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Podjetje gre skozi tri faze 
Raziskovalna faza vključuje učenje, pripravo in uvajanje osnovnih re-

šitev. Ta faza denimo vključuje spontano uporabo različnih orodij Spleta 
2.0 za povečanje individualne ali oddelčne produktivnosti, za podjetja pa 
pomeni kritično podlago za bolj konkretne implementacije v prihodnosti. 

Da podjetja začenjajo izkoriščati prednosti dejanske uvedbe rešitev, 
morajo narediti precejšen korak v zmogljivostno fazo. Ta že vključuje 
strukturiranost sistema, organizirane, tehnično podprte poslovne reši-
tve, ki izboljšujejo zmogljivosti podjetja. Težišče se seli s tehnološkega 
vidika na »novo kulturo« ljudi in prenovljene poslovne procese. Sistem 
upravljanja sprememb v podjetju ima ključno vlogo, kot že omenjeno, 
sta pri tem zelo pomembna krepitev zavedanja in izobraževanje zapo-
slenih. 

Končna je transformacijska faza, ko podjetje vpelje nove storitve ter 
jih učinkovito uporablja. Z njimi podjetje pridobi nove zmožnosti, denimo 
dostop do novih trgov ali uvajanje poslovnih modelov in rešitev, ki so bili 
pred tem predragi ali neizvedljivi.
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Konvergenca podira meje 
klasične komunikacije – si upate? 

Svet se spreminja s 
strahovito hitrostjo, 
komunikacije pa posta-
jajo vse bolj povezane, 
tako v zasebnem kot tudi 
v poslovnem življenju. 
Moč konvergence v svetu 
sodobnih komunikacij 
resnično podira vse meje. 
Priče smo konvergenci 
medijev in podatkovnih 
komunikacij, ki je kriva, 
da statične vsebine niso 
več v modi, saj v ospred-
je stopajo interaktivne, 
k uporabniku usmerjene 
vsebine.

Z uvedbo naprednih 
tehnologij, ki so nam danes 
na voljo, lahko katerokoli 
IP-napravo spremenimo 
v sofisticirano orodje za 
prenos informacij. IP-tele-
foni, digitalni televizorji, 
mobilni telefoni, prenosni 
in tablični računalniki ter 
druge naprave uresničujejo 
vizijo združenih komuni-
kacij. Danes komuniciramo 
kjerkoli, kadarkoli in s kat-
erokoli napravo – ob ne-
spremenjeni uporabniški 
izkušnji. Možnosti so torej 
neomejene, edina »ovira« je 
le uporabnikova domišljija.

Sodobna infrastruktura je 
kot temeljni kamen

V poslovnem svetu so in-
formacije nosilke vrednosti, 
zato morajo biti vse poslovne 
komunikacije ustrezno kako-
vostne in varne. Za kakovost 
storitve, dostopnost in varnost 
zvečine poskrbi že ponudnik 
infrastrukture, sodobne ap-
likacije in rešitve pa na njej 
le še gradijo. Digitalizacija je 
danes napredovala do stopnje, 
da lahko na IP-infrastrukturi 
podjetja upravljajo številne 
naprave, mnoge med njimi, 
predvsem tiste z oznako »pa-
metna«, znajo celo komunici-
rati same med seboj.

IP-infrastruktura je tako 
postala temeljni kamen ko-
munikacij, tako podatkovnih, 
glasovnih, vizualnih ali celo 
takšnih z oznako 3D. Moč IP-
konvergence v svetu sodob-
nih komunikacij še naprej 
podira meje, prišli smo že 
do točke, ko lahko z uvedbo 
naprednih tehnologij katero-
koli IP-napravo spremenimo 
v sofisticirano orodje za pre-
nos informacij.

Večina podjetij že prešla 
na sodobne mrežne 
rešitve

»Večina podjetij je že prešla 
na sodobne mrežne rešitve, ki 
gradijo na IP-infrastrukturi. V 
poslovnem svetu je streznitev 
prišla dokaj hitro, saj samo IP-
telefonija ni prinašala visoke 
dodane vrednosti, ki jo je 
sprva obljubljala tehnologi-
ja,« razlaga Miro Faganel, 

vodja programa varnostne 
in mrežne rešitve iz podjetja 
S & T Slovenija. »Enostavna 
integracija z več različnimi 
sistemi je premamila skrbnike 
poslovnih in stanovanjskih 
zgradb, banke, bolnišnice in 
številne druge ustanove. Z 
dodajanjem multimedijskih 
in interaktivnih vsebin so 
hotelski sistemi dobili novo 
dimenzijo pametne infra-
strukture, ki jo znajo več kot 
uspešno monetizirati,« še 
pravi sogovornik.

Pametne rešitve tako v ro-
kah upravljavcev stavb skrbijo 
za uresničevanje zelene po-
bude, ki narekuje vseobsežno 
varčevanje z energijo. Uprav-
ljanje sistemov hlajenja in 
ogrevanja, ki znajo celo sami 
komunicirati z omrežjem, je 
visoko optimizirano in avto-
matizirano. Mogoče je uprav-
ljati tako klimatske naprave, 
žaluzije, sisteme za zajem 
sončne energije, ogrevanje 
sanitarne vode …

Hotelirji tem platformam 
dodajo še multimedijske vse-
bine (žive TV-programe, slike 
kamer v konferenčnih dvora-
nah, storitve videa na zahtevo 
…) ter oglaševanje lastnih ali 
partnerskih storitev in vse-
bin. Še več – te vseobsežne 
rešitve so povezane tudi s 
sistemi zaračunavanja, zato 
lahko hotelski gosti v vsakem 
trenutku preverijo trenutno 
in predvideno skupno porabo. 
Podaljšek teh rešitev, namen-
jen poslovnim ali domačim 
uporabnikom, nam bo v pri-
hodnje omogočil tudi eno-
staven ogled in plačevanje 
položnic prek mobilnega 
telefona ali televizorja. 

Opisane rešitve so že toliko 
razvite, da njihova implemen-
tacija z različnimi obstoječimi 
sistemi, ki jih podjetja že pre-
morejo, zahteva le nekaj časa 
za profesionalne storitve, 
kolikor jih potrebuje spa-
janje različnih vmesnikov. 
Posledično stroški integracije 
konvergenčnih rešitev niso 

visoki, podjetje pa jih lahko 
še dodatno zniža, če prej pre-
vetri in optimizira poslovne 
procese, povezane s komu-
nikacijskimi tehnologijami.

Konvergenčne trende 
narekujejo uporabniki

V preteklosti smo za ko-
municiranje uporabljali več 
različnih omrežij, danes pa 
za celotno komunikacijo 
zadostuje že en sam vodnik. 
Konvergenčne trende na-
rekujejo uporabniki, ti pa 
težijo k zniževanju stroškov, 
tehnologija in sistemski in-
tegratorji se tem željam in 
zahtevam le prilagajajo. V letu 
2011 si večina uporabnikov želi 
lahke, a še vedno razmeroma 
zmogljive odjemalce, kakršni so 
tablični računalniki. Čeprav so 
tablice primerne le za lažje ob-
like interakcije, pa večina (tudi 
poslovnih) uporabnikov več kot 
to ne potrebuje, saj za »resno« 
delo uporablja računalnike pa 
tudi že pametne telefone.

»Uporabniki smo vse 
bolj prisiljeni v interak-
cijo z napravami, ki pa nam 
z različnimi opravili in 
potrditvami vnosov že krati 
brezskrbno uporabniško 
izkušnjo. Tudi na področju 
pametne programske op-
reme, bodisi za delo bodisi za 
zabavo, gredo trendi v smer 
samoodločitvenih in visoko 
inteligentnih rešitev, ki bodo 
takoj razumele, kaj uporabnik 
od njih želi,« je povedal Mati-
ja Brglez, regionalni direktor 
prodaje za Evropo iz družbe 
Nevotek, ki se ukvarja z raz-
vojem naprednih aplikacij in 
storitev na novih tehnoloških 
platformah.

Podjetje Nevotek se 
posveča tudi konvergenčnim 
rešitvam za poslovno rabo. 

Njihov skupni imenovalec 
sta večja produktivnost za-
poslenih in enostavnejši ter 
hitrejši dostop do informacij, 
ki jih potrebujejo uporabniki.

Rešitve po meri 
generacije Y

Razvijalci napredne pro-
gramske opreme se še kako 
dobro zavedajo, da je za 
uspeh posamezne rešitve 
daleč najpomembnejša 
uporabniška izkušnja. Ve-
liko aplikacij in storitev zato 
že ponuja personalizirane 
vmesnike in vsebine, tudi v 
poslovnem svetu. Tja namreč 
pospešeno prihajajo mladi, t. 
i. generacija Y, ki si tudi v pod-
jetju želi znanega delovne-
ga okolja in interaktivnih 
vsebin. Prav ti, recimo jim 
najnaprednejši uporabniki, 
so gonilo razvoja, saj vedno 
znova zahtevajo dodatne sto-
ritve in iščejo načine, kako 
posamezno opravilo ali nalo-
go narediti na najenostavnejši 
ali hitrejši način.

IP-tehnologije brez meja
Mej v IP-svetu praktično 

ni oziroma jih postavlja 
domišljija. Vse rešitve se ob-
likujejo na podlagi dejanskih 
potreb strank. IP-telefonija in 
televizija sta bili le začetek, z 
združeno identiteto ter uvedbo 
možnosti plačilnega prometa s 
konvergenčnimi napravami pa 
bodo funkcionalnosti dejansko 
postale vseobsežne. Naslednji 
korak bo na strani ponudnikov 
vsebin, ki bodo na podlagi zbra-
nih podatkov o uporabnikih s 
pomočjo napredne analitike 
oblikovali personalizirane 
informacije ter storitve in jih 
»postregli« uporabnikom. Da, 
znanstvenofantastični filmi 
postajajo resničnost.

IP-infrastruktura je postala temeljni kamen 
podatkovnih, glasovnih, vizualnih in 3D-komunikacij 

 »Prišli smo že do točke, ko 
lahko z uvedbo naprednih tehno-
logij katerokoli IP-napravo spre-
menimo v sofisticirano orodje 
za prenos informacij,« pravi 
Miro Faganel, vodja programa 
varnostne in mrežne rešitve iz 
podjetja S & T Slovenija.

Virtualizacija se lahko poja-
vlja v dveh oblikah, kot storitev 
sodelovanja na zahtevo (storitve 
v oblaku) ali oddaljena virtuali-
zacija virov (primer virtualnega 
namizja in povezanih aplikacij). 
Uporaba poslovnih videokomu-
nikacij postaja vse obsežnejša. 
Mobilnost spreminja pogled na 
delo. Delo ni več delovno mesto, 
ampak dejavnost, ki jo izvajamo 
s pomočjo orodij za sodelovanje 
od kjerkoli in kadarkoli. Uvaja-
nje rešitev za sodelovanje v pod-
jetja, kjer med cilji prednjačita 
znižanje stroškov in povečanje 
produktivnosti, ni ravno eno-
stavna naloga. 

Ljudje, procesi, 
tehnologija, strategija 

O katerih rešitvah pravza-
prav govorimo in kako se lotiti 
njihovega uvajanja v podjetje? 
Seveda obstaja širok nabor re-
šitev, pojavljajo pa se še vedno 
nove. IP-telefonija, VoIP, orodja 
Splet 2.0, virtualne pisarne, te-
lepresence, videokonference, 
videosporočanje, hitro sporo-
čanje, storitve v povezavi s pri-
sotnostjo, spletne konference, 
poslovna uporaba družabnih 
omrežij in druge. Zaradi širo-
kega nabora bi že uvajanje teh 
rešitev v tehnološkem smislu 
postalo kompleksno. Zgolj uva-
janje tehnologij, ki ga marsikdo 
razume kot zadosten korak, pa 
je absolutno nezadostno. Pod-
jetja se morajo zadeve lotiti ce-
loviteje. Poleg same tehnologije 
morajo izvesti ustrezno prilago-
ditev poslovnih procesov in, še 
pomembneje, nove rešitve, no-
vi načini komunikacije morajo 
prodreti v zavest zaposlenih in 
s tem v kulturo podjetja. Ljudje 
so tisti, ki morajo biti v središču 
dogajanja.

»Eno glavnih nalog za us-

pešno vpeljavo prav gotovo 
opravlja vodstvo podjetja. Ne 
gre le za njegovo naravno odgo-
vornost za uspešnost projekta, 
temveč predvsem za sprejetje 
temeljne strategije uvajanja no-
vih rešitev v podjetje. Podjetje 
mora vedeti, kaj želi doseči. Gre 
za hitrejše doseganje znanja, 
učinkovitejšo interakcijo zapo-
slenih ali morda le učinkovitejše 
pridobivanje vitalnih informa-
cij? Strategija mora vključevati 
jasno opredelitev pričakovanj 
ter določiti pot prilagoditve 
operativnih procesov in sisteme 
merjenja vpeljave in uspešno-
sti,« razlaga Beno Ceglar, vodja 
sistemskih inženirjev v družbi 
Cisco Slovenija. 

Lastne rešitve ali rešitve 
v oblaku?

Uvajanje rešitve se navadno 
začne pri platformi in se nato 
dviga na druge ravni. Podjetje 
torej najprej poskrbi za ustre-
zno inteligentno omrežno in-
frastrukturo, ki bo omogočala 
implementacijo raznolikih više 
ležečih storitev oziroma aplika-
cij. Inteligentno omrežje mora 
omogočati dinamično prila-
gajanje virov, preoblikovanje 
zvokovnih/video/podatkov-
nih zapisov glede na končno 
napravo, podporo časovno zelo 
občutljivim storitvam, visoko 
razpoložljivost pomnilniških 
virov, začasno shranjevanje, 
prilagodljivost manj kakovo-
stnim fizičnim povezavam … 
Tako pri infrastrukturi, še bolj 
pa pri aplikacijah je izrednega 
pomena odprtost rešitev, saj 
vedno sledijo integracija med 
posameznimi rešitvami, inte-
gracija z zalednimi aplikacijami, 
interoperabilnost med rešitvami 
različnih proizvajalcev in ne na-
zadnje kasnejše implementacije 
novih ali dodatnih storitev.

Danes se ogromno govori o 
računalništvu v oblaku. Podjetja 
se lahko pri določanju svoje stra-
tegije odločijo, da vse storitve 
ali del storitev za sodelovanje 
najamejo v oblaku. Ta možnost 
jih dela zelo prilagodljive in jim 
zmanjšuje poslovno tveganje, 
saj lahko rešitve uvajajo zelo hi-
tro in jih po potrebi prilagajajo. 
Zapomniti pa si velja, da si tudi 
ob pomoči zunanjega izvajalca 
vendarle ne morejo izogniti zah-
tevi po prilagoditvi poslovnih 
procesov. 

Rešitve za 
sodelovanje
Napredne rešitve za 
sodelovanje se dotikajo 
vseh glavnih tranzicijskih 
smernic v IT-industriji, to 
so virtualizacija, mobilnost 
in video. Z vedno bolj 
naprednimi rešitvami za 
sodelovanje lahko podjetja 
močno preoblikujejo 
načine svojega delovanja: 
kako hitreje priti do 
informacij, kako se hitreje 
učiti in kako učinkoviteje 
povezovati ljudi. 

 UVAJANJE REŠITEV ZA SODELOVANJE 


