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V podjetju Agito (www.agi-
to.si) so razvili orodje, ki 
vodstvu omogoča, da ka-
kovostneje načrtujejo in 
izpeljejo projekte, zmanj-
šajo njihovo tveganje ter 
skrajšajo in pocenijo njiho-
vo izvedbo.

V podjetjih se vse bolj zave-
dajo nujnosti učinkovitega 
upravljanja projektov in por-
tfelja projektov. Število pro-
jektov namreč stalno naraš-
ča in veliko več dela se opravi 
projektno. Podjetja in organi-
zacije poskušajo s projekti iz-
boljšati svoj način dela, orga-
niziranost, storitve, naredijo 
nov produkt ali izvedejo dru-
ge spremembe.

Spremeniti je treba tudi 
kulturo podjetja
Večina podjetij v želji po hitri 
uvedbi projektnega vodenja in 
nadzora nad portfeljem projek-
tov pozablja, da je ob tem tre-
ba spremeniti tudi zavedanje 
posameznikov o namenu ter 
rezultatu vpeljave ravnanja s 
projekti. Uvedba projektnega 
vodenja pomeni tudi spremi-
njanje kulture podjetja.

Velik vpliv na to imata tudi 
ustrezna projektna metodolo-
gija in izbira informacijske pod-
pore, ki šele skupaj omogočata 

dejansko in življenjsko uvedbo 
v vsakodnevno prakso podje-
tja. V Agitu so v ta namen raz-
vili spletno rešitev na Microsof-
tovi tehnologiji, ki za svoje de-
lovanje v osnovni različici upo-
rablja le osnovne Microsoftove 
produkte (lahko tudi brezplač-
ne različice Microsoft SQL Ser-
ver Express in Microsoft Sha-
rePoint Foundation) in je tako 
njegova uvedba cenovno ze-
lo ugodna.

Primerno za vse, ki želijo 
vnesti red v svoje projekte
Rešitev je primerna za podje-
tja, ki želijo urediti procese na 
področju projektnega vodenja, 
upravljati množico hkratnih 
projektov in upravljati čas svo-
jih sodelavcev, tudi če ne dela-
jo strogo projektno. Omogoča 
tudi načrtovanje virov ter spre-
mljanje porabe virov pri ope-
racijah, ki se izvajajo na dnev-
ni ravni.

Z uvedbo v podjetje se omo-
gočijo tudi številne funkcional-
nosti intranetnega portala, ki 
omogoči zelo preprosto deli-
tev informacij med sodelavci 
in upravljanje projektne doku-
mentacije.

Vsi viri in projektni načrti v 
enotnem sistemu
Načrtovanje in spremljanje po-
sameznih projektov temelji na 
različici Microsoft Project Stan-
dard, ki je najbolj razširjena 
aplikacija za načrtovanje pro-
jektov na svetu. Orodje zaradi 
svoje arhitekture združi vse vi-
re in projektne načrte v enoten 
in povezan sistem ter tako omo-
goči centralizirano upravljanje 
projektov in njihovih virov. Za-
gotovljen je tudi enostaven pre-
hod na zmogljivejše platforme, 
kot so Microsoft Project Server 
in Microsoft SharePoint, ter 
omogoča enostavno integraci-
jo z drugimi sistemi v podjetju, 
kot so ERP, BI, EDM in drugi.

Glavne funkcionalnosti re-
šitve podpirajo procese projek-
tnega vodenja, kot so upravlja-
nje portfelja projektov, upravlja-
nje virov, priprava projektnih 
načrtov, spremljanje izvajanja 
projektov in posodabljanja pro-
jektnih načrtov, poročanje de-
ležnikov projekta o napredku 
pri projektu, podpora funkci-

onalnostim sodelovanja delež-
nikov projekta, možna poroči-
la ter možnosti integracij z dru-
gimi sistemi. Rešitev podpira 
možnosti upravljanja dokumen-
tov in funkcionalnosti za uspe-
šnejšo komunikacijo v podjetju.

Statistična poročila za 
vodstvo
K lažjim in hitrejšim odločit-
vam pomagajo poročila in/ali 
nadzorne plošče (Dashboards), 
ki prikazujejo aktualno stanje 
projektov in projektnih port-
feljev. Poročila omogočajo pre-
gled nad viri (ljudje, stroji …) in 
s tem odločitve, ali ima podje-
tje dovolj virov za prevzem no-
vega projekta oziroma koliko 
jih za izvedbo novega projekta 
potrebuje. Vodje imajo nadzor 
nad projektom in lahko v vsa-
kem trenutku ustrezno ukrepa-
jo, če projekt ne poteka po na-
črtu, dogovorjenim z naročni-
kom. Rešitev omogoča, da so 
vodstvo in člani timov vedno 
ažurno obveščeni o projektu.

Poročila in nadzorne ploš-
če črpajo podatke iz svojih po-
datkovnih skladišč in drugih 
podatkovnih virov v podjetju. 
Sklop poslovne inteligence in 
poročanja omogoča enostav-
no pripravo poročil in rudarje-
nja po podatkih na temelju vne-
senih podatkov o projektih, ak-

tivnostih, opravljenem delu, vi-
rih, tveganjih in težavah, rokih.

Poslovne prednosti
Informacijska podpora s po-
močjo orodja za spremljanje 
projektov in virov podjetju pri-
naša te poslovne prednosti:

 " optimiziranje virov,
 " zmanjšanje tveganja neuspe-
ha projekta,
 " spremljanje napredka in 
uresničitve cilja,
 " zagotavljanje pregledne slike 
nad vsemi projektnimi aktiv-
nostmi v podjetju in
 " povečanje informacijskega 
pretoka med deležniki pro-
jekta.
Rešitvi pripomoreta tudi k 

boljšemu medsebojnemu ko-
municiranju in sodelovanju za-
poslenih, večji urejenosti infor-
macij, urejenemu poročanju, 
pregledu in upravljanju vsebin, 
dokumentov, poslovnih proce-
sov, projektov, orodij za poslov-
no storilnost ...

V Agitu omogočajo uvedbo 
rešitve v vašem podjetju (On – 
premise), najem poslovne re-
šitve v Microsoftovem oblaku 
(Azure) ali pri ponudnikih in-
frastrukture.

Orodje za spremljanje projektov in 
virov za podporo odločanju vodstva

 " Agitova rešitev je primerna za podjetja, ki želijo urediti 
procese na področju projektnega vodenja, upravljati 
množico hkratnih projektov in upravljati čas svojih 
sodelavcev, tudi če ne delajo strogo projektno.

Pošta Slovenije ponuja pri 
nas največjo izbiro infor-
macijskih storitev, ki jih 
je pred nedavnim zdru-
žila pod novo blagovno 
znamko PosiTa. Med nji-
mi je tudi možnost naje-
ma varnega prostora v na-
domestnem informacij-
skem centru z vso potreb-
no IT- in komunikacijsko 
opremo.

Pošta Slovenije ima enega 
največjih informacijskih sis-
temov pri nas, tako po števi-
lu delovnih mest kot tudi po 
podpori storitvam in številu 
različnih funkcionalnosti. S 
svojim razvejenim, varnim in 
zanesljivim komunikacijskim 
omrežjem na celotnem obmo-
čju države zagotavlja hitre, ka-
kovostne in varne storitve dr-
žavljanom in pravnim subjek-
tom, ne glede na kraj izvajanja 
in vrsto storitve. Izkušnje, pri-
dobljene pri gradnji in upora-
bi tako velikega in razpršene-
ga sistema za podporo osnov-
nih poštnih dejavnosti, je Po-
šta s pridom izkoristila za ra-
zvoj novih informacijskih sto-
ritev, med katere sodi tudi po-
nudba najema prostora v var-
nih sobah.

Robustni podatkovni center 
Pošte Slovenije – doslej so zgra-
jene štiri varne sobe, skupno ve-
like več kot 400 kvadratnih me-
trov – ustreza vsem standardom, 
omogoča visoko razpoložljivost 
in možnosti okrevanja po kata-
strofi. Pri gradnji so bili analizi-
rani vsi dejavniki: ustrezna geo-
grafska lokacija, ustrezna potre-
sna varnost, gradbena ureditev, 
fizična varnost in kontrola pri-
stopa, zadostna oskrba z elek-
trično energijo, sistem nepreki-
njenega napajanja, tehnično hla-
jenje, protipožarna zaščita, zaš-
čita pred vdori vode in zaščita 
pred elektromagnetnimi vplivi.

Najem v nadomestnem 
centru
Varni nadomestni informacij-
ski center (NIC) je izveden z mo-
dularno celico (Lampertz), ki 
zagotavlja visoko raven zaščite 
pred potresom, elektromagne-
tnim udarom, plini, tekočina-
mi, prahom, vlomi in drugimi 
okoljskimi vplivi. Fizično varo-
vanje zagotavlja varnostna služ-
ba, ki nadzoruje vstop na ob-
močje Pošte Slovenije in opra-
vlja redne varnostne obhode, 
tehnična varnost pa je zagoto-
vljena s kombinacijo alarmnih 
senzorjev, kontrol pristopa in 

videonadzora. Aktivna proti-
požarna zaščita je izvedena s 
kombinacijo avtonomnega IT 
prilagojenega gasilnega siste-
ma ter podvojenega sistema 
za zaznavo požara (klasični in 
aspiracijski).

Neprekinjeno napajanje za-
gotavljajo podvojen interni 
UPS (v sistemski omari), pod-
vojen centralni UPS in zunanji 
agregat. Električna povezava je 
podvojena in se do posamezne 
sistemske omare vedno dovede 
iz dveh različnih virov in dveh 
različnih smeri. Vsaka sistem-
ska omara ima vgrajeno kon-
trolo pristopa in možnost ko-
munikacijske povezave do in-
terneta. Za zagotavljanje pra-
vilne delovne temperature sis-
temske opreme skrbi potrojen 
sistem klimatskih naprav.

Izbira med več možnostmi
Pošta Slovenije ponuja naročni-
ku različne možnosti najema: 
da v NIC namesti lastno opre-
mo in jo samostojno upravlja, 
da najame sistemske zmogljivo-
sti, opremo pa upravlja Pošta ali 
pa da uporabi katerokoli drugo 
kombinacijo naštetega – najem 
varne sobe (z vso potrebno in-
frastrukturo), najem varne sis-
temske omare, najem strežni-

kov ali pa najem podatkovne-
ga prostora. Dostop do nado-
mestnega okolja je možen prek 
svetovnega spleta, VPN-dostopa 
ali z gradnjo ustrezne namen-
ske komunikacijske povezave 
do Pošte Slovenije, kar zagoto-
vi naročnik sam ali v povezavi 
in dodatnem dogovoru s Pošto.

Če naročnik želi sam uprav-
ljati opremo v sistemski omari, 
mu Pošta omogoči najem oma-
re v NIC, ki poleg prostora in pre-
ostalih funkcionalnosti zajema 
tudi redundantno napajanje in 
komunikacijo z internetom. Če 
ne želi sam upravljati sistem-
ske opreme, mu Pošta omogo-
či najem strežniških zmogljivo-
sti s pripadajočo sistemsko pro-
gramsko opremo in dodatnih 
spominskih zmogljivosti ter iz-
vajanje varnostnega kopiranja. 
Upravljanje najetih sistemskih 
zmogljivosti, ki so prav tako na-
meščene v sistemskih omarah 
NIC, v tem primeru izvaja Pošta. 
Za aplikativno opremo, ki je na-
meščena na sistemskih zmoglji-
vostih, skrbi naročnik, ki lahko 
za to uporablja oddaljen dostop. 
Ob morebitnih večjih potrebah 
po posegih na aplikativni opre-
mi pa naročniku omogočijo tu-
di nadzorovan fizični dostop do 
najetih sistemskih zmogljivosti.

Najem varnega prostora 
po meri naročnika

 " Pošta Slovenije omogoča različne možnosti najema 
prostora v varnih sobah.

Poslovna okolja od tiskal-
niških rešitev pričakuje-
jo stroškovno učinkovitost, 
varno tiskanje in zajema-
nje dokumentov, upravlja-
nje tiskalniških nalog, nad-
zor nad tiskalniki in večop-
ravilnimi napravami, na-
predna poročila in številne 
druge malenkosti. Le malo 
pa je rešitev, ki lahko zados-
tijo vsem zahtevam in pre-
gledno oklestijo stroške, po-
vezane s tiskanjem in zaje-
manjem dokumentov.

V tiskalniškem svetu se je v 
zadnjih letih uveljavila rešitev 
MyQ. Sistem MyQ pomeni ce-
lovito raven zaščite dokumen-
tov, poleg varnega tiskanja po-
nuja še odložitev tiskalniških 
nalog, njihovo ponavljanje, av-
tomatiziranje, pripravo poročil 
ter druge napredne možnos-
ti. Rešitev je primerna tako za 
majhne kot tudi velike organi-
zacije, v katerih je večje število 
tiskalnikov. Uporabnik lahko 
proces tiskanja izvede na kate-
remkoli v sistem MyQ poveza-
nem tiskalniku s preprostim 
dotikom identifikacijske karti-
ce (možna je tudi uporaba brez-
kontaktnih rešitev) ali kar prek 
aplikacije na mobilni napravi. 
Dokumenti lahko tako od upo-
rabnika potujejo neposredno v 

tiskalnik ali pa čakajo na ukaz 
za tiskanje na varnem tiskalni-
škem strežniku MyQ.

Večji nadzor in prihranki
Rešitev MyQ uporabljajo števil-
ni ponudniki storitev upravlja-
nja tiskanja, saj z njo dosežejo 
večji nadzor nad napravami, 
izpisi in uporabniki. »Z uved-
bo tiskalniških rešitev Kyocera 
in MyQ ter storitev podjetja Xe-
non Forte smo dosegli odpra-
vo stroškov lastništva naprav 
ter znižanje stroškov nabave in 

hrambe tonerjev. Samo s plače-
vanjem izpisov – in nabavo pa-
pirja – smo dobili visokokako-
vostno storitev tiskanja, skeni-
ranja in faksiranja dokumen-
tov do formata A3 v vseh pisar-
nah v državi. Po pol leta upora-
be nove rešitve prihranki pri 
stroških za izpisovanje doku-
mentov znašajo dobrih 15 od-
stotkov v primerjavi z lani,« je 
povedal Ernest Vinković, vod-
ja službe za uporabniško pod-
poro za Hrvaško in BiH v druž-
bi Coca-Cola HBC Hrvatska.

Plača se samo izpis
Coca-Cola HBC Hrvatska je s 
podjetjem Xenon Forte skle-
nila tudi pogodbo o upravlja-
nju tiskanja, ki vključuje vse 
storitve vzdrževanja, servi-
sa, nadzora in dostave potro-
šnega materiala na vse loka-
cije družbe po Hrvaški. Spre-
mljanje in nadzor se izvaja-
ta na mesečni ravni, prav ta-
ko tudi poročanje in sprotna 
analiza. Za uporabnike so bi-
le uvedene dodatne možnos-
ti, med drugimi skeniranje 
in faksiranje s pomočjo e-po-
šte, poleg uporabe identifika-
cijskih kartic in PIN-kod pa je 
bilo uvedeno tudi varovanje 
tajnih dokumentov.

Implementacijo program-
ske rešitve MyQ, ki nadzira ra-
bo in vzdrževanje vseh tiskal-
niških naprav, so izkoristili tu-
di v podjetju Elan in uvedli na-
predno spremljanje tiskalni-
ških navad zaposlenih po po-
sameznih oddelkih. Hkrati so 
poskrbeli za integracijo tiskal-
niške rešitve z aktivnim ime-
nikom uporabnikov in po-
štnim strežnikom MS Exchan-
ge, kar je dodatno poenostavi-
lo približno 90 odstotkov op-
ravil, ki jih uporabniki počno 
z napravami – predvsem tiska-
nje in skeniranje.

Le upravljanje tiskanja lahko 
prinese prihranke

 " Sistem MyQ pomeni celovito raven zaščite dokumentov, 
poleg varnega tiskanja ponuja še odložitev tiskalniških 
nalog, njihovo ponavljanje, avtomatiziranje, pripravo poročil 
ter druge napredne možnosti.

Prva konferenca o podatkovnih centrih
Podjetje Palsit je pripravilo prvo konferenco o podatkovnih cen-
trih pri nas, Data Center 2014, ki je združila informacije o načr-
tovanju, izgradnji, upravljanju in vodenju sodobnih, energetsko 
učinkovitih podatkovnih centrov. Vsebina konference je bila raz-
deljena na dva sklopa, ki sta vzporedno obravnavala teme s pod-
ročja ureditve, upravljanja in vzdrževanja podatkovnih centrov 
ter najema kolokacijskih storitev in storitev v oblaku. Fokusno 
izbrani udeleženci so pridobili informacije in znanje o projektih 
ureditve poslovnih procesov v delujočih centrih, postavljanja ce-
lovitih zahtev pred ponudnika, predvsem pa sodobne smernice v 
tehnologijah podatkovnih centrov.

DATA CENTER 2014

Mikrocop prevzel Pink projekt 
international

Enostavnost obvladovanja sprememb

Družba Mikrocop je konec maja postala stoodstotni lastnik podje-
tja Pink projekt international. V njem razvijajo programsko opre-
mo in rešitve na področju skeniranja, prepoznavanja, obdelovanja 
in upravljanja dokumentov. Direktorica družbe Mikrocop Simo-
na Kogovšek je tudi direktorica podjetja Pink projekt international. 
Pravi, da Mikrocop s tovrstnim združevanjem utrjuje položaj celo-
vitega ponudnika brezpapirnega poslovanja v širši regiji.

Na Brdu pri Kranju je potekal tradicionalni SAP Forum, ki se ga je 
udeležilo skoraj 400 predstavnikov slovenskih podjetij in stro-
kovnjakov za poslovni IT. Rdeča nit dogodka je bilo inoviranje s 
poudarkom na enostavnosti obvladovanja sprememb. »Podje-
tja, ki želijo biti pomembni igralci na lokalnih in globalnem trgu, 
se morajo hitro prilagajati trgu in iskati nove inovativne rešitve,« 
je na odprtju povedal Milan Dragič, novi direktor SAP Slovenija. 
O SAP-ovem zgodnjem prepoznavanju kompleksnosti kot naj-
večjega izziva naše generacije je govoril Simon Kaluža, direktor 
SAP CEE. Udeleženci so potem prisluhnili predstavitvam več 
poenostavljenih poslovnih rešitev, okrogli mizi in partnerskim 
predstavitvam.
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