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Izbire  
je dovolj

DOSJE

Algoritem  
za demokracijo
Ker so zaradi računalniškega hrošča v neuradnih 
izidih šest mandatov podelili napačnim 
kandidatov (iz pravih strank), smo podrobno 
analizirali, kako poteka postopek, kaj bi skoraj 
šlo narobe in ali bi zmogli brez računalnikov.

DOSJE

Vrnitev  
piratov
Naročniške storitve, ki za prgišče evrov 
mesečno ponujajo legalen dostop do filmov, 
nadaljevank, glasbe, knjig, iger in še česa, so 
bile v zadnjih letih zaslužne za upad piratstva.
Nič več.

JUNIJ  
2022

Vsako leto se potrudimo narediti pregled cenejših te-
lefonov in tako je tudi letos. Tokrat smo za cenovno mejo 
postavili 320 evrov. 
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ekaj dni pred izidom re-
vije, ki jo držite v rokah, 
sem obiskal t. i. evropski 

oskrbovalni center enega najve-
čjih IKT-gigantov na svetu. Gre 
za hibridni objekt – skladišč-
ni center in proizvodno okolje v 
enem. Nahaja se pri naših sose-
dih, le streljaj od Budimpešte, od 
koder »zalaga« vso Evropo in šir-
šo regijo (skoraj 50 držav). A bolj 
kot sama lokacija je pomenljiva 
»razstava« sodobne tehnologije, 
ki jo premore in s pridom upora-
blja. To je nekakšen poligon so-
dobne logistike.

Da ne gre za tipično skladišč-
no-proizvodno okolje, priča že 
več kot 20 »škatel«, ki skrbijo za 
pokritost s signalom 5G. Objekt 
namreč za komunikacijo vseh re-
šitev in naprav uporablja zaseb-
no 5G-omrežje, ki je skoraj ne-
predušno zaprto navzven. Do-
stop dovolijo le izjemoma, na-
vadno vzdrževalcem, sicer pa je 

ta »5G-mehurček« nadpovpreč-
no dobro zavarovan. Saj ne, da 
bi skladiščni podatki lahko pa-
dli v roke nepridipravom, skrb-
niki pač ne želijo, da bi hekerji 
prevzeli nadzor nad samovoze-
čimi pametnimi viličarji in avto-
matskimi vozički, ki prekladajo 
blago po skladišču in oskrbujejo 
proizvodnjo.

V skladišču (za zdaj še) deluje 
tudi klasična ekipa »viličaristov«, 
a je hitro očitno, kateri del skla-
dišča ima pod nadzorom umetna 
pamet. Visokoregalno skladišče, 
nad katerem bedijo računalniški 
vid ter pametni viličarji, je urejen 
kot iz škatlice. Na prvi pogled so 
vse palete videti zložene na cen-
timeter natančno. Dostava ma-
terialov v proizvodnjo prav tako 
poteka z avtomatskimi vozički. 

A še bolj impresivna kot av-
tomatizacija skladiščnega po-
slovanja se mi je zdela upora-
ba očal s tehnologijo obogatene 

resničnosti v proizvodnji. Naj-
zahtevnejše opravilo v proizvo-
dnji je povezovanje optičnih vla-
ken med različnimi stikali v te-
lekomunikacijski omari. Ker so 
te za vsako stranko izdelane/se-
stavljene po naročilu in skladno 
z vnaprej določenimi specifikaci-
jami, monter nosi pametna oča-
la, ki mu sproti prikazujejo she-
mo montaže priključkov, obe-
nem pa se njegovo delo tudi sne-
ma. Tako ga lahko ob zahtev-
nejših projektih na daljavo spre-
mlja/preverja sodelavec, shra-
njeni posnetek pa se lahko upo-
rabi tudi za hitrejše iskanje in 
morebitno odpravo napak ali pa 
bistveno hitrejše vzdrževanje, če 
komponenta v telekomunikacij-
ski omari nekoč odpove. Poleg 
tega so očala z obogateno resnič-
nostjo zelo uporabna tudi za hi-
trejše izobraževanje zaposlenih o 
montaži izdelkov, saj jih hitro in 
enostavno vodijo skozi postopke 

dela. Mimogrede, v omenjenem 
podjetju lahko prav po zaslugi 
tehnologije skoraj vsak zaposle-
ni dela na vsakem delovnem me-
stu v proizvodnji (ali skladišču). 
Očala AR v logistiki torej niso le 
modna muha, temveč imajo vsa-
ko leto več dobrih praks. 

Sem kaj pogrešil? Niti ne, sicer 
pa so v omenjenem oskrboval-
nem centru zaposlili več ukrajin-
skih državljanov, zato razmišljajo 
o uvedbi t. i. glasovnega komisi-
oniranja, kjer sistem zaposlene-
ga v njegovem jeziku vodi skozi 
naloge, torej tudi v ukrajinščini 
ali madžarščini … Direktor tega 
centra mi je zaupal, da so z ome-
njenimi tehnologijami dvignili 
produktivnost zaposlenih za 40 
odstotkov, a da obenem pričaku-
je še nadaljnjo rast učinkovitosti 
zaradi stalnih optimizacij poslo-
vanja. Zdaj pa vprašanje za vas 
– kaj od naštetega uporabljate v 
vašem skladišču/proizvodnji? 

Logistika skozi  
očala tehnologije
MIRAN VARGA
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ogistika in transport 
predstavljata enega od 
nosilnih stebrov sodob-

ne družbe. Statistični podatki 
so dovolj zgovorni. Transportni 
promet se je v EU od leta 1995 
povečal za vsaj 50 odstotkov. 

Transportni sektor v EU za-
posluje čez 11 milijonov ljudi in 
ustvari 624 milijard evrov pri-
hodkov. To je okoli pet odstotkov 

celotne dodatne vrednosti (GAV 
= Gross Added Value) v EU. V 
transport je tako ali drugače 
vključenih 1,2 milijona podjetij.

Pandemija je močno povečala 
potrebo po prevozu blaga, tako 
na globalni kot lokalni ravni, zla-
sti pri dostavi na dom. Iz raziska-
ve agencije Eurostat je moč raz-
brati, da je bil prav sektor tran-
sporta in logistike eden tistih, ki 

je v času pandemije hitreje rasel 
kot pred njo. Če odmislimo po-
dročje informacijske tehnologije, 
ki je pravzaprav omogočilo vsaj 
približno normalno sodelovanje 
in delovanje v času karantene, je 
bila logistika druga najuspešnej-
ša panoga. V obdobju Q4 2019 in 
Q4 2021 so se prihodki povečali 
za 13 odstotkov.

Spremembe na trgu

Področje logistike in transpor-
ta je sicer zelo hvaležno za vpe-
ljavo tehnoloških inovacij. Pa-
noga je znana po izdatni upora-
bi ročnih ali bolje rečeno neav-
tomatiziranih procesov ter veli-
ki količini podatkov, ki nastajajo 
v samem logističnem procesu in 
so pogosto hranjeni v ločenih po-
datkovnih silosih s še vedno sla-
bo vidljivostjo drugim deležni-
kom v procesu.

Zaradi tega pogosto zasledi-
mo ugotovitve, da bi lahko pro-
cese v logistiki in transportu še 

lahko precej izboljšali ter opti-
mizirali ob pomoči tehnologije. 
Toda ob tej trditvi velja dodati en 
velik pogojnik. Zavedati se mo-
ramo, da je v logistiki konkuren-
ca izredno velika in vsakdo ščiti 
svoj položaj. Zaradi tega v pra-
ksi velja, da ovira ni tehnologija, 
temveč politika lastnikov podat-
kov. Marsikaj bi se lahko naredi-
lo, če bi se tako hotelo. Za korak 
naprej, ki ga pričakuje družba, bi 
morali države in drugi regulator-
ji postavljati ostrejše pogoje, ki bi 
deležnike še bolj prisilili v trans-
formacijo in povezovanje.

Kljub temu velja, da je bil na 
področju logistike in transporta 
v preteklih letih že doslej storjen 
ogromen napredek. Zlasti pri av-
tomatizaciji procesov, ki omogo-
čajo bistveno cenejše, hitrejše in 
s tem dobičkonosne storitve. Po-
mislimo le na hitrost transporta 

Digitalna transformacija  
v logistiki in transportu
Transport in logistika predstavljata izredno 
obsežno in pomembno gospodarsko dejavnost, ki 
se tiče prav vsega, kar počnemo v družbi, toda ta 
industrija se srečuje z močno konkurenco, nenehnimi 
spremembami in vse večjim številom različnih 
zakonskih omejitev. Informacijska tehnologija zato 
poleg samih transportnih sredstev postaja ključnega 
pomena za učinkovito in dobičkonosno poslovanje. 
Tehnologija v nekaterih segmentih logistike celo 
spreminja način izvajanja storitev, zato ni nič 
čudnega, če na to področje vstopajo tudi nekatera 
nova imena.  
Vladimir Djurdjič
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 Logistika je zelo pomembna 
gospodarska dejavnost, za 
celotno družbo. 

LOGISTIKA MONITOR PRO

36 Xiaomi Poco F4 GT
Hitrost napajanja 
je področje, kjer 
nekateri proizvajalci 
v zadnjem letu 
resno napredujejo. 
Poco F4 GT je v 
tem »najhitrejši« 
doslej, saj podpira 
napajanje z močjo 
do 120 W, prav tako 
močan pa je tudi 
priložen napajalnik.




