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DELO OD DOMA

Dostop  
do vsega

ŽIVLJENJE OD DOMA

Domača 
pretočnost

ŠOLA OD DOMA

Nesluteno 
razkošje ali 
huje kot v nočni 
mori?

Delo od doma je razkrilo nove potrebe 
po oddaljenem dostopu do aplikacij, 
dokumentov in drugih sredstev, ki so 
prvenstveno na voljo v ustrezno varovanem 
okolju, denimo znotraj varovanega omrežja 
podjetja, šole ali druge ustanove.

Na glasbi, filmih, televizijskih 
nadaljevankah, fotografijah in video 
posnetkih, ki jih hranimo v računalniku, 
se nabira digitalni prah. Rešitev sliši na 
ime Plex.

Ko smo nekoč drgnili šolske klopi, so se zdele 
zamisli o pouku na daljavo kot znanstvena 
fantastika. Da vsaj en dan ne bi bilo treba v 
šolo in da bi vsaj en dan starši lahko delali od 
doma, je bilo nemogoče.
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60 Banke nove generacije
Neobanke so povzročile pravo revolucijo. Sklestile so provizije in stroške 
do ničle, hkrati pa so na internet prestavile vse poslovanje, vključno 
z menjavo kode PIN za kreditno kartico in spremembo limita za dvig 
gotovine. Kaj sploh še ostane velikim?

ŽIVLJENJE OD DOMA

DRŽAVA OD DOMA

Vse ZVEMo na daljavo
Portal zVEM je dragulj med spletnimi storitvami slovenske javne uprave, za 
katerega je pred epidemijo koronavirusa vedelo premalo ljudi. Dasiravno 
storitev ni nova, saj eZdravje obstaja že poldrugo desetletje, smo se šele med 
epidemijo vsi skupaj naučili, kaj vse lahko vidimo in uredimo prek spleta.




