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Podjetja iščejo sodelavce z zelo specifičnimi znanji

Miran Varga

Zgoraj našteta dejstva so na trgu 
dela ustvarila sistem, v katerem so 
zaposleni nenehno pod pritiskom, 
da ostanejo za delodajalce relevan-
tni. Za mlade to počasi pomeni tudi 
to, da že med študijem iščejo smeri 
in programe, ki jim bodo omogo-
čali boljšo zaposljivost, za vse že 
zaposlene pa to, da se nenehno 
izpopolnjujejo in »spet izumljajo«. 
Čeprav ljudje v sedanjih razmerah 
vidimo predvsem številne ovire, 
ki so nam na poti do dobre ali celo 
idealne zaposlitve, nove razmere 
prinašajo tudi priložnosti – pred-
vsem pri delu na daljavo.

Nobeno presenečenje ni, da pod-
jetja zdaj tudi kadrujejo s tehnolo-
gijo. Z njo namreč odkrivajo nove 
talente in jih poskušajo prepričati 
za delo v njihovem kolektivu. V 
najrazvitejšem delu sveta, pred-
vsem pa v ZDA, se bitka za talente 
začne že zelo zgodaj, v srednji šoli 
in na fakultetah. Tako dijake in štu-
dente, za katere prek njihove sple-
tne aktivnosti, s katero prepoznajo 
posameznikovo kreativnost in ka-
rakter, povabijo na opravljanje zelo 
dobro plačane prakse. Tudi bitka 
za tovrstna začasna delovna mesta 
je med mladimi zelo velika, saj bi 
vsi radi preverili, kako je mogoče 

delati v velikem podjetju in se na 
najboljši mogoči način predstaviti 
delodajalcem. Posebno podjetja iz 
informacijskih in drugih visokih 
tehnologij s študenti krpajo lastne 
luknje v kompetencah s posame-
znega področja.

Vse več mladih med 
vodstvenim kadrom
Po drugi strani pa nastaja trend, po 
katerem ima formalna izobrazba 
zaposlenega vse manjšo vrednost. 
Sodobni kadroviki, med katerimi 

so prvi Američani, prihodnje zapo-
slene že obravnavajo precej druga-
če. Diploma, magisterij, doktorat in 
ugled izobraževalne ustanove niso 
več zagotovilo za dobro zaposlitev. 
V naprednih podjetjih se kadrovi-
ki spopadajo z novo nalogo, ki jim 
nalaga iskanje ljudi, ti naj bi s svo-
jim talentom zagotovili kar največ 
vrednosti podjetju. Spletni velikan 
Google denimo v svojih vrstah za-
posluje številne izjemne posame-
znike, hkrati pa kar 14 odstotkov 
njegovih zaposlenih ni obiskovalo 

(kaj šele končalo) študija na fakul-
teti. Ta trend postaja vse očitnej-
ši tudi pri drugih podjetjih, saj ta 
iščejo predvsem drugače misleče 
posameznike, ki bi jim omogočili 
edinstven pogled na razvoj poslo-
vanja v prihodnosti.

Par let stara raziskava spletne 
strani PayScale.com je ugotovi-
la, da se je že skoraj 13 odstotkov 
predstavnikov generacije milenij-
cev dokopalo do položaja vodje 
oddelkov v družbah. Ta odstotek 
naj bi se letos še povečal, saj letos, 

vsaj v ZDA, milenijci postajajo naj-
večja skupina zaposlenih. Tako naj 
bi bilo med milenijci letos že dva 
odstotka vseh direktorjev ter pet 
odstotkov v ožjem vodstvu, od-
stotek vodij oddelkov pa naj bi se 
povišal na zavidljivih 27 odstotkov. 
Čez desetletje bodo te številke še 
precej večje.

Obenem pa takšen vzpon mi-
lenijcev podjetjem povzroča še 
druge kadrovske izzive. Eden bolj 
opaznih je favoriziranje drugih 
milenijcev v primerjavi s starejši-

mi zaposlenimi. Novi mladi mene-
džerji so namreč pogosto povsem 
nepripravljeni na svoje nove vloge, 
niti niso deležni izobraževanja, 
kako voditi večjo skupino ljudi ali 
celo kolektiv. 

Ko šteje spletni ugled
Kadroviki v sodobnih podjetjih 
zdaj večino svojega časa namenja-
jo upravljanju kadrov, ne le iskanju 
novih, ampak tudi razvoju zapo-
slenih. Tako s pomočjo mesečnih, 
četrtletnih ali letnih razgovorov 

ocenjujejo napredek zaposlenih 
ter skrbijo za načrtovanje izobra-
ževanj z namenom pridobivanja 
kompetenc, ki jih potrebuje pod-
jetje. A posledica takega klasične-
ga načina periodičnih razgovorov 
in določanja ciljev je tudi zmanj-
šanje kreativnosti zaposlenih, saj 
ti preveč ozko izpolnjujejo posta-
vljene cilje.

Pri zaposlovanju novih sodelav-
cev kadroviki zato iščejo predvsem 
širino, njihov najboljši prijatelj pa 
je v tem primeru kar sam svetov-
ni splet. Na spletu namreč najdejo 
zelo veliko informacij o kandidatih 
za zaposlitev. Kadrovike zanima 
predvsem to, kje in v kakšnem kon-
tekstu se ime kandidata pojavlja v 
spletnih iskalnikih in kakšen je 
njegov prispevek poslovnemu sve-
tu. Aktivnost iskalcev zaposlitve na 
družbenih medijih, kot so Facebo-
ok, Twitter ter LinkedIn, je seveda 
pod drobnogledom in marsikateri 
kandidat se od dobre službe lahko 
poslovi prav zaradi svojih »spletnih 
neumnosti«. T. i. spletni ugled in 
sposobnosti mreženja imajo vse 
večjo težo, saj kadrovike zanima še 
bistveno kaj drugega kot le vnosi v 
življenjepisu posameznika. Poeno-
stavljeno povedano – kandidatov 
življenjepis bo v prihodnosti kar 
sam internet oziroma njegova sple-
tna sled (aktivnost). 

Sodobna tehnologija ima velik 
vpliv tudi na izobraževanje zapo-
slenih. Podjetja vseh velikosti da-
nes porabljajo znatna sredstva za 
izobraževanje zaposlenih. Klasične 
oblike izobraževanja zaposlenih bo 
v prihodnjih letih skoraj povsem 
zamenjalo spletno izobraževanje, 
saj so se t. i. masovni spletni te-
čaji v zadnjih letih izkazali za zelo 
učinkovite za pridobivanje novih 
znanj zaposlenih. Ker so za podje-
tja in posameznike cenovno ugo-
dnejši, je jasno, da so jih poslovna 
okolja mimogrede posvojila.

Trendi v HRM  Mladi morajo že pri študiji iskati programe, ki jim bodo omogočili zaposljivost
Sodobno kadrovanje ni prav 
nič prizanesljivo do zaposlenih. 
Podjetja iščejo kadre s točno 
določenimi znanji, starejši se 
pozneje upokojujejo, mladi so 
težje zaposljivi. Avtomatizaci-
ja in zunanje izvajanje storitev 
sta dva izmed trendov, ki v že-
lji podjetij, da postanejo vitkej-
ša, izvajajo dodatni pritisk na 
delovno silo. A kjer so izzivi, so 
tudi priložnosti, le prepoznati 
jih moramo.

Sodobna tehnologija narekuje delovni utrip, vse bolj pa tudi pripravo na delovno kariero. Foto Reuters

Epson – kralj 
projektorjev

Podjetje Futuresource Consulting 
Limited je podjetje Epson ozna-
čilo za vodilnega proizvajalca 
projektorjev na svetu že 14. leto 
zapored. Japonski proizvajalec 
je v poldrugem desetletju prodal 
največ videoprojektorjev v najbolj 
iskanem segmentu (z močjo žarni-
ce 500 lumnov ali več). Na trgu, ki 
ga sicer skoraj v celoti obvladujejo 
japonski in kitajski proizvajalci, se 
lahko Epson pohvali z izjemnim 
naborom, saj v skoraj vsaki kate-
goriji premore več deset različnih 
modelov, posebno uspešni pa so 
njegovi poslovni, interaktivni in 
izobraževalni projektorji ter pro-
jektorji za hišni kino. J. P.

P&D | Svet ikt

Prihranki izvirajo iz upravljanja tiskalniškega okolja

Jože Polh

Posebno so pomembni uvedba 
naprednih programskih rešitev za 
boljše izkoriščanje vseh funkcio-
nalnosti sodobnih večfunkcijskih 
naprav ter proaktivno upravljanje 
tiskalniškega okolja in potrošnega 
materiala – bodisi v lastni režiji bo-
disi s strani zunanjega ponudnika.

Podjetja na prvi pogled težko 
ugotovijo, kako bi lahko prihranila 
denar pri tiskanju. Presežni stroški 
so največkrat v neučinkoviti stroj-
ni opremi, razsipni uporabi virov 
in urah, ki jih osebje izgubi med 
dolgotrajnimi in neučinkovitimi 

delovnimi procesi, povezanimi 
z zajemom, izpisom ali obdelavo 
dokumentov. Pot do prihrankov se 
začne s kakovostno in po novem 
tudi brezplačno analizo sedanjega 
tiskalniškega okolja.

Pomembno je načrtovati 
optimizacijo
Ponudniki storitev upravljanja ti-
skanja pred prenovo tiskalniškega 
okolja v podjetjih opravijo temelji-
to analizo z vidika naprav, porabe 
potrošnega materiala in energije 
ter delovnih procesov, povezanih 
s tokokrogi dokumentov. Tako 
zelo natančno ugotovijo, od kod 
izvirajo »težave« ter kako izbolj-
šati učinkovitost pri skeniranju in 
tiskanju. Transparenten pregled je 
zelo pomemben pri načrtovanju 
rešitev za optimizacijo tiskalni-
škega okolja. 

V podjetju Xenon Forte, specia-
liziranem ponudniku tiskalniških 
rešitev in storitev, so šli še korak 

dlje. Podjetjem vseh velikosti po-
nujajo brezplačen pregled tiskal-
niške flote in stanja ter izdelavo 
ocene prihranka, ki bi ga zagoto-
vila optimizacija tiskalniške flote. 
Izkušnje kažejo, da je moč že s pre-
razporeditvijo in zamenjavo ne-
katerih tiskalnikov odpraviti več 
neučinkovitosti, ki neposredno 
vplivajo na stroške tiskanja – po-
sledično se ti zelo hitro znižajo za 
več deset odstotkov. 

Uporabniki si želijo 
inovativnih rešitev
Piko na i postavi pametna pro-
gramska oprema. Rešitev MyQ že 
desetletje velja za najbolj učinko-
vito v industriji, saj podpira tiskal-
nike in večopravilne naprave tako 
rekoč vseh proizvajalcev, kar pod-
jetjem olajša upravljanje heteroge-
nega tiskalniškega okolja. Najno-
vejša različica MyQ 5.1 Popcorn je 
bila pri računalniški reviji Compu-
terworld nagrajena s priznanjem 

»IT izdelek leta 2014« v kategoriji 
tiskalniških rešitev. Omenjena re-
šitev od sorodnih izdelkov izstopa 
predvsem zaradi izjemnih možno-
sti personalizacije in prilagodlji-
vosti, tako uporabniških nastavi-
tev kot namestitve. Ta je po vzoru 
upravljanja tiskalniškega okolja 
visoko avtomatizirana, na visoki 
ravni pa je tudi varovanje vseh do-
kumentov. Uporabniški vmesnik 
rešitve pozna več deset jezikovnih 
različic, pohvalno »govori« tudi 
slovensko.

»Uporabniki si danes želijo 
inovativnih rešitev, ki delo poe-
nostavijo, zagotavljajo varnost in 
pohitrijo delovne tokove. Prav te 
izzive rešujemo z našimi rešitva-
mi in storitvami, hkrati pa podje-
tjem zagotavljamo še pregleden 
nadzor nad stroški, povezanimi s 
tiskanjem, ki jih lahko zmanjšamo 
tudi za 30 odstotkov,« je dejal Ciril 
Kraševec, direktor podjetja Xenon 
forte, d.o. o..

Tiskanje  Podjetja na prvi pogled težko ugotovijo, kako bi lahko prihranila denar – najprej je potrebna analiza
Optimizirana flota tiskalnikov 
je šele prvi korak k doseganju 
večje učinkovitosti tiskalniške-
ga okolja. v nadaljevanju stro-
kovnjaki podjetjem priporočajo 
prenovo poslovnih procesov, 
povezanih s tiskanjem. 

Če poznaš prihodnost, je njeno napovedovanje lažje

Miran Varga

Podjetja se z napredno analitiko 
soočajo že zadnji dve desetletji, saj 
se številna med njimi ukvarjajo z 
izzivom, kako kar najbolje upora-
biti vse podatke, ki jih imajo na vo-
ljo. Želijo si predvsem odgovorov 
na vprašanja glede poslovne priho-
dnosti, saj želijo glede tega sprejeti 
kar najboljše poslovne odločitve. V 
tem času so se na trgu pojavile šte-
vilne nove tehnologije in orodja, ki 
so jim v pomoč pri doseganju žele-
nih ciljev, k natančnosti rezultatov 
pa močno prispeva tudi količina 
podatkov. Ti so danes resnično ve-
liki oziroma obsežni. 

Inteligentne napovedi
Prediktivna analitika sodi v sku-
pino rešitev napredne analitike, 
ki se obdelave podatkov lotevajo 
z različnimi tehnikami, kot so ru-
darjenje podatkov, statistika, mo-
deliranje, strojno učenje, umetna 
inteligenca in podobne. Omenjeni 
pristopi obdelave podatkov so bili 
v preteklosti pretežno v domeni 
znanstvenikov, danes pa na račun 

Prediktivna analitika  Uporablja orodja, kot so rudarjenje podatkov, statistika, modeliranje, strojno učenje, umetna inteligenca in podobne
Prediktivna analitika je vrsta 
napredne analitike, ki se ukvar-
ja z napovedovanjem neznanih 
dogodkov v prihodnosti. A v 
času velikih količin podatkov iz 
najrazličnejših virov je za ustre-
zno podkovane analitike ne-
znank vse manj, napovedi pa 
so vse bolj natančne.

Fo
to

 E
ps

on

Fo
to

 X
en

on
 f

or
te

Nobenega dvoma ni, da v pravih 
rokah sodobna analitika omogo-
ča izjemno podroben vpogled v 
podatke in iskanje povezav med 
njimi. Rezultat, za katerim je ne-
verjetno kompleksna obdelava po-
datkov, pogosto presega zmožnost 
analitičnega razmišljanja posame-
znika. Matej Petrovčič, direktor 
tehnoloških rešitev v podjetju 
CRMT, zato odkrito priznava, da 
je z vidika posameznika analitika 
praktično vsemogočna.  

Kakovostna analitika temelji na 
podatkih. Kako naj podjetja zbe-

Analitika je vsemogočna!

Z elastičnim oblakom in federacijo do konkurenčnih prednosti
Oglasno sporočilo

Podjetja imajo danes vrsto težav, denimo v obli-
ki nenačrtovanih odpovedi strežnikov, ker jim 
zmanjka prostora za hrambo vseh podatkov, in 
višjih stroškov vzdrževanja, odpovedi varnostnih 
kopij, naraščajočih stroškov upravljanja. Vendar 
pa skupna zmogljivost sistemov ni najpomemb-
nejša – z vidika poslovanja je v vsakem trenutku 
pomembna predvsem uporabna kapaciteta sis-
temov hrambe. Ti se morajo danes neposredno 
primerjati z rešitvami hrambe podatkov v javnih 
oblakih, ki se že sicer ponaša z nizkimi cenami 
na gigabajt ali terabajt hrambe. Ko smo že pri 
oblakih – tradicionalni sistemi hrambe podatkov 
niso bili ustvarjeni z mislijo na spletne, mobilne 
in oblačne aplikacije, zato je od njih skoraj ne-
mogoče pričakovati podporo samopostrežništvu 
storitev IT.

EMC Elastic Cloud Storage – hramba,  
cenejša od oblaka
Naprava, poimenovana Elastic Cloud Storage 
(ECS), je EMC-jev odgovor na izzive, kako se 
lotiti hrambe podatkov v letu 2015. Podjetjem 
omogoča enostavno postavitev zasebnega ali 
hibridnega oblačnega okolja, saj v eni napravi 
združuje tako enostavnost in cenovno dosto-
pnost javnih oblakov kot varnost in možnost 

nadzora, ki krasita zasebne oblake. Naprava, 
ki je na voljo v različicah od 72 TB do 2,9 PB 
pomnilnika, ponuja obilo prilagodljivosti, v 
svoji najzmogljivejši različici pa do 28 odstot-
kov nižje skupne stroške lastništva kot storitve 
hrambe in obdelave podatkov velikih oblačnih 
ponudnikov (Amazona in Googla). Naprava 
ECS tako ponuja polno avtomatizacijo podro-
čja hrambe in samopostrežništvo, obenem pa 
je kos strežbi podatkov industrijskim sistemom, 
zalednim sistemom in rešitvam, ki izvajajo na-
predno analitiko.

EMC ECS je rešitev na ključ. Z njo podjetje prej-
me programsko definirano oblačno platformo 
za hrambo vseh vrst podatkov, optimizirano 
za najrazličnejše naloge. Po zaslugi klasičnih 
strežniških gradnikov in krmilnika EMC ViPR 
lahko ta rešitev podatke črpa in hrani z različ-
nih virov, obenem pa podjetju prinese novo ra-
ven zanesljivosti in razpoložljivosti podatkov. Z 
EMC-jevim elastičnim oblakom podjetje pridobi 
vse prednosti javnih in zasebnih oblakov ter je 
kos izzivom velikih podatkov. Na napravi EMC 
ECS lahko gostujejo produkcijska, razvojna ali 
testna okolja, vsa so jasno ločena in ne vplivajo 
drug na drugega.

Federacija za dodatne poslovne priložnosti
Razvoj računalništva v novem tisočletju na-
rekuje predvsem programska oprema. Med 
podjetji, ki prednjačijo na področju razvoja 
poslovne programske opreme, pa je vsekakor 
tudi korporacija EMC. Podjetje se je v zadnjih 
letih izjemno okrepilo in skupaj s hčerinskimi 
podjetji VMware, VCE, Pivotal in RSA poskrbelo 
za celovit prehod na novo, visoko virtualizirano 
in avtomatizirano platformo v računalniškem 
oblaku ali tretjo platformo IT.
Pristop vse-na-enem-mestu so v EMC poimeno-
vali kar federacija, saj so se naposled le odločili, 
da bodo spravili vse znanje, rešitve in storitve, ki 
jih premorejo, pod en dežnik. Dejstvo je, da je 
danes sodobno poslovanje določeno s poslovno 
programsko opremo in njenimi funkcionalnost-
mi oziroma omejitvami. Korporacija EMC II tako 
prispeva temeljno informacijsko infrastrukturo, 
družba VCE skrbi za konvergenco rešitev, hče-
rinski VMware pa v enačbo prinaša brezhibno 
delovanje programsko definiranih podatkovnih 
centrov in razvoj mobilnih rešitev. Predlani pri-
druženo podjetje Pivotal dodaja rešitve s po-
dročja velikih in hitrih podatkov, analitiko in vse 
drugo, kar podjetja potrebujejo za razvoj aplika-
cij in agilnega modela poslovanja. Seveda brez 

vrhunske skrbi za varno poslovanje ne gre, zanj 
poskrbijo napredne rešitve RSA. 

EMC-jeva federacija v praksi dosega t. i. sveti gral 
računalništva – absolutno prilagodljivo informa-
tiko. Obenem je poslovni model informatike kot 
storitve privlačen tudi za podjetja, saj se jim ni 
treba več samim ukvarjati z  implementacijo IT-
rešitev, temveč lahko razmišljajo predvsem, kako 
z novimi storitvami doseči višjo ali novo dodano 
vrednost. V EMC smo prepričani, da bodo pod-
jetja posvojila model hibridnih računalniških 

oblakov, saj bodo zaradi občutljivosti podatkov, 
analiz in raziskav del tovrstnih dejavnosti in pred-
vsem podatkov vedno želela obdržati pri sebi in 
pod absolutnim nadzorom. Vsem manj zahtev-
nim in za poslovanje kritičnim potrebam glede IT 
pa bodo na voljo storitve iz javnih oblakov, ki že 
danes podjetjem omogočajo enostavnost in ce-
novno učinkovitost poslovanja. Z rešitvami EMC 
lahko postane tudi vaše poslovanje bolj prilago-
dljivo, zanesljivo in predvsem učinkovito.

www.emc.com

Sodobna okolja zahtevajo stalno rast, to pa v digitalni dobi poganjajo predvsem prave poslovne odločitve, ki 
temeljijo na ustrezno obdelanih podatkih. Prav zato je način hranjenja in obdelave podatkov danes izjemno 
pomemben. V družbi EMC poznamo prave odgovore.


