleg tega ima ponudnik takšnih 
storitev na voljo strokovno ose-
bje, ki je bolje usposobljeno za 
vzdrževanje, nadgradnje in av-
tomatizacijo delovanja takšnih 
kompleksnih sistemov. Upo-
rabniki z izbiro storitev v obla-
ku obidejo potrebo po nakupu 
in vzdrževanju lastne opreme, 
pridobijo pa možnost hitre rasti, 
visoko stopnjo razpoložljivosti in 
elastično skalabilnost. Slednje 
pomeni, da je najete zmogljivosti 
mogoče hitro povečati in tudi hi-
tro zmanjšati. Zlasti zadnja mo-
žnost pri nakupu lastne opreme 
ne obstaja, če torej opremo na-
jamemo, nam to lahko prinese 
velik prihranek, ko se potreba po 
zmogljivosti zmanjša.

So domači ponudniki tele-
komunikacijskih storitev iz 
oblaka lahko konkurenčni na 
tujih trgih?
Menim, da s ponudbo infra-
strukture kot storitve ne morejo 
konkurirati. Ekonomija velikih 
količin pri največjih svetovnih 
ponudnikih je razlog za precej-
šnje popuste pri nakupu strojne 
opreme, električne energije in 
zakupu omrežnih zmogljivosti. 
Skali, na kakršni delujejo Ama-
zon, Google ali Rackspace, ne 
morejo konkurirati niti drugi 
svetovni velikani. Slovenska pod-
jetja lahko tujim z infrastrukturo 
konkurirajo zgolj na domačem 
trgu, in sicer z geslom »podatki 
ostanejo v Sloveniji«. Dokler na 

tem področju ne bo globalno 
sprejete regulative, bodo vsaj 
večji poslovni uporabniki precej 
nezaupljivi do velikih ameriških 
podjetij, ki pogosto zelo ohlapno 
upoštevajo evropsko zakonoda-
jo. Nasprotno pa je pri ponudbi 
platforme ali programske opre-
me kot storitve zgodba povsem 
drugačna. Tu je že danes veliko 
uspešnih malih podjetij, ki ponu-
jajo nišne storitve; med njimi je 
tudi nekaj slovenskih, ki doka-
zujejo, da je mogoče storitve na 
podlagi tehnologij v oblaku uspe-
šno ponujati tudi globalno. Prav 
na področju razvoja inovativnih 
platform in aplikacij smo že več 
let dejavni tudi v Laboratoriju za 
telekomunikacije na Fakulteti za 
elektrotehniko.

Lahko komunikacijska 
omrežja zaradi omejenih 
zmogljivosti postanejo ozko 
grlo za razvoj računalništva 
v oblaku?
Da, vsekakor. Predvsem zaradi 
razmaha multimedijskih sto-
ritev so v zelo kratkem času 
zahteve po pasovni širini ek-
splodirale. Če navedem realen 
primer: že varnostna kopija 100 
gigabajtov podatkov v oblak z 
danes običajno hitrostjo preno-
sa en megabit na sekundo bi za 
prenos potrebovala kar devet 
dni. Sto gigabajtov podatkov da-
nes ni veliko, saj je možno kupiti 
že diske velikosti tri tisoč giga-
bajtov. Za zares podatkovno in-
tenzivne scenarije, kjer je treba 
v oblak naložiti denimo petabajt 
(milijon gigabajtov) podatkov, 
pa to pomeni resen problem, 
ki ga nekateri ponudniki rešu-
jejo kar z možnostjo pošiljanja 
trdih diskov po pošti – na pri-
mer Amazon s storitvijo AWS 
Import/Export. Njihov moto je 
»ne podcenjujte pasovne širine 
poštnega nabiralnika«.

Kdaj lahko pričakujemo 
naslednji velik preskok, de-
nimo Telekomunikacije 2.0 
ali pa Oblak 2.0? Kaj bo ta 
prinesel?
Koncepti računalništva v oblaku 
ponujajo še ogromne možnosti, 
hkrati pa jih pesti še veliko ne-
rešenih vprašanj. To so zago-
tavljanje varnosti, zasebnosti, 
regulativa na globalni ravni in 
standardizacija, ki bo omogočala 
odprtost in svobodno menjavo 
ponudnika. Ko bodo te težave 
zadovoljivo rešene, se bo razvoj 
aplikacij razširil tudi na številna 
dokaj občutljiva področja. Apli-
kacije, ki temeljijo na obdelavi 
ogromnih količin podatkov in 
paradigmah interneta stvari, 
bodo povzročile revolucijo v e-
-zdravstvu, pametnih domovih, 
energetskih omrežjih, komuni-
kacijah in še mnogih drugih po-
dročjih. Tako lahko z gotovostjo 
rečemo, da najboljše aplikacije in 
storitve šele pridejo.

Arctur-1 in simulacije 
podnebnih sprememb
V mednarodnem središču za teoretično fiziko Abdus Salam 
ICTP v Trstu je potekala konferenca »6th Workshop on the 
Theory & Use of Regional Climate Models«, namenjena upo-
rabnikom paketa RegCM4, znanstvenikom in podiplomskim 
študentom s področij atmosferske fizike, dinamike atmos-
fere, klimatologije, oceanografije, fizike in matematike. 
Velik pomen povezanosti različnih dejavnikov v lokalnem 
podnebnem sistemu in njihov vpliv na podnebne spremem-
be so tudi razlog, da so v ICTP razvili sodoben simulacijski 
paket za klimatsko modeliranje RegCM4, ki upošteva tudi 
vpliv oceanov, kemijskih lastnosti zraka in biosfere. Novo-
goriška družba Arctur se je konferenci pridružila s svojim 
superračunalnikom Arctur-1, na katerem so v sodelovanju 
s partnerskim podjetjem Exact Lab iz Trsta in raziskovalci 
iz ICTP namestili zadnjo različico paketa RegCM4, ki je bila 
tako na voljo udeležencem konference. Uporabniki pa so 
obenem lahko spoznali tudi izjemno zmogljivo novogoriško 
infrastrukturo v neposredni bližini Trsta.

HP predstavil novi nabor 
poslovnih osebnih računalnikov
Podjetje HP je ponudbo računalnikov razširilo z več kot 20 
novimi izdelki, zasnovanimi za zahteve končnih uporabnikov 
in informacijskih oddelkov. Med predstavljenimi izdelki so tudi 

novi sistemi Ultrabook za podjetja, vključno s prvim HP-jevim 
vrhunskim prenosnikom za poslovne uporabnike HP EliteBook 
Folio 9470m, prenosniki družine HP EliteBook p, zasnovani 
za skladnost s standardi MIL-STD 810G glede vibracij, prahu, 
višine, temperatur in padcev, ter tudi dve družini namiznih 
osebnih računalnikov, HP Compaq Pro 6300 in HP Compaq 
Elite 8300. Vsi izdelki združujejo varnost, preprosto upravlja-
nje, prilagodljivost in zanesljivost. Predstavili so tudi novo 
programsko opremo – namestitveno sliko HP Premier Image 
za preprostejšo in hitrejšo uporabniško izkušnjo z enostavno 
vpeljavo ter HP BIOS Protection, ki na ravni strojne opreme 
zagotavlja zaščito pred virusi in drugimi grožnjami.

Telefonija VoIP osvaja svet, tudi 
Slovenijo
Na svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki je 
bil 17. maja, je podjetje Gigaset opozorilo na prednosti svetov-
nega spleta in naprednih komunikacijskih tehnologij. V zadnjem 
času razcvet doživlja telefonija VoIP, ki jo prištevamo med najhi-
treje rastoče svetovne tehnologije. Njena priljubljenost narašča 
tudi v Sloveniji, kjer je na koncu leta 2011 dosegla 46,6-odstotni 
delež. Skupno število rezidenčnih in poslovnih telefonskih 
priključkov VoIP je konec leta 2011 znašalo 370.903, kar je 
3,4 odstotka več kot četrtletje prej. Operaterji telefonijo VoIP 
praviloma ponujajo v cenovno ugodnih paketih, v kombinaciji 
z drugimi komunikacijskimi storitvami. V zadnji četrtini leta 
2011 je v Sloveniji delovalo 11 operaterjev, ki na trgu ponujajo 
storitev telefonije VoIP. V njihovi ponudbi je na voljo pestra izbira 
hibridnih telefonov, kakršen je denimo C610 IP podjetja Gigaset, 
ki je med prvimi prepoznalo prednosti telefonije VoIP. 

Na kratko
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Koroška 20, 4000 Kranj
tel.: 04/28 00 450, 04/28 00 452
fax: 04/28 00 455

www.kron-telekom.si
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●KRON Connect: osnovna ponudba, ki zajema 
enostavne in cenovno privlačne komunikacije v 
IP okolju (IP telefonija)

●KRON Connect - Video:
sodobne videokonferenčne rešitve

●KRON Connect - Hospitality:
komunikacijske rešitve za hotele, domove starejših
občanov, bolnišnice, welnes centre...

●KRON Connect - Sporočilni sistemi:
enostavna uporaba, spletno upravljanje

Storitev v oblaku Kron Connect vključuje uporabo
različnih sodobnih komunikacijskih orodij in ope-
raterskih storitev v javnem omrežju. Namenjena je
poslovnim uporabnikom in omogoča kvalitetne,
zanesljive ter stroškovno optimizirane komunikacije.
S sodobnimi komunikacijskimi rešitvami omogo-
čamo boljše delovne pogoje v podjetjih in družbah,
s tem pa posledično tudi boljšo organiziranost in
hitrejšo odzivnost na zahteve strank.

Celovita paleta 
komunikacijskih rešitev 
v oblaku

ad&d: Marko Tušek

Poslovne 
komunikacije v oblaku
GOStujOčI kOmeNtAR
Vladimir Arizanovič
ikt@finance.si

Z dokončno uveljavi-
tvijo IP-omrežij kot 
enotne infrastruk-
ture se izjemno 

hitro razvijajo tudi komu-
nikacijske storitve. Kon-
vergenca komunikacijskih 
storitev, ki smo ji priče, bo v 
izredno kratkem času v ce-
loto povezala tako različne 
sisteme, kot so komunika-
cije, splet in televizija. De-
litev na poslovne in javne 
komunikacijske sisteme 
se presega, saj prehajamo 
v enotno komunikacijsko 
arhitekturo, kar lepo vidi-
mo na primeru selitve vse 
večjega števila storitev v 
javne ali zasebne oblake. 

Nove generacije upo-
rabnikov pričakujejo 
inovativne storitve, zato 
bodo morali ponudniki 
rešitev v prihodnje bi-
stveno bolje prisluhniti 
njihovim željam. Nekate-
ri poslovni uporabniki že 
danes delajo v virtualnem 
komunikacijskem okolju z 
glasovnimi, podatkovnimi 
in interaktivnimi storitva-
mi, ki bo v prihodnjih letih 
še precej bolj razširjeno. 
Svoje bodo k tej širitvi 
dodale tudi storitve, ki 
postajajo čedalje bolj ce-
novno dostopne. 

Temelj komunikacij bo-
do kmalu predstavljale IP 
poslovne komunikacijske 
rešitve v oblaku (Cloud IP 
PBX), ki ne podpirajo samo 
glasovne in videokomuni-
kacije, ampak združujejo 
vse komunikacijske kanale 
v poenoteno komunikacij-
sko platformo, ki podpira 

tudi interaktivne multime-
dijske storitve.

Med najbolj izraziti-
mi težnjami v poslovnih 
okoljih je tudi najem celo-
vitih rešitev za poslovne 
komunikacije. Večja po-
slovna okolja se odločajo 
predvsem za rešitev, kjer 
je poslovna telekomuni-
kacijska infrastruktura na 
njihovi lokaciji, za srednja 
in manjša podjetja pa je 
najprimernejši poslovni 
model v obliki sistema IP 
PBX v oblaku, kar pomeni, 
da je v oblaku celotna in-
frastruktura. Obe možnosti 

ponuja tudi Kron Telekom 
v rešitvi Kron Connect.

Prednosti poslovnih ko-
munikacij v oblaku so v ob-
čutnem znižanju skupnih 
stroškov lastništva (TCO), 
vzdrževanja in upravljanja 
komunikacij. Ni stroškov 
začetne naložbe, stroški 
za komunikacije se zniža-
jo tudi za polovico. Veliko 
prednost uporabniki vidi-
jo tudi v prilagodljivosti, 
skalabilnosti, geografski 
neomejenosti in mobilno-
sti teh rešitev in storitvah, 
oblikovanih po meri upo-
rabnika. Rešitev Kron Con-
nect je danes že v uporabi v 
več podjetjih, šolstvu, zdra-
vstvu, domovih za starejše 
občane in hotelih. Uporab-
nikom lahko hkrati ponuja 
najsodobnejše interaktivne 
multimedijske storitve z 
interaktivno spletno tele-
vizijo, interaktivnim ogla-
ševanjem ali sporočanjem 
in podporo inovativnim 
storitvam s področja izo-
braževanja, konferenčnim 
dogodkom ter regionalne-
mu informiranju.

Kron Connect je zelo 
prilagodljiva IP komuni-
kacijska storitev, ki omo-
goča transparentno komu-
nikacijo tudi v lokacijsko 
razpršenih podjetjih in 
zmanjša njihove naložbe 
v infrastrukturo. Hkrati iz-
boljša upravljanje odnosov 
s strankami, splošno pro-
duktivnost in učinkovitost 
poslovanja. Kron Telekom 
s svojimi inovativnimi kon-
vergentnimi komunikacij-
skimi rešitvami namreč tr-
dno sledi motu »Narediti 
več z manj«. 

uu temelj 
komunikacij 
bodo kmalu 
IP poslovne 
komunikacijske 
rešitve v 
oblaku, ki vse 
komunikacijske 
kanale 
združujejo v 
poenoteno 
komunikacijsko 
platformo.

  � Vladimir Arizanovič je di-
rektor za razvoj poslov v pod-
jetju Kron Telekom, d. o. o.

Virtualne in elastične telekomunikacije
Operaterji bi se morali usmeriti v ponujanje elastične telekomunikacijske infrastruk-
ture, ne IT-infrastrukture

Poslovnih uporabnikov 
pač ne zanima, kdo jim po-
nuja virtualno infrastruk-
turo. Zanje so pomembni 
dejavniki le cena, inovacije 
in podpora. Po pravici po-
vedano, lahko operaterji v 
tej globalni tekmi izbolj-
šajo le slednjo, kar pa ne 
utegne biti dovolj.

Ponudniki telekomu-
nikacijskih storitev ali 
operaterji, kot jim radi 
rečemo v Sloveniji, so se 
torej odločili za razširi-
tev svoje ponudbe s sto-
ritvami najema zmogljive 
IT-infrastrukture. Korak 
je sicer povsem logičen, 
saj morajo že zaradi po-
treb po zakonsko skladni 
hrambi telekomunikacij-
skih podatkov zgraditi 
p r avc a t e  p o d a t kov n e 
centre. Zmogljivosti in 
storitve teh centrov pa 
večina trži v obliki in-
frastrukture kot storitve, 
čeprav bi z nekaj prila-
goditvami svojo ponudbo 
kaj hitro lahko še precej 
izboljšali.

Elastična infrastruktura
Operaterji, ki premore-

jo tako fiksna kot mobilna 
omrežja, so pri tem v ve-
liki prednosti. Vendar pa 
bi se morali osredotočiti 
na ponujanje elastične in-
frastrukture kot elastične 
telekomunikacijske infra-
strukture in ne IT-infra-
strukture, kot to počnejo 
ta hip. Imajo namreč vse 
možnosti, da oblikujejo 
ponudbo elastične teleko-
munikacijske infrastruk-
ture, ki bo dostopna na 
klik in bo samodejno ska-
labilna. Samo pomislimo 
na morje zanimivih stori-
tev, ki bi jih lahko ponudi-
li poslovnim in domačim 
uporabnikom.

Primer priljubljene 
TV-oddaje

Če za primer delova-
nja elastične telekomu-
nikacijske infrastrukture 
vzamemo priljubljeno TV-
-oddajo, v kateri si želijo, 
da bi polovica državlja-
nov prek kratkih sporočil 
SMS glasovala za svojega 
favorita (glasbenika, pev-
ca ali drugega talenta), bi 
bila rešitev denimo, da bi 
televizija pri operaterju za-
kupila aplikacijo v obliki 
virtualnega centra SMS. Ta 
storitev med neaktivnostjo 
denimo porablja le majcen 
delež strežniške moči, ko 
pa pride trenutek za glaso-
vanje, se aktivirajo še do-
datni strežniki (denimo 10 

Številni ponudniki teleko-
munikacijskih storitev so 
v zadnjem času zaposleni 
z gradnjo zasebnih obla-
kov in ponujanjem infra-
strukture kot storitve. Za 
večino njih se ta scenarij 
ne bo končal posebno 
dobro, saj so glavni vlak 
že zamudili.

ali 20), ki tako »prebavijo« 
naval sporočil, ki sledi. Še 
več, za omenjene dodatne 
strežnike ni pogoj, da so del 
operaterjevega zasebnega 
oblaka, temveč jih lahko 
operater najame pri dru-
gem ponudniku – in to le za 
uro ali dve ter seveda plača 
po dejanski uporabi.

Tehničnih zadržkov ni več
Virtualne in predvsem 

elastične telekomunikacije 
lahko s tehnologijami raču-
nalništva v oblaku močno 
poenostavijo in pohitrijo 
pripravo in uporabo tele-
komunikacijskih storitev. 
Njihov glavni cilj je odprava 
slabo izkoriščenih in po-
sledično dragih strojnih 

rešitev v poslovnih oko-
ljih. Omrežja so danes 
že dovolj zmogljiva, da 
lahko prebavijo opisano 
»specializacijo« opravil, 
o uspehu ponudnikov 
omenjenih storitev pa 
bosta v grobem odločali 
le dve stvari: privlačnost 
storitev za uporabnike 
in njihovo zaupanje v te 
rešitve. Tehničnih zadrž-
kov namreč ni več, saj so 
tehnologije virtualizacije, 
distribuiranih sistemov in 
računalniških grozdov že 
dokazale, da lahko izpol-
nijo tudi najzahtevnejše 
kriterije s področja zane-
sljivosti delovanja, zmo-
gljivosti, razpoložljivosti 
in skalabilnosti.
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Ali se mi je zdela zamenjava ponudnika
poslovne telefonije drzna odločitev?
Pri takih argumentih je 
drzno to vprašanje.

zahtevajte osebnega svetovalca AMIS družba za telekomunikacije d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

080 20 10 www.amis.net/poslovnatelefonija

GARANCIJA ZADOVOLJSTVA
Zagotavljamo vam najmanj 25 % nižje stroške, če klasično telefonijo zamenjate z Amis poslovno telefonijo. 

Vse potrebno za zamenjavo  
operaterja in vzpostavitev sistema  vam uredimo mi. 

amis
poslovna telefonija
z argumenti

In kaj pravijo argumenti?
•   Poslovno telefonijo v svojem podjetju 

lahko zamenjate brez stroškov in 
brez investicije v opremo.

•   Amis poslovna telefonija omogoča 
vse funkcionalnosti hišnih central 
in se vedno prilagodi vašim potrebam.

•   Zagotavlja vam popolno mobilnost 
in zanesljivost v vseh situacijah.

•   Z Amisom je lahko vaša poslovna telefonija 
tudi do 50 % cenejša.

•   Softphone - omogočena je telefonska 
komunikacija preko računalnika ali pametnega  
telefona tudi kadar se nahajate izven pisarne.

•   Neprestano, 24 ur na dan, je poslovnim 
uporabnikom za pomoč in podporo 
na voljo posebna ekipa IT-strokovnjakov.

GARANCIJA ZADOVOLJSTVA
Zagotavljamo vam 
stroške

PRIHRANITE

25 %
IN VEČ!

Družba Amis je danes najbolj 
napreden ponudnik telekomu-
nikacijskih storitev v Sloveniji. 
Svojo tehnološko in poslovno 
naprednost dokazuje prav 
na področju najzahtevnejših 
uporabnikov – poslovnih na-
ročnikov. V poslovnih okoljih 
namreč povprečno delovanje ni 
dovolj dobro, šteje le kakovostna 
komunikacija, ki je popolnoma 
prilagojena potrebam posame-
znega podjetja.

Zajamčeni prihranki 
Poslovna telefonija Amis 

Xpert kot prva v Sloveniji v 
okviru posebne ponudbe po-
nuja jamstvo na doseganje pri-
hrankov pri prehodu s klasične 
telefonije, in sicer vsaj 25-odsto-
tni prihranek skupnih stroškov 
komuniciranja. Amis, ki je letos 
začel ponujati tudi mobilno te-
lefonijo AmisMobil, je poskrbel 
tudi za fiksno-mobilno konver-

Preprosto boljša poslovna telefonija
Ob prehodu s klasične 
na IP-telefonijo lahko 
podjetja brez začetne 
naložbe znatno znižajo 
fiksne mesečne stroške 
naročnin in pogovorov 
v vsa omrežja – tudi do 
70 odstotkov. Poudariti 
velja, da so cene 
klicev v vsa domača in 
mednarodna omrežja, še 
posebno mobilna, prek 
IP-telefonije občutno 
nižje od cen klicev prek 
klasične telefonije. A 
tu se prihranki šele 
začnejo.

genco. Tako svojim uporabni-
kom omogoča brezplačne klice 
med velikim fiksnim in mobil-
nim omrežjem – v tem prime-
ru omrežjema Amis in Simobil. 
Pri klicih v preostala omrežja pa 
naročnik plača natančno toli-
ko govornega prometa, kot ga 
je dejansko naredil (sekundni 
obračunski interval).

Večja produktivnost
Amis Xpert se integrira v 

informacijsko-komunikacijski 
sistem slehernega podjetja in 
zaposlenim omogoča večjo pro-
duktivnost, saj ti lahko opravlja-
jo klice kar z delovnega namizja 
in so dosegljivi kjerkoli kljub 
uporabi različnih mobilnih 
naprav. Vsakemu uporabniku 
ponuja upravljanje njegovega 
telefonskega priključka prek 
spletnega vmesnika, kjer si lah-
ko spremeni nastavitve, nalaga 
posnetke, upravlja glasovne po-

snetke ... Še več, komunikacija 
med poslovnimi enotami pod-
jetja in znotraj njih je v celoti 
brezplačna. 

Ponudba poslovne telefonije 
tako vodi ne le v znatno znižanje 
stroškov pogovorov, temveč tudi 
mesečnih naročnin in vzdrže-
vanja – stroški najema opre-
me in vzdrževanja so namreč 
že vključeni v fiksno mesečno 
naročnino. 

Hitra in preprosta menjava 
ponudnika

Amis zagotavlja zanesljiv 
prehod brez izpada delovanja 
storitev, saj Amis Xpert postavi 
vzporedno s trenutno upora-
bljano rešitvijo in najprej pre-
izkusi brezhibnost delovanja. 
Amis je kot prvi operater v 
Sloveniji uvedel tudi trinivoj-
sko tehnično pomoč 365/7/24, 
namenjeno izključno poslovnim 
uporabnikom.

   Amis pri prehodu na telefonijo Amis Xpert zagotavlja vsaj 
25-odstotni prihranek skupnih stroškov komuniciranja.

Dejstvo je, da je danes so-
dobna tehnologija del vsake 
uspešne poslovne zgodbe. 
Ker pač omogoča hitrejše, 
natančnejše, obsežnejše, 
skratka boljše poslovanje. 
A do optimalnega poslovne-
ga okolja se ne pride zgolj z 
nakupom »škatel«, temveč 
mora biti to ukrojeno po 
meri poslovanja podjetja. 
Žal večina malih in srednjih 
podjetij preprosto nima niti 
časa niti znanja, da bi poskr-
bela za takšno informacijsko-
-komunikacijsko okolje. Pri 
gradnji in sestavljanju svoje 
IKT-zgodbe, ki bi kar najbolje 
podpirala njihovo poslovanje, 
se navadno ukvarjajo s klasič-
nim načinom posodabljanja 
infrastrukture – torej odpra-
vo ozkih grl z nakupi vedno 

Storitev FlipIT je plod domačega znanja in domačih ponudnikov storitev

Sodobna informatika je 
postala del vsakdanjika in 
nas spremlja tako doma 
kot v službi. Predvsem na 
pisarniških delovnih mestih 
se prepletajo naloge, ki vklju-
čujejo uporabo komunikacij, 
telekomunikacij, računalnikov 
in strežnikov, skratka vseh 
deležnikov, ki se pospešeno 
selijo v računalniške oblake. 
Slovenska storitev FlipIT pa 
dokazuje, da tudi pisarna v 
oblaku deluje odlično.

novih naprav. A takšen način 
pomeni vedno znova visoke 
stroške naložb v opremo, ki je 
zaradi razmeroma visokih cen 
pogosto tudi nedosegljiva. Vse 
dokler klasičnega razmišljanja 
ne zamenja najemni poslovni 
model, kapitalske izdatke pa 
operativni.

Pisarna v oblaku
Danes namreč obstajajo 

rešitve v oblaku, ki podjetjem 
omogočajo povsem prilago-

dljiv IT. Te rešitve so prilago-
jene različnim dejavnostim 
in so dostopne brez dragih 
naložb. FlipIT, storitev pi-
sarne v oblaku, je plod do-
mačega znanja in domačih 
ponudnikov storitev. Poslov-
nim uporabnikom priporo-
čajo izbiro paketa Napredna 
pisarna, ki za manj kot 50 
evrov na mesec na uporab-
nika ponuja vse udobnosti 
sodobnega pisarniškega 
delovnega mesta, vključno 

z rabo poslovnih aplikacij 
(Microsoft Windows 7, pa-
ket Office), gostovanjem 
spletne strani, dostopom 
do interneta, uporabo lah-
kega odjemalca, sistemom 
izdelave varnostnih kopij, 
IP-telefonije ter večopravil-
nih tiskalnikov. Skratka vseh 
storitev »pod eno streho«, ki 
podjetjem pomagajo dose-
gati konkurenčno prednost.

Prednost upravljanih in-
formacijskih storitev, kakr-

   Poslovnim uporabnikom priporočajo izbiro paketa Napredna pisarna, ki za manj kot 50 evrov 
na mesec na uporabnika ponuja vse udobnosti sodobnega pisarniškega delovnega mesta.

šna je FlipIT, se kaže tako, da 
ima podjetje nič ali zelo ma-
lo prekinitev poslovanja. Ob 
odpovedi strojne opreme to 
v najkrajšem času, navadno v 
enem delovnem dnevu, zame-
njajo, podatki pa so medtem 
seveda varno shranjeni na po-
datkovnih strežnikih ponudni-
ka in so uporabniku takoj po 
priklopu novega računalnika 
že na voljo. Seveda lahko do 
svojega virtualnega namizja 
uporabnik dostopa tudi prek 
drugega računalnika z inter-
netno povezavo.

Mobilnost je vključena
Mobilnost de facto postaja 

konkurenčna prednost podje-
tij, vključena pa je tudi v FlipIT. 
Zaposlenim je tako omogočen 
dostop do delovnega namizja z 
vsemi aplikacijami, datotekami 
in e-pošto. Seveda s poljubne 
naprave in lokacije.

Tako kot smo danes v pa-
nogi telekomunikacij priče 
konvergenci (združevanju) fi-
ksnih in mobilnih omrežij ter 
njihovih storitev, se sorodne 
težnje kažejo tudi na področju 
računalništva. Storitve FlipIT 
gredo še dlje, saj omogoča-
jo konvergenco gostovanja 
strežnika in namizij pa tudi 
telefonije in drugih storitev. 
Koncept, poimenovan vse na 
enem mestu, pride še posebej 

do izraza prav v digitalizira-
nih pisarniških okoljih.

Ko ni nič prepuščeno 
naključju

Podjetje Virtu, ki z virtual-
nimi in fizičnimi poslovnimi 
okolji opremlja podjetja po 
vsem svetu, gradi na zmogljivi 
in zanesljivi infrastrukturi. V 
njihovih podatkovnih centrih 
ni nič prepuščeno naključju. 
Vsi gradniki in storitve so vsaj 
podvojeni, zato je možnost 
nedelovanja praktično nična. 
To tudi terjajo zahtevne po-
godbe (SLA) velikih strank. 
Zmogljivi strežniki, ki so 
namenjeni ponudbi vse-kot-
-storitev, lahko hkrati gostijo 
vsaj 2.500 navideznih namizij 
uporabnikov in so neomeje-
no razširljivi znotraj podat-
kovnega centra. Tehnologi-
je prilagajanja obremenitev 
skrbijo, da strojna oprema 
v vsakem trenutku porablja 
le minimalno količino elek-
trične energije, potrebne 
za zahtevane zmogljivosti, 
hrambo podatkov in hlaje-
nje. Vse dodatne zahteve se 
hipno vklopijo in so na voljo 
uporabnikom. Velik pomen 
pri zagotavljanju zanesljivih 
storitev informatike imajo tu-
di varnostne rešitve, kot so 
različni varnostni programi, 
filtri in požarni zidovi.

Popolna pisarna v oblaku
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Pomožni napajalnik
Pri Sonyju so razvili svojevrsten zasilni napajalnik. Naprava CycleEnergy USB je na-

mreč sestavljena iz prenosnega akumulatorja, ki lahko hkrati oddaja energijo 
dvema drugima napravama. Njegova zmogljivost je štiri tisoč miliamper 

ur, kar v praksi pomeni, da lahko napolni dva mobilna telefona, fotoa-
parata ali pa druge naprave, ki jih nanj priklopimo prek vmesnika USB. 
Še zanimivejši je dodatek v obliki vrtljive ročice, ki deluje kot dinamo, 

torej lahko uporabnik z vrtenjem ustvarja električno energijo. Tri mi-
nute vrtenja naj bi ustvarile dovolj energije za minuto telefonskega 
pogovora, če pa bi radi ustvarili dovolj energije za minutno deskanje po 
spletu prek prenosnika, boste ročico vrteli pet minut. Sony, ki prodajo 
začenja junija, bo (vsaj na Japonskem) za svoj pomožni napajalnik želel 
približno 75 evrov.
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Mestna občina Ljubljana 
se je odločila za postavitev so-
dobnega brezžičnega omrežja 
na širšem območju Ljublja-
ne ter vzpostavitev enotnega 
omrežja in povezljivosti prav-
nih subjektov, ki delujejo v 
njenem okviru, vključno s 
stacionarno IP-telefonijo. 
Brezžično omrežje WiFi, ki 
bo začelo delovati že jeseni, 
bo po končni implementaciji 
z brezžičnim signalom in do-
stopom do spleta pokrivalo 
90 odstotkov območja širšega 
središča mesta, 80 odstotkov 
naseljenega območja do ob-
voznice in 35 odstotkov preo-
stalega naseljenega območja 
do meja MOL. Omrežje bo 
sestavljalo približno 1.360 
brezžičnih točk. 

Meščani in obiskovalci 

Ljubljana dobiva največje 
brezžično omrežje v regiji

Širokopasovno omrežje, 
ki bo v celoti zgrajeno v 
dveh letih, bo na voljo 
prebivalcem in obisko-
valcem mesta Ljubljana 
ter javnim zavodom in 
podjetjem, katerih usta-
noviteljica je MOL. Sledila 
bo tudi konsolidacija 
IKT v občini, ki si tako 
obeta še učinkovitejše 
delovanje skupnih 
služb. Javno-zasebno 
partnerstvo je sklenjeno 
za obdobje desetih let in 
je največji IKT-projekt v 
zgodovini Slovenije.

Ljubljane bodo dobili doda-
tno možnost širokopasovne-
ga dostopa, ki bo komplemen-
tarna obstoječim mobilnim 
in stacionarnim omrežjem, 
med katerimi bodo izbira-
li glede na svoje potrebe in 
zahteve. Brezžično omrežje 
bo uporabnikom na voljo 
brezplačno, in sicer eno uro 
na dan. Brezplačen dostop do 
interneta prek tega omrežja 
bo omogočen tudi uporabni-
kom akademskega omrežja 
Eduroam, kar bo razveselilo 
mnoge uporabnike na fakul-
tetah, šolah in v knjižnicah.

Sodelovanje velikanov
Za tehnično implemen-

tacijo rešitve sta odgovorna 
zasebna partnerja, družbi 
Telekom Slovenije in NIL. 
Oba sta med pionirji IKT – 
Telekom Slovenije je že več 
kot dve desetletji vodilni 
domači ponudnik storitev, 
NIL pa sodi v svetovnih vrh 
podjetij na področju omrežij, 
podatkovnih centrov in raču-
nalništva v oblaku. Projekt 
bo za oba zasebna partnerja 
tudi odlična referenca in do-
ber primer vpeljave za me-
sta, ki želijo nadgraditi svojo 
učinkovitost in ponudbo za 
občane.

Načrtovanje omrežja, teh-
nična rešitev in storitve, ki 
bodo na voljo v okviru pro-
jekta, so plod slovenskega 

znanja in izkušenj domačih 
ponudnikov. Ti s postavitvi-
jo največjega brezžičnega 
omrežja v državi in regiji do-
bivajo odmevno referenco in 
pilotni projekt hkrati.

V podjetju NIL so poleg 
obsega projekta v ospredje 
postavili tudi njegovo teh-
nološko inovativnost. Poleg 
vzpostavitve kakovostne brez-
žične povezljivosti v mestu se 
namreč v okolje mestne upra-
ve in javnih zavodov vpeljuje 
tudi koncept računalništva v 
oblaku, ki v svetu postaja pre-
vladujoč model zagotavljanja 
in rabe informacijsko-komu-
nikacijskih storitev. 

Stroškovno učinkovito 
delovanje občine

V okviru projekta gradnje 
širokopasovnega omrežja bo 
MOL s partnerjema poskr-
bela tudi za konsolidacijo 
informacijskih in telekomu-
nikacijskih storitev mestne 
uprave in javnih zavodov ter 
tako pomembno vplivala na 
konkurenčnost gospodar-
stva in splošni razvoj mesta. 
Ob primernem izkoriščanju 
zgrajene infrastrukture bo 
MOL deležna dodatnih pri-
hrankov pri upravljanju in 
vzdrževanju IKT-infrastruk-
ture. Konsolidacija omrežja 
bo namreč dolgoročno zni-
žala stroške ter omogočila 
hitro in ekonomsko učinko-

vito vpeljavo novih storitev za 
občane in obiskovalce. Pro-
jekt prinaša celostno rešitev 
za vrsto storitev v oblaku, ki 
jih bo tržil Telekom Slovenije.

MOL s svojim oblakom in 
telefonijo

Projekt vključuje tudi po-
stavitev zasebnega mestnega 
oblaka oziroma podatkovne-
ga centra MOL na dveh na-
domestnih lokacijah. Ta bo 
opremljen z vso potrebno 
infrastrukturo in poslovni-
mi programskimi rešitvami, 
ki jih bodo poslovni subjek-
ti, katerih ustanoviteljica je 
MOL in ki delujejo kar na 
326 lokacijah, glede na svoje 
potrebe najemali po izredno 
konkurenčnih cenah. Infra-
strukturo bo MOL uporabi-
la za najrazličnejše skupne 
storitve, kot so enotno raču-
novodstvo javnih zavodov 
na posameznih področjih, 
enotna vložišča in podobno. 
Hkrati bo ta prevzela tudi 
vlogo enotnega telekomu-
nikacijskega omrežja, ki bo 
obsegalo tako stacionarno 
VoIP kot mobilno telefonijo. 
Fiksno-mobilna konvergenca 
med pravnimi subjekti MOL 
bo poskrbela za to, da se bo-
do klici prek omrežja MOL 
obravnavali kot interni in jih 
zasebni partner ne bo zaraču-
naval, kar bo prineslo doda-
tne prihranke.

   Brezžično omrežje WiFi, ki bo začelo delovati že jeseni, bo po končni implementaciji z brezžičnim signalom in dostopom do sple-
ta pokrivalo 90 odstotkov območja širšega središča mesta.
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   CIO leta 2012, razglasitev 
dobitnika priznanja, Housing 
co., Brdo pri Kranju, 31. maj, 
Kongresni center Brdo (www.
cio.si)
   ITC – International Trade 

Conference Malta 2012, sve-
tovna konferenca distributerjev, 
trgovcev, brokerjev veletrgov-
cev IT-komponent, uporabniške 
elektronike, hišnih aparatov in 
mobilnih telefonov, IGT (Inter-
national General Traders), Mal-
ta, 31. maj–2. junij, St George's 
Bay (www.igt.cc)
   The Executive’s Survival 

Guide to Fraud and Corruption, 
seminar za vodstva, ki želijo 
bolje razumeti prevare in ko-
rupcijo, njihov vpliv ter holistični 
pristop pri zaščiti proti tem 
tveganjem, qSTC Solutions & 
Training Center, Ljubljana, 1. 
junij, Tehnološki park (www.
qstc.com)
   Innovate 2012, konferenca 

strokovnjakov in uporabnikov 
IBM-ove programske opreme 
Rational, IBM, Orlando, 3.–7. ju-
nij, Walt Disney World Swan and 
Dolphin (www-01.ibm.com)
   Discover 2012, največja 

HP-jeva konferenca doslej, ki 
združuje dosedanji konferenci 
Software Universe in HP Tech 
Forum, HP, The Venetian/The 
Palazzo, Las Vegas, 4.–7. junij 
(www8.hp.com/si)
   »Hosting« poslovnih rešitev 

CRM, HRM, EPM in SharePoint, 
brezplačni dogodek za pomoč 
podjetjem pri lažji odločitvi med 
lastno IT-infrastrukturo ali naje-
mom pri zunanjem ponudniku, 
FMC, Ljubljana, 5. junij, pritličje 
stolpnice BTC (www.agito.si)
   Diggit 2012, slovenska 

konferenca o digitalnih komu-
nikacijah, Marketing Magazin in 
TSmedia, Ljubljana, 6. in 7. junij, 
Cankarjev dom (www.diggit.si)
   SAP Financials 2012/

HR 2012/BI 2012, tri SAP-
-jeve konference: o finančnih 
rešitvah/kadrovskih rešitvah/
poslovnem obveščanju, SAP, 
Milano, 6.–8. junij, MiCo – Mila-
no Congressi (www.sap.com)
   SAP World Tour 2012, SAP 

Slovenija, konferenca o poslov-
nih rešitvah in tehnologijah za 
boljše poslovanje, SAP Slove-
nija, Brdo pri Kranju, 7. junij, 
Kongresni center Brdo (www.
sap.com/slovenia)
   7. PANTHEON konferenca, 

največji Datalabov letni podje-

Navedeni so naziv in opis 
dogodka, organizator, 
kraj, datum in prizorišče 
ter spletna stran za 
dodatne informacije.
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tniško-izobraževalni dogodek, 
Datalab, Laško, 7. junij, Ther-
mana Laško (www.datalab.si)
   Elektronski nadzor zaposle-

nih, strokovno srečanje, name-
njeno pravnim, organizacijskim 
in tehničnim vprašanjem 
elektronskega nadzora, Palsit, 
Ljubljana, 7. junij, GZS (www.
palsit.com/slo)
   Cisco Live! 2012, letni izo-

braževalni in strokovni dogodek 
za profesionalce s področja 
IT, omrežnih tehnologij in ko-
munikacij, Cisco Systems, San 
Diego, 10.–14. junij, San Diego 
Convention Center (www.cisco-
live.com)
   VmWare vSphere: Install, 

Configure and Manage (V5.0), 
šola o inštaliranju, konfigurira-
nju in upravljanju rešitev Vm-
ware ESXi in Vmware vCenter 
Server, Arrow ECS, Ljubljana, 
11.–15. junij (edu.arrowecs.
eu/si/)
   Cloud Leadership Forum, 

konferenca vodilnih predstav-
nikov IT in industrije o javnih in 
zasebnih rešitvah računalništva 
v oblaku, IDC in IDG, Santa 
Clara, 12.–14. junij, Hayat 
Regency Santa Clara (www.clo-
udleadershipforum.com)
   Info 360, konferenca in raz-

stava o upravljanju informacij, 
Questex Media Group, Center, 
New York, 12.–14. junij, Javits 
Center (www.aiimexpo.com) 
   Napredni poslovni pristopi, 

konferenca o boljšem razume-
vanju naročnikov, uspešnejšem 
povezovanju IT s poslovanjem in 
večjem pomenu IT v organizaciji, 
Askit, Sora pri Medvodah, 12. in 
14. junij, Hiša kulinarike Jezer-
šek (www.poslovni-pristopi.si) 
   IDC Cloud Computing 

 Roadshow 2012, konferenca 
o najperspektivnejših rešitvah 
računalništva v oblaku, IDC, 
Ljubljana, 13. junij, Kongresni 
center Mons (www.idc-adriatics.
com)
   OTS 2012, 17. konferenca 

o sodobnih tehnologijah in sto-
ritvah, Fakulteta za elektroteh-
niko, računalništvo in informa-
tiko, Maribor, 13. in 14. junij, 
prostori FERI (www.ots.si)
   IBM Exceptional Web Expe-

rience Conference, konferenca 
o rastočem pomenu družbeno 
povezanega sveta in spletnih 
izkušenj, Berlin, 13.–15. junij, 
hotel Berlin (www.ibm.com/
si/sl)
   25th Bled eConference, 

mednarodna konferenca o ele-
ktronskem poslovanju, eCenter 
Fakultete za organizacijske 
vede, Bled, 17.–20. junij, hotel 
Golf (www.bledconference.org)

[ WIFI V PRESTOLNICI]  Delovati začne jeseni
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