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Spremembam zaradi um
se ne bo izognila nobena

Kaj prinašajo rešitve z umetno inteligenco v energetiko, marketing, fin

Energetika: čas je Pivo v času umetne inteligence
za miselni preskok "

Energetika proizvede velikanske količine podatkov. Z
umetno inteligenco, ki iz velikih podatkovnih zbirk črpa
svoje znanje in sposobnost
inteligentnega napovedovanja, lahko akterji na energetskem trgu razvijejo natančnejše vpoglede in sveže
pristope. To velja za prav vse
člene verige – za državne institucije, energetske velikane, zagonska podjetja in distributerje. In seveda tudi za
nas, končne odjemalce.
V analitski hiši CB Insights so navedli tri področja, kjer bo imela
umetna inteligenca pomembno
vlogo.
Energetska učinkovitost v
gospodinjstvih
Marsikateri slovenski dom že
premore pametni termostat. V
prihodnosti lahko pričakujemo,
da bodo gospodinjstva beležila
svojo porabo s pomočjo umetne inteligence, pametni termostati pa bodo poskrbeli za optimizirano porabo energije glede
na bivanjske vzorce. Razumevanje navad in želja posameznih
potrošnikov povratno prispeva tudi k izboljšani učinkovitosti celotnih energetskih omrežij.

Hramba energije
S pametnimi aplikacijami je mogoče optimizirati tudi hrambo
električne energije. Kot primer
lahko navedemo podjetje Stem,
ki skrbi za energetsko preskrbo nekaterih največjih svetovnih podjetij in z uporabo rešitev
z umetno inteligenco polni in
prazni energetske zaloge glede
na povpraševanje in cene energije v resničnem času.
Avtomatizirana električna
omrežja
Sodobna električna omrežja so
čedalje bolj kompleksna, energija pa se vanje steka iz množice različnih virov. Umetna inteligenca bo pomagala pri stabilizaciji in večji učinkovitosti električnih omrežij ter sinhronizaciji različnih energetskih virov.
V energetiki je mogoče najti nekaj najbolj zanimivih praktičnih oblik uporabe umetne inteligence nasploh. Posebej vznemirljive so prebojne rešitve, ki
nastajajo v zagonskih podjetjih
in inkubatorjih po vsem svetu,
medtem ko se uveljavljeni ponudniki in državne službe spremembam še prepogosto izmikajo. Zato je čas, da naredimo
korak naprej – predvsem v naši miselnosti.

Sodobni potrošniki smo
razvajeni, saj je dostop
do tako rekoč vseh svetovnih trgov dvignil naša pričakovanja na povsem novo raven. Konkurenčna prednost, ki jo
prinaša svež zanimiv izdelek ali storitev, lahko v današnjem času izgine v dobesedno nekaj tednih. Vašo prebojno idejo bo tekmec čez
noč nadgradil, predelal,
na nekaterih trgih pa kar
gladko ukradel. Uporabniška izkušnja, celota stikov končnega uporabnika z vašim izdelkom, pa
je proti kraji in kopiranju
precej bolj odporna.
Pivovarstvo najbrž ni ravno
prva panoga, ki bi človeku
padla na pamet ob omembi umetne inteligence, zato

je pogled na primer iz Carlsberga še toliko bolj zanimiv.
V večjih pivovarnah so
nove arome piva razvijali s
kromatografskimi tehnikami, ki so bile precej zamud-

ne – za razvoj nove arome piva sta bili včasih potrebni tudi dve leti. V danskem Carlsbergu so zato začeli razvijati nove arome s pomočjo
umetne inteligence. Raču-

Skozi velika vrata tudi v javno upravo
"

tov, ki jih veliko podjetij uporablja za pomoč in podporo
strankam: na manj zahtevna
vprašanja odgovarjajo roboti, kompleksnejše primere
pa prevzamejo usposobljeni
svetovalci.

MAG. ULA KEPEŽINSKAITE DURIC
Vodja prodaje javnemu sektorju,
Microsoft Slovenija

Umetna inteligenca bo
povzročila velikanske
spremembe v javnem
sektorju; nekatere službe se bodo preoblikovale, nekatere bodo nastale
na novo in – res je – nekatere bodo postale nepotrebne. V izjemno zanimivi študiji, ki jo je pred
časom pripravil Deloitte, so opisali pristope, ki
bodo spremenili javne
službe.
Prevzem rutinskih nalog
Prvi je sproščanje človeških
virov oziroma prenos rutinskih nalog na umetno inteligenco. Tako so v klicnem centru davčne uprave v Veliki Britaniji za 40 odstotkov skrajšali
čakalne dobe, saj se svetovalcem ni bilo več treba ukvarjati s preprostim, a nadležnim
brskanjem po podatkovnih
bazah. Ko boste naslednjič pri
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najo, da bodo z uporabo posebnih tipal precej pospešili
prihod novih okusov piva na
trg; govorimo tudi o 30 odstotkih časovnega prihranka. A ob tem je treba navesti
opozorilo, ki so ga pred kratkim navedli v reviji Harvard
Business Review – da umetna inteligenca ne bo rešila
ali spremenila podjetij brez
odlične uporabniške izkušnje. Podatkovni vzorci, ki
jih lahko z umetno inteligenco podvržemo napredni
analitiki, nam lahko ogromno povejo o preferencah naših uporabnikov. To znanje
pa moramo uporabiti, da
zanje zasnujemo uporabniško izkušnjo, ki bo odstopala od povprečja. Sliši se
preprosto, a kdor se je kadarkoli v življenju ukvarjal
z uporabniško izkušnjo, ve,
da gre za zahtevno področje, vendar se vlaganje vanj
na koncu skoraj vedno izjemno splača.

LARA VODLAN
Vodja marketinga, Microsoft
Slovenija, vodja NT konference

dnevnih poročilih poslušali o
sodnih zaostankih, imejte v
mislih, da je to eno od področij, ki bi se jih lahko (bolje rečeno – ki se jih bo) dalo izboljšati tudi z uporabo pametnih
rešitev.

Avtomatizacija podpore
Večino opravil je mogoče
razbiti na več različnih nalog; nekatere so bolj primerne za avtomatizacijo, nekatere manj. Tipičen primer je
uporaba pogovornih robo-

Strojno učenje za
zaznavanje anomalij
Nekatera izjemno rutinska
dela bodo sčasoma izginila
oziroma jih bo nadomestila
umetna inteligenca. Tak primer je razvrščanje pošte po
poštnih številkah. Po drugi
strani bodo kognitivne tehnologije nekatera dela dodatno obogatile. S strojnim učenjem bo mogoče, recimo, zaznati anomalije tudi pri izjemno kompleksnih borznih
prevarah, kar bo regulatorjem omogočilo, da svoje sile
nadzora učinkoviteje osredotočijo na kritične primere.
Prav to je glavni obet umetne
inteligence – združiti najboljše iz človeškega in digitalnega sveta.

Barbara Domicelj, generalna direktorica
Microsofta Slovenija:

Tudi v Sloveniji že imamo podjetja,
ki so svoje strategije postavila na
umetno inteligenco.
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Finančna industrija:
največji val sprememb šele prihaja
MATEJ KURENT
Vodja prodaje storitev CEE MC

Glavna značilnost umetne inteligence je, da s pridobivanjem večjih baz
podatkov postaja vse bolj
bistra in da se s skoraj neomejeno računsko močjo, ki je danes enostavno
na voljo v obliki oblačne
infrastrukture in storitev,
tako rekoč težko preobremeni. Skupaj s strojnim
učenjem je tako lahko izjemno uporabna pri kompleksnih tržnih transakcijah velikega obsega, denimo pri analizah investicijskih informacij ali pa
pri učinkovitem upravljanju vzajemnih skladov.
Z večjo zmožnostjo analize podatkov se odpirajo tudi povsem nove priložnos-
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ti pri prilagajanju finančnih
produktov vsaki posamezni
stranki, ocenjevanju kreditnega tveganja, avtomatizaciji osebnega premoženja in
portfeljev, upravljanju tveganj in prepoznavi finančnih
prevar ter seveda pri varnostnih vidikih poslovanja. Zaščita pred prevarami in identificiranje sumljivih transakcij se z uporabo umetne inteligence pomikata na povsem novo raven, ko je mogoče anomalijo odkriti tako rekoč še isti trenutek. Živimo v
verjetno najbolj vznemirljivih časih v zgodovini finančne industrije, k tej vznemirljivosti pa bo vse pogosteje
prispevala tudi umetna inteligenca. Tudi zato se je mogoče še kako strinjati z ocenami, da največji val sprememb v finančni industriji
šele prihaja.

Izziv za proizvodna podjetja:
kako obvladati prihodnost
"

PETRA WAGNER
Vodja prodaje podjetjem za regijo
Adriatik in Balkan, Microsoft

Primer: pri McKinseyju ocenjujejo, da lahko v prihodnosti s tehnologijami umetne inteligence v 19 panogah
ustvarimo od 3,5 do 5,8 bilijona dolarjev na letni ravni,
od tega do dva bilijona zgolj
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Intenzivno vlaganje v nove digitalne tehnologije
in človeški kapital sta edini dolgoročni možnosti za
v prihodnost usmerjena
proizvodna podjetja. Sliši se preprosto, a pri današnji hitrosti sprememb
je vse prej kot enostavno
identificirati ključne tehnološke in človeške naložbe.

v proizvodnih dejavnostih
in menedžmentu nabavnih verig.
Številna dela, ki jih danes opravljajo tudi najbolj
usposobljeni zaposleni v
podjetjih, bodo sčasoma
dobila takšno ali drugačno
obliko podpore umetnih,
hitro učečih se možganov.
Verjamem, da je integracija tehnologij, ki temeljijo na umetni inteligenci,
kritičnega pomena za obstanek in razvoj proizvodnih podjetij. Zmožnost
digitalizacije in pametne
avtomatizacije proizvodnih procesov namreč dolgoročno zagotavlja stroškovno učinkovitost, pravočasen prihod izdelkov
do strank in specifično dodano vrednost.

Aj, aj, aj …
UVODNIK
Miran Varga

miran.varga@finance.si

V

em, naslov ni kaj prida, a tako so od daleč slišati
številni pogovori na tehnoloških konferencah. Ugibanje o tem, ali se udeleženci pogovarjajo o umetni inteligenci in jo tako naslavljajo z izgovarjanjem
kratice v angleščini ali pa predvsem tarnajo, bom prepustil
vam.

Prepričan sem, da vsakemu, ki se ukvarja z umetno inteligenco, ni lahko. Še toliko manj, če jo mora prenesti v
prakso oziroma produkcijsko okolje. Marsikdo je že usvojil
kakšno bolečo lekcijo. Kako je tudi ne bi, saj je danes povprečna umetna inteligenca po ocenah strokovnjakov na
stopnji razvitosti triletnega otroka. Bi triletniku zaupali vodenje proizvodne linije ali morda kar celotne tovarne? Kaj
pa zdravljenje pacientov? Ne bi, kajne?
Pa ni vse tako črno, nasprotno, področje umetne inteligence se razvija z izjemno hitrostjo in že prihodnje leto utegnemo imeti opravka s petletnikom ali pa sedemletnikom – bomo videli. Podobno kot pri podatkovni znanosti gre tudi na
področju umetne inteligence v poslu za gradnjo sistemov,
ki podpirajo in avtomatizirajo podatkovno gnane operativne odločitve. Gre za odločitve, ki jih morajo podjetja sprejemati v velikem številu, pogosto in redno ter imajo neposreden vpliv na poslovne kazalnike uspešnosti. Rezultate teh
odločitev je treba pogosto tudi oceniti v kratkem času.
Umetna inteligenca bo tako v poslu prevzemala vse večjo
vlogo. Odgovarjala bo tudi na vprašanja, kot so »Kakšna je
najboljša cena za vsak posamezen izdelek?« ali pa »Kakšen
je optimalni znesek posameznega naročila pri dobavitelju
XY?« Triletnik tej nalogi še ni kos, algoritem z več izkušnjami in predvsem podatki pa bo vendarle znal ponuditi
natančen odgovor – verjetno celo bolj natančnega od ljudi,
ki so danes odgovorni za pripravo teh odgovorov in sprejemanje odločitev.
Ker se na ljudi pogosto vpliva na načine, ki jih ti sploh ne
prepoznajo (oziroma zaznajo), lahko avtomatizirane odločitve v večini primerov presegajo človeške operativne
odločitve. Zato lahko precej izboljšajo kakovost in učinkovitost poslovnih procesov. Umetna inteligenca ima torej
izjemen potencial v poslu. V navezi z znanostjo o podatkih
in založena z najrazličnejšimi podatki lahko na področje
operativnega odločanja prinese tisto, kar industrijski roboti
že prinašajo v proizvodnjo. Tako kot roboti avtomatizirajo
ponavljajoče se ročne naloge, lahko umetna inteligenca avtomatizira ponavljajoče se operativne odločitve.
A zdaj pridemo k naslednjemu izzivu – kako to doseči?
Umetna inteligenca lahko podjetjem prinese resnično vrednost le, če se učinkovito vključi v poslovne procese. To pa je
v praksi precej kompleksna naloga, ki ne zahteva le implementacije in povezave nekaj škatel, kot so bili do zdaj vajeni
informatiki, temveč strateško in operativno razmišljanje.
In seveda obilo znanja vseh vpletenih. Kadrovsko že sicer
podhranjena podjetja se ob srečanju z umetno inteligenco
počutijo bosa – kdo naj jo razvija in implementira, če jo le
redko kdo sploh pozna. No, nekje je treba začeti, najbolje
kar takoj, zgolj tarnanje namreč še nikoli ni nič rešilo.
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INTERVJU

Tudi v Sloveniji že imamo
podjetja, ki so svoje strategije
postavila na umetno inteligenco
Ob letošnji Microsoftovi NT konferenci, ki poteka v Portorožu med
21. in 23. majem, smo se pogovarjali z Barbaro Domicelj, generalno
direktorico Microsofta Slovenija
""Microsoft sodi med vodilna podjetja pri razvoju umetne inteligence, kar se vse bolj kaže tudi na vaših
dogodkih. Je tako tudi na slovenski
NT konferenci?
Zagotovo. Za nikogar, ki vsaj tu pa tam
spremlja svet tehnologij, ne bo presenečenje, če povem, da smo navdušeni nad hitrim razvojem umetne inteligence. Če obiščete Microsoftove spletne strani, naše predstavitve izdelkov
in druge dogodke, povsod jo postavljamo v središče. Vseskozi spodbujamo
svoje stranke in partnerje, da se z njo
podrobneje seznanijo. Verjamemo, da
smo z velikimi koraki vstopili v obdobje umetne inteligence, saj smo tako rekoč vsak dan priča predstavitvam zelo
konkretnih rešitev, ki različno vključujejo umetno inteligenco.
""Kakšen pa je odziv? Je vaše sporočilo že padlo na plodna tla ali pa se
organizacijam to zdi oddaljena prihodnost?
Številna podjetja se zavedajo, da morajo svoje poslovanje postaviti na podatke, če želijo preživeti, in ker zdaj umetno inteligenco dojemajo kot nekaj, kar
lahko njihovi razvijalci uporabijo tudi v
praksi, se že lotevajo teh projektov na
različnih razvojnih ravneh. Ponekod že
imajo povsem delujoče rešitve, drugje
pa postavljajo temelje zanje, recimo s
postavitvijo infrastrukture za sistematično zbiranje podatkov. Priložnosti so
različne glede na panogo; tam, kjer je
na voljo več podatkov, ki so neke vrste
gorivo za rešitve umetne inteligence, je
seveda lažje začeti.
Zelo smo veseli, da lahko na letošnji konferenci predstavimo slovenska
podjetja, ki že razvijajo rešitve z umetno inteligenco, kot so pogovorni boti,
ki strankam svetujejo in pomagajo na
naraven in prijazen način, in to 24 ur
na dan, vse dni v tednu. Imamo že tudi
podjetja, ki so si v svoji strategiji zadala, da postanejo organizacije, ki jih bo
poganjala umetna inteligenca. Umetno
inteligenco želijo vgraditi v vsa operativna področja, od prodaje, zaledne pisarne in podpore do proizvodnje, s čimer bodo lahko avtomatizirali številne
procese in pridobili vrhunsko napovedno analitiko.
""Omenili ste, da morajo podjetja
svoje poslovanje postaviti na podatke. Lahko to razložite?
Danes se mnogo uveljavljenih podjetij
srečuje s konkurenco mladih izzivalcev,
ki so bili rojeni v novem digitalnem svetu. Za primer rada uporabim Netflix, ki
je leta 2017 v tekmi za ugledne televizij-

preobrazbi pomagamo. Ponudimo lahko ne samo svoje sodobne tehnologije
in rešitve, temveč tudi izkušnje z lastno
preobrazbo, ki je temeljito spremenila
način, kako razvijamo svoje izdelke in
se odzivamo na potrebe strank.
""Kako pa je z umetno inteligenco v
javnem sektorju?
Umetna inteligenca je skozi velika vrata
vstopila v javni sektor v Evropi in drugod po svetu. Drug za drugim se vrstijo inovativni projekti in dobre prakse.
Številne države so se že podale v dirko za vodstvo na področju umetne inteligence. V zadnjih dveh letih so tako
mnoge že oblikovale nacionalne strategije in načrte za promocijo in spodbujanje umetne inteligence. Takšno strategijo že imajo Nemčija, Italija, Francija, da o državah, kot je Kitajska, sploh
ne govorimo.

Tudi pri umetni inteligenci
moramo najti
pravo ravnotežje med previdnostjo in
optimizmom.

""Kaj pa Slovenija?
Z optimizmom nas navdaja dejstvo, da
so v pripravi nov vladni načrt in smernice za uporabo umetne inteligence,
ki se opirajo na evropsko direktivo in
Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco. To kaže na visoko raven zavedanja o pomenu umetne inteligence
za nadaljnji razvoj države. A eno so načrti, ki so zelo pomembni, a jih je nujno treba nadgraditi tudi s konkretnimi projekti v praksi. Z veseljem lahko
povem, da na letošnji konferenci predstavljamo projekte iz slovenskega javnega sektorja, ki temeljijo na umetni
inteligenci.

ske nagrade emmy prvič premagal vse
stare ameriške televizijske mreže, kot so
CBS, ABC in FOX. Pobral je več nagrad
kot vsi drugi studii skupaj – in to samo 10
let po zagonu svoje storitve za pretočni
video. Hkrati ima Netflix že več naročnikov kot vsi ameriški kabelski operaterji skupaj.
""Kje je skrivnost takšnega uspeha?
V podatkih. Netflix od samega začetka sistematično zbira velikanske količine podatkov o tem, kako ljudje gledajo videovsebine. Te podatke uporablja
za stalno izboljševanje ponudbe. Boljša je ponudba, več strank pritegne, kar
spet pomeni več zbranih podatkov za
nove izboljšave. Pridemo do cikla, poimenovanega digitalna povratna zan-

ka, zaradi katerega tradicionalna podjetja s časom vse težje tekmujejo z digitalnimi izzivalci.
""So torej tradicionalna podjetja obsojena na propad?
Ne, če se bodo dovolj hitro prilagodila
novemu okolju, kjer zmagovalce in poražence ločuje sposobnost zbiranja in
uporabe digitalnih signalov iz celotnega poslovnega okolja. Ker omenjena digitalna povratna zanka ustvarja dinamiko, ki sama sebe krepi, bodo podjetja, ki se bodo nanjo pripravila hitreje, s
časom neizogibno samo še povečevala
naskok pred zasledovalci. Gre torej za
največjo grožnjo ter tudi največjo poslovno priložnost. Pri Microsoftu smo
pripravljeni, da svojim strankam pri tej

""Skoraj nemogoče se je izogniti
vprašanjem o nevarnosti umetne
inteligence. Kako vi gledate na to?
Ne razumite me narobe: gre za pomembna vprašanja, na katere moramo poiskati najboljše odgovore, tako
družba kot celota kot posamezna tehnološka podjetja. A osebno mi je zelo
blizu razmišljanje prof. Luciana Floridija, enega izmed vodilnih strokovnjakov za etiko umetne inteligence na svetu. Prof. Floridi, ki je tudi gost letošnje
konference, tako opozarja, da tehnologije ni mogoče samo zlorabiti, zaradi
strahu, prevelike previdnosti in zadržanosti jo je mogoče tudi premalo uporabiti. Opozarja, da podcenjujemo to,
kar ekonomisti imenujejo oportunitetni stroški. Gre za strošek stvari, ki jih
nismo naredili, ker smo izbrali nekaj
drugega. Stroški neuporabe umetne
inteligence bi se lahko po njegovem
mnenju začeli akumulirati. Zato verjamem, da moramo tudi pri umetni inteligenci najti pravo ravnotežje med previdnostjo in optimizmom.
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Z inovativnimi podatkovnimi
skladišči do hitrejšega razvoja
»Za podatkovna skladišča
in strojno učenje so oblačne tehnološke rešitve idealna arhitektura,« pravi
Grega Jerkič, direktor podjetja In516ht. Po njegovih
besedah so oblačne rešitve odpravile omejitve na
področju resursov in hkratne uporabe istih podatkov.
Kot pravi Jerkič, so se v zadnjih
20 letih zgodile velike tehnološke spremembe, medtem ko se
poslovne težave in potrebe niso kaj dosti spremenile. Podjetja si namreč od nekdaj želijo
bolje razumeti svoje poslovanje
in čim bolje poznati stranke, da
jim lahko ponudijo boljšo izkušnjo in hkrati dobijo nove ideje za razvoj izdelkov in storitev.
Tri glavne tehnološke
novosti
In katere se bile glavne tehnološke novosti, ki so jim to delo olajšale? Leta 2005 so bile,
kot pravi Jerkič, že na voljo namenske naprave za podatkovna skladišča, ki so upravljanje
podatkov obrnile na glavo. V
ospredje sta prišli enostavnost
uporabe in ločena arhitektura
za analitične poizvedbe, kar

Zato vam ponujamo priložnost, da izkusite vse
prednosti rešitve Snowflake na vaših podatkih.
Za več informacij o možnosti brezplačnega testiranja
obiščite naše spletno mesto www.in516ht.com ali
nam pišite na hello@in516ht.com.
IN516HT QR KODA - VEKTORSKO

PREIZKUSITE SNOWFLAKE NA
BREZPLAČNI TESTNI VOŽNJI
nes prejeli različne nagrade,«
pravi Jerkič.

datke in uporabnike v eno podatkovno skladišče, kar je bilo pred leti povsem utopično.

Zadošča eno samo
podatkovno skladišče
Podjetje Snowflake je razvilo
možnost hkratnega dela pri isti tabeli, ne da bi različne skupine vedele druga za drugo. Pri
tem je hitrost obdelave enaka,
kot če bi vsaka skupina imela
ločeno infrastrukturo. »Karikirano bi to lahko pomenilo,
da postavimo eno podatkovno skladišče za celo Slovenijo,«
pravi sogovornik in dodaja, da
je Snowflake pridobil reference največjih korporacij na svetu, ki so združile vse svoje po-

Šest prednosti rešitve
Snowflake
Grega Jerkič poudarja šest
prednosti rešitve Snowflake.
Prva je elastičnost resursov.
»Ko potrebujemo resurse, jih
imamo na voljo takoj in plačamo sekundno porabo. To je idealno za podatkovna skladišča
in za strojno učenje, kjer imamo nihanja v porabi resursov.«
Druga prednost so nove
možnosti uporabe, pri čemer
sogovornik opozarja predvsem
na ustvarjanje razvojnih in te-

nad zbirko podatkov, pri čemer se lahko natančno ugotovi, kdo ima dostop do občutljivih podatkov.
Pomembno je tudi, da ni začetnih stroškov naložbe. Plačevanje je izključno po porabi, cene pa so zaradi ekonomije obsega nizke. En terabajt prostora stane 20 dolarjev na mesec, procesiranje pa se plačuje
po sekundah. »To je zelo ugodno za vsa podjetja v tem delu
Evrope, kjer smo večinoma vsi
majhni,« poudarja sogovornik.
Poudariti je treba še, da izmenjava podatkov med podjetji poteka zelo enostavno in
varno. Poleg tega lahko prek
nastavitev med podjetji delimo celotne tabele, kar omogoča nove poslovne modele pri
prodaji podatkov.

O podjetju
In516ht
""In516ht pomaga podjetjem pri hitrejši preobrazbi v podatkovno
vodene (data-driven) organizacije. Deluje v celotnem spektru analitičnih rešitev, od strateškega svetovanja do modernizacije podatkovnih skladišč, vizualizacije podatkov, napredne analitike in podatkovne znanosti. Zaupajo mu ugledna podjetja, kot so Zavarovalnica Triglav, NLB, Petrol, A1, Abanka, Nova KBM in Zavarovalnica Sava.

obetavni projekti s področja umetne
inteligence in strojnega učenja
UNIVERZA V NEW YORKU

4

3

2

matskih tovarn za razvrščanje
odpadkov in reciklažo.

Napovedovanje
verjetnosti
prometnih nesreč

2

Iz Googlove storitve
Ulični pogled (Street
View) lahko že danes
dobimo ogromno uporabnih podatkov – kmalu bo-

mo denimo uživali v navigiranju v obogateni resničnosti, o
čemer smo pisali v članku Tako bo Google služil z obogateno resničnostjo. Skupina raziskovalcev na univerzi Stanford
pa je posnetke iz Googlovih Zemljevidov in Uličnega pogleda
analizirala v navezi s podatki
poljskih zavarovalnic o prometnih nesrečah.

biti varovanje osebnih podatkov in zasebnosti posameznika. Zavarovalnice bodo morale od vsakega zavarovanca pridobiti dovoljenje za zbiranje in
obdelavo teh podatkov.
FACEBOOK

Smetišča, sežigalnice odpadkov in centri za reciklažo bi že v nekaj letih
lahko močno napredovali in po zaslugi robotizacije in avtomatizacije postali precej učinkovitejši. Ekipa raziskovalcev z
inštituta MIT namreč intenzivno dela pri projektu RoCylce.
Cilj raziskovalcev je temeljita
prenova in izboljšava ravnanja
z odpadki. Izdelali so posebno
programsko opremo, ki ob pomoči robotske roke, tehnologije računalniškega vida in strojnega učenja deluje kot robot za
reciklažo.
Avtorji projekta pojasnjujejo, da so se med učenjem robota srečali z vrsto izzivov, saj je
imel sprva težave z razločevanjem različnih materialov – težko je namreč ocenil, ali je skodelica za kavo iz plastike ali iz papirja. Posebna robotska roka je
tako poleg računalniškega vida
dobila dodatne senzorje, s pomočjo katerih lažje in natančneje razlikuje plastiko od papirja
in kovine.
Čeprav robotova natančnost
prepoznavanja odpadkov še ne
dosega človeške, je napredek
očiten, na MIT pa so prepričani, da bi lahko ta tehnologija že
jutri vodila do popolnoma avto-

1

DR. MIHAEL G. TOMŠIČ

Robot za sortiranje
odpadkov

1

Neomejen prostor,
elastična strojna oprema
V podjetju In516ht so se zaradi
vseh teh novosti pred tremi leti odločili za testiranje velikega števila ponudnikov podatkovnih skladišč na realnih primerih strank. »Najbolj nas je
presenetila podatkovna zbirka podjetja Snowflake, ki so
ga ustanovili trije vrhunski inženirji podatkovnih zbirk iz
podjetja Oracle,« pravi Jerkič.
Gre za trenutno eno najhitreje rastočih podjetij na svetu, ki
je oblikovalo novo platformo s
predpostavkami oblačne infrastrukture. To pomeni, da je na
voljo neomejena količina prostora za podatke in da je strojna
oprema popolnoma elastična –
če, na primer, ta trenutek potrebujemo 20 procesorjev, jih
lahko čez pet minut tisoč. »Postali smo njihov implementacijski partner za Evropo in do da-

stnih okolij. »Klon okolja s petimi terabajti podatkov lahko, na
primer, naredimo v treh minutah, kar omogoča veliko hitrejši razvoj in testiranje.«
Tretja prednost je, da ni potrebna administracija. Nastaviti
je treba varnostno politiko, vse
drugo poteka avtomatsko glede na optimizacije zbirke podatkov. Tako se lahko analitiki
in poslovni uporabniki posvetijo le analizi podatkov.
Visoka stopnja varnosti je
naslednja velika prednost. Vsi
prenosi podatkov in shranjevanje so šifrirani. Strežniki so
del javnega oblaka, kar pomeni, da so na voljo pri Microsoftu, Amazonu in Googlu v Evropi ter podpirajo vse direktive
GDPR. Prav tako je podprt celoten pregled vseh poizvedb

NAJBOLJ PREPRIČLJIVA
JE LASTNA IZKUŠNJA

UNIVERZA STANFORD

4

je privedlo do stokrat hitrejših
poizvedb.
Sledil je vzpon področja
množičnih podatkov (big data), na kocu pa je prišlo še do
razvoja zbirk podatkov za oblačno infrastrukturo, katerih
upravljanje bi bilo enostavnejše in cenejše.

S strojnim učenjem in umetno inteligenco opremljenim
algoritmom je uspelo izjemno
natančno izračunati verjetnost
za nastanek prometnih nesreč
glede na lokacijo – dom ali službo posameznega zavarovanca.
Primerjava s trenutnimi modeli zavarovanj je pokazala, da z
umetno inteligenco nadgrajena
analitika dosega opazno boljše
rezultate kot najsodobnejši modeli, ki jih trenutno uporabljajo zavarovalnice. Edini izziv pri
uvedbi novega modela na področju zavarovalništva utegne

Boljše zagotavljanje
humanitarne
pomoči

3

Znanje o tem, kako je
populacija porazdeljena po Zemlji, je lahko koristno za zagotavljanje optimalne pomoči po
naravnih in drugih nesrečah.
S tem se ubada Facebookov oddelek za umetno inteligenco, ki
je objavil povsem svež zemljevid gostote prebivalstva v Afriki v navezi z optimalnimi načrti zagotavljanja humanitarne pomoči ob nesrečah. Kmalu naj bi
bili podobni načrti na voljo tudi
za preostale dele sveta.
Satelitske posnetke in druge podatke je prispeval projekt

Open Street Map, podatke o možnostih za zagotavljanje humanitarne pomoči pa so pripravili v Facebooku. Uporabili so
dve različni tehniki, tako imenovano šibko nadzorovano učenje in delno nadzorovano strojno učenje.

Učinkovito
odkrivanje raka na
dojkah

4

Od tehnologij umetne inteligence si veliko
obeta tudi zdravstvo.
Raziskovalci na Univerzi v New Yorku so uporabili
več kot milijon mamografskih
posnetkov iz več kot 200 tisoč
preiskav ter z njimi zgradili globalno nevronsko mrežo in modele za odkrivanje raka na dojkah. Uspešnost modela so preizkusili ob pomoči 14 radiologov in ugotovili, da umetna inteligenca že dosega 90-odstotno
natančnost pri napovedovanju
prisotnosti malignega tumorja
dojke zgolj na podlagi posnetka. Raziskovalci pričakujejo, da
se bo natančnost prepoznavanja
še dvignila, v praksi pa naj bi se
najprej uveljavil hibridni model
– aplikacija najprej izračuna verjetnost prisotnosti maligne tvorbe na podlagi posnetka, ki ga nato v primeru večje verjetnosti
temeljito pregleda še radiolog.
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Omrežje
bi morali
zamenjati
vsakih pet let
Z Robertom Turnškom, strokovnjakom
za omrežja v družbi NIL, smo se
pogovarjali o tem, v katero smer se
razvijajo sodobna omrežja, kako že in
kako še bomo to občutili uporabniki
ter kako bodo nova omrežja vplivala
na varnost in uvajanje novih storitev

Spremembam, ki pretresajo celotno IT-industrijo, so omrežja zelo dolgo kljubovala. A razhajanje med starejšimi in novejšimi tehnologijami
je vse večji. V podjetjih, kjer skrbniki
omrežij še vedno ravnajo enako kot
zadnjih 10 ali 15 let, je omrežje marsikje postalo cokla razvoja, je povedal Robert Turnšek, strokovnjak za
omrežja v družbi NIL.
""Kakšne spremembe čakajo omrežja?
Podobno kot v svetu strežnikov se tudi

v omrežjih dogaja virtualizacija. Ločili
smo fizični svet in uporabnike oziroma
storitve. Pri strežnikih se je to pokazalo kot prvi pogoj za nove storitve, omrežja pa tako postajajo programsko opredeljena in lažje obvladljiva in upravljiva. Z
virtualizacijo omrežij so veliko pridobile tudi storitve – prej je bilo treba za vsako novo storitev vzpostaviti novo fizično
povezavo, za kar so podjetja potrebovala tako ljudi kot denar. Programsko opredeljena omrežja pa so poskrbela, da skoraj ne vidimo več prizorov, kako ljudje v

Uporabniki SAP enostavno
do poslovnih poročil

SAP

Analytics Cloudmanagerska poročila prihodnosti!
Odlična izbira za vse uporabnike SAP rešitev–
na telefonu, tablici ali računalniku.
Nadzorne plošče, kazalniki ...
vse, kar vas zanima.
Kjerkoli in kadarkoli.

Avtenta je kot odgovor na zahteve vodstev po hitrih, stalno
dostopnih in zaupanja vrednih
podatkih za odločanje ponudila
SAP Analytics Cloud. Gre za pripomoček v oblaku, ki uporabnikom SAP poenostavi pripravo
in prikaz podatkov za odločanje prek vnaprej pripravljenih
poročil, nadzornih plošč in KPI.
»Do zdaj je priprava poročil trajala dan, dva, odvisno od
zahtevnosti. Danes pa to potrebam poslovanja ne zadostuje,
menedžerji zahtevajo nenehno osveževana poročila. To je
omogočeno v SAP Analytics
Cloud, pri tem pa uporabniki
nimajo nobenega dela, poročila so jim vedno na voljo, tudi
na mobilnih napravah,« je razložil Enis Zornić, SAP-svetovalec v podjetju Avtenta.
Ena največjih prednosti je
zagotovo enostavnost uporabe in prijaznost do uporabnikov, ki lahko sami delajo poročila, filtrirajo podatke, izvajajo
medletne primerjave in spremljajo podatke po obdobjih.
V Avtenti ponujajo SAP
Analytics Cloud kot storitev
za fiksno mesečno naročnino.
Prednost je tudi v tem, da je

SHUTTERSTOCK

SAP Analytics Cloud poenostavlja uvedbo najsodobnejših tehnologij in pristopov za izboljšanje odločanja z uporabo naprednih poslovnih poročil in analitike.

možno to BI-orodje uporabiti
res hitro, za spremembe oziroma preoblikovanje poročil pa ni
dodatnih stroškov.
S podatki za odločanje
opremite vsa poslovna
področja
Analitične storitve SAP Analytics Cloud je smiselno uporabljati na vseh področjih, podprtih
s poslovnimi rešitvami SAP,
na primer v financah, pri prodaji, kadrih, v proizvodnji oziroma na vseh področjih, kjer
bi vodstvo želelo spremljati rezultate.
»V prvem koraku pripravimo začetna poročila in analize
za naročnika, nato pa poslovne uporabnike izobrazimo za
samostojno delo. Stvar je tako preprosta, da lahko usposobljen uporabnik pripravi novo nadzorno ploščo ali nov tip
poročila za direktorja v nekaj
urah,« je poudaril Zornić.
Vpogled v prihodnost
poslovanja
To orodje podjetju omogoča
preskok od zgodovinske obrav-

nave poslovanja k ciljno usmerjeni. Tako Zornić: »Ko imamo
narejena poročila, se lahko
posvetimo načrtovanju in napovedni analitiki, ki sta tudi
vključena v storitev. Pri napovedni analitiki gre za vgrajene
algoritme, ki se samodejno učijo na podlagi preteklih podatkov in predvidijo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.«
Prilagojene informacije za
vse vodstvene ravni
SAP Analytics Cloud ponuja
vpoglede, ki so vnaprej nastavljeni glede na raven odločanja.
Upravi zagotavlja hitro pregledovanje ključnih kazalnikov ter
enostavno vrtanje v globino. Direktorjem in vodjem so na voljo
vsebinske nadzorne plošče in
analitične zmožnosti za posamezna poslovna področja. Zaposlenim na operativni ravni so
na voljo poročevalske in analitične zmožnosti, ki so vdelane
v SAP-aplikacije. S tem dobijo
takojšnje informacije za odločanje v povezavi z izvajanjem
trenutnih poslovnih transakcij
oziroma delovnih postopkov.
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podatkovnih centrih delajo s tresočimi se rokami.
""Kaj pa označuje pamet v omrežjih?
Omrežja so bila že prej eden izmed bolj
pametnih delov med gradniki IT-okolij,
a so bila zelo statična, pamet v njih pa
distribuirana. Že pred desetletji so bila
zgrajena na način, ki je omogočal njihovo delovanje tudi ob morebitni odpovedi katerega izmed gradnikov, podobno
kot deluje internet. Prav zato je pamet
v omrežjih porazdeljena. To je sicer zelo dobrodošlo z vidika zanesljivosti delovanja in odpornosti proti napakam,
manj pa za agilnost. Trenutni trend je
zato nasproten, pamet se vse bolj centralizira, tako na ravni posameznih delov oziroma okolij podjetja kot ponudnika storitev. Omrežje danes postaja platforma. Podatkovno opredeljena
omrežja so razdeljena na upravljavski
oziroma kontrolni in podatkovni del.
Končno imamo centralno točko, s katero se pogovarjamo, kaj omrežje ponuja in kaj od njega pričakujemo. To nam
omogoča povsem drugačno raven storitev – aplikacija sama sporoči omrežju,
kako naj se prilagodi njenim potrebam.

""Kaj bo imel slehernik od pametnejših omrežij, bo razliko sploh zaznal?
Bo, in sicer kot boljše delovanje vsega,
kar deluje prek omrežja – torej v spletnem brskalniku, aplikacijah in storitvah. Sodobno omrežje ve, kaj vse se
dogaja v njem, tudi skrbniki omrežja
zato hitreje zaznamo, kaj deluje in kaj
Omrežja z intune ter težave odpravimo, še preden
icijo se bodo
bi jih uporabnik sploh zaznal. Novodobna omrežja so tudi izjemen vir posposobna samodatkov za analitiko, s pomočjo katere
dejno odzivati
lahko podjetja še dodatno optimizirana varnostne in
jo svoje poslovanje. V tem primeru so
druge dogodke.
uporabniki deležni še boljše uporabTISK_tm giga oglas_finance 262x179mm+3mm.pdf
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niške izkušnje.

Vsa omrežja so enako varna,
če so ustrezno zaščitena – to
pomeni, da se v njih uporabljajo šifriranje in zaščitni
certifikati.
""Cisco zadnje mesece govori celo o omrežjih z intuicijo. Za kakšna
omrežja gre?
Ideja predvideva omrežja, ki se bodo
sposobna samodejno odzvati na varnostne in druge dogodke. Gre za visoko avtomatizirana omrežja. Danes skrbniki
omrežja večinoma še vedno upravljamo
ročno. Ker je itijevcev omejeno število,
upravljati pa morajo čedalje več naprav,
je takšen pristop zelo drag in dolgotrajen, večja je tudi verjetnost, da skrbnik
pri delu naredi kakšno napako. Zato je
smiselno del upravljanja prenesti na
sisteme. Skrbnik postavi osnovna pravila, omrežje pa samodejno na podlagi obnašanja uporabnikov, aplikacij in
podatkov skrbi za upravljanje.
""Kako je to videti v praksi?
Omrežje na primer samo prepozna
videoklic in mu dodeli višjo prioriteto in pasovno širino, ga z brezžičnega
premakne na žično omrežje in podobno. To se vse dogaja samodejno in hitro, brez intervencij skrbnikov. Takšne
operativne naloge bodo eno področje,
kjer bomo opazili precejšen napredek.
Drugo pa je področje varnosti.
""Bodo intuitivna omrežja bolj varna?
Da. Podobno kot oblak bodo imela
veliko več procesne moči, zato bodo

lahko prepoznala nenavadno dogajanje, takšne anomalije ovrednotila ter
omejila oziroma odpravila dejanske
incidente. In to občutno hitreje in natančneje, kot smo to sposobni početi
danes. Samo omrežje bo zato postalo
pomemben varnostni mehanizem pri
preprečevanju napadov in zajezitvi aktivnosti napadalcev.
""So za poslovna okolja bolj primerna žična ali brezžična omrežja?
Večinoma se danes uvajajo brezžična omrežja. S stališča varnosti so vsa
omrežja enako varna, če so ustrezno
zaščitena – to pomeni, da se v njih uporabljajo šifriranje in zaščitni certifikati.
Konec koncev je danes vse priklopljeno
na dostopno točko ali usmerjevalnik.
""Kako pa gledate na prihod omrežij 5G?
Omrežja 5G prinašajo kombinacijo
vseh možnih brezžičnih omrežij. Prihaja čista konvergenca. Je pa treba
razumeti, da omrežja 5G niso samo
stvar komunikacije med ljudmi, ampak bodo vplivala na številna področja, najpogosteje se omenjajo samovozeča vozila. Ponudniki tudi obljubljajo fantastične hitrosti prenosa podatkov, čeprav v tem hipu dejanskih potreb po tako radodarni pasovni širini
sploh ni. Vsekakor pa bo velika prednost močno izboljšana odzivnost mobilnega omrežja, predvsem zato, ker
bo predvidljivo.
""Kako hitro bomo dočakali omrežja 5G?
Odvisno od tega, kako hitro bodo uporabnikom na voljo nove rešitve in storitve, ki bodo močno izboljšale njihovo uporabniško izkušnjo. Konferenčni
klic v ločljivosti 4K lahko danes opravite tudi prek omrežja 4G oziroma LTE.

Pa še to je slab primer – po mojih izkušnjah ljudje ne želimo gledati drug drugega, ko se kličemo. Menim, da bo glavna prednost omrežij 5G v tem, da bodo
podjetja imela svoja lastna omrežja 5G
– na primer v veliki stavbi – in bodo, če
bodo tako želela, izkoriščala konvergenco in poenostavljeno prehajanje
med omrežji, ne da bi aplikacija uporabniku nehala delovati.
""Kdaj pa naj se podjetje odloči za
nadgradnjo ali celovito prenovo
omrežja, kje je točka preloma?
Danes je življenjska doba poslovnih
omrežij približno pet let. V tem času tehnologija toliko napreduje, da se
omejena zmogljivost že pozna pri poslovanju. Vzdrževanje je na primer
dražje, vpeljava novih storitev je počasna in podobno. Stara omrežja so tudi manj varna in zato pomenijo tveganje za poslovanje. Pri prenovi omrežja je treba upoštevati tri sklope, in sicer pristopovno omrežje za uporabnike (LAN, WiFi), povezavo lokacij s
centralno lokacijo in ponudniki SaaS
in IaaS (WAN) ter podatkovni center
(SDDC). V idealnem svetu je smiselno zamenjati vse troje hkrati. Za večino je to sicer z investicijskega vidika
neizvedljivo, zato svetujem prenovo
omrežja po tretjinah – na primer vsako leto en sklop.
""Bodo imela pametna omrežja daljšo življenjsko dobo?
Mogoče, a to ni nujno dobro. Že danes
veliko organizacij vztraja s staro opremo. Posebej omrežna oprema v podatkovnih centrih je zelo dolgoživa, kar
pomeni vsaj večje varnostno tveganje.
Kot sem že povedal, bi si morala podjetja in ponudniki po mojem mnenju
prizadevati za petletni cikel zamenjave omrežne opreme.
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prvih 12 mesecev

Za pakete EON veljajo Posebni pogoji paketov EON. Akcijska ponudba velja od 18. 10. 2018 do 31. 7. 2019 ob sklenitvi novega naročniškega razmerja z vezavo 24 mesecev. Redne cene mesečne naročnine
so cene paketov vsakokrat veljavnega cenika, ki se pričnejo obračunavati po poteku 12 mesecev od sklenitve naročniškega razmerja. Ugodnost v višini subvencionirane priključnine in razlike med redno
in akcijsko ceno naročnine se vštevajo v prejeto ugodnost ob vezavi. Cene vključujejo DDV. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o možnostih priklopa, cenah in pogojih ponudbe pozanimajte na
www.telemach.si, na brezplačni telefonski številki 070 700 700 ali na prodajnih mestih Telemacha.

20 Oglasna priloga
KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 22. MAJA DO 20. JUNIJA
Navedeni so naziv in opis,
organizator, mesto, datum in kraj dogodka ter
spletna stran za dodatne
informacije.

Cisco Live! 2019, največje
srečanje uporabnikov opreme
in rešitev podjetja Cisco, Cisco
Systems, San Diego, 9.–13. junija, San Diego Convention
Center (www.ciscolive.com)

European Collaboration
Summ it, največja evropska
konferenca o digitalni preobrazbi, ki pokriva teme, kot so
Microsoft 365, Azure, SharePoint in podobno, Microsoft,
Wiesbaden, 27.–29. maja,
RheinMain CongressCenter (decembrawww.collabsummit.eu)

Microsoft Business Applications Summit, skupna konferenca o Dynamics 365, Power
BI, Excel, PowerApps, Microsoft Flow in Mixed Reality, Microsoft, Atlanta, 10.–11. junija, Georgia World Congress
Center (www.microsoft.com)

Ensuring Cyber Resilience for Industrial & Critical
Infrastructure, seminar na
temo ICS/SCADA-groženj in
zmanjšanja tveganja, CyberX,
Zürich, 29. maja, Zürich Marriott Hotel (https://cyberx-labs.
com/event/seminar-cyber-resilience-zurich)
Data Center 2019, dogodek
na temo praktičnih nasvetov,
kako skrbeti za učinkovito in
varno delovanje podatkovnega centra, Palsit, Ljubljana,
30. maja, Gospodarsko razstavišče (www.palsit.com)
Industrijski forum IRT
2019, predstavitev dosežkov
in novosti iz industrije, inovacij in inovativnih rešitev iz industrije ter za industrijo, ProfiDTP, Portorož, 3. in 4. junija, Kongresni center Hotela Slovenija (www.forum-irt.si)
Business analytics, osemdnevni seminar o poslovni analitiki za poslovne vodje, Housing Co., Ljubljana, 3.–
10. junija, učilnica podjetja
(www.housing.si)
SAP NOW Slovenija 2019,
konferenca o najnovejših
trendih in rešitvah, ki že danes oblikujejo prihodnost,
SAP Slovenija, Brdo pri Kranju, 4. junija, Kongresni center Brdo (https://events.sap.
com)
Pametno poslovanje med
planom in realizacijo, 13.
strokovno in poslovno srečanje podjetja, MIT informatika,
Cerklje na Gorenjskem, 5.
junija, Dvor Jezeršek (https://
mit-ing.si)

BIM Forum 2019, dogodek o
digitalizaciji gradbene panoge in tehnologijah BIM, CGS
Labs v sodelovanju s Slovenskim združenjem za informacijsko modeliranje v gradbeništvu (SiBIM), Bled, 11. junija, Grand hotel Toplice (www.
cgs-labs.si)
HIMSS Europe 19 & Health 2.0, konferenca o digitalnem zdravju, HIMSS Europe, Helsinki, 11.–13. junija,
Messukeskus Helsinki Expo
& C onvention Centre (www.
himsseuropeconference.eu)
INT 2019 – INFOSEC New
Technologies, konferenca o
novih rešitvah in novih tehnologijah, Palsit, Nova Gorica,
12.–14. junija, HIT hotel Perla
(palsit.com)
Microsoft Inspire, letna konferenca, na kateri se Microsoft
in partnerji povezujejo, sodelujejo in se učijo, kako pospešiti digitalno preobrazbo ter
uspeh svojih strank, Microsoft, Las Vegas, 14.–18. junija, Mandalay Bay Convention
Center (microsoft.com)
32nd Bled eConference,
mednarodna konferenca o
elektronskem poslovanju,
Fakulteta za organizacijske
vede, Bled, 16.–19. junija, Hotel Golf (www.bledconference.org)
Living bits and things 2019,
vodilni mednarodni IoT-dogodek, že 9. po vrsti, z najdaljšo tradicijo v regiji SVE,
Bled, 17.–19. junija, Hotel
Golf (www.livingbitsandthings.com)

Infotech, mednarodna IKT-
konferenca in razstava, ASIT,
Aranđelovac, 5. in 6. junija, Hotel Izvor (www.infotech.
org.rs)

Programiranje IoT Bootcamp, petdnevni seminar
za IT-strokovnjake, Housing
Co., Ljubljana, 17.–21. junija, učilnica podjetja (www.housing.si)

All About Automation, regionalni sejem industrijske avtomatizacije, IIoT, varnosti in
standardov, Untitled Exhibitions, Essen 5. in 6. junija, Messe Essen (allaboutautomation.de)

OTS 2019, 24. konferenca o
sodobnih tehnologijah in storitvah, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 18. in 19.
junija, prostori FERI (www.
ots.si)

CEO 2020 – poznavalec kibernetske varnosti, dogodek o tem, kaj morajo odločevalci v podjetju vedeti o kibernetski varnosti, Časnik Finance in NIL, Ljubljana, 6. junija, hotel Lev (www.cyber-security.si)

Kaspersky dan industrijske
varnosti, konferenca o zaščiti industrijske avtomatizacije, Kaspersky Lab – Diss, Zreče, 19. junija, Terme Zreče
(http://kaspersky.diss.si)

Diggit 2019, 8. slovenska konferenca o digitalnih komunikacijah, Marketing Magazin in
TSmedia, Ljubljana, 6. junija, Gospodarsko razstavišče
(www.diggit.si)

Ensuring Cyber Resilience for Industrial & Critical
Infrastructure, seminar na
temo ICS/SCADA-groženj in
zmanjšanja tveganja, CyberX,
Amsterdam, 19. junija, Tobacco Theater (https://cyberx-labs.com)
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Pametno
poslovanje gradi na
kakovostnem ERP
Podjetja se bolj kot kdaj
prej pri poslovanju naslanjajo na podatke in informacije, ki jih pridobijo iz
svojih poslovnih informacijskih sistemov ERP. Poleg tega se zavedajo, da je
pomemben tudi način izvajanja poslovnih procesov, vse do ravni posameznega delovnega postopka, ne glede na to, ali se izvaja v proizvodnji ali v režiji.
»Uspešno poslovanje v osnovi pomeni, da mora podjetje
delati prave stvari, s katerimi
ustvarja dobiček. Seveda pa
mora za doseganje čim večje razlike v ceni te stvari delati tudi po pravi poti, torej učinkovito in s čim manj napak,« je
povedala Marjeta Povalej, direktorica podjetja MIT informatika.
Kot je dodala, mora kakovosten poslovnoinformacijski sistem naslavljati celotno
poslovanje. Ne samo v smislu
vsebinske podpore oziroma
posameznih poslovnih funkcij, ampak tudi, kako v resnici bo podjetje delovalo – od tega, kako bodo zaposleni individualno izvajali svoje naloge,
do tega, kako se bodo odločali
in sodelovali.
Začne se pri načrtovanju
Vsako podjetje pred prehodom
v nov poslovni ciklus pripravi
podroben načrt, bodisi da gre
za letni poslovni načrt bodisi
za srednjeročni gospodarski
načrt. »Zelo pomembno je, da
lahko v okviru poslovnoinformacijskega sistema prenesemo
poslovne cilje v operativno načrtovanje različnih aktivnosti,
od prodaje, nabave in proizvodnje do kadrov ter izvajanja storitev, naložb in projektov,« je
poudarila Povalejeva.
Prek povezave operativnega načrta z realizacijo, ki se
spremlja v posameznih programskih modulih ERP-sistema, podjetje sproti odkriva anomalije in ukrepa. Proizvodna podjetja lahko takšen načrt povežejo z monitoringom proizvodnje, kar po-

Načrtovanje proizvodnje v povezavi z načrtovanjem nabave in dobave po sistemu just-in-time
lahko pripomore k povečanju produktivnosti za
30 odstotkov, brez novih naložb v proizvodne
zmogljivosti.
""Marjeta Povalej, direktorica podjetja MIT informatika

Dogodek: Pametno poslovanje med načrtom in izpeljavo
""Podjetje MIT informatika bo 4. junija organiziralo 13. strokovno srečanje, na katerem bodo
predstavili, kako podjetje z informacijami iz poslovanja in učinkovitimi digitalnimi postopki izvaja prave stvari po pravi poti. Letošnji dogodek
so posvetili dobrim praksam pri upravljanju poslovanja od prodaje in nabave do proizvodnje in
financ. Udeleženci bodo spoznali nove rešitve in

meni, da v realnem času pridobijo informacije, kako poteka
izvajanje delovnih nalogov do
posameznih faz natančno in
kako se sprošča proizvodnja.
»Načrtovanje proizvodnje v
povezavi z načrtovanjem nabave in dobave po sistemu
just-in-time lahko pripomore
k dvigu produktivnosti za 30
odstotkov, brez novih naložb
v proizvodne zmogljivosti,« še
pravi Marjeta Povalej.
Prodajna služba lahko proste zmogljivosti prodaja po višji ceni za posle s kratkimi roki
dobave ali pa začne sprejemati
kompleksnejša naročila z večjo
razliko v ceni.
Spremljanje posla do
odpreme
S sistemom ERP, kot je MIT
Orkester, proizvodna podjetja obvladujejo vse faze poslovnega procesa. V modulu
za CRM podpirajo trženje in
spremljajo aktivnosti v povezavi s strankami vse do poprodajnih storitev. Upravljanje
prodajnega posla, ki se v sistemu začne že s pripravo ponudbe, poteka na enem mestu, od priprave tehnologije
in spremljanja delovnih nalogov v proizvodnji do prenosa izgotovljenih izdelkov v

pristope, od načrtovanja poslovanja in proizvodnje do brezpapirnega in mobilnega poslovanja
ter vdelanih analitičnih zmožnosti.
Kot pravijo v MIT informatiki, predstavljene rešitve in dobre prakse omogočajo hitro in učinkovito
odločanje ter pravočasno izvajanje ukrepov, zaradi katerih podjetje bolj stabilno posluje in izboljša
kondicijo za rast in razvoj.

izhodno skladišče in v odpremo. Vzporedno s tem se obvladujeta nabava in materialni tok od vhodnega skladišča
do medfaznih zalog in skladišča gotovih izdelkov. V sistemu je poskrbljeno za popoln
nadzor nad dobičkonosnostjo
poslov, saj ponuja izdelavo in
simuliranje kalkulacij, tako
pred- in pokalkulacij kot tudi
vmesnih kalkulacij za nadzor
nad uspešnostjo izvajanja posameznega posla.
Podpora za učinkovito
proizvodnjo
Doseganje visoke produktivnosti je odvisno predvsem od
skupne učinkovitosti strojev in
naprav, h kateri dober sistem
ERP prispeva po več poteh.
Eno je podpora vzdrževanju,
kjer se z okrepitvijo preventivnega vzdrževanja precej poveča razpoložljivost proizvodnih
sredstev, drugo pa so podporni procesi, ki segajo od nabave do upravljanja kadrov. »Za
učinkovito in vitko proizvodnjo je glavni pogoj kakovosten nabavni proces, pri čemer
mora biti financiranje nabave
čim bolj stabilno. Tukaj pridemo do obvladovanja finančnega toka, kar je nujno, če hoče
podjetje pravočasno poravna-

vati svoje obveznosti do dobaviteljev in dosegati ugodne nabavne cene,« je poudarila Povalejeva.
Pri poslovanju v zahtevnih
gospodarskih razmerah in povečevanju obremenitev so ljudje odločilnega pomena. Sama
kadrovska funkcija se mora
razbremeniti rutinskih opravil, kot so razpisi, zaposlitveni
postopki, priprava podatkov za
obračun plač, vročanje dokumentov …, da se lahko posveti
razvoju kadrov in voditeljstva
ter usklajevanju kompetenc s
strategijo podjetja. Podobno je
tudi na drugih segmentih režije, kjer se z uvajanjem digitalnih postopkov in brezpapirnega poslovanja izboljša pregled
nad poslovanjem, pospešijo
postopki in zmanjšajo napake, na primer pri potrjevanju
nabavnih zahtevkov in prejetih računov.    
Kakovosten sistem ERP je
danes pravzaprav precej več
od transakcijskega sistema,
kot smo ga poznali še pred nekaj leti. Vse bolj vstopa na področje mehkih dejavnikov poslovanja in rabi kot vir resnice
za podporo pri odločanju na
strateški in operativni ravni
kakor tudi za napovedovanje
prihodnosti.
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INTERVJU Jovan Glamočanin, direktor Lenova Slovenija in regije Adriatik v družbi Lenovo

Cilj je delati pametneje, ne pa več

""Medtem ko večina podjetij govori o digitalni transformaciji, Lenovo še naprej poudarja inteligentno
preobrazbo. Za kaj pravzaprav gre?
Mislim, da je naš generalni direktor Jang Juančing to najbolje
pojasnil: gre za neomejen potencial četrte industrijske revolucije, ki se uresničuje s pomočjo umetne inteligence. Naročanje pice prek zvočnika, odklepanje vrat s pogledom in avtomobil, ki vas samodejno pripelje in parkira v garažo, so le nekateri primeri, ki kažejo na sposobnosti umetne inteligence. A
smo šele na začetku. Inteligentna preobrazba ne bo le poskrbela za pametnejše domove
in učinkovitejše pisarne, temveč bo tudi povsem spremenila vrednostno verigo v vsaki industriji. Inteligentna preobrazba je simbol preobrazbe našega sveta – hitre in velike spremembe so nas v samo 200 letih
pripeljale od parnega stroja do
interneta. Globalno gospodarstvo se je v samo dveh stoletjih
povečalo za skoraj 450-krat in
se ne namerava ustaviti. Tudi
mi se ne nameravamo.
""Kako bomo občutili to preobrazbo?

nje in upravljanje programskih
aplikacij AR in VR v več operacijskih sistemih, storitvah v oblaku in napravah, skratka, pomaga jim povečati produktivnost zaposlenih.

Inteligentna preobrazba ne bo le poskrbela
za pametnejše domove in učinkovitejše
pisarne, temveč bo tudi
povsem spremenila
vrednostno verigo v
vsaki industriji.
BOJAN STEPANČIČ

Jovan Glamočanin, direktor Lenova Slovenija in regije Adriatik v družbi Lenovo, ima reden vpogled
v projekte digitalne preobrazbe. V času, ko poslovanje podjetij postaja pretežno digitalno in mobilno,
Lenovo spet potrjuje svojo vizijo inteligentne preobrazbe in ljudem ter poslovnim okoljem prinaša
več preprosto pametnejših
tehnologij.

Preobrazba bo na različne ljudi in podjetja različno vplivala. Vendar sem prepričan, da
bo revolucija, ki je pred nami,
spremenila delo in življenje v
obliki, ki si je ni mogel predstavljati nihče v 18. stoletju ali pa
celo pred 18 meseci. IT ni več
samo informacijska tehnologija, je inteligentna transformacija – preobrazba, ki jo poganjajo množični podatki, oblaki in
umetna inteligenca.
""Med trendovskimi besedami ste pozabili omeniti internet stvari.
Ne gre le za trende. Spremembe so resnične. Velik preskok je
prinesel prehod z v internet povezanega računalnika na mobilni internet, danes pa doživljamo še en velik skok – z mobilnega interneta na pametni internet. Danes računalniški oblak omogoča napravam, kot
so osebni računalniki, pametni telefoni, pametni zvočniki,
pametni televizorji in AR- ter
VR-očala, da nam zagotavlja-

jo vsebino in storitve. Evolucija se ne ustavlja. Navsezadnje
bo skoraj vse okoli nas postalo
pametno in povezano z vgrajenimi računskimi, pomnilniškimi in omrežnimi zmogljivostmi. Tehnologija bo vsenavzoča – tako kot je danes električna energija.
""Kaj o internetu stvari menijo vaše stranke, ga uporabljajo?
V izhodišču je uporaba interneta stvari neomejena. Pri Lenovu želimo spodbuditi učinkovitost na delovnem mestu in omogočiti nove poslovne modele. Na nedavnem dogodku Accelerate smo prikazali najnovejše rešitve v ekosistemu ThinkIoT, ki so usmerjene predvsem v realne potrebe
strank. Med njimi so zmogljive robne računalniške naprave, kot so ThinkCentre Tiny ali
popolnoma novi ThinkCentre
Nano IoT, EPC300, kot tudi vrsta senzorjev, vključno z zmogljivimi pametnimi kamerami,

osvetlitvijo, ki se odziva na gibanje, pametno blagajno, opremljeno s tehnologijama strojnega vida in prepoznavanja obrazov. Izdelujemo naprave, ki so
sposobne hitro zaznati in posredovati informacije, da lahko
ljudje sprejemajo inteligentne
odločitve, pa naj bo to v skladišču ali na razstavnem prostoru.
""Kako bo ta nova stopnja avtomatizacije vplivala na povprečne ljudi?
Verjetno ste že slišali, da moramo delati pametneje, ne pa
več. Prav to poskušamo doseči z vsemi našimi izdelki, storitvami in rešitvami. Želimo izboljšati življenje vseh državljanov in ne le podjetniško okolje.
Na primer: razvili smo prototip
povsem avtomatizirane blagajne, ki že deluje kot pilotni program v Lenovovem središču
v Pekingu. Lastniki trgovin iz
opeke bodo kmalu lahko pozabili na dolge čakalne vrste in se
izognili napakam pri zaračunavanju. Kupci bodo izdelke da-

Mobilni CRM dviguje
prodajo na novo raven
Tržniki so običajno veliko
na poti: na obiskih pri kupcih sprejemajo nova naročila, ohranjajo stike in negujejo odnose z že pridobljenimi strankami. Hkrati morajo redno skrbeti tudi za spremljanje povpraševanja, pridobivanje novih poslov in
iskanje novih priložnosti.
Prvi del zahteva veliko časa zunaj pisarne, drugi pa je še pred
nedavnim zahteval veliko časa
v pisarni. Danes to ne velja več.
Mobilni CRM namreč tržnikom omogoča optimalno porabo časa in energije, saj imajo najpomembnejše orodje za
prodajo – CRM – ves čas s sabo,
na svojem mobilnem telefonu.
Podobno kot pri klasičnem
je tudi pri mobilnem CRM zelo
pomembno izbrati takšnega, ki

se lahko prilagodi potrebam
konkretnega podjetja. Le če
imajo tržniki v rokah orodje, ki
je popolnoma prilagojeno njihovemu načinu dela, so lahko zares učinkoviti in uspešni.
Prednosti mobilnega CRM
Dostop do informacij o
strankah in prodajnih aktivnostih kjerkoli in kadarkoli: Tržniki lahko na mobilnih
telefonih v vsakem trenutku
enostavno dostopajo do vseh
informacij o kupcu ali potencialnem kupcu, o nakupih, preteklih in načrtovanih dejavnostih, do finančnih podatkov...
Prihranek časa: Ker imajo
tržniki CRM vedno v žepu, lahko opombe, aktivnosti in zapisnike sestankov vanj vpisujejo
sproti. Komercialist na terenu
lahko na primer vpiše naroči-

lo v mobilni CRM, v istem trenutku pa v odpremi že vedo,
kaj in komu je naročilo namenjeno. Še preden je prodajni
sestanek končan, je lahko naročeno že na poti.
Krajši prodajni cikli: Mobilni CRM skrbi tudi za to, da
tržniki ne pozabijo poklicati
potencialnih strank in da imajo vedno pregled nad svojim
prodajnim lijakom. Prodaje se
lahko zato lotevajo učinkoviteje, pametneje in bolj natančno.
Boljše sodelovanje prodajne ekipe: Mobilni CRM
omogoča deljenje informacij v
realnem času. Tako lahko celotna prodajna ekipa vidi vse
podatke o povpraševanjih in
načrtovanih aktivnostih. To je
zlasti pomembno takrat, ko v
prodajnem procesu sodeluje
širša ekipa.

Znižanje prodajnih stroškov: Prodajna ekipa prihrani
veliko časa in poti, saj lahko do
pomembnih podatkov dostopa
kjerkoli in kadarkoli.
Večje zadovoljstvo kupcev: Tržniki (in drugi zaposleni) z mobilnim CRM postanejo odzivnejši, bolje pripravljeni odhajajo na sestanke in so
opremljeni z veliko več znanja,
saj imajo vse informacije vedno
pri sebi. Kupci so zato bolj zadovoljni in zvesti.
Ker se uporaba mobilnih
naprav hitro povečuje, morajo podjetja svojim tržnikom
zagotoviti ustrezna mobilna
prodajna orodja, ki so prilagojena njihovim potrebam,
ter jim zagotavljati najboljšo
mogočo podporo. Le tako lahko tržniki največ časa posvetijo – prodaji.

li v košaro, ob izhodu iz trgovine pa se jim bodo samodejno
zaračunali.
""Sliši se kot znanstvena fantastika. Zelo aktivni ste tudi
na področju obogatene in
navidezne resničnosti (AR
in VR). Kako daleč je raba
tovrstnih očal v poslovnih
okoljih?
Sodobna podjetja stalno iščejo
konkurenčne prednosti, zato
stavijo tudi na tehnologijo. Lenovo že vrsto let raziskuje področje AR in VR. Pred kratkim
smo ustvarili novo blagovno
znamko in istoimensko platformo ThinkReality, ki je zasnovana tako, da podjetjem pomaga
pri uporabi aplikacij AR na različnih področjih: na primer pospeši in olajša prenos informacij, skrajša čas popravil, odpravi napake, racionalizira kompleksne delovne postopke, izboljša kakovost usposabljanja,
omogoča boljše sodelovanje in
ustvarjanje prihrankov. Platforma podjetjem olajša uvaja-

""Prejšnji teden je Lenovo
svet šokiral s predstavitvijo
prototipa prenosnika, sestavljenega iz prepogljivega zaslona. V svetu pametnih telefonov se ta inovacija še ni izkazala, bo pri vas drugače?
Izdelava uporabnega prepogljivega zaslona je velik tehnološki
izziv, a hkrati tudi draž. Gre za
velik inženirski dosežek, pod
katerega bi bili radi podpisani vsi v industriji. Novi zastavonoša iz družine ThinkPad X1 bo
imel prepogljiv zaslon OLED,
ki bo deloval kot zaslon, tablica in tipkovnica hkrati. To je še
dodaten dokaz, da imamo ene
najboljših inženirjev in proizvodnih zmogljivosti v industriji.
""S kakšnimi izzivi pa se srečujete, ko poskušate podjetja
prepričati za uporabo vseh
teh novosti? Kaj jih prepriča?
Podjetja se zavedajo, da morajo
za rast in uspeh vlagati na različnih ravneh. Podatki, sistemi
in stroji morajo delati. Lenovo
je idealen tehnološki partner,
saj pri nas dobijo vse na enem
mestu – od preproste računalniške miške do podatkovnega
centra. Velika prednost je tudi
ta, da veliko pozornosti namenjamo varnosti poslovanja. Lenovo ThinkShield je celosten
nabor varnostnih storitev, programske in strojne opreme, ki
varujejo celoten življenjski cikel naprav in rešitev, od njihovega razvoja do ukinitve. Logotip Lenovo je zagotovilo za
mirnejši spanec v teh tehnološko turbulentnih časih.
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Po pameti v 5G
Ponudniki internetnega dostopa bodo vse bolj krojili digitalno
krajino; o tem, kakšna je prihodnost telekomunikacij, še posebej
v luči pete generacije mobilnih omrežij, smo se pogovarjali z
Adrianom Ježino, predsednikom poslovodstva v družbi Telemach
""Omrežja 5G so vroča tema.
Kaj je tako novega, gre samo
za večjo hitrost prenosa ali je
še kaj drugega?
Vse, kar je novo, pritegne pozornost. Tu je najprej piar, ki
ustvarja zgodbe. Svet hlepi po
novih zmogljivostih in podatkih, ki jih omogočajo vedno nove tehnologije. Hlepi – mislim
na megapolise, kot so Tokio,
New York ..., kjer je preprosto toliko milijonov ljudi, da jim
zdajšnje tehnologije niso dovolj.
Ali je to primerno za Slovenijo,
zdaj, maja 2019? Proizvajalci
tehnologij to spodbujajo, saj se
jim odpira nov poslovni ciklus.
Poleg tega novi potencialni poslovni modeli vznemirjajo domišljijo. Nekateri se bodo uveljavili, drugi ne, vendar že zdaj
ustvarjajo zanimanje in pritisk,
da bi se čim hitreje uveljavili.

Nadgrajujemo jedrno
omrežje, vsa strojna
oprema, antene, vse,
kar postavljamo na
novo, je pripravljeno
za 5G.

""Hočete reči, da v Telemachu že razmišljate o ponudbi
industrijskih rešitev na 5G?
Veliko razmišljamo o tem, osredotočili smo se tudi na poslovni
segment, predvsem na klasične telekomunikacije in osnovne IKT-storitve. Z industrijskimi rešitvami se še ne ukvarjamo, predvsem zato, ker v Sloveniji realno ni proizvodnih zmogljivosti oziroma tovarn, ki bi se
želele avtomatizirati na 5G. To
je namreč glavno vprašanje –
živeti v Porenju ali nekje, kjer
je Volkswagen? Samo če avtomatizirate Volkswagen, imate
poslovni primer za deset Slovenij. Po drugi strani je vprašanje
glede proizvodnih zmogljivosti
Slovenije tudi, ali za avtomatizacijo res potrebujejo 5G ali se
to lahko izvede s kakšnimi drugimi komunikacijskimi sredstvi. Gotovo nekaj pionirskih
poskusov bo, ampak preprosto mislim, da smo v Sloveniji še
nekaj let od tega. Fokus trenutno prenašamo drugam, razmišljamo strateško, čeprav po
drugi strani vse nove tehnologije, vključno s 5G, spremljamo
in testiramo.

JAKOB ŽORŽ

Za nekatere od teh poslovnih
modelov, na primer za pametne števce, je dovolj že 4G, medtem ko za avtonomna vozila nisem prepričan, da bo 5G, takšen, kot je zdaj, dovolj. Mislim,
da bo pamet še nekaj časa v avtu in se ne bo naslanjala na pamet omrežja. Za kaj takega bo
moralo preteči še precej časa. Tudi pri računalnikih je bila, recimo, najprej pamet v računalniku, nato je šla v oblak.
Vendar za čisto običajne storitve pamet še ni v oblaku. Odpira se torej nov svet, na katerega bi raje gledal skozi prizmo
industrijske revolucije 4.0, katerega sestavni del je.

Eno glavnih vprašanj
je, kako se bo
slovenska država
umestila na dražbi
za frekvence, jo bo
zanimalo, da se čim
prej razvije omrežje
5G ali da proda
frekvence za čim več
denarja.

""Ali ste že kaj konkretno naredili na področju 5G?
Da bi delala takšna mreža, je
treba poskrbeti za veliko stvari. Jedrno omrežje se mora
nadgraditi na 5G. Same bazne
postaje morajo biti strojno pripravljene na 5G, antene morajo biti nove. Zdaj že nameščamo antene, ki bodo podpirale
700-megaherčni frekvenčni
pas, ko se bo pojavil. Zaradi količine podatkov bo treba vse te
bazne postaje priključiti na optično omrežje in močno dvigniti mikrovalovne zmogljivosti.
Manjkajo frekvence, ki jih mo-

ra dati država, manjkajo telefoni in naprave, ki bi to podpirale.
Na slovenskem trgu ne morete
kupiti niti enega telefona, ki bi
imel podporo za 5G. Torej, tega nima še nihče. Lahko se kupi le kombinirana namestitvena mobilna naprava, ki to podpira. Res gre za tehnologijo na
zelo zgodnji stopnji.
""Kaj torej zdaj delate?
Nadgrajujemo jedrno omrežje, vsa strojna oprema, antene, vse, kar postavljamo na novo, je pripravljeno za 5G, ko načrtujemo moč električnega toka, upoštevamo nove zahteve, ko priključujemo optiko,
prav tako. Velik del investicije
je torej hkrati tudi v to prihajajočo tehnologijo. Seveda pa to
ni končna rešitev, ki bi jo jutri
prižgali in bi vse kar delovalo.
Vse, kar delamo zadnjih nekaj
let, je tudi za 5G, kar pomeni,
da nam tehnologije ne bo treba menjati. Čakamo tudi na poslovni primer, da se stvari spustijo naprej. Izvajamo interna testiranja, igramo se s tehnologijo, za komercialno ponudbo pa
so najprej potrebne frekvence.
""Torej je do tja še daleč?
Eno glavnih vprašanj je, kako
se bo slovenska država umestila na dražbi za frekvence, jo bo

zanimalo, da se čim prej razvije omrežje 5G ali da proda frekvence za čim več denarja. To
je zelo pomembno vprašanje.
Vprašanje je tudi, kako dobro se lahko 5G izkoristi glede
na gostoto prebivalstva v državi, kot je Slovenija, saj prinaša
precej večje zmogljivosti. Gotovo bo prišlo do tega, ampak
danes povprečni uporabnik na
mobilnem telefonu prenese od
11 do 12 gigabajtov podatkov na
mesec. Hitrost prenosa od 20
do 30 megabitov na sekundo
je za aplikacije povsem dovolj.
""Ali torej potrebujemo gigabitno hitrost na telefonu, latenco 0,2 milisekunde in toliko večji prenos?
Takšnih povprečnih uporabnikov zdaj v Sloveniji še ni. Gre za
vprašanje kokoši in jajca. Morda je treba stvar potisniti naprej preprosto zato, da se začne
digitalna ekonomija. Menim,
da je koristno za državo, da
se zgradi infrastruktura in da
potem ljudje najdejo poti, kako jo izkoristiti. Ko smo imeli dial-up, nihče ni razmišljal o
tem, kaj bi lahko bilo drugače
ali boljše.
""Se pravi, da je na potezi
država?
5G bo odprl velike možnosti,

vendar bo s komercialnega vidika to naložbo zelo težko zapreti. Zato so nekatere države
v svetu že naredile prve korake, na primer da ponudnikom
prvih pet let ni treba ničesar
plačevati, ampak morajo pokriti določeno število krajev. Ali da
bodo zaračunavali simbolično
ceno za frekvence, ob pogoju,
da se zgradi omrežje, ali, recimo, da jim bodo v primeru
gradnje omrežja na ruralnih
območjih vrnili plačilo nadomestila za uporabo frekvenc.
Veliko je modelov, vsi pa so namenjeni pospeševanju gradnje
omrežja, da bi prebivalstvo in
gospodarstvo čim prej dobili
nove storitve. Imamo eno najboljših 4G-omrežij v Sloveniji in
gotovo bomo našim uporabnikom pravočasno ponudili vse,
kar pričakujejo. Ali bo država
zastavonoša ali ne, glede na to,
da so naložbe zelo velike, pa je
odvisno od uresničevanja državne digitalne strategije.
""Telemach izvira iz kabelske televizije, že dolgo ste
v tem poslu. Pravkar ste
močno povečali hitrosti v fiksnem omrežju. Ali načrtujete tudi kakšne nove storitve?
Brez infrastrukture ne moreš
ponuditi nobene storitve. Infrastruktura je temelj vsega in
vanjo letno vlagamo več deset
milijonov evrov, zato se danes
ponašamo z najbolj razvitim
in tehnološko dovršenim GIGA-omrežjem. Veliko delamo
pri infrastrukturi, veliko vlagamo v mobilno omrežje in v
zaposlene, v njihovo izobraževanje, zaposlovanje novih ljudi ter v dvig kompetenc na ravni podjetja in celotne skupine.
Na teh temeljih gradimo storitve. Še pred temi storitvami
pa je pomembno, da ohranjamo operativno kakovost tega,
kar počnemo. Gre za tisoče malenkosti, ki jih občuti uporabnik. Vsi operaterji po svetu doživljamo izpade, naše temeljno

načelo je, da jih čim prej odpravimo in tudi tako omogočimo
najboljšo uporabniško izkušnjo. Operativna raven je zelo
pomembna, zato vanjo veliko
vlagamo, saj želimo biti v tem
segmentu daleč najboljši. Na
to se potem naslanjajo storitve
– podatki, mobilne komunikacije … Prepoznavni smo po videostoritvah, vsaj enako se želimo pozicionirati tudi kot širokopasovni ponudnik. Zato želimo imeti najboljši internet. To
je tisto, kar tudi uporabniki v
Sloveniji opazijo.
""Kaj pa na področju vsebine? Očitno ste z Eonom zadeli v polno.
Naša skupina je zelo močna
tudi v produkciji in distribuciji vsebine, pri čemer vključuje znanje z vsega sveta. Podobno kot Apple in Google, ki delata programsko opremo za ves
svet, smo z Eonom pridobili resen produkt za regijo, ki je za
vse enak, ki je večjezični in večoperaterski. Ko se pojavi nadgradnja, je na voljo za milijone
uporabnikov v regiji. Imamo izkušnje v petih državah, ko nekdo želi nekaj novega, dobimo
tudi mi to zmožnost. Posodobitve so na voljo vsakih nekaj
mesecev in menim, da nam z
razvojem novih različic lokalni ponudniki ne bodo prišli niti blizu. Težko se je bojevati z
Amazonom Fire, vendar smo
kot skupina dovolj sposobni in
imamo dovolj vrhunskih razvijalcev – več kot sto v Sloveniji in Srbiji –, da lahko ponudimo storitve, ki so primerljive
ali celo enake kot storitve globalnih ponudnikov, kot sta Netflix in Amazon, le da so prilagojene lokalnim uporabnikom,
da imajo slovenski uporabniški
vmesnik, premium in lokalne
kabelske programe ter slovenske podnapise. Velika podjetja o Sloveniji ne razmišljajo.
Mi razmišljamo o vsakem prebivalcu in to je naša prednost.

Prepoznavni smo
po videostoritvah,
vsaj enako se želimo
pozicionirati tudi
kot širokopasovni
ponudnik. Zato
želimo imeti najboljši
internet.
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Kako za petino znižati
stroške tiskanja
bljane. Ponudnik je v nekaj obiskih pri stranki temeljito analiziral tiskalniško okolje ter izdelal načrt prenove in posodobitve, pri čemer je upošteval delovno okolje in procese, dokumentni tokokrog in druge zahteve uporabnikov.

V podjetju Summit avto
ugotavljajo, da je tiskanje
v obliki storitve cenejše in
bolj zanesljivo, predvsem
pa udobno.
Summit avto, eden največjih
in najmodernejših avtomobilskih prodajno-servisnih centrov v Sloveniji, je opravil temeljito tiskalniško preobrazbo. V
podjetju, kjer letno izpišejo več
kot 390 tisoč dokumentov, so
povsem prenovili tiskalniško
okolje in s pomočjo ponudnika uvedli tiskanje kot storitev.
Odločitev za prenovo tiskalniškega okolja je bila v podjetju, kjer je imel skoraj vsak zaposleni svoj tiskalnik, pogosto
različnih proizvajalcev, samoumevna.
Želja: nižji strošek tiskanja
na dokument
»Pri prenovi tiskalniškega okolja je bila glavno vodilo racionalizacija poslovanja. Želeli smo
znižati strošek tiskanja na posamezen dokument, posledično pa tudi doseči manj odpadkov in boljšo skrb za okolje. Ker
je bila predlagana rešitev celostna, sam postopek zamenja-

""»Spremembo so uporabniki sprejeli z navdušenjem. Všeč
jim je, da so nove naprave precej zmogljivejše, zanesljive in
bolj intuitivne za uporabo,« je povedal Tadej Gerič, direktor
poprodaje v podjetju Summit avto.

ve tiskalnikov pa ni vplival na
vsakodnevno poslovanje, je bila odločitev za prenovo preprosta,« je povedal Jaka Kavčič, direktor podjetja Summit avto.

V podjetju so nato opravili
analizo ponudnikov tiskanja
kot storitev ter na podlagi zahtevanih meril in referenc izbrali podjetje Xenon forte iz Lju-

CEO 2020 poznavalec
kibernetske
varnosti

Manj naprav delo opravi
hitreje
Nekdaj 27 tiskalnikov je nadomestilo 19 večopravilnih
naprav, ki so nameščene po
oddelkih in pri ključnih uporabnikih. Podjetje se je odločilo za predajo področja tiskanja
v zunanje izvajanje že omenjenemu specializiranemu ponudniku, ki je poskrbel tudi za integracijo novega tiskalniškega
okolja z zalednimi sistemi. Za
prenovo in prilagoditev izbrani storitvi upravljanja tiskanja
je podjetje potrebovalo le dva
meseca, fizična zamenjava tiskalnikov in konfiguracija sistema pa sta bili izvedeni v petih dneh.
»Glavna želja je bila poenotenje tiskalniškega okolja, želeli smo si tudi kakovostnih
naprav, saj te delovni procesi in
uporabniki tako rekoč vsak dan

postavljajo na preizkušnjo. Poleg nizkih stroškov tiskanja je
za nepretrgano delo zaposlenih zelo pomemben tudi hiter
in učinkovit servis, veliko vlogo pri izbiri rešitve pa je imel tudi nezahteven prehod za uporabnike,« je pojasnil Tadej Gerič, direktor poprodaje v podjetju Summit avto.
Tiskanje, prilagojeno
procesom in dokumentom
Prenova tiskalniškega okolja
je prinesla tudi optimizacijo tiskanja, saj so zmogljive večopravilne naprave in napredna
programska oprema omogočili temeljitejše prilagoditve tiskanja. Optimizacija se je tako
lotila posameznega delovnega
mesta in delovnih nalog, povezanih z dokumenti. V projektu
prenove so s svojimi zahtevami, željami in predlogi sodelovali vsi zaposleni, ki uporabljajo tiskanje.
V podjetju Summit avto po
prenovi tiskalniškega okolja
zadovoljno ugotavljajo, da je
njihovo delo zdaj lažje, saj je
samo tiskanje hitrejše, dokumenti zaupne narave so varni
pred nepooblaščenimi pog-

ledi, programska oprema pa
omogoča številne napredne
funkcije – na primer skeniranje
in optično branje dokumentov
po e-pošti ali v dokumentni sistem. »Spremembo so uporabniki sprejeli z navdušenjem.
Všeč jim je, da so nove naprave precej zmogljivejše, zanesljive in bolj intuitivne za uporabo,« je povedal Gerič.
Izračun, ki izvabi nasmeh
na ustnice
Podjetje je s predajo tiskalniškega okolja v upravljanje ponudniku ustvarilo precejšnje
prihranke. »Tiskanje kot storitev je postalo predvidljiv mesečni strošek. Vanj sta že všteta najem in vzdrževanje naprave, variabilni del je odvisen le
od dejanskega števila izpisov. A
ugodna cena tako za črno-beli kot barvni tisk pomenita, da
so se celotni mesečni stroški, ki
so povezani s tiskanjem, znižali
za okoli 20 odstotkov, kar je izredno ugodno. S ponudnikom
smo zelo zadovoljni, podpisali
smo petletno pogodbo,« je številke, ki zelo zanimajo tudi druga podjetja s tiskalniškimi izzivi, sporočil Kavčič.

RAZBREMENITE
SVOJ IT ODDELEK

6. junija 2019 med 9.00 in 12.40, hotel Lev, Ljubljana
Vodstva podjetij se čedalje bolj zavedajo, da postaja kibernetska
varnost strateška naloga. Vendar, ali imajo vodilni v podjetju vse
odgovore za učinkovito reševanje?
•
•
•
•
•

Kako lahko preprečimo naraščajočo grožnjo?
Kako moramo spremeniti naše procese?
Kaj je treba spremeniti z vidika kulture organizacije?
Katere tehnologije lahko pomagajo pri zagotavljanju večje
varnosti?
Kako zagotoviti ustrezno stopnjo zaupanja?

Z nami bodo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mogens BRANSHOLM, vodja korporativnega razvoja, Conscia
Holding A/S
Aleksander MERVAR, direktor, ELES
mag. Matjaž KOSEM, vodja razvoja poslovanja SOC, NIL
Gorazd BOŽIČ, vodja SI-CERT, Akademska in raziskovalna mreža
Slovenije – Arnes
Grega PREŠEREN, Carbonsec
dr. Blaž BABNIK, vodja varnostno operativnega centra, NIL
mag. Jure PLANINŠEK, vodja pravne pisarne, NIL
Jan BERVAR, IT Arhitekt, NIL

Udeležba je brezplačna.
Prijava in dodatne informacije: www.cyber-security.si

Organizator:

V sodelovanju z:

S storitvijo MDS lahko avtomatizirate upravljanje tiskalniških naprav
in optimizirate delo z dokumenti za učinkovitejše poslovanje.
Za več informacij se obrnite na Xenon forte d.o.o - www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com

