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FOKUS

Višje cene  
in napredek  
v najvišjem razredu

DOSJE

Licence za  
prgišče evrov
Internet in spletne medije, tudi slovenske, 
so preplavile reklame za nakup licenc za 
priljubljene operacijske sisteme, pisarniške 
pakete in drugo programsko opremo po 
smešno nizkih cenah. Obljubljajo Windows za 
nekaj evrov, Office za 15 evrov in podobno. 
Preverili smo, kaj stoji v ozadju in zakaj vsaka 
znižana cena še ne pomeni nezakonitih kopij. 

NOVE TEHNOLOGIJE

S pravo banko, 
telefonom, uro in/ali 
– z obvozom
Na kaj pomislimo, ko slišimo besedno 
zvezo »brezstično plačevanje«? Verjetno na 
brezstično bančno kartico in pametni telefon, 
oba namreč omogočata brezstična plačila. Na 
pametno uro? Tudi, če se zelo potrudimo.
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Preizkusili smo 14 modelov šestih ključnih blagovnih 
znamk, ki se prodajajo v Sloveniji, in ugotovili …

 32 Kako se odločati
 33 Preizkušeni modeli
 34 Razvoj uporabniških vmesnikov
 36 Televizija prek … aplikacij
 38 Moj televizor je lahko slika
 41 Televizor, ki poskuša biti nekaj več
 42 Zlati Monitor
 43 Tabela



 september 2022 3

SEPTEMBER 2022 VKLOP U

 04 Beseda urednika

  VKLOP
 06 Mobilni telefoni v šoli. Da ali ne? 
 08 Novice
 12 Nowwwo
 13 Najboljše na Youtubu

  IZVIDNICA
 15 Igre za digitalne bone
 16 Iz telefona v tablico in telefon za 

vsak žep
 18 Še drugič vrhunsko
 20 Vsak dan pametnejši sesalnik
 22 Ko tehnologija nadomesti oči

   NA KRATKO
 24 Telefon kot varnostna kamera

   MOBILNO
 26 Naš izbor na Androidu
 27 Šolski urniki
 28 Naš izbor na iPhonu 
 29 Evropski prvaki

  FOKUS 
 30 Višje cene in napredek v najvišjem 

razredu

  NAJBOLJŠI
 46 Telefoni
 48 Prenosni računalniki

  DOSJE
 50 Licence za prgišče evrov
 54 Tek za tuk tukom Tiktoka
 58 Podatki o nosečnosti na voljo 

najboljšemu ponudniku

  NOVE TEHNOLOGIJE
 62 Mobilna elektrika na morju
 66 S pravo banko, telefonom, uro in/ali 

– z obvozom

  IZ TUJEGA TISKA
 70 Google razvija računalnike, ki 

spoštujejo osebni prostor

  NASVETI
 72 Enajst skritih zmožnosti enajstke
 76 Pro et contra: električni avtomobili, 

da ali ne?

  IZKLOP
 78 Legende – procesor Itanium
 80 Pogled nazaj

 82 MONITOR PRO

  NAPOVEDNIK
 96 27. septembra nadaljujemo

84

 82 Ena rešitev za vse ni vedno najboljši recept
 84 Novice
 88 Tudi poslovni informacijski sistemi se selijo v oblak
 90 Izdatki za programsko opremo rastejo hitreje od vlaganj v druga 

področja IT
 92 Slediti čredi ali vztrajati na svojem?

  TELEFONI
 46 Honor Magic4 Pro
 47 Realme 9 Pro+

  PRENOSNI RAČUNALNIKI
 48 Asus ProArt StudioBook 16
 49 Lenovo IdeaPad 5 Pro

NAJBOLJŠI

MONITOR PRO

MONITOR PRO

82 september 2022 

ovi načini dela in širok 
nabor naprav in storitev, 
ki so zdaj na voljo pod-

jetjem, predstavljajo nove izzive 
za skrbnike IT. Če so ti nekoč skr-
beli le za namizne računalnike, 
Okna in zbirko Microsoft Offi-
ce ter tu pa tam kakšen strežnik, 
se zdaj soočajo z vrsto možno-
sti, ki jih je treba upoštevati. Ali 
bodo zaposleni, ki delajo obča-
sno ali pretežno na daljavo upo-
rabljali tanke in lahke prenosni-
ke, tablice, domače namizne ra-
čunalnike ali kaj povsem druge-
ga? Se boste odločili za aplikaci-
je v oblaku, programsko opremo 
kot storitev ali bolj tradicionalne 
namizne pisarniške pakete? Bo-
ste e-pošto, komunikacijo in reši-
tve za sodelovanje zagotavljali iz 
lastnega omrežja, podatkovnega 
centra drugega ponudnika ali ra-
čunalniškega oblaka?

Pestra izbira tistim, ki od-
ločajo o IT v podjetju, nudi 
tudi priložnost, da dejansko 

opolnomočijo svoje uporabnike 
(beri: zaposlene), tako da prila-
godijo IT, da vsakemu uporabni-
ku ali skupini uporabnikov po-
nudi posebna orodja, ki jih ti po-
trebujejo za opravljanje nalog na 
najučinkovitejši način. Ta stra-
teški pristop spodbuja prožnost 
in agilnost, obenem pa podje-
tjem omogoča, da zmanjšajo 
stroške IT – a le, če dobro vedo, 
kaj in kako počnejo. Iskanje pra-
ve kombinacije mobilnih naprav 
in storitev v oblaku je ključne-
ga pomena, saj zagotavlja, da je 
oddelek IT najbolj agilen in od-
ziven del podjetja in lahko za-
poslenim zagotovi zanje najpri-
mernejša orodja. Ko so program-
ska oprema in oblak vzpostavlje-
ni, to predstavlja trdne temelje 
za vodenje kompleksnejših pro-
jektov in digitalno preobrazbo 
poslovanja.

Zelo verjetno je nastopil čas, 
da IT-jevci in podjetja opusti-
jo pristop ene rešitve za vse 

zaposlene, saj ta lahko predsta-
vlja ozko grlo. Za nekatere sku-
pine uporabnikov npr. mobil-
nost prevlada nad vsem drugim; 
tablični računalnik je za zaposle-
ne na terenu lahko najboljša na-
prava, ki poganja aplikacije po 
meri, zasnovane posebej za nji-
hove naloge. Druga skupina za-
poslenih, npr. direktorji, tržni-
ki, vodje projektov ipd., potrebu-
je ravnotežje med mobilnostjo in 
zmogljivostjo – želijo imeti nekaj 
dovolj tankega in lahkega, s či-
mer lahko enostavno upravlja-
jo med potovanjem, sedenjem 
na sestankih in delom v stranki-
ni pisarni, hkrati pa dovolj zmo-
gljivega, ko nastopi potreba po 
resni produktivnosti – npr. ko je 
čas za izdelavo predstavitev ali 
osnutkov predlogov.

In potem so tu še zaposleni, ki 
poganjajo (naj)zahtevnejše pro-
gramje, npr. rešitve za oblikova-
nje, video obdelavo, CAD, znan-
stvene in finančne aplikacije. Te 

še vedno zahtevajo večjedrne 
procesorje, grafične kartice in 
večje zaslone (oziroma več njih). 
Namizje torej še ni in lep čas ne 
bo izumrlo, čeprav nas želijo sto-
ritve iz oblaka, ki nudijo virtua-
lizirane zahtevnejše programske 
pakete, prepričati v nasprotno.

Potem je tu še vprašanje upo-
rabe in stroškov. Se zaradi upo-
rabe dveh ali treh funkcij spla-
ča plačevati celoten programski 
paket? Bi nemara »lahka« in ce-
nejša različica to rešila? Kako je 
z integracijo – se bodo podatki 
tekoče izmenjevali ali bo treba 
uvesti dodatne korake?

Sodoben IT je postal ume-
tnost žongliranja s kroglami raz-
lične velikosti. Na eni strani želi 
ugoditi (čim več) uporabnikom 
glede njihovih potreb, na dru-
gi strani pa varčevati z viri pod-
jetja. Eno je jasno – zgolj z eno 
programsko rešitvijo ali platfor-
mo v oblaku je oboje težko dose-
gljivo. 

Ena rešitev za vse  
ni vedno najboljši recept
MIRAN VARGA
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ačunalništvo v oblaku je 
že preoblikovalo način 
poslovanja podjetij, ven-

dar selitve poslovanja v oblak/-e 
še zdaleč niso končane. Eksplozi-
ja oblačnih storitev je spremeni-
la podobo poslovanja podjetij in 
ne bo kmalu pojenjala. Čeprav 
družba Cisco verjame, da podat-
kovni centri v oblaku trenutno že 
obdelajo kar 94 odstotkov vseh 
delovnih bremen, je to vendar-
le težko predstavljivo. Posebej 
v Sloveniji, kjer ima veliko pod-
jetij računalnike še kar pod pi-
salnimi mizami ali na njih, stre-
žnike pa zaprte v hlajeni sobi z 

omarami. Bržkone pa je tudi že 
najbolj gorečim nasprotnikom 
računalništva v oblaku posta-
lo jasno, da brez računalniških 
oblakov v prihodnje ne bo šlo 
več, saj tudi ponudniki poslovne 
programske opreme vse hitreje 
opuščajo klasične licenčne mo-
dele in stranke vežejo na naroč-
nine. V najboljšem primeru pod-
jetjem ostanejo t. i. hibridna oko-
lja – torej nekaj pri sebi in nekaj 
v oblaku, ki so se doslej izkaza-
la za precej uspešno pogrunta-
vščino. V oblaku naj se obdelu-
jejo za poslovanje manj kritična 
bremena in podatki, za stvari, ki 

jih ne gre ravnodušno seliti prek 
medmrežja v računalnik nekoga 
drugega, pa vseeno poskrbeti »v 
hiši«. Kaj pravijo trendi?

Vzpon hibridnih IT-okolij in 
»večoblačnost«

Podjetja se zavedajo, da pri 
upravljanju podatkov v oblaku 
ne morejo dolgoročno računati 
le na eno oblačno platformo ali 
ponudnika. Pa ne zaradi lastne-
ga poslovanja, to bi verjetno že 
bilo izvedljivo, temveč predvsem 
zaradi povezovanja in sodelova-
nja z drugimi podjetji – partnerji, 
dobavitelji in nenazadnje stran-
kami, ki morebiti uporabljajo 
druga/-čna oblačna okolja. Si-
cer pa velja, da povsem univer-
zalen oblak ne obstaja, čeprav bi 
ponudniki podjetja radi prepri-
čali o nasprotnem. Obstajajo le 
oblačna okolja, ki so bolj ali manj 
primerna za posamezne naloge. 
V rokah podjetja pa ostaja, da 
najde in izbere rešitve, ki so naj-
bolj pravšnje za določeno delo. 
V nekaterih primerih to morebi-
ti sploh ni oblak, ampak lokal-
no nameščena rešitev, morebiti 
celo kakšen star sistem (ki še edi-
ni zna opraviti zadano nalogo).

Trend uporabe več oblakov 
oziroma storitev različnih obla-
kov je za podjetja vendarle po-
mirjujoč, saj kaže na to, da je 
moč podatke in funkcije med po-
sameznimi oblaki ali oblačnimi 
aplikacijami in storitvami laž-
je seliti, torej odpravlja skrb, da 
bi posamezen ponudnik stran-
ko (beri: podjetje) priklenil nase, 
kot se je to rado dogajalo v pre-
teklosti.

Gartner ocenjuje, da je lani že 
75 odstotkov srednje velikih in 
velikih podjetij uporabljalo več 
kot en računalniški oblak in izva-
jalo hibridno strategijo na podro-
čju IT (nekaj v hiši, nekaj v obla-
ku). Tudi ugotovitve družbe IDC 
to potrjujejo, pri čemer analiti-
ki ocenjujejo, da se bo do konca 
letošnjega leta že več kot 90 od-
stotkov podjetij zanašalo na hi-
bridni model rešitev v oblaku, ki 
vključuje lokalne namenske za-
sebne oblake, več javnih oblakov 
in namenske platforme.

Izziv zagotavljanja 
skladnosti v vedno bolj 
kompleksnem okolju

Širitev IT-okolja navzven seve-
da poveča kompleksnost okolja, 
pa čeprav se zdijo oblačne stori-
tve še tako preproste za uporabo 
in enostavno povezljive. Če inte-
gracija ni brezhibna, se lahko kaj 
hitro pojavijo ozka grla ali mrtve 
točke, ki kazijo produktivnost. 
Lahko pa vodijo celo do večjih te-
žav in napak, ki imajo resne po-
sledice, denimo na področju za-
gotavljanja skladnosti poslova-
nja. Se mar podatki v oblačni 
storitvi še hranijo znotraj Evrop-
ske unije ali so jo zapustili?

Preglednost v heterogenem IT-
-okolju postaja pomembnejša kot 
kadarkoli prej, saj je transparen-
tnost delovanja in rabe podatkov 
zagotovilo, da lahko organizacije 
dosežejo enako raven vpogleda 
na vseh področjih, v različnih pri-
merih in platformah, brez vrzeli.

Na preizkušnji pa ni le skla-
dnost z zakonodajo in/ali re-
gulativo. Morebitne slepe pege 

Slediti čredi ali  
vztrajati na svojem?
Na tej točki uporaba oblaka ni več zgolj izbira, temveč 
postaja nuja. Če želijo podjetja ostati konkurenčna, 
morajo sprejeti oblak (ter oblačne storitve) in se 
zavezati k posodobitvi svojega IT-okolja. 
Miran Varga

R

t Podjetja se zavedajo, da pri 
upravljanju podatkov v 
oblaku ne morejo dolgoročno 
računati le na eno oblačno 
platformo ali ponudnika.
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