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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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OD 22. JANUARJA 
DO 28. FEBRUARJA

Navedeni so naziv in opis, organizator, kraj, 
datum in prizorišče dogodka ter spletna stran 
za dodatne informacije.

 " RoglIT 2015, vrnitev ene največjih domačih IT-kon-
ferenc, Unistar LC, Rogla, 23. in 24. januar, hotel Pla-
nja (www.unistar.si)

 " 7. Informativa, slovenski sejem izobraževanja in 
poklicev, in 3. Poslovna Informativa, stičišče poslov-
nih in strokovnih izobraževanj, Gospodarsko razsta-
višče, Ljubljana, 23. in 24. januar, Gospodarsko raz-
stavišče (www.informativa.si)

 " IBM ConnectED 2015, konferenca za razvijalce, 
upravljavce in profesionalne uporabnike programske 
opreme (prejšnja IBM Connect), IBM, Orlando, 25.–28. 
januar, Walt Disney World Swan and Dolphin Club Re-
sort (www.ibm.com/connect)

 " Cisco Live! 2015, največje evropsko srečanje upo-
rabnikov opreme in rešitev podjetja Cisco, Cisco 
Systems, Milano, 26.–30. januar, MiCo (Milano Con-
gressi) (www.ciscolive.com)

 " Microsoft TechDays, izobraževalni dogodek v 
okviru priprav na NT-konferenco, Microsoft Slovenija, 
Ljubljana, 27. januar, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko (www.ntk.si/techdays)

 " DesignCon 2015, konferenca in razstava o projek-
tiranju v elektroniki, International Engineering Con-
sortium, Santa Clara, 27.–29. januar, Santa Clara Con-
vention Center (www.designcon.com)

 " IFAM 2015, mednarodna strokovna sejemska prire-
ditev s področja avtomatizacije, mehatronike in robo-
tike, ICM, Celje, 28.–30. januar, ICM – Dvorani L in L1 
(www.icm.si)

 " Poslovno gospodarski forum z okroglo mizo in 
sprejemom župana (ob 25-letnici podjetja Četrta 
pot), društvo FAM, Četrta pot in mestna občina Kranj, 
Kranj, 29. januar, Mestna knjižnica Kranj

 " SolidWorks World 2015, mednarodna konferenca 
uporabnikov programske opreme, SolidWork, Phoe
nix, 8.–11. februar, Phoenix Convention Center (www.
solidworks.com)

 " Projektno vodenje v praksi, skriti dejavniki us-
pešnosti projektov, Askit, Sora pri Medvodah, 10. fe
bruar, Hiša kulinarike Jezeršek (www.projektna-pra-
ksa.si)

 " ISE 2015 (Integrated Systems Europe), panevrop-
ski forum o rastočem trgu integriranih profesionalnih 
AV in elektronskih sistemov, Amsterdam, 10.–12. feb
ruar, Amsterdam RAI (www.iseurope.org)

 " IBMova akademija, dogodek za poslovne par-
tnerje, IBM Slovenija, Ljubljana, 11.–14. februar, IBM 
Innovation Center Ljubljana (www.ibm.com/events/
si/sl)

 " Cisco Data Center Day, Cisco Slovenija, Ljublja
na, 12 februar, hotel Four Points by Sheraton (http://
www.cisco.com/web/SI/)

 " Poslovni analitik (Business Analyst), seminar o 
spodbujanju, analiziranju, vrednotenju in dokumen-
tiranju poslovnih, organizacijskih in delovnih zahtev, 
Housing Co., Ljubljana, 16.–26. februar, učilnica pod-
jetja (www.housing.si)

 " Pulse 2015, konferenca o optimiziranju poslova-
nja s pomočjo oblaka, mobilnosti, razvojnih inovacij 
in varnostnih rešitev, IBM, MGM Grand and Manda-
lay Bay, Las Vegas, 22.–26. februar (www.ibm.com/
pulse)

 " Osnove računalništva, nadaljevalni tečaj o upo-
rabi Worda, Excela, interneta in e-pošte, Housing Co., 
Ljubljana, 23. februar–3. marec, učilnica podjetja 
(www.housing.si)

 " Mobile World Congress 2015, svetovni kongres in 
sejem mobilne telefonije, GSM Association, Barcelo
na, 24.–27. februar, Fira Gran Via (www.mobileworld-
congress.com)

 " Embedded World 2015, sejem vdelane strojne in 
programske opreme ter rešitev, NürnbergMesse in De-
sign&Elektronik, Nürnberg, 24.–26. februar, Nürn-
bergMesse (www.embedded-world.de)

 " Didacta 2015, konferenca o izobraževanju – od 
predšolskega do poklicnega – s poudarkom na digital-
nih medijih, Deutsche Messe, Hannover, 24.–28. fe
bruar, Deutsche Messe (www.messe.de)

K O L E DA R  
I K T- D O G O D K OV

Prenova in optimizaci-
ja področja tiskanja po-
skrbita za precej nižje 
skupne stroške tiskalni-
škega okolja, številke pa 
so posebej prepričjive 
v primeru večjih družb. 
V Elektru Primorska so 
v štirih poslovalnicah 
družbe precej poenosta-
vili sledenje, tiskanje in 
skeniranje dokumentov 
ter dosegli približno četr-
tino nižje tekoče stroške 
tiskanja in vzdrževanja.

V podjetju z več kot 470 za-
poslenimi, ki pri svojem de-
lu redno uporabljajo tiskalni-
ke in njihove številne funkci-
onalnosti, so zadnja leta ime-
li strmo rast stroškov tiska-
nja. Zato se je uprava druž-
be Elektro Primorska odloči-
la za temeljito prenovo pod-
ročja tiskanja.

»V Elektru Primorska ve-
liko pozornosti namenjamo 
učinkovitosti poslovanja, 
posebno pri pomembnih 
delovnih procesih, ki lahko 
ustvarijo visoke stroške. S 
tega vidika smo se tudi od-
ločili za prenovo tiskalni-
škega okolja. S poenotenjem 
tiskalniške flote, predvsem 
z napravami Kyocera, in 
uvedbo rešitve za upravlja-

nje dokumentov MyQ smo 
dosegli zniževanje stroškov 
nabave in hrambe potrošne-
ga materiala ter precej niž-
jo ceno izpisov. Med pred-
nostmi prenove bi pouda-
ril še visoko stopnjo nad-
zora nad uporabo storitev 
in povečan nabor funkcio-
nalnosti ter posledičen dvig 
zadovoljstva uporabnikov,« 
je povedal Primož Krnel iz 
službe za ITK v družbi Elek-
tro Primorska.

Vrhunska strojna in 
programska oprema
Zahtevam razpisa sta naj-
bolj ustrezali ponudbi pod-
jetij SRC in Xenon forte. Prvo 
je družbi dobavilo opremo, 
drugo pa je poskrbelo za 
strokovno pomoč pri imple-
mentaciji celotnega sistema. 
Informatike v družbi Elektro 
Primorska so poleg izjemne 
kakovosti naprav Kyocera 
prepričali še nizka cena izpi-
sa na stran, ugodne cene po-
trošnega materiala ter dolgi 
servisni intervali.

Nad tiskalniško opremo, 
ki je po optimizaciji tudi 
bolj učinkovito razporeje-
na med oddelki in delovni-
mi skupinami zaposlenih, 
bedi sistem MyQ. Ta skrb-
nikom omogoča boljši pre-

gled nad delovanjem tiskal-
niškega sistema ter pregled 
aktivnosti uporabnikov na 
napravah, hkrati pa zagota-
vlja večjo varnost samih do-
kumentov.

Enostavna uporaba 
za večje zadovoljstvo 
zaposlenih
Odstranitev večine lokalnih 
pisarniških tiskalnikov so 
zaposleni sprva pospremili 
z negodovanjem, a ko so se 
spoznali z novo rešitvijo, pri 
kateri se vsak zaposleni iden-
tificira z lastno kodo, so zače-
li ravnati bolj odgovorno. Po 
novem skrbneje uporabljajo 
skupinske tiskalnike, zato je 
v podjetju manj strojelomov 
ter mehanskih in fizičnih po-
škodb opreme, tiskalniki pa 
brezhibno delujejo dlje časa, 
manj je izrednih servisov. Za-
dovoljstvo zaposlenih je več-
je, saj zdaj lahko pristopijo h 
katerikoli napravi in na njej 
natisnejo svoje dokumente.

Programska oprema omo-
goča tudi preprosto sledenje 
tiskalniških nalog po podje-
tju ter močno olajša naba-
vo potrošnega materiala, saj 
naprave skrbnika še pravo-
časno opozorijo denimo na 
nizko stanje posameznega 
tonerja.

MyQ bedi nad tiskanjem  
v družbi Elektro Primorska

Na sejmu International 
CES, ki je največja tovrstna 
prireditev na svetu, se ved-
no najde precej izdelkov, 
ki jih s pridom uporabljajo 
tudi poslovni uporabniki. 
Tu ne gre le za (prenosne) 
računalnike, tablice in pa-
metne telefone, temveč za 
inovativne izdelke, ki mo-
rebiti sprva niti niso bili 
razviti z mislijo na poslov-
no rabo.

Letošnja bera novih izdelkov 
potrošniške elektronike je 
pravzaprav tako številčna, da 
je že nepregledna. Vseeno pa 
želimo opozoriti na tiste, ki bo-
do pustili pečat tudi v poslov-
nem svetu in ne le med doma-
čimi uporabniki.

Tehnologija Intel 
RealSense
Čeprav je Intel svojo inovativ-
no 3D-kamero javnosti pokazal 
že lansko jesen, šele novo leto 
prinaša vrsto zanimivih izdel-
kov, ki jo s pridom izkoriščajo. 
Ne le prenosniki in tablice, ki z 
njo pridobijo bistveno več kot 
le možnost natančnega prepo-
znavanja uporabnikovih gest in 
glasovnega upravljanja, z nje-
no pomočjo lahko tudi izme-
rijo predmete v prostoru in jih 
upodobijo v treh dimenzijah. 
Brian Krzanich, izvršni direk-
tor podjetja Intel, je predstavil 
tudi projekt nošenčkov in teh-
nologije RealSense, ki bo sle-
pim in slabovidnim s pomoč-
jo senzorjev na oblačilih omo-
gočil enostavnejše in varnejše 
premikanje po prostoru, saj bo-
do ta pametna oblačila z vibra-
cijami usmerjala uporabnike 
stran od ovir.

Piko na i pa je postavil robot 
AVA 500, ki ga je Intel razvil v 
sodelovanju z družbama Cisco 
in iRobot. Robot AVA 500 Cis-
covo tehnologijo za sodelova-
nje Telepresence dviga na no-
vo raven. Ta pametni robot na-
mreč na zaslonu prikazuje sli-
ko človeka na drugi strani ko-
munikacije in se lahko po pro-
storu premika skupaj s sogo-
vornikom. Nekdaj le scenariji 
iz znanstvenofantastičnih fil-
mov se torej uresničujejo.

HP Zvr
Čeprav bi ga po zunanji po-
dobi lahko hitro krstili tudi za 
»zver«, je HP Zvr vendarle le 
praktičen sistem, ki v poslov-
na okolja prinaša razsežnosti 
navidezne resničnosti. Delo z 
njim spominja na delo z res-
ničnim hologramom. Praktič-
na sejemska predstavitev je ob-
segala manipuliranje z različni-
mi vsebinami, seciranje žabe, 

ogled notranjosti srca ter igra-
nje z različnimi arhitekturni-
mi elementi. Inženirji se že 
ukvarjajo s številnimi dodatni-
mi mož nostmi uporabe, bržko-
ne pa bodo prednjačile rešitve 
s področja izobraževanja, na-
črtovanja in razvoja ter zaba-
ve. Zanimivo bo videti, v katero 
smer in kako hitro bo HP s par-
tnerjem zSpace uspelo graditi 
ekosistem aplikacij zanj.

Lenovo ThinkPad Stack
Številni dodatki za prenosni-
ke in druge mobilne naprave 
so med poslovnimi uporabni-
ki postali skoraj nepogrešljivi. 

Inženirji iz Lenova so zato ob-
likovali nadvse uporaben kom-
plet štirih dodatkov, poimeno-
van ThinkPad Stack, s kateri-
mi se lahko uporabniki znebijo 
vrste kablov. Magnetne nogice 
posameznih dodatkov namreč 
poskrbijo, da se razširitve eno-
stavno zložijo druga na dru-
go, hkrati pa so zasnovane ta-
ko, da brezhibno delujejo sku-
paj. Dodatki, kot so baterija z 
zmogljivostjo 10 tisoč miliam-
per ur (polni lahko telefone, ta-
blice in druge naprave), tanek 
in hiter zunanji disk z zmoglji-
vostjo en terabajt in priključ-
kom USB 3.0, brezžična dos-

topna točka za postavitev oko-
lja WiFi na poti ter par modro-
zobih zvočnikov so odlični par-
tnerji prenosnikov in druge ele-
ktronike. Razveselili pa ne bo-
do le posameznega uporabni-
ka, temveč tudi delovno skupi-
no – na primer z deljenjem in-
ternetne povezave ali elektrike 
(baterije). Več kot očitno je, da 
je ta privlačni kupček dodatkov 
načrtoval nekdo, ki ve, kaj pot-
rebujejo poslovni uporabniki.

Panasonic Smart Mirror
Panasonic je moško in žensko 
občinstvo na sejmu Internatio-
nal CES 2015 očaral s pametnim 

 " Panasonicovo pametno ogledalo utegne postati sestavni del prestižnejših prodajaln 
oblačil in lepotnih salonov.

 " Robot AVA 500 na zaslonu prikazuje sliko človeka na drugi strani komunikacije in se 
lahko po prostoru premika skupaj s sogovornikom.

 " Podjetje 3Doodler je 
predstavilo novo generacijo 

3Dpisala, ki omogoča 
3D-risanje izdelkov.

V Las Vegasu smo pasli oči na 
največjem sejmu potrošniške 
elektronike na svetu

 " HP Zvr je 
praktičen 
sistem, ki 
v poslovna 
okolja prinaša 
razsežnosti 
navidezne 
resničnosti. 
Delo z njim 
spominja na 
delo z resničnim 
hologramom.

ogledalom, ki utegne v prihod-
njih letih postati sestavni del 
prestižnejših prodajaln obla-
čil ter lepotnih salonov. Z vrsto 
kamer opremljeno ogledalo na-
mreč snema obraz uporabnika 
ter mu omogoča, da izbere raz-
lične stile ličenja, frizur in mo-
dnih dodatkov ter mu jih prika-
že na njegovem obrazu. O ceni 
in začetku prodaje sicer ni nič 
znanega, a vendarle se zdi, da bi 
zadeva prišla prav marsikomu.

Inovacije v svetu 
3D-tiskanja
Industrija 3D-tiska je vendar-
le ugotovila, da so tiskalniki, 

ki so bili sprva namenjeni do-
mači rabi, še vedno predra-
gi, prezapleteni za upravlja-
nje, prepočasni, predvsem pa 
povprečen uporabnik še ved-
no ni kos izzivu, kako pripra-
viti lasten dizajn izdelka. Po-
sledično se trend obrača v 
smer priprave 3D-tiskalnikov 
za manjša in srednja podjetja, 
saj strokovnjaki menijo, da bo-
do v praksi še najbolj zaživele 
tako imenovane 3D-delavnice, 
v katerih nam bodo postregli 
z že oblikovanimi ali načrto-
vanimi 3D-izdelki, ki jih bodo 
podjetniki razmeroma hitro in 
enostavno prilagodili okusu in 

potrebam porabnika. Velik na-
predek je opazen tudi na po-
dročju materialov, kjer so ne-
kateri proizvajalci že ponudili 
kompozite, s katerimi je mogo-
če natisniti tudi izdelke, kot so 
kladiva in različni »skoraj lese-
ni« izdelki, ki se obnašajo po-
dobno kot izdelki iz naravnih 
materialov. Podjetje 3Doodler 
pa je predstavilo novo gene-
racijo 3D-pisala, ki tehta vse-
ga 50 gramov in ustvarjalcem 
omogoča dobesedno 3D-risa-
nje izdelkov.

 " Na sejmu International CES je 
bil Miran Varga.

 " Z Lenovovim uporabnim 
kompletom štirih dodatkov, 

poimenovanim ThinkPad Stack, 
se lahko znebimo vrste kablov.


