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Vodstva podjetij od direk-
torjev informatike zahte-
vajo boljši dostop zaposle-
nih do informacij.

Raziskava Deloitte 2016–2017 
CIO Survey je predstavila vrstni 
red prednostnih nalog sodob-
nih direktorjev informatike in 
oddelkov IT (CIO). S 70 odstot-
ki se je na vrhu znašla skrb za 
izboljšavo poslovnih procesov, 
sledili pa so ji zniževanje stro-
škov, skrb za kibernetsko var-
nost in inoviranje.

Hramba brez dostopa do 
podatkov nima vrednosti
Pri uresničevanju podatkov-
no gnanega poslovanja se po-
zornost direktorjev informa-
tike obrača k izboljšavam po-
slovnih procesov, ki bi omogo-
čili večjo razpoložljivost in za-
nesljivost informacij. Zahteve 
uporabnikov namreč hitro na-
raščajo – včasih je zadostovalo, 
da so imeli zanesljivo hrambo 
podatkov in varnostne kopi-
je, danes pa jim mora oddelek 
IT praktično omogočiti hipen 
dostop do terabajtov podatkov, 
ki jih hranijo lokalno ali v obla-
ku. »Hramba elektronskih do-
kumentov sama po sebi nima 
večje vrednosti, če zaposleni 
nimajo dostopa do njih,« je de-
jal Bob Diaz, ki v družbi Kyoce-
ra skrbi za večja podjetja.

Informacijsko gnana pod-
jetja od direktorjev informa-
tike zahtevajo, da zaposlenim 
zagotavljajo pregleden dostop 
do podatkov, ki je avtomatizi-
ran, ažuren in urejen glede na 
vlogo posameznega poslovne-
ga uporabnika – od izvora do-
kumentov do arhiva in konč-
nega uničenja.

Izkoreninjanje ročnega 
dela
CIO lahko digitalno preobraz-
bo poslovanja začne z izkoreni-
njanjem neučinkovitosti v orga-
nizaciji. »Tudi najnaprednejša 
tehnološka podjetja imajo vsaj 
nekaj ročnih procesov – pred-
vsem na področjih upravljanja 
računov, objavljanja vsebin, 
priprave cenikov ... Prav zato 
vedno obstajajo informacije, ki 
bi jih podjetja lahko upravljala 
bolj učinkovito,« je dodal Diaz.

Ko direktorji informatike 
rušijo stara silosna okolja ter 
odpravljajo slepe ulice na po-
dročju hrambe podatkov in 
gostovanih aplikacij, vse po-
gosteje ugotavljajo, da bi mora-
li informacijsko okolje podjetja 
zasnovati na novo, da bi bilo res 
učinkovito.

Cilj je čim boljši pretok 
informacij
Manj kot polovica anketira-
nih informatikov je poenosta-

vitev IT-infrastrukture in apli-
kacij označila za poslovno pri-
oriteto. V podjetjih bodo tudi 
v prihodnje obstajali oddel-
ki in uporabniki, ki bodo pot-
rebovali natančno določeno 
aplikacijo in dostop do podat-
kov, s katerimi bodo reševali 
poslovne izzive. Na ramenih 
CIO pa bo, da odpravijo vme-
sno kompleksnost in zagotovi-
jo čim boljši pretok informacij 
v podjetju, kar bodo najlažje 
storili z različnimi vtičniki in 
integracijo dokumentne plat-
forme. Če bo zadnja vključe-
vala avtomatiziran tok doku-
mentov v procesih in indeksi-
ranje informacij, bo strošek 
ročnega dela močno znižan, 
zaposleni pa ne bodo več po-
rabili polovice delovnega časa 
za iskanje informacij.

Po zaslugi programske plat-
forme Kyocera HyPAS lahko ve-
čopravilna naprava postane vs-
topna postaja za digitalizaci-
jo vhodnih dokumentov in jih 
posreduje v zaledne sisteme ali 
druge aplikacije ter se aktivno 
vključi v delovne procese pod-
jetja. »Osredotočite se na male 
zmage. Če si postavite preve-
lik cilj, ta lahko postane breme 
in zavre projekt digitalne preo-
brazbe. Začnite z enim ali dve-
ma izzivoma. Hitrih rešitev pra-
viloma ni, fazni pristop pa daje 
rezultat,« pravi Diaz.

Ni pomembna količina 
podatkov, ampak hitrost 
dostopa do njih

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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KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 25. JANUARJA DO 28. FEBRUARJA
Navedeni so naziv in 
opis, organizator, mesto, 
datum in kraj dogodka 
ter spletna stran za doda-
tne informacije.

Cisco Live! 2018, največje 
evropsko srečanje uporabni-
kov opreme in rešitev podje-
tja Cisco, Cisco Systems, Barce-
lona, od 29. januarja do 2. fe-
bruarja, Fira Barcelona (www.
ciscolive.com/emea)
LearnTec 2018, mednarodni 
sejem digitalnega izobraževa-
nja, Messe Karlsruhe, Karlsru-
he, od 30. januarja do 1. febru-
arja, Messe Karlsruhe (www.le-
arntec.de)
DesignCon 2018, konferenca 
in razstava o projektiranju v ele-
ktroniki, International Enginee-
ring Consortium, Santa Clara, 
31. januarja in 1. februarja, 
Santa Clara Convention Center 
(www.designcon.com)
SolidWorks World 2018, med-
narodna konferenca uporab-
nikov programske opreme, So-
lidWork, Los Angeles, 4.–7. fe-
bruarja, LA Convention Center 
(www.solidworks.com/sww)
ISE 2018 (Integrated Systems 
Europe), panevropski forum 
o rastočem trgu integriranih 
profesionalnih AV in elektron-
skih sistemov, Amsterdam, 6.–
9. februarja, Amsterdam RAI 
(www.iseurope.org)
IFAM/Robotics/Intronika/
ICT4Industry, mednarodne 
strokovne prireditve s področ-
ja avtomatizacije, mehatroni-
ke, robotike, elektronike, digita-

lizacije, IKT, avtomatizacije, pa-
metne proizvodnje, ICM, Lju-
bljana, 13.–15. februarja, Go-
spodarsko razstavišče (www.
icm.si)
FTTH Conference 2018, naj-
večja evropska konferenca Fi-
bre-to-the-Home, Valencia, 
13.–15. februarja, Feria Valen-
cia (www.ftthconference.eu)
Disruptivna moč eIDAS, SRC 
poslovni zajtrk, Ljubljana, 16. 
februarja, SRC – demosoba Ma-
trixRoom (www.src.si)
Didacta 2018, konferenca o 
 izobraževanju, od predšolske-
ga do poklicnega, s poudar-
kom  na digitalnih medijih, De-
utsche Messe, Hannover, 20.–
24. februarja, Deutsche Messe 
(www.messe.de)
Mobile World Congress 2018, 
svetovni kongres in sejem mo-
bilne telefonije, GSM Associa-
tion, Barcelona, od 26. febru-
arja do 1. marca, Fira Gran Via 
and Fira Montjuïc (www.mobi-
leworldcongress.com)
BI & HANA 2017/Basis & SAP 
Administration 2018, vzpore-
dni konferenci o poslovnem ob-
veščanju in SAP HANA ter na-
meščanju, upravljanju in pod-
pori SAP-okolju, SAP, Las Ve-
gas, od 26. februarja do 1. 
marca, The Bellagio (www.sap.
com)
Hitachi Vantara Forum 2018, 
dogodek, posvečen digital-
ni preobrazbi, Hitachi Vantara, 
München, 28. februarja, BMW 
Welt (www.hds-information-fo-
rum.com)

Najbolj iskani bodo anali-
tik poslovnega obvešča-
nja, znanstvenik za podat-
ke, razvijalec podatkov-
ne baze, tehnik za pomoč/
podporo, skrbnik omrež-
ja, skrbnik varnosti podat-
kov in skrbnik sistema, 
ocenjuje svetovalno pod-
jetje za kadre Robert Half 
Technology.

Proračuni za IT se bodo v ame-
riških in evropskih podjetjih le-
tos stabilizirali ali se povečali, 
ocenjuje analitsko podjetje Spi-
ceworks. Mnoga podjetja zato 
načrtujejo kadrovske okrepitve 
IT-oddelkov in uvajanje novih 
tehnologij, kot so umetna inte-
ligenca, internet stvari ter navi-
dezna in obogatena resničnost.

Največ delovnih mest  v 
največjih podjetjih 
Raziskava med več kot tisoč 
IT-strokovnjaki v Evropi in Se-
verni Ameriki je pokazala, da 
bo letos 44 odstotkov podjetij 
IT-proračun povečalo, 43 od-
stotkov ga bo obdržalo na lan-
ski ravni, 11 odstotkov podje-
tij pa ga bo zmanjšalo. V sko-
raj polovici podjetij (45 odstot-
kov) nameravajo zaposliti no-
ve IT-kadre, največ v največjih 
podjetjih.

Spiceworks letos napovedu-
je rast uporabe novih tehnolo-
gij na delovnih mestih za več 
kot tretjino. Do konca leta 2018 
bo internet stvari uporabljalo 
že skoraj 48 odstotkov podje-

tij, navidezno resničnost 32 od-
stotkov, obogateno resničnost 
pa 30 odstotkov podjetij.

Več denarja za gostovanje 
in oblak
Rešitve obogatene resničnosti 
in umetne inteligence že zdaj 
uporablja 30 odstotkov veli-
kih podjetij, letos pa se jim bo 
pridružilo še 25 odstotkov no-
vih. Čeprav bo večina IT-prora-
čunov še vedno namenjena za 
strojno in programsko opremo, 
se jim bodo letos približale tudi 
naložbe v gostovane storitve in 
storitve v oblaku.

V povprečju bo letos 31 od-
stotkov IT-proračunov name-
njenih za strojno opremo, 26 od-
stotkov za programsko opremo, 
21 odstotkov za gostovane stori-
tve in storitve v oblaku, 15 od-
stotkov pa za upravljane IT-sto-

ritve. Kot glavni razlog za upora-
bo oblaka 42 odstotkov podjetij 
navaja možnost dostopa od ko-
derkoli, 38 odstotkov izboljša-
nje sposobnosti za obnovitev 
po okvari, 37 odstotkov pa bolj-
šo prilagodljivost in razširljivost.

Drugi na lestvici poklicev, 
ki jih je najtežje zapolniti
K a d r o v s k o  p o d j e t j e 
ManpowerGroup ugotavlja, 
da se okrog 40 odstotkov delo-
dajalcev v najrazličnejših pano-
gah po vsem svetu ubada s po-
manjkanjem talentiranih ka-
drov. Tako velik delež je med 
drugimi tudi posledica rasti 
povpraševanja po IT-kadrih, 
kot so razvijalci, programerji, 
upravljavci podatkovnih baz in 
IT-vodje. Na svetovni ravni so 
se na lestvici delovnih mest, ki 
jih je najtežje zapolniti, tovrstni 

poklici z devetega povzpeli na 
drugo mesto – pred njimi so le 
izkušeni obrtniki (električarji, 
tesarji, varilci ...). 

Da bi zapolnila vrzel, podje-
tja za svoje zaposlene pogosto 
organizirajo tečaje o veščinah, 
pri katerih je težava največja. 
Da bi lahko zapolnila odprta de-
lovna mesta, je leta 2015 svoje 
zaposlene izobraževalo 20 od-
stotkov delodajalcev, danes pa 
jih to počne že več kot polovica.

Kot navaja ManpowerGro-
up, se podjetja odločajo tudi za 
druge oblike iskanja novih IT- 
kadrov, kot je novačenje talen-
tov od zunaj, preizkušanje no-
vih strategij za vire ter ponuja-
nje dodatnih ugodnosti in viš-
jih plač novim kadrom.

Konec leta bo vsekakor zani-
mivo analizirati novi zemljevid 
tehničnih delovnih mest.

Letos se bo bil hud boj za IT-kadre

 " Na lestvici delovnih mest, ki jih je najtežje zapolniti, so IT-kadri na drugem mestu.


