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Prenosni 
namizniki – 
za igre
Na ohlajajočem se trgu osebnih računalnikov 
presenetljivo najbolje kaže segmentu igričarskih 
modelov. Z manjšim preizkusom smo preverili, 
kakšno je stanje pri nas.

NASVETI

Zašifrirajmo vse!
Danes se želijo vsi polastiti naših podatkov in 
naprav. V njih se namreč skriva vrednost. Eden 
najučinkovitejših načinov, kako vsem na svetu 
preprečiti vohljanje za nami in vtikanje v našo 
zasebnost, je vsekakor šifriranje. Torej šifriranje 
vsega in povsod.

IZ TUJEGA TISKA

Zakaj je Tesla 
vreden več kot 
General Motors 
Peščica družb, ki obvladujejo digitalno tehno-
logijo, predstavlja tudi pomemben del gospo-
darstva. Je s tem mogoče pojasniti dolgotraj-
no medlo gospodarsko rast?
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e glede na to, v kateri 
panogi gospodarstva de-
luje podjetje in kako ve-

liko je, za svoje poslovanje upo-
rablja informacije. Sodobna po-
slovna okolja so polna najrazlič-
nejših vedno bolj digitalnih vse-
bin. Podjetja digitalni kaos skr-
bi, večina ga namreč ne zna ob-
vladati. Količina in raznovrstnost 
vsebin sta se v zadnjih letih tako 
povečali, da predstavljata resen 
problem.

Znanje in informacije sodijo 
med največ vredne vire sleher-
ne organizacije. Večina teh vi-
rov, Gartner ocenjuje, da jih je 
že 80 do 90 odstotkov, je v obli-
ki nestrukturiranih vsebin, kot 
so dokumenti, raznolike datote-
ke in spletni viri. Podjetja sluti-
jo, da se v podatkih, ki jih hra-
nijo vsepovsod, skriva veli-
ko vrednosti. V pozabljenih in 

nedosegljivih dokumentih se 
lahko skriva veliko uporabnih 
informacij in znanja. Podjetja pa 
izgubljajo prihodke zaradi neu-
činkovitega dela zaposlenih in 
vedno novega ustvarjanja vse-
bin. Malokatero podjetje danes 
deluje optimalno. Želijo si ob-
vladati svoje vsebine, ne vedo 
pa, kako to storiti.

Vodstvo podjetja za nastalo 
stanje pogosto krivi oddelek IT, 
informatiki pa s prstom kaže-
jo na trenutno uporabljano plat-
formo. Pa ta največkrat ni resnič-
na težava, dejanski problem so 
same vsebine in z njimi povezani 
poslovni procesi in prakse. In to 
je tisto, kar dejansko urejajo sis-
temi za upravljanje vsebin, o ka-
terih pišemo v tej številki.

Izvirni greh poslovnih oko-
lij je ta, da podjetja danes sploh 
ne vedo, kakšne nestrukturirane 

vsebine  premorejo. Obvladajo 
pa strukturirane vsebine. Vedo, 
koliko zbirk podatkov in siste-
mov imajo in kako jih vzdržuje-
jo. Padejo pa na navidezno pre-
prostih vprašanjih – kje je ta ali 
oni podatek, kdo je njegov skrb-
nik, katera je najnovejša različi-
ca dokumenta, kako dolgo mo-
ramo še skrbeti zanj ipd. Izgo-
vorom, da je vsebin preprosto 
preveč, da bi jih obvladovali, 
bo kmalu odklenkalo. Prihaja-
joča evropska splošna uredba o 
hrambi in obdelavi podatkov dr-
žavljanov EU (GDPR) se požviž-
ga na izgovore. Odgovor ali pa 
kazen – samo to dvoje bo pred-
stavljeno podjetjem.

Podjetja, ki ne vedo, kakšne 
podatke in vsebine premorejo, 
ne morejo trditi, da imajo vsega 
preveč. Prav mogoče je, da ima-
jo premalo vsebin ali pa preveč 

vsebin napačne vrste. Vsekakor 
imajo vsa podjetja preveč neu-
pravljanih vsebin. Nestrukturira-
ne vsebine se nenadzorovano ši-
rijo po poslovnih okoljih. Zapo-
sleni dokumente ustvarjajo, deli-
jo in hranijo vsak po svoje. Ko ne 
morejo hitro najti posamezne in-
formacije, jo znova ustvarijo. To 
pa povzroča dodaten kaos, saj se 
vsebine in informacije podvajajo 
ali pa so si celo nasprotne.

Oddelki IT, sploh tisti, ki so 
pretežno vzdrževalne narave, se 
težave ne znajo lotiti pravilno. 
Njihova rešitev je pogosto zgolj 
večanje zmogljivosti za hram-
bo vsebin oziroma brcanje kon-
zerve naprej po cesti. Z vsebin-
skim izzivom se ne ukvarjajo. A 
se bodo morali, že jutri. Učinko-
vitega okolja za upravljanje vse-
bin namreč ni mogoče postaviti 
čez noč, niti vsega naenkrat. 

Upravljanje  
digitalnega kaosa
MIRAN VARGA
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e glede na to, koliko po-
bud in rešitev, ki po-
spešujejo in omogočajo 

brezpapirno poslovanje, je že na 
trgu, tiskanje ostaja eden glav-
nih sestavnih delov pisarniškega 
poslovanja. Trendom na podro-
čju tiskanja in digitalizacije ne 
uspeva uresničevati niti praktič-
no stalnih napovedi, da bodo v 
podjetjih tiskali vedno manj do-
kumentov. Še največje spremem-
be so zato na področju menjave 
tehnologij, kjer večopravilne na-
prave pospešeno nadomeščajo 

klasične tiskalnike in kopirne 
stroje, brizgalne tehnologije pa 
želijo z nižjimi stroški tiskanja in 
večjo prijaznostjo do okolja na-
domestiti laserske naprave. Pi-
sarniška okolja so razdeljena na 
dva segmenta,: eden prisega na 
naprave, ki dokumente tiskajo v 
formatu A4, zahtevnejša poslov-
na okolja pa s svojim povpraše-
vanjem ohranjajo konkurenčnost 
v svetu naprav A3 na presenetlji-
vo visoki ravni. Po zgledu raču-
nalništva v oblaku in program-
ske opreme kot storitve smo v 

zadnjih letih dobili še tiskanje v 
obliki upravljane storitve. Nad 
njim se navdušujejo tako ponu-
dniki kot odjemalci, in sicer pod-
jetja vseh velikosti.

Toda tudi področju tiskanja se 
obetajo spremembe, velike spre-
membe. Zanje bomo poskrbe-
li ljudje  oziroma, natančneje, 
mlajši in najmlajši. T. i. milenij-
ci, kot podjetja pogosto imenu-
jejo generacijo, ki pravkar vstopa 
na trg dela. Za milenijce namreč 
velja, da jim je digitalizacija zelo 
blizu, njihov način dela pa je zelo 

drugačen od starejših zaposle-
nih. Milenijci najraje delajo s pa-
metnimi telefoni in tablicami, to-
rej z zasloni na dotik; starejši za-
posleni pa še vedno bolj zaupa-
jo papirju, na katerega natisnejo 
dokumente in vnašajo popravke, 
komentarje. Tiskanje seveda ne 
bo izumrlo prav hitro, saj v pod-
jetjih najdemo več generacij za-
poslenih. Si pa zato velja ogleda-
ti še druge trende, ki bodo v na-
slednjih letih pomenljivo zazna-
movali področje tiskanja v po-
slovnih okoljih.

Prevlada večopravilnih 
naprav

»Enonamenskim« tiskalnikom 
so šteti dnevi, saj so podjetja uvi-
dela, kako praktične in uporabne 
so večfunkcijske naprave. Analit-

sko podjetje IDC je že 
lani ugotovilo, da je 
prodaja večopravilnih 
naprav presegla pro-
dajo klasičnih tiskal-
nikov, razlika pa se 
iz četrtletja v četrtle-
tje povečuje. Razlogi, 
zakaj izbrati napra-
vo, ki poleg tiskanja 

obvlada še skeniranje, kopiranje 
in morebiti tudi faksiranje doku-
mentov, so očitni: podjetja na-
prave čedalje bolje integrirajo v 
poslovne procese, skeniranje pa 
je ključen sestavni del digitaliza-
cije dokumentov. Vedno več pod-
jetij zato papirnate dokumente, 
ki so namenjeni v podjetje, digi-
talizira že pri vhodu – v vložišču. 
Naložba v večopravilno napravo 
se s stališča stroškov po zaslugi 

Tiskanje še (zdaleč)  
ni reklo zadnje besede
Napovedi o pisarnah brez papirja se niso uresničile, niti se ne bodo v bližnji prihodnosti. Področje 
tiskanja v poslovnih okoljih velja za zrelo, neredko sodi tudi med kritične funkcije za poslovanje, 
posebej v podjetjih in organizacijah, kjer vlada birokracija.
Vinko Seliškar
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 Prek večopravilne naprave lahko 
skenirane dokumente pošljemo 
neposredno v odložišče po 
e-pošti, v storitev oblačne hrambe 
dokumentov itd.




