
Svet je čedalje bolj 
povezan, digitalne razlike 
med družbami pa vse 
manjše. Globalno poslo-
vanje je realnost in pod-
jetja si ne želijo zamuditi 
tega vlaka. Z Antonom 
Petričem, direktorjem 
družbe Cisco Slovenija, 
smo poklepetali o vlogi 
slovenske podružnice in 
viziji prihodnosti poslo-
vanja sodobnih podjetij. 

 Iz strogo tehnološkega 
podjetja se je korporacija Cis-
co v zadnjih letih spremenila 
v ponudnika rešitev, ki lajšajo 
vsakodnevno poslovanje. 
Postali ste bolj prepoznavni 
tudi med laično javnostjo. Se 
ta sprememba pozna tudi pri 
poslovnih rezultatih?

Omenjena sprememba po-
slovne usmeritve je resnična, 
glavni razlog zanjo pa je 
spremenjena vloga omrežij, 
ki so v zadnjih desetletjih 
postala zelo pomembna 
in se razširila na različna 
področja. Današnja pove-
zana gospodarstva temeljijo 
na komunikacijah in sode-
lovanju prek vse pametnejših 
omrežij. Termin omrežje je 
z leti spreminjal svoj pomen 
– od strogo tehnološkega po-
jma se je razvil v družabnega. 
Danes ne gre več zgolj za 
povezovanje računalnikov, 
temveč ljudi. V Ciscu temu 
pravimo kar »omrežje lju-
di«. Tako svoje arhitekturne 
rešitve gradimo okoli kon-
ceptov sodelovanja, virtual-
izacije in brezmejnih omrežij. 
Te rešitve bodo omogočale 
nov val poslovne rasti in ino-
vacij ter bodo pomembno 
vplivale na produktivnost 
in varnost poslovanja. 

 Kakšen je Ciscov recept za 
uspeh v Sloveniji in svetu?

Na kratko lahko povza-
mem, da uspeh pripisuje-
mo predvsem inovacijam in 
partnerskemu odnosu. Cisco 
že 25 let nenehno inovira in 
lahko rečem, da smo vodilni 
svetovni inovator internet-
nih tehnologij. V zadnjem 
letu smo za raziskave in ra-
zvoj porabili kar 13 odstot-
kov prihodkov družbe (5,3 
milijarde dolarjev). Cisco 
Slovenija sestavljajo tako naši 
partnerji kot tudi naši zvesti 
uporabniki. To je tisto, kar 
daje veličino podjetju Cisco 
Systems, ne samo v Slove-
niji, ampak po vsem svetu. 
Vloga partnerjev je ključna, 
saj so oni most med Ciscom 
in končnimi uporabniki ino-
vativnih rešitev. Poznavanje 
potreb in posebnosti poslo-
vanja končnih uporabnikov 
ter pridobivanje potrebnih 
znanj in idej o izkoriščanju 
inovativnih rešitev so med 
temeljimi nalogami naših 

partnerjev. Seveda je vse to 
namenjeno končnemu cilju 
naprednih podjetij, ki vpel-
jujejo sodobne in inovativne 
rešitve za dvig svoje produk-
tivnosti in konkurenčnosti. 
Končni učinek je vedno dvig 
prihodkov in/ali znižanje 
stroškov poslovanja podjet-
ja. Prav to je tisto, kar nas 
razlikuje od drugih podjetij. 

 Rdeča nit letošnjega Cisco 
Expa se glasi »Sodelovanje 
in virtualizacija brez meja«. 
Katere težnje na področju 
sodelovanja v podjetjih so 
danes najbolj očitne?

Skupaj s partnerji letos 
prirejamo že jubilejno kon-
ferenco, to je 10. Cisco Expo, 
ki bo že zaradi tega nekaj 
posebnega. Letošnja konfer-
enca je vsebinsko zelo bogato 
zastavljena. Skupaj z našimi 
partnerji smo pripravili pet 
plenarnih in 34 tehničnih 
predavanj, poleg tega pa si bo-
do obiskovalci lahko ogledali 
štiri demopredstavitve ter 
imeli možnost v živo videti 
predstavljene rešitve naših 
partnerjev. Na Expu bomo 
veliko govorili o poslovnih 
in tehnoloških težnjah doma 
in po svetu, o arhitekturnih 
rešitvah, tehničnih novostih, 
najnovejših Ciscovih inovaci-
jah in še bi lahko naštevali. 
Danes so praktično vsa pod-
jetja del dobavne verige: sode-
lujejo s partnerji, dobavitelji 
in strankami. To pa od njih 
zahteva realnočasovno ko-
municiranje in sodelovan-
je. Posamezniki in ekipe 
potrebujejo hipen dostop do 
podatkov in informacij zno-
traj in zunaj meja podjetij. 
Tehnologije za sodelovanje 
postajajo naslednja izredno 
pomembna platforma.

 Kakšna je Ciscova vizija 
poslovanja v prihodnosti?

Pri našem načrtovanju 
strategij za prihodnost se 
opiramo na štiri pomembne 
težnje v industriji. Prva so 
vsekakor personalizirani iz-
delki in storitve. Internet je 
vsaki stranki omogočil celo 
vrsto nakupnih odločitev. 
Danes kupci zelo dobro ve-
do, kaj si želijo in kje bodo to 
našli po najugodnejših pogo-
jih. Personalizacija je danes 
zelo očitna med storitvami, 
za podjetja pa na drugi strani 
pomeni ogromno podatkov, 
ki jih velja hraniti in analizi-
rati. To nas pripelje do druge 
točke – realnočasovnih in-
formacij. Če želi podjetje 
uspešno poslovati, mora biti 
zelo odzivno. Lahko sem še 
za odtenek bolj vizionarski 
in napovem nove oblike po-
slovanja – brezmejne orga-
nizacije. Kaj kmalu se nam 
lahko primeri, da bodo za 
poslovanje najpomembnejši 
ljudje, ki sploh ne bodo na 
plačilni listi podjetij. Stran-
ke, partnerji in dobavitelji, 
vsi, ki s svojimi videnji in 
idejami sodelujejo v ob-
likovanju izdelkov in sto-
ritev. Ob tem bo delovna 
mesta zasedla internetna 
generacija, ki je ne zanimajo 
»stare« tehnologije in hier-
arhija, temveč si tudi na de-
lovnem mestu želi znanega 
okolja, kakršna so družabna 
omrežja.

 Danes opažamo, da se 
informatika in komuni-
kacije vse bolj selijo v tako 
imenovane računalniške 
oblake, računalništvo pa 
počasi postaja vse bolj sto-
ritveno usmerjena panoga. 
Kako na te smernice razvoja 

gleda Cisco kot eden ponud-
nikov »temeljnih kamnov« 
sodobnih tehnologij?

Oblak je nova računalniška 
paradigma, ki odpira vrata 
novim možnostim. V oblaku 
IT-viri in storitve postanejo 
abstraktni in se ločijo od 
infrastrukture. Vse je pod-
jetjem na voljo na zahtevo 
in po meri, celo zelo hetero-
gena okolja. Čeprav je danes 
računalništvo v oblaku real-
nost, pa se mu v prihodnje 
obeta še razširjena funkciona-
lnost. Že danes pa je spreme-
nil načine, kako ljudje živijo, 
delajo in se izobražujejo. Za-
mislite si, da imate s pomočjo 
katerekoli vsaj malo pametne 
naprave dostop do neomejen-
ih računalniških zmogljivo-
sti. Kaj vse bi lahko z njimi 
naredili … Za poslovni svet 
to pomeni krajšanje inovaci-
jskih ciklov, podiranje infra-
strukturnih meja, neomejeno 
rast … Svet postaja povezan. 
Ciscova vloga je pogan-
jati »oblačno revolucijo«. Z 
našimi omrežji kot platfor-
mo za hitro, varno in prila-
godljivo okolje računalništva 
v oblaku verjamemo, da se bo 
prihodnost oblakov gradila 
na različnih tehnologijah in 
poslovnih modelih. Veliko bo 
ekosistemov in ponudnikov. 
Mi se bomo trudili svetu po-
nuditi najbolj prilagodljivo 
platformo za napredne zmo-
gljivosti, ki jih bo potrebovalo 
sleherno poslovno okolje.

 Veliko poudarka namenjate 
tudi konvergenci različnih 
komunikacijskih rešitev, ki 
ne spreminjajo le pisarniških 
okolij, ampak spodbujajo tudi 
mobilnost zaposlenih. Bomo 
v prihodnjih letih vsi delali 
od doma?

Ni nujno, a možnost izbire 
in prilagodljivost delovne sile 
bosta pomagali pri oblikovan-
ju novih poslovnih modelov. 
Delo od doma je mogoče na 
več načinov, še posebno za 
ljudi z znanjem. Ne smemo pa 
pozabiti, da je vse to omogočil 
prav razvoj širokopasovnih 
omrežij. Posledično sta se 
povečala zadovoljstvo za-
poslenih, prilagodljivost 
dela, obenem pa so stroški 
dela nižji, pa še ogljični odtis 
družbe je manjši.

 Nam lahko zaupate delovne 
načrte – na katerih področjih 
boste letos v Sloveniji najbolj 
dejavni?

Teme naše konference 
Cisco Expo jasno kažejo 
našo usmeritev na področja 
virtualizacije, sodelovanja 
in brezmejnih omrežij. Tudi 
v Sloveniji bomo še naprej 
skrbeli za rešitve, ki odgo-
varjajo na poslovne izzive 
sodobnih organizacij.
 

 Vodstva podjetij od infor-
matikov zahtevajo vse kaj 
drugega kot le tehnološka 
znanja, iščejo pomoč in 
ideje za razvoj in vodenje 
poslovanja. Menite, da bodo 
informatiki kos temu izzivu?

Zanimivo vprašanje, še 
posebno, če vemo, da se bo 
vloga IT v prihodnjih de-
setih letih korenito spreme-
nila. Direktor IT ne bo več le 
odpravljal težav, temveč se 
bo moral postaviti v vlogo 
odločevalca. Za to pa seveda 
potrebuje nova znanja – prav 
naložbe v znanje in njegovo 
upravljanje naj bi do leta 
2020 postale ene od ključnih 
naložb v podjetjih.

 Se poslovnemu svetu obeta 
tehnološki darvinizem? Kat-
era podjetja imajo najboljše 
možnosti za preživetje?

Sinonim za Darwinovo 
evolucijo so v današnjem po-
slovnem svetu inovacije. Ena 
največjih knjižnih uspešnic s 
tega področja je delo, naslov-
ljeno Dealing with Darwin, 
avtorja Geoffreyja Moora. 
Gospodu je leta 2002 sam di-
rektor Cisca, John Chambers, 
ponudil neomejen dostop do 
Ciscovih upravljavskih pro-
cesov ter mu dal dovoljenje za 
objavo informacij o tem, kako 
Cisco skrbi za stalno inovi-
ranje. Vsaka evolucija ima več 
faz, v poslovnem svetu pa so 
tako kot v naravi v prednosti 
podjetja, ki jih krasi pridevnik 
prilagodljiv.

[ INTERVJU ] Anton Petrič, direktor Cisca Slovenija, o Ciscovi viziji 
brezmejne organizacije in o tem, kaj bo rdeča nit letošnje jubilejne 
konference Cisco Expo

Svet postaja povezan
 Kaj kmalu 

se nam lahko 
primeri, da bodo 
za poslovanje 
najpomembnejši 
ljudje, ki sploh ne 
bodo na plačilni 
listi podjetij. 

 Tako pravi Anton Petrič, 
direktor podjetja Cisco Slo-
venija. 


