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Podobno kot lani, 
le bolje

DOSJE

Novi žeblji v krsti 
odprtega spleta
Nova direktiva o avtorskih pravicah 
posrednikom vsebin nalaga odgovornost za 
analiziranje in odstranjevanje avtorskih vsebin, 
za katere niso urejene licenčnine, hkrati pa je 
zelo nedorečena o tem, kako naj bi to bilo v 
praksi.

NOVE TEHNOLOGIJE

Preračunavam … : 
šest let zapora
Umetna inteligenca se je prikradla v vse pore naših 
življenj. V zadnjem času se širi tudi na področja, 
kjer so napake nesprejemljive. Predlaga tudi 
že zaporne kazni in najboljši način zdravljenja 
nekaterih bolezni. In to je problem.
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40 Canon EOS RP
Edini del foto tržišča, ki še nekako vztraja, so brezrcalni fotoaparati, kar sta 
lani ugotovila tudi velika dva in končno začela ofenzivo. Edino vprašanje je – 
prepozno ali le pozno?
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prila je organizacija Re-
searchAndMarkets obja-
vila zanimivo poročilo s 

področja upravljanja vsebin v po-
slovnih okoljih – obdelala ga je 
tako z vidika tehnologije kot tr-
žnih trendov. Analitiki so pri tem 
ugotovili zdravo evolucijo rešitev 
in spremljajočih tehnologij, kot 
tudi izpostavili najboljše ponu-
dnike rešitev ECM ter prihodnje 
priložnosti za zaslužek. Nekoliko 
presenetljivo, vsaj zame, so bila 
v lanskem letu najboljše stranke 
ponudnikov dokumentnih siste-
mov in rešitev za upravljanje vse-
bin proizvodna podjetja. Ta so 
ponudnikom za rešitve in licence 
skupno odštela (preračunano) 
več kot štiri milijarde evrov. Ana-
litiki si trenutno stanje razlagajo 
nekako takole: potreba po shra-
njevanju, upravljanju in omogo-
čanju enostavnega dostopa do 
vseh dokumentov, povezanih 
s proizvodnjo, kot so naročila, 

delovni nalogi, pogodbe, raču-
ni, certifikati, dokumenti o in-
špekcijskem pregledu in usposa-
bljanju itd., proizvodna podjetja 
(in njihove dobavitelje) maloda-
ne sili v uvedbo rešitev za upra-
vljanje dokumentov. Brez njih bi 
v proizvodnji vladal kaos, trpe-
la bi učinkovitost, stroški bi bili 
znatno višji kot sicer. Naslednje 
presenečenje, spet vsaj v mojih 
očeh, je bila kategorija najhitreje 
rastočega področja, ki uvaja re-
šitve za upravljanje vsebin – gre 
namreč za vladne organizacije. 
Najrazličnejše državne organiza-
cije po svetu so največjim ponu-
dnikom rešitev ECM v letu 2018 
nakazale približno tri milijarde 
ameriških dolarjev, trend rasti pa 
naj bi se nadaljeval do leta 2022, 
ko bodo takrat že precej bolje or-
ganizirani in »dokumentno po-
predalčkani« birokrati za tovr-
stne rešitve namenili že pet mili-
jard dolarjev letno.

Poglejmo še na stran ponu-
dnikov in njihove izzive. Ti zve-
čine razumejo, da so mobilne 
naprave preplavile naš vsakdan, 
tudi službeni, podjetja pa zapo-
slenim vse bolj prepuščajo izbi-
ro mobilne naprave (t. i. trend 
nošenja lastnih naprav na de-
lovno mesto – BYOD). Mobil-
nost je torej zelo pomemben vi-
dik sodobnega poslovanja, zato 
ponudniki rešitev pospešeno 
uvajajo storitve in platforme, ki 
podpirajo t. i. inteligentno upra-
vljanje vsebin na mobilnih na-
pravah. Gre pravzaprav za mo-
bilnim napravam in komunika-
ciji prilagojeno različico oblač-
nih rešitev ECM, vse s ciljem, 
da jih podjetja in zaposleni čim 
hitreje (p)osvojijo. Tudi v sve-
tu upravljanja dokumentov in 
vsebin postajajo vse bolj prilju-
bljeni hibridni modeli, saj ve-
dno več podjetij prevzema stra-
tegijo upravljanja podatkov, ki 

narekuje, da ima del podatkov v 
oblaku in del na lokaciji. Kar pa 
je za starejše dokumentne reši-
tve (pre)velik izziv, zato jih ve-
lja nadgraditi.

Medtem ko je uvedba rešitev 
ECM pomagala podjetjem pri 
zavarovanju podatkov in prepre-
čevanju nepooblaščenega do-
stopa, jih je (vendarle) treba ne-
nehno nadgrajevati, če naj bodo 
učinkovite pri zmanjševanju var-
nostnih tveganj. Prav dejstvo, 
kako nadležni so sodobni na-
padalci v svojih poskusih kraje 
in zlorabe podatkov, vedno več 
podjetij (pri)sili v to, da starejše 
dokumentne sisteme zamenjajo 
z oblačnimi storitvami upravlja-
nja vsebin, kjer za varnost same 
rešitve/platforme in v njej shra-
njenih dokumentov skrbi ponu-
dnik. Dolgoročno se zdi, da bo 
oblak (p)ostal končna postaja za 
dokumente, pa če nam je to všeč 
ali ne. 

Kdor obvladuje podatke, 
dokumente in informacije, 
obvladuje poslovanje
Miran Varga
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enako kot ostala infrastruktu-
ra IT.

Nadaljevanje tiskalniško-
digitalne konvergence

Tiskanje in digitalna konver-
genca bosta letos povečala pov-
praševanje po integriranih to-
kokrogih dokumentov v poslov-
nih okoljih. Kljub hitremu osva-
janju digitalnih in mobilnih teh-
nologij veliko podjetij ostaja v 
določeni meri odvisnih od tiska-
nja. Študija Global Print 2025, ki 
jo je opravilo podjetje Quocirca, 
je pokazala, da kar 64 odstotkov 
podjetij meni, da bo tiskanje tudi 
do leta 2025 ostalo pomembno 
za njihovo vsakodnevno poslova-
nje. To je delno posledica stalne 
potrebe po fizičnih podpisih in 
prejemu papirnih sporočil od do-
baviteljev ter preferenc nekate-
rih strank in zaposlenih. A hkrati 
je to tudi velika priložnost za po-
nudnike upravljanih storitev ti-
skanja, da podjetjem predlagajo 
tesnejšo integracijo in zaokrože-
vanje dokumentnega tokokroga.

Xerox je na tem področju pre-
vzel pobudo s platformo Con-
nectKey, s katero spodbuja so-
delovanje z razvijalci aplikacij za 

 tiskalniškem svetu je v 
zadnjem desetletju ob-
stala le peščica proizva-

jalcev, pa še ti so se soočili s ko-
renito lastno preobrazbo, ki jih 
je gnala v smer nudenja storitev. 
HP je še okrepil vodstvo na trgu, 
a tudi zasledovalci, kot so Koni-
ca Minolta, Epson, Ricoh, Xerox 
in drugi, ubirajo različne pristo-
pe, s katerimi v očeh strank osta-
jajo »v igri«. Konica Minolta tako 
stavi na svojo platformo Wor-
kplace Hub in tiskalniškim reši-
tvam dodaja še IT-storitve za se-
gment majhnih in srednje velikih 
podjetij, Epson konkurentom in 
svetu dokazuje, da so brizgalni 
tiskalniki še kako primerni tudi 

za poslovna okolja in cenovno 
ugodnejši od laserskih, Ricoh se 
osredotoča na širok spekter sto-
ritev tiskanja, rešitev za delov-
na mesta in IT, Xerox pa poganja 
svoje poslovanje z večnamenski-
mi napravami. Toda tiskalniška 
industrija mora še naprej spre-
mljati trende, ki bodo v priho-
dnje krojili njene uspehe in po-
raze.

Internet stvari bo okrepil 
sredstva za zaščito 
tiskalnikov

Starejši tiskalniki imajo mar-
sikatero varnostno ranljivost, ki 
ni bila zakrpana, nekaterih niti 
ni mogoče odpraviti. A takšnih 
omreženih tiskalnikov je v po-
slovnih okoljih na milijone. Po 
vzoru tehnik napadov v inter-
netu stvari se nanje spravljajo 
tudi napadalci, saj je z omrežjem 
podjetja povezan tiskalnik ali ve-
čopravilna tarča idealna ciljna 
točka za prestrezanje informa-
cij. Zaščita tiskalniškega okolja 
je v marsikaterem podjetju ve-
lik izziv, predvsem zaradi svo-
je kompleksnosti, ki izvira iz he-
terogenosti okolja in že omenje-
nih (pre)starih naprav. Uredba 

GDPR je lani sicer poskrbela za 
boljšo varnost na področju tiska-
nja dokumentov z osebnimi po-
datki, toda ranljivosti naprav se-
veda ni mogla odpraviti.

Napadalci ne iščejo le zau-
pnih informacij, ki so shranjene 
na tiskalniških napravah, tem-
več te uporabljajo tudi kot dosto-
pne točke v omrežje podjetja, in 
to na enak način, kot zlorabljajo 
druge naprave iz sveta interne-
ta stvari. Varnost postaja čedalje 
pomembnejši del enačbe tudi za 
ponudnike tiskalniških storitev, 
saj ti nadzorujejo, upravljajo in 
tudi vzdržujejo tiskalniška oko-
lja strank prek oblaka. Avtoma-
tizirano upravljanje popravkov 
jim zagotavlja, da so odkrite ran-
ljivosti, za katere ponudniki naj-
verjetneje vedo, čim prej odpra-
vljene.

Proizvajalci tiskalnikov bodo 
zelo verjetno razširili svoje stori-
tve za ocenjevanje in spremljanje 
varnosti in začeli aktivneje sode-
lovati s ponudniki varnostnih re-
šitev – zlasti na področju obve-
ščanja o nevarnostih. To bo ne 
nazadnje nujno, če želijo podje-
tjem zagotoviti, da se bo varnost 
tiskalniškega okolja obravnavala 

Sedem trendov, ki bodo letos 
zaznamovali področje tiskanja
Digitalna preobrazba je 
močno udarila po vsem 
analognem, tudi podro-
čju tiskanja, saj se vedno 
več dokumentov v po-
slovnih okoljih digitali-
zira in obdeluje v elek-
tronski obliki. A tiskanje 
še zdaleč ni obsojeno na 
propad. 
Vinko Seliškar
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