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Ob delu na daljavo sta pomembna tudi varn

Podjetja Ob izbruhu covida-19 so bili oddelki informatike v podobnem stresu kot zdravstveni sistem, saj so morali zago
◼◼Podjetja so se osredotočila
na tehnologije, ki podpirajo delo na daljavo.
◼◼Tu so virtualizacija namizij, povezave VPN ter večfaktorska avtentikacija.
◼◼Direktorji informatike
morajo veliko pozornosti
nameniti tudi svojim zaposlenim.
Miran Varga
Direktorji informatike v podjetjih so
se morali odzvati podobno hitro kot
zdravstveni delavci. Nenujni projekti so se ustavili, poraba sredstev se je
kratkoročno preusmerila v podporo
delu na daljavo. V kratkem času so
se oddelki IT osredotočili na tehnologije, ki podpirajo delo na daljavo,
kot so prenosni računalniki, virtualizacija namizij, zaščitene povezave
VPN ter večfaktorska avtentikacija, s
katero so zagotovili varen dostop do
(digitalnih) virov na daljavo.
Ker časa za temeljito prilagajanje
rešitev specifikam podjetij ni bilo, je
večina informatikov izbrala naslednjo najboljšo možnost – najboljše
prakse, s katerimi so se hvalili ponudniki rešitev. Skoraj čez noč je
računalništvo v oblaku postalo še
pomembnejše, med njimi oblačne
storitve, virtualni dostop, tehnologije za delo in sodelovanje na daljavo. V svetu poročajo tudi o velikem
skoku uporabe tako imenovanih
digitalnih pomočnikov, s katerimi

podjetja razbremenjujejo svoje klicne centre, saj ti prek telefonskih linij in spletnih strani odgovarjajo na
vprašanja strank in uporabnikov, ki
jih v preteklem mesecu ni manjkalo.

Rešitve za krizno upravljanje

Med prioritetami informatikov so
tudi druga orodja za učinkovito delo
na daljavo. V najboljšem primeru so
morali zaposlenim zagotoviti spletne ali mobilne rešitve za poslovno
programsko opremo, ki jo sicer uporabljajo na svojem delovnem mestu.
Če je to omogočal že ponudnik poslovne programske opreme, je bila
naloga lažja, kupiti je bilo treba le
ustrezne licence. V podjetjih, kjer
težav s povezljivostjo več deset, sto
ali celo tisoč zaposlenih na daljavo ni
bilo, je bila naloga še lažja – z nakupi
licenc za programske rešitve za oddaljen dostop so se zaposleni lahko
preprosto povezali na svoje službene
računalnike ali strežnike v podjetju
ter učinkovito delali naprej.
Večja podjetja, predvsem tista z
več geografsko razpršenimi lokacijami, so se soočala še z večjimi izzivi, kako jih povezati in upravljati
na daljavo. Ne le upravni odbori
družb, tudi informatika je dobila
svojo ekipo za krizno upravljanje.
Ta je morala pripraviti scenarije,
povezane z izbruhom koronavirusa. Načrtovanje možnih scenarijev
zagotavljanja dela na daljavo in neprekinjenega poslovanja skupaj s
partnerji je pomembna naloga, saj
podjetjem lahko pomaga izravnati neugodne rezultate in podpreti
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stranke ter skupnosti uporabnikov,
od katerih podjetje dobiva prihodke. Informatiki so morali odločevalcem pripraviti kakovostne podatke
in analitična orodja, s katerimi so ti
iskali odgovore na vprašanje, kako
naprej.
Oddelek informatike pa je moral
marsikje izdelati nekakšno nadzorno ploščo za spremljanje »IT-odpornosti« poslovanja. Zaposleni so v teh
časih namreč skoraj povsem odvisni
od IT-rešitev in storitev, zato morajo
podjetja te tudi nadzirati in upravljati. Spremljanje ključnih metrik
glede ustvarjanja, shranjevanja in
obdelave podatkov, razpoložljivosti
aplikacij, delovanja virtualiziranih
namizij in uporabe omrežja ter povezav VPN je informatikom dalo
informacije o tem, ali posamezni
ponudniki izpolnjujejo dogovore
o ravni storitev (SLA) oziroma jim
pomagalo iskati in odpravljati ozka
grla. Takšna nadzorna plošča oddelku IT tudi pomaga prepoznati in
odpraviti vse nepravilnosti, ki bi lahko privedle do motenj v delovanju in
izvajanju IT-storitev.

Večja angažiranost strank

Podjetja bi morala v času krize zaradi koronavirusa razširiti svoje
digitalne strategije in vlagati v angažiranost strank, samopostrežne
storitve, digitalna delovna mesta in
orodja za upravljanje znanja. Preglednost glede sprememb (delovanja) storitev in procesov je namreč
ključna pri ohranjanju zadovoljstva
strank. Čeprav že sodi na področje

Paket prilagojen malim podjetjem:
Davčno potrjevanje računov
Izdajanje in prejem računov
Spletni potni nalogi
Blagajniško poslovanje
Skladiščno in materialno poslovanje – zaloge
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Skeniranje in potrjevanje dokumentov

S spletnim poslovnim programom boste
zadostili svoji želji po mobilnosti, saj program
prek spletnega brskalnika omogoča, da
poslujete od koderkoli, enostavno izdajate in
prejemate račune ter izmenjujete dokumente
z računovodskim servisom.
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Epidemija, ki je zaposlene prikovala na domove, je v podjetjih pospešila uporabo infor

digitalne preobrazbe poslovanja,
je taktika za kakovostno obveščanje strank in boljšo komunikacijo
ter sodelovanje z njimi vsekakor
eden boljših načinov, kako izboljšati poslovno odpornost in ustvariti
pot do prihodnje rasti poslovanja.
Tako kot se podjetja privajajo na
novo poslovno realnost, se nanjo
prilagajajo tudi potrošniki. Kdor
jim bo v teh časih lahko zagotovil

(naj)boljšo uporabniško izkušnjo,
bo pridobil nove kupce in jih tudi
lažje obdržal.
Direktorji informatike morajo veliko pozornosti nameniti tudi svojim zaposlenim, saj so ti še dodatno
obremenjeni z delom. Anketa podjetja Forrester Research ugotavlja,
da se je v teh časih močno povečal
strah zaposlenih, saj se kar 59 odstotkov zaposlenih boji nadaljnjega

Tudi vzdrževanje lahko

Tiskanje Z dobrim spremljanjem obremenitve je mogoč
◼◼Nadzor na daljavo daje
natančne informacije o
tiskanju in skeniranju.
◼◼Boljša podpora uporabnikov zagotavlja tudi večjo
produktivnost dela.
Jože Polh
Ko se v poslovnih okoljih pospešeno
povečuje število naprav in aplikacij, se povečujejo tudi potrebe po
njihovem sledenju, spremljanju in
vzdrževanju. Vzdrževanje na daljavo
ima številne koristi, tako za ponudnike kot stranke. Izbruh epidemije koronavirusa je podjetja prisilil v
iskanje hitrih in učinkovitih rešitev.
Prioriteta sta postala delo od doma
oziroma delo na daljavo. Oblačne
platforme in aplikacije, spletni sestanki in videokonference pospešeno
pridobivajo uporabnike. Seznamu
stvari, ki jih je mogoče opravili brez
obiska fizične lokacije, torej na daljavo, pa se pridružuje še vzdrževanje
opreme. Posebno če gre za opremo,
kjer je moč s preventivo postoriti ve-

liko, na primer na področju tiskalniških naprav.

Vzdrževanje na daljavo
– po japonsko

Japonski proizvajalec tiskalnikov
Kyocera je razvil Kyocera Fleet Services (KFS). To je zmogljivo orodje
za spremljanje in vzdrževanje flote
tiskalnikov pri strankah, ki deluje
v realnem času (in iz oblaka). Ne le
da ima vse prednosti orodja za spremljanje tiskalniškega okolja, ampak
ponudnikom storitev omogoča tudi
vzdrževanje na daljavo ter nove storitve s področja tiskanja in upravljanja dokumentov.
»KFS je rezultat sodelovanja s
partnerji iz panoge. Sodelovanje tiskalniških strokovnjakov in ponudniki storitev upravljanja tiskanja,
predvsem pa dolgoletne izkušnje
s sedanjo programsko opremo za
upravljanje tiskalniške flote, so poskrbeli za rešitev, ki resnično omogoča vzdrževanje tiskalniških okolij na
daljavo. V podjetju Xenon Forte z njo
upravljamo že več kot tisoč naprav
pri strankah. Pri tem jih preseneti-
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nost in stik s kupci

otoviti delovanje organizacije v izrednih razmerah

59

odstotkov zaposlenih se boji, da
bi se širjenje virusa v njihovem
delovnem okolju lahko nadaljevalo
Pozor na prevare

rmatizacije na daljavo. Foto Reuters

širjenja koronavirusa. Informatiki
pri tem niso izjema. Zato mora CIO
s svojim delovanjem in komunikacijo narediti vse, da pri podrejenih
zmanjša občutek tesnobe, in sicer
tako, da aktivno komunicira z njimi,
izkaže empatijo in hvaležnost ter z
njimi (in drugimi zaposlenimi) deli
podrobnosti o tem, kako ohranjati
varno delovno mesto in zagotoviti
učinkovito dela od doma.

Hekerji in kibernetski prevaranti stanje panike in nereda izkoriščajo za
svoje zle namene. Tako se je v času
koronakrize zelo povečalo število poskusov prevar in okuženih spletnih
strani. Napadalci ljudi vabijo, da kliknejo zlonamerne povezave v e-pošti
ali pa pod pretvezo vzdrževanja ali
dela oddelka IT z njimi delijo zaupne
podatke. Žal se številni zaposleni, ki
v podjetju niso bili deležni izobraževanja o spletnih prevarah, ulovijo v te
zanke in posledično povzročijo varnostni incident – ali pa ta podjetja v
prihodnje šele čaka, če napadalci zdaj
zbirajo čim več podatkov o podjetju
za vdor v njegovo IT-okolje. Potencialno lahko vsakdo postane žrtev koronavirusa. Prav tako kot lahko vsakega
od nas že jutri povozi avtomobil. Zato
bi morali na oddelkih IT, tako kot tudi
v drugih, vodje razmišljati tudi o načrtu nasledstva in se odločiti, kako bodo
ravnali v scenarijih, če bodo ključni
zaposleni na oddelku IT zboleli. Sedanja zdravstvena in gospodarska kriza
je hkrati tudi priložnost, da podjetja
ustvarijo celovitejše načrte za neprekinjeno poslovanje, krizno kadrovanje in jih tudi preizkusijo v praksi.

Poslovni sistemi

Kibernetska varnost

Koprsko IT-znanje v Bolgariji

Hekerji nad WHO
in Gates Foundation

Podjetje Actual I.T. iz Kopra je
podpisalo pogodbo z Bulgarian
Ports Infratructure Company,
državnim upravljavcem pristaniške infrastrukture, za razvoj in
dobavo novega sistema za največji bolgarski pristanišči Varna
in Burgas. Informacijska rešitev
z imenom »Port Community
System« bo povsem nova rešitev
in bo omogočala izmenjavo
informacij med deležniki, ki sodelujejo v logističnih operacijah
bolgarskega pristaniškega sistema. Začetna vrednost pogodbe
znaša okoli štiri in pol milijona
evrov ter vključuje analizo sedanjega stanja, načrtovanje, razvoj
in končno dobavo pristaniške
informacijske platforme. Podjetje bo po uspešni implementaciji
sistema (v roku dveh let) skrbelo
tudi za upravljanje in vzdrževanje njegove IT-infrastrukture. J. P.

Za zdaj še neznani hekerji so
ukradli in na internetu objavili
poverilnice – skoraj 25.000
e-poštnih naslovov in gesel – zaposlenih v Svetovni zdravstveni
organizaciji (WHO) in dobrodelni
organizaciji Gates Foundation.
Med tarčami hekerjev so bili marca in aprila tudi drugi zdravstveni zavodi, na primer Ameriški
zdravstveni inštitut (NIH), Center
za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) in Virološki inštitut v
mestu Wuhan. V času pandemije
COVID-19 so očitno tudi hekerji
za tarče izbrali zdravstvene ustanove, ki imajo najdragocenejše
in najobčutljivejše podatke, saj
zadnji mesec med tarčami med
prvimi niso več »večno prve«
finančne ustanove. M. V.

Omrežja

Matričje za oblak
Google Cloud in Cisco sta združila
moči v razvoju industrijskega matričja, ki bi bilo osredotočeno na
zagotavljanje brezhibnega delovanja aplikacij, ki tečejo v oblakih
različnih ponudnikov. Avtomatizirana rešitev, imenovana Cisco
SD-WAN Cloud Hub in Google
Cloud, združuje Ciscove storitve
SD-WAN z Googlovim programsko opredeljenim hrbteničnim
omrežjem, s čimer zagotavlja
optimizacijo in zaščito delovanja
poslovnih aplikacij ter podjetjem
omogoča uresničevanje hibridne
večoblačne strategije. J. P.

ga razvoja, kot so omrežje 5G,
oblak Huawei Cloud in umetna
inteligenca. Oblak, podprt z
umetno inteligenco, je bil v malo
več kot mesecu dni od prvega
primera koronavirusa, nameščen
v 20 bolnišnicah po Kitajski,
po očitnem uspehu pa Huawei
Cloud zdaj uporablja že več kot
sto bolnišnic po svetu. Uporaba
umetne inteligence se je izkazala
za ključno pri hitri diagnozi bolezni, saj omogoča obdelavo več
oseb hkrati in razbremeni zdravnike. Diagnosticiranje virusa poteka kar šestkrat hitreje glede na
običajne metode. Natančneje,
zdravnik potrebuje 12 minut, da
postavi diagnozo, in dve minuti,
da zapiše ugotovitve; z umetno inteligenco pa je diagnoza
končana v samo desetih sekundah, sledi dveminutna potrditev
zdravnika in zapis ugotovitev, ki
umetni inteligenci vzame pičlih
30 sekund. Poleg tega je bilo v
kratkem času z uporabo umetne inteligence izvedenih več
kot 10 milijonov simulacij med
8506 zdravili ter 160 milijoni
molekularnimi spojinami v petih
potencialnih zdravilih. V. S.

Umetna inteligenca

Šestkrat hitrejše diagnoze
koronavirusa
Huawei je javnosti predstavil
tehnološke rešitve, ki so precej
pripomogle k preprečevanju širjenja koronavirusa na Kitajskem.
Uspeh so dosegli z uporabo
kombinacije tehnologij lastne-

poteka na daljavo

če menjavo črnila načrtovati, da tiskalnik vedno deluje
mo s svojo sposobnostjo proaktivnega izpolnjevanja njihovih potreb in
hkrati optimiziramo svoje poslovanje in storitve,« je povedal Ciril Kraševec, direktor podjetja Xenon forte.

Optimizacija tiskalniškega
okolja

V pisarniških okoljih se lahko hitro
prezre težave s tiskalniki. Nekateri
tiskalniki in večopravilne naprave
so preveč, druge pa premalo obremenjene. Nadzor na daljavo daje
natančne informacije o tem, koliko
tiskanja, kopiranja in skeniranja je
opravljenega na posamezni napravi
in tako skrbnikom pomaga ugotoviti
ozka grla in priložnosti za izboljšave.
Optimizacija tiskalniškega okolja, ki
enakomerneje obremeni vse tiskalniške naprave v podjetju, ustvarja
prihranke pri stroških tiskanja, času
zaposlenih in stroških vzdrževanja.
KFS skrbniku postreže z vsemi podatki, tudi v obliki seznama ali grafike, in mu omogoči lažje iskanje vzorcev tiskanja ter iskanje primernejše
tiskalniške strategije in optimizacije
tiskalniškega okolja.

»Pri naših strankah smo težave z
nedelovanjem tiskalnikov kar najbolj
zmanjšali, kar dokazuje, da storitev
Kyocera Fleet Services deluje. Prihranki časa zaposlenih in izdatkov
podjetja so očitni. Poenostavili smo tiskalniško okolje, avtomatizirali poročanje in uvedli prediktivno analizo za
potrebe vzdrževanja,« pravi Kraševec.

Boljša podpora uporabnikov

Pomoč uporabnikom je še eno področje, kjer KFS dela razliko. Sistem
obveščanja, ki je vgrajen v KFS, skrbnike na strani ponudnika storitev
obvešča o vseh ključnih dogodkih,
kot so nizka raven črnila, polna škatla za odpadne kartuše, načrtovanje
preventivnega vzdrževanja. Takšno
proaktivno spremljanje poskrbi,
da uporabniki tiskalnikov sploh ne
zaznajo vzdrževanja, saj ni prekinitev
dela – vzdrževanje se opravi takrat, ko
je posamezna naprava manj obremenjena, toner pa zamenja, še preden
se popolnoma izprazni in prekine tiskanje. Boljša podpora uporabnikom
vodi do večjega zadovoljstva pri njih
in večje produktivnosti.

Digitaliziramo poslovanje!

POSTANITE DIGITALNO PODJETJE
Digitalizacija poslovanja v 4 korakih

SVETOVANJE
pri digitalizaciji

ZAJEM

dokumentov in podatkov

UPRAVLJANJE

dokumentov in procesov

HRAMBA
dokumentov

Povečujemo učinkovitost in zagotavljamo skladnost poslovanja v bančništvu,
zavarovalništvu, zdravstvu, farmaciji, proizvodnji in drugih dejavnostih.
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