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Kadrovska funkcija mora biti pogon digitalizacije
Gartnerjeva raziskava Digital Enterprise 
2020 je pokazala, da 67 odstotkov mene-
džerjev v podjetjih meni, da ne bodo več 
konkurenčni, če se njihovo podjetje do 
leta 2020 ne bo bistveno bolj digitalizira-
lo. Ob tem je kadrovska funkcija pod iz-
jemnim pritiskom, saj je prav njena nalo-
ga, da izpelje digitalno preobrazbo.

»HRM ni več postranska struja, ampak se raz-
vija v pomemben del vsakega podjetja, saj 
lahko generira višjo dodano vrednost na za-
poslenega. Kadrovski oddelek delegira delo 
drugim oddelkom in deluje kot centralno vo-
zlišče v podjetju. Sodeluje pri velikih organi-
zacijskih spremembah in soustvarja delovno 
okolje, prav tako pa s tem spreminja in optimi-
zira delovne procese,« je dejal Tilen Naraks, 
prodajni inženir v podjetju Brihteja.

Kot ugotavljajo pri Gartnerju, v številnih 
organizacijah od kadrovske funkcije pričaku-
jejo izvajanje petih makrostrategij, s katerimi 
bi vodili digitalno preobrazbo:

 " večja privlačnost za digitalne kandidate,
 " boljši vpogled v stanje človeškega kapitala 
oziroma v zaposlene,

 " usposabljanje vodij, da bodo lahko razvijali 
digitalne sposobnosti svojih ekip,

 " uporaba tehnologij, ki zaposlenim pri delu 
omogočajo samopostrežne storitve,

 " izboljšanje upravljanja delovne učinko-
vitosti.
Pri tem je pomembno tudi to, da direktor-

ji na digitalizacijo gledajo predvsem z vidika 
povečanja dobička, medtem ko zaposleni od 
nje pričakujejo, da jim bo olajšala izvajanje ru-
tinskih opravil, od priprave poročil o stroških 
dela do pregledov učinkovitosti.

Kaj podjetje pridobi z digitalizacijo 
kadrovske funkcije
Eden temeljnih ciljev digitalizacije je zagota-
vljanje kakovostne administrativne podpo-
re kadrovski funkciji. »To je temelj, ki mora 
biti trdno postavljen, in sicer tako, da je kar-
seda veliko procesov, povezanih z upravlja-
njem časa, kadrovsko administracijo in iz-
računom plač, avtomatiziranih in integrira-
nih,« je poudaril Boštjan Topovšek, svetova-
lec na področju kadrov v podjetju Sapphir.

Z uvajanjem sodobnih digitalnih orodij na 
kadrovskem področju lahko podjetje ustvari 
velikansko dodano vrednost. Kot pravi Na-
raks, digitalizacija kadrovski službi omogoča 
prehod iz operative v strukturne spremem-

Vlaganje v digitalizacijo kadrovske službe 
se splača predvsem zato, ker podjetje ne bo 
preživelo, če ne bo imelo ustreznih kompetenc   
in procesov, kako jih obvladovati in razvijati

Nataša Centa, produktni 
vodja, in Mojca Hafner Je-
reb, pomočnica produk-
tnega vodje v podjetju Če-
trta pot, sta na Slovenskem 
kadrovskem kongresu 
2019 predstavili digitaliza-
cijo upravljanja človeških 
virov kot glavno sestavino 
učinkovite organizacije.

»Razvoj spletnih tehnologij 
omogoča, da lahko v letu 2019 
že malčki naročajo mleko prek 
spleta. Generacije Z si ne pred-
stavljamo brez sodobnih elek-
tronskih naprav, medtem pa na 
drugi strani pripadniki genera-
cije X še vedno ročno pripravlja-
jo podatke za izplačilo plač,« je 
svoj del predavanja izzivalno za-
čela Nataša Centa. Spomnimo: 

pripadniki generacije X so stari 
od približno 40 do blizu 60 let, 
generacije Z pa od 25 do 35 let.

Pomembne postranske 
stvari
Zakaj sodobna IT-rešitev z di-
gitalizacijo kadrovske funkcije 
pomaga pri preobrazbi v učin-
kovito organizacijo, je v nadalje-
vanju razložila Mojca Hafner Je-
reb. Pojasnila je, da sodobna IT- 
rešitev z digitalizacijo procesov 
v življenjski cikel kadrovskih 
procesov vključuje večje število 
uporabnikov ter s tem prestavi 
administrativno delo z vodje na 
uporabnike oziroma zaposlene.

Dodala je, da je stanje ur 
in dopusta najpomembnejša 
postranska stvar za zaposle-
nega. »Z organiziranim izobra-

ževanjem o vnosu najav in pre-
gledovanju osebnih podatkov v 
proces vključimo zaposlene in 
vodje,« je povedala. »Predaja 
odgovornosti in zadolžitve po-
membno pripomore k digita-
lizaciji procesov od vnosa po-
datkov v personalno mapo do 
zapisa plačilne liste na oseb-
ni portal.«

Podatki za konkurenčne 
prednosti
»Kadrovski oddelek ima tako 
te podatke na voljo za izdelavo 
statistik in analiz, ki so nujne za 
samo vodenje sodobnih kom-
pleksnih organizacij,« je pove-
dala Nataša Centa. »Veljavni po-
datki, ki jih je možno pregledo-
vati s časovno premico, pome-
nijo velikansko konkurenčno 

prednost pri strateškem načr-
tovanju v organizaciji.«

Več časa za vodenje 
zaposlenih
Mojca Hafner Jereb je še doda-
la, da se odobritev potnega na-
loga in vnesenih dnevnic ter 
drugih stroškov potovanja s kli-
kom na gumb pošlje v pregled 
kadrovskemu oddelku, ki te po-
datke obdela v fazi priprave po-
datkov za plačo. Naloga vodje pa 
je na koncu meseca tudi uredi-
ti vse prisotnosti in odsotnosti, 
ki jih bo v naslednjem koraku 
preveril še kadrovski oddelek.

S klikom do obračuna plače
Nataša Centa je razložila, da 
kadrovski oddelek na podlagi 
prejetih bolniških listov pre-

veri vnose v sistemu, ustrez-
nost izračunanih prevozov na 
delo in z dela ter število pri-
padajočih malic in dodatkov. 
»Vse te podatke pošlje v odde-
lek plač, kjer mlinček zmelje 
podatke in obračuna plačo,« 
je dodala Nataša Centa. Moj-

ca Hafner Jereb pa je pojasni-
la, da plačni oddelek prevza-
me kadrovske podatke, po-
datke o stroških s potnih na-
logov in evidence dela.

Na podlagi prevzetih podat-
kov se obračuna plača, ki jo so-
dobna IT-rešitev zapiše na oseb-

Pot do agilnega poslovanja se začne z vitkim poslovanjem, to pa z vključevanjem zaposlenih v kadrovske procese
Nataša Centa:
V kadrovskem 
oddelku v prvo stopnjo 
digitalizacije sodi 
digitalizacija osebne 
mape zaposlenega, 
ki na klik omogoča 
prenos podatkov, 
nujnih za izračun plače.
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Kadrovska funkcija mora biti pogon digitalizacije
be načina dela. Topovšek pa dodaja, da di-
gitalizacija kadrovskih virov podjetju omo-
goča podporo ključnim procesom, s kateri-
mi si zagotovi prave kadre na pravem delov-
nem mestu. Ti procesi so:

 " načrtovanje kadrov – da se ve, koliko ka-
drov in kakšne profile bo podjetje potrebo-
valo, da se lahko odloči, kako bo ravnalo ob 
odhodu posameznih zaposlenih, na primer 
zaradi upokojitve, ali bo izobrazilo drugega 
zaposlenega ali zaposlilo novega …;

 " obvladovanje kandidatov – v velikih pod-
jetjih imajo hkrati tudi nekaj deset razpisov 
za posamezna delovna mesta, na katera se 
lahko prijavi tudi po sto kandidatov. Z infor-
macijskimi orodji za kadrovanje kadrovska 
služba ali sami vodje posameznih poslovnih 
področij hitro najdejo najboljšega človeka;

 " uvajanje zaposlenih – zaposlene je tre-
ba čim prej usposobiti za samostojno delo. 
Orodja za uvajanje omogočajo digitalizacijo 
procesa, skozi katerega novi zaposleni v so-
delovanju z mentorjem v najhitrejšem mo-
žnem času pridobi kompetence za samos-
tojno delo;

 " razvoj kadrov – podjetje mora zaposlenim 
najprej zagotoviti izobraževanje, da prido-
bijo osnovna znanja, nato pa jim na podla-
gi platforme za e-učenje prek spletnih teča-
jev in preverjanj omogočiti pridobivanje do-
datnih znanj;

 " ocenjevanje kadrov – podjetja imajo raz-
lične pristope k ocenjevanju kadrov, vključno 
z letnimi pogovori in 360-stopinjskim vred-
notenjem, vendar so te informacije razprše-
ne po različnih preglednicah in dokumentih. 
Da bi lahko učinkovito ocenjevali zaposle-
ne, morajo biti vsi ti pristopi in informacije 
povezani v en informacijski sistem. Po dru-
gi strani se s temi sistemi digitalizirajo sami 
ocenjevalni postopki, na primer letni pogo-
vor, kar tudi vodjem, ki niso vešči izpraševa-
nja in zapisovanja, poenostavi izvedbo po-
govora, kadrovski službi pa obdelavo prido-
bljenih podatkov;

 " razvoj talentov – v podjetju je določen del 
talentiranih ljudi, ki jih želi podjetje obdr-
žati in razvijati, saj bodo v prihodnje nosil-
ci dodane vrednosti podjetja. Sodobna kad-
rovska orodja pomagajo testirati, odkrivati 
in razvijati talente;

 " samopostrežne storitve – uporaba por-
talov za zaposlene in informacijski kioski za 
zaposlene, ki pri svojem delu ne uporabljajo 
osebnega računalnika, poenostavijo in zniža-

jo stroške administrativnih nalog kadrovske 
službe. Zaposleni samostojno pridobivajo in-
formacije o dopustih, prejemajo dokumente 
v elektronski obliki, od plačilnih listov do na-
potnic, certifikatov. Odgovarjajo lahko na an-
kete, dajejo predloge …

Boljši podatki, boljši zaposleni, višja 
dodana vrednost
Sodobna informacijska orodja so sposobna 
povezati vsa ta področja – od administracije 
do mehkih elementov, ki jih izvaja kadrovska 
služba – ter podatke zbrati, analizirati in jih 
predstaviti v obliki, ki pomaga pri sprejema-
nju odločitev glede zaposlovanja. Ti podatki 
so nato prek nadzornih plošč hitro dostopni 
in preprosto razumljivi tako za kadrovnike 
kot tudi vodstvo.

Kot je pojasnil Topovšek, vodje in kadrov-
ska služba prek orodij za podporo odločanju 
hitro odkrivajo informacije o, na primer, sta-
nju zaposlitvenih pogodb, poteku delovnih 
razmerij in najprimernejših kandidatih za 
izpraznjena delovna mesta. »Analitika po-
maga tudi pri novem zaposlovanju, saj lah-
ko natančno identificiramo, kakšnega člo-
veka potrebujemo, s kakšnimi kompetenca-
mi in osebnostnimi lastnostmi. Poleg tega se 
lahko simulira tudi vpliv gibanja stroškov de-
la ob zvišanju plač posameznim zaposlenim. 
Spremlja se lahko tudi klima v podjetju pa tu-
di, ali posamezen vodja dobro dela.«

S podporo analitičnih orodij se podjetje to-
rej pravilneje in hitreje odloča glede kadra in 
delovnih mest, ki trenutno prinašajo višjo do-
dano vrednost, pri čemer se hitreje odziva in 
prilagaja spremembam na trgu delovne sile.

Kje se rezultati najhitreje pokažejo
Gotovo se pri digitalizaciji kadrovske 
funkcije rezultati najhitreje pokažejo 
pri administraciji. Vendar pa se s tem ne 
ustvari najvišja dodana vrednost. »Me-
nim, da so med prvimi naložbami goto-
vo orodja za razvoj kadrov, da kot vodja 
vem, kakšne profile želim imeti in kakšne 
kadre imam zdaj, da odkrijem razhajanja 
in da vidim, kaj moram narediti, da jih 
zmanjšam. Da podjetje doseže maksimal-
no dodano vrednost, je nujno obvladova-
nje ključnih kompetenc in znanja, ki ga 
morajo imeti zaposleni,« je dejal Topov-
šek. Po njegovem mnenju je smiselno vla-
gati tudi v rešitve za e-kadrovanje, e-uva-
janje in e-izobraževanje, saj vse to zmanj-
ša tveganja, da bi zaposlili napačne ljudi 
ali da bi bili zaposleni nezadovoljni in bi 
kakovostni kadri odhajali h konkurenci.

Kot pravi Tilen Naraks, digitalna orod-
ja podjetju omogočajo, da se bolj spozna 
z zaposlenim in mu lahko ponudi poo-
sebljeno pomoč pri delu. Po drugi strani 
pa z optimizacijo administrativnih po-
stopkov kadrovnikom in vodjem omo-
gočajo, da se lahko več časa ukvarjajo z 
zaposlenimi in na tej podlagi sprejema-
jo boljše odločitve.

Vlaganje v digitalizacijo kadrovske 
službe se tako vsekakor splača. Ne le za-
radi visokih stroškov, ki jih ima podjetje 
ob zaposlitvi neprimernega kandidata 
ali odhoda talenta, ampak predvsem za-
to, ker podjetje ne bo preživelo, če ne bo 
imelo ustreznih kompetenc in procesov, 
kako jih obvladovati in razvijati.

P red nedavnim se je neko uspešno podjetje znašlo 
v medijih zaradi nezakonitih pogodbenih kazni 
delavcem ob odhodih. V spominu mi je ostala 
direktorjeva izjava, da njihova naložba v novega 

zaposlenega zaradi stroškov zaposlitve in uvajanja presega 
dvakratnik bruto bruto plače. Govorimo o delavcih v proi-
zvodnji, ne o strokovnjakih ali zaposlenih na pomembnih 
delovnih mestih. Sprašujem se, koliko znaša naložba vanje 
– verjetno, da se prvemu znesku doda še kakšna ničla. Ka-
dri torej pomenijo kapital že samo s tem, ko jih uvedemo 
na delovno mesto, kaj šele potem, ko ustvarjajo dodano 
vrednost.

Jasno, ne moremo mimo denarja. Ljudje še vedno delajo za 
plačo. Ne glede na to, kako dobro boš ravnal s kadri, zaposle-
nim dobri odnosi v službi ne bodo plačali položnic. Slovenska 
podjetja, na primer, pri plačah težko konkurirajo avstrijskim, 
lokalna pa globalnim. A če pogledamo globlje, lahko vidimo, 
kje nastaja ta razlika. Po dodani vrednosti smo namreč precej 
slabši – tako v primerjavi z drugimi državami kot v primerja-
vi z globalnimi podjetji. Zakaj sem to poudaril? Dodana vred-
nost je namreč odvisna od znanja zaposlenih in sposobnosti 
aktivacije tega znanja v trženje, razvoj, proizvodnjo in proda-
jo izdelkov oziroma storitev.

Zanimivo je, da visokotehnološki izdelki nimajo nujno več 
dodane vrednosti kot, recimo, prehrambni. Slaščičar pri pro-
daji sladoleda ali kave ustvarja višjo dodano vrednost kot kate-
rikoli proizvajalec pametnih telefonov. Vendar bo lokalni sla-
ščičar hitro ob posel, če bo zaposlil človeka, ki ne bo sledil nje-
govi preizkušeni recepturi za sladoled, in bo zato začel izgub-
ljati goste oziroma bo moral znižati ceno, da bo privabil vsaj 
katerega od kupcev, ki jim ni pomembna kakovost, ampak ce-
na. Slaščičar je tako morda še bolj odvisen od tega, koga zapo-
sluje, kot visokotehnološko podjetje z nekaj tisoč zaposlenimi.

Uspešnost podjetja je ne glede na velikost in dejavnost v res-
nici odvisna od zaposlenih. Pa ne samo od operativcev, ampak 
tudi od vodij na vseh ravneh. Pravzaprav lahko zaposluješ fan-
tastične strokovnjake, a ti zaradi slabega vodenja ne bodo na-
redili ničesar pametnega, ali pa bodo, kar je najslabše, odšli h 
konkurenci. Kakor gledam sodobne pristope pri upravljanju 
kadrov, ne morem mimo tega, da se izpušča ocenjevanje vo-
dij. Velikokrat so prav neustrezni vodje na nižji in srednji rav-
ni razlog za slabo delovno klimo in posledično slabe poslov-
ne rezultate.

Digitalizacija vsekakor omogoča lažje sodelovanje zaposle-
nih v kadrovskih procesih, kar dopušča tudi vključevanje zapo-
slenih v ocenjevanje vodij in s tem sodelovanje v procesu vode-
nja. Ne skrbite, ne gre za samoupravljanje. Gre preprosto za to, 
da nam digitalizacija omogoča zbiranje prav vseh kadrovskih 
podatkov, ki se nato uporabijo pri kadrovanju, da vsako delo 
opravljajo samo kompetentni ljudje, saj se le tako lahko ustva-
ri najvišja dodana vrednost in s tem zvišajo plače. In to je hkra-
ti edini način, da bodo slovenska podjetja domačemu človeku 
ali najetemu delavcu z Balkana ponudila plačilo, ki mu omogo-
ča dostojno življenje, in to ob enakem ali celo večjem dobičku. 

Boljše plače
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Pot do agilnega poslovanja se začne z vitkim poslovanjem, to pa z vključevanjem zaposlenih v kadrovske procese

ni portal, kar je dodatna raz-
bremenitev, saj ni več potreb-
no kuvertiranje plačilnih list. 
»Hvala, polepšali ste mi večer, 
ker mi ni treba kuvertirati pla-
čilnih list,« so bile besede zado-
voljne plačnice po prvem zapi-
su plačilne liste na osebni por-

tal in bodo Mojci Hafner Jereb 
za vedno ostale v spominu.

Kompetence za razvoj 
kadrov
»V drugem delu pa digitalizaci-
ja poenostavi birokratske po-
stopke, saj se prek izdelav po-

ročil na klik izvedejo vsa poro-
čanja, ki jih država zahteva od 
organizacij,« je razložila Nata-
ša Centa.

Glede na povedano, digita-
lizacija procesov s prestavitvi-
jo odgovornosti in vlog na ra-
ven zaposlenega in vodje pri-
pomore k temu, da zaposleni 
pravočasno pripravijo podat-
ke, saj se zavedajo, da so sami 
odgovorni za zneske, ki jih želi-
jo imeti povrnjene pri plači. Ka-
drovski oddelek se tako lahko 
posveti zahtevnejšim vlogam, 
ki pomembno pripomorejo k 
učinkoviti organizaciji. Orga-
nizira, na primer, izobraževa-
nja, na podlagi katerih zapos-
leni pridobijo nove veščine in 
kompetence, kar je odločilne-
ga pomena za razvoj kadrov.

Skozi sodelovanje do 
agilnosti
Mojca Hafner Jereb je na kon-
cu predstavitve povedala, da se 
skozi digitalizacijo kadrovske 
funkcije organizacija pripravi 
na preobrazbo v agilno organi-
zacijo in tako optimizira delov-
ne procese, ki organizacijo pri-
vedejo do sodobnega in učinko-
vitega poslovanja.

Pot do agilnega poslova-
nja se začne z vitkim poslova-
njem, to pa se začne z vklju-
čevanjem zaposlenih v kad-
rovske procese. »Zaposleni so 
motivirani, ker jim je omogo-
čeno sodelovanje v procesih. 
Sodelovanje tako gradi teme-
lje učinkovite organizacije, ki 
je okretna in hitro prilagodlji-
va, torej agilna.«

Petr Pavlu, direktor sistemskega inženiringa  
za srednjo in vzhodno Evropo v Ciscu:
Pri sodobnih omrežnih rešitvah 
nihče več ne govori o strojni opremi, 
to ponudniki celo skrivamo pred 
uporabniki. Jim pa dajemo orodja za 
avtomatizacijo in preprosto upravljanje.

Igor Bizjak, direktor Urbanističnega 
inštituta Republike Slovenije:
Tiskalniški lizing nas je prepričal. Po 
petih letih preprosto dobimo nove 
naprave, plačujemo le tekoče stroške 
tiskanja, ki so vezani na število 
izpisanih strani dokumentov.

Mojca Hafner Jereb:
Prestavitev osnovnih 

procesov na izvor, k 
samemu zaposlenemu, 

ki so sami odgovorni 
za svoje podatke, 

poenostavi in rešuje 
težave s fizičnimi in 
časovnimi ovirami.

Boštjan Topovšek, svetovalec na področju kadrov  
v podjetju Sapphir:
Analitika pomaga tudi pri novem 
zaposlovanju, saj lahko natančno 
identificiramo, kakšnega človeka 
potrebujemo, s kakšnimi kompetencami  
in osebnostnimi lastnostmi.

Tilen Naraks, prodajni inženir v podjetju 
Brihteja:
Digitalizacija kadrovski službi omogoča 
prehod iz operative v strukturne 
spremembe načina dela.
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Nove tehnologije, kot so 
blockchain, umetna inte-
ligenca in strojno učenje, 
omogočajo zagotovitev 
oziroma ohranitev kon-
kurenčne prednosti.

Podjetja se morajo hitro pri-
lagoditi vse pogostejšim spre-
membam. Da bi lahko tek-
movala na zahtevnem trgu 
in ohranila konkurenčno 
prednost, morajo vzposta-

viti organizacijo, ki temelji 
na poglobljenem vpogledu v 
poslovanje. Pri tem pa je po-
membno, da poznajo števil-
ne možnosti, ki jih ponujajo 
digitalni trendi. 

Prav predstavitvi teh mož-
nosti bo namenjen dogodek, 
ki ga slovenska podružni-
ca podjetja Oracle prireja v  
torek, 14. maja 2019, med  
9. in 15. uro v Radisson Blu Pla-
za Hotelu Ljubljana.

Oracle Technology Day for 
Business
Številne organizacije so zara-
di potrebe po integraciji novih 
tehnologij, kot so blockchain, 
umetna inteligenca in strojno 
učenje, že na pragu tehnolo-
ške revolucije. Njihov poslovni 
razvoj ponuja spoznanja o tem, 
kako lahko prehod v oblak za-
gotovi agilnost, vizijo in zmo-
gljivost, ki so potrebne za ohra-
nitev konkurenčne prednosti.

Dogodek Oracle Techno-
logy Day for Business bo po-
nudil zanimive predstavitve, 
vpogled v uporabniške izku-
šnje, uspešne primere dobrih 
praks in priložnosti za mreže-
nje, ki bodo posameznikom 
približale oblak. Poslovni od-
ločevalci in tehnološki stro-
kovnjaki bodo predstavili naj-
modernejše pristope za zagota-
vljanje agilnosti, vizije in uspeš-
nosti, ki jih za učinkovito poslo-

vanje potrebujejo organizacije 
v različnih sektorjih delovanja. 
Med njimi so predavanja z nas-
lovom Izkušnje pri uporabi av-
tonomnih podatkovnih skladi-
šč iz prve roke, Uporaba Big Da-
ta platforme pri DevOps razvo-
ju informacijskih rešitev ter Ino-
vativni pristopi pri razvoju mo-
dernih aplikacij.

Vsebine so namenjene teh-
ničnim strokovnjakom, admi-
nistratorjem podatkovnih baz, 
razvijalcem, analitikom, orga-
nizatorjem poslovnih procesov 
in IT-arhitektom. Prijave na do-
godek so možne na spletni stra-
ni podjetja Oracle.

Ekskluzivni dogodek za 
povabljene odločevalce v 
podjetjih
Hkrati bo na isti lokaciji po-
tekal tudi ekskluzivni dogo-
dek, ki je namenjen izključ-
no povabljenim odločeval-
cem v podjetjih. Na njem bo-

do med drugim pripravili za-
nimiv primer dobre prakse 
– avtonomnost pri spremlja-
nju kazalnikov uspeha, ki ga 
bo predstavil Rok Planinšec 
(Unior).

Prihodnost v oblaku? Izkoristite številne poslovne priložnosti

Pridružite se nam 
na dogodku Oracle 

Technology Day for 
Business in izkoristite 

priložnost, da se 
povežete s svojo 

prihodnostjo.

Čeprav se varstvu podat-
kovne opreme, omrežij, 
končnih točk, zaposlenih 
in strank posveča čedalje 
več pozornosti, bosta za to 
letos namenjena samo dva 
odstotka skupnih stroškov 
za IT.

Lani je bilo za kibernetsko zaš-
čito v svetu porabljenih 32,4 
milijarde evrov, kar je devet 
odstotkov več kot leto prej, je v 
svoji najnovejši raziskavi oceni-
lo analitsko podjetje Canalys. 
Kot so poudarili, bomo tudi le-
tos priča – mnogi tudi žrtev – 
pojavljanja vedno novih, po-
gostejših in naprednejših gro-
ženj. To bo nova priložnost za 
ponudnike varnostnih reši-
tev, kar potrjujejo tako napo-
vedi Canalysa kot drugih ana-
litskih podjetij.

Rešitve iz oblaka
Leta 2020 bo poraba za kiber-
netsko varnost zrasla na 37,1 
milijarde evrov, pri čemer se 
bodo izdatki za strojno in pro-
gramsko opremo zmanjšali z 
82 na 70 odstotkov. Okrepili se 
bodo novi postopki dostavlja-
nja varnostnih rešitev, zato se 
bodo z 18 na 30 odstotkov pove-
čali deleži izdatkov za virtualne 
aparate in agente, javni oblak in 
storitve. »Uporabniki spremi-
njajo svoje navade in se odlo-
čajo za javni oblak, prilagodlji-
vo porabo in plačljive storitve,« 
je razložil Matthew Ball, glavni 
analitik v Canalysu.

Analitik pojasnjuje, da se bo 
skoraj podvojila uporaba virtu-
alnih aparatov oziroma agen-
tov, naročil prek tržnic v jav-
nem oblaku ter naročnin na ki-
bervarnost kot storitev (CaaS). 
Ponudniki bodo uvedli vrsto 
poslovnih modelov za podpo-
ro temu prehodu ter ponudili 

različne produkte, ki bodo na-
menjeni različnim vrstam uva-
janja. »Za mnoge je bil glavni iz-
ziv, kako narediti nove modele 
čim bolj osredotočene na pro-
dajne kanale in jih združiti z 
zdajšnjimi partnerskimi pro-
grami,« je povedal Ball.

Ustvarjanje hibridnih 
okolij

»Zadnje čase so nekatere 
tržnice v oblaku partnerskim 
podjetjem omogočile, da lah-
ko ponujajo prilagojene pogod-
be in se dogovarjajo o cenah ne-
posredno s strankami, med-
tem ko so same obdržale spre-
mljanje registracij, pogodb in 
popustov,« je pojasnil Canaly-
sov analitik. Vodilni ponudni-
ki rešitev za kibernetsko var-
nost so namreč uveljavili no-
ve modele uvajanja tovrstnih 
rešitev, ki temeljijo na naroč-
ninah in transakcijah prek tr-
žnic v oblaku.

Največja rast, 12,6-odstotna, 
je bila lani v segmentu omre-
žne varnosti, katerega vred-
nost je znašala 12,8 milijarde 
evrov, predvsem po zaslugi 
ustvarjanja hibridnih in kom-
pleksnih okolij. Na drugem 
in tretjem mestu sta segment 
spletne in e-poštne varnosti z 
vrednostjo 6,4 milijarde evrov 
in 8,2-odstotno rastjo ter se-
gment varnosti končnih točk z 
vrednostjo 5,2 milijarde evrov 
in 7,3-odstotno rastjo. Sledi-
ta segmenta upravljanja ran-
ljivosti in varnosti (7,2 milijar-
de evrov, 7,3-odstotna rast) ter 
zaščite podatkov (1,7 milijarde 
evrov in 1,2-odstotna rast).

Letos podobno kot lani
Vodilna podjetja na trgu ki-
bernetske varnosti so Cisco 
Systems, Palo Alto Networks 
(PAN), CheckPoint, Syman-

tec in Fortinet. Vodilna Cisco 
Systems in Palo Alto Networks 
(PAN) ter Fortinet na petem 
mestu so lani dosegli veli-
ko dvomestno rast. Analitiki 
zaslugo za to pripisujejo njiho-
vemu osredotočanju na pro-
dukte za omrežno varnost. 
Canalys ocenjuje, da je visoko 
sprejetje oblačnih storitev od 
podjetij, ki se pogosto zana-
šajo tudi na svoje tradicional-
ne infrastrukture, pripeljalo 
do razvoja hibridnih okolij, to 
pa je spodbudilo razvoj omre-
žnih varnostnih produktov, še 
posebej rešitev, ki omogočajo 
arhitekturo brez roba, ki favo-
rizira ponudnike s široko izbi-
ro orodij.

CheckPoint je s podpov-
prečno rastjo ostal na tretjem 
mestu, četrti Symantec pa je 
edini med vodilnimi ponu-
dniki doživel velik 12,1-odsto-
tni upad.

Canalys je poudaril, da je 
bilo lani na področju varnosti 
več prevzemov podjetij, ki ve-
čjim ponudnikom omogočajo 
širše pokrivanje kompleksnih 
zahtev. Podoben razvoj napo-
vedujejo tudi za letos, saj je trg 
še vedno precej fragmentiran, 
nove grožnje pa silijo uveljav-
ljena podjetja, da še širijo svo-
je platforme.

V nebo vpijoči dokazi 
ranljivosti
Informacijska varnost je izziv 
številka ena za izvršilna vod-
stva, je že tretje leto zapored 
potrdila raziskava svetovalne-
ga podjetja A. T. Kearny med 
več kot 400 podjetji po svetu. 
To je tudi razumljivo, saj je v tri-
letnem obdobju kar 85 odstot-
kov anketiranih podjetij izkusi-
lo vdore v omrežje in podatke.

Je pa po drugi strani samo 
39 odstotkov vodilnih potr-

dilo, da ima njihovo podjetje 
povsem oblikovano in vpe-
ljano strategijo kibernetske 
obrambe, kar pomeni, da jih 
dobra večina tudi v prihodnje 
lahko pričakuje napade. Podo-
ben delež vodilnih (37 odstot-
kov) je dejal, da njihovo pod-
jetje priprava strategije zašči-
te šele čaka, 24 odstotkov pa 
jih je odgovorilo, da že imajo 
strategijo, a jo morajo še vpe-
ljati. »Tako močno zavedanje 
o pomenu varnosti in hkrati 
tako veliko pomanjkanje stra-
tegij je v nebo vpijoč dokaz za 
ranljivost podjetij,« je opozo-
ril A. T. Kearny.

Med tistimi vodilnimi, kate-
rih podjetja so že izkusila posle-

dice napadov, jih je tretjina pri-
znala, da je napad škodoval za-
sebnosti strank, druga tretjina 
pa, da je ogrozil poslovne ope-
racije. Okoli 28 odstotkov jih je 
ocenilo, da so bile prizadete in-
telektualne pravice podjetja in 
zasebnost zaposlenih. Poročilo 
A. T. Kearnyja omenja še resno 
škodo za ugled podjetja pa tu-
di stroške strokovnega svetova-
nja in angažiranja zaposlenih.

Najbolj pridni že imajo 
koristi
Na drugi strani podjetja, ki so 
že uvedla strateški načrt ki-
bernetske varnosti, od tega že 
imajo koristi. Skoraj polovici 
podjetij s strateškim načrtom 

se je uspelo v manj kot mese-
cu dni znebiti težav, med pod-
jetji brez strateškega načrta 
pa je takšnih le 26 odstotkov. 
Približno 18 odstotkov podje-
tij s povsem vpeljano strateško 
obrambo v zadnjih treh letih 
sploh ni doživelo vdora, med 
tistimi z delno razvitim načr-
tom ali brez njega pa je takšnih 
le šest odstotkov.

Najbolj priljubljeni ukre-
pi podjetij so programi uspo-
sabljanja zaposlenih, celostne 
varnostne strategije, zaposlo-
vanje izkušenih IT-strokovnja-
kov, analitika varnostnega ob-
našanja, sprejetje pogojev upo-
rabe ter proaktivni nadzor in 
sposobnost revizije.

Vlaganja v varnost se povečujejo, 
a, žal, še premalo

Največji ponudniki varnostne opreme v letu 2018

Ponudnik
Tržni delež v letu 

2017
Tržni delež v letu 

2018 Rast

1. Cisco Systems 9,4 % 9,9 % 14,3 %

2. Palo Alto Networks 5,9 % 6,9 % 28,5 %

3. Check Point 6,4 % 6,1 % 4,6 %

4. Symantec 7,5 % 6,1 % -12,1 %

5. Fortinet 5,1 % 5,5 % 18,4 %

6. Drugi 65,7 % 65,5 % 8,8 %

Vrednost celotnega trga 29,64 mrd. EUR 32,36 mrd. EUR 9,1 %

Vir: Canalys, 3/2019

Vrednost izdatkov za kibervarnost v letu 2018
Segment Izdatki (v mrd. EUR) Rast (v %)

Omrežna varnost 12,7 12,6

Varnost končnih točk 4,4 7,3

Upravljanje ranljivosti/varnosti 7,2 7,3

Varovanje podatkov 1,7 1,2

Spletna in e-poštna varnost 6,4 8,2

Skupaj 32,4 9,1

Vir: Canalys, 3/2019
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ZAVARUJ ZA
5,90 €/MESEC

ZAVARUJ ZA
4,90 €/MESEC

Galaxy A7
SAMSUNG

V PAKETU NAJVEČ

24 × 9,83 € 

5,75 €

Galaxy S10 (128 GB)
SAMSUNG

V PAKETU NAJVEČ

24 × 29,83 € 

26,75 €

Akcijska cena izbranih telefonov in 20% popust na dodatno opremo izbranih telefonov velja od 01. 04. 2019 do 30. 04. 2019 ali razprodaje zalog s sklenitvijo ali podaljšanjem naročniškega razmerja za paket NAJVEČ ob hkratni sklenitvi 
dogovora za obročni nakup z vezavo 24 mesecev. Naročnik je dolžan prvi obrok kupnine za telefon poravnati istočasno s sklenitvijo dogovora za obročni nakup aparata. Razlika med akcijsko in redno ceno telefona se vključi v prejeto 
ugodnost ob vezavi. Nekateri telefoni morda ne bodo na voljo na vseh prodajnih mestih. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Slike so simbolične.  Vse cene vključujejo DDV. Za prodajo na 
obroke veljajo Splošni pogoji za prodajo mobilnih terminalov in sorodne opreme na obroke, za zavarovanje naprav veljajo Splošni pogoji za zavarovanje naprav, dostopni na www.telemach.si. Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega 
razmerja se o ponudbi pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha ali na telefonski številki 070 700 700.

20% POPUST NA DODATNO OPREMO
ZA IZBRANA TELEFONA
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Inštitut za informatiko Fa-
kultete za elektrotehni-
ko, računalništvo in infor-
matiko Univerze v Maribo-
ru sodeluje pri evropskih 
projektih Concordia in 
CyberSec4Europe, v okvi-
ru katerih bodo raziskava-
li številna področja kiber-
netske varnosti.

Na zadnja dogajanja oziroma 
že kar globalno vojno v kiber-
netskem svetu Evropska uni-
ja odgovarja s štirimi projek-
ti, Concordia, Echo, Sparta in 
CyberSec4Europe, ki so jih 
izbrali na razpisu z dolgim na-
zivom Vzpostavitev in upravlja-
nje pilotnih mrež kompetenč-
nih centrov za kibernetsko var-
nost in implementacija skupnih 
usmeritev raziskav ter inovacij 
na področju kibernetske var-
nosti. V njih sodeluje 26 držav 
in 160 partnerjev.

Dragocene bodo tudi 
informacije iz prakse
Pri dveh izmed štirih izbra-
nih projektov – to sta Cyber-
Sec4Europe, ki bo trajal 3,5 
leta, in Concordia, ki bo traja-
la štiri leta – kot polnopravna 
partnerja sodelujeta dve eki-
pi, ki ju vodijo v Laboratoriju 
za podatkovne tehnologije In-
štituta za informatiko Fakulte-
te za elektrotehniko, računal-

ništvo in informatiko Univer-
ze v Mariboru.

V ožjih projektnih ekipah 
bo v projekta vključenih 11 raz-
iskovalcev, in sicer v CyberSe-
c4Europe pet, v Concordii pa 
šest. Posredno bo v projekta 
vpletenih še večje število dru-
gih raziskovalcev tako z Univer-
ze v Mariboru kot tudi zunanjih 
strokovnjakov iz različnih orga-
nizacij, ki bodo kot podporniki 
sodelovali pri evalvaciji rezul-
tatov in dali koristne povratne 
informacije. »Prav tako se na 
ravni EU spodbuja povezova-
nje omenjenih projektov, kar 
omogoča izmenjavo informa-
cij med posameznimi projek-
tnimi konzorciji in partnerji,« 
je dejal doc. dr. Marko Hölbl, 
slovenski koordinator projek-
ta CyberSec4Europedoc.

EU bi bila rada vzor 
zagotavljanja kibernetske 
varnosti
Prof. dr. Tatjana Welzer Dru-
žovec, slovenska koordina-
torka Concordie, je poveda-
la, da bodo v sklopu projek-
ta vzpostavili številna nova 
partnerstva z organizacijami 
v Evropi ter se tako vključi-
li v organizacijsko strukturo 
in procese združevanja zna-
nja in izkušenj znotraj mreže 
kompetenčnih centrov. »Po-
vezovanje in mreženje nam 

bo omogočalo tudi nadgra-
dnjo našega dodatnega pe-
dagoškega in raziskovalnega 
delovanja,« pojasnjuje sogo-
vornica. Evropska komisija 
po njenih besedah pričaku-
je, da bosta projekta prikaza-
la primere dobre prakse, kako 
organizirati kibernetsko var-
nost na ravni EU, pa tudi, v ka-
teri smeri je treba nadaljevati 
raziskave in razvoj.

Mreža kompetenčnih 
centrov za varnost celotne 
EU
Kibernetska varnost je izrazi-
to multidisciplinarna veda, ki 
vključuje organizacijske, teh-
nične, pravne, psihološke, eko-
nomske, kulturne in druge vi-
dike raziskav, razvoja, izdelave 
ter uporabe izdelkov in stori-
tev. Kot je povedal doc. dr. Mu-
hamed Turkanović, ki sode-
luje v ožjem krogu izvajalcev 
omenjenih projektov, mora biti 
strokovnjak na področju kiber-
netske varnosti tehnično ustre-
zno usposobljen, hkrati pa mo-
ra imeti še vrsto drugih znanj, 
ki jih med seboj povezuje. Ka-
dar teh znanj nima, jih lahko v 
vzpostavljenih kompetenčnih 
centrih pridobi od najbolj kom-
petentnih partnerjev v mreži.

»Vsaka organizacija prispe-
va tisto znanje, storitve in izdel-
ke, za katere je najbolj usposo-

bljena, uspešna in učinkovi-
ta glede na partnerje v mreži. 
Tako omejujemo neusklajena 
prizadevanja predvsem na po-
dročju raziskav in razvoja, ki 
sicer vodijo do podvajanja de-
la in s tem zmanjšujejo konku-
renčnost gospodarstva EU,« je 
dodala dr. Lili Nemec Zlatolas, 
prav tako iz ožjega kroga izva-
jalcev obeh prijektov.

Za varno upravljanje 
digitalne identitete in 
oblike prenosa podatkov
Dr. Boštjan Kežmah je pojas-
nil, da bodo v okviru projekta 
CyberSec4Europe raziskovali 
številna področja kibernetske 
varnosti. Tako bodo na primer 
proučevali:

 " prilagoditev metod šifrira-
nja podatkov za okolje inter-
neta stvari,

 " uporabnost tehnologije veri-
ženja blokov,

 " zasnovo smernic in priporo-
čil za povečanje uporabnosti ki-
bernetske varnosti,

 " razvoj overitvenih mehaniz-
mov na podlagi vedenja upo-
rabnikov ter

 " oblikovali dobre prakse in 
smernic, ki bodo omogoča-
le uporabniško izkušnjo, ki je 
skladna s Splošno uredbo EU 
o varstvu podatkov (GDPR).

V okviru projekta Concor-
dia pa bodo, kot je pojasnil 

doc. dr. Turkanović, raziskave 
usmerjene v področja, kot so:

 " učinkovita vizualizacija fo-
renzičnih podatkov z name-
nom povečanja zavedanja o 
stanju kibernetskih incidentov,

 " analiziranje stopnje zave-
danja o varnosti in zasebnosti 
vsakodnevnih uporabnikov 
spleta ter

 " raziskave na področju kiber-
netske varnosti novih tehno-
logij, kot je tehnologija veriže-
nja blokov.

Dotaknili se bodo tudi go-
spodarstva ter analizirali vpliv 
zakonov in regulativ s področ-
ja kibernetske varnosti na go-
spodarstvo oziroma spodbu-
janja organizacijske kulture v 
povezavi z zasebnostjo in var-
nostjo, pa tudi načinov učinko-
vitega izobraževanja o kiber-
netski varnosti.

Prav tako bodo raziskali 
možnost uporabe omenjene 
tehnologije in s tem povezanih 
pametnih pogodb za namen 
varnega upravljanja digitalnih 
identitet in varnega ter hkrati 
decentraliziranega načina raz-
širjanja podatkov.

Namen opisanih pilotnih 
projektov je, da bi bili državlja-
nom EU na trgu dostopni var-
nejši izdelki in storitve, indu-
strija naj bi dobila nove smer-
nice, standarde in podporo re-
gulatorjev na področju kiber-
netske varnosti, države člani-
ce pa s pomočjo poglobljene-
ga sodelovanja večje zaupanje 
v varnost IKT. Povečala naj bi 
se tudi globalna prepoznav-
nost EU kot ponudnika var-
nih izdelkov in storitev ter s 
tem konkurenčnost njenega 
gospodarstva.

EU krepi kibernetsko varnost, pri tem 
sodelujejo tudi slovenski strokovnjaki
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Comtrade bo sodeloval z družbo Bloomreach Tri dni o upravljanju identitet in dostopov
Comtrade je sklenil strateško partnerstvo z družbo Bloomreach, ki je specializirana za digitalne izku-
šnje (DXP). Družbi bosta sodelovali pri ponujanju najboljših rešitev, ki zagotavljajo brezšivno povezo-
vanje vsebin in uporabniških izkušenj v prodaji. Platforma Bloomreach Experience podjetjem omogo-
ča, da se ločijo od stare programske opreme in začnejo strankam prek spleta ponujati personalizirano 
vsebino, relevantne zadetke ob iskanju ter priporočila glede nakupa izdelkov. Gre za edino platformo 
za zagotavljanje izkušenj strank na trgu, ki na področju iskanja in prodaje povezuje sistem za upravlja-
nje vsebin in tehnologije umetne inteligence. Podjetjem tako omogoča, da svojim strankam zagotovijo 
visoko prilagodljive digitalne uporabniške izkušnje. »Dodajanje inovativnega ponudnika programske 
opreme, kakršen je Bloomreach, v naš portfelj je ključni korak v nadaljnji specializaciji Comtradove 
ponudbe,« je povedala Jelena Ječmenić, direktorica partnerstev in kanalov v družbi Comtrade. »Od 
novega partnerstva pričakujemo krepitev sodelovanja, s katerim bi strankam in blagovnim znamkam 
v regiji ponudili nadgradljive, visoko personalizirane in kontekstualne izkušnje spletnega nakupova-
nja,« pa je povedal Jasper de Vreugt, direktor prodaje v regiji EMEA v Bloomreachu.

Na doslej največjem letnem dogodku One Identity UNITE za Evropo se je zbralo več kot 300 ude-
ležencev. Slovenijo so zastopali predstavniki podjetja Brihteja kot partnerja in Univerze v Maribo-
ru kot uporabnika. Konferenca je uporabnikom, partnerjem in strokovnjakom tradicionalno ponu-
dila priložnost za razprave o rešitvah, inovacijah in izzivih upravljanja identitet in dostopov (IAM) 
ter upravljanja privilegiranih dostopov (PAM) kot tudi o trgu identitet-kot-storitev (IDaaS). Na preda-
vanjih in številnih vsebinskih srečanjih so razpravljali o produktih in izzivih za njihovo uporabo s ci-
ljem doseganja uspešnih rešitev. V središču so bile prakse in strategije IAM za takojšnjo zaščito pred 
rastočimi grožnjami in zlonamernimi igralci v digitalnem svetu. »Čeprav je človek še vedno najšibkej-
ši člen v varnostni verigi, lahko tehnologije in ljudje skupaj zagotovijo najboljšo možnost za obrambo 
pred zlonamernimi napadalci,« je povedala Jenny Radcliffe iz podjetja Human Factor Security. Ravno 
v tem smislu One Identity, neodvisno podjetje in obenem del poslovanja družbe Quest Software, po-
maga organizacijam po vsem svetu uspešno uporabljati programsko opremo AIM in PAM. Njihove re-
šitve uporablja več kot 7.500 podjetij, in sicer za upravljanje več kot 125 milijonov identitet.

STRATEŠKO PARTNERSTVO KONFERENCA UNITE

»Pri sodobnih omrežnih 
rešitvah nihče več ne go-
vori o strojni opremi, to 
ponudniki celo skrivamo 
pred uporabniki. Zato pa 
jim dajemo orodja za av-
tomatizacijo in prepros-
to upravljanje,« je pove-
dal Petr Pavlu, direktor sis-
temskega inženiringa za 
srednjo in vzhodno Evro-
po v Ciscu. Po njegovih be-
sedah bodo programsko 
opredeljena omrežja v po-
slovanje vnesla nove di-
menzije povezljivosti, 
funkcionalnosti in var-
nosti.

 " Kakšen vpliv ima omrež-
je na poslovanje sodobnih 
podjetij?
Odvisno od tega, o kakšnem 
omrežju govorimo, gre namreč 
za precej široko področje. V 
splošnem pa so omrežja tista, 
ki skupaj z medmrežjem omo-
gočajo sodobno poslovanje in 
so njegovo gonilo. Brez omrežja 
v sodobnih podjetjih skoraj nič 
ne deluje. Prek omrežja pote-
kajo elektronske komunikaci-
je, vse digitalne povezave, vse, 
kar je na voljo v obliki storitve 
iz oblaka. Vpliv omrežja na so-
dobno poslovanje je torej izje-
men, saj vse več s poslom pove-
zanih rešitev potrebuje omrež-
je za svoje delovanje, podjetja 
pa morajo zagotoviti kakovo-
stno integracijo.

 " Pogosto slišimo, da pro-
gramska oprema žre svet. Je 
takšen občutek prisoten tu-
di v svetu omrežnih rešitev?
Gre za zelo znan stavek v sve-
tu IT. Direktor družbe Netsca-
pe je zelo dobro vedel, kaj go-
vori. Danes postaja jasno, ka-
ko pomembna je programska 
oprema za vse nas – pridobiva 
namreč čedalje večjo moč, in 
to ne le v računalniški, temveč 
tudi v drugih industrijah. Pro-
gramska oprema je sinonim za 
hitrost in agilnost, z njo razvi-
jalec ali podjetje hitro doseže 
to, kar si je zamislil. Od konca 
devetdesetih let prejšnjega sto-
letja vpliv programske opreme 
le še narašča. To seveda čuti-
mo tudi v svetu omrežne opre-
me in omrežij, kjer skoraj vse 
postaja programsko oprede-

ljeno. Diferenciacija omrežnih 
funkcij se danes dogaja prav 
prek programske opreme. Za 
sodoben posel velja, da nima 
časa in virov, da bi deloval v 
silosnih okoljih. Vse mora bi-
ti povezano – strojna oprema, 
podatki in povezave, skup-
ni imenovalec pa je program-
ska oprema. Smo v obdobju, 
ko podjetja dobesedno gra-
dimo programska okolja, ta-
ko imenovane platforme, ki 
bodo upravljale vse živo in na 
katerih bo temeljila večina po-
slovanja. Avtomatizacija, pro-
gramska logika, zbiranje po-
datkov, varnost in še marsikaj 
drugega – vse to so danes stori-
tve, aplikacije ali platforme. In 
vse poganja programska opre-
ma. Omenjeni stavek torej dr-
ži kot pribito.

 " Na konferenci Cisco Con-
nect smo lahko slišali, da 
so tradicionalnim omrež-
jem šteti dnevi. Kaj je prav-
zaprav narobe z njimi, zakaj 
jih ne bo več?
Najprej bi bilo treba opredeli-
ti, kaj sploh mislimo s pojmom 
tradicionalno omrežje. Gre za 
omrežja, ki jih sestavljajo »ška-
tle« omrežne opreme, skrbni-
ki pa jih nastavljajo in vzdržu-
jejo ročno. Vse to postaja pre-
več kompleksno, sploh z vidi-
ka vzdrževanja. Tradicional-
na omrežja ne bodo odmrla čez 
noč, jih bosta pa hitrost in dina-
mika sodobnega posla dobese-
dno povozili. Nova omrežja pri-
našajo tudi nove funkcije, neka-
tere ranljivosti starih omrežij je 
nemogoče zakrpati. Cilj druž-
be Cisco je odstraniti komple-
ksnost in stara sidra, saj bomo 
lahko le tako hitreje gradili naj-
sodobnejša omrežja.

 " In kakšna bodo?
Skrbniki omrežij potrebuje-
jo avtomatizacijo nalog. Spre-
mljati morajo, kaj se dogaja v 
omrežju. Nove omrežne rešit-
ve so skoraj v celoti programa-
bilne, saj programska oprema 
skrbi za dodeljevanje virov, 
nadzor, zbiranje podatkov in 
druge operacije. Tradicional-
na omrežja so mrtva predvsem 
z vidika upravljanja, čeprav so 
na njih marsikje postavljeni te-
melji, na katerih podjetja gra-

dijo. Pri sodobnih omrežnih 
rešitvah nihče več ne govori 
o strojni opremi, to ponudni-
ki celo skrivamo pred uporab-
niki, zato pa jim dajemo orod-
ja za avtomatizacijo in enostav-
no upravljanje.

 " Cisco napoveduje omrežja 
z intuicijo. Za kakšna omrež-
ja gre in kdaj bodo prevlada-
la v praksi?
Omrežja z intuicijo so naša vizi-
ja omrežij prihodnosti …

 " No, to je slišati precej pro-
mocijsko …
Priznam, trenutno je to res 
bolj marketinški kot tehnični 
izraz. Evolucija omrežij je pri-
vedla do tega, da imamo v njih 
več funkcij, boljši dostop do 
podatkov, natančno identifi-
kacijo uporabnikov ali naprav. 
Takšna omrežja bodo nasled-
nji evolucijski korak. V njih bo 
večina stvari avtomatiziranih, 
od izvajanja varnostnih poli-
tik do zbiranja in obdelave po-
datkov. Nekoč bodo program-
ska orodja samostojno in sa-
modejno odreagirala na doga-
janje v omrežju in na zahteve 
aplikacij. Gremo korak za ko-
rakom. Trenutno gradimo sloj 
za orkestracijo omrežij, želimo 
pa si tako pametnih omrežij, da 
bodo prepoznala poslovni na-
men aplikacije ali uporabnika 
ter ga prevedla v naloge omrež-

ja. Čistokrvna omrežja z intui-
cijo so verjetno še vsaj desetle-
tje stran, a programsko opre-
deljena omrežja in njihove no-
ve funkcionalnosti so vsekakor 
koraki v pravo smer.

 " Kaj še lahko pričakujemo 
od pametnih omrežij? Kaj 
več bodo znala ali zmogla 
od teh, ki jih uporabljamo 
danes?
Predvsem bo v njih odpravljena 
kompleksnost … No, ne bo čis-
to odpravljena, a vsaj uporab-
nik je ne bo videl in čutil. Upo-
rabnik in aplikacija bosta pač 
dobila tisto, kar bosta želela. 
Tehnologije strojnega učenja 
in umetne inteligence bodo po-
enostavile številne naloge, vsa 
kompleksnost za povezanimi 
storitvami, ki tečejo prek raz-
ličnih omrežij in ponudnikov, 
bo uporabnikom skrita. Precej 
boljši bo tudi nadzor nad tak-
rat že vseprisotno mobilnostjo, 
nadzor mobilnih naprav bo še 
na precej višji ravni. Pametna 
omrežja prihodnosti bodo ure-
sničevala delovanje interne-
ta stvari. Veliko novosti bo na 
področju varnosti, predvsem 
samoobrambe omrežja pred 
napadalci. Čeprav bo po za-
slugi več deset milijard pove-
zanih naprav površina za na-
padalce večja, se bomo po za-
slugi v omrežja vgrajenih var-
nostnih mehanizmov, analiti-

ke in pameti zmogli pred njimi 
bolje braniti.

 " Kaj pa se bo zgodilo, če 
bo varnostne mehanizme v 
omrežjih napadalec vendar-
le prebil ali zaobšel?
Varnost bo stalna bitka. Napa-
dalcev bo vse več, vsem nam 
je jasno, da se bo vedno na-
šel nekdo, ki bo iskal luknje in 
ranljivosti. Zato se bomo moč-
no ukvarjali z obrambo. Cisco 
bo tudi v prihodnje zaposloval 
ogromno varnostnih inženir-
jev, ki že danes vsak dan ana-
lizirajo na milijone potencial-
no škodljivih kod in poskusov 
napadov – ter jih tudi blokirajo.

 " Toda povpraševanje po 
varnostnih inženirjih je iz-
jemno, primanjkuje jih po 
vsem svetu. Kako jih boste 
privabili k sebi?
Prepričan sem, da si varnostni 
inženirji želijo delati v podje-
tju, kakršno je Cisco, saj so ta-
ko v stalnem stiku z najnovejšo 
tehnologijo in jo celo pomaga-
jo (so)ustvarjati.

 " Cisco je v 35 letih obstoja 
že skoraj v celoti obvladoval 
omrežni svet, zadnja leta pa 
se spopadate z vse močnej-
šo konkurenco. Se je bojite?
Ne morem komentirati, kaj 
dela konkurenca, komenti-
ram lahko le stvari, ki jih dela-

mo in nadzorujemo sami. Za 
Cisco velja, da je stalno skrbel 
za inovacije v svetu omrežij in 
dajal novosti na trg. Panoga je 
privlačna, kar je privabilo tu-
di številne tekmece. V podje-
tju verjamemo, da je konku-
renca zdrava – zaradi nje de-
lamo bolje. Naše vodstvo po-
gosto poudarja, da konkuren-
ca ni naš nasprotnik, temveč 
sotekmovalec. Na marsikate-
rem področju imamo celo is-
te cilje.

 " Še vedno imate precej ve-
lik tržni delež, a vendarle nis-
te tako dominantni kot v pre-
teklosti. V čem vidite vzro-
ke za to?
V preteklosti smo imeli v svetu 
omrežnih rešitev res izjemne 
tržne deleže. Tudi danes smo 
prisotni na številnih trgih in 
hkrati osvajamo še nove. Neko-
liko manjši tržni delež pa je lo-
gična posledica dejstva, da je v 
panogo vstopilo več tekmecev.

 " Kako boste ohranili stran-
ke?
Še vedno smo prepričani, da 
imamo na številnih področ-
jih najboljšo ponudbo. Stran-
ke namreč pogosto zanima, 
kdo jim lahko ponudi celostno 
omrežno rešitev, tu pa smo v 
prednosti. Cilj podjetja Cisco 
je, da postane strateški IT-par-
tner strank.

Prihajajo omrežja z intuicijo

INTERVJU: Petr Pavlu, direktor sistemskega inženiringa za 
srednjo in vzhodno Evropo v Ciscu

Trenutno 
gradimo sloj 

za orkestra-
cijo omrežij, 
želimo pa si 
tako pame-

tnih omre-
žij, da bodo 

prepoznala 
poslovni 

namen aplika-
cije ali uporab-
nika ter ga pre-
vedla v naloge 

omrežja.
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S storitvijo MDS lahko zmanjšate stroške 
tiskanja tudi do 30 %*, z optimizacijo delovnih 
tokov pa zmanjšate tudi stroške porabe energije 
in porabljen čas zaposlenih za delo z dokumenti. 

*Vir: Gartner 

ODREŽITE
DO 30 % STROŠKOV

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

Na Urbanističnem inšti-
tutu Republike Slovenije 
(UIRS) so s prenovo tiskal-
niškega okolja močno zni-
žali stroške tiskanja.

Urbanistični inštitut Republi-
ke Slovenije (UIRS) se je soo-
čal z izjemno heterogenim ti-
skalniškim okoljem, ki je ras-
lo in se širilo po navdihu in 
trenutnih potrebah. Skoraj 
v vsakem prostoru je bil na-
meščen tiskalnik, 26 zapo-
slenih pa je uporabljalo tu-
di tri kopirne stroje. Za slabo 
voljo zaposlenih in vodstva 
je večkrat poskrbelo vzdrže-
vanje, saj so se starejše napra-
ve pogosto kvarile, popravila 
pa so bila draga. Staro tiskal-
niško okolje je zahtevalo tu-
di ogromno pozornosti, ose-
bje je moralo naročati različ-
ne tonerje – za skoraj vsako 
napravo posebej.

V UIRS so se zato odločili 
za prenovo in poenotenje ti-
skalniškega okolja. Analizo 
ponudnikov in rešitev so op-
ravili v lastni režiji, za izvajal-
ca prenove pa izbrali podjetje 
Xenon Forte iz Ljubljane, ki 
je ponudilo tudi nadvse ugo-
dno najemno pogodbo. A še 
preden so jo sklenili, so se na 
UIRS odločili preizkusiti ve-
čopravilno napravo Kyocera, 
ki je bila del ponudbe. Prvo 
so zato kupili in testirali, na-
to pa jo vključili v tako imeno-

vani operativni najem tiskal-
niških naprav.

Spomini na bolečine so 
preteklost
»Tiskalniški lizing nas je prep-
ričal. Spomini na bolečine z 
vzdrževanjem tiskalniškega 
okolja so preteklost. Naprave 
se tudi po nekaj letih ne kvari-
jo, pa tudi če bi se, so vsi servi-
si všteti v ceno najema. Po pe-
tih letih preprosto dobimo no-
ve naprave, plačujemo le teko-
če stroške tiskanja, ki so veza-
ni na število izpisanih strani 
dokumentov,« je povedal di-
rektor UIRS Igor Bizjak. »Sto-
ritev deluje odlično. Še pre-
den posamezni napravi de-
jansko zmanjka tonerja, nov 
že prispe po pošti, saj ponu-
dnik naprave spremlja na da-
ljavo. Zaposleni naprave zgolj 
zalagajo s papirjem in občas-
no zamenjajo toner. Uporab-
niška izkušnja je naravnost 
odlična.«

Zaposleni na UIRS se nav-
dušujejo tudi nad zmoglji-
vostmi barvnih večopravil-
nih naprav. Te so zamenjale 
tako tiskalnike kot tudi kopir-
ne stroje in skenerje. Na voljo 
imajo namreč skeniranje do-
kumentov v omrežno hram-
bo ali pošiljanje po elektron-
ski pošti. Navdušila jih je tu-
di funkcionalnost optičnega 
prepoznavanja vsebin v do-
kumentih.

Podroben obračun 
stroškov tiskanja
V UIRS so želeli imeti tudi 
podroben obračun stroškov 
tiskanja po posameznih upo-
rabnikih. V podjetju Xenon 
Forte so jim namestili tiskalni-
ški strežnik MyQ, konec mese-
ca pa vodstvo prejme podrob-
no poročilo o rabi tiskalniških 
naprav in povezanih stroških 
tiskanja, ki jih nato lažje razde-
li na posamezen oddelek oziro-
ma projekt. Tovrsten »mehki« 
nadzor so brez težav sprejeli tu-
di uporabniki. Začetni strah in 
nezaupanje sta v urejenem ti-
skalniškem okolju zamenjala 
praktičnost in funkcionalnost 
– zaposleni lahko že sproti spo-
ročijo, za kateri projekt se knji-
žijo morebitni obsežnejši izpi-
si dokumentov.

»Mesečno stroški izpisa do-
segajo med 300 in 400 evri, do-
datnih 200 stane lizing naprav. 
Pod črto je vse skupaj precej ce-
neje, kot če bi tiskalnik kupi-
li in vzdrževali sami. Prej smo 
višje zneske plačevali le za ser-
vis naprav,« je nove in stare s ti-
skalniškim okoljem povezane 
izdatke primerjal Bizjak.

Sledi nadaljnja 
optimizacija
Čeprav so ob analizi tiskalni-
škega okolja v podjetju Xenon 
Forte opravili tudi njegovo op-
timizacijo, se tako v UIRS kot 
pri ponudniku storitve zaveda-

jo, da je tiskalniško okolje živa 
stvar, potrebe uporabnikov pa 
se sčasoma lahko spremenijo. 
Prav zato v prihodnje načrtuje-
jo nadaljnjo optimizacijo okolja.

»Glede na slabe izkušnje s ti-
skalniki iz preteklosti smo bili 
verjetno celo preveč previdni. 

Poleg tega smo se tudi zaradi iz-
pisa občutljivih podatkov od-
ločili za potezo, s katero smo v 
oddelku računovodstva obdr-
žali dva tiskalnika več. Nadalj-
nja optimizacija bo tako pove-
zana predvsem s podrobnim 
določanjem optimalnih loka-

cij tiskalniških naprav, s kate-
rim bomo dosegli resnično op-
timalno stanje,« meni Bizjak.

Sicer pa so bili v UIRS z de-
lom izbranega ponudnika izje-
mno zadovoljni, saj je bila za-
menjava tiskalniškega okolja 
opravljena v vsega tednu dni.

»Tiskalniški lizing nas je prepričal«
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Mesečno stroški izpisa 
dosegajo med 300 in 

400 evri, dodatnih 200 
stane lizing naprav. 

Pod črto je vse skupaj 
precej ceneje, kot če 
bi tiskalnik kupili in 

vzdrževali sami.

Igor Bizjak, direktor 
Urbanističnega inštituta 

Republike Slovenije

Mobilno potrjevanje tudi za dokumentne 
rešitve e-GenDoc na javanskih platformah
Genis je omogočil sodob-
no mobilno poslovanje tu-
di za uporabnike standar-
dnih in odprtokodnih ja-
vanskih poslovnih okolij.

Njihova rešitev m-GenDoc 
omogoča učinkovito izvaja-
nje delovnih postopkov s pa-
metnimi telefoni, neodvisno 
od tega, na kateri standardni 
javanski platformi deluje do-

kumentni sistem e-GenDoc 
(IBM WebSphere/DB2, Jboss/
WildFly/PostgreSQL …).

Ena glavnih prednosti te 
rešitve je do uporabnika pri-
jazno opravljanje vsakodnev-
nih nalog z mobilnimi napra-
vami, vedno in povsod, ob 
nespremenjenih varnostnih 
zahtevah, ki so sicer uveljav-
ljene v notranjem poslovnem 
omrežju. Poleg tega se lahko 

uporabi pri različnih posta-
vitvah dokumentnega siste-
ma, bodisi na lokalni infra-
strukturi bodisi v oblaku ali 
kot hibridna rešitev.

V podjetju že načrtujejo 
razširitev zmožnosti platfor-
me m-GenDoc z moduli za 
mobilno upravljanje potnih 
nalogov, naročilnic ter raz-
ličnih prejetih in notranjih 
dokumentov.

Predstavila je novo apli-
kacijo mSignum za var-
no digitalno podpisova-
nje dokumentov na mo-
bilnih napravah, ki te-
melji na tehnologiji veri-
ženja podatkovnih blo-
kov.

Rešitev mSignum zagotavlja 
verodostojnost identitete in 
časovnega žigosanja pri pod-
pisovanju na različnih na-
pravah in na različnih po-
slovnih ravneh. Namenjena 
je podpisovanju dokumen-
tov v internih delovnih po-
stopkih in tudi dokumentov, 
ki nastajajo pri poslovanju s 
strankami.

Varnost, enostavnost, 
povezljivost, uporabnost
Kot pravijo pri Mikrografiji, 
so glavne prednosti rešitve 
mSignuma varnost, enostav-
nost, povezljivost in uporab-
nost. Aplikacija se preprosto 
namesti na pametno mobil-
no napravo prek Google Playa 
in iTunesov, pri čemer se di-
gitalni certifikati uporabni-
ka shranijo na strojno zašči-
teni (HSM) rešitvi v oblaku. 
Posebna prednost takega pri-
stopa je, da ni treba namešča-
ti podpisnih komponent. Teh-
nologija blockchain omogoča, 
da se za časovno žigosanje ni 
več treba zanašati na eno cen-
tralno avtoriteto, ampak na 

več 10 tisoč vozlišč v omrežju 
blockchain.

Sam podpis dokumenta je 
preprost
Podjetje poveže aplikacijo s stre-
žnikom mSignum. Ko je doku-
ment pripravljen na podpis, 
strežnik generira podpisno ko-
do dokumenta, ki jo aplikacija 
prikaže v obliki QR-kode. Upo-
rabnik nato s svojo pametno na-
pravo s kamero slika QR-kodo, 
izbere podpis in s prstnim od-
tisom oziroma PIN-kodo potr-
di podpis dokumenta. Podjetje 
dobi podpisan dokument, upo-
rabnik pa kopijo podpisanega 
dokumenta v svoj elektronski 
nabiralnik.

Mikrografija z blockchainom poenostavila 
varno podpisovanje dokumentov
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KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 21. APRILA DO 6. JUNIJA

Navedeni so naziv in opis, organizator, 
mesto, datum in kraj dogodka ter sple-
tna stran za dodatne informacije.

ZAUH 2019, sejem in konferenca o rešitvah in 
storitvah s področja e-poslovanja, Palsit, Ljublja-
na, 25. aprila, Gospodarsko razstavišče (palsit.
com)
Maker Faire Vienna, dogodek, ki združuje izu-
miteljstvo, ustvarjalnost, znanost, umetnost, za-
bavo in poslovanje, Maker Media, Dunaj, 4. in 
5. maja, METAStadt (www.makerfairevienna.
com)
Microsoft BUILD 2019, dogodek na temo ra-
zvoja, zmogljivosti in izkoriščanja program-
ske opreme Windows, Windows Server, Win-
dows Azure, Visual Studio in druge, Micro-
soft, Seattle, 6.–8. maja, Washington Sta-
te Convention Center (www.buildwindows.
com)
PCIM Europe 2019, mednarodni sejem in konfe-
renca o elektroniki za energetiko, inteligentnem 
gibanju in kontroli kakovosti, Mesago PCIM, Nür-
nberg, 7.–9. maja, Messezentrum Nürnber-
gMesse (pcim-europe.com)
SAPphire Now 2019 + ASUG Annual Confe-
rence, letna konferenca strokovnjakov in upo-
rabnikov programske opreme SAP, SAP, Orlan-
do, 7.–9. maja, Orange County Convention Cen-
ter (OCCC) (www.sapandasug.com)
SMT Connect 2019, sejem na temo razvoja, pro-
izvodnje, aplikacij in storitev s področja monta-
že in sistemov v mikroelektroniki, Mesago Mes-
se Frankfurt, Nürnberg, 7.–9. maja, Messezen-
trum NürnbergMesse (www.smthybridpacka-
ging.com)
PANTHEON konferenca 2019 – Digitalizacija 
v praksi, aktualne novosti na področjih zakono-
daje, podjetništva in gospodarstva ter z njimi po-
vezane novosti v Pantheonu
Portorož, 8. maja, Mind hotel Slovenija (www.
datalab.si)
Ljubljana Mini Maker Faire, sejmišče, de-
lavnice in spremljevalni program, ki združuje-
jo izumiteljstvo, ustvarjalnost, znanost, umet-
nost, zabavo in poslovanje, Maker Media, Lju-
bljana, 11. maja, Fakulteta za računalništvo 
in informatiko (ljubljana.makerfaire.com)
Technology Insight Summit 2019, evropska 
konferenca IT-direktorjev o aktualnih vpraša-
njih IT in poslovanja, GDS Group, Brighton, 13.–
15. maja, The Grand Brighton The Grand Brigh-
ton (gdsgroup.com)
Oracle Technology Day for Business, predsta-
vitev najmodernejših pristopov za zagotavljanje 
agilnosti, vizije in uspešnosti, ki so potrebni za 
uspešno poslovanje, Oracle Slovenija, Ljublja-

na, 14. maja, Radisson Blu Plaza Hotel (www.ora-
cle.com)
ESC 2019 (Embedded Systems Conference), kon-
ferenca o vdelanih sistemih, UBM, Boston, 15. in 
16. maja, Boston Convention & Exhibition Center 
(www.embeddedconf.com)
MIPRO 2019, 42. mednarodni shod za IKT, elek-
troniko in mikroelektroniko, Hrvaško združenje 
MIPRO, Opatija, 20.–24. maja, Grand hotel Adri-
atic and Remisens hotel Admiral (www.mipro.hr)
Projektno vodenje v praksi, Izzivi sodobne-
ga projektnega vodenja, Askit, Ljubljana, 20.–
21. maja, Radisson Blu Plaza Hotel (www.projek-
tnapraksa.si)
PODIM 2019, največja in najvplivnejša startup 
konferenca v regiji Alpe–Adria, Start:up Alpe 
Adria in Iniciativa Start:up Slovenija, Mari-
bor, 21. in 22. maja, hotel Habakuk (www.po-
dim.org)
NT konferenca 2019, 24. strokovni in izobraže-
valni IT-dogodek strokovnjakov, partnerjev in 
uporabnikov Microsoftove opreme, Microsoft 
Slovenija, Portorož, 21.–23. maja, Grand hotel 
Bernardin (www.ntk.si)
Sejem tehnike 2019, 63. mednarodni sejem teh-
nike in tehničnih dosežkov, Beograd, 21.–24. 
maja, Beograjski sejem (www.sajam.rs)
European Collaboration Summit, največja 
evropska konferenca o digitalni preobrazbi, ki 
zajema teme, kot so Microsoft 365, Azure, Share-
Point in podobno, Microsoft, Wiesbaden, 27.–29. 
maja, RheinMain CongressCenter (www.collab-
summit.eu)
Industrijski forum IRT 2019, predstavitev do-
sežkov in novosti iz industrije, inovacij in inova-
tivnih rešitev iz industrije ter za industrijo, Pro-
fiDTP, Portorož, 3. in 4. junija, Kongresni center 
hotela Slovenija (www.forum-irt.si)
SAP NOW Slovenija 2019, konferenca o najno-
vejših trendih in rešitvah, ki že danes oblikuje-
jo prihodnost, SAP Slovenija, Brdo pri Kranju, 
4. junija, Kongresni center Brdo (https://events.
sap.com/sl-sapnowslovenia2019)
Infosecurity Europe 2019, konferenca in raz-
stava o najpomembnejših varnostnih rešitvah in 
produktih, London, 4.–6. junija, Olympia (www.
infosecurityeurope.com)
Infotech, mednarodna IKT-konferenca in raz-
stava, ASIT, Aranđelovac, 5. in 6. junija, hotel Iz-
vor (www.infotech.org.rs)
Diggit 2019, 8. slovenska konferenca o digitalnih 
komunikacijah, Marketing Magazin in TSmedia, 
Ljubljana, 6. junija, Gospodarsko razstavišče 
(www.diggit.si)
Data Center, vse informacije o podatkovnih cen-
trih na enemu mestu, Palsit, Ljubljana, 6. junija, 
Gospodarsko razstavišče (www.palsit.com)

Učinkovito upravljanje 
nepregledne množice in-
formacij, aktivnosti in na-
log, ki jih ima podjetje z 
vsemi svojimi kontakti, je 
v današnjem času preobi-
lice informacij videti ze-
lo težavna naloga. A z dob-
rim sistemom za CRM pos-
tane otročje lahko.

Vsa podjetja imajo isti glavni 
cilj: organizirati poslovne pro-
cese tako, da bodo uspešne-
je pridobivala nove kupce in 
negovala odnose z že pridob-
ljenimi.

Pomagajo lahko sodobne 
tehnologije
Nekatera podjetja imajo po-
datke o strankah shranjene 
v glavah zaposlenih, druga v 
zvezkih, e-pošti ali v pregle-
dnicah, najpogostejša pa je kar 
kombinacija vsega naštetega. 

To se kot slabost izkaže vsakič, 
ko je treba iz vsega tega na hit-
ro izluščiti ažurne ključne in-
formacije ali prioritete vsako-
dnevnih opravil.

Marsikateri prodajni ekipi 
se dogaja, da se zaradi množi-
ce dogovorov in opravil klici in 
ponudbe strankam podvajajo, 
povpraševanjem pa se ne sledi 
dosledno ali se celo pozabijo. 
Zaradi obilice opravil podjetja 
tudi pozabljajo na priložnosti, 
ki jih pomenijo sledi, ki jih za 
sabo pustijo iskalci informacij 
o njihovi ponudbi.

Ker je informacij, ki so po-
membne za poslovanje, vse 
več, jih »peš« ni več mogoče 
obvladovati. Zaposleni so pod 
stresom, saj velik del časa in 
energije porabljajo za to, da se 
poskušajo znajti. Pogosto pa se 
zgodi tudi to, da prave datote-
ke nimajo pri roki prav takrat, 
ko jo potrebujejo.

Te in podobne težave rešu-
je Intrix CRM: podjetjem tako 
pomaga učinkoviteje pridobi-
vati nove stranke, iz že prido-
bljenih pa narediti zadovoljne 
stranke, ki se bodo z veseljem 
vračale v poslovalnice ali naro-
čale storitve.

Prilagodljivo orodje  
v oblaku

Intrix CRM prinaša zgle-
dno urejeno bazo strank. Vsa 
povpraševanja se spremljajo 
na enem mestu, vse aktivno-
sti, ki jih kdo opravlja s stran-
kami, pa so organizirane pre-
gledno in v vsakem trenutku 
dostopne vsem izbranim so-
delavcem. Ker Intrix deluje v 
oblaku, je mogoče do vseh po-
datkov dostopati kjerkoli in ka-
darkoli: na računalniku, mobil-
nem telefonu ali tablici.

Poleg spremljanja strank 
lahko z Intrixom tudi vodite 

projekte, oblikujete ponud-
be, dopise in podobno (sis-
tem jih sam arhivira in omo-
goča pregled nad vsemi izda-
nimi dokumenti posamezni 
stranki) ter si olajšate pripra-
vo in izvajanje marketinških 
akcij, vključno z distribucijo 
množične e-pošte ali kratkih 
sporočil. Vodjem in načrto-
valcem prodajnih aktivnosti 
so v trenutku na voljo različ-
na uporabna poročila.

Intrix je tako intuitiven in 
prijazen do uporabnika, da ga 
lahko začnete uporabljati dobe-
sedno takoj. Prilagodljivost na-
stavitev specifičnim potrebam 
podjetja ter možnost dodajanja 
oziroma odstranjevanja posa-
meznih modulov pa omogoča-
ta, da se Intrix povsem prilago-
di potrebam vašega podjetja.

Intrix lahko 30 dni preiz-
kušate brezplačno – obiščite 
www.intrix.si.

Intrix: CRM za večjo prodajo

Pri uvajanju novega doku-
mentnega sistema je tre-
ba posebno pozornost na-
meniti njegovim uporab-
nikom. Če podjetja to zane-
marijo, ne bodo imela pri-
čakovanih koristi, v naj-
slabšem primeru pa ga bo-
do nehala uporabljati in 
naložba bo šla v nič.

Zaposlenim, ki bodo novi do-
kumentni sistem uporablja-
li, je treba najprej pojasniti, 
zakaj se je podjetje odločilo 
za njegovo uvedbo in kakšne 
koristi bo od tega imelo, nato 
pa jih je treba usposobiti, da 
bodo novo pridobitev znali 
uporabljati.

Vsiljen projekt ne more biti 
uspešen
»Uvedba dokumentnega sis-
tema pomeni spremembo de-
la, povezana je z optimizacijo 
dela in včasih tudi z reorga-
nizacijo,« pravi Mojca Skok, 
projektni vodja v podjetju 
Avtenta. Poudarja, da je ze-
lo pomembno, da se to ustre-
zno in pravočasno predsta-
vi zaposlenim, sicer se strah 
in odpor le povečujeta. »Dru-
gi pomemben vidik za uspeš-
no uvedbo pa je pravočasna 
pridobitev ustreznega znanja 
zaposlenih za uporabo nove-
ga sistema.«

Ana Štefančič, vodja ope-
racij v podjetju Genis, dodaja, 
da ko zahteva po spremembi 
prihaja od spodaj navzgor, po-
navadi ni težav, ker si izboljša-
ve želijo zaposleni sami. Če pa 
pride zahteva z vrha navzdol, 
je po njenem smiselno, da se 
projekt še pred kakršnimiko-
li resnimi nakupnimi aktiv-
nostmi dobro predstavi za-
poslenim.

»Najslabše je, če se zapos-
leni preprosto pošlje na izo-
braževanje za dokumentni 
sistem, ki bo v prihodnje eno 
od njegovih osnovnih delov-
nih orodij, ne da bi bil prej 
seznanjen s tem, kaj je njegov 
namen,« pravi Štefančičeva.

Ali se uporablja ali ne, 
vmesne poti ni
Primarni namen uvedbe do-
kumentnega sistema je po 
besedah Mojce Skok uvedba 
brezpapirnega poslovanja. Do 
tega lahko pridemo tako, da 
postopoma podpremo posa-
mezne procese oziroma pod-
ročja ali pa vse hkrati. »Vseka-
kor pa ga morajo uporabljati 
vsi udeleženci v procesu, le ta-
ko lahko pridemo do želenih 
učinkov,« poudarja Skokova.

Štefančičeva dodaja, da 
je dokumentni sistem z vidi-
ka doslednosti uporabe po-
doben sistemu ERP – ali se 
uporablja ali pa ne, ne more 
se uporabljati za nekaj doku-
mentov, za druge pa ne.

»Uporabnik, ki težko sprej-
me uvedeni dokumentni sis-
tem, je postavljen pred dej-
stvo, ali ga bo kljub odporu 
uporabljal ali pa bo poiskal 
drugo delovno mesto,« pravi 
Štefančičeva. Hkrati poudar-
ja, da je druga težava, če upo-
rabniki dokumentnega siste-
ma ne sprejmejo, ker jih do-
datno obremenjuje. To po-
meni, da optimizacijski učin-
ki verjetno niso bili doseže-
ni. V tem primeru je treba po 
besedah sogovornice ali po-
noviti uvedbo ali izbrati dru-
gega ponudnika. »Resnici na 
ljubo večina podjetij v takem 
primeru ne naredi nič, ampak 
nekako živijo s težavami in ne-
zadovoljstvom.«

Težko se je posloviti od 
rutine
In zakaj zaposleni uvedbi do-
kumentnega sistema najpo-
gosteje nasprotujejo? Štefan-
čičeva pravi, da je najpogo-
stejši vzrok nasprotovanje 
spremembam utečenega na-
čina dela, sploh če uporabni-
ki sprememb ne jemljejo kot 
izboljšavo. Naslednja stvar je 
transparentnost dela, saj do-
kumentni sistem hitro odkri-
je zaposlene, ki jih novi sis-
tem sili, da naloge delajo spro-
ti in hitreje.

Velikokrat nasprotovanje 
izhaja tudi iz izgube položa-
ja, saj se prek prenove in digi-
talizacije delo in odgovorno-
sti porazdelijo. Nekateri lah-
ko ob tem pridobijo nove na-
loge, kar je spet lahko proble-
matično.

Najbolj strah je tiste,  
ki delajo s strankami
Mojca Skok dodaja, da se strah 
ponavadi poveča predvsem 

Kako usposobiti zaposlene, da bodo začeli 
uporabljati dokumentni sistem
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Vse se začne in konča pri vodstvu, 
saj kot smo že včasih rekli, če ka-
pitan ne ve, kam pluje ladja, mu 
nobena tehnologija ne more po-
magati.

Načinov, kako se lotiti digitali-
zacije, je precej, večino so doslej 
vodili informatiki. S tem seveda 
ni nič narobe, če ti vidijo celo sli-
ko delovanja podjetja in razumejo 
podsisteme, da se vodstvo lahko 
odloča. 

Kako lahko začnemo? Pri nas se 
vse začne s sestankom. Je srečanje 
vseh ključnih oseb v firmi, kolegij, 
seja uprave ...

Vodstvo s svojimi dejanji, vede-
njem in izkušnjami navdihuje za-
poslene ter ustvarja kulturo vklju-
čevanja, lastništva, pooblaščanja, 
izboljševanja in odgovornosti.

Vodstvo se zaveda, da je traj-
na prednost odvisna od njegove 
sposobnosti hitrega učenja in po 
potrebi hitrega odziva; naloge 
je enostavno kreirati s sestanka, 
znani so nosilci in roki. Vodstvo 
preglede lahko vidi na telefonu ali 

tablici. Od zaposlenih v komentar 
pod akcijo dobi dodatne informa-
cije, na povezavah pa, kje so doku-
menti locirani v sistemu. 

Vodstvo usmerja procese in 
projekte v organizacijski struktu-
ri, s čimer zagotavlja, da se spre-
membe lahko izvedejo z ustrezno 
hitrostjo po celi verigi. Razvijajo 
smiselno kombinacijo kazalnikov 
uspešnosti delovanja procesov in 
z njimi povezanih končnih rezul-
tatov, ki omogočajo pregled učin-
kovitosti in uspešnosti ključnih 
procesov ter njihovega prispevka 
k strateškim ciljem.

Uporabljajo podatke o trenutni 
uspešnosti delovanja in sposob-
nostih svojih procesov (podatki 
iz ERP, kazalci) in tudi ustrezne 
primerjave z dosežki najboljših. 
Za spodbujanje ustvarjalnosti, 
inovativnosti in izboljšav uspešno 
obvladujejo spremembe s struk-
turiranim vodenjem projektov in 
ciljno usmerjenim izboljševanjem 
procesov. Vrednotijo in razvijajo 
tehnološki portfelj, da bi izboljšali 
agilnost procesov, projektov in or-
ganizacije.

Nujno je, da je vodstvo vzor, ki 
uporablja sistem, deluje v njem. 

Kot smo že na začetku opozori-
li, je ključ našega delovanja po-
vezovanje.

Sestanek povezuje vse pot-
rebne dokumente, procese, ka-
zalce, reklamacije ... S sestanka 

se sproži akcija v procesu zaradi 
reklamacije, analizirajo se trendi 
uspešnosti delovanja za razume-
vanje svoje sedanje in potencialne 
sposobnosti in zmogljivosti ter se 
ugotavlja, kje je za doseganje stra-
teških ciljev potreben razvoj.

Vodstvo ima skozi proces pre-
gled, kako uspešno in učinkovi-
to potekajo poti. Po celotnem 
procesu ima pregled nenehnega 
prizadevanja za izboljšanje sode-
lovanja in timskega dela. To vse 
je vodeno na najvišji ravni prek 
sestankov. S tem izkazujejo spo-
sobnost sprejemanja tehtnih in 
pravočasnih odločitev na podlagi 
dostopnih informacij, ki so na vo-
ljo prek sistema.

Pri spremembah, ki so pot-
rebne za zagotovitev trajnega 
uspeha, organizacije delajo prek 
vodenja projektov in ciljno usmer-
jenega izboljševanja procesov. S 
tem se kaže zaupanje vseh delež-
nikov, v prvi vrsti pa zaposlenih, 
saj je vse pregledno in dostopno. 

Zaposleni vodstvu zaupajo, saj 
poznajo poslovanje, se zavedajo, 
da se vodstvo zanje trudi. Torej 
vodstvo povezuje, zato pa je 
orodje, kjer je vse v sistemu prav 
aplikacija DNA EQMS.

Vodenje digitalizacije skozi vodenje družbe
Vodstvo vodi digitalizacijo z zgledom in povezovanjem celote 

Mag. Uroš Gunčar,  
direktor podjetja Nets

www.nets.si

Kako usposobiti zaposlene, da bodo začeli 
uporabljati dokumentni sistem

pri zaposlenih, ki delajo ne-
posredno s strankami. Nih-
če si namreč pred stranko ne 
želi težav z informacijskim sis-
temom. »Pomembno je, da ta 
strah pomagamo premaga-
ti tako izvajalci kot vodstvo 
– izvajalci z izobraževanjem 
ter uvajanjem sistema na de-
lovnem mestu, vodstvo pa z 
ozaveščanjem o poteku pro-
jekta in podporo pri uvedbi,« 

pravi sogovornica in dodaja, 
da je treba zaposlene poslu-
šati, jim povedati, da bo pod-
pora na terenu, da bo na voljo 
testno okolje, kjer bodo lah-
ko primere preizkusili, in po-
dobno. »Treba pa je tudi pou-
dariti, da gre za strateško od-
ločitev vodstva, ki jo je treba 
upoštevati, ter da bo dolgo-
ročno pozitivni učinek izred-
no velik.«

Pri uvedbi je treba gledati 
dolgoročno
Skokova kot najpogostejši 
napaki pri uvajanju doku-
mentnega sistema navaja, 
da vodstvo zaposlene presla-
bo obvešča o poteku projek-
ta in prednostih sprememb 
ter da pri projektu ne sodelu-
jejo prave osebe. Hkrati opo-
zarja, da morata tako izvaja-
lec kot naročnik ves čas sode-

lovati kot aktivna udeleženca 
v projektu.

»Uvajalec mora biti sposo-
ben dokumentni sistem uves-
ti tako, da bo podpiral poslov-
ne procese in delovne postop-
ke. Tega ne more narediti brez 
aktivnega sodelovanja s ključ-
nimi uporabniki,« pravi Ana 
Štefančič. Po njenem je osnov-
na napaka podjetij, da začnejo 
sodelovanje z nekom, ki ima 

lahko privlačno informacijsko 
rešitev, manjka pa mu obvla-
dovanje procesov, ki se uvaja-
jo. Podjetja morajo zahtevati 
procesno uvedbo. »Iz kar ne-
kaj podjetij smo že dobili in-
formacije, da imajo težave, 
ker so se namesto s procesi in 
delovnimi postopki ukvarjali 
z zajemom in shranjevanjem 
dokumentov.«

Pogosta napaka je po bese-
dah Štefančičeve tudi, da pod-
jetja pri uvedbi dokumentnega 
sistema ne gledajo dovolj dolgo-
ročno in ne preverijo širine pro-
cesov, ki jih neki ponudnik ob-
vladuje. Dokumentni sistem se 
namreč običajno uvaja po kora-
kih, po manjših področjih, in 
lahko se izkaže, da neki istem, 
ki je bil odličen za vložišče in 
deljenje dokumentov, enostav-
no pade, ko gre za upravljanje 
kompleksnih dokumentov, na 
primer organizacijske in teh-
nične dokumentacije. Ali da se 
zadovoljijo z osnovnimi funkci-
onalnostmi, potem pa se izka-
že, da bi potrebovali več. »Tak 
način ni le dražji, temveč vodi 
v nekonsistentnost sistema, ki 
ga je težko vzdrževati,« pravi 
sogovornica iz Genisa.

Lažje je izobraževati, če je 
razpoloženje pozitivno
Sogovornici smo še povpra-
šali, kako se sami lotevata iz-
obraževanja uporabnikov. 
Mojca Skok najprej oceni raz-
položenje. Če je pozitivno, je 
enostavno, če pa slušatelji že 
vstopijo nezadovoljni, zač-
ne z vprašanjem, ali se jim 
zdi, da so dovolj seznanjeni 
s projektom. Če je odgovor 
nikalen, na kratko predsta-
vi projekt, jih seznani s spre-
membami, pove, kako se 
vodstvo trudi, da bo projekt 
uspel in podobno. »S tem se 
odpor udeležencev manjša, 
postanejo bolj sproščeni in 
sledi izobraževanje,« pravi 
Skokova.

Po besedah Ane Štefan-
čič pa je pomembno pred-
vsem, da se uporabniki iz-
obrazijo na prav tistem sis-
temu, ki ga bodo uporablja-
li v praksi. To pomeni, da se 
z njimi tesno sodeluje že pri 
vzpostavitvi in preizkuša-
nju testnega sistema, na ka-
terem se že pred prehodom 
v produkcijo preizkusijo vse 
zmožnosti in scenariji delov-
nih postopkov.

Ana Štefančič pri uvedbah in 
usposabljanju sodeluje skoraj 
šest let. V tem času je predvsem 
v srednjih in velikih proizvod-
nih podjetjih ter v hotelskih ve-
rigah usposabljala ključne upo-
rabnike, ki so svoje znanje nato 
prenašali na kolege.

Mojca Skok izobraževanje za 
uporabo dokumentnih siste-
mov izvaja pet let. V tem času 
so usposabljali uporabnike v 
več kot desetih različnih po-
slovnih okoljih.

Sogovornici z bogatimi izkušnjami
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 " Uvedba 
dokumentnega 

sistema pomeni 
spremembo dela, 

povezana je z 
optimizacijo dela 

in včasih tudi z 
reorganizacijo.


