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Prihaja tudi
podatkovni
dolar
Premiki Plačevanje
z osebnimi podatki
Varnostni strokovnjaki radi pripomnijo, da če za storitev ali vsebino
ne plačamo z denarjem, plačamo
s podatki. To so nas v preteklih
letih tako pozitivno kot negativno
naučile številne spletne zgodbe.
Izobraževanja
uporabnikov
se je zelo posrečeno lotila tudi
družba Kaspersky Lab. Odprla je
lastno trgovino, v kateri je edino veljavno plačilo sredstvo tako
imenovani podatkovni dolar. S
tem želi uporabnike opozoriti na
praktično denarno vrednost, ki bi
jo pri nakupih v prihodnosti (po
spletu ali sicer) lahko imeli osebni podatki.
Trgovina Data Dollar Store v
osrčju londonskega tehnološkega
središča je izzvala predvsem odzive presenečenja med kupci. Ti
niso vedeli, da jih čaka nenavaden
način plačila za izbrana umetniška dela, a so se vsi z njim strinjali.
Pri nakupu izbranih izdelkov so
se namesto denarju morali odreči
priljubljeni osebni fotografiji ali
videoposnetku. Ta način plačila
je napovedoval vzpon nove valute
– podatkovnega dolarja.
Kaspersky Lab si z odprtjem
omenjene trgovine prizadeva
okrepiti ozaveščenost o dejanski
vrednosti podatkov in pri tem
druge ponudnike poziva, da se
pridružijo pobudi z uporabo simbola podatkovnega dolarja. Količina osebnih podatkov v svetu se
hitro povečuje, potrošniki pa se
ne zavedajo, da morda sedijo na
rudniku zlata v dragoceni valuti.
Ta ima vrednost ne glede na geografsko lokacijo, prav tako nanjo
ne vplivajo menjalni tečaji.
Pomanjkanje zavedanja o dejanski vrednosti podatkov je velika ovira pri ozaveščanju ljudi o
pomembnosti varovanja zasebnih informacij, pravijo v družbi Kaspersky Lab. Upajo, da bo
podatkovni dolar povečal ozaveščenost in tako pripomogel k
varnejši spletni izkušnji uporabnikov – predvsem pa k temu, da
zasebnih podatkov ne bomo več
nepremišljeno delili in bili potem
v skrbeh, ko se bo kje zgodil vdor
v sistem. M. V.
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Papir preprosto še ni rekel zadnje besede
Poslovna okolja prihodnosti Manj ga bomo uporabljali, a tudi v pisarnah prihodnosti bo »fizični« tisk ohranil svojo vlogo
Na prvi pogled se zdi, da so tiskanju in papirju v poslovnih
okoljih dnevi šteti. Elektronske knjige jemljejo tržni delež
papirnatim, širjenje novic po
družbenih omrežjih pa odžira
posel časopisom, ki iščejo nove
poslovne modele.

našo ponudbo v obliki elektronske datoteke preprosto zapre.
Inovacije v svetu tiskalniških
naprav pa omogočajo lažje sobivanje z digitalnimi tehnologijami.
Omrežene večopravilne naprave
postajajo vse pametnejše, podjetja
jih uporabljajo tako za digitalizacijo vsebin (skeniranje in optično
prepoznavanje vsebin) kot izpisovanje dokumentov. Na račun pametne prepoznave dokumentov
je mogoče uvesti avtomatizacijo z
njihovimi povezanimi delovnimi
tokovi – računi avtomatsko končajo v računovodstvu, pošta oziroma dokumenti z naslovnikom pa
v njegovem e-poštnem predalu. V
povezavi s poslovno programsko
opremo je delo s temi napravami
še hitrejše in udobnejše. Podpirajo tudi mobilno tiskanje, oblačno
tiskanje ipd.

Vinko Seliškar
Ljudje vse več vsebine konzumiramo v digitalni obliki, prek računalniških monitorjev in pametnih
telefonov – najrazličnejši zasloni
nadomeščajo papir. Tehnologije, ki
skrbijo za digitalno preobrazbo poslovnih okolij, spodbujajo podjetja
k popolni prenovi svojih IT-okolij
in sistemov, digitalizirajo na papirju temelječe procese in uvajajo
elektronske delovne tokove.
A papir še ni rekel zadnje besede. Kljub pričakovanjem, da bodo
e-knjige odpravile potrebo po klasičnih knjigah, so te sprožile zanimiv fenomen – ker več ljudi ve
za elektronske vsebine, raste tudi
povpraševanje po njihovi tradicionalni, torej papirnati različici.
Letos smo bili priča zanimivemu
zasuku – po štirih letih upada je
uspelo knjigam doseči rast prodaje, medtem ko se je prodaja e-knjig
zmanjšala. Raziskave pa dokazujejo, da se učenci bolje učijo z uporabo tiskanih izobraževalnih sredstev kot digitalnih.
Kaj to pomeni za poslovna okolja? Splošne težnje po digitalizaciji
in doseganju svetega grala, brezpapirnega poslovanja, so v praksi res
privedle do pisarn z manj papirja.
Prav takšne se bodo najverjetneje
obdržale tudi v prihodnje.
»Fizična dokumentacija bo še
naprej pomembna. Z večopravilnimi napravami, ki se znajo integrirati s poslovnimi programskimi rešitvami in zaposlenim zagotavljajo
vrsto funkcionalnosti za učinkovito delo, bo iskanje ravnotežja med
strojno in programsko opremo
lažje,« meni Takahiro Sato, predsednik družbe Kyocera Document
Solutions Europe.

Digitalna delovna mesta

Pobud za digitalizacijo in digitalno preobrazbo podjetja ne morejo
več ignorirati, če želijo (p)ostati
konkurenčna. Od visokotehnolo-

Pisarne z manj papirja

Takahiro Sato, predsednik družbe Kyocera Document Solutions Europe Foto Kyochera
ških proizvajalcev do frizerjev in
vseh vmes – podjetja preprosto
morajo obogatiti digitalna delovna mesta. Sodobna delovna mesta
so predvsem prilagodljiva, zaposleni uporabljajo najrazličnejša
tehnološka orodja, digitalna pa
jim povečujejo produktivnost in
zadovoljstvo. Moderne tehnologije, predvsem mobilne rešitve in
vseprisotna povezljivost, so poskrbele tudi za nove načine dela – zaposleni lahko delajo skoraj karkoli
od koderkoli.
Na Svetovnem gospodarskem
forumu so kot ključne tehnologije s področja digitalne preobrazbe
izpostavili robote, umetno inteligenco, računalništvo v oblaku
in masovne podatke. Omenjene
tehnologije seveda ne bodo takoj

našle poti v sleherno poslovno
okolje, se bodo pa podjetja urejanja
digitalnega in papirnatega »kaosa«
lotila prav s pomočjo tehnologije
– programska oprema za upravljanje delovnih tokov in procesov bo
kmalu nepogrešljiva. S selitvijo na
papirju temelječih procesov v digitalno okolje se povečuje količina
podatkov, upravljanje dokumentov pa postaja nujnost. Upravljanje
delovnih tokov je eden cenovno
učinkovitejših pristopov, kako povečati produktivnost zaposlenih
in sodelovanje med oddelki v podjetju. Tudi računalništvo v oblaku
ima pomembno vlogo na področju
informatiziranih delovnih mest,
predvsem na področjih deljenja
dokumentov in vsebin v poslovnih okoljih ter rabe poslovne pro-

gramske opreme kot storitve. Nič
čudnega torej, da se potrošnja za
storitve računalništva v oblaku od
leta 2009 povečuje 4,5-krat hitreje
kot potrošnja za IT.
»Ko gre za dokumentne rešitve,
niso najpomembnejše same funkcionalnosti programske opreme,
ampak to, ali ta »razume«, kako
bodo uporabniki in stranke v prihodnje uporabljale dokumente
– fizične ali digitalne. Pri ustvarjanju digitalnih delovnih mest imajo
enako pomembno vlogo razumevanje ljudi in tehnologije,« pojasnjuje Sato.

Papir in tiskalniki ostajajo
tudi na račun inovacij

Kljub pospešeni digitalizaciji papir
in večopravilne naprave ostajajo v

pisarniških okoljih – tudi v prihodnje. Papirna dokumentacija je še
vedno pomembna za marsikatero
delovno mesto, drugod digitalna različica zahteva tudi fizično
kopijo. Čeprav oblak in poslovna
programska oprema omogočata
povsem digitalno sodelovanje zaposlenih in povezovanje različnih
lokacij, so opombe, napisane na
papir, ob pogovoru v živo še vedno
prav tako pomembne kot nekoč.
Inovacij v svetu digitalne predstavitve vsebin ne manjka, a številni
prodajalci in tržniki se na sestanek k strankam odpravijo s papirjem v rokah – gre za delno psihološki pristop – papirnate vsebine
so danes že skoraj stvar prestiža,
poleg tega pa ostanejo na delovni
mizi stranke, medtem ko ta lahko

Raven digitalizacije poslovanja
se bo med podjetji seveda razlikovala. Nekatera mala in srednje
velika podjetja bodo uporabljala
manj papirja kot druga, medtem
ko je na visoko reguliranih področjih, na primer v bančništvu,
kljub selitvi na digitalno še vedno
mogoče pričakovati veliko »papirnih sledi« in fizičnih arhivov dokumentov.
»Digitalizacija šele začenja svoj
pohod. Spremenil se bo tudi odnos ljudi do papirja. Milenijci ga
navidez ne potrebujejo, starejši si
ga želijo. Tržniki razumejo njegovo premijsko vlogo. Razumevanje
vseh teh vidikov bo pomembno
pri implementaciji tehnologij v
poslovna okolja. Menim, da popolne preobrazbe pisarniških
okolij še dolgo ne bo, k sreči papir
in digitalno nista v neposrednem
konfliktu,« zaključuje Sato.
Tako kot digitalne tehnologije
opolnomočijo zaposlene, tako se
razvija in napreduje tudi strojna
in programska oprema. Pomembno bo le razumeti načine, kako
zaposleni pri svojem delu uporabljajo dokumente – fizične ali digitalne – in jim ustreči z ustrezno
tehnologijo. Ne nazadnje je prav
doseganje pravega razmerja med
človekom in tehnologijo eden od
izzivov vsakega projekta digitalne
preobrazbe, ki si želi pridevnika
»uspešen«.
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