EVIDENCA

JANUAR
2022

FOKUS

24 Konec
lepljenja
Letos ne bomo več lepili novih vinjet na vetrobranska
stekla, temveč bomo z njih zgolj postrgali stare. O vzpostavitvi sistema e-vinjet je bilo prelitega že veliko črnila,
zato si raje oglejmo, kako sistem deluje.
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Za tovorna vozila je drugače
Merjenje potovalnih časov z bluetoothom
Registrska oznaka je osebni podatek
Kod hodi satelitsko cestninjenje?

DOSJE

34 Drugo leto virusa
Čeprav smo se vsi prilagodili, tisti najhujši
geeki še celo zelo dobro, si moramo priznati,
da so nam covidna leta dala vetra. Avtorji, ki
ustvarjamo Monitor, smo se prilagodili in se
posvetili programskim nadgradnjam. Prepričan
sem, da je podobno ravnal tudi marsikateri
izmed naših bralcev.
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IZ TUJEGA TISKA

50 Najbolj zapletena

naprava na planetu
Moorovemu zakonu se je začelo zatikati
– dokler ni majhno nizozemsko podjetje
premaknilo meja fizike. Zadnja naprava, ki so jo
sestavili na sedežu ASML, je velika kot majhen
avtobus, naročniku TSMC pa jo morajo poslati
s štirimi boeingi 747.
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Video konference
za novo dobo

Novice
Video konference za novo dobo
Njihovo veličanstvo – poslovni procesi
Zakaj je digitalna preobrazba težav(n)a?

Ponudniki videokonferenčnih sistemov so danes
vpleteni v napeto tekmo iskanja novih in novih
funkcionalnosti, s katerimi želijo pritegnili še
večje število uporabnikov. Ciljni trg je v teh časih
velikanski, zato v razvoj vlagajo neverjetno veliko
sredstev. Ti sistemi zato niso več zgolj preprosta
orodja za komunikacijo, ampak pravcati pomočniki
pri upravljanju procesov, kot so učinkovito
sestankovanje, učenje, prirejanje dogodkov.
Vladimir Djurdjič
ideokonferenčni sistemi so se v kratkem času
uveljavili kot nepogrešljivo orodje za delovanje družbe. Kot pomemben tehnični pripomoček pri obvladovanju razmer so zaradi še vedno trajajoče
epidemije našli mesto v tako rekoč vseh družbenih okoljih, od
osnovne šole do domov upokojencev pa še vsepovsod vmes.
Težko bi dejali, da so videokonferenčni sistemi postali bolj
»priljubljeni« v širši družbi, saj je
njihova uporaba marsikomu dobesedno vsiljena. Večina novih
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Na katerega konja staviti
v dirki digitalne preobrazbe?
MIRAN VARGA

odenje podjetja skozi nenehne tehnološke preboje, nadgradnje in posodobitve ni enostavna naloga.
Predstavljajte si svet, v katerem
bi imeli dostop do tehnologije,
zasnovane posebej za učinkovito
delovanje vašega podjetja, da bi
bilo to kar najbolj produktivno.
Si predstavljate lastno odločitev,
da ne boste izkoristili te tehnologije, ki vam je sicer na voljo?
Veste, ta svet ni namišljen, je
svet, v katerem živite in delate. Tehnologija, o kateri pišem,
pa sliši na kratico BPM – rešitve
za upravljanje poslovnih procesov. Na procesih gradi ali pade
sleherno poslovanje. Tehnologija BPM uporablja računalniške
zmogljivosti in algoritme, ki temeljijo na pravilih, z namenom,
da skrbnikom, vodstvu, odločevalcem in ključnim zaposlenim
omogoča podroben vpogled v

V

delovanje njihovih procesov.
V času, ko se vedno več podjetij podaja na pot digitalne preobrazbe, upravljanje poslovnih
procesov postaja osrednja tema.
Zakaj? Ker bodo morala podjetja na tej poti marsikateri proces
spremeniti, uvesti, odpraviti, zamenjati ter seveda optimizirati.
BPM pravzaprav poganja digitalno preobrazbo v tehnološki praksi. Številni se tega že zavedajo. Študija medija BPTrends
razkriva, da orodja BPM v kakršnemkoli obsegu v ZDA uporablja kar 86 odstotkov podjetij!
Torej njihovi procesi nikakor niso
prepuščeni naključju.
Digitalna preobrazba predstavlja premik od odvisnosti od nedokumentiranih, papirnih ali
zastarelih informacijskih sistemov in aplikacij, ki ne delijo podatkov, k izkoriščanju digitalne in mobilne tehnologije. A pri

digitalni preobrazbi še zdaleč
ne gre zgolj za digitalizacijo virov podjetja in uvajanje sodobne
tehnologije, ampak predvsem za
premik, celo zasuk v razmišljanju, kako mora podjetje delovati,
da bo preživelo v novem svetu in
pogojih, ki vladajo v njem.
Inovacije in stalni preboji v poslovnem svetu in v panogi IT pomenijo, da se status quo vodenja podjetja nenehno spreminja.
BPM poskrbi, da enkratne pobude in vzgibi po spremembah (na
bolje) postanejo stalen proces.
Kar je tudi bistvo digitalne preobrazbe – da podjetje pripelje do
točke, ko se nenehno prilagaja
razmeram in izboljšuje.
BPM obravnava nenehno spreminjajoče se procese, ki so vključeni v poslovanje. Ko inovirate in
prilagajate svoje poslovne procese, potrebujete platformo za njihovo nenehno pregledovanje,

uporabnikov jih je začela uporabljati iz nuje, ne pa globljega
prepričanja. Pa vendar obstajajo
skupine ljudi in panoge, ki so tovrstni način dela in komunikacije vzele za svoj. Video konference, ne glede na zdravstvene razmere, posamezniku omogočajo,
v dogovoru z delodajalci, da dejansko dela na daljavo, z občutnimi pozitivnimi učinki na zasebno življenje, stroške in nenazadnje tudi okolje.
Ponudniki rešitev so nove razmere hitro dojeli in jih obrnili v svoj prid. Kako intenzivno je

dogajanje na tem področju, priča
že samo dejstvo, da je to že tretji članek na temo video konferenc, ki sem ga pripravil v manj
kot dveh letih. Pa je od zadnjega
članka že toliko novosti, da jih je
težko združiti na enem mestu.
Microsoft, Zoom, Google, Cisco in drugi novosti objavljajo dobesedno vsak teden. Microsoft
in Cisco redno, enkrat mesečno
objavita poseben bilten, kjer naredita povzetek vseh novosti, ki
so našle pot v novo različice videokonferenčnih platform v zadnjem mesecu.
Nekatere od novosti so za uporabo tovrstnih programov zelo
koristne. Druge so spet zanimive, ampak v resnici bi lahko tudi
brez njih. Tretje so že nekoliko
vsiljive, saj narekujejo način dela
s programom in do neke mere
vodenje interakcije z drugimi
(sestankovanje, učenje ...). Vprašanje je tudi, kako dovzetna bo
množica uporabnikov, ki so jim
te novosti namenjene. Vse bolj
se mi zdi, da na tem področju

Boljša orodja
za predavatelje
V zadnjem letu so bile največje spremembe narejene pri
orodjih za predavatelje v video
konferencah, še posebno tiste,

spreminjanje in izboljševanje.
Orodja BPM lahko zmanjšajo zapletenost procesov in olajšajo
pretok informacij ter sodelovanje
zaposlenih. Tudi stranke od podjetij pričakujejo boljšo uporabniško izkušnjo. BPM pomaga povečati interakcijo med procesi –
kjer so naloge odvisne druga od
druge –, s čimer podjetje poskrbi, da bo uporabniška izkušnja
več kot le zadovoljiva.
A ne pozabite – digitalna preobrazba je bistveno več kot le nakup neke mod(er)ne tehnologije. Pravzaprav je ne morete kupiti, morate jo opraviti – v celoti. Tehnologija je zgolj orodje za
doseganje cilja. V dobi digitalne preobrazbe pa bodo blestela
podjetja, ki jim bo uspelo vzpostaviti tako kulturo, da bo ponotranjila nujnost sprememb in
agilnosti, nekakšen digitalni darvinizem.
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prihajamo v stanje, ki ga že leta
poznamo pri pisarniški zbirki Office. Nekoliko karikirano: 95 odstotkov uporabnikov uporablja le
kakih pet odstotkov zmožnosti
programa.
S tem ne trdimo, da novosti
niso zanimive, celo zelo koristne.
Koristno je tudi vedeti, da obstajajo in kako lahko pomagajo pri
vsakdanjem življenju. Marsikaj,
kar smo med video sestanki še
lani morali početi ročno ali z mrzličnim iskanjem kompromisov,
danes lahko naredimo s preprostim pritiskom na tipko. Napredek je tu očiten. Nove funkcionalnosti in orodja dvigujejo kakovost sestankov in konferenc,
tako samega zvočnega in slikovnega prenosa kot tudi možnosti
uporabe pomožnih orodij.
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