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Spremembam zaradi umetne inteligence 
se ne bo izognila nobena panoga
Kaj prinašajo rešitve z umetno inteligenco v energetiko, marketing, finance, javno upravo in proizvodnjo

Energetika proizvede veli-
kanske količine podatkov. Z 
umetno inteligenco, ki iz ve-
likih podatkovnih zbirk črpa 
svoje znanje in sposobnost 
inteligentnega napovedo-
vanja, lahko akterji na ener-
getskem trgu razvijejo na-
tančnejše vpoglede in sveže 
pristope. To velja za prav vse 
člene verige – za državne in-
stitucije, energetske velika-
ne, zagonska podjetja in dis-
tributerje. In seveda tudi za 
nas, končne odjemalce.

V analitski hiši CB Insights so na-
vedli 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 ume-
tne inteligence, pametni termo-
stati pa bodo poskrbeli za opti-
mizirano porabo energije glede 
na bivanjske vzorce. Razumeva-
nje navad in želja posameznih 
potrošnikov povratno prispe-
va tudi k izboljšani učinkovito-
sti celotnih energetskih omrežij.

Hramba energije
S pametnimi aplikacijami je mo-
goče optimizirati tudi hrambo 
električne energije. Kot primer 
lahko navedemo podjetje Stem, 
ki skrbi za energetsko preskr-
bo nekaterih največjih svetov-
nih podjetij in z uporabo rešitev 
z umetno inteligenco polni in 
prazni energetske zaloge glede 
na povpraševanje in cene ener-
gije v resničnem času.

Avtomatizirana električna 
omrežja
Sodobna električna omrežja so 
čedalje bolj kompleksna, ener-
gija pa se vanje steka iz množi-
ce različnih virov. Umetna inte-
ligenca bo pomagala pri stabili-
zaciji in večji učinkovitosti elek-
tričnih omrežij ter sinhroniza-
ciji različnih energetskih virov. 
V energetiki je mogoče najti ne-
kaj najbolj zanimivih praktič-
nih oblik uporabe umetne inte-
ligence nasploh. Posebej vzne-
mirljive so prebojne rešitve, ki 
nastajajo v zagonskih podjetjih 
in inkubatorjih po vsem svetu, 
medtem ko se uveljavljeni po-
nudniki in državne službe spre-
membam še prepogosto izmi-
kajo. Zato je čas, da naredimo 
korak naprej – predvsem v na-
ši miselnosti.

Energetika: čas je  
za miselni preskok
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Sodobni potrošniki smo 
razvajeni, saj je dostop 
do tako rekoč vseh sve-
tovnih trgov dvignil na-
ša pričakovanja na pov-
sem novo raven. Konku-
renčna prednost, ki jo 
prinaša svež zanimiv iz-
delek ali storitev, lah-
ko v današnjem času iz-
gine v dobesedno ne-
kaj tednih. Vašo preboj-
no idejo bo tekmec čez 
noč nadgradil, predelal, 
na nekaterih trgih pa kar 
gladko ukradel. Uporab-
niška izkušnja, celota sti-
kov končnega uporabni-
ka 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 omem-
bi umetne inteligence, zato 

je pogled na primer iz Carls-
berga še toliko bolj zanimiv.

V večjih pivovarnah so 
nove arome piva razvijali s 
kromatografskimi tehnika-
mi, ki so bile precej zamud-

ne – za razvoj nove arome pi-
va sta bili včasih potrebni tu-
di dve leti. V danskem Carls-
bergu so zato začeli razvi-
jati nove arome s pomočjo 
umetne inteligence. Raču-

najo, da bodo z uporabo po-
sebnih tipal precej pospešili 
prihod novih okusov piva na 
trg; govorimo tudi o 30 od-
stotkih časovnega prihran-
ka. A ob tem je treba navesti 
opozorilo, ki so ga pred krat-
kim navedli v reviji Harvard 
Business Review – da ume-
tna inteligenca ne bo rešila 
ali spremenila podjetij brez 
odlične uporabniške izku-
šnje. Podatkovni vzorci, ki 
jih lahko z umetno inteli-
genco podvržemo napredni 
analitiki, nam lahko ogrom-
no povejo o preferencah na-
ših uporabnikov. To znanje 
pa moramo uporabiti, da 
zanje zasnujemo uporab-
niško izkušnjo, ki bo odsto-
pala od povprečja. Sliši se 
preprosto, a kdor se je ka-
darkoli v življenju ukvarjal 
z uporabniško izkušnjo, ve, 
da gre za zahtevno podro-
čje, vendar se vlaganje vanj 
na koncu skoraj vedno izje-
mno splača.

Pivo v času umetne inteligence

Umetna inteligenca bo 
povzročila velikanske 
spremembe v javnem 
sektorju; nekatere služ-
be se bodo preoblikova-
le, nekatere bodo nastale 
na novo in – res je – neka-
tere bodo postale nepo-
trebne. V izjemno zani-
mivi študiji, ki jo je pred 
časom pripravil Deloi-
tte, so opisali pristope, ki 
bodo spremenili javne 
službe.

Prevzem rutinskih nalog
Prvi je sproščanje človeških 
virov oziroma prenos rutin-
skih nalog na umetno inteli-
genco. Tako so v klicnem cen-
tru davčne uprave v Veliki Bri-
taniji za 40 odstotkov skrajšali 
čakalne dobe, saj se svetoval-
cem ni bilo več treba ukvarja-
ti s preprostim, a nadležnim 
brskanjem po podatkovnih 
bazah. Ko boste naslednjič pri 

dnevnih poročilih poslušali o 
sodnih zaostankih, imejte v 
mislih, da je to eno od podro-
čij, ki bi se jih lahko (bolje re-
čeno – ki se jih bo) dalo izbolj-
šati tudi z uporabo pametnih 
rešitev.

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

tov, ki jih veliko podjetij upo-
rablja za pomoč in podporo 
strankam: na manj zahtevna 
vprašanja odgovarjajo robo-
ti, kompleksnejše primere 
pa prevzamejo usposobljeni 
svetovalci.

Strojno učenje za 
zaznavanje anomalij
Nekatera izjemno rutinska 
dela bodo sčasoma izginila 
oziroma jih bo nadomestila 
umetna inteligenca. Tak pri-
mer je razvrščanje pošte po 
poštnih številkah. Po drugi 
strani bodo kognitivne teh-
nologije nekatera dela dodat-
no obogatile. S strojnim uče-
njem bo mogoče, recimo, za-
znati anomalije tudi pri izje-
mno kompleksnih borznih 
prevarah, kar bo regulator-
jem omogočilo, da svoje sile 
nadzora učinkoviteje osre-
dotočijo na kritične primere. 
Prav to je glavni obet umetne 
inteligence – združiti najbolj-
še iz človeškega in digitalne-
ga sveta.

Skozi velika vrata tudi v javno upravo
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Spremembam zaradi umetne inteligence 
se ne bo izognila nobena panoga
Kaj prinašajo rešitve z umetno inteligenco v energetiko, marketing, finance, javno upravo in proizvodnjo V em, naslov ni kaj prida, a tako so od daleč slišati 

številni pogovori na tehnoloških konferencah. Ugi-
banje o tem, ali se udeleženci pogovarjajo o ume-
tni 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 in-
teligenco, 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 pov-
prečna umetna inteligenca po ocenah strokovnjakov na 
stopnji razvitosti triletnega otroka. Bi triletniku zaupali vo-
denje proizvodne linije ali morda kar celotne tovarne? Kaj 
pa zdravljenje pacientov? Ne bi, kajne?

Pa ni vse tako črno, nasprotno, področje umetne inteligen-
ce se razvija z izjemno hitrostjo in že prihodnje leto utegne-
mo imeti opravka s petletnikom ali pa sedemletnikom – bo-
mo videli. Podobno kot pri podatkovni znanosti gre tudi na 
področju umetne inteligence v poslu za gradnjo sistemov, 
ki podpirajo in avtomatizirajo podatkovno gnane operativ-
ne odločitve. Gre za odločitve, ki jih morajo podjetja spreje-
mati v velikem številu, pogosto in redno ter imajo neposre-
den 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 izkuš-
njami 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 spreje-
manje odločitev.

Ker se na ljudi pogosto vpliva na načine, ki jih ti sploh ne 
prepoznajo (oziroma zaznajo), lahko avtomatizirane od-
ločitve v večini primerov presegajo človeške operativne 
odločitve. Zato lahko precej izboljšajo kakovost in učinko-
vitost 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 av-
tomatizira ponavljajoče se operativne odločitve.

A zdaj pridemo k naslednjemu izzivu – kako to doseči? 
Umetna inteligenca lahko podjetjem prinese resnično vred-
nost le, če se učinkovito vključi v poslovne procese. To pa je 
v praksi precej kompleksna naloga, ki ne zahteva le imple-
mentacije 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.

Aj, aj, aj …
UVODNIK
Miran Varga
miran.varga@finance.si

Glavna značilnost ume-
tne inteligence je, da s pri-
dobivanjem večjih baz 
podatkov postaja vse bolj 
bistra in da se s skoraj ne-
omejeno računsko moč-
jo, ki je danes enostavno 
na voljo v obliki oblačne 
infrastrukture in storitev, 
tako rekoč težko preobre-
meni. Skupaj s strojnim 
učenjem je tako lahko iz-
jemno uporabna pri kom-
pleksnih tržnih transak-
cijah velikega obsega, de-
nimo pri analizah investi-
cijskih informacij ali pa 
pri učinkovitem upravlja-
nju vzajemnih skladov.

Z večjo zmožnostjo anali-
ze podatkov se odpirajo tu-
di povsem nove priložnos-

ti pri prilagajanju finančnih 
produktov vsaki posamezni 
stranki, ocenjevanju kredi-
tnega tveganja, avtomatiza-
ciji osebnega premoženja in 
portfeljev, upravljanju tve-
ganj in prepoznavi finančnih 
prevar ter seveda pri varno-
stnih vidikih poslovanja. Zaš-
čita pred prevarami in iden-
tificiranje sumljivih transak-
cij se z uporabo umetne in-
teligence pomikata na pov-
sem novo raven, ko je mogo-
če anomalijo odkriti tako re-
koč še isti trenutek. Živimo v 
verjetno najbolj vznemirlji-
vih časih v zgodovini finanč-
ne industrije, k tej vznemir-
ljivosti pa bo vse pogosteje 
prispevala tudi umetna in-
teligenca. Tudi zato se je mo-
goče še kako strinjati z oce-
nami, da največji val spre-
memb v finančni industriji 
šele prihaja.

Finančna industrija:  
največji val sprememb šele prihaja
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Intenzivno vlaganje v no-
ve digitalne tehnologije 
in človeški kapital sta edi-
ni dolgoročni možnosti za 
v prihodnost usmerjena 
proizvodna podjetja. Sli-
ši se preprosto, a pri da-
našnji hitrosti sprememb 
je vse prej kot enostavno 
identificirati ključne teh-
nološke in človeške na-
ložbe.

Primer: pri McKinseyju oce-
njujejo, da lahko v priho-
dnosti s tehnologijami ume-
tne inteligence v 19 panogah 
ustvarimo od 3,5 do 5,8 bili-
jona dolarjev na letni ravni, 
od tega do dva bilijona zgolj 

v proizvodnih dejavnostih 
in menedžmentu nabav-
nih verig.

Številna dela, ki jih da-
nes opravljajo tudi najbolj 
usposobljeni zaposleni v 
podjetjih, bodo sčasoma 
dobila takšno ali drugačno 
obliko podpore umetnih, 
hitro učečih se možganov. 
Verjamem, da je integra-
cija tehnologij, ki temelji-
jo na umetni inteligenci, 
kritičnega pomena za ob-
stanek in razvoj proizvo-
dnih podjetij. Zmožnost 
digitalizacije in pametne 
avtomatizacije proizvod-
nih procesov namreč dol-
goročno zagotavlja stro-
škovno učinkovitost, pra-
vočasen prihod izdelkov 
do strank in specifično do-
dano vrednost.

Izziv za proizvodna podjetja: 
kako obvladati prihodnost
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Barbara Domicelj, generalna direktorica 
Microsofta Slovenija:
Tudi v Sloveniji že imamo podjetja, 
ki so svoje strategije postavila na 
umetno inteligenco.
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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 naroč-
nikov kot vsi ameriški kabelski opera-
terji skupaj.

 " Kje je skrivnost takšnega uspeha?
V podatkih. Netflix od samega začet-
ka sistematično zbira velikanske koli-
čine podatkov o tem, kako ljudje gleda-
jo videovsebine. Te podatke uporablja 
za stalno izboljševanje ponudbe. Bolj-
ša je ponudba, več strank pritegne, kar 
spet pomeni več zbranih podatkov za 
nove izboljšave. Pridemo do cikla, po-
imenovanega digitalna povratna zan-

ka, zaradi katerega tradicionalna pod-
jetja s časom vse težje tekmujejo z di-
gitalnimi izzivalci.

 " So torej tradicionalna podjetja ob-
sojena na propad?
Ne, če se bodo dovolj hitro prilagodila 
novemu okolju, kjer zmagovalce in po-
ražence ločuje sposobnost zbiranja in 
uporabe digitalnih signalov iz celotne-
ga poslovnega okolja. Ker omenjena di-
gitalna povratna zanka ustvarja dina-
miko, ki sama sebe krepi, bodo podje-
tja, ki se bodo nanjo pripravila hitreje, s 
časom neizogibno samo še povečevala 
naskok pred zasledovalci. Gre torej za 
največjo grožnjo ter tudi največjo po-
slovno priložnost. Pri Microsoftu smo 
pripravljeni, da svojim strankam pri tej 

preobrazbi pomagamo. Ponudimo lah-
ko 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 dru-
god po svetu. Drug za drugim se vrsti-
jo inovativni projekti in dobre prakse. 
Številne države so se že podale v dir-
ko za vodstvo na področju umetne in-
teligence. V zadnjih dveh letih so tako 
mnoge že oblikovale nacionalne strate-
gije in načrte za promocijo in spodbu-
janje umetne inteligence. Takšno stra-
tegijo že imajo Nemčija, Italija, Franci-
ja, da o državah, kot je Kitajska, sploh 
ne govorimo.

 " Kaj pa Slovenija?
Z optimizmom nas navdaja dejstvo, da 
so v pripravi nov vladni načrt in smer-
nice za uporabo umetne inteligence, 
ki se opirajo na evropsko direktivo in 
Evropsko zavezništvo za umetno inte-
ligenco. To kaže na visoko raven zave-
danja o pomenu umetne inteligence 
za nadaljnji razvoj države. A eno so na-
črti, ki so zelo pomembni, a jih je nuj-
no treba nadgraditi tudi s konkretni-
mi projekti v praksi. Z veseljem lahko 
povem, da na letošnji konferenci pred-
stavljamo projekte iz slovenskega jav-
nega sektorja, ki temeljijo na umetni 
inteligenci.

 " Skoraj nemogoče se je izogniti 
vprašanjem o nevarnosti umetne 
inteligence. Kako vi gledate na to?
Ne razumite me narobe: gre za po-
membna vprašanja, na katere mora-
mo poiskati najboljše odgovore, tako 
družba kot celota kot posamezna teh-
nološka podjetja. A osebno mi je zelo 
blizu razmišljanje prof. Luciana Flori-
dija, enega izmed vodilnih strokovnja-
kov za etiko umetne inteligence na sve-
tu. Prof. Floridi, ki je tudi gost letošnje 
konference, tako opozarja, da tehno-
logije ni mogoče samo zlorabiti, zaradi 
strahu, prevelike previdnosti in zadr-
žanosti jo je mogoče tudi premalo upo-
rabiti. Opozarja, da podcenjujemo to, 
kar ekonomisti imenujejo oportunite-
tni 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 verja-
mem, da moramo tudi pri umetni inte-
ligenci najti pravo ravnotežje med pre-
vidnostjo in optimizmom.

 " Microsoft sodi med vodilna pod-
jetja pri razvoju umetne inteligen-
ce, 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 prese-
nečenje, če povem, da smo navduše-
ni nad hitrim razvojem umetne inteli-
gence. Če obiščete Microsoftove sple-
tne strani, naše predstavitve izdelkov 
in druge dogodke, povsod jo postavlja-
mo v središče. Vseskozi spodbujamo 
svoje stranke in partnerje, da se z njo  
podrobneje seznanijo. Verjamemo, da 
smo z velikimi koraki vstopili v obdob-
je umetne inteligence, saj smo tako re-
koč vsak dan priča predstavitvam zelo 
konkretnih rešitev, ki različno vključu-
jejo umetno inteligenco.

 " Kakšen pa je odziv? Je vaše sporo-
čilo že padlo na plodna tla ali pa se 
organizacijam to zdi oddaljena pri-
hodnost?
Številna podjetja se zavedajo, da mora-
jo svoje poslovanje postaviti na podat-
ke, če želijo preživeti, in ker zdaj ume-
tno 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 sistema-
tično 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 letoš-
nji konferenci predstavimo slovenska 
podjetja, ki že razvijajo rešitve z ume-
tno 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 zada-
la, da postanejo organizacije, ki jih bo 
poganjala umetna inteligenca. Umetno 
inteligenco želijo vgraditi v vsa opera-
tivna področja, od prodaje, zaledne pi-
sarne in podpore do proizvodnje, s či-
mer bodo lahko avtomatizirali številne 
procese in pridobili vrhunsko napove-
dno analitiko.

 " Omenili ste, da morajo podjetja 
svoje poslovanje postaviti na podat-
ke. Lahko to razložite?
Danes se mnogo uveljavljenih podjetij 
srečuje s konkurenco mladih izzivalcev, 
ki so bili rojeni v novem digitalnem sve-
tu. Za primer rada uporabim Netflix, ki 
je leta 2017 v tekmi za ugledne televizij-

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

i n T E rVJ U

Tudi pri ume-
tni inteligenci 
moramo najti 
pravo ravno-
težje med pre-
vidnostjo in 
optimizmom.



IKT-INFORMATOR 17www.finance.si 
Sreda, 22. maja 2019, št. 96

»Za podatkovna skladišča 
in strojno učenje so oblač-
ne tehnološke rešitve ide-
alna arhitektura,« pravi 
Grega Jerkič, direktor pod-
jetja In516ht. Po njegovih 
besedah so oblačne rešit-
ve odpravile omejitve na 
področju resursov in hkra-
tne uporabe istih podat-
kov.

Kot pravi Jerkič, so se v zadnjih 
20 letih zgodile velike tehnolo-
ške spremembe, medtem ko se 
poslovne težave in potrebe ni-
so kaj dosti spremenile. Podje-
tja si namreč od nekdaj želijo 
bolje razumeti svoje poslovanje 
in čim bolje poznati stranke, da 
jim lahko ponudijo boljšo izku-
šnjo in hkrati dobijo nove ide-
je za razvoj izdelkov in storitev.

Tri glavne tehnološke 
novosti
In katere se bile glavne tehno-
loške novosti, ki so jim to de-
lo olajšale? Leta 2005 so bile, 
kot pravi Jerkič, že na voljo na-
menske naprave za podatkov-
na skladišča, ki so upravljanje 
podatkov obrnile na glavo. V 
ospredje sta prišli enostavnost 
uporabe in ločena arhitektura 
za analitične poizvedbe, kar 

je privedlo do stokrat hitrejših 
poizvedb.

Sledil je vzpon področja 
množičnih podatkov (big da-
ta), na kocu pa je prišlo še do 
razvoja zbirk podatkov za ob-
lačno infrastrukturo, katerih 
upravljanje bi bilo enostavnej-
še in cenejše.

Neomejen prostor, 
elastična strojna oprema
V podjetju In516ht so se zaradi 
vseh teh novosti pred tremi le-
ti odločili za testiranje velike-
ga števila ponudnikov podat-
kovnih skladišč na realnih pri-
merih strank. »Najbolj nas je 
presenetila podatkovna zbir-
ka podjetja Snowflake, ki so 
ga ustanovili trije vrhunski in-
ženirji podatkovnih zbirk iz 
podjetja Oracle,« pravi Jerkič. 
Gre za trenutno eno najhitre-
je rastočih podjetij na svetu, ki 
je oblikovalo novo platformo s 
predpostavkami oblačne infra-
strukture. To pomeni, da je na 
voljo neomejena količina pros-
tora za podatke in da je strojna 
oprema popolnoma elastična – 
če, na primer, ta trenutek pot-
rebujemo 20 procesorjev, jih 
lahko čez pet minut tisoč. »Pos-
tali smo njihov implementacij-
ski partner za Evropo in do da-

nes prejeli različne nagrade,« 
pravi Jerkič.

Zadošča eno samo 
podatkovno skladišče
Podjetje Snowflake je razvilo 
možnost hkratnega dela pri is-
ti tabeli, ne da bi različne sku-
pine vedele druga za drugo. Pri 
tem je hitrost obdelave enaka, 
kot če bi vsaka skupina imela 
ločeno infrastrukturo. »Kari-
kirano bi to lahko pomenilo, 
da postavimo eno podatkov-
no skladišče za celo Slovenijo,« 
pravi sogovornik in dodaja, da 
je Snowflake pridobil referen-
ce največjih korporacij na sve-
tu, ki so združile vse svoje po-

datke in uporabnike v eno po-
datkovno skladišče, kar je bi-
lo pred leti povsem utopično.

Šest prednosti rešitve 
Snowflake
Grega Jerkič poudarja šest 
prednosti rešitve Snowflake. 
Prva je elastičnost resursov. 
»Ko potrebujemo resurse, jih 
imamo na voljo takoj in plača-
mo sekundno porabo. To je ide-
alno za podatkovna skladišča 
in za strojno učenje, kjer ima-
mo nihanja v porabi resursov.«

Druga prednost so nove 
možnosti uporabe, pri čemer 
sogovornik opozarja predvsem 
na ustvarjanje razvojnih in te-

stnih okolij. »Klon okolja s peti-
mi terabajti podatkov lahko, na 
primer, naredimo v treh minu-
tah, kar omogoča veliko hitrej-
ši razvoj in testiranje.«

Tretja prednost je, da ni pot-
rebna administracija. Nastaviti 
je treba varnostno politiko, vse 
drugo poteka avtomatsko gle-
de na optimizacije zbirke po-
datkov. Tako se lahko analitiki 
in poslovni uporabniki posve-
tijo le analizi podatkov.

Visoka stopnja varnosti je 
naslednja velika prednost. Vsi 
prenosi podatkov in shranje-
vanje so šifrirani. Strežniki so 
del javnega oblaka, kar pome-
ni, da so na voljo pri Microsof-
tu, Amazonu in Googlu v Evro-
pi ter podpirajo vse direktive 
GDPR. Prav tako je podprt ce-
loten pregled vseh poizvedb 

nad zbirko podatkov, pri če-
mer se lahko natančno ugoto-
vi, kdo ima dostop do občutlji-
vih podatkov.

Pomembno je tudi, da ni za-
četnih stroškov naložbe. Plače-
vanje je izključno po porabi, ce-
ne pa so zaradi ekonomije ob-
sega nizke. En terabajt pros-
tora stane 20 dolarjev na me-
sec, procesiranje pa se plačuje 
po sekundah. »To je zelo ugo-
dno za vsa podjetja v tem delu 
Evrope, kjer smo večinoma vsi 
majhni,« poudarja sogovornik.

Poudariti je treba še, da iz-
menjava podatkov med pod-
jetji poteka zelo enostavno in 
varno. Poleg tega lahko prek 
nastavitev med podjetji deli-
mo celotne tabele, kar omogo-
ča nove poslovne modele pri 
prodaji podatkov.

Z inovativnimi podatkovnimi 
skladišči do hitrejšega razvoja

 " In516ht pomaga podjetjem pri hitrejši preobrazbi v podatkovno 
vodene (data-driven) organizacije. Deluje v celotnem spektru ana-
litičnih rešitev, od strateškega svetovanja do modernizacije podat-
kovnih skladišč, vizualizacije podatkov, napredne analitike in po-
datkovne znanosti. Zaupajo mu ugledna podjetja, kot so Zavaro-
valnica Triglav, NLB, Petrol, A1, Abanka, Nova KBM in Zavaroval-
nica Sava.

O podjetju 
In516ht

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.

PREIZKUSITE SNOWFLAKE NA 
BREZPLAČNI TESTNI VOŽNJI 

NAJBOLJ PREPRIČLJIVA 
JE LASTNA IZKUŠNJA

IN516HT QR KODA - VEKTORSKO

Robot za sortiranje 
odpadkov

1 Smetišča, sežigalnice od-
padkov in centri za reci-
klažo bi že v nekaj letih 
lahko močno napredova-

li in po zaslugi robotizacije in av-
tomatizacije postali precej učin-
kovitejši. Ekipa raziskovalcev z 
inštituta MIT namreč intenziv-
no dela pri projektu RoCylce. 
Cilj raziskovalcev je temeljita 
prenova in izboljšava ravnanja 
z odpadki. Izdelali so posebno 
programsko opremo, ki ob po-
moči robotske roke, tehnologi-
je računalniškega vida in stroj-
nega učenja deluje kot robot za 
reciklažo.

Avtorji projekta pojasnjuje-
jo, da so se med učenjem robo-
ta srečali z vrsto izzivov, saj je 
imel sprva težave z razločeva-
njem različnih materialov – tež-
ko je namreč ocenil, ali je skode-
lica za kavo iz plastike ali iz pa-
pirja. Posebna robotska roka je 
tako poleg računalniškega vida 
dobila dodatne senzorje, s po-
močjo katerih lažje in natančne-
je razlikuje plastiko od papirja 
in kovine.

Čeprav robotova natančnost 
prepoznavanja odpadkov še ne 
dosega človeške, je napredek 
očiten, na MIT pa so prepriča-
ni, da bi lahko ta tehnologija že 
jutri vodila do popolnoma avto-

matskih tovarn za razvrščanje 
odpadkov in reciklažo.

Napovedovanje 
verjetnosti 
prometnih nesreč

2 Iz Googlove storitve 
Ulični pogled (Street 
View) lahko že danes 
dobimo ogromno upo-

rabnih podatkov – kmalu bo-

mo denimo uživali v navigira-
nju v obogateni resničnosti, o 
čemer smo pisali v članku Ta-
ko bo Google služil z obogate-
no resničnostjo. Skupina razi-
skovalcev na univerzi Stanford 
pa je posnetke iz Googlovih Ze-
mljevidov in Uličnega pogleda 
analizirala v navezi s podatki 
poljskih zavarovalnic o prome-
tnih nesrečah.

S strojnim učenjem in ume-
tno inteligenco opremljenim 
algoritmom je uspelo izjemno 
natančno izračunati verjetnost 
za nastanek prometnih nesreč 
glede na lokacijo – dom ali služ-
bo posameznega zavarovanca. 
Primerjava s trenutnimi mode-
li zavarovanj je pokazala, da z 
umetno inteligenco nadgrajena 
analitika dosega opazno boljše 
rezultate kot najsodobnejši mo-
deli, ki jih trenutno uporablja-
jo zavarovalnice. Edini izziv pri 
uvedbi novega modela na po-
dročju zavarovalništva utegne 

biti varovanje osebnih podat-
kov in zasebnosti posamezni-
ka. Zavarovalnice bodo mora-
le od vsakega zavarovanca pri-
dobiti dovoljenje za zbiranje in 
obdelavo teh podatkov.

Boljše zagotavljanje 
humanitarne 
pomoči

3 Znanje o tem, kako je 
populacija porazde-
ljena po Zemlji, je lah-
ko koristno za zagota-

vljanje optimalne pomoči po 
naravnih in drugih nesrečah. 
S tem se ubada Facebookov od-
delek za umetno inteligenco, ki 
je objavil povsem svež zemlje-
vid gostote prebivalstva v Afri-
ki v navezi z optimalnimi načr-
ti zagotavljanja humanitarne po-
moči ob nesrečah. Kmalu naj bi 
bili podobni načrti na voljo tudi 
za preostale dele sveta.

Satelitske posnetke in dru-
ge podatke je prispeval projekt 

Open Street Map, podatke o mo-
žnostih za zagotavljanje huma-
nitarne pomoči pa so pripra-
vili v Facebooku. Uporabili so 
dve različni tehniki, tako ime-
novano šibko nadzorovano uče-
nje in delno nadzorovano stroj-
no učenje.

Učinkovito 
odkrivanje raka na 
dojkah

4 Od tehnologij ume-
tne inteligence si veliko 
obeta tudi zdravstvo. 
Raziskovalci na Uni-

verzi v New Yorku so uporabili 
več kot milijon mamografskih 
posnetkov iz več kot 200 tisoč 
preiskav ter z njimi zgradili glo-
balno nevronsko mrežo in mo-
dele za odkrivanje raka na doj-
kah. Uspešnost modela so pre-
izkusili ob pomoči 14 radiolo-
gov in ugotovili, da umetna in-
teligenca že dosega 90-odstotno 
natančnost pri napovedovanju 
prisotnosti malignega tumorja 
dojke zgolj na podlagi posnet-
ka. Raziskovalci pričakujejo, da 
se bo natančnost prepoznavanja 
še dvignila, v praksi pa naj bi se 
najprej uveljavil hibridni model 
– aplikacija najprej izračuna ver-
jetnost prisotnosti maligne tvor-
be na podlagi posnetka, ki ga na-
to v primeru večje verjetnosti 
temeljito pregleda še radiolog.
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inteligence in strojnega učenja
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SAP 
Analytics Cloud-
managerska poročila prihodnosti!

Odlična izbira za vse uporabnike SAP rešitev– 
na telefonu, tablici ali računalniku.

Nadzorne plošče, kazalniki ... 
vse, kar vas zanima. 
Kjerkoli in kadarkoli.

SAP Analytics Cloud poe-
nostavlja uvedbo najsodob-
nejših tehnologij in pristo-
pov za izboljšanje odloča-
nja z uporabo naprednih po-
slovnih poročil in analitike.

Avtenta je kot odgovor na zah-
teve vodstev po hitrih, stalno 
dostopnih in zaupanja vrednih 
podatkih za odločanje ponudila 
SAP Analytics Cloud. Gre za pri-
pomoček v oblaku, ki uporabni-
kom SAP poenostavi pripravo 
in prikaz podatkov za odloča-
nje prek vnaprej pripravljenih 
poročil, nadzornih plošč in KPI.

»Do zdaj je priprava poro-
čil trajala dan, dva, odvisno od 
zahtevnosti. Danes pa to potre-
bam poslovanja ne zadostuje, 
menedžerji zahtevajo neneh-
no osveževana poročila. To je 
omogočeno v SAP Analytics 
Cloud, pri tem pa uporabniki 
nimajo nobenega dela, poro-
čila so jim vedno na voljo, tudi 
na mobilnih napravah,« je raz-
ložil Enis Zornić, SAP-svetova-
lec v podjetju Avtenta.

Ena največjih prednosti je 
zagotovo enostavnost upora-
be in prijaznost do uporabni-
kov, ki lahko sami delajo poro-
čila, filtrirajo podatke, izvajajo 
medletne primerjave in sprem-
ljajo podatke po obdobjih.

V Avtenti ponujajo SAP 
Analytics Cloud kot storitev 
za fiksno mesečno naročnino. 
Prednost je tudi v tem, da je 

možno to BI-orodje uporabiti 
res hitro, za spremembe oziro-
ma preoblikovanje poročil pa ni 
dodatnih stroškov.

S podatki za odločanje 
opremite vsa poslovna 
področja
Analitične storitve SAP Analyti-
cs Cloud je smiselno uporablja-
ti na vseh področjih, podprtih 
s poslovnimi rešitvami SAP, 
na primer v financah, pri pro-
daji, kadrih, v proizvodnji ozi-
roma na vseh področjih, kjer 
bi vodstvo želelo spremljati re-
zultate.

»V prvem koraku pripravi-
mo začetna poročila in analize 
za naročnika, nato pa poslov-
ne uporabnike izobrazimo za 
samostojno delo. Stvar je ta-
ko preprosta, da lahko uspo-
sobljen uporabnik pripravi no-
vo 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 usmer-
jeni. Tako Zornić: »Ko imamo 
narejena poročila, se lahko 
posvetimo načrtovanju in na-
povedni analitiki, ki sta tudi 
vključena v storitev. Pri napo-
vedni analitiki gre za vgrajene 
algoritme, ki se samodejno uči-
jo na podlagi preteklih podat-
kov in predvidijo, kaj se bo zgo-
dilo v prihodnosti.«

Prilagojene informacije za 
vse vodstvene ravni
SAP Analytics Cloud ponuja 
vpoglede, ki so vnaprej nastav-
ljeni glede na raven odločanja. 
Upravi zagotavlja hitro pregle-
dovanje ključnih kazalnikov ter 
enostavno vrtanje v globino. Di-
rektorjem in vodjem so na voljo 
vsebinske nadzorne plošče in 
analitične zmožnosti za posa-
mezna poslovna področja. Za-
poslenim na operativni ravni so 
na voljo poročevalske in anali-
tične zmožnosti, ki so vdelane 
v SAP-aplikacije. S tem dobijo 
takojšnje informacije za odlo-
čanje v povezavi z izvajanjem 
trenutnih poslovnih transakcij 
oziroma delovnih postopkov.

Uporabniki SAP enostavno 
do poslovnih poročil
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Spremembam, ki pretresajo celot-
no IT-industrijo, so omrežja zelo dol-
go kljubovala. A razhajanje med sta-
rejšimi in novejšimi tehnologijami 
je vse večji. V podjetjih, kjer skrbniki 
omrežij še vedno ravnajo enako kot 
zadnjih 10 ali 15 let, je omrežje mar-
sikje postalo cokla razvoja, je pove-
dal 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 pokaza-
lo kot prvi pogoj za nove storitve, omrež-
ja pa tako postajajo programsko oprede-
ljena in lažje obvladljiva in upravljiva. Z 
virtualizacijo omrežij so veliko pridobi-
le tudi storitve – prej je bilo treba za vsa-
ko novo storitev vzpostaviti novo fizično 
povezavo, za kar so podjetja potrebova-
la tako ljudi kot denar. Programsko opre-
deljena omrežja pa so poskrbela, da sko-
raj ne vidimo več prizorov, kako ljudje v 

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

i n T E rVJ U
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NAJVEČJE 
GIGA OMREŽJE 
V SLOVENIJI

29,90
EUR / MESEC

prvih 12 mesecev

ŽE ZA

do 500 Mbps

ŠE HITREJŠI INTERNET  

V EON PAKETIH

telemach.si
070 700 700

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.
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podatkovnih centrih delajo s tresoči-
mi 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 njiho-
vo delovanje tudi ob morebitni odpove-
di katerega izmed gradnikov, podobno 
kot deluje internet. Prav zato je pamet 
v omrežjih porazdeljena. To je sicer ze-
lo dobrodošlo z vidika zanesljivosti de-
lovanja in odpornosti proti napakam, 
manj pa za agilnost. Trenutni trend je 
zato nasproten, pamet se vse bolj cen-
tralizira, tako na ravni posameznih de-
lov oziroma okolij podjetja kot ponu-
dnika storitev. Omrežje danes posta-
ja platforma. Podatkovno opredeljena 
omrežja so razdeljena na upravljavski 
oziroma kontrolni in podatkovni del. 
Končno imamo centralno točko, s kate-
ro se pogovarjamo, kaj omrežje ponu-
ja in kaj od njega pričakujemo. To nam 
omogoča povsem drugačno raven sto-
ritev – aplikacija sama sporoči omrežju, 
kako naj se prilagodi njenim potrebam.

 " Kaj bo imel slehernik od pametnej-
ših omrežij, bo razliko sploh zaznal?
Bo, in sicer kot boljše delovanje vsega, 
kar deluje prek omrežja – torej v sple-
tnem brskalniku, aplikacijah in stori-
tvah. Sodobno omrežje ve, kaj vse se 
dogaja v njem, tudi skrbniki omrežja 
zato hitreje zaznamo, kaj deluje in kaj 
ne ter težave odpravimo, še preden 
bi jih uporabnik sploh zaznal. Novo-
dobna omrežja so tudi izjemen vir po-
datkov za analitiko, s pomočjo katere 
lahko podjetja še dodatno optimizira-
jo svoje poslovanje. V tem primeru so 
uporabniki deležni še boljše uporab-
niške izkušnje.

 " Cisco zadnje mesece govori ce-
lo o omrežjih z intuicijo. Za kakšna 
omrežja gre?
Ideja predvideva omrežja, ki se bodo 
sposobna samodejno odzvati na varno-
stne in druge dogodke. Gre za visoko av-
tomatizirana 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 dolgotra-
jen, večja je tudi verjetnost, da skrbnik 
pri delu naredi kakšno napako. Zato je 
smiselno del upravljanja prenesti na 
sisteme. Skrbnik postavi osnovna pra-
vila, omrežje pa samodejno na podla-
gi obnašanja uporabnikov, aplikacij in 
podatkov skrbi za upravljanje.

 " Kako je to videti v praksi?
Omrežje na primer samo prepozna 
videoklic in mu dodeli višjo priorite-
to in pasovno širino, ga z brezžičnega 
premakne na žično omrežje in podob-
no. To se vse dogaja samodejno in hit-
ro, brez intervencij skrbnikov. Takšne 
operativne naloge bodo eno področje, 
kjer bomo opazili precejšen napredek. 
Drugo pa je področje varnosti.

 " Bodo intuitivna omrežja bolj var-
na?
Da. Podobno kot oblak bodo imela 
veliko več procesne moči, zato bodo 

lahko prepoznala nenavadno dogaja-
nje, takšne anomalije ovrednotila ter 
omejila oziroma odpravila dejanske 
incidente. In to občutno hitreje in na-
tančneje, kot smo to sposobni početi 
danes. Samo omrežje bo zato postalo 
pomemben varnostni mehanizem pri 
preprečevanju napadov in zajezitvi ak-
tivnosti napadalcev.

 " So za poslovna okolja bolj primer-
na žična ali brezžična omrežja?
Večinoma se danes uvajajo brezžič-
na omrežja. S stališča varnosti so vsa 
omrežja enako varna, če so ustrezno 
zaščitena – to pomeni, da se v njih upo-
rabljajo šifriranje in zaščitni certifikati. 
Konec koncev je danes vse priklopljeno 
na dostopno točko ali usmerjevalnik.

 " Kako pa gledate na prihod omre-
žij 5G?
Omrežja 5G prinašajo kombinacijo 
vseh možnih brezžičnih omrežij. Pri-
haja čista konvergenca. Je pa treba 
razumeti, da omrežja 5G niso samo 
stvar komunikacije med ljudmi, am-
pak bodo vplivala na številna področ-
ja, najpogosteje se omenjajo samovo-
zeča vozila. Ponudniki tudi obljublja-
jo fantastične hitrosti prenosa podat-
kov, čeprav v tem hipu dejanskih po-
treb po tako radodarni pasovni širini 
sploh ni. Vsekakor pa bo velika pred-
nost močno izboljšana odzivnost mo-
bilnega omrežja, predvsem zato, ker 
bo predvidljivo.

 " Kako hitro bomo dočakali omrež-
ja 5G?
Odvisno od tega, kako hitro bodo upo-
rabnikom na voljo nove rešitve in sto-
ritve, ki bodo močno izboljšale njiho-
vo uporabniško izkušnjo. Konferenčni 
klic v ločljivosti 4K lahko danes opravi-
te tudi prek omrežja 4G oziroma LTE. 

Pa še to je slab primer – po mojih izkuš-
njah ljudje ne želimo gledati drug dru-
gega, ko se kličemo. Menim, da bo glav-
na 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 konver-
genco in poenostavljeno prehajanje 
med omrežji, ne da bi aplikacija upo-
rabniku 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 ča-
su tehnologija toliko napreduje, da se 
omejena zmogljivost že pozna pri po-
slovanju. Vzdrževanje je na primer 
dražje, vpeljava novih storitev je po-
časna in podobno. Stara omrežja so tu-
di manj varna in zato pomenijo tvega-
nje za poslovanje. Pri prenovi omrež-
ja je treba upoštevati tri sklope, in si-
cer pristopovno omrežje za uporab-
nike (LAN, WiFi), povezavo lokacij s 
centralno lokacijo in ponudniki SaaS 
in IaaS (WAN) ter podatkovni center 
(SDDC). V idealnem svetu je smisel-
no zamenjati vse troje hkrati. Za veči-
no je to sicer z investicijskega vidika 
neizvedljivo, zato svetujem prenovo 
omrežja po tretjinah – na primer vsa-
ko leto en sklop.

 " Bodo imela pametna omrežja dalj-
šo življenjsko dobo?
Mogoče, a to ni nujno dobro. Že danes 
veliko organizacij vztraja s staro opre-
mo. Posebej omrežna oprema v podat-
kovnih centrih je zelo dolgoživa, kar 
pomeni vsaj večje varnostno tveganje. 
Kot sem že povedal, bi si morala pod-
jetja in ponudniki po mojem mnenju 
prizadevati za petletni cikel zamenja-
ve omrežne opreme.

Omrežja z intu-
icijo se bodo 
sposobna samo-
dejno odzivati 
na varnostne in 
druge dogodke.

Vsa omrežja so enako varna, 
če so ustrezno zaščitena – to 
pomeni, da se v njih upora-
bljajo šifriranje in zaščitni 
certifikati.
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KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 22. MAJA DO 20. JUNIJA

Navedeni so naziv in opis, 
organizator, mesto, da-
tum in kraj dogodka ter 
spletna stran za dodatne 
informacije.

European Collaboration 
Sum mit , največja evropska 
konferenca o digitalni preo-
brazbi, ki pokriva teme, kot so 
Microsoft 365, Azure, Share-
Point in podobno, Microsoft, 
Wiesbaden, 27.–29. maja , 
RheinMain CongressCenter (de-
cembrawww.collabsummit.eu)

Ensuring Cyber Resilien-
ce for Industrial & Critical 
Infrastructure, seminar na 
temo ICS/SCADA-groženj in 
zmanjšanja tveganja, CyberX, 
Zürich, 29. maja , Zürich Mar-
riott Hotel (https://cyberx-labs.
com/event/seminar-cyber-re-
silience-zurich)

Data Center 2019, dogodek 
na temo praktičnih nasvetov, 
kako skrbeti za učinkovito in 
varno delovanje podatkovne-
ga centra, Palsit, Ljubljana, 
30. maja , Gospodarsko razsta-
višče (www.palsit.com)

Industrijski forum IRT 
2019, predstavitev dosežkov 
in novosti iz industrije, inova-
cij in inovativnih rešitev iz in-
dustrije ter za industrijo, Pro-
fiDTP, Portorož, 3. in 4. ju-
nija , Kongresni center Hote-
la Slovenija (www.forum-irt.si)

Business analytics, osem-
dnevni seminar o poslov-
ni analitiki za poslovne vod-
je, Housing Co., Ljubljana, 3.–
10. junija , učilnica podjetja 
(www.housing.si)

SAP NOW Slovenija 2019, 
konferenca o najnovejših 
trendih in rešitvah, ki že da-
nes oblikujejo prihodnost, 
SAP Slovenija, Brdo pri Kra-
nju, 4. junija , Kongresni cen-
ter Brdo (https://events.sap.
com)

Pametno poslovanje med 
planom in realizacijo, 13. 
strokovno in poslovno sreča-
nje podjetja, MIT informatika, 
Cerklje na Gorenjskem, 5. 
junija , Dvor Jezeršek (https://
mit-ing.si)

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

All About Automation , regi-
onalni sejem industrijske av-
tomatizacije, IIoT, varnosti in 
standardov, Untitled Exhibiti-
ons, Essen 5. in 6. junija , Mes-
se Essen (allaboutautomati-
on.de)

CEO 2020 – poznavalec ki-
bernetske varnosti, dogo-
dek o tem, kaj morajo odloče-
valci v podjetju vedeti o kiber-
netski varnosti, Časnik Finan-
ce in NIL, Ljubljana, 6. juni-
ja , hotel Lev (www.cyber-se-
curity.si)

Diggit 2019, 8. slovenska kon-
ferenca o digitalnih komuni-
kacijah, Marketing Magazin in 
TSmedia, Ljubljana, 6. juni-
ja , Gospodarsko razstavišče 
(www.diggit.si)

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

Microsoft Business Applica-
tions Summit , skupna konfe-
renca o Dynamics 365, Power 
BI, Excel, PowerApps, Micro-
soft Flow in Mixed Reality, Mi-
crosoft, Atlanta, 10.–11. ju-
nija , Georgia World Congress 
Center (www.microsoft.com)

BIM Forum 2019, dogodek o 
digitalizaciji gradbene pano-
ge in tehnologijah BIM, CGS 
Labs v sodelovanju s Sloven-
skim združenjem za informa-
cijsko modeliranje v gradbe-
ništvu (SiBIM), Bled, 11. juni-
ja , Grand hotel Toplice (www.
cgs-labs.si)

HIMSS Europe 19 & He-
alth 2.0, konferenca o digi-
talnem zdravju, HIMSS Euro-
pe, Helsinki, 11.–13. junija , 
Messukeskus Helsinki Expo 
&   Con vention Centre (www.
himsseuropeconference.eu)

INT 2019 – INFOSEC New 
Technologies, konferenca o 
novih rešitvah in novih tehno-
logijah, Palsit, Nova Gorica, 
12.–14. junija , HIT hotel Perla 
(palsit.com)

Microsoft Inspire, letna kon-
ferenca, na kateri se Microsoft 
in partnerji povezujejo, sode-
lujejo in se učijo, kako pospe-
šiti digitalno preobrazbo ter 
uspeh svojih strank, Micro-
soft, Las Vegas, 14.–18. juni-
ja , Mandalay Bay Convention 
Center (microsoft.com)

32nd Bled eConference, 
mednarodna konferenca o 
elektronskem poslovanju, 
Fakulteta za organizacijske 
vede, Bled, 16.–19. junija , Ho-
tel Golf (www.bledconferen-
ce.org)

Living bits and things 2019, 
vodilni mednarodni IoT-do-
godek, že 9. po vrsti, z naj-
daljšo tradicijo v regiji SVE, 
Bled, 17.–19. junija , Hotel 
Golf (www.livingbitsandthin-
gs.com)

Programiranje IoT Boot-
camp, petdnevni seminar 
za IT-strokovnjake, Housing 
Co., Ljubljana, 17.–21. juni-
ja , učilnica podjetja (www.ho-
using.si)

OTS 2019, 24. konferenca o 
sodobnih tehnologijah in sto-
ritvah, Fakulteta za elektro-
tehniko, računalništvo in in-
formatiko, Maribor, 18. in 19. 
junija , prostori FERI (www.
ots.si)

Kaspersky dan industrijske 
varnosti, konferenca o zašči-
ti industrijske avtomatizaci-
je, Kaspersky Lab – Diss, Zre-
če, 19. junija , Terme Zreče 
(http://kaspersky.diss.si)

Ensuring Cyber Resilien-
ce for Industrial & Critical 
Infrastructure, seminar na 
temo ICS/SCADA-groženj in 
zmanjšanja tveganja, CyberX, 
Amsterdam, 19. junija , To-
bacco Theater (https://cyberx-
-labs.com)

Podjetja se bolj kot kdaj 
prej pri poslovanju nasla-
njajo na podatke in infor-
macije, ki jih pridobijo iz 
svojih poslovnih informa-
cijskih sistemov ERP. Po-
leg tega se zavedajo, da je 
pomemben tudi način iz-
vajanja poslovnih proce-
sov, vse do ravni posame-
znega delovnega postop-
ka, ne glede na to, ali se iz-
vaja v proizvodnji ali v re-
žiji.

»Uspešno poslovanje v osno-
vi pomeni, da mora podjetje 
delati prave stvari, s katerimi 
ustvarja dobiček. Seveda pa 
mora za doseganje čim več-
je razlike v ceni te stvari dela-
ti tudi po pravi poti, torej učin-
kovito in s čim manj napak,« je 
povedala Marjeta Povalej, di-
rektorica podjetja MIT infor-
matika.

Kot je dodala, mora kako-
vosten poslovnoinformacij-
ski sistem naslavljati celotno 
poslovanje. Ne samo v smislu 
vsebinske podpore oziroma 
posameznih poslovnih funk-
cij, ampak tudi, kako v resni-
ci bo podjetje delovalo – od te-
ga, kako bodo zaposleni indi-
vidualno 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 poslovnoinfor-
macijskega sistema prenesemo 
poslovne cilje v operativno na-
črtovanje različnih aktivnosti, 
od prodaje, nabave in proizvo-
dnje do kadrov ter izvajanja sto-
ritev, naložb in projektov,« je 
poudarila Povalejeva.

Prek povezave operativne-
ga načrta z realizacijo, ki se 
spremlja v posameznih pro-
gramskih modulih ERP-sis-
tema, podjetje sproti odkri-
va anomalije in ukrepa. Pro-
izvodna podjetja lahko tak-
šen načrt povežejo z monito-
ringom proizvodnje, kar po-

meni, da v realnem času prido-
bijo informacije, kako poteka 
izvajanje delovnih nalogov do 
posameznih faz natančno in 
kako se sprošča proizvodnja. 
»Načrtovanje proizvodnje v 
povezavi z načrtovanjem na-
bave 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 pro-
ste zmogljivosti prodaja po viš-
ji 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 podje-
tja obvladujejo vse faze po-
slovnega procesa. V modulu 
za CRM podpirajo trženje in 
spremljajo aktivnosti v pove-
zavi s strankami vse do popro-
dajnih storitev. Upravljanje 
prodajnega posla, ki se v sis-
temu začne že s pripravo po-
nudbe, poteka na enem mes-
tu, od priprave tehnologije 
in spremljanja delovnih na-
logov v proizvodnji do pre-
nosa izgotovljenih izdelkov v 

izhodno skladišče in v odpre-
mo. Vzporedno s tem se ob-
vladujeta nabava in material-
ni tok od vhodnega skladišča 
do medfaznih zalog in skladi-
šča gotovih izdelkov. V siste-
mu 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 po-
sameznega posla.

Podpora za učinkovito 
proizvodnjo
Doseganje visoke produktiv-
nosti 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 preventiv-
nega vzdrževanja precej pove-
ča razpoložljivost proizvodnih 
sredstev, drugo pa so podpor-
ni procesi, ki segajo od naba-
ve do upravljanja kadrov. »Za 
učinkovito in vitko proizvo-
dnjo je glavni pogoj kakovos-
ten nabavni proces, pri čemer 
mora biti financiranje nabave 
čim bolj stabilno. Tukaj pride-
mo do obvladovanja finančne-
ga toka, kar je nujno, če hoče 
podjetje pravočasno poravna-

vati svoje obveznosti do doba-
viteljev in dosegati ugodne na-
bavne cene,« je poudarila Po-
valejeva.

Pri poslovanju v zahtevnih 
gospodarskih razmerah in po-
večevanju obremenitev so ljud-
je odločilnega pomena. Sama 
kadrovska funkcija se mora 
razbremeniti rutinskih opra-
vil, kot so razpisi, zaposlitveni 
postopki, priprava podatkov za 
obračun plač, vročanje doku-
mentov …, da se lahko posveti 
razvoju kadrov in voditeljstva 
ter usklajevanju kompetenc s 
strategijo podjetja. Podobno je 
tudi na drugih segmentih reži-
je, kjer se z uvajanjem digital-
nih postopkov in brezpapirne-
ga poslovanja izboljša pregled 
nad poslovanjem, pospešijo 
postopki in zmanjšajo napa-
ke, na primer pri potrjevanju 
nabavnih zahtevkov in preje-
tih računov.    

Kakovosten sistem ERP je 
danes pravzaprav precej več 
od transakcijskega sistema, 
kot smo ga poznali še pred ne-
kaj leti. Vse bolj vstopa na po-
dročje mehkih dejavnikov po-
slovanja in rabi kot vir resnice 
za podporo pri odločanju na 
strateški in operativni ravni 
kakor tudi za napovedovanje 
prihodnosti.

Pametno 
poslovanje gradi na 
kakovostnem ERP

 " Podjetje MIT informatika bo 4. junija organi-
ziralo 13. strokovno srečanje, na katerem bodo 
predstavili, kako podjetje z informacijami iz po-
slovanja in učinkovitimi digitalnimi postopki iz-
vaja prave stvari po pravi poti. Letošnji dogodek 
so posvetili dobrim praksam pri upravljanju po-
slovanja od prodaje in nabave do proizvodnje in 
financ. Udeleženci bodo spoznali nove rešitve in 

pristope, od načrtovanja poslovanja in proizvo-
dnje do brezpapirnega in mobilnega poslovanja 
ter vdelanih analitičnih zmožnosti.
Kot pravijo v MIT informatiki, predstavljene rešit-
ve in dobre prakse omogočajo hitro in učinkovito 
odločanje ter pravočasno izvajanje ukrepov, zara-
di katerih podjetje bolj stabilno posluje in izboljša 
kondicijo za rast in razvoj.

Dogodek: Pametno poslovanje med načrtom in izpeljavo

Načrtovanje proizvodnje v povezavi z načrtova-
njem 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
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Tržniki so običajno veliko 
na poti: na obiskih pri kup-
cih sprejemajo nova naroči-
la, ohranjajo stike in negu-
jejo odnose z že pridobljeni-
mi strankami. Hkrati mora-
jo redno skrbeti tudi za spre-
mljanje povpraševanja, pri-
dobivanje novih poslov in 
iskanje novih priložnosti.

Prvi del zahteva veliko časa zu-
naj pisarne, drugi pa je še pred 
nedavnim zahteval veliko časa 
v pisarni. Danes to ne velja več. 
Mobilni CRM namreč tržni-
kom omogoča optimalno po-
rabo časa in energije, saj ima-
jo 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 nji-
hovemu načinu dela, so lah-
ko zares učinkoviti in uspešni.

Prednosti mobilnega CRM
Dostop do informacij o 
strankah in prodajnih ak-
tivnostih kjerkoli in kadar-
koli: Tržniki lahko na mobilnih 
telefonih v vsakem trenutku 
enostavno dostopajo do vseh 
informacij o kupcu ali potenci-
alnem kupcu, o nakupih, pre-
teklih in načrtovanih dejavno-
stih, do finančnih podatkov...

Prihranek časa: Ker imajo 
tržniki CRM vedno v žepu, lah-
ko opombe, aktivnosti in zapi-
snike sestankov vanj vpisujejo 
sproti. Komercialist na terenu 
lahko na primer vpiše naroči-

lo v mobilni CRM, v istem tre-
nutku pa v odpremi že vedo, 
kaj in komu je naročilo name-
njeno. Še preden je prodajni 
sestanek končan, je lahko na-
ročeno že na poti.

Krajši prodajni cikli: Mo-
bilni CRM skrbi tudi za to, da 
tržniki ne pozabijo poklicati 
potencialnih strank in da ima-
jo vedno pregled nad svojim 
prodajnim lijakom. Prodaje se 
lahko zato lotevajo učinkovite-
je, pametneje in bolj natančno.

Boljše sodelovanje pro-
dajne ekipe: Mobilni CRM 
omogoča deljenje informacij v 
realnem času. Tako lahko ce-
lotna prodajna ekipa vidi vse 
podatke o povpraševanjih in 
načrtovanih aktivnostih. To je 
zlasti pomembno takrat, ko v 
prodajnem procesu sodeluje 
širša ekipa.

Znižanje prodajnih stro-
škov: Prodajna ekipa prihrani 
veliko časa in poti, saj lahko do 
pomembnih podatkov dostopa 
kjerkoli in kadarkoli.

Večje zadovoljstvo kup-
cev: Tržniki (in drugi zaposle-
ni) z mobilnim CRM postane-
jo odzivnejši, bolje pripravlje-
ni odhajajo na sestanke in so 
opremljeni z veliko več znanja, 
saj imajo vse informacije vedno 
pri sebi. Kupci so zato bolj zado-
voljni in zvesti.

Ker se uporaba mobilnih 
naprav hitro povečuje, mora-
jo podjetja svojim tržnikom 
zagotoviti ustrezna mobilna 
prodajna orodja, ki so prila-
gojena njihovim potrebam, 
ter jim zagotavljati najboljšo 
mogočo podporo. Le tako lah-
ko tržniki največ časa posveti-
jo – prodaji.

Mobilni CRM dviguje 
prodajo na novo raven

Jovan Glamočanin, direk-
tor Lenova Slovenija in re-
gije Adriatik v družbi Le-
novo, ima reden vpogled 
v projekte digitalne preo-
brazbe. V času, ko poslova-
nje podjetij postaja prete-
žno digitalno in mobilno, 
Lenovo spet potrjuje svo-
jo vizijo inteligentne pre-
obrazbe in ljudem ter po-
slovnim okoljem prinaša 
več preprosto pametnejših 
tehnologij.

 " Medtem ko večina podje-
tij govori o digitalni trans-
formaciji, Lenovo še nap-
rej poudarja inteligentno 
preobrazbo. Za kaj pravza-
prav gre?
Mislim, da je naš generalni di-
rektor Jang Juančing to najbolje 
pojasnil: gre za neomejen po-
tencial četrte industrijske revo-
lucije, ki se uresničuje s pomoč-
jo umetne inteligence. Naroča-
nje pice prek zvočnika, odkle-
panje vrat s pogledom in avto-
mobil, ki vas samodejno pripe-
lje in parkira v garažo, so le ne-
kateri primeri, ki kažejo na spo-
sobnosti umetne inteligence. A 
smo šele na začetku. Inteligen-
tna preobrazba ne bo le pos-
krbela za pametnejše domove 
in učinkovitejše pisarne, tem-
več bo tudi povsem spremeni-
la vrednostno verigo v vsaki in-
dustriji. Inteligentna preobraz-
ba je simbol preobrazbe naše-
ga sveta – hitre in velike spre-
membe so nas v samo 200 letih 
pripeljale od parnega stroja do 
interneta. Globalno gospodar-
stvo 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 pre-
obrazbo?

Preobrazba bo na različne lju-
di in podjetja različno vpliva-
la. Vendar sem prepričan, da 
bo revolucija, ki je pred nami, 
spremenila delo in življenje v 
obliki, ki si je ni mogel predsta-
vljati nihče v 18. stoletju ali pa 
celo pred 18 meseci. IT ni več 
samo informacijska tehnologi-
ja, je inteligentna transformaci-
ja – preobrazba, ki jo poganja-
jo množični podatki, oblaki in 
umetna inteligenca.

 " Med trendovskimi beseda-
mi ste pozabili omeniti inter-
net stvari.
Ne gre le za trende. Spremem-
be so resnične. Velik preskok je 
prinesel prehod z v internet po-
vezanega računalnika na mo-
bilni internet, danes pa doživ-
ljamo še en velik skok – z mobil-
nega interneta na pametni in-
ternet. Danes računalniški ob-
lak omogoča napravam, kot 
so osebni računalniki, pame-
tni telefoni, pametni zvočniki, 
pametni televizorji in AR- ter 
VR-očala, da nam zagotavlja-

jo vsebino in storitve. Evoluci-
ja se ne ustavlja. Navsezadnje 
bo skoraj vse okoli nas postalo 
pametno in povezano z vgra-
jenimi računskimi, pomnilni-
škimi in omrežnimi zmoglji-
vostmi. Tehnologija bo vsenav-
zoča – tako kot je danes elek-
trična energija.

 " Kaj o internetu stvari me-
nijo vaše stranke, ga upora-
bljajo?
V izhodišču je uporaba inter-
neta stvari neomejena. Pri Le-
novu želimo spodbuditi učin-
kovitost na delovnem mes-
tu in omogočiti nove poslov-
ne modele. Na nedavnem do-
godku Accelerate smo prika-
zali najnovejše rešitve v ekosi-
stemu ThinkIoT, ki so usmerje-
ne predvsem v realne potrebe 
strank. Med njimi so zmoglji-
ve robne računalniške napra-
ve, kot so ThinkCentre Tiny ali 
popolnoma novi ThinkCentre 
Nano IoT, EPC300, kot tudi vr-
sta senzorjev, vključno z zmo-
gljivimi pametnimi kamerami, 

osvetlitvijo, ki se odziva na gi-
banje, pametno blagajno, opre-
mljeno s tehnologijama strojne-
ga vida in prepoznavanja obra-
zov. Izdelujemo naprave, ki so 
sposobne hitro zaznati in pos-
redovati informacije, da lahko 
ljudje sprejemajo inteligentne 
odločitve, pa naj bo to v skladi-
šču ali na razstavnem prostoru.

 " Kako bo ta nova stopnja av-
tomatizacije vplivala na pov-
prečne ljudi?
Verjetno ste že slišali, da mo-
ramo delati pametneje, ne pa 
več. Prav to poskušamo dose-
či z vsemi našimi izdelki, stori-
tvami in rešitvami. Želimo iz-
boljšati življenje vseh državlja-
nov in ne le podjetniško okolje. 
Na primer: razvili smo prototip 
povsem avtomatizirane blagaj-
ne, ki že deluje kot pilotni pro-
gram v Lenovovem središču 
v Pekingu. Lastniki trgovin iz 
opeke bodo kmalu lahko poza-
bili na dolge čakalne vrste in se 
izognili napakam pri zaračuna-
vanju. Kupci bodo izdelke da-

li v košaro, ob izhodu iz trgovi-
ne pa se jim bodo samodejno 
zaračunali.

 " Sliši se kot znanstvena fan-
tastika. 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. Le-
novo že vrsto let raziskuje po-
dročje AR in VR. Pred kratkim 
smo ustvarili novo blagovno 
znamko in istoimensko platfor-
mo ThinkReality, ki je zasnova-
na tako, da podjetjem pomaga 
pri uporabi aplikacij AR na raz-
ličnih področjih: na primer po-
speši in olajša prenos informa-
cij, skrajša čas popravil, odpra-
vi napake, racionalizira kom-
pleksne delovne postopke, iz-
boljša kakovost usposabljanja, 
omogoča boljše sodelovanje in 
ustvarjanje prihrankov. Plat-
forma podjetjem olajša uvaja-

nje in upravljanje programskih 
aplikacij AR in VR v več opera-
cijskih sistemih, storitvah v ob-
laku in napravah, skratka, po-
maga jim povečati produktiv-
nost zaposlenih.

 " Prejšnji teden je Lenovo 
svet šokiral s predstavitvijo 
prototipa prenosnika, sesta-
vljenega iz prepogljivega za-
slona. V svetu pametnih tele-
fonov se ta inovacija še ni iz-
kazala, bo pri vas drugače?
Izdelava uporabnega prepoglji-
vega zaslona je velik tehnološki 
izziv, a hkrati tudi draž. Gre za 
velik inženirski dosežek, pod 
katerega bi bili radi podpisa-
ni vsi v industriji. Novi zastavo-
noša iz družine ThinkPad X1 bo 
imel prepogljiv zaslon OLED, 
ki bo deloval kot zaslon, tabli-
ca in tipkovnica hkrati. To je še 
dodaten dokaz, da imamo ene 
najboljših inženirjev in proizvo-
dnih zmogljivosti v industriji.

 " S kakšnimi izzivi pa se sre-
čujete, ko poskušate podjetja 
prepričati za uporabo vseh 
teh novosti? Kaj jih prepriča?
Podjetja se zavedajo, da morajo 
za rast in uspeh vlagati na raz-
ličnih ravneh. Podatki, sistemi 
in stroji morajo delati. Lenovo 
je idealen tehnološki partner, 
saj pri nas dobijo vse na enem 
mestu – od preproste računal-
niške miške do podatkovnega 
centra. Velika prednost je tudi 
ta, da veliko pozornosti name-
njamo varnosti poslovanja. Le-
novo ThinkShield je celosten 
nabor varnostnih storitev, pro-
gramske in strojne opreme, ki 
varujejo celoten življenjski ci-
kel naprav in rešitev, od njiho-
vega razvoja do ukinitve. Lo-
gotip Lenovo je zagotovilo za 
mirnejši spanec v teh tehnolo-
ško turbulentnih časih.

Cilj je delati pametneje, ne pa več
Jovan Glamočanin, direktor Lenova Slovenija in regije Adriatik v družbi Lenovo
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Inteligentna preobraz-
ba ne bo le poskrbela 
za pametnejše domo-
ve in učinkovitejše 
pisarne, temveč bo tudi 
povsem spremenila 
vrednostno verigo v 
vsaki industriji.
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 " 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 po-
zornost. Tu je najprej piar, ki 
ustvarja zgodbe. Svet hlepi po 
novih zmogljivostih in podat-
kih, ki jih omogočajo vedno no-
ve tehnologije. Hlepi – mislim 
na megapolise, kot so Tokio, 
New York ..., kjer je prepros-
to 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 po-
slovni modeli vznemirjajo do-
mišljijo. Nekateri se bodo uve-
ljavili, drugi ne, vendar že zdaj 
ustvarjajo zanimanje in pritisk, 
da bi se čim hitreje uveljavili.

Za nekatere od teh poslovnih 
modelov, na primer za pamet-
ne števce, je dovolj že 4G, med-
tem ko za avtonomna vozila ni-
sem prepričan, da bo 5G, tak-
šen, kot je zdaj, dovolj. Mislim, 
da bo pamet še nekaj časa v av-
tu in se ne bo naslanjala na pa-
met omrežja. Za kaj takega bo 
moralo preteči še precej ča-
sa. Tudi pri računalnikih je bi-
la, recimo, najprej pamet v ra-
čunalniku, nato je šla v oblak. 
Vendar za čisto običajne stori-
tve pamet še ni v oblaku. Odpi-
ra se torej nov svet, na katere-
ga bi raje gledal skozi prizmo 
industrijske revolucije 4.0, ka-
terega sestavni del je.

 " Hočete reči, da v Telema-
chu že razmišljate o ponudbi 
industrijskih rešitev na 5G?
Veliko razmišljamo o tem, osre-
dotočili smo se tudi na poslovni 
segment, predvsem na klasič-
ne telekomunikacije in osnov-
ne IKT-storitve. Z industrijski-
mi rešitvami se še ne ukvarja-
mo, predvsem zato, ker v Slove-
niji realno ni proizvodnih zmo-
gljivosti oziroma tovarn, ki bi se 
želele avtomatizirati na 5G. To 
je namreč glavno vprašanje – 
živeti v Porenju ali nekje, kjer 
je Volkswagen? Samo če avto-
matizirate Volkswagen, imate 
poslovni primer za deset Slove-
nij. Po drugi strani je vprašanje 
glede proizvodnih zmogljivosti 
Slovenije tudi, ali za avtomati-
zacijo res potrebujejo 5G ali se 
to lahko izvede s kakšnimi dru-
gimi komunikacijskimi sred-
stvi. Gotovo nekaj pionirskih 
poskusov bo, ampak prepros-
to mislim, da smo v Sloveniji še 
nekaj let od tega. Fokus trenu-
tno prenašamo drugam, raz-
mišljamo strateško, čeprav po 
drugi strani vse nove tehnolo-
gije, vključno s 5G, spremljamo 
in testiramo.

 " Ali ste že kaj konkretno na-
redili na področju 5G?
Da bi delala takšna mreža, je 
treba poskrbeti za veliko stva-
ri. Jedrno omrežje se mora 
nadgraditi na 5G. Same bazne 
postaje morajo biti strojno prip-
ravljene na 5G, antene mora-
jo biti nove. Zdaj že namešča-
mo antene, ki bodo podpirale 
700-megaherčni frekvenčni 
pas, ko se bo pojavil. Zaradi ko-
ličine podatkov bo treba vse te 
bazne postaje priključiti na op-
tično omrežje in močno dvigni-
ti mikrovalovne zmogljivosti. 
Manjkajo frekvence, ki jih mo-

ra dati država, manjkajo telefo-
ni in naprave, ki bi to podpirale. 
Na slovenskem trgu ne morete 
kupiti niti enega telefona, ki bi 
imel podporo za 5G. Torej, te-
ga nima še nihče. Lahko se ku-
pi le kombinirana namestitve-
na mobilna naprava, ki to pod-
pira. Res gre za tehnologijo na 
zelo zgodnji stopnji.

 " Kaj torej zdaj delate?
Nadgrajujemo jedrno omrež-
je, vsa strojna oprema, ante-
ne, vse, kar postavljamo na no-
vo, je pripravljeno za 5G, ko na-
črtujemo moč električnega to-
ka, upoštevamo nove zahte-
ve, ko priključujemo optiko, 
prav tako. Velik del investicije 
je torej hkrati tudi v to prihaja-
jočo 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 tre-
ba menjati. Čakamo tudi na po-
slovni primer, da se stvari spus-
tijo naprej. Izvajamo interna te-
stiranja, igramo se s tehnologi-
jo, za komercialno ponudbo pa 
so najprej potrebne frekvence.

 " Torej je do tja še daleč?
Eno glavnih vprašanj je, kako 
se bo slovenska država umesti-
la na dražbi za frekvence, jo bo 

zanimalo, da se čim prej razvi-
je omrežje 5G ali da proda fre-
kvence za čim več denarja. To 
je zelo pomembno vprašanje. 
Vprašanje je tudi, kako dob-
ro se lahko 5G izkoristi glede 
na gostoto prebivalstva v drža-
vi, kot je Slovenija, saj prinaša 
precej večje zmogljivosti. Go-
tovo 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 giga-
bitno hitrost na telefonu, la-
tenco 0,2 milisekunde in to-
liko večji prenos?
Takšnih povprečnih uporabni-
kov zdaj v Sloveniji še ni. Gre za 
vprašanje kokoši in jajca. Mor-
da je treba stvar potisniti nap-
rej preprosto zato, da se začne 
digitalna ekonomija. Menim, 
da je koristno za državo, da 
se zgradi infrastruktura in da 
potem ljudje najdejo poti, ka-
ko jo izkoristiti. Ko smo ime-
li 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 vi-
dika to naložbo zelo težko zap-
reti. Zato so nekatere države 
v svetu že naredile prve kora-
ke, na primer da ponudnikom 
prvih pet let ni treba ničesar 
plačevati, ampak morajo pokri-
ti določeno število krajev. Ali da 
bodo zaračunavali simbolično 
ceno za frekvence, ob pogoju, 
da se zgradi omrežje, ali, re-
cimo, da jim bodo v primeru 
gradnje omrežja na ruralnih 
območjih vrnili plačilo nado-
mestila za uporabo frekvenc. 
Veliko je modelov, vsi pa so na-
menjeni pospeševanju gradnje 
omrežja, da bi prebivalstvo in 
gospodarstvo čim prej dobili 
nove storitve. Imamo eno naj-
boljših 4G-omrežij v Sloveniji in 
gotovo bomo našim uporabni-
kom pravočasno ponudili vse, 
kar pričakujejo. Ali bo država 
zastavonoša ali ne, glede na to, 
da so naložbe zelo velike, pa je 
odvisno od uresničevanja dr-
žavne digitalne strategije.

 " Telemach izvira iz kabel-
ske televizije, že dolgo ste 
v tem poslu. Pravkar ste 
močno povečali hitrosti v fi-
ksnem omrežju. Ali načrtuje-
te tudi kakšne nove storitve?
Brez infrastrukture ne moreš 
ponuditi nobene storitve. In-
frastruktura je temelj vsega in 
vanjo letno vlagamo več deset 
milijonov evrov, zato se danes 
ponašamo z najbolj razvitim 
in tehnološko dovršenim GI-
GA-omrežjem. Veliko delamo 
pri infrastrukturi, veliko vla-
gamo v mobilno omrežje in v 
zaposlene, v njihovo izobraže-
vanje, zaposlovanje novih lju-
di ter v dvig kompetenc na rav-
ni podjetja in celotne skupine. 
Na teh temeljih gradimo sto-
ritve. Še pred temi storitvami 
pa je pomembno, da ohranja-
mo operativno kakovost tega, 
kar počnemo. Gre za tisoče ma-
lenkosti, ki jih občuti uporab-
nik. Vsi operaterji po svetu do-
življamo izpade, naše temeljno 

načelo je, da jih čim prej odpra-
vimo in tudi tako omogočimo 
najboljšo uporabniško izku-
šnjo. 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 komunika-
cije … Prepoznavni smo po vi-
deostoritvah, vsaj enako se že-
limo pozicionirati tudi kot širo-
kopasovni ponudnik. Zato želi-
mo imeti najboljši internet. To 
je tisto, kar tudi uporabniki v 
Sloveniji opazijo.

 " Kaj pa na področju vsebi-
ne? Očitno ste z Eonom zade-
li v polno.
Naša skupina je zelo močna 
tudi v produkciji in distribuci-
ji vsebine, pri čemer vključu-
je znanje z vsega sveta. Podob-
no kot Apple in Google, ki dela-
ta programsko opremo za ves 
svet, smo z Eonom pridobili re-
sen produkt za regijo, ki je za 
vse enak, ki je večjezični in ve-
čoperaterski. Ko se pojavi nad-
gradnja, je na voljo za milijone 
uporabnikov v regiji. Imamo iz-
kušnje v petih državah, ko nek-
do želi nekaj novega, dobimo 
tudi mi to zmožnost. Posodo-
bitve so na voljo vsakih nekaj 
mesecev in menim, da nam z 
razvojem novih različic lokal-
ni ponudniki ne bodo prišli ni-
ti blizu. Težko se je bojevati z 
Amazonom Fire, vendar smo 
kot skupina dovolj sposobni in 
imamo dovolj vrhunskih raz-
vijalcev – več kot sto v Sloveni-
ji in Srbiji –, da lahko ponudi-
mo storitve, ki so primerljive 
ali celo enake kot storitve glo-
balnih ponudnikov, kot sta Ne-
tflix in Amazon, le da so prila-
gojene lokalnim uporabnikom, 
da imajo slovenski uporabniški 
vmesnik, premium in lokalne 
kabelske programe ter sloven-
ske podnapise. Velika podje-
tja o Sloveniji ne razmišljajo. 
Mi razmišljamo o vsakem pre-
bivalcu in to je naša prednost.

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

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.

Prepoznavni smo 
po videostoritvah, 
vsaj enako se želimo 
pozicionirati tudi 
kot širokopasovni 
ponudnik. Zato 
želimo imeti najboljši 
internet.

Nadgrajujemo jedrno 
omrežje, vsa strojna 
oprema, antene, vse, 
kar postavljamo na 
novo, je pripravljeno 
za 5G.
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RAZBREMENITE
SVOJ IT ODDELEK
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S storitvijo MDS lahko avtomatizirate upravljanje tiskalniških naprav 
in optimizirate delo z dokumenti za učinkovitejše poslovanje.

V podjetju Summit avto 
ugotavljajo, da je tiskanje 
v obliki storitve cenejše in 
bolj zanesljivo, predvsem 
pa udobno.

Summit avto, eden največjih 
in najmodernejših avtomobil-
skih prodajno-servisnih cen-
trov v Sloveniji, je opravil teme-
ljito tiskalniško preobrazbo. V 
podjetju, kjer letno izpišejo več 
kot 390 tisoč dokumentov, so 
povsem prenovili tiskalniško 
okolje in s pomočjo ponudni-
ka uvedli tiskanje kot storitev. 
Odločitev za prenovo tiskal-
niškega okolja je bila v podje-
tju, kjer je imel skoraj vsak za-
posleni svoj tiskalnik, pogosto 
različnih proizvajalcev, samo-
umevna.

Želja: nižji strošek tiskanja 
na dokument
»Pri prenovi tiskalniškega oko-
lja je bila glavno vodilo raciona-
lizacija poslovanja. Želeli smo 
znižati strošek tiskanja na po-
samezen dokument, posledič-
no pa tudi doseči manj odpad-
kov in boljšo skrb za okolje. Ker 
je bila predlagana rešitev ce-
lostna, sam postopek zamenja-

ve tiskalnikov pa ni vplival na 
vsakodnevno poslovanje, je bi-
la odločitev za prenovo prepro-
sta,« je povedal Jaka Kavčič, di-
rektor podjetja Summit avto.

V podjetju so nato opravili 
analizo ponudnikov tiskanja 
kot storitev ter na podlagi zah-
tevanih meril in referenc izbra-
li podjetje Xenon forte iz Lju-

bljane. Ponudnik je v nekaj obi-
skih pri stranki temeljito anali-
ziral tiskalniško okolje ter izde-
lal načrt prenove in posodobi-
tve, pri čemer je upošteval de-
lovno okolje in procese, doku-
mentni tokokrog in druge zah-
teve uporabnikov.

Manj naprav delo opravi 
hitreje
Nekdaj 27 tiskalnikov je na-
domestilo 19 večopravilnih 
naprav, ki so nameščene po 
oddelkih in pri ključnih upo-
rabnikih. Podjetje se je odloči-
lo za predajo področja tiskanja 
v zunanje izvajanje že omenje-
nemu specializiranemu ponu-
dniku, ki je poskrbel tudi za in-
tegracijo novega tiskalniškega 
okolja z zalednimi sistemi. Za 
prenovo in prilagoditev izbra-
ni storitvi upravljanja tiskanja 
je podjetje potrebovalo le dva 
meseca, fizična zamenjava ti-
skalnikov in konfiguracija sis-
tema pa sta bili izvedeni v pe-
tih dneh.

»Glavna želja je bila poeno-
tenje tiskalniškega okolja, že-
leli smo si tudi kakovostnih 
naprav, saj te delovni procesi in 
uporabniki tako rekoč vsak dan 

postavljajo na preizkušnjo. Po-
leg nizkih stroškov tiskanja je 
za nepretrgano delo zaposle-
nih zelo pomemben tudi hiter 
in učinkovit servis, veliko vlo-
go pri izbiri rešitve pa je imel tu-
di nezahteven prehod za upo-
rabnike,« je pojasnil Tadej Ge-
rič, direktor poprodaje v pod-
jetju Summit avto.

Tiskanje, prilagojeno 
procesom in dokumentom
Prenova tiskalniškega okolja 
je prinesla tudi optimizacijo ti-
skanja, saj so zmogljive večop-
ravilne naprave in napredna 
programska oprema omogo-
čili temeljitejše prilagoditve ti-
skanja. Optimizacija se je tako 
lotila posameznega delovnega 
mesta in delovnih nalog, pove-
zanih z dokumenti. V projektu 
prenove so s svojimi zahteva-
mi, željami in predlogi sodelo-
vali vsi zaposleni, ki uporablja-
jo tiskanje.

V podjetju Summit avto po 
prenovi tiskalniškega okolja 
zadovoljno ugotavljajo, da je 
njihovo delo zdaj lažje, saj je 
samo tiskanje hitrejše, doku-
menti 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 sis-
tem. »Spremembo so uporab-
niki sprejeli z navdušenjem. 
Všeč jim je, da so nove napra-
ve precej zmogljivejše, zanes-
ljive in bolj intuitivne za upo-
rabo,« je povedal Gerič.

Izračun, ki izvabi nasmeh 
na ustnice
Podjetje je s predajo tiskalni-
škega okolja v upravljanje po-
nudniku ustvarilo precejšnje 
prihranke. »Tiskanje kot stori-
tev je postalo predvidljiv me-
sečni strošek. Vanj sta že všte-
ta najem in vzdrževanje napra-
ve, variabilni del je odvisen le 
od dejanskega števila izpisov. A 
ugodna cena tako za črno-be-
li kot barvni tisk pomenita, da 
so se celotni mesečni stroški, ki 
so povezani s tiskanjem, znižali 
za okoli 20 odstotkov, kar je iz-
redno ugodno. S ponudnikom 
smo zelo zadovoljni, podpisali 
smo petletno pogodbo,« je šte-
vilke, ki zelo zanimajo tudi dru-
ga podjetja s tiskalniškimi izzi-
vi, sporočil Kavčič.

Kako za petino znižati 
stroške tiskanja

 " »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.

6. junija 2019 med 9.00 in 12.40, hotel Lev, Ljubljana

CEO 2020 - 
poznavalec 
kibernetske 
varnosti

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
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