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Rdeča nit letošnje 9. Kon-
ference podjetja Mikrogra-
fija, ki je včeraj potekala v 
hotelu Austria Trend v Lju-
bljani, so bile spremembe 
in motivacija.

V prvem delu je več kot 250 
obiskovalcev nagovorila Saša 
Einsiedler, ki je poudarila, da 
stres in negativna energija ne 
naredita nič dobrega. Da se k 
spremembam lahko obrnemo 
le, če zaupamo samim sebi. Bi-
ti aktiven in samozavesten, kot 
je poudarila z zabavnimi vlož-
ki, v katerih so sodelovali ude-
leženci, je nujno, da se odpre-
mo k drugim, delamo dobro v 
timu in predvsem sprejemamo 
dobre spremembe in še boljše 
odločitve.

Boštjan Gaberc, direk-
tor podjetja Mikrografija, je 
predstavil glavne trende na 
področju elektronskega poslo-
vanja in digitalizacije. Digital-
na preobrazba in koncept in-
dustrije 4.0 je realnost, v kate-

ri delujemo že vsi. Mikrografi-
ja se na hitrost sprememb od-
ziva s pametnim in premišlje-
nim delom. To dokazujejo tu-
di njihove rešitve in storitve, 
ki so skrbno oblikovane za 
potrebe mnogih naročni-
kov. Zavzeto svoje rešit-
ve prilagajajo zakono-
dajnim potrebam, tu-

di uredbi GDPR, ki se poča-
si približuje in jo je udeležen-
cem predstavil namestnik in-
formacijske pooblaščenke An-
drej Tomšič.

Nadgrajena oprema mScan
V uvodu je bilo mogoče pris-
luhniti predstavitvi program-
ske opreme mScan, ki je le-
tos doživela nadgradnjo. Pro-
gramsko opremo mScan za 

skeniranje in indeksiranje za-
radi svoje enostavnosti upora-
bljajo številna slovenska in tu-
ja podjetja.

V showroomu, ki so ga prip-
ravili skupaj s svojimi partner-
ji, so predstavili številne nove 

serije skener-
jev, podpisnih 

tablic in rešitev 
za obvladovanje doku-

mentacije. Udeleženci so si 
lahko ogledali in preizkusili 
skenerje Avision, Kodak, Fujit-
su in Zeutschel. Kot vedno pa 
so lahko preizkusili tudi stori-
tve Mikrografije in se prepri-
čali, da so koraki k spremem-
bi lahko zelo enostavni.

Prenovljene rešitve za 
elektronsko podpisovanje
Sekcija za e-poslovanje je 
predstavila prenovljene in še 
boljše rešitve za elektronsko 
podpisovanje in elektronsko 
hrambo. Mikrografija veliko 
vlaga v svoj razvoj, kar dokazu-
jejo rešitve in storitve, ki jih po-
nujajo svojim naročnikom. Sek-
cija knjižničarji, arhivisti in mu-
zealci je postregla s predstavitvi-
jo storitev digitalizacije na speci-
fičnem področju, s primeri dob-
rih praks.

Vedno se splača bojevati
Dogodek je sklenil Dejan Za-
vec, ki je s svojo zgodbo ude-
ležencem pokazal, da se ved-
no splača bojevati. Mikrogra-
fija se uspešno bojuje na svo-
jem področju že 25 let. Skupaj 

z udeleženci so upihnili 25. 
svečko, Boštjanu Gabercu pa 
je bilo podeljeno priznanje za 
25 let strateškega vodenja, ka-
kovostnega in predanega de-
la, usmeritev k timskemu de-
lu in duhu, razmišljanj zunaj 
okvirjev, navdihovanja sode-
lavcev za novosti in proaktiv-
no delo.

V 25 letih obstoja je Mikro-
grafija v Sloveniji naredila šte-
vilne premike, predvsem pa 
dela vedno nove in nove pre-
boje ter inovativne rešitve na 
področju digitalizacije. Kon-
ferenca, ki jo pripravijo vsako 
leto, tako vedno postreže z no-
vostmi, atraktivnimi predsta-
vitvami in predvsem dokazu-
je, da podjetje ne spi, ampak 
narekuje tok sprememb in iz-
boljšav v poslovanju.

Delamo pametno – v okolju,  
ki se nenehno spreminja
»Meje. Nikoli jih nisem videl od blizu. Slišal pa sem, da obstajajo. V 
glavah nekaterih ljudi ...« (T. Heyerdhal)

9. K O n F E r E n C a  p O D J E TJa  M i K r O g r a F i Ja

Slovenija po rabi rešitev 
za poslovno obveščanje in 
podporo odločanju v pri-
merjavi z Evropo ne odsto-
pa ne navzgor ne navzdol. 
Imamo podjetja, kjer so 
poslovni procesi in postop-
ki odločanja skrbno dode-
lani do najmanjše podrob-
nosti in ki pri sprejemanju 
poslovnih odločitev upo-
rabljajo napredne tehno-
logije, metodologije in ka-
zalnike. Na drugi strani pa 
imamo tudi podjetja in or-
ganizacije, kjer (vse) odlo-
čitve še vedno sprejema-
jo zgolj po občutku. Večina 
podjetij je nekje vmes.

Raba rešitev BI se tudi znotraj sa-
mega podjetja lahko močno raz-
likuje – nekateri oddelki prisega-
jo nanje, spet drugim so odveč. 
Način odločanja in poročanja 
v podjetjih sicer ni odvisen od 
tehnologije oziroma tehnološke 
stopnje razvoja, temveč od stra-
tegije podjetja in vodstva. To na-
mreč na koncu odloča o nalož-
bah in tudi proračunu za IT. Če 
vodstvo prepozna potrebo po 
orodjih BI, jih IT vpelje, sicer ne.

»Samo orodje BI ne bo rešilo 
podjetja in izboljšalo njegovega 
poslovanja. To lahko izboljšajo 
samo pravilne poslovne odločit-

ve, do katerih pa sodobna tehno-
logija vsekakor lahko pomaga,« 
pravi Jure Jeraj, arhitekt rešitev 
za poslovno obveščanje in podat-
kovnih skladišč v podjetju Result.

Veliko ločenih poročil, ki 
jih je težko povezati
V splošnem so podjetja vedno 
odprta za rešitve, s katerimi lah-
ko ustvarijo več prihodkov. Žal 
pa se na področju rešitev IT po-
gosto zatakne, saj sama tehnič-
na plat BI (licence za program-
sko opremo, podatkovna skla-
dišča, strežniki in vpeljava rešit-
ve) ter upravljanje podatkov kar 
nenadoma niso več prepoznani 
kot naložba, temveč strošek. Vi-
šina naložbe v BI je sicer nava-
dno pet-, šest- ali sedemmestna 
številka, odvisno od tega, kaj že-
li podjetje z njo doseči.

Jeraj zaznava, da se v Slove-
niji dela veliko poročil znotraj 
posameznih aplikacij (finanč-
ne, ERP, CRM ...), nato pa se po-
datki ročno pregledujejo in pre-
verjajo po različnih sistemih, 
kar privede do različnih rezul-
tatov. Pregled uspeha z opera-
tivnega pogleda je lahko druga-
čen kot izkaz iz finančnega sis-
tema, kar bi pomenilo, da vse 
postavke na primer niso bile za-
računane ali pa so bile reklama-
cije in ni bilo vse plačano.

»V tujini je precej več cen-
traliziranega in celostnega 
upravljanja podatkov, zato se 
BI izvaja ločeno od aplikativ-
nih sistemov in njihovih po-
ročilnih funkcij. Tako podje-
tja pridobijo širino možnosti 
in prožnosti. Tak pristop zah-
teva vložek v vzpostavitev sis-
tema BI, ki pa ga le redka slo-
venska podjetja vidijo kot glav-
no naložbo, saj jim zadostujejo 
poročila, ki so del drugih apli-
kacij,« položaj v domačih pod-
jetjih komentira Jeraj.

Kako so se prenove BI lotili 
v podjetju Meditrade
V podjetju za prodajo na debelo 
in servisiranje medicinske opre-
me, pripomočkov in potrošnih 
materialov Meditrade rešitve za 
poslovno obveščanje in podpo-
ro odločanju uporabljajo že 15 
let. Letos so se odločili za popol-
no prenovo področja BI. Izkuš-
nje so jih naučile pomena kako-
vostne integracije podatkov pri 
sestavljanju smiselne zgodbe. 
Precej pozornosti so namenili 
izbiri prave rešitve za poslovno 
inteligenco – za osnovo jim je bil 
Gartnerjev magični kvadrant re-
šitev BI, v katerem so preprosto 
prečrtali ponudnike, ki niso oz-
ko specializirani za poslovno 
obveščanje in podporo odloča-

nju. Med namenskimi speciali-
ziranimi razvijalci rešitev s pod-
ročja poslovne analitike in inte-
ligence pa so izbrali ponudnika 
Qlik. Zatem so poiskali še stro-
kovnega implementatorja v Slo-
veniji, ki jim je pomagal preves-
ti podatke na skupni imenovalec 
in jih povezati ter nato rešitev po-
vezati še s poslovnimi procesi.

»Brez orodja za BI danes ne 
moreš resno analizirati podat-
kov. Že res, da danes skoraj vsa-
ka poslovna aplikacija obvlada 
pripravo poročil, zgolj naš ERP 
jih lahko pripravi več kot sto, a 
tu so še druge rešitve, ki prav ta-
ko ustvarijo ogromno podatkov, 
začenši s sistemom CRM, apli-
kacijo za servisne in podporne 
storitve ter drugimi. Velik izziv 
je vse to uspešno povezati,« pra-
vi Andrej Močan, direktor pod-
jetja Meditrade. Dodaja, da so 
se odločili za temeljito prenovo 
in profesionalno rešitev BI, ko 
so ugotovili, »da je poročanje 
iz ločenih sistemov in aplikacij 
dejansko izguba časa, saj ne za-
gotavlja ene različice resnice«.

Vpeljava še enkrat dražja 
od licenc
Danes imajo zaposleni v podje-
tju veliko manj dela z upravlja-
njem podatkov – stara orodja so 
zahtevala več čiščenja podat-

kov. V starem sistemu so obra-
čanje zalog spremljali enkrat na 
mesec, zdaj jih vsak dan spro-
ti. Hitrost osveževanja podat-
kov za prodajo in nabavo je v 
podjetju Meditrade največ en 
dan – podatke sistem zajema 
ponoči in so poslovnim upo-
rabnikom na voljo najpozne-
je ob petih zjutraj; servisna de-
javnost ima podatke o poslova-
nju osvežene na tri do pet mi-
nut. Močno so pospešili proce-
sa kontrole in odločanja.

In kako je s povrnitvijo na-
ložbe? »V mojih očeh se nalož-
ba povrne že s tem, ko zaradi 
ustrezne obveščenosti in odzi-
vov zaposlenih na podlagi pra-
vih informacij ni slabe volje pri 
niti eni stranki,« pravi Močan 
in dodaja, da je rešitev intuitiv-
na in preprostejša od Worda ali 
Excela. »Odločitev za profesio-
nalni BI je vsekakor ena naših 
najboljših naložb na področju 
IT,« trdi Močan in pojasnjuje, da 
je bila kakovostna vpeljava rešit-
ve še enkrat dražja od samih li-
cenc za programsko opremo.

Pozitivna klima lahko 
zavre naložbo v BI
Jeraj na vprašanje, ali trenutna 
gospodarska rast pripomore k 
prodaji rešitev s področja BI, 
odgovarja zelo zanimivo: »Gre 

za paradoks. Pozitivna gospo-
darska klima lahko včasih zak-
rije potencial podjetja in ta os-
tane neizkoriščen. Ker podjetje 
že sicer posluje uspešno, je to za 
vodstvo dovolj. Takrat se nihče 
ne sprašuje o rezervah in kaj bi 
se še dalo postoriti, da bi poslo-
vali še bolje.«

Le redka slovenska podjetja 
sistem BI vidijo kot naložbo

Jure Jeraj, Result:
V tujini je precej več 
centraliziranega in 
celostnega upravljanja 
podatkov, zato se 
BI izvaja ločeno od 
aplikativnih sistemov.

Andrej Močan, direktor 
podjetja Meditrade:
Odločitev za 
profesionalni BI je 
vsekakor ena naših 
najboljših naložb na 
področju IT.

Evropsko podjetje s podru-
žnicama na Kitajskem in v 
Afriki je popolnoma preno-
vilo svoje tiskalniško oko-
lje – 90 modelov naprav so 
zamenjali zgolj štirje.

O tem, kako učinkovito obvla-
dati področje tiskanja, govori 
študija primera evropske druž-
be FSD Groupe, ki samo v Evro-
pi posluje na 30 lokacijah, na ka-
terih je uporabljala 90 različnih 
tiskalnikov in kopirnih strojev 
desetih proizvajalcev. Upravlja-
nje je bilo zahtevno, stroški pa 
iz meseca v mesec višji. Zato so 
se odločili za temeljito prenovo 
tiskalniškega okolja. Danes sku-
pina FSD Groupe uporablja lani 
predstavljeno storitev Kyocera 
Fleet Services (KFS), ki je name-
njena skrbnikom večjih tiskalni-
ških okolij.

Naročnina na KFS partner-
jem in ponudnikom servisnih 
storitev omogoča precejšnje 
zmanjšanje števila obiskov pri 
strankah, saj tiskalniške napra-
ve lahko vzdržujejo na daljavo, 
prav tako pa odpravljajo napa-
ke in spreminjajo nastavitve na-
meščenih naprav. Storitev KFS 
skrbniku v realnem času poroča 
o »zdravju« tiskalniških naprav 
in stanju tonerjev.

Obveščanje ponudnika ali 
zaposlenega izboljša upravlja-
nje potrošnega materiala. Po-
leg tega rešitev omogoča pripra-

vo rednih poročil o rabi naprav 
– teh je po prenovi le še dob-
rih 300 – za namene obračuna-
vanja stroškov strankam s po-
godbami o upravljanih tiskal-
niških storitvah. KFS omogoča 
zelo natančno servisno diagno-
stiko, nadgradnjo programske 
opreme na daljavo in tudi po-
moč uporabnikom prek odda-
ljenega namizja naprave ali ne-
posrednega sporočanja prek za-
slona naprave.

»Nič več se ne pogovarjamo 
o težavah z vzdrževanjem ti-
skalnikov, kar pomeni, da sto-
ritev Kyocera Fleet Services de-
luje. Poenostavili smo tiskalni-
ško okolje ter avtomatizirali pri-
pravo računovodskih in tehnič-
nih poročil. Ustvarili smo pre-
cejšnje prihranke pri stroških 
tiskanja in porabi časa zaposle-
nih,« rezultate povzema Stép-
hane Roux, tehnični direktor 

v oddelku IT-družbe FSD SNP 
Groupe.

Danes uporabljajo le štiri raz-
lične modele tiskalnikov, vključ-
no s tiskalniki nalepk. Sodelo-
vanje s podjetjem Kyocera Do-
cument Solutions, ki za svoje 
storitve tudi zagotavlja podporo 
v vseh evropskih državah, se je 
izkazalo za odlično potezo. Pre-
novo tiskalniškega okolja je pod-
jetje v navezi s Kyocerinimi stro-
kovnjaki opravilo prek poletnih 
počitnic, od razpisnega poziva 
ponudnikom do končne vpelja-
ve je minilo vsega pet mesecev.

Tiskanje je v FSD Groupe da-
nes precej cenejše, saj ima pod-
jetje sklenjeno pogodbo s fiksno 
ceno izpisa na stran, rešitev za 
oddaljeni nadzor in vzdrževa-
nje pa je občutno znižala stro-
ške vzdrževanja, ki ga po novem 
zagotavljajo tudi tam, kjer prej 
podpora sploh ni bila na voljo.

Včasih 90, zdaj le še štirje 
modeli tiskalnikov

Napoved, da bo leta 2020 
vsako uro ustvarjenih mi-
lijon novih povezav v in-
ternet, daje vedeti, da bo 
svet potreboval drugačna 
omrežja. Ta bodo samou-
čeča, pametna in intuitiv-
na, saj se bodo morala zna-
ti upravljati in varovati sa-
ma.

Cisco na področju omrežij in te-
lekomunikacij že več desetletij 
izstopa z natančnimi in daljno-
vidnimi napovedmi. Odlična 
prodaja mu omogoča intenziv-
no vlaganje v razvoj, rezultat pa 
so vedno nove inovacije, ki jih 
vpeljuje v svoje napredne teh-
nološke rešitve. Te spodbuja-
jo še hitrejši prehod v digitalni 
svet, v katerem je omrežje plat-
forma vseh inteligentnih komu-
nikacij ter povezav.

Vstopili smo v obdobje 
masovne povezljivosti
Na konferenci Cisco Live v Las 
Vegasu je direktor družbe Ci-
sco Systems Chuck Robbins 
pojasnil, da je svet lani dose-
gel točko preloma. S tem, ko je 
po svetu povezanih že več mi-
lijard naprav, smo vstopili v do-
bo masovne povezljivosti, ki se 
bo v prihodnjih letih samo še 
eksponentno povečevala. To-
likšnega števila povezav ne bo 
mogoče obvladovati ročno, pa 
tudi ne z zdajšnjimi upravitelj-
skimi orodji.

Da bi izkoristili priložnosti, 
ki jih dajejo podatki in za pod-
jetja dragoceni vpogledi va-
nje, si bomo morali pomaga-

ti s tehnologijami umetne in-
teligence in strojnega učenja. 
Kot je dejal Robbins, se bo tre-
ba soočiti s povezljivostjo, ki se 

s trenutnega stališča zdi neob-
vladljiva. A če naj to podjetjem 
uspe, bo treba najprej odpra-
viti zapletenost omrežnih po-
vezav, saj bo njihovo obvlado-
vanje le tako postalo lažje, pa 
tudi hitrosti bodo (še) večje. 
Varnost omrežij in povezav 
bo morala biti vgrajena v vsak 
del omrežja.

Prihajajo intuitivna 
omrežja
Cisco rešitev izzivov prihod-
nje masovne povezljivosti vidi 
v konceptu omrežij z intui cijo 
(Network. Intuitive), ki tehno-
logijo povezuje s konceptom 
človeške intuicije, ki je osno-
va človeškega delovanja, odlo-
čanja in sporazumevanja. Ta-
ko bodo delovala tudi omrež-
ja prihodnosti, stalno se bo-
do učila in napredovala ter se 
varovala.

Intuitivni omrežni sistem 
zna po zaslugi stalnega uče-
nja in analize podatkov, prido-
bljenih iz najrazličnejših omre-
žij in povezanih naprav, pred-
videvati dejanja, preprečeva-
ti varnostne grožnje ter opti-
mizirati lastno delovanje. To 
počne preventivno, vnaprej in 
samostojno. Zahteva manj vi-
rov ter je precej hitrejši, zmo-
gljivejši in bolj prilagodljiv od 
zdajšnjih rešitev s področja pa-
metnih omrežij.

»Z novim konceptom, ki ga 
Cisco imenuje tudi nova doba 

omrežij, podjetje preoblikuje 
omrežja s tehnologijo, ki ima 
človeške kakovosti in lastnos-
ti. Začenja se že z vprašanjem, 
kaj želimo v omrežju narediti. 
Z opredelitvijo namena v člo-
veku razumljivi obliki omrež-
ju damo zahtevo, sistem pa jo 
pretvori v obliko, razumljivo 
omrežju, in jo samodejno izve-
de oziroma vpelje na vseh na-
pravah. Ker sistem stalno pri-
dobiva podatke iz omrežij in 
povezanih naprav, samodejno 
zaznava, kaj se v omrežju do-
gaja, ustrezno optimizira delo-
vanje in odpravlja nepravilnos-
ti. Cisco je v pripravo intuitiv-
nih omrežnih rešitev vložil og-
romno, povsem na novo smo 
napisali programsko kodo, ki 
smo jo razvijali zadnjih 25 let,« 
pojasnjuje Beno Ceglar, direk-
tor podjetja Cisco Slovenija.

Vgrajena skrb za varnost
Ob eksploziji podatkov, ki jih 
ustvarjajo vse številnejše na-
prave v omrežjih – predvsem 
mobilne naprave in internet 
stvari – ter storitve iz računal-
niškega oblaka, se komple-
ksnost omrežij stalno pove-
čuje, posledično pa se zvišuje 
tudi raven varnostnih tveganj. 
Obvladovanje omrežij in pro-
meta v njih stane. Cisco v svoji 
študiji ocenjuje, da podjetja le-
tno porabijo 60 milijard ame-
riških dolarjev zgolj za ope-
rativne stroške upravljanja 

omrežij. V 95 odstotkih omre-
žij skrbniki operativne pose-
ge še vedno opravljajo ročno, 
vsaj tri četrtine operativnih 
stroškov povzroča upravljanje 
sprememb in odpravljanje te-
žav v omrežjih. Za zadnje je po-
gosto vzrok človeški dejavnik, 
saj je na primer 70 odstotkov 
varnostnih kršitev posledica 
prav človeških napak. A v in-
tuitivnih omrežjih bo druga-
če, varnost bo prva.

»Varnost je že vgrajena v 
DNK omrežja. Z vsakim posku-
som napada se omrežje uči in 
zna še bolje obvarovati, vzor-
ce obnašanja škodljivih kod ta-
koj prepozna in njihovo delo-
vanje ustavi, še preden bi lah-
ko povzročile škodo. Omrež-
je pozna komunikacijske vzor-
ce uporabnikov in hitro opazi 
odstopanja ter se ustrezno od-
zove. Tehnologija analize vzor-
cev obnašanja obvlada tudi od-
krivanje nepravilnosti v šifri-
ranih komunikacijah,« razla-
ga Ceglar.

Podjetja, ki so med prvimi 
že začela uporabljati nove Ci-
scove rešitve intuitivnih omre-
žij, imajo v povprečju dve tre-
tjini nižje stroške upravljanja 
sprememb v omrežjih, 80 od-
stotkov jih je zaznalo izrazito 
uspešnejše odpravljanje na-
pak, obseg varnostnih krši-
tev pa se je zaradi pametne-
ga odziva omrežja zmanjšal 
za polovico.

Pred vrati so omrežja z intuicijo

 " »Cisco je v pripravo intuitivnih omrežnih rešitev vložil 
ogromno, povsem na novo smo napisali programsko kodo, 
ki smo jo razvijali zadnjih 25 let,« pojasnjuje Beno Ceglar, 
direktor Cisca Slovenija.


