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Kakšen računalnik 
kupiti leta 2022 

DOSJE

QR, ki  
odklepa svet
Nenadoma vsepovsod molímo črno-bele 
kvadrate, ki so še najbolj podobni igralni plošči 
za go. S kratkim piskom in z zeleno kljukico 
na mobilnem telefonu nam odprejo pot do 
storitev, ki jih varuje mogočni pogoj PCT. Svet je 
začel še bolj množično uporabljati kode QR, mi 
pa poglejmo, kako delujejo. 

NOVE TEHNOLOGIJE

Superračunalniki  
v vesolju
Mineva 60 let od začetka razvoja prvega 
računalnika za uporabo v vesolju. Lani pa 
so začeli v vesolju uporabljati tudi prvi 
superračunalnik, da surovih podatkov ni treba 
več pošiljati v obdelavo na Zemljo. Gre lahko 
razvoj še dlje? Bomo kdaj superračunalnike z 
Zemlje selili v vesolje?

MAREC  
2022

Nakup namiznega računalnika je za nekatere užitek, a 
marsikomu se ob številu različnih komponent pred očmi 
zmegli. 
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odite med ljudi, ki jim 
pandemija ni priza-
nesla – denimo v tele-

snem smislu? Celo osnovnošol-
ski otroci imajo manj kondici-
je in so slabše gibalno sposob-
ni zaradi spremembe navad in 
omejitev (tudi gibanja). Pred-
vsem pa dejstva, da več mese-
cev niso bili v šoli. Zdaj pa po-
mislite, kakšni bi bili rezultati, 
če bi opravljali raziskave med 
odraslimi, ki so delali od doma 
ali pa to še počnejo. Pa saj vidi-
te pri sebi in sodelavcih. Vedno 
več je pritoževanja nad telesnim 
in duševnim počutjem, a kriv-
do gre iskati predvsem pri sebi. 
Smo res poskrbeli za ustrezna 
»začasna« delovna mesta pri 
delu od doma? Kdo si je uredil 
zgledno domačo pisarno? Je to 
sploh mogoče? Na žalost se tudi 
odrasli se vse bolj nepravilno dr-
žimo, kar je tudi posledica dej-
stva, da je za marsikoga od nas 

delo na daljavo vse prej kot er-
gonomsko. Pa bi lahko to po-
pravili z ergonomskim stolom, 
mizo, računalniško miško? Iz-
boljšali vsekakor, vendar odpra-
vili? Mogoče.

Menite, da je pridevnik ergo-
nomski izdelkom dodan le zato, 
da dosežejo višjo ceno? Ni. Ergo-
nomija je čistokrvna in zelo upo-
rabna veda, ki še kako vpliva na 
ljudi. Tako na tiste, ki polne de-
lovnike preživijo v pisarnah, kot 
tiste, ki podobno količino časa 
prebijejo na kavču. In tudi vse 
vmes med tema skrajnostma.

Zakaj je ergonomija na delov-
nem mestu pomembna? Ne po-
veča le udobja zaposlenega, tem-
več tudi njegovo produktivnost 
in zmanjša stres. Brez ergonomi-
je na delovnem mestu bodo za-
posleni zelo verjetno (beri: prej 
ali slej) tožili o bolečinah, poču-
tili se bodo utrujeni in celo imeli 
resne zdravstvene težave.

Veliko ljudi ergonomijo v splo-
šnem povezuje s pohištvom, a 
je ta lahko prisotna v vseh vr-
stah izdelkov. Kaj torej sestavlja 
popolno ergonomsko pisarno? 
Praktično vse, kar bo pomaga-
lo pripraviti nas same in naš (de-
lovni) prostor na produktivnejši 
delovni dan. Ali je vredno vlaga-
ti v ergonomske izdelke? Vseka-
kor. Tudi če dvomite o tem, opra-
vite praktični preizkus. Morda 
boste presenečeni, ko boste ugo-
tovili, kako ergonomija vpliva na 
vašo učinkovitost in učinkovitost 
ljudi okoli vas. 

Slaba ergonomska postavitev 
je vzrok za številne zdravstvene 
težave. Večina teh težav je mi-
šično-skeletnih motenj, kot sta 
napetost spodnjega dela hrbta 
in karpalni kanal (ukleščen za-
pestni živec), sploh pri ljudeh, 
ki veliko delajo z računalnikom. 
Da bi preprečili tovrstne poškod-
be, je pomembno upoštevati 

potrebo po ergonomskem pohi-
štvu in opremi v pisarniških pro-
storih. Ergonomska oprema ima 
poleg preprečevanja poškodb 
številne prednosti.

Ena največjih prednosti ergo-
nomije v (domači) pisarni je mo-
žnost hitrejšega dela, s čimer se 
poveča produktivnost. Zaposleni 
so manj utrujeni zaradi manjše 
količine stresa, saj ni več toliko 
točk pritiska in neprimernih po-
ložajev telesa. Vse našteto vodi 
do manj napak in večjega zado-
voljstva – zaposlenega in njego-
vega šefa. Zakaj omenjam šefa? 
Ker ga velja povprašati, koliko 
bo podjetje prispevalo k opremi 
ustrezne in zaposlenemu prija-
zne domače pisarne ali kotička. 
Ne pozabimo – tudi zaradi na-
ložb, ki jih zahtevata ergonom-
sko pohištvo in oprema, se za-
posleni počutijo cenjene in po-
membne. Ter so tudi bolj zvesti. 
Ergonomija je velika stvar. 

Ergonomija  
je pomembna
MIRAN VARGA
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e se ozremo v preteklost 
le za pet, kaj šele deset 
let, bomo na področju 

trgovine videli povsem drugač-
no sliko. V številnih primerih so 
se zamenjali tudi vodilni trgovci. 
Iz spletne skupnosti so vzniknile 
družbe, ki jih pred leti sploh še ni 
bilo. Po drugi strani so nekatera 
znana imena morala zapreti svo-
ja vrata. V trgovini se je trg glo-
baliziral, državne meje niso več 
ovira za kupce, ki danes kupujejo 
dobesedno po vsem svetu.

Kupci so zato močno spreme-
nili svoje navade in s tem še po-
spešili transformacijo procesov in 
taktik v trgovini. Najnovejše sta-
tistike Eurostata kažejo, da je kar 

65 odstotkov odraslih (16–74 let) 
v EU v letu 2020 opravilo nakupe 
prek spletnih trgovin. Seveda so 
generacijske razlike na tem po-
dročju zelo velike. Mladi (24–34 
let) bodo 2,5-krat bolj verjetno 
nakupovali prek spleta kot tisti v 
najstarejši skupini (65–74 let). 

Navade kupcev se precej raz-
likujejo tudi glede na regijo, kjer 
živijo. Rekorderji so dveh regi-
jah Danske in Nizozemske, kjer 
prek spleta kupuje več kot 90 od-
stotkov ljudi. Povsem drugače je 
v Bolgariji, kjer so v treh regijah 
zabeležili le 25–27 odstotkov na-
kupov prek spleta. 

Navade Slovenskih kup-
cev sodijo nekako v sredino, s 

trendom, da se hitro bližamo 
najbolj razvitim pri spletnem na-
kupovanju. V povprečju je okoli 
72 odstotkov prebivalcev že ku-
povalo prek spleta. Zanimivo je, 
da je zahodna statistična regija 
nekoliko pred vzhodno (74 pro-
ti 69 odstotkov).

Življenje se je v zadnjih dveh 
letih spremenilo, kar je bil velik 
izziv, tako za prodajalce kot kup-
ce. 73 odstotkov ljudi je bilo pri-
siljeno v omejevanje socialnih 
stikov. Ob tem je bilo na začetku 
pandemije, v nekaterih državah 
pa tudi vmes, kar nekaj panike 
med uporabniki, ki so se mno-
žično odločali za nakupe stva-
ri zunaj ustaljenih nakupovalnih 
vzorcev. 

Za 166 odstotkov se je pove-
čala prodaja strojčkov za striže-
nje. Za 370 odstotkov se je po-
večala dostava na dom ali pre-
vzem naročil v trgovini. V re-
stavracijah se je prodaja v celo-
ti zmanjšala za 22 odstotkov in 
se je hkrati čez noč spremenila v 
dostavo na dom, kar je pomeni-
lo dve tretjini celotnega prome-
ta restavracij. 79 odstotkov dru-
žin je bilo bolj povezanih kot v 

preteklosti. 48 odstotkov ljudi je 
začelo nov hobi. Zgodila se je en-
kratna sprememba v načinu ži-
vljenja celotne populacije.

V potrošniškem svetu se je 
marsikaj spremenilo, na primer 
pri digitalnih storitvah. Za 16,8 
se je povečala rast uporabe pri 
pretočnih filmih, pri igrah in za-
bavi je online uporaba zrasla za 
86 odstotkov. Med družabnimi 
omrežji je Tiktok med zaprtjem 
javnega življenja število upobni-
kov povečal za 44 odstotkov. Za-
nimiva podrobnost: med pande-
mijo je 12 odstokov več ljudi ku-
pilo premium izdelke, ki jih brez 
tega ne bi. Po drugi strani je bilo 
23 odstotkov ljudi previdnih pri 
nakupih tudi po tem, ko se bile 
poleti sproščene omejitve. Pove-
čala se je ozaveščenost o alterna-
tivnih možnostih nakupovanja. V 
državah so ljudje v podporo do-
mači ekonomiji začeli kupovati 
raje lokalne izdelke namesto glo-
balnih. 

Pandemija je imela tudi nepri-
čakovane posledice. Povpraševa-
nje po izdelkih se je v splošnem 
zmanjšalo, odvisno sicer od ka-
tegorije izdelkov. Ampak cene 
so šle navzgor, kar ni ravno obi-
čajno pravilo v normalnih tržnih 
razmerah. Toda to niso bile nor-
malne razmere. V oktobru 2021 
se je v povprečju za 10,7 odstot-
ka povečal strošek dostave iz Ki-
tajske, kar je spet bistveno bolj 
spremenilo nabavne kanale, kot 
si predstavljamo. Na makro ravni 
so vlade v državah vpeljale šte-
vilne subvencije in nadomestila, 
da bi ohranili službe in ekonomi-
jo v celoti.

Na razvitih trgih so se zače-
le močno spreminjati navade 
ali preference kupcev pri nači-
nih plačila. Pri plačilu nakupov 
ali prevzemov v trgovin je kar 62 
odstotkov kupcev izrazilo željo 
po plačilu prek mobilne aplika-
cije. Zanimivo, da jih je sočasno 
le 30 odstotkov izrazilo željo po 
plačilu s plačilno kartico. Podob-
no je tudi z dostavo na dom, kjer 

Trgovina: bitka za kupce
V zadnjih letih smo doživeli velikanske spremembe 
na področju trgovanja s končnimi kupci. Pandemija 
jih je samo še pospešila. Spletna prodaja in hitra 
dostava sta skokovito narasli, a po drugi strani 
beležimo tudi vračanje fizičnih trgovin, ki pa 
ponujajo drugačne uporabniške izkušnje kot v 
preteklosti. Trgovci za zvestobo kupcev uporabljajo 
najsodobnejše tehnologije, ki postajajo ključni 
dejavniki uspeha.  
Vladimir Djurdjič

Č

 65 odstotkov odraslih v EU je v 
letu 2020 opravilo nakupe prek 
spletnih trgovin.

TRGOVINA NA DROBNO MONITOR PRO

38 Huawei P50 Pro 
Novi P50 Pro je odlično 
narejen, zelo hiter 
telefon, z res dobrim 
fotografskim sklopom. 
Žal z že klasičnimi 
programskimi 
pomanjkljivostmi.




