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Videokonference  
in oddaljen dostop

DOSJE

Avtorji, pravice in 
obdavčeni video 
trakovi. In Kopriva.
Štirinajst let je trajalo, da bomo končno 
začeli uveljavljati uredbo o višini zneskov 
nadomestil za zasebno reproduciranje. 
Pooblaščena organizacija Kopriva bo za 
avtorje letno zbrala okoli 2,8 milijona evrov. 
Posledično bo kar nekaj naprav dražjih.

DOSJE

HomeoAPPatija 
informacijske 
družbe
Aplikacije za sledenje stikov z morebiti 
okuženimi – da ali ne? Tehnologija obstaja, 
celo več jih je, toda ali tudi deluje? Ali smo kot 
družba pripravljeni na izzive, ki jih tovrstno 
sledenje, čeravno domnevno v prid vseh, 
prinaša?

JUNIJ
2020

Aplikacije, ki omogočajo poslovanje brez osebnega sti-
ka – videokonferenčni sistemi in sistemi za oddaljen do-
stop. Kaj je najboljše, kaj je cenovno najbolj ugodno.

Video na daljavo
 29 Zoom
 30 Microsoft Skype
 31 Microsoft Teams
 31 Cisco Webex Meetings in Webex Teams
 32 Google Meet in Google Duo
 32 Facebook Rooms
 33 Alternative

Preslikava na daljavo
 35 Windows Remote Desktop
 36 TeamViewer
 36 ISL Online
 37 Chrome Remote Desktop
 38 Pa drugi?
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tevilna podjetja se vsaj 
desetletje pogovarjajo 
o uvedbi e-poslovanja, 

nova družbena in zdravstvena 
realnost v obliki globalne virusne 
pandemije pa sta opozorili, da je 
treba zanj poskrbeti v kar najkraj-
šem času. Je to sploh izvedljivo 
v mesecu ali dveh? Odvisno od 
tega, kje na krivulji digitalizacije 
poslovanja se nahaja posamezno 
podjetje oziroma organizacija.

Dober začetek je že uvedba 
brezpapirnega poslovanja. In to 
ne le v pisarnah, temveč tudi v 
skladišču in proizvodnji. Infor-
macijski sistemi sodobnega časa 
vsekakor omogočajo brezpapir-
no poslovanje. Sistem skrbi, da 
se, denimo,  vsaka aktivnost v 
proizvodnji ali skladišču izvede 
zgolj na podlagi elektronskega 
dokumenta. Informacije in po-
datki – po možnosti takšni, ki so 
zajeti in obdelani v realnem času 
– omogočajo tudi avtomatizacijo 
številnih nalog in procesov. Pro-
izvodno-skladiščni sistem, deni-
mo, zagotavlja, da so končni iz-
delki hitro prevzeti v skladišče in 

že takoj na zalogi, v nadaljeva-
nju so prodani izdelki ob odpre-
mi takoj razknjiženi. Namenske 
programske rešitve skrbijo, da v 
praktično vseh oddelkih odpade 
podvajanje dela. Zakaj bi moralo 
skladiščno osebje še tiskati doku-
mente ali vnašati podatke v sis-
tem, če vsi ti podatki že obstajajo, 
le ustrezno zajeti jih je treba? Po-
leg tega, da tovrstno ročno delo 
zahteva ogromno časa zaposle-
nih, je tudi izvor za poslovanje 
nezaželenih napak – vsakdo lah-
ko kdaj zgreši tipko na tipkovnici 
ali ustrezno polje na zaslonu na 
dotik. Če nad proizvodno in pro-
dajno dejavnostjo ter skladišč-
nim poslovanjem bdi informacij-
ski sistem, ima ta vse informaci-
je o poslovanju – torej so na voljo 
tudi vodstvu podjetja in ključnim 
odločevalcem, ki lahko pravoča-
sno ukrepajo ob zaznavi anoma-
lij (na kar jih z alarmom večino-
ma opozori že sam sistem).

Obstaja več načinov za optimi-
zacijo poslovanja podjetij, sko-
raj vsi pa so povezani z uved-
bo takšnega ali drugačnega 

informacijskega sistema. Pri tem 
velja spomniti, da je uvajanje sis-
temskih rešitev hkrati tudi obve-
znost – obveznost dela po pra-
vilih. Če zaposlenih postopkov 
dela ne izvajajo prav, tudi infor-
macijski sistem ne deluje opti-
malno. Z informacijsko tehnolo-
gijo podprto poslovanje mora iz-
trebiti anomalije, na primer ne-
kontrolirane vnose ali iznose bla-
ge v proizvodnji ali skladišču, ter 
samovoljo zaposlenih.

Zadnja leta z vseh strani po-
slušamo litanije o pomembno-
sti uporabniške izkušnje in pri-
lagajanja podjetij ter njihovih iz-
delkov in storitev strankam. Za 
kakršnokoli personalizacijo, od 
preprostega predalčkanja strank 
do rešitev po meri, podjetja po-
trebujejo podatke, še več, podat-
ke morajo ustrezno izrabiti. Per-
sonalizacijo lahko ob pomoči in-
formacijskih sistemov uvede-
jo že v fazi prodaje (dajo stranki 
na voljo »vse« možnosti), nato v 
proizvodnji (dimenzije, barve po 
meri ipd.) ter ne nazadnje tudi 
v skladišču (stranki prilagojeno 

označevanje). Vse to je uresničlji-
vo že danes, z ljudmi, s sistemi in 
z roboti. A o zadnjih kdaj drugič.

Za mini revolucijo na podro-
čju proizvodnje in skladišč lah-
ko že danes poskrbita napredna 
analitika in umetna inteligenca. 
Se vam zdi scenarij, po katerem 
bi algoritmi programske opreme 
spremljali vremensko napoved 
in, denimo, ob napovedi vročin-
skega vala povsem avtomatizira-
li naloge v proizvodnji in skladi-
šču, uresničljiv? Meni se. Sistem 
bi lahko dinamično skrbel, da se 
začasno poveča proizvodnja pi-
jač, ki so statistično najbolj pro-
dajane v tem delu sezone, prav 
tako bi zaloge teh pijač v skla-
dišču premaknil bliže izhodnim 
ali komisionirnim točkam. Skla-
diščno osebje (ali roboti) bi jih 
tako hitreje spravili iz skladišča 
in hkrati za te naloge potrebova-
li manj časa in premagali krajše 
razdalje. IT-rešitve v logistiki pa 
bi v nadaljevanju poskrbele, da 
pridejo ti izdelki čim prej na poli-
ce trgovin in do končnega potro-
šnika. Pa na zdravje! 

Tehnološko gnana  
pravila igre
MIRAN VARGA

Š
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zbruh virusa covida-19 
na Kitajskem je zelo hi-
tro pokazal, česa vse je 

sposobna človeška iznajdljivost, 
če človeštvo naleti na težave. Si-
tuacija vsaj na trenutke spomi-
nja na izume iz druge svetovne 
vojne, ko so na plano prišli prvi 
digitalni računalniki in raketne 
tehnologije. 

Od preprostih pripomočkov za 
prostoročno odpiranje vrat in za-
ščitnih mask, ki jih je mogoče na-
tisniti s 3D-tiskalnikom, modu-
larnih gumbov za brezstični pri-
tisk gumbov v dvigalih do osnov-
nih ventilatorjev za predihava-
nje pacientov, s katerimi posku-
šajo posamezniki in zdravstve-
ne ustanove preprečiti najhujše. 
Pandemija covida-19 je vsekakor 
začela novo obdobje nujnih ino-
vacij. 

Razkuževanje vsega 
in povsod

Epidemiologi ocenjujejo, da 
lahko koronavirus na površinah, 
kot je nerjaveče jeklo, preživi do 
tri dni, zato utegnejo vse inova-
cije, ki pomagajo pri razkuževa-
nju površin in naših okončin ali 
pa odpravljajo neposredne sti-
ke, pomenljivo vplivati na zaje-
zitev širjenja virusa. Razkuže-
vanje je dobilo novo dimenzijo. 
Kitajski inovatorji so tako našli 

zelo posrečen način za nanaša-
nje dezinfekcijskega sredstva 
(beri: razkužila za roke), in sicer 
v obliki razpršila, ki si ga name-
stimo na zapestje in pod oblači-
lo. Stvar nadvse spominja na re-
šitev za metanje mrež v filmih o 
junaku Spidermanu. Ne le najra-
zličnejši načini za nanašanje raz-
kužila na naše okončine, vzklile 
so tudi miniaturne komore, ka-
terih poslanstvo je razkuževanje 
pametnega telefona. Uporabnik 
ga le položi v ustrezno »posodo« 
in počaka, da UV-žarki ter mo-
rebitne blage kemikalije opravi-
jo svoje.

Rešitve za merjenje 
telesne temperature

Svojevrstno uporabnost ima-
jo tudi pametne zapestnice, ki 
se z zvočnim signalom oglasijo 
vedno, ko se dotaknemo obra-
za, in nas tako želijo naučiti, da 
te kretnje niso več priporočlji-
ve. Med podobnimi rešitvami, 
ki so se samo v nekaj tednih po-
javile v kitajskih spletnih trgovi-
nah, so tudi pametne zapestnice 
s stalnim merjenjem (in sporoča-
njem) telesne temperature.

Tudi sicer so bolj ali manj na-
predni merilniki telesne tempe-
rature doživeli pravcat prepo-
rod. Sploh tisti, ki znajo to poče-
ti brezstično, saj tako skrbijo za 
hitro detekcijo ljudi s povišano 
temperaturo, kar podjetjem in 
organizacijam omogoča zgodnje 
odkrivanje simptomov potenci-
alno okuženih posameznikov in 
še pravočasno izolacijo ter za-
jezitev okužbe. Za rabo v šolah, 
hotelih, poslovnih stavbah, bol-
nišnicah, zdravstvenih zavodih, 
državnih institucijah, na letali-
ščih itd. so primerne predvsem 

rešitve, ki celoten postopek meri-
tve telesne temperature avtoma-
tizirajo. Boljše med njimi obvla-
dajo tudi prepoznavanje obraza 
in alarmiranje.

Ventilatorji 
za predihavanje

Ob izbruhu epidemije covi-
da-19, ki vpliva tudi na človeška 
dihala, so malodane po vsem 
svetu pošle zaloge ventilatorjev 
za predihavanje pacientov. Na-
prave, ki lahko stanejo tudi ne-
kaj deset tisoč evrov, je bilo sko-
raj nemogoče nabaviti, zato so 

številni inovatorji in inženirji is-
kali bližnje nadomestke in vsaj 
zasilne rešitve. Najbolje se je, 
vsaj tako je videti, znašel vali-
žanski zdravnik z vojaškimi iz-
kušnjami, ki je razvil preprost 
in robusten ventilator. Ta po-
maga pacientom, da lažje diha-
jo, poleg tega pa hkrati čisti pro-
stor z virusnimi delci in tako za-
gotavlja, da se bolniki oskrbijo 

samo s prečiščenim zrakom. Če-
prav tehnično ni na ravni bistve-
no dražjih naprav, zagotavlja, da 
ostanejo te rezervirane za bolni-
ke z najhujšo obliko bolezni. Po-
leg tega lahko preprostejši ven-
tilator upravlja pacient sam in 
tako razbremeni zdravstveno 
osebje.

Človekoljubje 
in odprtokodnost

Kalifornijsko podjetje CAD 
Crowd, ki se ukvarja s 3D-mode-
liranjem, pa je na spletu organi-
ziralo izjemno zanimivo tekmo-
vanje. Ponudilo je namreč na-
grade za vse, ki so po odprtoko-
dni licenci pripravljeni prispeva-
ti svoje 3D-načrte za 3D-tisk reši-

tev, ki bodo posameznikom, go-
spodinjstvom in zdravstvenim 
ustanovam v pomoč pri boju s 
covidom-19. Tekmovalci so svo-
je ideje prispevali v enem od ne-
odvisnih oblik zapisa (.igs, .stp, 
.fbx, .obj, .x3d itd.) ali drugi obli-
ki, če ni šlo drugače. Prototi-
pe so zbirali mesec dni, rezulta-
ti tekmovanja pa v času nastan-
ka tega članka še niso bili znani. 
Vsi modeli, primerni za 3D-tisk, 
so brezplačno na voljo za prenos 
na povezavi https://www.cadcrowd.
com/3d-models/downloadable.

Številni novi prototipi doka-
zujejo, da človeška domišljija 
nima meja in da so dogodki, ka-
kršna je globalna virusna pan-
demija, lahko odličen pospe-
ševalnik idej in inovacij – v vse 
smeri in oblike. 

Inovacije, ki jih je  
spodbudil koronavirus
Epidemija covida-19 utegne imeti uničujoč vpliv na 
številne panoge gospodarstva, družabno življenje in 
standarde osebne nege, hkrati pa je spodbudila izliv 
ustvarjalnosti in inovativnosti na drugih področjih. 
Ogledali smo si nekaj najnovejših izumov, ki so 
neposredna posledica koronavirusa.  
Vinko Seliškar

I

 Tudi takšen preprost dodatek, 
ki ga namestimo na prst, nam 
lahko pride prav v številnih 
primerih, ko ne želimo ime-
ti stika s potencialno okuženo 
površino.




