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V vašem podjetju potrebujete barve, vendar ne za vsako ceno. Vašim zaposlenim želite  
zagotoviti učinkovito upravljanje tiskanja, vendar zato ne želite spreminjati procesov.  
Poskusite z napravami Kyocera.  
Po zaslugi edinstvene zasnove, kjer je toner edini potrošni material, Kyocerine barvne naprave 
omogočajo izjemno nizke stroške delovanja. Poleg tega naprave nudijo napredne zmožnosti, 
ki omogočajo administratorjem sistema učinkovit nadzor nad dostopom in uporabo naprav. S 
tem pa še dodatno prispevajo k zniževanju skupnih stroškov upravljanja z dokumenti.
KYOCERA barvni tiskalniki in večopravilne naprave – barve za sprejemljivo ceno!

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

IZKORISTITE MOČ BARV IN 
OHRANITE ZDRAVO RAVNOVESJE
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Na trgu že več kot 21 let. 
SAP Partnerji že več kot XY 
let

Številne reference v večjih 
podjetjih (JHL, Steklarna 
Rogaška, Droga Kolinska, 
Luka Koper,...)

XY Actualovih certiciranih 
strokovnjakov za področja 
ERP, CRM, SAP HANA, ... 

Actual I.T.
Ferrarska ulica 14
6000 Koper
Tel: 05 663 27 00
info@actual.si
www.actual.si

Specično znanje o poslovnih 
procesih znotraj različnih 
vrst podjetij. Pridobljeno na 
konkretnih izkušnjah.

Z VAMI ŽE VEČ KOT 20 LET

www.actual.si info@actual.si      05 662 27 00

1. SAP HANA
2. BUSINESS SUITE (core ERP, BW)
3. CLOUD (C4C-Cloud for Customer, SuccessFactors)
4. ANALYTICS (Lumira, Business Objects)
5. MOBILE (SMP, Fiori)
6. SAP integration and development (PI, HCI, HCP)
7. SAP RDS (Rapid Deployment Solutions)

ź SAP HANA
ź BUSINESS SUITE 
     (core ERP, BW)
ź CLOUD 
     (C4C-Cloud for Customer, SuccessFactors)
ź ANALYTICS 
     (Lumira, BusinessObjects)
ź MOBILE 
     (SMP, Fiori)
ź SAP INTEGRATION AND DEVELOPMENT 
     (PI, HCI, HCP)
ź SAP RDS 
     (Rapid Deployment Solutions)
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Celo informatiki včasih 
začudeno opazujemo, s 
kakšno hitrostjo se IT se-
li v računalniške obla-
ke. Mag. Arman Koritnik, 
predsednik uprave druž-
be Actual I.T., je prepričan, 
da bodo poslovne rešitve 
iz oblaka v prihodnje (vsaj 
delno) nadomestile tradi-
cionalne IT-rešitve, to pa 
je prava priložnost za pod-
jetja, ki obvladajo združe-
vanje oblaka z zalednimi 
rešitvami.

 " Actual I.T. je letos dobil no-
vega tujega lastnika. Kako ta 
vpliva na vaše poslovanje?
Actual I.T. je z novimi lastni-
ki postal del holdinške druž-
be DBA Group iz italijanskega 
Trevisa. Omenjena družba se 
strateško uspešno širi s prev-
zemanjem in združevanjem 
podjetij. Ima tudi dobro razvi-
to mrežo partnerstev, zato ver-
jamem, da bo Actual I.T. v no-
vem okolju postajal še močnej-
ši, hkrati pa si kot partner SAP 
Silver krepi mednarodno pri-
sotnost in prepoznavnost ter 
odpira vrata za prodor na za-
hodne trge, predvsem v Itali-
jo, Španijo in druge države. Za 
podjetje je dodana vrednost 
novih lastnikov zagotovo tudi 
še večja stabilnost podjetja, za 
stranke pa smo tako postali še 
zanesljivejši in kakovostnejši 
ponudnik IT-storitev.

 " Na katere poslovne kar-
te oziroma rešitve največ 
stavite?
Novi lastnik iz severne Itali-
je, kjer je trg rešitev SAP pre-
cej večji in temu primerno je 
višja tudi raven izkušenj sve-
tovalcev, nam odpira vrata za 
dostop do novega, še dodatne-

ga znanja in izkušenj iz tujine, 
ki jih želimo prenesti na slo-
venski trg. Tako bomo zdru-
žili prednost, ki nam jo prina-
šata bližina Italije in poznava-
nje tamkajšnjega jezika in kul-
ture s tem, da bomo našim 
strankam ponudili najvišjo 
raven strokovnosti. Skladno s 
tem smo profilirali tudi Actua-
lovo strategijo razvoja področ-
ja poslovno-informacijskih sis-
temov ter naložbe, povezane 
v razvoj kadrov v okviru reši-
tev SAP. Sistem ERP vseka-
kor ostaja jedro vsakega pod-
jetja, vendar se bomo inten-
zivno usmerili tudi na prehod 
tega na platformo poslovanja 
v realnem času (HANA), in-
tegracije ERP z oblačnimi re-
šitvami za področje upravlja-
nja odnosov s strankami (SAP 
Cloud for Customer) ter rešitve 
za upravljanje človeških virov 
(SAP SuccessFactors).

 " Danes vsi govorimo o ob-
lačni prihodnosti računal-

ništva, sistemi ERP pa so 
tradicionalno klasične na-
mestitve programske opre-
me. Lahko na tem področju 
pričakujemo kakšne spre-
membe?
Vsekakor, in to obsežne. Plat-
forma računalništva v pomnil-
niku SAP HANA v kombinaci-
ji z rešitvami v oblaku močno 
spreminja področje klasičnih 
ERP-sistemov. Na področju 
poslovno-informacijskih sis-
temov ne gre le za vprašanje 
lokalnih namestitev ali upora-
be oblaka, temveč verjamemo, 
da se bodo dolgoročno uvelja-
vili predvsem hibridni mode-
li. V tem scenariju bodo jedro 
lokalnega sistema ERP dopol-
njevale rešitve in storitve v ob-
laku. Najpogosteje bodo to ob-
liko prevzeli prodajni procesi 
v sklopu rešitev CRM in proce-
si upravljanja talentov v sklo-
pu rešitev HRM. Računalni-
ški oblak bo podjetjem poma-
gal izboljšati poslovanje pred-
vsem na področjih, kjer igra-

ta pomembno vlogo mobilna 
uporabniška izkušnja ter hit-
ra uvedba rešitev.

 " Omenjate cel kup reši-
tev in dvoje okolij – lokalno 
in oblačno. Znate vse to po-
vezati?
Pri hibridnih IT-modelih ved-
no pride do problematike in-
tegracije z zalednim sistemom 
ter upravljanja oblačnih reši-
tev. Vse to od ponudnikov, ka-
kršen je Actual I.T., zahteva 
večjo specializacijo, saj mora-
mo stranki ponuditi celostno 
in integrirano rešitev. Glede 
na to, da je rešitev na trgu ve-
liko, jih en sam ponudnik tež-
ko samostojno obvlada. Zato 
pa sledi neizogibno povezo-
vanje oziroma večje sodelova-
nje med partnerji v industriji. 
Actual I.T. želi kot eden dolgo-
letnih partnerjev družbe SAP 
odigrati osrednjo vlogo pri po-
vezovanju ponudnikov v korist 
strank, saj bi s tem dobile eno-
vit dostop do najboljšega zna-

nja posameznih partnerjev. Si-
cer pa že danes strankam omo-
gočamo dostop do najnovejših 
platform in rešitev v različnih 
kombinacijah, od samostojne 
rešitve do hibridne izvedbe ali 
v celoti oblačne rešitve.

 " Med domačimi podjetji je 
vseeno opaziti precej zadr-
žanosti do selitve področja 
IT v oblak. S katerimi argu-
menti boste podjetja prepri-
čali, da sta oblačna in/ali hi-
bridna pot pravi?
Čeprav je na slovenskem trgu 
še vedno čutiti nezaupanje do 
oblačnih in hibridnih mode-
lov, je v tujini ogromno uspe-
šnih primerov, ki dokazujejo 
večjo konkurenčnost in koristi 
podjetij, ki so oblačne tehnolo-
gije in rešitve že uvedla v svoje 
poslovanje. V informatiki je žal 
tako, da zadnji niso le poražen-
ci, že jutri jih lahko ni več. Pod-
jetjem predlagamo, naj preve-
rijo, kakšne rešitve uporablja-
jo družbe, po katerih se želijo 
zgledovati. Morebiti bodo pre-
senečena, ko bodo ugotovi-
la, da so danes oblačne rešitve 
dejansko primerne za uvedbo 
v podjetja vseh vrst in velikosti.

 " Tehnoloških sprememb 
se danes še najbolj bojijo 
podjetja, ki v preteklosti 
preprosto niso mogla najti 
programov za svoj način de-
la, zato so jih razvila, danes 
pa jih te zastarele rešitve ovi-
rajo pri tehnološki nadgra-
dnji poslovanja. Kaj svetu-
jete tem podjetjem?
Vsekakor morajo podjetja 
predvsem dobro premisliti, ali 
lahko še sledijo kompleksnemu 
razvoju na področju informati-
ke in komunikacij ter se pri tem 
opirati na lastne človeške vire. 

Danes je to skoraj nemogoče, 
saj bi morali zaposliti večje šte-
vilo strokovnjakov, da bi razvi-
li nekaj, kar na trgu že obstaja. 
Spremeniti je treba tudi misel-
nost. Skupne stroške lastništva 
naj nadomesti skupna vred-
nost lastništva. Fokus je treba 
preusmeriti na poslovne pro-
cese, kjer se ustvarjata diferen-
ciacija in vrednost za podjetje, 
in jih »pokriti« z najnaprednej-
šimi rešitvami, ki omogočajo 
inoviranje. Idealno bi bilo vse 
skupaj sestaviti v enoten in in-
tegriran informacijski sistem. 
Pri tem je pomembno izbrati 
zanesljivega partnerja, ki lah-
ko v celoti oziroma najbolj ob-
sežno pokrije potrebe podje-
tja, ter z njim skleniti ustrezno 
pogodbo za zunanje izvajanje 
storitev.

 " Odlašanje s prehodom na 
novodobne IT-platforme se 
očitno ne splača. Vi stavite 
predvsem na rešitve korpo-
racije SAP. Zakaj?
Preprosto zato, ker se ne spla-
ča vlagati v samostojen razvoj 
tako naprednih poslovno-in-
formacijskih rešitev za trg, ki 
je razmeroma zrel. Korporaci-
ja SAP letno vlaga milijarde do-
larjev v razvoj, kar ji omogoča 
konstantno generiranje tehno-
loških inovacij. Actualova eki-
pa s področja Business-Line 
ima večletne izkušnje s siste-
mi SAP ter se redno izobražuje. 
Rešitve SAP učinkovito prena-
šamo na slovenski trg ter z nji-
mi pripomoremo k razvijanju 
uspešnosti in konkurenčnos-
ti lokalnih podjetij. Pri tem je 
vsekakor ključna hitrost, s ka-
tero naša podjetja sprejema-
jo novosti. Že čez nekaj let bo 
to, kar danes prinaša konku-
renčno prednost, standard.

Sožitje lokalnega IT-okolja z oblačnimi 
rešitvami prinaša nove uspehe

INTERVJU: mag. Arman Koritnik, predsednik uprave družbe Actual I.T.

Danes so oblačne 
rešitve dejansko 
primerne za uvedbo 
v podjetja vseh vrst 
in velikosti.

Analitsko podjetje IDC 
ocenjuje, da razmeroma 
velika rast prodaje IT-in-
frastruktur za računalni-
štvo v oblaku oziroma po-
datkovne centre pozitivno 
vpliva na celoten trg infra-
struktur za IT v svetu.

Prodaja infrastrukturnih izdel-
kov za javni in zasebni oblak je 
v drugem trimesečju letos v 
primerjavi z istim obdobjem 
lani zrasla za 25,7 odstotka, na 
6,9 milijarde dolarjev, ocenjuje 
analitsko podjetje IDC. V istem 
četrtletju je tradicionalni, »zu-
najoblačni« trg IT-infrastruktur 
upadel za 3,5 odstotka. Upade 
so zaznali tako pri prodaji stre-
žnikov kot tudi pomnilniških 
naprav in stikal ethernet.

Najbolj zrasla prodaja 
izdelkov za zasebni oblak
Delež oblačnih infrastruktur na 
skupnem trgu IT-infrastruktur 
se je v drugem trimesečju z lan-
skih 26 odstotkov povečal na 
31,4 odstotka. Najbolj se je pove-
čala prodaja izdelkov za zaseb-
ni oblak, in sicer za 30,4 odstot-
ka. Prodaja izdelkov za javni ob-
lak je zrasla za 19,5 odstotka.

Med izdelki za zasebni oblak 
je najbolj zrasla prodaja stikal 
ethernet (30,1 odstotka), med 

produkti za javni oblak pa pro-
daja strežnikov (36,6 odstotka). 
Ponudniki storitev v oblaku ši-
rijo področja ponudbe podat-
kovnih centrov, da bi zadovo-
ljili rastoče in raznovrstnejše 
povpraševanje.

Trg oblačnih infrastruktur 
raste, klasičnih upada
V celem letu 2015 se bo proda-
ja infrastruktur za oblak v sve-
tu povečala za 24,1 odstotka, 
medtem ko bo prodaja IT-infra-
struktur za tradicionalno »zu-
najoblačno« okolje upadla za 

1,6 odstotka. Vrednostno bo trg 
infrastrukturo za tradicional-
no računalništvo še vedno več 
kot dvakrat večji od trga infra-
strukture za oblačno računal-
ništvo. Potrošnja za infrastruk-
ture za zasebni oblak se bo le-
tos povečala za 15,8 odstotka, 
za infrastrukture za javni ob-
lak pa za 29,6 odstotka.

Nova generacija storitev in 
aplikacij
Analitiki podjetja IDC ocenjuje-
jo, da se bo letos poraba za ob-
lačne IT-infrastrukture poveča-

la v vseh segmentih in v vseh re-
gijah, razen v srednji in vzhod-
ni Evropi, kjer politična in eko-
nomska kriza negativno vpliva-
ta na trg IT v celoti. V obdobju 
2015–2019 bo po oceni IDC pora-
ba za oblačne IT-infrastrukture 
povprečno rasla po 15,1 odstot-
ka na leto ter leta 2019 dosegla 
46-odstotni delež v skupni po-
rabi za IT-infrastrukture.

V istem obdobju bo poraba 
za tradicionalne IT-infrastruk-
ture povprečno upadala za 1,7 
odstotka na leto. IDC napove-
duje, da bodo leta 2019 ponu-

dniki storitev porabili 33,6 mi-
lijarde dolarjev za IT-infrastruk-
ture za storitve v javnem obla-
ku, medtem ko bo za IT-infra-
strukture v zasebnem oblaku 
porabljeno 19,4 milijarde dolar-
jev. Uporabniki potrjujejo, da so 
glavna gonilna sila čedalje večje 
uporabe oblaka agilnost IT-in-
frastruktur in ekonomski razlo-
gi. IDC pa meni, da bo v priho-
dnosti gibalo rasti vse bolj nova 
generacija storitev in aplikacij.

Osebni oblaki združujejo 
izkušnje uporabnikov in 
podjetij
Analitsko podjetje Gartner 
pa se v svojem novem poroči-
lu osredotoča na hitro rast po-
mena osebnih oblakov, ki po-
magajo oblikovati načine, kako 
zaposleni upravljajo svoja digi-
talna življenja. Nove tehnologi-
je, kot so Windows 10, povsod 
navzoči senzorji, nosljive na-
prave in pametni stroji, spre-
minjajo trg IKT ter zamegljuje-
jo meje med uporabniškim in 
podjetniškim računalništvom. 
Do leta 2018 bo imela četrtina 
velikih podjetij določene strate-
gije, ki bodo njihovo računalni-
ško okolje naredile podobne ra-
čunalniškim izkušnjam potro-
šnikov. Uporabniške izkušnje 
pa bodo vse bolj temeljile na 

osebnem oblaku, kot se imenu-
je zbirka vsebin, storitev in oro-
dij, ki jih uporabnik sestavi s ci-
ljem, da mu ob uporabi katerih-
koli naprav izpolnjujejo osebne 
digitalne potrebe. Vsak oseb-
ni oblak je edinstven in se raz-
vija glede na spreminjanje po-
treb uporabnika ter prihod no-
vih produktov in ponudnikov.

Gartner pričakuje da se bo 
pri vsakem uporabniku nada-
ljevalo združevanje osebnih 
in podjetniških digitalnih oro-
dij in informacij. Z nadaljnjim 
razvojem osebnih oblakov ter 
njihovim povezovanjem z IT-
-trendi in IT-iniciativami se bo-
do vodje, odgovorni za raču-
nalništvo končnih uporabni-
kov (EUC) in digitalna delov-
na mesta, srečevali z vse večji-
mi izzivi.

Naslednji val osebnih obla-
kov bosta oblikovala dva pogla-
vitna trenda – povečan dostop 
do osebnih informacij ter ras-
toča inteligenca, uporabljena 
za uporabniške izkušnje in upo-
rabnikove informacije. Na trgu 
so se na primer že pojavile foto-
aplikacije, ki prek robustnih al-
goritmov za prepoznavanje na 
osebne fotografije, shranjene 
v servisih v oblaku, samodejno 
dodajajo oznake za lokacije, ose-
be in dogodke.

Prodaja opreme za oblak poganja 
celoten trg IT-infrastruktur

 " Letos se bo prodaja oblačnih infrastruktur v svetu povečala za 24,1 odstotka, 
zunajoblačnih pa bo upadla za 1,6 odstotka.

Poznate rek »Nisem tako 
bogat, da bi poceni kupo-
val«? Ta nadvse drži tudi v 
panogi IT, kjer uporaba ori-
ginalne opreme, predvsem 
tiskalniškega potrošnega 
materiala, podjetjem dolgo-
ročno lahko prihrani veliko 
denarja, težav in tudi zdra-
vstvenih težav zaposlenih.

Ljudje in podjetja želimo osta-
ti v trendu in hkrati zapraviti 
manj denarja, zato številne za-
mika ponudba ponarejenih ob-
lačil, torbic ali sončnih očal, ne 
glede na njihovo kakovost. Po-
narejevalci so se že dolgo od te-
ga lotili tudi tiskalniških kartuš 
in tonerjev, še celo mrežne us-
merjevalnike ponarejajo.

Ponaredki pomenijo 
tveganje
Poleg pravnih posledic upora-
ba ponaredkov prinaša tudi fi-
nančna, tehnična in zdravstve-
na tveganja. Manjše tveganje 
je možnost, da tonerji ne vse-
bujejo ustrezne količine črni-
la ali prahu, kar pomeni manj-
še število izpisov. Večje tvega-
nje je povezano z možnostjo, 
da ponaredki zaradi slabe ka-
kovosti poškodujejo napravo. 
Proizvajalci seveda ne prizna-
jo jamstva za napake, povzro-

čene z uporabo neoriginalnih 
tonerjev, zato so lahko posledi-
ce zelo drage.

»Originalni izdelki Kyocera 
dosegajo standarde ekoozna-
ke Blue Angel, kar pomeni, da 
ne vsebujejo škodljivih elemen-
tov, kot so živo srebro, kadmij, 
svinec, nikelj, spojin s kromom 
VI in barvil, ki bi lahko bili ra-
kotvorni. Pri ponaredkih tega 
zagotovila ni in lahko pomeni-
jo tveganje za zdravje uporab-
nikov,« svari Ciril Kraševec, di-
rektor podjetja Xenon Forte.

Originalni toner zagotavlja 
kakovosten odtis
Obstaja le ena pot, kako se izo-
gniti okvaram tonerjev in teža-
vam ter nepredvidenim stro-
škom, povezanim z vnovičnim 
tiskanjem zaradi slabe kakovo-
sti natisnjenih dokumentov. Le 
z originalnim tonerjem bomo 
dobili najbolj kakovostne odti-
se, zanesljivost delovanja naprav 
in najnižje stroške ter najmanjši 
negativni vpliv na okolje. Kyoce-
rini izdelki so zaradi edinstvene 
zasnove in tehnologije EcoSys, 
pri kateri je edini potrošni ma-
terial toner, izdelani tako, da za-
gotavljajo optimalno kakovost in 
zanesljivost delovanja.

Kyocera je pri nemški orga-
nizaciji TÜV Rheinland naro-

čila neodvisen preizkus kako-
vosti in učinkovitosti original-
nih tonerjev Kyocera v primer-
javi s tremi združljivimi tonerji. 
Njihova kakovost je izredno ni-
hala, podrobne rezultate preiz-
kusa si lahko ogledate na http://
goo.gl/YVnNz7.

Neoriginalni potrošni 
material je dolgoročno 
vedno dražji

Združljiv 
izdelek ni 
ponaredek

 " Izberemo lahko originalni 
toner proizvajalca ali pa se od-
ločimo za neoriginalnega. Pri 
zadnjih ločimo ponaredke in 
izdelke drugih proizvajalcev, 
to so tako imenovani združlji-
vi tonerji. Embalaža združlji-
vih izdelkov ni opremljena z 
logotipom originalnega pro-
izvajalca in kupca ne posku-
ša zavesti, da kupuje original. 
Zato proizvodnja in prodaja 
združljivih tonerjev ni proti-
zakonita. Nasprotno pa so po-
naredki imitacije originalnih 
tonerjev proizvajalca. Opre-
mljeni so z njegovim logoti-
pom in kupca poskušajo za-
vesti, da kupuje originalni to-
ner. Ne le proizvodnja in pro-
daja, ampak tudi njihova upo-
raba imajo lahko pravne in 
druge posledice.


