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Dragi bralci, letošnje pomladi se bomo vsi še dolgo spominjali. Redko kakšna stvar je na naša življenja tako močno
vplivala. K sreči življenje počasi postaja spet bolj družabno in odprto, a posledice družbene izolacije bodo prisotne
še lep čas. Čeprav so ulice in ceste lep čas samevale, se je
promet preselil na splet. Videokonferenčne storitve (Webex,
Zoom, Teams) in pretočni video (Netflix, HBO OD, YouTube)
so dodobra obremenili ter tudi preobremenili svetovna omrežja. Tehnologija nam je omogočila, da smo ostali v stiku z
ljudmi in z dokaj malo ovirami delali naprej. Naši ekrani so
postali naše učilnice, pisarne, igralnice, muzeji, trgovine in še
mnogo več.
Ne glede na to, da smo vsi vsaj malo trpeli, ker je bilo naše
gibanje omejeno, imamo ogromno srečo, da je napredek
tehnologije prišel že do te ravni, da smo si velik del življenja
lahko organizirali kar od doma. Bi na tak način lahko živeli
večno? Ne. Lahko na ta način lažje prebrodimo tako krizo,
kot je bila ta? Definitivno.
V naši panogi je nastala šala, da je COVID-19 naredil več za
digitalizacijo poslovanja kot vse dosedanje študije, predavanja in marketinški prijemi skupaj. V tej šali je verjetno več
kot pol resnice. Veliko podjetij se je zavedlo, da v takih razmerah ne morejo priti do svojih strank in obratno. Da so njihovi postopki preveč zapleteni in zahtevajo preveč birokracije. Vzpostavilo se je splošno zavedanje, da bo v prihodnosti
digitalna identiteta enako pomembna kot fizična.
Kaj sledi? Prvi val smo uspešno preživeli, morebitnega drugega moramo pričakati še bolje pripravljeni. Pa naj bo to
na področju varnosti, bančništva, zdravja, športa ali posla.
Povsod lahko izkoristimo pomoč tehnologije. Kako se s tem
uspešno sooča naša največja banka in hkrati ne odstopa od
svojih ambicioznih ciljev, pa nam je v ekskluzivnem pogovoru slikovito opisal njen prvi mož Blaž Brodnjak.

Ostanite zdravi!
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INTERVJU
BLAŽ BRODNJAK
Predsednik uprave NLB d.d.
ima za sabo bogato kariero v
bančništvu. Bil je predsednik
ali član nadzornih odborov
v kar 11 bankah, treh
zavarovalnicah in enem
proizvodnem podjetju.
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ROBOTKI ZA RUTINSKA
OPRAVILA V SLUŽBI
O čem konkretno govorimo? O
formularjih, računih in dopisih,
ki pridejo v podjetje, včasih celo
v elektronski obliki, pa vseeno
terjajo ure in ure dela za to, da
jih nekdo od zaposlenih iz fizične
ali elektronske izvorne oblike
s pretipkavanjem pretvori v
podatke ...
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INTERVJU
KLEMEN GERČAR

K

Klemen Gerčar je šestkratni državni
prvak, evropski mladinski prvak ter
svetovni prvak v motokrosu leta
2013.
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TEHNOLOGIJE, KI BODO
KROJILE PRIHODNOST IT
Tehnološki napredek ne pozna
zavor niti ovir. Pozna samo izzive.
Predstavljamo tehnologije v razvoju, ki
utegnejo preoblikovati področje IT in
naša življenja.
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intervju

Blaž brodnjak
Predsednik uprave NLB d.d. ima za sabo bogato kariero v
bančništvu. Bil je predsednik ali član nadzornih odborov
v kar 11 bankah, treh zavarovalnicah in enem proizvodnem podjetju. Z njim smo se pogovarjali, zakaj se banke
združujejo, kaj združevanje različnih informacijskih sistemov pomeni za banke in kaj za njihove stranke.

Kaj so glavni poslovni razlogi

ečanje učinkovitosti poslovanja

za združevanje bank v večje

in dosledno ponujanje storitev

skupine? Ali se s tem znižajo

strankam novo nastale skupine

stroški, ali se povečuje stabil

pa je zaželena čim hitrejša pol-

nost manjših – prevzetih bank?

na integracija obeh bank v eno
institucijo z enotno blagovno

Gre za kombinacijo učinkov. Na

znamko in nastopom na trgu.

eni strani seveda prihranke zaradi konsolidacije prej podvojenih
poslovnih funkcij, na drugi pa
dostop do širše baze strank. V vse
bolj zaostrenem regulatornem
okolju z vse višjimi poročevalskimi in kapitalskimi zahtevami
ob neobičajni denarni politiki z
negativnimi obrestnimi merami in omejevanjem kreditiranja
prebivalstva manjše banke vse
težje ohranjajo konkurenčnost,
zato se bodo srednjeročno primorane ozirati po povezovanju z večjimi. To velja tako za
posamične trge kot čezmejne
aktivnosti bančnih skupin.

prevzemu običajno predmet
poslovnih izboljšav?

prevzemom.

V

določenih primerih pride do nakupa tudi zaradi posebnih znanj,
specifičnih

naprednih

rešitev

za stranke oz. dostopa do njih,
s čimer pridobijo tudi stranke
banke, ki prevzema manjšo, v
obratnem primeru se v prevzeto banko običajno hitro uvedejo učinkovitejše standardne
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pleksnosti in sodobnosti arhitekture

informacijskih

sistemov

uporabljeni različni pristopi, najobičajnejši pa je dejansko nadomestitev sistemov manjše banke
še posebej velja v primeru prevzema na istem trgu, medtem
ko je pri čezmejnih transakcijah
zaradi specifik lokalne zakonod-

Odvisno od lastnosti obeh inpred

V praksi so v odvisnosti od kom-

s sistemi prevzemnice. Slednje

Kateri bančni produkti so po

stitucij

Kaj pomeni prevzem manjše
banke z vidika njenih infor
macijskih sistemov? Ali je
združevanje različnih infor
macijskih rešitev del pred
videnih stroškov združitve
in kakšen delež stroškov to
predstavlja?

transakcijske rešitve, za pov-

aje

in

regulative

velikokrat

primerneje optimizirati lokalne
jedrne rešitve in unificirati predvsem platforme za komuniciranje s strankami (mobilne aplikacije, elektronske banke, kontaktne
centre ipd.), upravljanje s podatki (podatkovna skladišča in
centri, CRM-sistemi) ali denimo
pove
zovanje

med

ravnmi (ESB ipd.).

različnimi

Kaj

združevanje

bank

prinese

njihovim strankam? Na kaj je treba
biti pozoren, da ob združitvi stranke
niso preveč prizadete?
Pri

združevanju

primerljivih

konkurenčnih bank na istem trgu se
je težko izogniti določeni zmedi pri
strankah, saj so običajno soočene s
spremenjeno blagovno znamko in
celostno podobo, morebitnim prenosom njihovega odnosa z banko na
nove ljudi in lokacije, pri vseh tovrstnih
združevanjih pa se je treba privaditi na
določene spremembe v ključnih procesih, nekaterih storitvah in načinu
komunikacije s strankami. Na nove
storitve z višjo ravnijo uporabniške
izkušnje se stranke hitro privadijo, ključno pa je, da se z ustrezno predhodno in sprotno komunikacijo stranke
zadrži motivirane tudi v primerih,
ko zaradi zasledovanja učinkovitosti
poslovanja združenih bank določene
storitve niso več na razpolago ali pa
je uporabniška izkušnja drugačna, kar
lahko negativno vpliva na splošno (ne)
zadovoljstvo strank z banko.
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Kakšne poslovne posledice lahko pričakujemo ob
združitvah od sodobnih bančnih trendov in regulative,
kot sta Open Banking oz. PSD2?
Na eni strani to seveda prinaša precejšnjo grožnjo
bankam, saj je bilo ravno posedovanje transakcijskih podatkov njihova osnovna konkurenčna prednost. S tem ko
ti podatki postajajo razpoložljivi tudi tretjim ponudnikom,
banke pomemben del svoje unikatne pozicije izgubljajo.
Na drugi strani pa to za te iste banke seveda tudi veliko
priložnost, saj lahko nastopajo tudi v vlogi tretjega ponudnika, kar pomeni, da lahko tudi one poizvedujejo po stanju na računih strank in sprožajo plačila iz teh pri drugih
bankah. Tiste banke, ki bodo to dovolj dobro razumele in
ustrezno naslovile, bodo te regulatorne spremembe izkoristile za utrjevanje in potencialno celo izboljšanje svojega
tržnega položaja.
Kam v zgodbi združevanja bank sodijo sodobne
spletne banke z minimalnim številom zaposlenih, kot
so na primer N26, Revolut ali GoBank? Ali so to banke,
ki jih lahko vidimo v vlogi bodočih prevzemnic, ali
banke, ki jih bodo multinacionalke v finančni industriji
prevzemale kot neke vrste startupe?
To je izjemno zanimivo vprašanja, na katerega je težko
enoznačno odgovoriti. Na dolgi rok je ključno vprašanje, ali
lahko tovrstni igralci ustvarjajo dovolj prihodkov za doseganje zahtevane donosnosti za svoje investitorje, dokler
ponujajo precej osnovne storitve računov, plačevanja in
omejenega kreditiranja po izjemno nizkih cenah ali celo
zastonj. Zaenkrat so le redki dosegli prag dolgoročno
vzdržne dobičkonosnosti in postavlja se vprašanje, ali ga
sploh lahko, če svojega poslovnega modela ne nadgradijo z bolj tveganimi storitvami kreditiranja in drugačnim
cenovnim pozicioniranjem. Na drugi strani so s svojimi
storitvami prisilili tradicionalne banke, da so se začele
bistveno bolj ukvarjati z izkušnjami strank in vlagajo veliko denarja in naporov v učinkovitejše in digitalizirane
procese, s čimer se vse bolj približujejo ali celo še izbolj
šujejo določene storitve, ki so jih prvi ponudili izzivalci.
S tem slednji postopoma izgubljajo konkurenčno prednost, tako da bodo še težje postali dobičkonosni, medtem
ko imajo velike tradicionalne banke dovolj potenciala, da
poleg vlaganja v boljše storitve, slednje omogočijo preprosto s partnerstvom ali celo postopnim prevzemanjem
izzivalcev. Čas bo pokazal, kako se bodo stvari odvile, a
verjamem, da bodo tradicionalne banke, ki so razumele
izziv in dovolj vlagajo v obvladovanje podatkov in izbolj
šanje izkušnje strank, čez nekaj let še močnejše.
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Na drugi strani so s
svojimi storitvami
prisil il i tradicional ne
banke, da so se začel e
bistveno bol j ukvarjati
z izkušnjami strank in
vl agajo vel iko denarja
in naporov v učinkovitejše in digital izirane
procese ...

“

manjše banke vse težje ohranjajo
konkurenčnost, zato se bodo
srednjeročno primorane
ozirati po povezovanju
z večjimi.
NLB se je končno znebila vseh omejitev Evropske komisije. Kakšen
je zdaj njen potencial in kako si želite, da bi bila videti čez tri leta?
Predvsem se bo končno lahko osredotočila na svoje osnovno poslanstvo sistemsko pomembne regijske finančne institucije, ki bo imela eno
od vodilnih vlog na vseh trgih svojega delovanja. NLB je edina bančna skupina, ki ima operacije na celotnem območju nekdanje skupne
države, razen zaenkrat Hrvaške, ima izključni strateški interes za razvoj
poslovanja v tej regiji in ima tudi po izvedeni privatizaciji tu sedež, torej
glavo in srce. Ker smo tu doma, poleg čistega poslovnega interesa preko obširnega programa družbene odgovornosti iskreno želimo vplivati
na izboljševanje kakovosti življenja v regiji. Verjamem, da bodo vsi ti
naši napori v naslednjih letih prepoznani in pripoznani. Tako s strani
obstoječih in bodočih strank kakor tudi sedanjih in bodočih sodelavk
in sodelavcev, lastnikov ter celotne družbe.

NLB je edina bančna
skupina, ki ima
operacije na
celotnem območju
nekdanje skupne
države, razen
zaenkrat Hrvaške,
ima izključni
strateški interes za
razvoj poslovanja
v tej regiji in ima
tudi po izvedeni privatizaciji tu sedež,
torej glavo in srce.
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Robert Kristanc

Robotki za
rutinska
opravila v
službi
Različni IT-sistemi, aplikacije različnih ponudnikov
in včasih tudi ločena omrežja danes od številnih
poslovnih uporabnikov terjajo izvajanje velike količine rutinskih opravil. Ta vrsta dela običajno ni
prijetna niti za delavca, ki mora ponavljati neke
operacije, podobne delu za tekočim trakom, niti
za delodajalca, ker gre v veliki večini primerov za
opravila, ki jih ni možno obračunati kot storitev za
stranko.
O čem konkretno govorimo? O formularjih,
računih in dopisih, ki pridejo v podjetje, včasih
celo v elektronski obliki, pa vseeno terjajo ure in
ure dela za to, da jih nekdo od zaposlenih iz fizične
ali elektronske izvorne oblike s pretipkavanjem
pretvori v podatke v takšni strukturi, kot jih zahteva poslovni sistem organizacije. Ali pa o dolgotrajnih procesih brskanja po neskončnih elektronskih seznamih za to, da izločimo ali zberemo
zapise s točno določenimi atributi – na primer vse
zaposlene, ki imajo v svojih CV-jih neki specifičen
certifikat. Takšnih rutinskih opravil je ogromno in
programska oprema RPA (Robotic Process Automation) je namenjena prav optimizaciji oziroma
odpravljanju potrebe po tovrstnih opravilih. Z
razvojnimi projekti lahko med različnimi sistemi
sicer vedno ustvarimo integracije, a RPA se pogosto izkaže tudi kot časovno in stroškovno ne
primerno ugodnejša alternativa.
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Nekaj praktičnih primerov, ki jih Automation
Anywhere RPA preprosto reši:
razbiranje podatkov iz PDF-obrazcev ali spletnih
formularjev in samodejni prenos teh podatkov v
vaš ERP;
izdelava ponudbe, računa ali naročila s pomočjo
dokumentne predloge in podatkov iz informacijskega sistema organizacije – od Excela do SAP-a;
kreiranje ali urejanje kontaktov v CRM-sistemu;

S pomočjo popolne
avtomatizacijerutinskih
procesov, ki jo zagotavlja RPA, si poenostavljajo
delo v zavarovalnicah,
zdravstvu, proizvodnji,
logistiki, izobraževanju
in seveda tudi v
IKT-industriji.

migracija podatkov iz enega sistema v drugega;
iskanje ustreznih kandidatov za določeno delovno
mesto s pomočjo profilov LinkedIn;
obdelava slik, konvertiranje datotečnih formatov,
razbiranje besedila s fotografij.

S pomočjo popolne avtoma-

ki se pri tem pojavijo, in želite

tizacije rutinskih procesov, ki

optimizirati delo v vaši organi

jo zagotavlja RPA, si poenos-

zaciji, se posvetujte z našimi

tavljajo delo v zavarovalnicah,

strokovnjaki za RPA. Obljubimo

zdravstvu, proizvodnji, logistiki,

vam enostavne in hitre rešitve

izobraževanju in seveda tudi v

v računalniškem oblaku ali v

IKT-industriji.

ki

vaši lastni informacijski infra-

se sistemsko lotijo naloge avto

strukturi. Pomagamo vam avto

matizacije rutinskih opravil, po-

matizirati ključne procese, da se

ročajo tudi o do 80-% odpravi

vaše poslovanje osredotočeno

vseh takšnih nalog, ki so sicer

na tisto, kar znate in želite delati,

potrebne, a s poslovnega vidika

ne pa na tipkanje in dolgotrajno

popolnoma ničvredne. Na po-

zbiranje informacij.

Organizacije,

dročju zdravstva, ki je močno
administrativno

obremenjeno

in povsod po svetu premalo integrirano, govorijo celo o tem,
da RPA pripomore k temu, da
se zdravnik lahko bolj temeljito
in za dlje časa posveti svojim pacientom.
Če se soočate z veliko količino
rutinskih opravil, ste siti napak,
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Kakovost notranjega okolja
v 100 pisarniških prostorih
NAMEN RAZISKOVALNEGA PROJEKTA JE BIL POVEČATI
OZAVEŠČENOST O ONESNAŽENOSTI V DELOVNEM OKOLJU
Podatki kažejo, da vsaj 8 ur na dan preživimo
na delovnem mestu, kar je verjetno več
kot polovica budnega časa. Medtem, ko
doma v večini skrbimo za kakovost bivanja
bodisi z izbiranjem kakovostnih materialov
ali pa z nenehnim prezračevanjem, na
delovnem mestu našo kakovost bivanja
bistveno

težje

kontroliramo,

saj

smo

odvisni od delodajalca. Tako si skušamo
urediti delovno okolje z lončnicami zelenja,
si kuhamo naravne čaje, jemo zdravo
prehrano,

medtem,

ko

na

ventilacijo,

sevanje in podobno, nimamo pravega
vpliva. Vse to pa močno vpliva na naše
zdravje in hkrati na našo delovno storilnost,
saj neustrezno delovno okolje privede do
glavobolov, zaspanosti ali celo bolezni.
Škoda pa zaradi bolniških odsotnosti in
zmanjšana storilnost v obdobju 3 let, je
verjetno neprimerno višja od investicije v
kvaliteto delovnega okolja.

NUVAP
M A D E I N I TA LY

Naš Italijanski partner, podjetje Nuvap, začetnik na področju spremljanja
onesnaževal v zaprtih prostorih, je objavil rezultate raziskovalnega projekta
o kakovosti notranjega okolja v 100 pisarniških prostorih.
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Pisarniški prostori spadajo med 11 različnih
vertikalnih trgov v terciarnem sektorju. V
njih se nahaja med 3 in 40 oseb. Večinoma gre
za odprte pisarne, v dveh primerih gre za t. i.
co-working prostore, en pa je klicni center.
Analiza je upoštevala 20 parametrov kakovosti
okolja (kemična in fizikalna onesnaževala). Da bi
olajšali primerjavo, je podjetje Nuvap razvilo indeks
Nuvap (indeks kakovosti okolja v zaprtih prostorih),
ki ima vrednosti med 1 in 10 in upošteva vse
spremljane parametre in različne vidike, povezane z
vsakim onesnaževalom. 20 % pisarniških prostorov
je poročalo o neustreznem indeksu Nuvap IEQ (v 5
primerih je bil nižji od 4); samo 19 družb je poročalo
o indeksu, višjem od 8, najvišja zavedena vrednost
pa je bila 9,17.

INDEKS NUVAP
Nemogoče je opredeliti profil onesnaževalca,
značilnega za vsako vrsto pisarniških prostorov,
sektor ali geografsko področje. Jasno je, da na
onesnaževalce notranjih prostorov vpliva skupek
pogojev, ki se spreminjajo za vsak primer posebej,
večinoma glede na človeško aktivnost in delovanje
stavbnih sistemov.

ŠTEVILO PISARNIŠKIH PROSTOROV NA INDEKS NUVAP

Opažena je bila visoka spremenljivost vsakega

Stalno spremljanje omogoča programe za
izboljšavo in pobude na področju inovacij, ki
nudijo:
Večjo ozaveščenost;

parametra. Razlike med obdobji uporabe prostorov
in obdobji, ko so bili prostori zaprti (dan/noč in

Podporo pri izvajanju najboljših praks ter rešitve v

dnevi v tednu/vikendi) je bila do 80 %.

ravnanju, ki ne predstavljajo nikakršnega stroška;

Te razlike kažejo na vpliv prezračevanja in človeške
aktivnosti na kakovost notranjega okolja (IEQ).
Nekatera onesnaževala bolj ogrožajo vrednost

kreiranje ali urejanje kontaktov v CRM-sistemu;
Podporo pri ozaveščanju glede visokih standardov
kakovosti okolja v zaprtih prostorih.

indeksa Nuvap: Radioaktivni plin radon (26 pisarn),
hlapne organske spojine (33 pisarn) in formaldehid
so parametri, ki so presegali alarmne vrednosti več
kot 25 % dni. Hrup je bil previsok v 11 pisarnah.

ZA VEČ INFORMACIJ O
NUVAP, KONTAKTIRAJTE SRC
STROKOVNJAKE.
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Umetna inteligenca
proti alergijam
Kaj imajo skupnega alergije in umetna inteligenca?
V SRC-u razvijamo rešitev Pollfree, s katero želimo
pomagati tistim, ki imajo eno najpogostejših vrst alergi
je – alergijo na cvetni prah.

Alergije so velik problem – seve-

voljo različni koledarji cvetenja

da po večini ne gre za življen-

in okvirne napovedi, z rezultati

jsko nevarnost, a kljub temu

projekta Pollfree pa želimo po-

izjemno negativno vplivajo na

datke ter napovedi preko mer-

kakovost življenja. Samo v Evro-

itev na mikrolokacijah izjemno

pi ima okrog 150 milijonov ljudi

izboljšati.

vsaj občasno simptome alergij
skih bolezni, okrog 50 milijonov

Za določanje trenutne količine

pa v ZDA. Stroški, ki so posledi-

cvetnega prahu v zraku upo-

ca alergij, po oceni WHO letno

rabljamo optično prepoznavo.

dosegajo 18 milijard dolarjev.

Velikost delcev je od 15 μm do
200 μm. Te delce preštejemo in

Merjenje

alergenov

večinoma

izvajajo

zraku

razlikujemo po velikosti, so pa

pristojne

so tudi različnih barv in oblik.

vladne agencije, vendar te mer-

Posnetku, ki nastane s pomoč-

itve

lokacijsko

jo sodobnih senzorjev in optike,

in časovno najbolj natančne.

sledi avtomatski zajem podatk-

Meritve v realnem času in z na-

ov. Ti podatki so potem na vol-

tančnimi

običajno

niso

v

pozici-

jo za strojno učenje s pomočjo

jami bi tako lahko prinesle pov-

prostorskimi

nevronskih mrež. Medsebojno

sem nove koristi ter spoznanja

povezani sistemi se tako nauči-

vsem alergikom.

jo prepoznavati ustrezne delce.
S časom in z večjim naborom

Aktualne in relevantne infor-

podatkov je prepoznava vse

macije o trenutni ter predvideni

bolj natančna oziroma zanesl-

vrsti in količini alergenov v zraku

jiva.

bodo za vse ljudi, ki so alergični
na cvetni prah, predstavljale velik pozitivni preskok v kakovosti
življenja. Danes so namreč na
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Alergije se pojavijo na različne tipe delcev.
Nekdo je alergičen na ambrozijo, drugi na lesko, tretji na jelšo. Zato moramo s posnetka
seveda ugotoviti, kateremu drevesu ali travi
pelod pripada. V ta namen uporabljamo nevronske mreže, kjer razpoznamo ključne razlike med tipi cvetnega prahu. Tako na primer
za pelod na spodnji sliki naš model z verjetnostjo 81 % verjame, da gre za tropsko rastlino z znanstvenim imenom arrabidaea. Izkaže
se, da ima prav.

KLASIFIKACIJA PELODA
Senzor, nevronske mreže in IoT-platforma
nam bodo torej zagotovili možnost spremljanja koncentracije in vrste alergenov v zraku na mikrolokacijah. Celoten sistem smo
že nadgradili tudi s funkcijo umetne inteligence. Ta bo kombinirala podatke, zaznane
s senzorji, in vremenske podatke ter iz tega
poskušala izdelati čim natančnejšo in čim
bolj dolgoročno napoved za izbrano lokacijo.
Uporabniki bodo aktualno stanje in napoved
lahko spremljali preko mobilne aplikacije na
napravah Android in iOS. Ta aplikacija bo že
v kratkem na voljo v obeh uradnih trgovinah.
Če ste tudi vi alergični na cvetni prah in če
menite, da nam lahko iz lastnih izkušenj

POLLFREE

nudite koristen nasvet, bomo seveda zelo
veseli vaših predlogov in opažanj.
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SIXTYTWO
MOTOSPORT
Na različnih ravneh motošpor
ta lahko vidimo, da imajo in
formacijske tehnologije vedno
pomembnejšo vlogo. Ali to vel
ja tudi v svetu motokrosa?
Vsekakor. Na profesionalni ravni
dirkanja si je delo brez računalnikov in aplikacij težko zamisliti.
Boljšo tehnologijo in informacije ter podatke kot imaš, boljše
odločitve – tudi dirkaške – lahko
sprejmeš. In konec dne dosežeš

PODATKI DIRKAČU POMAGAJO RAZUMETI,
KAJ JE NAREDIL DOBRO IN KAJ SLABO

boljšo pripravo, trening, boljši
čas na krog, zmagaš na dirki itd.
Motokrosisti ste športniki. Ali

Klemen Gerčar je šestkratni državni prvak, evropski mladinski
prvak ter svetovni prvak v motokrosu leta 2013. Leta 2015 je
ustanovil lastno ekipo SIXTYTWO motosport, s katero je nastopal
na dirkah prvenstva MXGP vse do letošnje sezone, ko je sklenil
vse svoje moči usmeriti v razvoj in delovanje ekipe. Svojega dne si
brez sodobne tehnologije ne predstavlja več.

menite, da ste v očeh nekate
rih sistemov predvsem vir po
datkov?
Lahko bi tako rekli. Podatki
so nova nafta, ustvarijo lahko
konkurenčno prednost, zato eki

KLEMEN Gerčar
6X
DRŽAVNI
PRVAK,

pe in posamezniki v najrazličnejših športnih pa-

evropski mladinski
prvak ter svetovni
prvak v motokrosu
leta 2013

Ali obstajajo sistemi, ki merijo vaš spanec, di

nogah zbirajo in obdelujejo vedno več podatkov.
Motokros in motokrosisti nismo izjema. Za dosego ciljev je vedno potrebno ekipno delo in pridobiti moramo čim več podatkov. Predvsem aktualnih, na točno določenem terenu in progi, da
lahko inženirji maksimalno prilagodijo nastavitve

hanje, vnos hrane, uspešnost itd., podobno kot
se to že uveljavlja v svetu profesionalnih kole
sarjev?.
V svetu motošporta, konkretno motokrosa, še
nimamo tako striktnega sistema za športnike.
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Motokros je fizično izjemno zahteven šport, saj
na dirki, ki traja 35 minut, povprečni srčni utrip

dirkača znaša okoli 185 udarcev/minuto. Gre za šport, ki zahteva moč,
vzdržljivost, gibčnost in ravnotežje. Menim pa, da je samo vprašanje časa,
kdaj bo takšen sistem prisoten tudi v motokrosu.
Katere podatke zbira in analizira vaša ekipa? Katera programska orod
ja uporabljate?
Ekipa zbira praktično vse mogoče telemetrične podatke motorja, ki
so pomembni za njegovo delovanje. Tekmovalec pa ima na čeladi
nameščeno še dodatno napravo s senzorji, ki natančno spremlja njegovo gibanje, pospeške, pojemke itd. Uporabljamo rešitev DUAl XGPS 160 z
natančnostjo 10 Hz. Predvsem nas zanimajo podatki glede same vožnje
dirkača. Glede posegov v delovanje motorja pa sodelujemo z italijanskim
inženirjem.

Kakšni so cilji takšne analize?

Ali programska oprema tudi »narekuje« strategijo ali tak
tiko med dirko?

Cilji so večplastni. Na osnovi telemetričnih podatkov želimo doseči kar najboljše delovanje motorja

Seveda. Ročno lahko preklapljamo med tremi različnimi

v danih razmerah. Ostali podatki pa so namen-

nastavitvami, predvsem glede moči motorja. To pomeni,

jeni predvsem dirkaču in mu pomagajo razumeti,

da lahko na začetku dirke uporabimo agresivno nastavitev

kaj je naredil dobro in kaj slabo. Z analizo različnih

in s tem izboljšamo čas kroga, proti koncu pa lahko prek-

dirkaških linij, vstopnih ter izstopnih hitrosti in kotov

lopimo na bolj umirjeno nastavitev in tako prihranimo nekaj

lahko spremljamo, kako hitri smo, in poiščemo po-

zmogljivosti še za drugo vožnjo. Seveda obstaja neskončno

tencialno najboljši krog – torej idealno linijo in hi-

primerov, kdaj in kako lahko uporabimo različne taktike.

trost.

Kaj pa umetna inteligenca
(AI), ali uporabljate napredne
algoritme?
Koliko ljudi skrbi za IT v vaši ekipi?

To je v domeni inženirjev iz Italije. Motokros vsebuje skoke, ki so tudi z umetno inteligenco zelo
težko predvidljivi. Na začetku so imele tovarniške
ekipe precej težav in posledično tudi poškodovanih dirkačev prav zaradi nepravilno nastavljene umetne inteligence.

Katere digitalne naprave in storitve uporabljate (pametni
telefon, nosljive pripomočke itd.)?

V sami ekipi za IT skrbi ena oseba, vendar hkrati
sodelujemo z več partnerji. V prihodnje si želimo

Na terenu uporabljam predvsem tablico z nameščeno

še tesnejšega sodelovanja z razvojnim oddelkom

dirkaško aplikacijo, saj mi hitro in pregledno pokaže moje

tovarniškega dirkaškega moštva Husqvarna.

vožnje, pa tudi satelitske slike in ubrane linije. Na testiranjih
elektronike pa uporabljamo še druge na motor nameščene

Ali vam sodobna tehnologija pomaga postati

naprave, ena izmed njih je tudi merjenje izpušnih plinov in

boljši dirkač – in kako?

delovanje motorja po taktih.

Vsekakor. Predvsem na račun že omenjene ana-

Navadni in dirkalni avtomobili postajajo računalniki – mar

lize vožnje. Po vsakem treningu porabim med 45

to drži tudi za motokros motorje?

in 60 minut za analizo vožnje, skušam odpraviti
napake in ponoviti stvari, ki me naredijo hitrega.

Še kako drži. Elektronika vbrizga goriva in krmiljenja ventilov
je tista, ki zagotavlja visoke zmogljivosti pogonskega agregata, zadnje desetletje pa se razvijajo še dodatni sistemi in
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Podatki dirkaču
pomagajo razumeti,
kaj je naredil dobro
in kaj slabo
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rešitve, ki tudi prinašajo sekunde, desetinke
in stotinke, ki lahko odločajo. Na startu dirke
elektronika dirkaču pomaga, da glede na
izbrano pnevmatiko in podlago prilagodi
obrate motorja na najvišjo navorno moč in
mu tako omogoča kar najboljši start z mesta. V motokrosu se podobno kot pri cestnem dirkanju uveljavlja elektronika proti
zdrsavanju pogonskega kolesa, ki si jo vsak
dirkač lahko prilagodi na svoj slog vožnje.
Lahko bi dejali, da je večina elektronike personalizirane – prilagojene posameznemu
dirkaču oziroma njegovemu slogu vožnje.
Je motošport le še tehnološko tekmovan
je – kolikšen je vpliv voznika?
Motokros je izmed vseh športov najmanj
tehnološko tekmovanje, saj se na terenu pogoji tako hitro spreminjajo, da je praktično
nemogoče v celoti ujeti idealne nastavitve.
Vendar pa vsekakor obstaja ogromna prednost tovarniških voznikov v primerjavi z
zasebnimi ekipami, ki si obsežne tehnološke
podpore preprosto ne moremo privoščiti.
Tehnologija preoblikuje skoraj vsako po
dročje. Ali digitalna preobrazba spreminja
motokros na bolje?
Če me sprašujete, ali je bilo dirkanje boljše
v času motorjev s klasičnimi uplinjači ali
danes, ko vse krmili elektronika, lahko povem, da je enako zabavno. Tudi tekmovalnost ostaja, saj si s pomočjo tehnologije vsi
prizadevamo biti boljši oziroma hitrejši.

Ali menite, da so digitalne
tehnologije motokrosu prinesle več
podpornikov in privržencev?
So. Predvsem obilje podatkov, ki smo mu priča, lahko po vzoru drugih panog
motošporta poskrbi, da je gledalec, ki dirke spremlja preko televizorja, bolje
založen s podatki in ima na ta račun bogatejšo oziroma bolj kakovostno
izkušnjo. Predvsem je zanimiva telemetrija motorja.
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Senzorji in pametne
naprave so povsod
okrog nas

V tem prispevku vam želimo na kratko predstaviti nekatere vidike uporabe
IoT rešitev, ki jih vidimo kot realno uporabne v bližnji prihodnosti. Ker se
tudi sami ukvarjamo z nekaj inovativnimi projekti na tem področju, bomo z
veseljem prisluhnili vsaki vaši ideji ali problemu, ki bi ga morda lahko rešili
z uporabo ustreznih senzorjev in pametnih zalednih sistemov.

Umetna inteligenca in IoT za
sodobne zdravstvene storitve
V zadnjih letih so precej pozornosti in uspeha doživele razne pametne ure, ki zajemajo podatke o upo
rabnikovih aktivnostih, vzorcih spanja, srčnem utripu, številu korakov, porabi kalorij in podobno. Po drugi strani nas je šokirala šibkost vseh zdravstvenih sistemov v borbi z novimi nalezljivimi boleznimi. Zato
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utemeljeno lahko pričakujemo, da bodo inovacije na področju IoT, ki so povezane z zdravstvenim stanjem posameznika, v prihodnjih letih doživele velik napredek.

Sodobne rešitve lahko zajemajo številne indikatorje zdravstvenega stanja v realnem času. V realnem
času lahko podatke tudi varno posredujejo naprej v algoritme za samodejno obdelavo, analizo in napoved na podlagi strojnega učenja oziroma umetne inteligence. Filtrirani ključni podatki lahko končajo
pri osebnem zdravniku, ki se na podlagi tega odloča o nadaljnjih ukrepih. Poleg že omenjenih parametrov lahko pričakujemo nove produkte za merjenje krvnega tlaka ali aritmije, detekcijo padca, merjenje
delcev in alergenov v zraku in podobno. Na voljo so tudi že IoT-rešitve, ki optimizirajo postopke reševanja v primerih naravnih nesreč.
Trenutno se ukvarjamo z zajemom aktualnega stanja, torej z meritvami. To v sodobne zdravstvene sisteme prinaša več možnosti za pridobivanje kakovostnejših in natančnih informacij o stanju pacienta
brez obiska zdravnika. Vizionarji pa že napovedujejo razvoj povsem novih produktov, kot so na primer
roboti za nego starejših na domu, ki se bodo učili od strokovno usposobljenih ljudi in bodo v končni fazi
sposobni naloge opraviti sami.

Pametne hiše smeh, udobje in nesmisel
Izrazi, kot sta “pametna hiša” ali “pametni dom”, so ne-

v naše “pametne” hiše nič pametnega, je utemeljeno

kaj vsakdanjega. Že desetletja imamo na voljo razne ter-

pričakovati, da bo tudi na tem področju razvoj prine-

mostate, varnostne sisteme, potenciometre za regulacijo

sel inovativne in koristne rešitve. Že danes nam pove-

osvetlitve in podobno. Kljub temu se iz dneva v dan sreču-

zovanje pametnih sistemov temperaturne regulacije,

jemo z novimi domislicami na tem področju. Nekatere

osvetlitve, varnosti, avdio- in videosistemov z domači-

so zgolj nadgradnja že znanih in uveljavljenih sistemov

mi asistenti prinaša večje udobje. V prihodnosti lahko

za udobno življenje, nekatere so inovativne, spet druge

pričakujemo samodejno komunikacijo vseh števcev

smešne. Verjetno je večini znana komična zgodba Angleža,

porabe z dobavitelji, pametnejše sisteme za zagotav-

ki se je kot zagrizen IT-profesionalec boril s svojim novim

ljanje čistega zraka v prostoru, pametnejše rešitve za

pametnim WiFi-kotličkom za čaj celih 11 ur, preden mu je

nižanje energetske porabe in podobno.

uspelo priti do prve skodelice čaja. In potem je lahko spil čaj
v temi, ker se je programska oprema za njegove pametne
žarnice ravno nadgrajevala. Smešno in dokaj neuporabno.
Kljub zabavnim zgodbam o raznih igračah, ki ne prinašajo

IoT spreminja tudi
naše službe in šole
Dostopnost različnih senzorjev in iznajdljivost inženirjev
prinašata nove rešitve tudi v tovarne, pisarne in šole. Danes
zato ni več treba čakati na to, da se bo neki stroj pokvaril,
saj senzorji z merjenjem obrabe, spremljanjem zvoka ali

vanja šolskih prostorov lahko vodstva šol prihranjena

temperature stroja lahko že vnaprej predvidijo, da bo priš-

sredstva namenijo v koristnejše namene. S pomoč-

lo do okvare. Preprečevanje okvare je lahko neprimerno

jo preprostega elektronskega svinčnika in ustreznih

cenejše od popravila. S pomočjo IoT-rešitev so marsikje že

aplikacij bo možno s simulacijo enakovredno nado-

optimizirali dobave, avtomatizirali nadzor nad zalogami in

mestiti številne praktične aktivnosti, kot so fizikalni

posledično tudi poenostavili računovodske postopke.

eksperimenti ali seciranje žab – za kar nam bodo slednje zagotovo hvaležne.

Na področju izobraževanja prinašajo inovativne ideje izboljšave, povezane z varnostjo šolarjev, dijakov in študentov.
Tudi na področju učenja tujih jezikov že obstajajo pilotne
IoT-rešitve. S pametno avtomatizacijo osvetlitve in ogre-

19

Miran Varga

Tehnologije, ki
bodo krojile
prihodnost IT
Tehnološki napredek ne pozna zavor niti ovir. Pozna samo
izzive. Predstavljamo tehnologije v razvoju, ki utegnejo
preoblikovati področje IT in naša življenja.
Vedeti, na katere tehnologije staviti v prihodnosti, si želi skorajda vsakdo
izmed nas. Napovedovanje tehnologij prihodnosti je nehvaležno, a če z
napovedmi zadenemo, se nam obeta širok nasmešek na obrazu – posebej,
če smo vanje kaj vložili. To je moja tehnološka stavna napoved za naslednjo »petletko«, predstavitev nekaterih robnih tehnologij, ki bi utegnile
preoblikovati panogo IT in gospodarstvo. Za zdaj je še nisem podkrepil s
finančnim vložkom.

Lokalne
omrež(e)ne
rešitve

Zadnja desetletja smo ljudje komunikacijske izzive pospešeno reševali s
pomočjo interneta. Kar koli smo »obesili« nanj, je na neki način že našlo pot
do naslovnika, pa naj si je šlo za e-pošto,
spletno klepetalnico, oblačno aplikacijo
itd. Internet je brez dvoma dobra rešitev,

ki zanesljivo deluje večino časa, včasih pa je prav neverjetno krhek. In če
poslujete globalno in prek mobilnih omrežij, je lahko tudi precej draga
rešitev.
Skorajda vsi bi radi poslovali globalno, a nas utegne koronavirus strezniti
– najprej uredimo lokalna okolja. Ste se kdaj vprašali, kaj resnično potrebuje vaš sosed, sodelavec, obiskovalec, stranka? Večinoma je to hitra in
uporabna informacija. Kako jo učinkovito prenesti do naslovnika, če pa
obstaja toliko različnih tehnologij in komunikacijskih kanalov?
Menim, da bi se za zgled lahko obrnili kar na radioamaterje in hekerje. In
seveda pobrali najboljše od obojih. Tako sporočil in informacij ne bi nujno
delili vse povprek preko radijskih valov, temveč bi jih prilagodili. Za medij
bi uporabili kar zaslon mobilne naprave, od katere se večina ljudi večino
dneva sploh ne loči več. Dosegli pa bi jo preko brezžične ali modrozobe
povezave, torej elektronike, ki je že vgrajena v praktično vsak mobilni telefon in prenosni računalnik. Koda bi bila napisana tako, da bi se znala na
naprave povezovati in podatke izmenjevati brez potrebe po nekem cen-
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tralnem omrežju ali strežniku. Takšna lokalna »mesh« omrežja bi naprave

spremenila v grozde, ki bi prejemali in oddajali podatkovne pakete,
dokler ne bi ti dosegli pravega naslovnika v kotičku omrežja. Zveni preveč teoretično?
Naj poenostavim z možno praktično rabo. Takšna tehnologija bi omo
gočila močno lokalizirane aplikacije, namenjene skupinam ljudi, ki so
si blizu (fizično ali po prepričanju, interesih ipd.). Na tak način bi se hitro
in učinkovito delile informacije na glasbenih festivalih, konferencah in
športnih dogodkih. Priložnosti za monetizacijo po koncu koronakrize
menda ne bo (z)manjkalo.
Pridevnik

zelen

in

bese-

da umetna inteligenca že
ločeno naletita na pozornost
sogovornikov iz sveta IT, sku-

Zelena umetna
inteligenca

paj pa sta še močnejša. Dejstvo je, da algoritmi umetne inteligence za
svoje delovanje zahtevajo relativno visoke računske zmogljivosti, ki se
pretvorijo v električno energijo, njena pridelava pa proizvede na tone
ogljikovega dioksida. Umetna inteligenca zato sama po sebi ni prav
»zelena«. Kaj pa, če bi bila?!
Izziv je rešljiv na dva načina. Prvi je očiten – zagotavljanje energije iz
obnovljivih virov. Ta je mogoč tudi v Sloveniji, saj bi lahko na nekate
rih rekah postavili še več jezov in hidroelektrarn pa sončnih elektrarn,
da potenciala vetrnih elektrarn, ki jih skorajda ne poznamo, sploh ne
omenjam.
Druga rešitev pa je odkrit pogovor z razvijalci algoritmov. Kaj če bi od
njih zahtevali, naj namesto da oblikujejo kar najboljši in najbolj natančen algoritem, raje oblikujejo najbolj preproste algoritme, ki bodo
še vedno postregli s približno natančno rešitvijo? V naslednjem koraku pa jim dali nalogo, naj ta približek optimizirajo za delovanje na na
miznih računalnikih brez vpliva na uporabniško izkušnjo (torej za res
nizko porabo strojnih virov).
To bi bil tehnološki preboj v obliki zelene umetne inteligence. Za vsak
odgovor ali sprejemanje poslovne odločitve na posameznem delovnem mestu vendarle ne potrebujemo več stonivojskih algoritmov in
masovnih podatkov, mar ne? Samo pomislite, koliko energije in denarja bi s tem prihranili. Prihranki pa so nekaj, kar naložbeniki in podjetja
še kako dobro razumejo.

Kvantno računalništvo

Verjamem, odstavek o kvantnem
računalništvu

ste

pričakovali

na

prvem mestu. To se namreč zdi naj
bolj prebojna tehnologija v svetu IT

in hkrati najbolj strašljiva. Kombinacija fizikov in računalniških znanstvenikov, čudnih naprav in res nizkih temperatur obljublja inovacijo
brez primere. Bo delovalo, bo učinkovito? V teoriji je potencial ogromen,
hipno bi dobili odgovore na vprašanja ali poizvedbe na nekaj, za kar
bi današnje računalništvo v oblaku potrebovalo leta. Ciniki niso prepričani. Verjetno zato, ker menijo, da bomo stare težave reševali z novimi orodji, sam pa upam, da bomo na stare izzive pogledali s povsem
nove perspektive. Sem pa skeptičen – o kvantnem računalništvu že
dolgo berem, velikani iz sveta IT se »obmetavajo« s sporočili za javnost,
oprijemljivega je bolj malo. Vsekakor je to petletna naložba (le) za tiste
bolj pogumne.
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Zasebni
oblaki

Vsi vse vemo o računalniških
oblakih, kajne? Vsak izmed nas
si ga lasti. Oblak v škatli(ci), ki je
pod delovno mizo ali v računalniški sobi. Nekateri imajo celo
lastne podatkovne centre. Masovne selitve v javne računalniške
oblake je konec. Ponudniki že
izstavljajo račune, podjetja pa
se čudijo računom z več sto ali
celo tisoč vrsticami/postavkami.
Da, plačilo vsake malenkosti po
dejanski ali pavšalni uporabi je
lahko tudi peklensko drago, še
posebej, če podjetje oziroma
oddelek IT z oblačnimi storitvami ne upravlja.
Oblak je idealna možnost za
skupno rabo virov, zlasti za podjetja, katerih narava dela pozna
»špice«. Če se delovne obremenitve močno razlikujejo, npr.
je povprečje bistveno manjše
od največje obremenitve, nima
smisla graditi ogromnih lastnih

kapacitet, ki bi bile redko izkoriščene. Za »špice« je idealen javni oblak. A če narava poslovanja zagotavlja bolj ali
manj podobne obremenitve, je lokalna rešitev, t. i. zasebni oblak, cenovno bržkone ugodnejša možnost. Pa še
naši podatki ne bodo na računalniku nekoga drugega ...

Blockchain
baze podatkov

Ko smo že pri podatkih … Malodane vsi poznamo tehnologije veriženja
podatkovnih blokov – t. i. blockchain. Pozabite na kriptovalute za trenutek, omenjene tehnologije je mogoče uporabiti na stotine drugih
načinov za izboljšanje poslovanja. Samo pomislite na absolutno zaupanja vredne transakcije, (samodejno izvršljive) digitalne pogodbe ipd. S

preprostimi vtičniki API bi lahko gradili zaupanja vredne verige podatkov, kjer se noben podatek ne bi izgubil ali
spremenil (oziroma bi bila vsaka sprememba zabeležena). Blockchain baze podatkov lahko najprej pričakujemo
v bančništvu in zavarovalništvu ter logistiki. Podjetja, ki so si danes tekmeci, jih bodo (so)uporabljala.
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Homomorfna enkripcija
Menite, da si, ker ste z branjem
prišli (skoraj) do konca tega članka, vendarle zaslužite kak pošten
namig, kako v prihodnje zaslužiti s tehnologijo? Prav. Dve besedi imam za vas: homomorfna
enkripcija. Šibka točka v svetu
šifriranja je vedno uporaba podatkov. Ne glede na to kakšen
algoritem znanstveniki razvijejo (AES, SHA ipd.), ta navadno
vzdrži le nekaj let, preden ga po
sreči ali s surovo močjo zlomijo
matematiki ali hekerji. Težava je
v tem, da če želimo ljudje delati s podatki, jih moramo najprej
odšifrirati (vsaj v pomnilnik), kjer
pa so relativno lahka tarča za napadalce.
Ideja homomorfnega šifriranja
pa je v preoblikovanju računskih algoritmov, da delujejo s
šifriranimi vrednostmi. Če podatki niso odšifrirani, ne morejo
puščati. Ste kos izzivu? Tudi če
niste, lahko vložite v podjetja, ki
iščejo pravšnji odgovor. Kdo ve,
mogoče boste stavili na prave-

Se vam zdi, da sem kaj pozabil?
Npr. novodobna omrežja 5G in
z njimi povezane tehnologije?
O tem bi lahko pisal na dolgo in
široko, težko se je osredotočiti
samo na eno stvar. Morebiti pa
več o tem v prihodnje, ko bodo
omenjena omrežja že z nami.

ga konja. Odjemalcev za homomorfno enkripcijo v digitalnem
svetu ne bo (z)manjkalo.

“

Ne glede na to kakšen algoritem
znanstveniki razvijejo (AES, SHA ipd.),
ta navadno vzdrži le nekaj let, preden ga po sreči ali s surovo močjo
zlomijo matematiki ali hekerji.
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Janez Gruden, direktor Operacij, Cisco CCIE

SPLETNI DOGODKI
SRC
Začetek se bere kot vic:
»Kaj se zgodi, ko gredo infrastrukturni inženirji v
osamitev?« Tisti, ki znajo, delajo (naprej); drugi pišejo.

Potemtakem je jasno, kam sodim. O obetih IT-industrije v postpandemič
nem svetu modrujem v zapisih na spletnih straneh SRC-a:
• Infrastrukturne rešitve v času karantene – april ‘20
• Stati in obstati v infrastrukturi – april ‘20
• Neznosna lahkost (ne)ukrepanja – maj ‘20
Nasprotno pa imajo pri predstavitvah prednost
inženirji, ki ohranjajo »ročni« stik s tehnologijo.
Spletni dogodki so v podjetju SRC organizirani
vzporedno s siceršnjimi obveznostmi inženirskega kadra v IT-infrastrukturnem oddelku.
Vsebinsko so zasnovani v obliki 30–40-minutnih interaktivnih sej.

Namen je predstaviti osnovne
koncepte tehnoloških rešitev
s poudarjenim podtonom,
»kakšen problem rešujemo«.

V ospredju so aktualne teme v IT-infrastrukturi, ki zadevajo rešitve za sodelovanje, varnost,
oblačne storitve, programsko krmiljene itd. Rešitve so že bile na voljo, pa nekako niso v popolnosti zaživele, morda tudi zaradi pretirane zadržanosti.

Kaj prinaša nov
moment?

Aktualen neprostovoljno izzvan trend dela od doma je
postal norma in v marsičem spreminja percepcijo dela
v IT-infrastrukturi. Posledično smo izvedbo delavnic za
stranke preselili na splet, kjer smo mesecih od razglasitve
omejitev druženja izvedli vrsto dogodkov:
Postavitev okolij za sodelovanje (Cisco Webex/Teams;
Microsoft Skype/Teams)
Nastavitev varnostnih mehanizmov za delo od doma
(Microsoft DirectAccess/AlwaysOn, PaloAlto Cortex,
Cisco AnyConnect/DUO)
Moderno varno delovno okolje v hibridnem okolju
(Microsoft Information & Data Loss Prevention)
Cisco SD-WAN za poenostavitev upravljanja omrežja
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Domino Lotus Notes sobivanje z okoljem Microsoft
Office 365

predvidena
spletna
predavanja
O čem govorimo na
spletnih dogodkih?

1

Varnostne rešitve z večstopenjsko avtentikacijo
(Cisco, PaloAlto)

2

Upravljanje omrežij Cisco SD-Access

3

HPE-sistemi za shranjevanje podatkov in konvergenco
(Primera, StoreOnce, Synergy)

4

Principi in programska orodja za prepoznavanje
groženj (CSIS)

5

Avtomatizacija, orkestracija in programsko krmiljenje
infrastrukture (Redhat Ansible)

6

Prosto sklopljene aplikacije v vsebnikih
(RedHat OpeShift)

7

Raba umetne inteligence pri obravnavi varnostnih
dogodkov (DatkTrace)

O tehnologijah, ki so doslej
večinoma živele v strategijah razvoja, in kot da ne potrebujejo več
internih pojasnjevanj. Situacija, v
kateri smo se znašli, je za digitalizacijo naredila več kot leta načr-

Stanje na tržišču. RABA VIDEOKONFERENČNIH SISTEMOV Z

tovanj. Zakaj vključevati rešitve

ORODJI ZA SODELOVANJE JE POLETELA V NEBO. POVEČANA

za sodelovanje (slika, zvok, do-

JE POTREBA PO ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI PRI NASTAVITVAH

kumenti) na varen način? Čemu

MEHANIZMOV ZA DELO OD DOMA. Tehnologije »SSL/VPN“, „Al-

velja razmisliti o učinkovitejšem

waysOn“ in potisne prijave za večstopenjsko overjanje so pridobile

prilagajanju infrastrukture po-

veljavo in stopajo v korak z ISE/802.1x. Na novo tehtamo obstoječa

trebam aplikacij? Kaj pomeni

orodja za odkrivanje dogodkov na končnih točkah s telemetrični-

staviti na zasnovo varnih pro-

mi podatki o sumljivih dejavnostih. Premišljeno snujemo zasno-

gramsko razširljivih storitev na

vo varnosti z obravnavo občutljivih podatkov po novem znotraj

strukturiranih sistemih digital-

razširjenih zidov podjetja. Podobno velja za daljinsko upravljanje,

nih arhitektur in programabilni

spremljanje storitev (SCCM/SCOM) z analitiko uporabniškega ve-

infrastrukturi za avtomatizacijo

denja (SIEM). S sistemskimi napadi in grožnjami se borimo s pro-

standardiziranih procesov?

gramskimi rešitvami (Stealthwatch, Umbrella, Enterprise Immune
System) v sklopu storitev varnostnih centrov za odpravo groženj
(SOC/Managed Detection & Response).

AKTUALNE POSTAJAJO REŠITVE ZA PROGRAMSKO KRMILJENJE PROSTRANIH OMREŽIJ (SD-WAN)

IN

LOKALNIH OMREŽIJ TER PODATKOVNIH CENTROV (DNA SD-Access, ACI, SDDC). Ukvarjamo se z vprašanji, kaj
vse bi lahko naredili v okoliščinah dela od doma, če bi imeli programsko krmiljena omrežja z analitiko za poenostavitev operativnega upravljanja. Veljavo dobiva strojno učenje, ki pomaga avtomatizirati nabor aktivnosti na podlagi matematičnih modelov za napovedovanje sprejemljivih meja obnašanja (Predictive Maintenance). Rešitve torej,
ki jih proizvajalci vgrajujejo v plejado produktov za upravljanje, analitiko ter odziv.

IZKUŠNJE SPLETNIH DOGODKOV?

Trenutna situacija ni nekaj kmalu minljivega. Kakor

Prednost je zagotovo v organizaciji. Dinamiko

se spreminjajo naše navade, se tudi del poslovanja. V

poskušamo razgibati z dvogovorom, predstavitvami

prihodnje bo (verjetno) obveljal kombinirani način, v

dobrih praks; pa vendar komunikacija s slušatelji

katerem bodo predprodajni dogodki ohranjali težnjo

preko digitalnih kanalov ne more povsem nado-

po neposrednem človeškem stiku, vsebinsko-tehnični

mestiti neposredne komunikacije.

pa se vzporedno selijo na digitalne medije. »Končno!«
bodo vzkliknili neučakani.
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Urša Presekar
Aleš Mali
Tea Petrovski

Z eTTL-jem je boj proti novemu
koronavirusu veliko preprostejši

“

V izrednih razmerah epidemije si želimo, da
bi zdravstvena dokumentacija v bolnišnico
prihajala le v elektronski obliki.
V Bolnišnici Topolšica smo z upoštevanjem
vseh varnostnih protokolov izvedli vpeljavo
sistema eTTL in izobraževanje uporabnikov.

eTTL je prava rešitev
v kriznih razmerah
epidemije.
Sob, kjer ležijo pacienti, okuženi z novim koronavirusom, po protokolu ne sme zapustiti niti
svinčnik, kaj šele pacientova dokumentacija in
listi za naročanje.
Zato so se v Topolšici odločili za vpeljavo
elektronskega temperaturno-terapevtske
ga lista (eTTL).
eTTL je namreč prava rešitev v takih kriznih
razmerah, saj omogoča pregled vseh pacien
tovih podatkov ob pacientovi postelji, hkrati
pa so vsi podatki v digitalni obliki dosegljivi
tudi v zdravniški sobi, sestrski sobi ter pov-

TOPOLŠČICA

U R Š A P R E S E K A R I Z S R C IN F O N E TA
Z EK I P O T O P O L Š I C E N A U VA J A N J U
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sod, kjer je uporabnikov računalnik ali boljša
računalniška tablica.

predpis in beleženje meritev,
predpis zdravila, preprosto podaljševanje, shranjevanje pogostih zdravil, predpis zdravil iz predhodnih
hospitalizacij in eRecepta,
beleženje aplikacije danega zdravila, ob odklonih
lahko zapišete opombo,
pregled vseh podatkov, vpisanih v program BIRPIS21 (laboratorijski izvidi, rentgenološki izvidi, konziliarni izvidi, sprejemni podatki ipd.),
naročanje laboratorijskih preiskav, rentgenoloških
preiskav, naročanje na različne aktivnosti.
Kako jim v kriznih razmerah v bolnišnici poleg eTTL

Kontakta s pacientovo kartico zdravstvenega

pomagajo digitalizirani postopki pri obravnavi pa-

zavarovanja (KZZ) praktično ni. To nam omogo-

cienta?

čata uporaba informacijske rešitve Vrstomat® in
možnost ročnega preverjanja KZZ pacienta v infor-

O tem, da postavljamo pacienta na prvo mesto, da

macijskem sistemu Birpis21 brez stika s paciento

je z digitalizacijo dosežena višja stopnja varovan

vo kartico.

ja zdravja samega pacienta in zagotovljeno večje
varstvo pacientovih podatkov, smo že govorili.
Poslovanje in delovanje s čim manj neposredne
ga kontakta (z osebami in stvarmi) pa je tista do
dana vrednost, ki smo jo prepoznali kot ključno v
teh epidemioloških razmerah.
Ko nam razmere in ukrepi narekujejo, kako naj se
zaščitimo pred virusom in zajezimo njegov prenos
oz. širitev, nam je v veliko pomoč visoka stopnja
digitalizacije.
Rokovanje s papirno dokumentacijo je zmanjšano
na nujno potrebno, v večini delovnih procesov pa je

“

Digitalizacija procesov pomembno zmanjšuje tveganje prenosa koronavirusa.
Če povzamem, nam digitalizacija procesov
pomembno zmanjšuje tveganje prenosa
koronavirusa v primerjavi s procesi, ki temeljijo na papirnem poslovanju, saj se zmanjšajo tudi nenujni stiki zaposlenih med samim
transportom dokumentacije.
V dani situaciji si želimo, da bi k nam v bolnišnico prihajala zdravstvena dokumentacija zgolj v elektronski obliki.

umaknjeno. Prinesena zunanja dokumentacija se v
bolnišnici obdeluje in skenira na eni točki.
Pot dokumentacije iz nečistih v čiste prostore
poteka zgolj v elektronski obliki.

“

MARKO OBERSTAR

Še natančnejše spremljanje in obravnava
bolnikov.
Veseli nas, da nam je uspelo lanskoletno
uspešno vpeljavo digitaliziranih postopkov
(DMS in eHrambo) nadgraditi z elektronsko temperaturno-terapevtskim listom ter
omogočili še natančnejše spremljanje in
obravnavo bolnikov ter prilagajanje terapije
glede na prispele podatke.

JURIJ ŠORLI, DR. MED.

DIREKTOR BOLNIŠNICE TOPOLŠICA
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Lado Modic
Tea Petrovski

DOZDRAVNIKA.SI

OMOGOČA TUDI VIDEOPOSVET MED
ZDRAVNIKOM IN PACIENTOM
NOVOST ZA UPORABNIKE ZDRAVSTVENIH
INFORMACIJSKIH REŠITEV
Spletna rešitev doZdravnika.si omogoča varen način

znotraj obstoječega informacijskega sistema. Gre za

komunikacije med zdravniki in pacienti, avtomat-

posebni modul, prek katerega lahko splošni zdravni-

sko spletno naročanje pacientov na proste termine

ki, pediatri, ginekologi, terapevti in drugi specialisti

ambulante, elektronsko naročanje vseh vrst listin

opravijo različne preglede, konzultacije ali kontrole s

ter varen dostop do elektronske zdravstvene doku-

pacienti na daljavo.

mentacije.
VideoPosvet deluje na računalnikih in na mobilnih
Izredne razmere pa so nas spodbudile, da smo raz-

napravah, potrebni so le dobra internetna povezava

vili novo funkcionalnost, ki uporabnikom informacij

in spletna kamera z mikrofonom ter zvočnik oziro-

skih sistemov BIRPIS21 in ISOZ21 omogoča možnost

ma slušalke.

posveta ter obravnave pacientov na daljavo brez
osebnega stika v obliki videopogovora.

POGOVOR MED ZDRAVNIKOM IN PACIENTOM

VIDEOPOSVET – CELOSTNA
STORITEV V DOZDRAVNIKA.SI

Pacientom tako ni treba osebno do zdravnika, am-

BREZ OSEBNEGA STIKA
pak imajo možnost posveta z zdravnikom od doma.
Zdravnik tako vidi pacienta in oceni njegovo stanje
prek videopovezave, vseeno pa pogovor poteka brez
osebnega stika, kar omogoča neprekinjeno komu-
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Uporabljena tehnologija VideoPosveta nudi zdrav

nikacijo z zdravnikom tudi v izrednih situacijah, ko je

stvenim delavcem varno in tehnološko napredno

osebni obisk pri zdravniku onemogočen (na primer

rešitev za obravnavo svojih pacientov na daljavo

v primeru epidemije).

Glavne
BRILLIAN
prednosti
IDEAS

videoposvetov

1

VAREN KANAL ZA KOMUNIKACIJO

2

NAROČILO NA VIDEOPOSVET BREZ DODATNEGA
DELA ADMINISTRACIJE

3

ZDRAVNIK MED VIDEOPOSVETOM PREGLEDUJE
EKARTON PACIENTA

4

PO KONČANEM POSVETU HITRO KREIRANJE
OBRAVNAVE IN OBRAČUN STORITVE ZNOTRAJ
BIRPIS21 OZ. ISOZ21

Zdravstvene ustanove lahko pacientom omogočijo naročanje na Video-

KAKO DELUJE
VIDEOPOSVET?

Posvet tako, da v svojih čakalnih knjigah na urniku posameznega zdrav
nika določijo aktivnosti, ki bodo na voljo za VideoPosvet. Te aktivnosti so
nato pacientom vidne na spletni strani doZdravnika.si.
Znotraj zdravstvenega informacijskega sistema lahko zdravnik pacienta
naroči na videoposvet tudi tako, da se postavi na izbrano aktivnost v urniku in jo označi kot VideoPosvet. Na dan posveta izbere zapis v urniku in
začne videoposvet.

VIRTUALNI
POGOVOR KOT
V AMBULANTI
KOMU JE
VIDEOPOSVET
NAMENJEN?

Pacient se prijavi v svoj uporabniški račun na doZdravnika.si, kjer lahko vidi naročeni termin VideoPosveta, ob njem pa se bo petnajst minut
pred posvetom aktiviral gumb za pridružitev VideoPosvetu. Ob kliku na
gumb bo pacient preusmerjen na varno spletno mesto, kjer se bo lahko
pripravil in priklopil na VideoPosvet. Ob dogovorjeni uri termina se bosta
tako zdravnik in pacient virtualno srečala ter pogovorila, kot če bi bila v
ambulanti.

VideoPosvet je namenjen vsem tistim zdravstvenim delavcem, ki želijo
svojim pacientom olajšati obisk in dostop do zdravnika ter jim ponuditi sodoben način komunikacije. Pred kratkim je ZZZS izdal pravila, kako
lahko obravnavo na daljavo zdravnik enakovredno obračuna zavarovalnici,
kar je še dodatna spodbuda za uporabo videokomunikacije med zdravniki
in pacienti.

sodobna aplikacija, ki omogoča
komunikacijo z vašim zdravnikom
Spletno naročanje prek aplikacije doZdravnika.

uradnih ur ambulante, torej kadar koli v dnevu, saj je

si omogoča vsem pacientom, ki se registrira-

spletno naročanje na voljo 24 ur na dan.

jo v aplikacijo, preprosto in samostojno izbiro

Prek aplikacije doZdravnika.si lahko pacienti brezpa-

med ponujenimi prostimi termini ter rezervaci-

pirno in brez osebnega stika naročajo listine, kot so

jo termina pri osebnem zdravniku. Pacientom

npr. eRecept, eNapotnica in eBolniški list, ter dosto-

tako omogoča, da se izognejo telefonskemu

pajo tudi do elektronskih dokumentov, ki zanje nas-

naročanju in čakanju na prosto telefonsko zve-

tanejo v ambulanti, kot so izvidi, vabila na preglede,

zo ter se na pregled naročijo kar sami tudi izven

odpustna pisma ipd.

29

Telefarma

Marjana Pikec
Tea Petrovski

sodobna brezstična komunikacija med
zdravniki in kliničnimi farmacevti
P rep ro st i n
hit er p o svet
zd ravn i k a s
kli n i čn i m
farmacev to m

SODOBEN
HITER
PREPROST
V sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v
Ljubljani, Zdravstvenim domom Škofja Loka in

Splošno bolnišnico Murska Sobota smo v SRC Infonetu razvili aplikacijo TeleFarma, ki zdravnikom
omogoča sodoben, preprost ter hiter posvet s kliničnim farmacevtom brez osebnega stika.
TeleFarma nudi vsem zdravnikom, ne glede na njihovo lokacijo, enakovreden dostop do storitev kli
ničnega farmacevta in boljše sodelovanje zdravnikov
ter kliničnih farmacevtov.
Poleg tega vpliva tudi na optimizacijo farmakoterapije za paciente in ne nazadnje prinaša prihranek v
zdravstveni blagajni.
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“Sodobna aplikacija

nam omogoča hitrejšo
obravnavo pacienta.
V Zdravstvenem domu Škofja Loka smo
začeli testirati projekt TeleFarma, kar
v praksi pomeni, da lahko od kliničnega farmacevta med samo obravnavo

Prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.,

pacienta dobimo mnenje o terapiji oz.

spec. spl. med., direktor ZD Škofja Loka

možnosti spremembe farmakoterapije,
npr. zaradi neželenih učinkov zdravil. To
pošljemo dežurnemu kliničnemu farmacevtu prek računalniškega programa s to novo aplikacijo. Klinični farma
cevt prejme SMS-obvestilo, da ga čaka
posvet. Nato nam odgovori in v realnem
času dobimo njegov odgovor, kar nam
omogoči, da lahko pri pacientu takoj
ukrepamo.

Ta proces bo nedvomno pospešil našo
obravnavo pacienta. Zdaj sicer odlično
sodelujemo

s

kliničnimi

farmacevti

prek papirnate poti, vendar pa to traja določen čas, da ta klinični farmacevt
pride na lokacijo, pregleda dokumenta
cijo, se po potrebi še posvetuje s pacientom in potem napiše neko mnenje.

“ TeleFarma je
prihodnost.
Dostopnost

slovenskih

zdravstvenih

ustanov do mnenj kliničnega farmacevta trenutno ni enakomerna ali celovita.
Klasičen obstoječi način posveta med
zdravnikom in kliničnim farmacevtom
običajno poteka tako, da ima zdravnik na
voljo vse podatke pacienta, njegove diagnoze, izvide, farmakoterapijske podatke in podatke iz nacionalne hrbtenice.
Dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. klin. farm., sodelavka pri pilotnem projektu TeleFarma

Stik zdravnika in kliničnega farmacevta je fizičen, kar pomeni, da se klinični farmacevt odzove na zdravnikov zahtevek ter ga osebno obišče na njegovi lokaciji. Klinični farmacevt je lahko zadolžen za več zdravstvenih ustanov, zato
se lahko postopek zavleče. Ko klinični farmacevt prispe v zdravstveno ustanovo, pregleda bolnikovo dokumentacijo, če je možno, opravi z bolnikom tudi pogovor, in nato napiše farmakoterapijsko mnenje. Trenutno je običajno, da
posamezni klinični farmacevt obiskuje le izbrane zdravstvene ustanove, tiste, s katerimi običajno redno sodeluje.
Sodelovanje med samimi kliničnimi farmacevti pa sistemsko ni urejeno in verjetno temelji bolj na zasebnem pove-
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sodoben
hiter
preprost
TeleFarma
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zovanju. Zato dostopnost slovenskih zdravstvenih ustanov do mnenj
kliničnega farmacevta ni enakomerna ali celovita.
TeleFarma je prihodnost, ker v Sloveniji nikoli ne bo dovolj kliničnih
farmacevtov, da bi bili lahko ves čas prisotni pri zdravnikih, ko nas
najbolj potrebujejo. V bistvu je včasih čas zelo pomemben pri varnosti zdravljenja bolnikov, da se čim prej preprečijo težave pri zdravljenju z zdravili, ki bi lahko bile prisotne.
Zato vidim v teh aplikacijah in hitrem povezovanju veliko prednost
pred klasičnim naročanjem z delovnimi nalogi.

“Skupaj do boljše in

bolj osebne medicine.

Doc. dr. Brane Leskošek, vodja pilotnega projekta TeleFarma
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

Optimizacija farmakoterapije za paciente in prihranek v zdrav
stveni blagajni.
TeleFarma prvenstveno nudi povezavo kliničnih farmacevtov med
seboj, zato se ustvarja bogata podatkovna povezava. Sodelovanje
med zdravnikom in kliničnim farmacevtom je nadgrajeno. Ni več
potrebe po zamudnih procesih, kot so obiski na fizičnih lokacijah, saj
smo jih s TeleFarmo nadomestili z videoklicem, ki vseeno nudi neke
vrste osebni stik. Celotna izmenjava podatkov je varna in skladna z
zakonodajo.
Sem izredno zadovoljen, da je šlo pri projektu za sodelovanje inovativnega akademskega in industrijskega okolja skupaj s klinično
prakso. Mislim, da je to način, kako lahko multidisciplinarni strokovnjaki pomagajo do boljše in bolj osebne medicine, ki je ugodnejša za
paciente ter prinaša tudi nižje stroške.
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MARTINA ROGAR

Starost: 36 let
Uradni naziv na srcu: Vodja skupine Servicedesk
Kaj delaš na srcu: Koordinacija, vodenje in delo na Servicedesku

od kdaj si srček: od leta 2006
kaj ti je najbolj všeč na srcu: sproščenost, prilagodljivost in dobri
ljudje

tvoj naj hobi: kavica na sončku v miru in tišini :)
tvoj moto pri delu na srcu: Pozitivnost, prilagodljivost,

odgovornost, zanesljivost in pripravljenost
pomagati in rešiti nerešljivo.
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DUŠAN SORAVIA KOŠARIĆ
Starost: 45 let
Uradni naziv na srcu: Vodja Microsoft Services skupine
Kaj delaš na srcu: Microsoft ekipa skrbi, da imajo stranke delujoče sisteme bazirane na

Microsoftovih strežniških produktih. Zadnje čase smo bolj usmerjeni
na storitve v oblaku, tako se na veliko ukvarjamo z Microsoft 365 pošto, Teams storitvami za sporočanje in sodelovanje, varnostjo in zaščito
informacij, SharePoint-om in z datotekami povezanimi storitvami,
storitvami v Azurju – SaaS, IaaS, če naštejem samo neke od.

od kdaj si srček: Mislim da 3 leta, mogoče 4, nimam pojma. Srčkan sem pa od rojstva.
kaj ti je najbolj všeč na srcu: Kuhinja :) Šalo na stran … Obstajajo še vedno neke vrednote, ki so jih
nekatera podjetja mogoče malce pozabila.

tvoj naj hobi: Trenutno je to spust s kolesom (Enduro/Downhill). Včasih sem bil

profesionalni nogometaš, a so žal kolena odpovedala posluh, tako
da sem bil primoran namesto nerazgledanega nogometaša postati
šolan IT-jevec. Žal.

tvoj moto pri delu na srcu: “A wise man can learn more from a foolish question than a fool can
learn from a wise answer.” - Bruce Lee
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Ali je ta trenute
v tehnologijo mo
Kot je nedavno ugotovil ugledni angleški tednik The
Economist, bo ena najočitnejših posledic sedanje
pandemije Covid-19 enormna rast storitev, ki temeljijo na novih tehnologijah in so podatkovno pogojene. Pričakujemo lahko, da bo digitalna preobrazba za organizacije v kratkoročni prihodnosti še bolj
pomembna, kot bi bila sicer.
V nasprotju s prepričanjem mnogih pa pri digitalni
preobrazbi ne gre več samo za tehnologijo, temveč
tudi in mnogokrat predvsem za ljudi. Načeloma je
tehnologija dostopna vsem, ki si jo lahko privoščijo, medtem ko pa so pravi ljudje bistveno večji izziv.
Zato se k njim vremo na koncu.
V tem trenutku, ko se sproščajo ukrepi države in se
podjetja počasi začenjajo pripravljati, da se vrnejo v
staro normalo, mnogi podjetniki že ugotavljajo, da
so se mnoge stvari korenito spremenile. Omejitve, ki
jih je prinesla nova »normala«, in skeptičnost strank
lahko v popolnosti zanihajo stare načine dela, ki smo
jih poznali še do včeraj, in mnoge porinejo v prepad,
če ne najdejo odgovora za novo realnost. Tu pa lahko
tehnologija marsikomu zelo pomaga.
V zadnjih mesecih se je enormno povečalo število
ljudi, ki so začeli kupovati v spletnih trgovinah ali si
naročati hrano za dostavo ali osebni prevzem. Šole
in fakultete so čez noč prešle na učenje na daljavo
in s tem prisilile učitelje ter učence, da v letu usvojijo
novo tehnologijo. Ravno tako so mnoga podjetja v
celoti ali deloma prešla na delo od doma. Medtem
ko so se ljudje doma počutili varno, so določeni od-
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krili, da so nekatere stvari tudi zelo uporabne in poenostavljajo življenje. Ta masovna uporaba tehnologi-

ek investicija
odra izbira?
je bo imela dolgoročne posledice,

nologije, na pa brezglavo nakupovanje. Tudi za ta plan veljajo

ki se jih podjetja morajo zavedati.

povsem enaka pravila kot za vsakega drugega. Imeti mora cilje in

Predvsem tista, ki razmišljajo, kako

prioritete ter jasno določene vse korake do uspešne implement-

nadaljevati svoje poslovanje v novih

acije v rokih in denarnih okvirih. Iz izkušenj je najboljši pristop, da

razmerah.

izhajate iz obstoječega stanja in se za vsako funkcionalno celoto v
podjetju vprašate, kako bi jo lahko izboljšali ali podprli z novo teh-

Zdaj je pravi čas za iskanje načinov,

nologijo. Informacijska tehnologija lahko prinese ogromne koristi

kako izboljšati poslovanje, kako

poslovanju predvsem na naslednjih štirih področjih:

pove
čati prihodke in vrniti nazaj
kupce. Če do zdaj niste ponujali svojih produktov in storitev prek
spleta, je zdaj mogoče pravi čas, da
razvijete nove poti do svojih strank.
Če ste bili vajeni obiskov strank, razmislite o vseh ostalih možnosti digitalne interakcije z njimi. Poiščite
nove in boljše načine procesiranja
transakcij, zbiranja in analiz podatkov ter spremljanja vsega, kar
počnete.
Vprašajte se, kaj kupci cenijo pri
konkurenci, in to poskusite prenesti v vaše podjetje. Preverite, kaj

1

Konkurenčna prednost: glede na to, da je IT v osrčju skoraj
vsakega poslovanja, ga mora tehnologija v vsakem trenutku
podpirati, in ne zavirati.

2 Poslovna agilnost: ker se poslovanje danes zelo hitro spreminja,
to zahteva stalne spremembe in prilagoditve tehnologije, ki ga
podpira. Samo agilni IT je v stanju slediti agilnosti v poslovanju.

3 Večja učinkovitost in produktivnost: informacijska tehnologija
je bila ustvarjena zato, da izboljša in avtomatizira poslovne
procese ter operacije.

4 Morala zaposlenih: mnogokrat pozabljamo, da večina pisarniških
delavcev preživi večino časa za svojimi računalniki. In če vedo, da
so orodja in IT-rešitve boljše od konkurence, se počutijo precej
bolje, kot če so prepričani, da so zadnji, ki se še mučijo z zastarelo in okorno informacijsko opremo.

vse od tega, kar omogoča nova
tehnologija, želijo oz. pričakujejo

In sedaj nazaj k ljudem. Brez dobrih, izobraženih in talentiranih

vaše stranke in zaposleni. Je to več

zaposlenih boste zelo težko izbrali pravo tehnologijo, naredili

plačilnih metod, nova mobilna apli

plan njene uvedbe ter jo sproti prilagajali vsem spremembam, ki

kacija, večja varnost, bolj zanesljivo

jih narekuje poslovanje.

delovanje, računalništvo v oblaku
ali nova programska oprema?

Kot so pokazali zadnji tedni, smo kot globalna skupnost agilni.
Ta agilnost je bila vodena s strani ljudi in podprta s tehnologijo.

Ko najdete odgovore na zgornja

Zaenkrat je človek še vedno tisti, ki igra glavno vlogo pri pravil-

vprašanja, pa naj bo vaš prvi korak

ni izrabi tehnologije. Zato je modro, da zaupate njeno izbiro in

izdelava plana uvedbe nove teh-

uvedbo modrim ljudem.
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N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
eu-skladi.si

POLLFREE
Vzpostavitev senzorske platforme za spremljanje
in napoved kakovosti zraka na mikro lokacijah
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskih investicijskih in strukturnih skladov.

