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Nevidno delo  
za zaveso umetne 
inteligence
Amazon je leta 2005 postavil virtualno spletno 
platformo dela Amazon Mechanical Turk 
(MTurk), na kateri so podjetja lahko objavila 
dela, ki so bila preprosta za ljudi, a težja za 
avtomatizacijo. Platforma je podjetja povezala z 
mrežo samozaposlenih, ki naloge opravljajo za 
nizko ceno.
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Moja spletna 
punca
Onlyfans je nekakšen necenzurirani Instagram. 
V zameno za naročnine in napitnine ustvarjalci 
vsebin svojim sledilcem ponujajo različne 
videe in fotografije, s katerimi se trudijo streči 
njihovim – večinoma spolnim – fantazijam.

JUNIJ  
2021

Cilj je isti, poti do njega pa je več. Širokopasovni do-
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 tokratnem Monitor-
ju Pro obravnavamo 
dve področji informati-

ke, ki na prvi pogled nimata ve-
liko skupnega: IT v zdravstvu 
in IT v logistiki. Gledano z laič-
nimi očmi se zdi prvo tehnolo-
ško močno podhranjeno, dru-
go pa zadnja leta skoraj vse sta-
vi izključno na tehnologijo. Bi to-
rej lahko logisti pomagali zdra-
vstvu? Vsekakor.

Pravzaprav bi bili logisti lah-
ko zgled malodane slehernemu 
podjetju in organizaciji ne gle-
de na področje njegove/njene 
dejavnosti. Logisti so se namreč 
med prvimi učinkovito prilago-
dili na delovanje sodobnega sve-
ta, saj so začeli še pred virusno 
pandemijo, ki je njihovo digital-
no preobrazbo le še pospešila.

Globalizacija sveta in sodob-
no potrošništvo sta ponudnikom 
logističnih storitev prinesla mar-
sikateri izziv. Pritiski na oskrbne 
verige, skladišča in dostavo blaga 

se stalno povečujejo. Ne le podje-
tja, tudi potrošniki smo vse bolj 
zahtevne stranke – želimo vedno 
boljše storitve, popolno informi-
ranost ter dostavo na točno do-
ločen kraj ob točno določenem 
času. In, glej ga zlomka, logisti 
takšne zahteve tudi uresničujejo.

Zakaj ne bi česa podobnega 
dosegli še v zdravstvu? Da bi po-
dobno kot od naročila v spletni 
trgovini do dostave k vratom po-
trošnika minilo kar najmanj časa 
oziroma povedano z zdravstveno 
analogijo – od sprejema pacienta 
prek analize do zdravljena prete-
klo čim manj časa in bi bilo okre-
vanje kar najhitrejše.

Hja, zdravstvo za zdaj še nima 
tehnoloških temeljev za kaj take-
ga, saj je slabo informatizirano. 
Celo tam, kjer IT-podpora obsta-
ja, je pogosto omejena na otoč-
ke. O kroženju podatkov in in-
formacij, ki omogočajo, da logi-
stični sistemi delujejo kot dobro 
naoljen stroj, lahko zdravstvo le 

sanja. Žal. Samo pomislite, kako 
hitro zakrožijo informacije in po-
datki od stranke/naročnika prek 
ponudnika/prodajalca, vrste po-
godbenih izvajalcev in prevo-
znika do končne rešitve/dosta-
ve? Pomislite, kako bi bila vide-
ti zdravstvena oskrba, če bi ne-
kaj podobnega veljalo na relaci-
jah pacient–zdravnik–specialist–
lekarna. Sanje? Mogoče, ampak 
to mora biti cilj sodobnega zdra-
vstva.

In tako kot danes logisti na-
ročnikom in celo njihovim stran-
kam omogočajo storitve spre-
mljanja tovora oziroma slede-
nja pošiljk, bi lahko v zdravstvu 
uvedli spremljanje zdravlje-
nja. Sploh v luči dejstva, da ima 
prav vsak izmed nas večino dne-
va s seboj (ali pa vsaj v neposre-
dni bližini) že pametno mobil-
no napravo in nas veliko že nosi 
pametne ure in zapestnice, ki 
nadpovprečno dobro spremljajo 
naše zdravstveno stanje.

V skladiščnem poslovanju vla-
data avtomatizacija in optimiza-
cija dela. Skladiščni sistemi, tudi 
taki, ki so že podprti z umetno 
inteligenco, skrbijo za izjemno 
učinkovitost skladišč. Vedo, kaj 
so prioritete – glede naročil in 
vrste blaga. Vedo, da mora po-
kvarljivo blago hitro iz skladišča. 
Vedo, kje se kaj nahaja. Samo 
pomislite, koliko hitreje bi v bol-
nišnici našli defibrilator, če bi bil 
ta označen s sodobno tehnolo-
gijo za spremljanje blaga (npr. 
RTLS) – v hipu bi ga našli tudi, 
če ne bi bil na zanj namenjenem 
mestu (npr. če ga je malo pred 
tem potreboval drug oddelek).

Takšnih in podobnih analogij 
je še veliko. Prepričan sem, da 
bi zdravstvo lahko delovalo pre-
cej bolje, če bi spustilo tehnologi-
ji blizu. Še posebej pa tiste, ki jo 
znajo ustrezno implementirati. 
Logisti oziroma tisti, ki skrbijo za 
njihov IT, se zdijo povsem logič-
na izbira. 

V zdravstvo pošljite …  
logiste!
MIRAN VARGA
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ogisti in njihove stranke 
ne želijo, da je kateriko-
li vidik poslovanja pre-

puščen naključjem. Že vremen-
ske in prometne razmere, na ka-
tere nimajo vpliva, so jim včasih 
trn v peti. Globalno poslovanje je 
pač ustvarilo potrebo po izboljša-
nju upravljanja digitalnih oskrb-
nih verig, skupaj z njihovimi po-
stopki in delovanjem. Podjetja 
iščejo načine, kako oskrbne ve-
rige narediti čim bolj učinkovite, 
zanesljive in hkrati prilagodljive 
ter stroškovno učinkovite. Veči-
na jih vse našteto rešuje z vlaga-
nji v tehnologijo – predvsem av-
tomatizacijo vsega, kar se avto-
matizirati da – od skladiščnega 
poslovanja do prevozov. Na sce-
no stopajo roboti(ka), umetna 
inteligenca in številne druge na-
predne rešitve. Predstavljamo 
več ključnih tehnoloških trendov 
na področju logistike in oskrbnih 

verig, na katere je treba biti po-
zoren v letu 2021.

Umetna inteligenca in 
strojno učenje

Algoritmi umetne inteligen-
ce in strojnega učenja v oskrbnih 
verigah obdelujejo vedno več po-
datkov, kar logistom in drugim 
ponudnikom storitev omogo-
ča nadgrajeno sposobnost spre-
jemanja boljših odločitev. Toda 
združevanje, filtriranje in prido-
bivanje dragocenih vpogledov 
iz zbirk zgodovinskih in spro-
tnih podatkov niso lahka nalo-
ga. Algoritmi umetne inteligen-
ce in strojnega učenja pomagajo 
odkriti vzorce ter vrzeli v oskrb-
ni verigi podjetja in ustvariti zelo 
natančne napovedi. Statistika 
družbe PLS Logistics Services 
kaže, da so logistična podjetja, 
ki so v poslovanje dobavnih verig 
uvedla rešitve, podprte z umetno 

inteligenco, zabeležila tako niž-
je stroške (61 odstotkov) kot tudi 
večje prihodke (53 odstotkov).

Rešitve, podprte z umetno in-
teligenco, se ubadajo z inteligen-
tnim prevozom, razvrščanjem in 
optimalnim premikanjem bla-
ga, načrtovanjem poti in s pred-
videvanjem povpraševanja – a to 
je šele začetek. Dostavni roboti, 
povsem avtomatizirani skladišč-
ni sistemi in »vsemogočna« pro-
gramska oprema za optimizacijo 
skladiščnega poslovanja že pre-
hajajo iz pilotnih projektov v pra-
kso.

Pomemben naslednji korak 
obeta tudi t. i. razširjena inte-
ligenca. Ta združuje človeško 
inteligenco z avtomatizirani-
mi procesi, ki jih upravlja ume-
tna inteligenca. Na primer, pri 
načrtovanju logistike je lahko 

uporaba razširjene inteligen-
ce celo boljša od zgolj uporabe 
umetne inteligence, saj lahko 
kombinira vloge človeških načr-
tovalcev (izkušnje, odgovornost, 
čut za stranke, prilagodljivost, 
zdrav razum itd.) z zmogljivost-
mi umetne inteligence, ki »ob-
vlada« ponavljajoča se in dolgo-
časna opravila. Gartnerjevi ana-
litiki ocenjujejo, da je razširje-
na inteligenca na poti, da ustva-
ri poslovno vrednost v višini 2,9 
bilijona dolarjev in do konca le-
tošnjega leta poveča produk-
tivnost zaposlenih v logističnih 
podjetjih za 6,2 milijarde (člo-
vek-) ur. Razširjena inteligenca 
logističnim strokovnjakom omo-
goča, da svoje delo opravljajo hi-
treje, hkrati pa zmanjšajo koli-
čino napak in ustvarjajo znatne 
prihranke. 

Sodobne oskrbne verige  
so razstava avtomatizacije
Virusna pandemija je izpostavila številne razpoke v 
globalni logistiki. Te so bile kar malce nepričakovano 
hitro zakrpane. 
Miran Varga

L

t Sodelujoči roboti in podobne 
naprave dobivajo vedno večjo 
vlogo v avtomatizaciji 
skladišč. 




