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»Sodelujem z različnimi podjetji 
po Evropi, ki jim pomagamo s teh-
nologijo ter rešitvami za digital-
ni marketing uresničevati prave 
poslovne vrednosti. Že od nekdaj 
sem zagovornica odnosa med 
analitiko in trženjem, predvsem 
se navdušujem nad digitalnim 
marketingom,« o sebi pove sogo-
vornica.

Ker se IBM vedno hvali z reši-
tvami s področja pametnih mest, 
pametnejšega poslovanja, pame-
tnejših omrežij in ne nazadnje tudi 
pametnega planeta, vsakemu IBM-
ovcu postavim isto vprašanje: od 
kod izvira pamet?

IBM se že dolgo ukvarja s tem, 
kako podjetja, procese in ljudi na-
rediti pametnejše, tudi naša prete-
kla sporočila blagovne znamke so 
šla v to smer. Vmes se je spremenil 
tudi sam koncept, usmeril se je k 
ljudem. IBM se osredotoča na teh-
nološke inovacije, s katerimi lahko 
izboljša človeške zmogljivosti v 
vseh poklicih.

Kaj pa predstavlja zaznavno 
poslovanje? Kako ga podjetja 
dosežejo?
V IBM delamo na nadgrajeni in-
teligenci in ne zgolj umetni in-
teligenci. Gre za ključno razliko 
med sistemi, ki povečujejo ob-
seg strokovnega znanja ljudi, in 
tistimi, ki poskušajo posnemati 
človeško inteligenco. Naše delo 
sodi na širše področje zaznav-
nega računalništva, ki temelji 
na tehnologijah, kot so strojno 
učenje, sklepanje in odločitvene 
tehnologije; jezikovne, govorne 
in vizualne tehnologije; novi člo-
veško-strojni vmesniki; distribu-
irano in visoko zmogljivo raču-
nalništvo ter nove računalniške 
arhitekture in naprave. Te zmo-
gljivosti so namenjene reševanju 
širokega spektra praktičnih izzi-
vov, povečanju produktivnosti 

Umetna inteligenca in povečanje človeške
Neelam Kharay, IBM  »Gre za ljudi in stroje, ki delajo skupaj, ne za stroje, ki nadomeščajo ljudi«
Neelam Kharay je strokovnjaki-
nja na področju analitike, dela 
na oddelku, kjer s tehnologi-
jo IBM Watson skrbijo za boljše 
poslovanje strank. Prepričana 
je, da bodo še tako zmogljivi 
in pametni stroji ter algoritmi 
ostali pod nadzorom ljudi. 

Vinko Seliškar

To so programi upravljanja poslo-
vanja, ki vodstvu in drugim zapo-
slenim vsak trenutek omogočajo 
vpogled v poslovanje podjetja, pač 
skladno z njihovo vlogo v podjetju. 
Vodstvo in računovodstvo lahko v 
vsakem trenutku preverita, kakšni 
so finančni kazalniki, kolikšne za-
loge izdelkov so v skladiščih, kako 
uspešna je prodaja ... 

Tudi slovenska podjetja sodijo 
med uspešne proizvajalce poslov-
no-informacijskih programov. Re-
šitev, ki je plod domačega razvoja, 
lahko označimo za zelo uspešno 
takrat, ko se lahko pohvali z zani-
mivim referenčnim seznamom 
strank in vsaj 10.000 uporabniki. 
To je vsekakor dokaz, da proizva-
jalec programa ve, kaj počne. Prija-
znost do uporabnika je s tega vidika 
šele druga na vrsti prioritet, čeprav 
je nikakor ne gre podcenjevati. So 
se pa vsi poslovno-informacijski 

Poslovanje na dlani –  
s spletno programsko opremo
Elektronsko poslovanje  Računalniški oblak je povsem 
zanesljiv temelj za poslovno programsko opremo
Internet je že pred leti naka-
zal smer razvoja elektronske-
ga poslovanja, čigar prednosti 
se merijo predvsem v finanč-
nih prihrankih in časovni opti-
mizaciji delovnih procesov. So-
dobno poslovanje se dodatno 
zanaša na informacijsko-po-
slovne programske rešitve.

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
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Ljudje vse več vsebine konzumi-
ramo v digitalni obliki, prek raču-
nalniških monitorjev in pametnih 
telefonov – najrazličnejši zasloni 
nadomeščajo papir. Tehnologije, ki 
skrbijo za digitalno preobrazbo po-
slovnih okolij, spodbujajo podjetja 
k popolni prenovi svojih IT-okolij 
in sistemov, digitalizirajo na pa-
pirju temelječe procese in uvajajo 
elektronske delovne tokove.

A papir še ni rekel zadnje bese-
de. Kljub pričakovanjem, da bodo 
e-knjige odpravile potrebo po kla-
sičnih knjigah, so te sprožile za-
nimiv fenomen – ker več ljudi ve 
za elektronske vsebine, raste tudi 
povpraševanje po njihovi tradi-
cionalni, torej papirnati različici. 
Letos smo bili priča zanimivemu 
zasuku – po štirih letih upada je 
uspelo knjigam doseči rast proda-
je, medtem ko se je prodaja e-knjig 
zmanjšala. Raziskave pa dokazuje-
jo, da se učenci bolje učijo z upo-
rabo tiskanih izobraževalnih sred-
stev kot digitalnih.

Kaj to pomeni za poslovna oko-
lja? Splošne težnje po digitalizaciji 
in doseganju svetega grala, brezpa-
pirnega 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 večopravilni-
mi napravami, ki se znajo integri-
rati s poslovnimi programskimi re-
šitvami in zaposlenim zagotavljajo 
vrsto funkcionalnosti za učinkovi-
to delo, bo iskanje ravnotežja med 
strojno in programsko opremo 
lažje,« meni Takahiro Sato, pred-
sednik družbe Kyocera Document 
Solutions Europe.

Digitalna delovna mesta
Pobud za digitalizacijo in digital-
no preobrazbo podjetja ne morejo 
več ignorirati, če želijo (p)ostati 
konkurenčna. Od visokotehnolo-

ških proizvajalcev do frizerjev in 
vseh vmes – podjetja preprosto 
morajo obogatiti digitalna delov-
na mesta. Sodobna delovna mesta 
so predvsem prilagodljiva, zapo-
sleni uporabljajo najrazličnejša 
tehnološka orodja, digitalna pa 
jim povečujejo produktivnost in 
zadovoljstvo. Moderne tehnolo-
gije, predvsem mobilne rešitve in 
vseprisotna povezljivost, so poskr-
bele tudi za nove načine dela – za-
posleni lahko delajo skoraj karkoli 
od koderkoli.

Na Svetovnem gospodarskem 
forumu so kot ključne tehnologi-
je s področja digitalne preobrazbe 
izpostavili robote, umetno inte-
ligenco, 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 upravlja-
nje delovnih tokov in procesov bo 
kmalu nepogrešljiva. S selitvijo na 
papirju temelječih procesov v digi-
talno okolje se povečuje količina 
podatkov, upravljanje dokumen-
tov pa postaja nujnost. Upravljanje 
delovnih tokov je eden cenovno 
učinkovitejših pristopov, kako po-
večati produktivnost zaposlenih 
in sodelovanje med oddelki v pod-
jetju. Tudi računalništvo v oblaku 
ima pomembno vlogo na področju 
informatiziranih delovnih mest, 
predvsem na področjih deljenja 
dokumentov in vsebin v poslov-
nih 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 funk-
cionalnosti programske opreme, 
ampak to, ali ta »razume«, kako 
bodo uporabniki in stranke v pri-
hodnje uporabljale dokumente 
– fizične ali digitalne. Pri ustvarja-
nju digitalnih delovnih mest imajo 
enako pomembno vlogo razume-
vanje ljudi in tehnologije,« poja-
snjuje Sato.

Papir in tiskalniki ostajajo 
tudi na račun inovacij
Kljub pospešeni digitalizaciji papir 
in večopravilne naprave ostajajo v 

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

našo ponudbo v obliki elektron-
ske datoteke preprosto zapre.

Inovacije v svetu tiskalniških 
naprav pa omogočajo lažje sobi-
vanje z digitalnimi tehnologijami. 
Omrežene večopravilne naprave 
postajajo vse pametnejše, podjetja 
jih uporabljajo tako za digitaliza-
cijo vsebin (skeniranje in optično 
prepoznavanje vsebin) kot izpiso-
vanje dokumentov. Na račun pa-
metne prepoznave dokumentov 
je mogoče uvesti avtomatizacijo z 
njihovimi povezanimi delovnimi 
tokovi – računi avtomatsko kon-
čajo v računovodstvu, pošta oziro-
ma dokumenti z naslovnikom pa 
v njegovem e-poštnem predalu. V 
povezavi s poslovno programsko 
opremo je delo s temi napravami 
še hitrejše in udobnejše. Podpira-
jo tudi mobilno tiskanje, oblačno 
tiskanje ipd. 

Pisarne z manj papirja
Raven digitalizacije poslovanja 
se bo med podjetji seveda razli-
kovala. Nekatera mala in srednje 
velika podjetja bodo uporabljala 
manj papirja kot druga, medtem 
ko je na visoko reguliranih po-
dročjih, na primer v bančništvu, 
kljub selitvi na digitalno še vedno 
mogoče pričakovati veliko »papir-
nih sledi« in fizičnih arhivov do-
kumentov.

»Digitalizacija šele začenja svoj 
pohod. Spremenil se bo tudi od-
nos ljudi do papirja. Milenijci ga 
navidez ne potrebujejo, starejši si 
ga želijo. Tržniki razumejo njego-
vo premijsko vlogo. Razumevanje 
vseh teh vidikov bo pomembno 
pri implementaciji tehnologij v 
poslovna okolja. Menim, da po-
polne 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. Pomemb-
no bo le razumeti načine, kako 
zaposleni pri svojem delu upora-
bljajo dokumente – fizične ali di-
gitalne – 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«.

Na prvi pogled se zdi, da so ti-
skanju in papirju v poslovnih 
okoljih dnevi šteti. Elektron-
ske knjige jemljejo tržni delež 
papirnatim, širjenje novic po 
družbenih omrežjih pa odžira 
posel časopisom, ki iščejo nove 
poslovne modele. 

Takahiro Sato, predsednik družbe Kyocera Document Solutions Europe Foto Kyochera

Prihaja tudi 
podatkovni 
dolar
Premiki  Plačevanje  
z osebnimi podatki

Varnostni strokovnjaki radi pripo-
mnijo, 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 edi-
no 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 oseb-
ni podatki. 

Trgovina Data Dollar Store v 
osrčju londonskega tehnološkega 
središča je izzvala predvsem od-
zive presenečenja med kupci. Ti 
niso vedeli, da jih čaka nenavaden 
način plačila za izbrana umetni-
ška 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 sim-
bola podatkovnega dolarja. Koli-
čina 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 geo-
grafsko lokacijo, prav tako nanjo 
ne vplivajo menjalni tečaji. 

Pomanjkanje zavedanja o de-
janski vrednosti podatkov je ve-
lika ovira pri ozaveščanju ljudi o 
pomembnosti varovanja zaseb-
nih informacij, pravijo v druž-
bi Kaspersky Lab. Upajo, da bo 
podatkovni dolar povečal oza-
veščenost in tako pripomogel k 
varnejši spletni izkušnji uporab-
nikov – 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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