22 oglasna priloga
Od 21. marca do
30. aprila
Navedeni so naziv in opis, organizator, kraj, datum
in mesto dogodka ter spletna stran za dodatne informacije.
""Sophos Forum, seminar o ogrožanju informacijskih sistemov s primerom dobre prakse varovanja poslovnega omrežja
z uporabo Sophosa UTM, Perftech, Ljubljana, 25. marca, hotel Mons (www.perftech.si)
""Nebo nad oblaki: poslovna in osebna perspektiva uporabe storitev v oblaku, brezplačna delavnica, Ljubljana, 27.
marca, hotel Austria Trend (www.versus-agencija.si)
""Macworld 2014, sejemski in konferenčni dogodek o opremi Mac, IDG World Expo, San Francisco, od 27. do 29. marca,
Moscone Center North (www.macworldexpo.com)
""DesignWest 2014, 26. konferenca o vdelanih sistemih,
UBM Electronics, San Jose, od 31. marca do 1. aprila, San
Jose McEnery Convention Center (www.ubmdesign.com)
""SAP Logistics and SCM 2014/PLM 2014/Manufacturing
2014/Procurement 2014/CRM 2014, SAP, vzporedne konference o logistiki in upravljanju oskrbovalnih verig, upravljanju življenjskega cikla, proizvodnje, upravljanja nabave in
materialov, upravljanju odnosov s strankami, SAP, Las Vegas, od 1. do 4. aprila, MGM Grand Hotel and Casino (www.
sap.com)
""World of Health IT (WoHIT), največja evropska konferenca zdravstvene informatike, HIMSS Europe, Nica, od 2. do 4.
aprila, Nice Acropolis (worldofhealthit.org)
""Cisco Connect SE Europe, regijski dogodek za strokovnjake podjetja Cisco, partnerskih podjetij in strank iz jugovzhodne Evrope, Cisco Systems, Split, od 2. do 4. aprila, Hotel Le
Meridien Lav (www.cisco.com)
""BUILD/Windows 2014, dogodek, posvečen razvoju, zmogljivosti in izkoriščanju programske opreme Windows, Windows Server, Windows Azure, Visual Studio in druge, Microsoft, San Francisco, od 2. do 4. aprila, Moscone Center
(www.buildwindows.com)
""Virtualizacija 2014, seminarji, ki bodo pripomogli k optimizaciji in racionalizaciji informacijskega sistema udeležencev, Arrow ECS, Ljubljana, 3. aprila, Gospodarsko razstavišče (www.arrowecs.si)
""Windays 2014, poslovno-tehnološka konferenca uporabnikov Microsoftove opreme, največji IKT-dogodek na Hrvaškem, Microsoft Hrvaška, Umag, od 7. do 10. aprila, hoteli Sol
Garden Istra in Meliá Coral (www.windays.hr)
""Hannover Messe 2014, največji svetovni sejem tehnologij,
Hannover, od 7. do 11. aprila, Deutsche Messe (www.hannovermesse.de/home)
""DW od A do Ž, vodnik pri gradnji podatkovnega skladišča
in poslovnega obveščanja, Šola kontrolinga, CRMT, Ljubljana, od 8. do 10. aprila (www.crmt.com)
""NT konferenca 2014, vodilni strokovni in izobraževalni ITdogodek strokovnjakov, partnerjev in uporabnikov Microsoftove opreme, Microsoft Slovenija, Bled, od 9. do 10. aprila,
Sava Hoteli (www.ntk.si)
""IDC CIO Summit 2014, konferenca o prihodnjih stopnjah
svetovnega tehnološkega razvoja in prihodnosti IT za direktorje informatike največjih podjetij, Dunaj, od 9. do 11. aprila, The Ritz-Carlton Hotel (www.idcciosummit.com)
""Kontroling praktikum, praktičen pristop k podpori poslovanja, Šola kontrolinga, CRMT, Ljubljana, 10. aprila (www.
crmt.com)
""Dnevi slovenske informatike 2014, 21. konferenca z naslovom Informatika – neizkoriščeni dejavnik razvoja, Slovensko društvo informatika, Portorož, od 14. do 16. aprila, GH
Bernardin (www.drustvo-informatika.si)
""Poslovni izid po profitnih centrih in orodja kontrolinga, certificiran program – šola kontrolinga, CRMT, Ljubljana,
od 16. do 18. aprila (www.crmt.com)
""Smartcom – 16. dan odprtih vrat, predstavitev tehnoloških novosti in razvojnih smernic na področju komunikacijskih sistemov, Smart Com, hotel Austria Trend, Ljubljana, 17.
aprila (dov14.smart-com.si)
""HEK.SI, konferenca etičnega hekinga, Palsit, Ljubljana, 17.
in 18. aprila, Gospodarsko razstavišče (www.hek.si)
""WIMA NFC 2014, specializirana konferenca in razstava o
NFC-ekosistemu, Monako, od 22. do 24. aprila, Grimaldi Forum (www.wima-nfc.com)
""Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov, certificiran program – šola kontrolinga, CRMT, Ljubljana, od 23. do
25. aprila (www.crmt.com)
""Windows Azure Bootcamp, Slovenian Windows Azure
user Group (SLOWAUG), Ljubljana, 27. aprila, Kompas Xnet
(slowaug.azurewebsites.net)
""IBM Impact 2014, konferenca o IT-mobilnosti v poslovnem
svetu, IBM, Las Vegas, od 27. aprila do 1. maja, The Venetian
(www.ibm.com/si)

Optimizacija tiskanja v štirih korakih
Mark Altman, direktor podjetja Altman Integrated
Technologies, ki je specializirano za varčne programske rešitve, je pripravil nasvete, kako v štirih fazah
znižati stroške tiskanja.
Altman pravi, da varčevanje
na področju tiskanja vključuje zmanjšanje količine tiskanih strani (prva faza), zmanjšanje količine porabljenega tonerja, črnila in barv (druga faza), zmanjšanje števila naprav ""Vsi zaposleni bi se morali zavedati, kaj in zakaj tiskajo
in znižanje cene tiskanja stra- oziroma kopirajo ter koliko to stane podjetje.
ni (tretja faza) ter optimiziranje »parka« naprav za tiskanje Kako prihraniti toner za manjše obsege pa se uporabi
Potem ko se v prvi fazi 40-odstotno varčevanje tonerin kopiranje (četrta faza).
zmanjša količina tiska- ja oziroma črnila za besedilo in
Kako tiskati oziroma
nih strani, se v drugi 20-odstotno za grafiko in slike.
fazi zmanjšuje količina Današnje tehnologije omogočakopirati manj
V prvi fazi se vodstvo tonerja in črnil za vsako tiskano jo 20-odstotni prihranek pri tipodjetja trudi vzposta- stran, pravi Altman. Možnosti skanju standardnega besedila
viti sistem, v katerem se so velike, ker je precejšnji del brez opazne razlike v kakovosti.
bodo vsi zaposleni bolje tiskanja namenjen notranjim
zavedali, kaj in zakaj tiskajo ali potrebam, uporabi posame- Kako konsolidirati
kopirajo. Sistem tipično zaje- znikov in tiskanju osnutkov. V tiskalniško floto
V tretji fazi mora
ma nadzor obsega in stroškov tej fazi se lahko določi dovoljevodstvo v sodelovanju
tiskanja/kopiranja za vsakega na količina tonerja oziroma črz zunanjimi strokovzaposlenega, preprečevanje nila po strani, se spodbuja uponjaki oziroma specianenamerne in neželene pod- raba enobarvnega tiskanja in/
vojitve tiskanja zaradi slabe evi- ali obojestranskega tiskanja, se liziranimi izvajalci poskrbeti
dence ali celo naključnega kli- določijo pravila po uporabni- za konsolidacijo in zmanjšanje
ka na ikono, dodatno opozar- ku, napravi in vrsti dukumenta števila kopirnih aparatov, tiskaljanje uporabnika na to, kaj se ter se specificirajo različni pri- nikov in skenerjev ter znižanje
bo natisnilo, ter tudi omejitev hranki tonerja oziroma črni- cene po strani z uporabo najštevila strani ali kopij, ki se lah- la za besedilo, grafiko in slike. novejših tehnologij kopiranja,
Na primer lahko se dolo- tiskanja in skeniranja. Naprako natisnejo pri enem tiskanju
oziroma kopiranju. Prva faza či, da vse naprave razen ene ve za male obsege (in višje strovključuje tudi krčenje barvne- ali dveh tiskajo obojestransko, ške) je treba zamenjati z napraga tiskanja, omejitev tipov do- da se pri nujnem tiskanju e-po- vami za večje obsege, hitrejše
kumentov za tiskanje, uvaja- šte uporablja izključno oboje- delo in nižje stroške, kar običajnje natančnih velikosti in vrst stransko in enobarvno tiskanje no pomeni tudi višjo kakovost.
papirja, ki jih tiskalnik pozna, z varčevanjem okrog 50 odstotuveljavljanje norm po obdob- kov tonerja oziroma črnila, da Kako do optimizacije
V četrti fazi podjetje,
jih tiskanja, zaračunavanje ti- se predstavitve v Powerpointu
kot pojasnjuje Mark
skanja oddelkom ali enotam na brizgalnih napravah tiskajo
Altman, svojo floto tiv celoti ali na podlagi presež- enobarvno in z varčevanjem 30
skalnikov in kopirnih
odstotkov črnila, pri tiskalnikih
kov norm.
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aparatov optimizira s pomočjo nadzora in pregledov njihovega delovanja. Centralizirani
vpogled v celoten park naprav
omogoča prilagajanje njihovih
zmogljivosti in lokacij v skladu s
spreminjanjem potreb in trendov poslovanja.
Za ta namen se uporablja tehnologija omrežnih programskih agentov, ki zbirajo
statistične podatke o povezanih napravah s pomočjo preprostih protokolov za upravljanje omrežja (SNMP). Podatki
se občasno prenašajo v aplikacijo v oblaku, ki potem omogoča dostop do analiziranih
podatkov oziroma vpogled
v uporabo in stroške naprav,
torej tudi pridobitev informacij o preveliki ali premajhni
uporabi posameznih naprav.
Funkcija optimiziranja predlaga konkretne možnosti izključitve ali zamenjave posameznih naprav z boljšimi oziroma cenejšimi.
Upravljanje storitev
tiskanja
Številna podjetja se odločajo
za zunanje izvajanje upravljanja in optimiziranja naprav za
tiskanje dokumentov ter povezanih poslovnih postopkov,
pri čemer so stroški po strani
fiksirani z različnimi tarifami
za enobarvno in barvno tiskanje ter različne velikosti papirja. Rešitev se imenuje »upravljanje storitev tiskanja« (managed
print services, MPS), pri nas pa
jo ponujajo podružnice velikih
podjetij – Xerox, Canon, HP in
Konica Minolta – ter tudi Xenon forte kot zastopnik podjetja Kyocera Document Solutions. O njihovi ponudbi pa več
naslednjič.
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Upravljanje tiskanja je temelj
obvladovanja stroškov

""Uporabniški vmesnik rešitve MyQ na napravi Kyocera

za tiskanje na varnem tiskalniškem strežniku MyQ.
Podjetje Janus je svoj sistem
za nadzor in upravljanje tiskanja dokumentov MyQ letos še
nadgradilo. Različica Kyocera
MyQ 4.4 prinaša vrsto novosti,
zanimivih predvsem za večja
podjetja in ustanove. Dodana
je namreč možnost upravljanja več strežnikov MyQ (tudi
virtualnih) znotraj posameznega podjetja, kar je dobro-

došlo, ko organizacija premore več večjih fizičnih lokacij z
vrsto tiskalniških naprav. Za še
lažje obvladovanje heterogenih
tiskalniških okolij pa skrbi novost, ki omogoča dodeljevanje
kvot za tiskanje z uporabo rešitev drugih proizvajalcev.
Še več avtomatizacije
Centralno upravljanje sistema MyQ na glavnem strežniku omogoča poenostavljeno
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COMTRADE

REAL SECURITY

Mobilna banka pri Gorenjski banki in PBS

Že 9. konferenca RISK 2014

Comtrade je s prenovo in nadgradnjo elektronskega bančništva za fizične osebe Gorenjski banki in Poštni banki Slovenije (PBS) omogočil, da
svojim komitentom ponudita brezplačno uporabo vseh storitev e-banke prek spletne mobilne banke in mobilne banke za naprave Android.
Najpomembnejša zahteva bank je varnost mobilne banke, ki so jo Comtradovi strokovnjaki zagotovili na najvišji ravni. Ključni gradnik ostajata
vzajemna avtentikacija strežnika in odjemalca s kvalificiranimi digitalnimi potrdili ter šifriranje prenosa podatkov po standardu TLS. Vpeljan
je tudi dodatni varnostni element, ki še zvišuje raven varnosti.

Devete mednarodne konference RISK 2014, ki je v začetku marca potekala v kongresnem centru hotela Thermana v Laškem,
se je udeležilo več kot 600 udeležencev, kar je največ doslej. Dogodek podjetja REAL Security, ki je namenjen elektronski varnosti, novim tehnologijam in nemotenemu poslovanju, so letos zaznamovale spremembe, ki jih prinašajo računalništvo v
oblaku, z njim povezana tveganja, nove tehnologije brezžičnih
omrežij in nove rešitve za večjo storilnost. Med številnimi predavanji lahko opozorimo na nastop Roberta Zelaza iz podjetja
FireEye, trenutno najbolj vročega moža na področju forenzičnega odkrivanja vdorov v računalniška omrežja, in tudi interaktivno predavanje dr. Jarnota Limnella iz podjetja Intel o problematiki digitalne vojne.

SAMSUNG

Galaxy NotePRO in TabPRO tudi v Sloveniji
Samsung je slovenskim medijem predstavil novi seriji tabličnih računalnikov Galaxy, 12,2-palčni NotePRO ter TabPRO v treh različnih dimezijah
(12,2, 10,1 in 8,4 palca). Galaxy NotePRO in TabPRO imata prvi 12,2-palčni zaslon WQXGA (16 : 10) na svetu s kristalno jasno ločljivostjo. Uporabniki si lahko z orodjem Magazine UX še bolj prikrojijo funkcije svojih tablic
po meri in uredijo svoje priljubljene vsebine v nadzorni plošči, do katerih
nato laže dostopijo. Tablice bodo na voljo aprila in maja letos.

MOBILNA TELEFONIJA

Simobil z več kot sto tisoč poslovnimi
uporabniki
Število poslovnih uporabnikov se je pri Simobilu, drugem največjem operaterju mobilne telefonije v Sloveniji, v začetku marca povzpelo prek sto tisoč. Zaupajo jim tudi največja slovenska in mednarodna podjetja. Simobilova Popolna pisarna omogoča sestavo kompletov storitev po meri, ki
ustrezajo tako malim podjetjem kot največjim poslovnim sistemom. Podjetniki lahko v okviru Popolne pisarne izberejo celovito ponudbo storitev,
ki jih potrebujejo za svoj posel. Na voljo je nova, že tretja generacija paketov Podjetni, ki omogočajo poceni neomejeno komuniciranje, paket združenega fiksnega interneta in fiksne telefonije ter najboljša ponudba v Sloveniji – Microsoft Office 365 brez vezave že za 4,99 evra na mesec.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Genisovi gradniki za e-poslovanje v
Avstriji in na Hrvaškem
Nacionalna konferenca za eRačun je ponudila vrsto kakovostnih
rešitev za elektronsko poslovanje, hkrati pa je odkrila tudi težave, s katerimi se vsak dan srečujeta gospodarstvo in javni sektor.
Podjetje Genis je na konferenci predstavilo svoje vodilne rešitve in registrirane blagovne znamke za e-poslovanje, s katerimi so
v zadnjih desetih letih elektronsko poslovanje uspešno izvedli v
več slovenskih srednjih in velikih podjetjih ter poslovnih skupinah. Te rešitve so podjetjem že na voljo tudi v računalniškem oblaku, kar dodatno poenostavi, poceni in pohitri uvedbo e-poslovanja na ravni celotne organizacije, vključno s sprejemanjem in
izdajo elektronskih računov v različnih formatih. Genis bo letos
svoje dobre prakse elektronskega poslovanja razširil tudi na tuje
trge. Gre za ponudbo programskih gradnikov za prejem in izdajo elektronskih računov, ki jih bo podjetje najprej ponudilo na avstrijskem, nato pa še na hrvaškem trgu.

FUJITSU

Lifebook4Life na Golteh
prijavljanje v sistem, uvažanje
uporabnikov iz baze podatkov glavnega strežnika ter popoln pregled nad dogajanjem
na področju tiskalniške infrastrukture in njenih obremenitev. Večina postopkov in nalog
je visoko avtomatizirana, zato
upravitelj z uporabniki in napravami nima veliko dela, izdatno pa mu pomaga tudi samodejna sinhronizacija podatkov, ki zagotavlja, da so poročila čim bolj natančna.

Poslovna okolja od tiskalniških rešitev pričakujejo stroškovno učinkovitost, varno tiskanje
in zajemanje dokumentov, upravljanje tiskalniških nalog, nadzor nad
tiskalniki in večopravilnimi napravami, napredna poročila ter številne druge malenkosti. Le
malo pa je rešitev, ki lahko zadostijo vsem zahtevam in pregledno oklestijo stroške, povezane
s tiskanjem in zajemanjem dokumentov.
V tiskalniškem svetu se je v
zadnjih letih uveljavila rešitev MyQ. Pomeni celostno raven zaščite dokumentov, poleg varnega tiskanja pa omogoča še odložitev tiskalniških nalog, njihovo ponavljanje, avtomatiziranje, pripravo poročil
in druge napredne možnosti. Rešitev je primerna tako za
majhne kot tudi velike organizacije, v katerih je več tiskalnikov. Uporabnik lahko tiska na
katerikoli v sistem MyQ povezan tiskalnik s preprostim dotikom identifkacijske kartice
(možna je tudi uporaba brezkontaktnih rešitev) ali kar prek
aplikacije na mobilni napravi.
Dokumenti uporabnika lahko
tako potujejo neposredno v tiskalnik ali pa čakajo na ukaz
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Višja kakovost skeniranja
Večopravilne naprave, opremljene s skenerji dokumentov
in povezane v sistem Kyocera MyQ, so po novem deležne
izboljšane podpore optičnega prepoznavanja dokumentov (OCR), saj imajo na voljo
več različnih možnosti prepoznavanja in digitalizacije vsebin. Prav tako lahko upravitelj
posameznim uporabnikom ali
skupinam uporabnikov določi
natančne profile skeniranja in
je tako delo še hitrejše.
Boljše vzdrževanje
Pametne naprave Kyocera,
povezane v sistem MyQ, omogočajo tudi neposredno prijavo morebitne napake kar z naprave same. Tako je vzdrževalec takoj obveščen o težavi in jo lahko kar najhitreje
odpravi.

Fujitsu je partnerjem iz Slovenije in Hrvaške predstavil nove računalnike, tablice in skenerje, ki bodo letos razveseljevali domače in poslovne uporabnike tudi v Sloveniji. Družba iz leta v leto dokazuje, da razume potrebe poslovnih uporabnikov, ker vse njegove osebne računalnike odlikujejo napredne možnosti upravljanja, energijska varčnost ter
skrb za varnost podatkov. Dogodek na Golteh je odprla direktorica trženja poslovnih rešitev v družbi Fujitsu Barbara D'Introno, ki je poudarila, da tudi Fujitsu stavi na vse večjo personalizacijo naprav in zagotavljanje privlačnejše uporabniške izkušnje. Z novo generacijo naprav
cilja predvsem na zahtevnejša poslovna okolja, saj poleg napredne individualizacije strojne in programske opreme zagotavlja tudi združljivost ter enostavno vključitev v že delujočo infrastrukturo.

SAOP

Minimax za slovenske kmetije
Država je s spremembami zakona o dohodnini krepko dvignila administrativne zahteve za male kmetije. V podjetju SAOP so zato kmetijam
zagotovili spletni program miniMAX za vodenje poslovanja, ki poenostavlja poslovodenje in računovodstvo vsem poslovnim subjektom
v kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti – od kmečkih gospodinjstev
do samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo. »Prednost programa miniMAX je prilagojenost zakonodaji ter posebnostim
v kmetijski in gozdarski dejavnosti. Poleg tega omogoča poenostavitev
poslovanja in s tem vrsto časovnih in finančnih prihrankov,« je povedal Sandi Boršo, direktor prodaje in trženja v SAOP.

EU SME eHealth Competition

Marand med šesterico najboljših
Marand se je na EU SME eHealth Competition, največjem evropskem
tekmovanju na področju e-zdravja, s svojo rešitvijo Think!EHR Platform uvrstil med šest finalistov. Marandova rešitev se bo skupaj z drugimi rešitvami finalistov iz Velike Britanije, Nemčije in Finske 2. aprila
v Nici na največji evropski konferenci zdravstvene informatike World
of Health IT (WoHIT) potegovala za eno od treh glavnih nagrad. Think!
EHR Platform je visoko zmogljiva rešitev za shranjevanje, upravljanje, preiskovanje in izmenjavo elektronskih zdravstvenih podatkov.
V finale se ji je uspelo prebiti v hudi konkurenci 160 rešitev s področja
e-zdravja. Organizatorica tekmovanja je podpredsednica evropske komisije Neelie Kroes, ki je odgovorna za področje digitalne agende EU,
natečaj pa je zamišljen kot spodbuda najboljšim rešitvam na področju
e-zdravja, ki jih v EU razvijajo mala in srednja podjetja.

skrbno ravnamo s
pisano besedo.

Pri nas dobijo poslovni dogodki nove razsežnosti. Povabite svoje poslovne partnerje
in sodelavce na predstavitev golfa, kulinarično razvajanje in
popolno doživetje udobja v naravi.
SEMINARSKA SOBA
RESTAVRACIJA EVERGREEN
(do 120 oseb v restavraciji in 100 oseb na terasi)
TEAM BUILDINGI IN PREDSTAVITVE GOLFA
VELIKE PARKIRNE POVRŠINE
BREZPLAČEN DOSTOP DO INTERNETA
Primerno za poslovna srečanja, seminarje, izobraževanja,
novinarske konference, druženja s sodelavci.
Vljudno vabljeni.
www.golf-ljubljana.si

Vse od izuma pisave, si prizadevamo iznajti način za ohranitev pisane besede.
Danes pišemo več kot kdajkoli in ustvarjamo ter prejemamo na tisoče dokumentov
vsak mesec.
Spremljanje, beleženje, distribucija, oblikovanje in dostopanje so naloge
bistvenega pomena, saj tok teh dokumentov predstavlja življenjsko moč podjetja.
Ker se zavedamo pomembnosti in vrednosti vaših dokumentov, smo pripravili
rešitve in sisteme, ki zagotavljajo, da vam bodo vedno dosegljivi na pravem mestu.
Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.si

KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
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