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DELO OD DOMA

18 Dostop
do vsega
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.

ŠOLA OD DOMA

44 Nesluteno
razkošje ali
huje kot v nočni
mori?
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.

ŽIVLJENJE OD DOMA

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

2 julij 2022

POLETJE 2022

04 Beseda urednika
		
VKLOP

06 Balkanska tehnologija M Sken

VKLOP U

DRŽAVA OD DOMA

75

07 Vsi smo Pero

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.

08 Spletni pregled
		
STROJNA OPREMA

11 Osrčje domače pisarne
16 Žepni prijatelj
		
DELO OD DOMA

19 Dostop do vsega
24 Srečanja na daljavo
28 Brskalnik namesto pisarne
32 Prihodnost je hibridna
36 Bodimo varni!
40 Podpiši me digitalno
		
ŠOLA OD DOMA

45 Nesluteno razkošje ali huje kot v nočni
mori?
48 Tudi učenje na daljavo je lahko učinkovito
		
ŽIVLJENJE OD DOMA
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53 Znamo v spletno trgovino?
56 Pijača in jedača prek spleta
60 Banke nove generacije
64 Domača pretočnost
68 V areni e-športov: igre zabave, denarja,
bolečine in sovraštva
71 Odtisi v digitalnem pesku

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?

76 Sam svoj mojster
		
DRŽAVA OD DOMA

79 Vse ZVEMo na daljavo
82 Uredimo vse doma
84 Je pametni telefon vse, kar potrebujemo?
		
IZKLOP

86 Pro et contra
		
NAPOVEDNIK

88 28. junija nadaljujemo
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