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SRC JE IT PODJETJE, KI 
DIGITALNO TRANSFORMIRA 
KORPORACIJE, FINANČNE 

INSTITUCIJE IN JAVNO UPRAVO.

Skupaj ustvarjamo digitalno prihodnost.



To dosegamo z združevanjem vrhunskega 
znanja strokovnjakov, ki so v nenehnem 

stiku z najnovejšimi rešitvami, in 
najsodobnejše informacijske tehnologije 

na vseh platformah.

Naše poslanstvo je, da s srčnostjo, IT in 
poslovnimi znanji svojim strankam 

pomagamo ustvarjati uspešno prihodnost.

Naše vrednote so globoko vkoreninjene v 
edinstveni kulturi podjetja.



SRC  SMARTZanesljiva informacijska infrastruktura je 
eden najpomembnejših elementov, ki 
prispevajo k uspešnemu delovanju podjetja. 
Izzivi, ki so s tem povezani, postajajo vse 
zahtevnejši. Namig, naj se podjetja 
osredotočajo na svoje osnovno poslanstvo, 
skrb za dobro delovanje infrastrukture pa 
prepustijo strokovnjakom, je zato danes še 
posebej na mestu. Obvladovanje lastne 
infrastrukture zasebnega oblaka, naročanje 
storitev iz katerega od javnih oblakov, ali pa 
hibridno združevanje enega in drugega, 
zahteva poznavanje izjemno širokega 
nabora tehnologij. Pogosto preširokega, da 
bi bilo lastno upravljanje še smiselno in 
poslovno upravičljivo.

V podjetju SRC pri 
tem izzivu s svojim 
znanjem pomagamo 
mnogim podjetjem.



TMSRC  SMART
Na podlagi zbranih izkušenj smo oblikovali niz različnih storitev, s pomočjo 

katerih kupcem pomagamo pri načrtovanju, 
izgradnji in upravljanju njihove informacijske 
infrastrukture. Posamezne storitve so prilagojene različnim potrebam, s 
katerimi se soočajo kupci. Te so odvisne od njihove odločitve, na kakšen 
način želijo zagotavljati svoje infrastrukturne kapacitete: kot lastno 
infrastrukturo, kot storitev iz javnega oblaka, ali kot kombinacijo obojega 
(hibrid). Ne glede na odločitev bomo znotraj nabora storitev pod krovno 
znamko SRC Smart skupaj našli model, ki vam najbolj ustreza.

Večini zahtev naročnikov lahko ugodimo že z uporabo storitev, opisanih v 
nadaljevanju krovne znamke SRC Smart. Za reševanje posebnih potreb se 
s kupcem dogovorimo tudi za nekatere dopolnilne storitve.



Sodobne informacijske rešitve 
postajajo zelo zapletene. 

Tradicionalnim zahtevam 
naročnikov po zanesljivem 
delovanju, stroškovni 
učinkovitosti ter visokem nivoju 
varnosti rešitev, se je v zadnjih 
letih pridružilo še pričakovanje 
po elastičnosti in enostavnosti 
zagona novih storitev. 

SRC   BUILD

Tehnologije so na voljo, a izbrati prave in jih povezati v 
dobro delujoče okolje, zahteva znanje in izkušnje. V 
okviru storitve SRC Build počnemo prav to! Svoje 
znanje združujemo s tehnologijo najboljših svetovnih 
proizvajalcev. Storitev vključuje celovit nabor 
gradnikov za uspešno pripravo in izvedbo projektov: 

svetovanje,
razvoj rešitev in 
njihovo implementacijo. 

Rešitve načrtujemo glede na pričakovanja naročnikov, 
ki izhajajo iz njihovih poslovnih zahtev, do najnovejših 
tehnologij pa znamo biti tudi zadržani, kadar nismo 
prepričani, da prinašajo dovolj otipljive prednosti. 



Za vse rešitve, ki jih oblikujemo in implementiramo v okviru storitev 
SRC Build, svojim kupcem nudimo tudi ostale storitve krovne 
znamke SRC Smart, ki so namenjene upravljanju implementiranih 
rešitev: SRC Manage, SRC Operate, SRC Repair, SRC Orchestrate. 

Tudi tako dokazujemo, da zaupamo 
svojim rešitvam in kupcem stojimo 
ob strani ves čas njihove uporabe.



V okviru storitve SRC Manage 
prevzamemo upravljanje 
informacijske infrastrukture 
v celoti. 

Naši kupci se v tem primeru 
lahko popolnoma posvetijo 
svojemu osnovnemu 
poslanstvu, zagotavljanje 
nemotenega delovanja 
informacijske infrastrukture 
pa prepustijo nam.

SRC   MANAGE

Investicije v infrastrukturo za naročnika 
niso več potrebne, saj je vsa oprema v naši 
lasti, če naročnik tako želi. Kupec je v tem 
primeru naročnik, ki od nas kupuje le 
storitve po vnaprej določeni ceni v obliki 
mesečnih plačil. Vsa tveganja iz naslova 
morebitnih nepravilnosti v delovanju 
opreme prevzame SRC.



Za nemoteno izvajanje storitve SRC Manage 
za vas izvajamo tudi naslednje aktivnosti: 

zagotavljanje razpoložljivosti storitve, 
zahtevane odzivnosti in odpravo napak 
znotraj izbranega režima delovanja,

nadgradnje sistemske programske 
opreme,

instalacija potrebnih popravkov v 
programski opremi, 

spremljanje in diagnostika delovanja 
(SRC Vizor),

proaktivno in preventivno ukrepanje,

redna komunikacija z naročnikom in 
poročanje o razpoložljivosti storitev.



Storitev SRC Operate je namenjena kupcem, ki želijo celotno infrastrukturo 
ali pa le njen del, razvijati in upravljati znotraj lastnih IT oddelkov. 

Pri tem običajno potrebujejo partnerja, ki v primeru globljih težav 
zagotovi takojšen odziv, zagotavljanje nadomestnih delov, prevzem 
reševanja nastalih težav v celoti, ali pa le sodelovanje s kupcem pri 
odpravljanju le-teh, z namenom vzpostavitve vseh pomembnih funkcij 
informacijske infrastrukture v predvidenem času. SRC prevzame tudi 
breme vključevanja podpore proizvajalca opreme v proces odpravljanja 
težav, kadar je to potrebno.

SRC   OPERATE



SRC Operate predvideva več različnih režimov 
vzdrževanja v odvisnosti od zahtev kupca. Na izbor 
najbolj primernega režima vpliva odvisnost vitalnih 
poslovnih procesov kupca od delovanja informacijske 
infrastrukture, pa tudi usposobljenost IKT oddelka 
kupca.

V okviru storitve SRC Operate je kupec deležen 
naslednje pomoči: 

odprava napak znotraj izbranega režima (4 ure, 
8 ur, 48 ur), 

popravilo okvare oz. zamenjava delov na strojni 
opremi, 

diagnostika nepravilnosti delovanja,

namestitev popravkov ali novih verzij v 
programski opremi,

preventivni pregledi in oddaljeni nadzor (SRC 
Vizor),

tehnična pomoč: pomoč, odgovori na vprašanja 
in svetovanje naročniku,

obveščanje o tehnoloških novostih.



Učinkovito upravljanje lastne informacijske 
infrastrukture danes ni več mogoče brez uvajanja 
vsaj določene stopnje avtomatizacije. 

Programska oprema in rešitve, ki jih ponujajo 
proizvajalci opreme, vprašanje avtomatizacije 
rešujejo le delno. Običajno so omejene na 
določen nabor opreme in se ne prilagajajo 
posebnostim kupcev. S storitvijo SRC 
Orchestrate delne rešitve proizvajalcev kot 
gradnike povezujemo in z lastnim razvojem 
nadgrajujemo v delujočo celoto.

SRC   ORCHESTRATE



S tem zagotavljamo avtomatizacijo procesov namesto 
posameznih gradnikov informacijske infrastrukture. 
Tako zagotovimo reševanje dejanskih poslovnih izzivov, 
ki jih imajo kupci na področju povečevanja učinkovitosti, 
namesto vzpostavitve le tehnoloških rešitev, ki pogosto 
ostajajo same sebi namen, medtem ko poslovni učinek 
pogosto postaja vprašljiv in težko merljiv.



SRC Repair predstavlja spodnji 
nivo podpornih storitev. 

Naročnikom zagotavlja dobavo in 
namestitev nadomestnih delov 
oz. opreme v predvidenem času. 
Diagnosticiranje napak ostaja v 
pristojnosti naročnika. 

Storitev SRC Repair je primerna za vzdrževanje 
nekritične opreme, od katere ni odvisno delovanje 
pomembnih elementov poslovanja naročnika. 

SRC   REPAIR



Storitev SRC SOC sestavljajo naslednje glavne 
aktivnosti:

distribuirano zbiranje dogodkov,

spremljanje delovanja sistema in 
zdravja vsebine, 

razčlenjevanje dogodkov, 
posodabljanje vsebine in nastavitve, 

posodabljanje implementiranih 
paketov, dodajanje virov in priprava 
poročil za izvajanje varnostne politike.

SRC   SOC

Storitev SRC SOC (»Security 
Operations Center«) zajema 
izvajanje spremljanja in analize 
varnostnih incidentov na strojni in 
programski opremi. 

Namenjena je naročnikom, ki 
sami ne razpolagajo z znanji in 
opremo, ki bi omogočala 
spremljanje dogajanja v omrežju 
s stališča varnosti v realnem času. 

Storitev zaznavanja incidentov in drugih nenavadnih 
obnašanj v omrežju obsega tudi odzivanje na 
dogodke ter pripravo poročil za izvajanje varnostne 
politike.



 SRC Manage SRC Operate SRC Repair SRC Orchestrate

zagotavljanje razpoložljivosti  
infrastrukture,

avtomatizirano upravljanje  
infrastrukture, delno, ali v celoti

lastništvo nad programsko   
in strojno opremo

odpravo napak znotraj  
izbranega režima delovanja

nadgradnje sistemske  
programske opreme

proaktivno in preventivno  
ukrepanje

spremljanje in diagnostika  
delovanja (SRC Vizor)

redna komunikacija z  
naročnikom in poročanje, 
priprava poročil

instalacija potrebnih popravkov  
v programski opremi

zagotavljanje nadomestnih  
delov ali odprava okvar na 
strojni opremi



TEHNOLOŠKA PODROČJA

Poslovno področje infrastrukturnih rešitev 
svoje poslanstvo izvaja v okviru svetovanja 
in integracije IT infrastrukturnega 
inženiringa (SRC Build), ki vsebuje 
oblikovanje poslovno usmerjenih rešitev 
na področjih infrastrukturnih rešitev, 
sistemske programske opreme, inženiringa 
podatkovnih centrov in aplikacijskih 
platform ter informacijske varnosti.

V okviru oblikovanja tehnološkega portfelja 
se v podjetju SRC prvenstveno usmerjamo 
v storitve IT, ki na varen način združujejo 
infrastrukturo in podatkovne sisteme z 
elementi programsko krmiljenega 
upravljanja (avtomatizacija/orkestracija). 
Trende razumemo kot odgovor na 
vprašanje, kako naj podjetja izkoristijo 
tehnologijo za doseganje poslovnih ciljev 
v ekosistemu partnerjev, strank, naprav 
in zaposlenih.



POVEZLJIVOST

• Orkestracija in upravljanje 
infrastrukture povezljivosti

• Programsko opredeljena okolja 
(SD-WAN, SD-Access, SD-Core)

• Programsko krmiljenje digitalnih 
omrežnih arhitektur

• Konvergenčna omrežja (zvok, 
slika, podatki)

• Brezžične tehnologije in 
mobilnost.

PODATKOVNI CENTRI

• Zasebni podatkovni centri in 
storitve gostovanja

• Zasebni, javni in hibridni oblaki

• Virtualizacija strežniških, 
shranjevalnih in omrežnih 
zmogljivosti

• Hiper-konvergenčni sistemi

• Programsko opredeljeni 
podatkovni centri (SD-DC)



INFORMACIJSKA VARNOST

• Rešitve za varno dostopanje do 
lastnih informacijskih virov

• Varno poslovanje v oblaku

• Varno mobilno poslovanje

• Varovanje pred zlonamernimi 
napadi

• Več-nivojsko varovanje in celovite 
rešitve

• SOC – varnostno-informacijski 
centri

APLIKATIVNA OKOLJA

• Zagotavljanje neprekinjenega 
delovanja aplikacij

• Upravljanje odprtokodnih in 
licenčnih aplikacijskih platform

• Virtualizacija z vsebniki

• Aplikacijske mikrostoritve. 

PRODUKTIVNOST

• Rešitve za povečevanje 
produktivnosti

• Sporočilni sistemi

• Rešitve za sodelovanje 
(collaboration)

• Analitika



SRC SMART™

SRC BUILD SRC MANAGE SRC OPERATE SRC REPAIR SRC ORCHESTRATE SRC SOC

Razvoj rešitev 
in izvedba

Prevzem celotne 
infrastrukture v 
upravljanje 
(hosting…)

Podpora/vzdrževa-
nje, odprava 
napake v 
predvidenem 
času

Zagotavljanje in 
namestitev 
nadomestnih 
delov

Avtomatizacija 
upravljanja IKT

Spremljanje 
in analiza 
varnostnih 
incidentov 
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