Podjetja si želijo vrhunskega poslovnih informacijskega okolja in neprekinjenega poslovanja, obilica slabše povezanih poslovnih rešitev pa jih ovira
pri doseganju ciljev.
V trenutni poplavi informacij
skih rešitev, ki odgovarjajo na
najrazličnejše poslovne zah
teve, se podjetja večkrat znaj
dejo v dilemi, ali uvesti orod
je, ki podrobneje podpira spe
cifične procese, ali rešitev, ki
informatizira pomembni del
procesa in izpušča podrob
nosti, vendar v povezavi s ce
lotnim informacijskim siste
mom daje ključne informaci
je zaposlenim, ki sprejemajo
poslovne odločitve.
Zakaj ne oboje?
Različne rešitve temeljijo na
različnih tehnologijah in upo
rabljajo drugačne pristope re
ševanja poslovnih izzivov. Nji
hova integracija je velikokrat
uspešna, a je treba upošteva
ti tudi visok strošek izdelave
ustreznega vmesnika. Slabost
take naveze je nadaljnji razvoj,
saj imajo orodja vsako svojo ra
zvojno pot, zato je že vzdrževa
nje njihove povezanosti včasih
prava znanost (da o ceni ne iz
gubljamo besed). Pogosto se v
nadaljevanju pojavi še četrta
(ali deseta) rešitev, ki znova re
šuje dodatno poslovno področ
je in »neintegrirana« ne prina
ša dodane vrednosti, strošek
integracije pa je spet visok in

Business Solutions sredi decembra
vabi na dogodek v Kristalni palači

Učinkovit
informacijski
sistem je
v sodobnem poslovnem okolju
nujna rešitev, na katero
se podjetje lahko absolutno zanese.
""Matjaž Jug, vodja
komerciale v podjetju
Business Solutions

""Podjetje Business Solutions bo 15. decembra na dogodku »Ne izgubite se v IT-vesolju« udeležencem podrobneje
predstavilo Microsoftov portfelj poslovnih informacijskih
rešitev. Strokovnjaki bodo prikazali praktične novosti, ki
z doseganjem različnih sinergij ustvarjajo nepremagljivo
orodje za sodobno poslovanje. Predstavljeni bodo osrednji
informacijski sistem Microsoft Dynamics NAV z nadgrajenimi lastnimi rešitvami za optimizirano vodenje specifičnih poslovnih področij, družina rešitev Microsoft Dynamics 365, sodoben digitalni sistem vodenja poslovne dokumentacije, napredna analitična orodja – vse seveda popolno integrirano v pisarniško okolje Microsoft Office, računalniški oblak ter ustrezno zavarovano. Na praktičnih
primerih bo prikazano uresničevanje digitalne preobrazbe v praksi, za piko na i pa bo poskrbela napoved nekaterih
funkcionalnosti prihajajočih različic programske opreme.
Na dogodek se lahko prijavite na spletni strani www.b-s.si.

V praksi
se pogosto izkaže, da
podjetja
nimajo vzpostavljenega celovitega načrta za
zagotavljanje neprekinjenega poslovanja,
kar je v poslovnem
svetu zelo tvegano.

pi Microsoftov portfelj poslov
nih informacijskih rešitev, saj
so njegova orodja zasnovana
na isti platformi in že v izhodi
šču integrirana v ekstremno
učinkovit ekosistem. Tako je
centralni informacijski sistem
ERP Microsoft Dynamics NAV
prek dodelanega vmesnika na
enotnem podatkovnem slovar
ju povezan z rešitvami CRM, ki
jih je Microsoft iz prej licenci
ranega dostopa do podatkov
na različnih ravneh reorgani
ziral tako, da zaposleni do po
datkov dostopajo glede na svo
jo vlogo v podjetju (prodaja in
trženje, servis in podpora, te
rensko delo, organizirano vo
denje projektov ...).
Pred letom dni je Microsoft

""Luka Perne, Microsoft
Slovenija

ne zagotavlja dolgoročne konč
ne rešitve.
Novodobna konkurenčnost
na čedalje bolj »zategnjenem«
svetovnem trgu ne dopušča po
lovičarskih rešitev, kar je spoz
nalo že prenekatero podjetje,
ki ni uspelo izluščiti bistva za
gotavljanja strateških informa
cij pri svojem poslovanju. Ne
zgolj rast in profitabilnost, so
dobne razmere od podjetij zah
tevajo tudi popoln preobrat v

ponudbi izdelkov, nabavnih ka
nalih ali pa proizvodnih tehno
logijah in postopkih. Povedano
drugače – včasih morajo podje
tja zaradi spremembe lokalnih,
največkrat pa globalnih razmer
v panogi svoje poslovanje zasu
kati v popolnoma drugo smer,
če naj ohranijo konkurenčnost
in si zagotovijo obstoj na trgu.
Povezanost kot rešitev
V teh razmerah v ospredje sto

Dogodek Business Solutions

omenjena orodja združil v eno
tno platformo Microsoft Dyna
mics 365, ki v oblaku (ali na in
frastrukturi naročnika) tvo
rijo enotno jedro informacij
skega sistema. Omenjeno dru
žino rešitev je znotraj portala
Office 365 združil še z znano
pisarniško zbirko Office, por
talom Sharepoint, sistemom
elektronske pošte Exchan
ge, komunikacijskim orodjem
Skype for Business in za piko na
i dodal še napredna namenska
orodja, ki jih je prej tržil ločeno
kot samostojne rešitve. Storitve
Microsoft Server Analysis Ser
vices in Microsoft Server Re
porting Services skrbijo za ana
litiko, poslovno poročanje pa je
zaupano vse bolj uveljavljene

mu orodju Microsoft PowerBI.
Microsoftova oblačna platfor
ma seveda ustrezno skrbi tudi
za zadostne zmogljivosti hram
be podatkov, varnost in varova
nje podatkov.
»V praksi se pogosto izkaže,
da podjetja nimajo vzpostav
ljenega celovitega načrta za
zagotavljanje neprekinjenega
poslovanja, kar pa je seveda v
poslovnem svetu zelo tvega
no. Danes je večina poslova
nja odvisna od delovanja raz
ličnih aplikacij, ki nam omo
gočajo komunikacijo s stran
kami ali dobavitelji, upravlja
nje poslovnih procesov, nad
zorovanje proizvodnih linij in
podobno. Microsoftova pove
zana orodja so nekakšno po
slovno zavarovanje pred izpadi
ločenih sistemov,« pravi Luka
Perne iz Microsofta in dodaja,
da ljudje v avtomobilih s seboj
vozimo rezervno kolo oziroma
smo plačniki cestne asistence,
zato bi morali tudi poslovanje
zavarovati pred izpadi delova
nja različnih rešitev.
»Medtem ko je učinkovit in
formacijski sistem še pred ne
kaj desetletji pomenil konku
renčno prednost podjetij, je da
nes za učinkovit spopad na glo
balnem trgu, kjer ni prostora za
napake v vsakdanjih potekih
procesov, kaj šele negotovosti
pri strateških poslovnih odlo
čitvah, nujna rešitev, na katero
se podjetje lahko absolutno za
nese,« dodaja Matjaž Jug, vodja
komerciale v podjetju Business
Solutions.

NA KRATKO

Ne izgubite se v IT vesolju

ATAG/GORENJE

Povezljivi aparati za 44 pametnih domov

Kristalna palača, Ljubljana, 15. 12. 2017

Družba Atag iz skupine Gorenje bo s pametnimi kuhinjskimi aparati Connect Life na Nizozemskem opremila 41 luksuznih pametnih stanovanj in tri mestne hiše. Atag, ki ga je izbral Syntrus
Achmea, največji nizozemski investitor v nepremičnine, bo namestil povezljiva kuhališča, nape,
hladilnike, pečice in pomivalne stroje. Uporabniki bodo lahko prek aplikacije za pametni telefon

ali tablico upravljali aparate, brali navodila, izbirali
recepte ter pridobivali nasvete in podporo. V skupini Gorenje prihodnje leto načrtujejo še predstavitev povezljivih aparatov znamke Asko na Danskem. S tem skupina vstopa v tržni segment povezljivih pametnih aparatov, izkušnje Ataga in
Aska pa bodo uporabili za celotno Gorenje.

Office 365

INTERNET

Internet redno uporablja 78 odstotkov Slovencev
Slovenci uporabljamo čedalje več naprav z dostopom do interneta, je pokazala študija Google Connected Consumer Study 2017, ki jo je izvedlo podjetje Kantar TNS. Največ Slovencev dostopa do interneta s pomočjo prenosnih računalnikov (77 odstotkov), nekaj manj pa prek pametnih telefonov

Microsoft 365

Dynamics 365

(70 odstotkov). V splet je povezanih 57 odstotkov
televizorjev. Internet za osebne namene redno
uporablja 78 odstotkov Slovencev. Najbolj aktivni
uporabniki so stari od 25 do 34 let (19 odstotkov)
in od 35 do 44 let (23 odstotkov). Slovenci imamo v
povprečju internetno povezavo na 2,8 naprave.

Power BI

HUAWEI

Umetna inteligenca za Mate 10 Pro

Dynamics NAV

e-mail: marketing@b-s.si tel. številka: 040 425 030

OGLAS

Pravočasno si zagotovite brezplačno vstopnico

V ljubljanskem gradu so pripravili »gala« predstavitev dveh novih Huaweijevih telefonov Mate 10
– modela pro in lite. Mate 10 Pro se kot prvi telefon
v svetu ponaša z umetno inteligenco, saj procesor Kirin 970 vključuje namensko nevronsko procesno enoto (NPU). Procesor je sposoben hkrati
obdelovati kompleksne operacije med interakcijo
z okoljem, imel pa naj bi za 25 odstotkov izboljšano zmogljivost in 50 odstotkov večjo učinkovitost

v primerjavi z običajnim procesorjem. Model pro,
ki bo stal več kot 800 evrov, ima navpično dvojno
kamero Leica z 20 plus 12 milijoni točk, 128 gigabajtov spomina in šestpalčni zaslon AMOLED. Model mate 10 lite, ki bo stal manj kot 400 evrov, pa
ima navpično dvojno kamero z 20 plus dvema milijonoma točk, 64 gigabajtov spomina in 5,9-palčni
kapacitivni LCD-zaslon IPS.

Zavarujte tiskalniško okolje in dokumente
Podjetja pogosto podcenijo varnostna tveganja,
ki so jim izpostavljene povezane naprave, tudi tiskalniki.
V dneh, tednih in mesecih, ko
se podjetja posvečajo pred
vsem skladnosti z novo ured
bo o upravljanju osebnih po
datkov (GDPR), je v poslovnih
okoljih veliko pravnih in teh
ničnih strokovnjakov. Ti po
skušajo ugotoviti, kje vse pod
jetja hranijo osebne podatke in
kako jih uporabljajo. Za prev
zem nadzora in upravljanje
elektronskih podatkov v doku
mentih in datotekah učinkovi
to poskrbita že dokumentni sis
tem in podatkovna baza, a po
datki so pogosto raztreseni po
vsem podjetju. Osredotočanje
na naprave zaposlenih pogosto
povzroči, da podjetja povsem
spregledajo tiskalnike, čeprav
ti (vsaj začasno) lahko hrani
jo ogromne količine osebnih
podatkov – tisti, ki so omreže
ni, pa lahko dostopajo do naj
različnejših podatkov v pod
jetju. Če napadalec prevzame
nadzor nad tiskalnikom, lahko
sledi prava katastrofa ...
Brez identifikacije ni izpisa
Proizvajalec tiskalnikov in do
kumentnih rešitev Kyocera je
razvil orodje SecureAudit, ki
podjetjem omogoča enostav
no preverjanje varnostnih po
manjkljivosti na večopravilnih
napravah, vključno z napačni
mi konfiguracijami in privzeti

KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 7. DECEMBRA DO 31. JANUARJA
Navedeni so naziv in
opis, organizator, mesto,
datum in kraj dogodka
ter spletna stran za dodatne informacije.

""Kyocerino orodje SecureAudit omogoča
enostavno preverjanje varnostnih pomanjkljivosti
na večopravilnih napravah, vključno z napačnimi
konfiguracijami in privzetimi nastavitvami.

mi nastavitvami. Orodje, raz
vito skladno z zahtevami GD
PR, podjetjem pomaga zados
titi varnostnim zahtevam no
ve evropske in lokalne zako
nodaje s področja informacij
ske varnosti.
Rešitev SecureAudit je le del
širšega programskega nabo
ra družbe Kyocera. Ta vsebuje
tudi rešitev Net Manager, s ka
tero podjetja vzpostavijo po
poln nadzor nad podatki v do
kumentih, poslanih na večop
ravilne naprave. Net Manager
spremlja vse vrste osebnih po
datkov in dokumente izpiše le
uporabnikom z ustrezno iden
tifikacijo, hkrati pa s tiskalni
kov zanesljivo izbriše starejše
dokumente in podatke ter ta

ko preprečuje, da bi prišli v na
pačne roke.
Enkripcija kot dobra
praksa
Potem ko je podjetje ugotovi
lo, kje vse hrani osebne podat
ke, strokovnjaki priporočajo
uvedbo enkripcije oziroma ši
friranja podatkov. Tako bodo
ti, tudi če jih morebitni napa
dalec odtuji, še vedno zaščite
ni. Napredne rešitve znajo po
datke kriptirati ne le na strežni
kih, računalnikih in prenosni
kih, temveč tudi pametnih te
lefonih in tiskalnikih.
Izobraževanje zaposlenih
Čeprav tehnične rešitve lah
ko ustrezno zaščitijo podat

ke in podjetju omogočijo, da
postane skladno z zahtevami
uredbe GDPR, je pomembno,
da skrb za varovanje podatkov
in dokumentov razumejo in
izvajajo predvsem zaposleni.
»Zaposleni morajo pozna
ti ter razumeti pravila in dob
re prakse ravnanja s podatki.
Predstaviti jim je treba var
nostna tveganja, pravilno ra
bo tiskalnikov in skrb za do
kumente po tem, ko jih več
ne potrebujejo. Ob vseh na
ložbah v zagotavljanje skla
dnosti z GDPR bi moralo bi
ti izobraževanje zaposlenih
ena prednostnih nalog vsake
ga podjetja,« pravi Ciril Kra
ševec, direktor podjetja Xe
non forte.

Palo Alto Networks Ultimate Test Drive: TRAPS,
tehnična delavnica, Ljubljana, 7. decembra, SRC
MatrixRoom (www.src.si)
Ne izgubite se v IT-vesolju,
dogodek podjetja Business
Solutions, Ljubljana, 15. decembra, Kristalna palača
(www.b-s.si)
CES 2018 (Consumer
Electronics Show), sejem
potrošniške elektronike,
Consumer Electronics Association (CEA), Las Vegas,
9.–12. januarja, Las Vegas
Convention Center (LVCC)
(www.cesweb.org)
2. karierni sejem Mojedelo.com in 5. festival izobraževanja, dogodek, namenjen spodbujanju zaposlovanja in gospodarske rasti s
posredovanjem najbolj relevantnih informacij učencem, dijakom in staršem, Celje, 17. januarja, Celjski sejem (www.ce-sejem.si)
RoglIT 2018, tradicionalni
dogodek na področju informacijske tehnologije, Unistar PRO, Maribor, 19. in 20.
januarja, Hotel Habakuk
(www.unistarpro.si)
DLD 2018 (Digital Life Design), konferenca za vpliv-

ne poslovne, ustvarjalne in
družabne odločevalce, DLD
Media, München, 20.–22.
januarja, Alte Bayerische
Staatsbank (www.dld-conference.com)
Small Business Expo, konferenca in razstava na temo
produktov in storitev, ki pomagajo rasti podjetjem, Dallas, 24. januarja, Dallas
Conv. Center (www.thesmallbusinessexpo.com)
Microsoft Tech Summit,
konferenca za profesionalce in razvijalce na temo najnovejših tehnologij v oblaku, Birmingham, 24. in 25.
januarja, National Exhibition Centre (NEC) (www.microsoft.com/en-gb/techsummit/birmingham)
10. Informativa, slovenski sejem izobraževanja in
poklicev, Ljubljana, 26. in
27. januarja, Gospodarsko
razstavišče (www.informativa.si)
LearnTec 2018, mednarodni sejem digitalnega izobraževanja, Messe Karlsruhe, Karlsruhe, od 30. januarja do 1. februarja, Messe
Karlsruhe (www.learntec.de)
DesignCon 2018, konferenca in razstava na temo projektiranja v elektroniki, International Engineering Consortium, Santa Clara, od 31.
januarja do 1. februarja,
Santa Clara Convention Center (www.designcon.com)

Kako varna so Wi-Fi omrežja in
kako varne so mobilne naprave?
NAŠI NAJBOLJ EKOLOŠKI
IN TEHNOLOŠKO NAPREDNI
TISKALNIKI DOSLEJ

V današnjem času se vedno več srečujemo z vprašanjem varnosti, tako podatkov, kot omrežij kot v
zadnjem času tudi varnosti Wi-Fi omrežji.
Po izkušnjah, ki jih imamo v podjetju FMC, izhaja v zadnjem času vse več nevarnosti znotraj podjetja
in ne toliko navzven. Napadi od zunaj so vedno bolj odmevni in imajo ponavadi posledice v smislu
odkupnin, zaklepanje vsebin ipd. Vedno več zaposleni pa danes v podjetje prinaša svoje naprave, ki
niso zgolj le mobilni telefoni ampak pametne naprave, ki se povezujejo v službeno Wi-Fi omrežje. Za to
v našem podjetju predlagamo MDM Airwatch, ki upravlja mobilne naprave (mobilne telefone, tablice,
prenosne računalnike), in preprečuje, da bi zlonamerna programska oprema posegla v delovanje naprave, ko se ta nahaja v službenem omrežju. Kombinacija MDM Airwatcha
ter nove generacije AP-jev, pri katerih se kontroler nahaja v oblaku zagotavlja največjo možno trenutno varnost podatkov in naprav v našem omrežju.
Airwatch aplikacijo enostavno namestite na mobilno napravo, na napravi pa se vam ustvarijo novi programi: varen odjemalec za pošto, internetni brskljalnik, dostop do datotečnih sistemov in kataloga aplikacij, ki si jih
zaposleni lahko naložijo na svojo napravo. Najbolj pomemben je prvi del
implementacije, ki vključuje pravila, nivoje dostopov posameznih oddelkov
ipd. V primeru, da pride do odtujitve naprave pa lahko administrator na daljavo, tudi če je naprava izključena, pobriše celotno vsebino in vse kar je v
povezavi z samim podjetjem.
Prednosti Wi-Fi omrežja, ki ima kontroler v oblaku
Rešitev je primerna za vsa podjetja, ki nimajo IT osebja ali pa imajo manj IT ljudi zaposlenih v podjetju,
ti pa so ponavadi že tako ali drugače obremenjeni. Definiranje uporabnikov hitrega wi-fi omrežja se
definira skupaj z našo ekipo, ki vam pri implementaciji rešitev pomaga in tako naredi prehod bolj enostaven in hiter.
Nova generacija Wi-Fi deluje na izrednih hitrostih, kar do Gigabit. Preko
oblaka dostopate do vseh aplikacij, ki so bile razvite prav za ponujene dostopne Wi-Fi točke. Aplikacije vam omogočajo, da ponudite uporabnikom
novo izkušnjo, ga preko dostopnih točk peljete do kraja, kjer bi ga lahko zanimale določene stvari. Prav tako lahko preko analitike, ki je zelo pregledna
in dostopna preko vseh naprav administratorju, preverite, kjer se obiskovalci nahajajo, kjer so najbolj pogoste točke zanimanja. Wi-Fi omrežje, ki ga
naredimo v podjetju FMC za Vas omogoča veliko več, kot morebiti danes
lahko pričakujete in za zelo dostopno ceno, kar je v tem trenutku zelo težko
predstavljivo. Trenutno oblačno storitev Wi-Fi-ja uporablja preko 450.000
naprav, ki se dnevno povežejo več kot 1.000.000 na sam kontroler. Rešitev
trenutno deluje v 11 državah in ima preko 15.000 prenosov aplikacije, ki je
bila namenjena zgolj tej rešitvi.
Ker so Wi-Fi NAT/FW prijazni je tudi varnost na tej točko na izredno visoki
stopnji. Glede na naše izkušnje vam lahko zagotavljamo da bo rešitev najbolj optimalna in varna za vaše podjetje. Vabimo vas, da nam pošljete povpraševanje ali predstavitev v
živo na naš elektronski naslov prodaja@fmc.si.

Tiskalniki KYOCERA niso le ekološko varčni temveč tudi tehnološko napredni.
V sodobno opremljeni pisarni so postali interaktivni terminali za zajem in digitalizacijo
papirnih dokumentov in jih je mogoče preprosto integrirati z zalednimi in DMS/ECM
sistemi. Delo z dokumenti je tako preprostejše, bolj razumljivo in varnost občutljivih
podatkov zagotovljena.
Izkoristite moč večopravilnih naprav KYOCERA, ki spreminjajo zapletene delovne
tokove v enostavne postopke.
Za več informacij obiščite www.kyoceradocumentsolutions.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu
KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
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Sodobna IT-orodja? Da, ampak
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