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Tajvansko podjetje Syno-
logy je eden izmed vodil-
nih ponudnikov sistemov 
omrežne hrambe, saj nare-
kuje smernice razvoja teh 
naprav. Podjetja vseh ve-
likosti lahko NAS-sisteme 
Synology uporabljajo bo-
disi kot podatkovne stre-
žnike, strežnike za elek-
tronsko pošto, sisteme var-
nostnega kopiranja bodi-
si videonadzorne sisteme, 
skratka kot pravcati za-
sebni računalniški oblak v 
malem.

Sistemi omrežne hrambe so 
v lična črna ohišja zapakirani 
varčni računalniški sistemi s 
prostorom za več diskovnih po
gonov ter mrežnimi priključki. 
Podjetja ali delovne skupine jih 
preprosto vključijo v omrežje 
in njihove številne funkcional
nosti ponudijo uporabnikom. 
Tako hitro in enostavno pos
tavijo lasten varen in napreden 
zasebni oblak.

Večina funkcij je 
prednastavljenih
Srce omenjenih sistemov je 
operacijski sistem Synology 
DiskStation Manager. Njego
va uporaba je resnično pre
prosta, saj ima večino funk
cij in storitev že prednastav

ljenih, skrbnik jih le omogo
či in ustrezno nastavi. V zad
nji različici prenovljeni Disk
Station Manager 5.2 prinaša 
vrsto novosti. Najpomembnej
ša med njimi je hitrejša in bolj 
prilagodljiva sinhronizacija v 
oblaku s kodiranjem. Syno
logyjeva priljubljena rešitev 
za sinhronizacijo Cloud Sta
tion po novem porablja manj 

virov, prečiščen uporabniški 
vmesnik pa je še preprostejši 
za uporabo.

Preprosta sinhronizacija
Sinhronizacija datotek med 
napravo DiskStation in jav
nimi shrambami v oblaku je 
bolj preprosta kot kadarkoli. 
Za večjo prilagodljivost funk
cija Cloud Sync uporabnikom 

omogoča izbiro dvosmerne ali 
enosmerne sinhronizacije, ko
diranje pred prenosom v jav
ne storitve v oblaku in izbiro 
med več ponudniki, vključno z 
Amazon S3, Dropbox, Google 
Drive in Baidu Cloud ter regi
onalnimi storitvami (SFR, hi
cloud, Megafon Disk, Yandex 
Disk) ali spletnimi hrambami 
WebDAV. Podatki iz drugih ob
lačnih storitev so tako dosto
pni na enem mestu, s kodira
njem AppArmor in SMB3 pa 
vedno varni pred nepoobla
ščenimi dostopi in vpogledi.

Varnostno kopiranje,  
ki prihrani veliko časa
Cloud Station daje skorajda 
neskončne možnosti varno
stnega kopiranja podatkov 
med različnimi lokacijami 
(podprto je tudi varnostno 
kopiranje na ravni blokov, 
ki postreže z ogromnimi pri
hranki pri prostoru in času iz
delave varnostnih kopij). Upo
rabniku ni več treba obnovi
ti varnostne kopije, da bi rešil 
izbrisano ali poškodovano da
toteko; obnovi lahko le poško
dovano datoteko, s čimer pri
hrani ogromno časa.

Močno izboljšana je tudi 
sinhronizacija sistemov Syno
logy z mobilnimi napravami, 
saj so podprte vse glavne plat
forme, kot so Windows, Mac 
OS, Linux, iOS in Android.

Nizki skupni stroški 
lastništva
Številni manjši in večji strežniki 
Synology DiskStation in Rack
Station, namenjeni poslovnim 
okoljem, podpirajo tudi posta
vitev lastnih spletnih dveri ter 
poštnega strežnika, prevzame
jo lahko celo vlogo videonad
zornega sistema (IPvideoka
mere je seveda treba dokupi
ti). Optimizirani so za delo 24 
ur na dan vse dni v tednu, pri 
čemer jih odlikujejo majhna 
poraba energije in nizki skupni 
stroški lastništva. Zasebni ob
lak podjetjem in tehnično nav
dahnjenim posameznikom še 
nikoli ni bil tako blizu.

ODKRIJTE SKRITE STROŠKE 
V VAŠEM PODJETJU.

KYOCERINE STORITVE 
UPRAVLJANJA Z DOKUMENTI.

Stroški izpisa dokumentov so vedno podcenjeni. 
V resnici predstavljajo skoraj 3%* prihodkov vašega podjetja. S storitvami upravljanja z  
dokumenti KYOCERA MDS (Managed Document Services) boste zmanjšali stroške izpisa do kar 
do 30%**. Ne glede na to, ali gre za strojno opremo, programske ali delovne tokove, lahko 
odkrijemo generatorje vaših stroškov in razvijemo prilagojeno strategijo optimizacije. S stalnim 
nadzorom bomo poskrbeli, da bo vse delovalo brezhibno.  
Za kar najboljši učinek priporočamo povezavo MDS z našimi zanesljivimi napravami ECOSYS 
TASKalfa, ki temeljijo na tehnologiji z dolgo življenjsko dobo. S tem bo zagotovljena tako  
vrhunska zmogljivost, kot izjemna kakovost odtisov. 
Vir: *Gartner Group, **Photizo Group

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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Razmišljajte
digitalno.

Organizirajte svojo pisarno z rešitvami Pošte Slovenije.
Vrhunski pisarniški programi, prava strojna oprema in uporabnikom prijazne poslovne storitve – vse na enem 
mestu, skrbno povezano in izredno preprosto, predvsem pa brez skrbi in preglavic. Za brezhibno delovanje, 
varnost in zanesljivost nepogrešljivih poslovnih orodij bodo poskrbeli usposobljeni strokovnjaki Pošte 
Slovenije. Kontaktirajte nas za brezplačni 30-dnevni preizkus.
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Referenčna rešitev na področju 
diskovnih sistemov

Platforma za aktiviranje zagonskih 
podjetij

Slovenska dijaka osvojila  
četrto nagrado

Pošta Slovenije je v sodelovanju s poslovnima partnerjema Alarix in 
HP na dogodku HP 3Par users group v Ljubljani okoli 80 udeležen
cem predstavila referenčno rešitev na področju diskovnih sistemov. 
Gre za primer podjetja v tuji lasti, ki je na primarni lokaciji izvedlo na
ložbo v nov diskovni sistem, za nadomestno lokacijo pa je najelo sis
temske zmogljivosti Pošte Slovenije. Koncept varnega kopiranja po
datkov iz okolja stranke v najeto okolje v okviru oblačnih storitev Po
šte Slovenije prinaša strankam veliko prednosti. Začetna naložba ni 
potrebna, najema pa se zgolj letno potrebna količina zmogljivosti.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 
in Tehnološki park Ljubljana (TP Lj) sta pred kratkim vzpostavi
la odprto platformo Start:up Ljubljana. Njen cilj je povezovanje in
stitucij in predstavljanja glavnih regionalnih podjetniških progra
mov s spremljajočimi storitvami za aktivacijo podjetniških talen
tov ter razvoj in rast zagonskih podjetij. Posamezniki z inovativni
mi idejami, podjetniški talenti in ekipe se zdaj lahko na spletni plat
formi Start:up Ljubljana (www.startupljubljana.si) seznanijo s pro
grami, dogodki in priložnostmi, ki so jim na voljo v prestolnici in 
osrednjeslovenski regiji.

Slovenska dijaka Miha Gulič (II. gimnazija Maribor) in Klemen Duc
man (Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor) sta na največjem 
svetovnem tekmovanju na področju znanstvenih projektov za sre
dnješolce, Intelovem mednarodnem sejmu znanosti in tehnike (In
tel ISEF), v kategoriji Fizika in astronomija osvojila četrto nagrado. 
Na tekmovanju sta se predstavila s projektom Visokofrekvenčni re
sonančni transformator, svojo nadarjenost za znanost pa sta ma
riborska srednješolca potrdila med izjemno konkurenco več kot 
1.700 srednješolcev iz več kot 75 držav. Glavno nagrado Gordona E. 
Moora v višini 75 tisoč dolarjev je na podelitveni slovesnosti v Pitts
burghu prejel 17letni Raymond Wang iz Kanade.

POŠTA SLOVENIJE

START:UP LJUBLJANA

INTEL ISEF
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Zasebni računalniški 
oblak v pisarni

 " Sistemi Synology DiskStation že od nekdaj stavijo na preprostost uporabe. Takšen 
omrežni sistem in storitve zasebnega oblaka lahko v podjetjih implementirajo že srednje 
podkovani računalnikarji.

Podjetja se utapljajo v po-
datkih, no, vsaj tista, ki so 
se odločila shraniti vse, kar 
jim pride »pod roke«. Zato ni 
nič čudnega, da so sistemi 
hrambe podatkov segment, 
ki v podjetju EMC najhitre-
je raste. Z družino naprav 
XtremIO so zgolj v letu in pol 
iz nič osvojil skoraj tretjino 
globalnega trga, so se pohva-
lili na nedavni konferenci 
EMC World v Las Vegasu.

Obvladovanje podatkov ni po
membno le z vidika njihove ob
delave (analitike), temveč pred
vsem zaradi dejstva, da je od 
njih odvisnih vse več poslovnih 
aplikacij in storitev. Upravlja
nje podatkov, ki se množijo s še 
včeraj nepredstavljivo hitrostjo, 
je močno odvisno od avtomati
zacije opravil – zbiranja, čišče
nja, obdelave … Vsa ta opravi
la zahtevajo čas, cilj novih reši
tev za hrambo in obdelavo po
datkov pa je, da ga skrajšajo z 
ur na minute.

Stava na bliskovni 
pomnilnik
Res hitro obdelavo podatkov za
gotavljajo le sistemi s tehnologi
jo računalništva v pomnilniku 
(na primer SAP HANA) ter sis
temi, sestavljeni iz gruč blisko
vito hitrih pogonov SSD. EMC 
se je na konferenci EMC World 
pohvalil, da so njegovi siste
mi hrambe podatkov XtremIO 
sestavljeni iz bliskovnega pom
nilnika, najhitreje rastoča kate
gorija izdelkov za hrambo po
datkov. Še več, XtremIO je za to 
korporacijo najbolj perspektiv
na družina izdelkov, saj povpra

ševanje po njih presega rast, ki 
jo je v času vsesplošne gradnje 
podatkovnih centrov dosega
la programska oprema VMwa
re. Letos naj bi prodaja prese
gla vrednost milijarde dolarjev.

Potrebna je premišljena 
arhitektura
Sprotno shranjevanje in ob
delava podatkov iz na tisoče 
ali celo milijone senzorjev na
mreč zahtevata premišljeno ar
hitekturo. Zgolj tlačenje pogo
nov SSD v sistemske omare ni 
dovolj. Posamezna omara Xtre
mIO podjetjem prinaša zmo
gljivosti do dveh milijonov ope
racij IOPS, pri čemer zmoglji
vost hrambe podatkov doseže 
do dva petabajta. Seveda brez 
sklepanja kompromisov, kom
presija in varnostno kopiranje 

EMC hoče temeljito 
poenostaviti informatiko

sta vedno vključena. Najzahtev
nejša ITokolja ali podatkovni 
centri lahko povežejo celo več 
deset ali sto takšnih omar.

Hibridna računalniška 
okolja
Tudi v EMC so prepričani, da 
je prihodnost računalništva v 
oblaku hibridna. Njihovi po

datkovnostrežniški izdelki že 
podpirajo najrazličnejše funk
cionalnosti računalništva v ob
laku, saj želijo podjetjem omo
gočiti prosto izbiro med vpelja
vo javnih, zasebnih ali hibri
dnih oblakov in oblačnih stori
tev. Glavno vodilo je seveda tu
di v tem primeru preprostost 
uporabe oziroma vpeljave, za 

kar bosta skrbeli rešitvi EMC 
CloudBoost in EMC CloudAr
ray. Zadnji podjetjem vseh ve
likosti omogoča izbiro različ
nih vrst in lokacij hrambe po
datkov, s čimer podjetja opti
mizirajo svoje upravljanje po
datkov in poskušajo doseči kar 
najnižje skupne stroške lastni
štva. Na novo predstavljena 
platforma VMAX3 se zdi ide
alna rešitev, saj poslovne po
datke glede na pogostost rabe 
in druge zahteve samodejno 
seli na čedalje cenejše rešitve 
hrambe podatkov. Pogosto is
kane in uporabljane podatke 
tako sistem hrani v bliskov
nem pomnilniku, kjer so upo
rabnikom in aplikacijam hipno 
na voljo, zatem pa se skladno 
z manjšim »povpraševanjem« 
selijo na počasnejše, a cenejše 
medije (najprej na klasične dis
ke, nato pa še na trak). Naloga 
programske opreme Cloud
Array je tudi zagotavljanje ska
labilnosti hrambe v računalni
ških oblakih – odlikuje jo hiter 
dostop do varnostnih kopij ali 
arhivskih podatkov, dodana 
vrednost pa je tudi avtomati
zirano vzdrževanje arhivskih 
podatkov.

Brez zaščite podatkov  
ne gre
Varovanje podatkov in apli
kacij ter storitev v oblaku je 
v dobi digitalnega poslova
nja ena izmed najpomemb
nejših prioritet, saj so izzi
vi, ki jih podjetjem prinaša
jo hekerji in drugi napadal
ci, zajeten zalogaj. EMCjev 
pristop k zaščiti podatkov je 
preprost in učinkovit, izbra
na rešitev podatke ščiti tam, 
kjer se trenutno nahajajo. 
Letos je družba predstavi
la še vrsto novih in izboljša
nih varnostnih rešitev, ki so 
del paketa Data Protection 
Suite. Poudarek je na zašči
ti podatkov v oblaku, na poti 
do oblaka in v podatkovnem 
centru (tudi v virtualiziranih 
strežnikih in sistemih), s či
mer podjetja precej znižajo 
stroške in kompleksnost va
rovanja podatkov. Obenem 
je EMC z rešitvama CloudBo
ost in Spanning by EMC prip
ravil še inovativno varovanje 
podatkov, datotek in aplika
cij, ki se praktično »rodijo« v 
oblačnih okoljih, na primer v 
spletni pisarniški zbirki Offi
ce365 in podobnih.

 " Rešitev EMC CloudArray podjetjem vseh 
velikosti omogoča izbiro različnih vrst in lokacij 
hrambe podatkov, s čimer podjetja optimizirajo 

upravljanje podatkov in poskušajo doseči kar 
najnižje skupne stroške lastništva.

Med top rešitvami za odkrivanje prevar

Računalnik ob bolniški postelji

Celent, eno izmed vodilnih raziskovalnih podjetij za področje fi
nančnih storitev na svetu, je v svojem poročilu v izbor 13 naj
boljših ponudnikov ITrešitev na področju odkrivanja prevar 
v zdrav stvenih zavarovalnicah vključil tudi slovenski sistem 
upravljanja prevar Admiral Health podjetja Optilab. Admiral He
alth zdravstvenim zavarovalnicam omogoča vpeljavo proaktiv
ne strategije boja proti prevaram, ki se opira na inteligentne al
goritme za zaznavanje prevar in možnosti hitrega pregledova
nja škodnih zahtevkov. Združenje American National Health care 
Anti Fraud Association opozarja, da pomenijo goljufije ali pre
vare in nepravilnosti od tri do deset odstotkov stroškov v zdrav
stvu. Razmere v Evropi niso nič manj skrb zbujajoče.

Podjetje SRC Infonet, član skupine SRC, je združilo moči z nem
škim podjetjem ClinicAll, specializiranim za področje zagotavlja
nja zabavnih in informativnih vsebin za paciente v Nemčiji, Špa
niji, Švici, Avstriji in ZDA. Podjetji bosta v Sloveniji s skupno rešit
vijo najprej opremili Kliniko Golnik. Na vsaki od 180 bolniških 
postelj bo nameščen kompaktni računalnik z zaslonom, občutlji
vim za dotik, ki bo zdravstvenemu osebju omogočil varen vpog
led in delo z vrsto zdravstvenih podatkov neposredno ob postelji, 
pacientom pa ponujal dostop do multimedijskih vsebin.

OPTILABOV ADMIRAL HEALTH

SRC INFONET


