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CREA ZAPOSLUJE

Razvijalci še vedno zelo iskani
Razvijalci programske opreme ostajajo med najbolj iskanimi IKT-kadri. Podjetje CREA denimo išče razvijalca aplikacij v okolju Microsoft za ustvarjanje programskih rešitev s področja razvoja naprednih, zanimivih, zahtevnih in varnih aplikacij za e-poslovanje ter upravljanje
poslovnih procesov (BPM). Prednost imajo kandidati, ki so že vešči načrtovanja in programiranja uporabniških aplikacij, objektno usmerjenega razvoja, že poznajo Microsoftova razvojna orodja ter programske jezike in imajo nasploh izkušnje z razvojem spletnih rešitev. Med iskanimi znanji so tudi znanja s področja načrtovanja in postavitve podatkovnih zbirk ter poznavanje digitalnih varnostnih mehanizmov.

TELEKOM SLOVENIJE

Posodobljen paket za gluhe in naglušne
Telekom Slovenije se v okviru družbeno odgovornega ravnanja posveča tudi posameznikom
s posebnimi potrebami. Tako so za gluhe in naglušne avgusta pripravili novi paket Gluhi Plus,
ki za ugodno ceno omogoča neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja prek storitev Telefonija, Videotelefonija in Komunikator, neomejena sporočila SMS/MMS ter tri gigabajte prenosa podatkov. Paket je plod dolgoletnega dobrega sodelovanja Telekoma Slovenije ter Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Gluhim in naglušnim je še vedno na voljo tudi Paket
Gluhi z nizko ceno sporočil SMS, brezplačnimi videoklici v mobilno omrežje Telekoma Slovenije in ugodnejšim mobilnim internetom.

SAMSUNG SLOVENIJA

Galaxy tab S in Galaxy S5 mini v Sloveniji
Samsung Slovenija je predstavil galaxy tab S, svoj najtanjši in najlažji tablični računalnik
doslej, ter galaxy S5 mini, kompaktno različico svojega najnovejšega vodilnega pametnega telefona. V novi tablici se za najnaprednejšim zaslonom super AMOLED skrivajo vrhunske vsebine, ki ponujajo izjemno zabavno izkušnjo. Galaxy S5 mini pa je kompaktna različica Samsungovega najnovejšega vodilnega pametnega telefona, ki jo odlikuje izjemna zmogljivost. Telefon poganja zmogljiv 1,4-gigaherčni štirijedrni procesor, ki mu pomaga delovni pomnilnik zmogljivosti 1,5 gigabajta, za ostre fotografije in video skrbi kamera z osmimi milijoni
točk, za visoko hitrost prenosa podatkov pa povezava LTE.

HP IN COMTRADE

Partnerstvo, ki ustvarja vrednost
Vodstvo družbe HP Autonomy je obiskalo podjetje Comtrade v Ljubljani. Namen obiska je bil
krepitev partnerstva in oblikovanje strategije sodelovanja v prihodnosti. HP in Comtrade uspešno sodelujeta že 20 let, predvsem na področju raziskav in razvoja, IT-rešitev ter distribucije. Partnerja sta se odločila, da sodelovanje dvigneta na višjo raven in še dodatno izpopolnita
svoj uspešen poslovni model. Vodstvo HP Autonomy je prepoznalo, da jim vključitev dolgoročnih partnerjev že v zgodnjih fazah razvoja izdelka pomaga zasnovati in izdelati boljše rešitve, zato je ustvarilo novo obliko strateškega partnerstva, ki temelji na konceptu odprtih inovacij, odkrivanja novih idej, zmanjševanja tveganj in učinkovite porabo sredstev. Pripravljenost družbe HP, da svoje znanje in izkušnje deli že na začetku partnerstva, in ComTradovo izjemno inženirsko znanje sta ključnega pomena za vzajemni uspeh obeh podjetij.

ZMOGLJIVA IN VARČNA
ECOSYS TEHNOLOGIJA

Z novo serijo naprav ECOSYS smo uspeli vpliv na okolje in skupne stroške lastništva obdržati na
zavidljivo nizki ravni. Pričakujete lahko ne le manj odpadka in nizke stroške vzdrževanja,
temveč tudi manj sitnosti za vas in vaše sodelavce. Navdušile vas bodo tudi številne možnosti
za prilagoditev naprav, ki so opremljene s Kyocerino odprto programsko platformo HyPAS™. Ta
bo poskrbela, da boste napravo prilagodili svojim potrebam. Res je, ponosni smo na našo novo
serijo večopravilnih naprav in veselimo se, da bomo njihove številne koristi lahko delili z vami!
Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
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IBM in Lenovo načrtujeta tudi
strateško sodelovanje
Na trg platform x86, ki so
ga zadnja leta spremljale
velike spremembe, je letos vplivala tudi prodaja oddelka IBM za proizvodnjo in prodajo strežnikov x86 podjetju Lenovo. O gibanjih, posledicah prodaje v svetu in Sloveniji ter prihodnosti platforme smo se pogovarjali
s Srdjanom Vučičevićem,
vodjo x86 in PureSystems
Solutions za jugovzhodno
Evropo pri IBM.
Kot je znano, sta januarja
2014 IBM in Lenovo sklenila dokončen dogovor o velikem poslu, pri katerem naj
bi IBM Lenovu prodal oddelek za proizvodnjo in prodajo strežnikov na platformi
x86. »Od takrat sem se veliko pogovarjal z našimi strankami in poslovnimi partnerji. Ko so uvideli naše načrte
za gladek prehod in prednosti, ki jih tak dogovor prinaša
v prihodnje, je bil njihov odziv izjemno pozitiven. Večina analitikov, ki se ukvarjajo
s tem področjem, in tehnoloških partnerjev IBM je novico videla kot pridobitev za

vse udeležene strani,« razlaga Srdjan Vučičević.
Ustvari sam svoj strežnik
Sogovornik poudarja, da je trg
s strežniki platform x86 doživel
velikansko preobrazbo. Usmeritve, ki smo jim priča danes na
področju trga s strežniki x86,
so povezane z rastjo računalništva v oblaku, poenostavitvijo pogonske konvergence,
upravljanjem sistemov z nižjimi operativnimi stroški, nastopom novih nosilcev odločanja
(direktorjev trženja) in uveljavljanjem modela »ustvari sam
svoj strežnik«. »Da bi odgovorili na te izzive, mora biti vodilni
akter na področju platforme
x86 uspešen na treh področjih, in sicer na področju inovativnosti, optimizacije delovne
obremenitve in skalabilnosti,«
pravi Vučičević.
Za še boljšo vrednost
ponudbe
»IBM že več kot desetletje ohranja bistveno konkurenčno
prednost na področju inovativnosti platforme x86 z našo arhitekturo X,« pojasnjuje Vučičević. »S šesto generacijo podjetniške tehnologije X6 je ta pred-

nost še večja, hkrati pa dosegamo tudi najboljšo zmogljivost
na svetu pri glavnih primerjavah aplikacij. Potrebno je znanje na področju delovnih obremenitev, da bi razumeli potrebe strank in se nanje poglobljeno odzvali – IBM je vodilni na
področju rešitev SAP HANA,
saj naši sistem ponujajo edinstveno stopnjo optimizacije.
Prevzem prinaša tudi nadgradnjo – pomemben element, ki
ga v posel prinaša Lenovo in ki
ga potrebujemo za boljšo vrednost ponudbe ter razširljivost
in stroškovno učinkovitost.«
IBM trenutno vlaga v platformo x86. »Dokler ne sklenemo aktualne pogodbe, bodo
naše stranke in poslovni partnerji še sodelovali z IBM po
zdaj veljavni pogodbi,« pravi
sogovornik in dodaja, da bo
IBM tudi v prihodnje ponujal vrhunske rešitve in podporo za strežnike x86. »Ko smo
predstavili Pure Systems, smo
začeli čisto od začetka, da bi zadovoljili potrebo po integraciji vseh komponent v sistem tako, da bi to prineslo predhodno konfigurirane, naročniku
prilagojene in obvladljive rešitve. Uvedli smo NeXtScale,

Šesta generacija Kyocerinih
večopravilnih naprav ecosys
Kyocerini inženirji so po prenovi tiskalnikov za najzahtevnejša poslovna okolja vzeli pod drobnogled še modele,
namenjene manjšim in srednje velikim pisarnam oziroma delovnim skupinam.
Kyocerine večopravilne naprave
ecosys šeste generacije prinašajo vrsto novosti v okolja, ki zahtevajo zanesljiv tisk barvnih in
črno-belih dokumentov, hkrati pa pogosto uporabljajo tudi funkcijo skeniranja in faksiranja. Prenovljene naprave temeljijo na Kyocerini tehnologiji ecosys in so opremljene z obstojnim predstavnim sistemom
in valjem, ki brez vzdrževanja
zdrži do 500 tisoč odtisov. Zato so stroški vzdrževanja nizki,
hkrati pa tako Kyocera znatno
zmanjšuje količino odpadkov v
celotnem življenjskem obdobju naprave.
Superiornost na področju
skeniranja
Prenovljena družina ecosys na
povsem novo raven dviga tudi skeniranje. Samodejni 75-listni podajalnik dokumentov v
navezi z možnostjo obojestranskega skeniranja zagotavlja veliko hitrost skeniranja, razvijalci so veliko pozornosti namenili še podpori posebnim tipom
(nestandardnih) dokumentov
ter tudi dokumentov manjših

""Kyocerine večopravilne naprave ecosys šeste generacije
prinašajo vrsto novosti v okolja, ki zahtevajo zanesljiv
tisk barvnih in črno-belih dokumentov, hkrati pa pogosto
uporabljajo tudi funkcijo skeniranja in faksiranja.

dimenzij (na primer formata
A6). Vmesnika TWAIN in WIA
skrbita, da se skenirani dokumenti hitro znajdejo v omrežju
v različnih oblikah zapisa (podprti sta celo enkripcija in stiskanje PDF-dokumentov), po zaslugi
sedempalčnega barvnega zaslona pa lahko uporabniki enostavno dostopajo do številnih aplikacij HyPAS in so tako še bolj produktivni.
Tihi in varčni delavci
Pri Kyoceri so s prenovo pisarniških modelov ecosys poskrbeli še za en pomemben vidik –
glasnost delovanja. Vsi novi modeli tiskalnikov in večopravilnih
naprav poznajo tudi tako imenovani tihi način delovanja, v kate-

rem sicer v minuti natisnejo nekaj strani manj, a zato delujejo
bistveno tišje. Številna pisarniška okolja, posebno tista, ukrojena po zadnji modi »odprtih prostorov«, se za zamenjavo tiskalniških naprav odločajo prav zaradi njihove glasnosti med delovanjem.
Inženirji so se posvetili tudi
optimizaciji porabe električne
energije. Nove kyocere dosegajo standarda Blue Angel (RAL
UZ 171) in Energy Star 2.0, skupna poraba energije pa je glede
na prejšnjo generacijo naprav
manjša skoraj za polovico. Več
podrobnosti o šesti generaciji
tiskalnikov kyocera ecosys najdete na spletni strani slo.kyocera-ecosys-allrounder.eu.

Srdjan Vučičević, vodja
x86 in PureSystems
Solutions za
jugovzhodno Evropo
v korporaciji IBM:

Cilj je skupaj z
Lenovom postati številka ena na področju platform x86.

Pri projektu x86 bodo še vedno delali isti ljudje
""Približno 7.500 članov ekipe IBM, ki skrbi za dobavo strežnikov
System x, bo nadaljevalo svoje delo, ki ga bodo prenesli tudi v podjetje Lenovo. IBM bo po sklenitvi pogodbe nadaljeval servisiranje
nameščene baze System x za podaljšano obdobje, tako da bodo
stranke dobile enako kakovost in odgovornost do dela, kot so ju
bile deležne vrsto let.

""Ponudba IBM-strežnikov x386 in PureFlex (zgoraj) ter Lenovovih strežnikov
ThinkServer in naprav za shranjevanje (spodaj)

naslednjo generacijo zgoščene
platforme, ki omogoča izvrstno
skalabilnost v izjemno zgoščenem paketu z visoko učinkovitostjo in zmožnostjo hlajenja,«
pravi Vučičević in dodaja, da
bodo osredotočenost na tehnološki načrt in portfelj IBMstrežnikov x86 ter vlaganje vanju tudi v prihodnje potekali
nemoteno.

S sporazumom tudi
do novih strank
»Lenovo in IBM načrtujeta strateško sodelovanje, ki bi vključevalo sporazum proizvajalca originalne opreme in posrednika
za prodajo diskovnih pomnilniških sistemov IBM in Storwize, tračnih pomnilniških sistemov, programske opreme
General Parallel File System,

ponudbe SmartCloud Entry,
System Director in rešitev Platform Computing,« pravi Vučičević. Prav tako gre pričakovati, da bo po sklenitvi dogovora
Lenovo postal glavni dobavitelj
strežnikov in tehnologije x86.
S tem sporazumom bodo obe
podjetji ter naši poslovni partnerji pridobili nove stranke.
Srdjan Vučičević poudarja, da se IBM in Lenovo, ko gre
za sisteme x86, osredotočata
na širšo vizijo. IBM je že dolgo vodilno podjetje na področju inovacij strežnikov in rešitev System x, prilagojenih naročnikom. Lenovo se ukvarja
s platformo x86 in na tem področju dosega odlične uspehe. S svojimi prednostmi na
področju skalabilnosti, operativne učinkovitosti in širokopasovne navzočnosti bo Lenovo lahko zagotovil nemoteno dobavo strežnikov in rešitev System x, ki jih danes ponuja IBM. »Cilj, ki si ga postavljamo danes in tudi v prihodnje, je skupaj z Lenovom postati številka ena na področju
x86 v vseh pogledih, najsi gre
za inovacije, storitve, zadovoljstvo strank ali za tržni delež,« pravi sogovornik.

