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FOKUS

Privoščimo si,  
za praznike

NOVE TEHNOLOGIJE

Kdo bo še  
pisal eseje?
ChatGPT je orodje, ki je zasenčilo vse pretekle 
poskuse umetne inteligence, saj ustvarja 
besedila v različnih jezikih sveta, ki nas zlahka 
pretentajo, da jih je napisal človek. Odgovori, ki 
so milozvočni, koherentni in večidel pravilni, v 
resnici porajajo čedalje več – vprašanj.

NASVETI

So podatki v oblaku 
varnejši kot doma 
ali v pisarni?
Velike oblačne shrambe nas lahko rešijo pred 
izgubo podatkov, ko se računalniki pokvarijo, 
nam jih ukradejo ali jih uniči katastrofa. Katera 
storitev nudi največ, katere so brezplačne 
in kdaj moramo storitve oblačne hrambe 
podatkov plačati?

JANUAR  
2023

Leto je naokoli in zimski prazniki so spet pravi čas, da 
se spustimo med bolj ali manj uporabne igrače in »gedže-
te«, ki jih najdemo na spletu.
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ihče točno ne ve, koliko 
ovir posamezno podje-
tje čaka na poti digital-

ne preobrazbe. Očitno pa jih ni 
malo niti niso majhne, če statisti-
ka ugotavlja, da kar 70 odstotkov 
vseh projektov na tem področju 
ne uspe. Zakaj? Če mene vpra-
šate, predvsem zato, ker večina 
podjetij cilja digitalne preobraz-
be sploh ne vidi oziroma ne ra-
zume. Kako naj ga potemtakem 
doseže? Po sreči? Srečno s takim 
pristopom.

Podjetja delajo veliko napa-
ko že s tem, da se osredotočajo 
predvsem nase, medtem ko slo-
gan »stranke so v središču naše-
ga poslovanja« ostaja le na pa-
pirju ali spletni strani. Digitalno 
preobrazbo bi morali imenovati 
»preobrazba, ki jo vodijo stran-
ke«. Pod črto gre za spremembo 
delovanja podjetja na način, ki z 
digitalizacijo zadovoljuje potrebe 
strank. Koliko podjetij to res poč-
ne? Malo, kajne?

Naj pojasnim. Večina podjetij 
je ob svoji ustanovitvi verjetno 
zadovoljevala večino pričakovanj 

in potreb strank, vendar se raz-
mere v digitalni dobi hitro spre-
minjajo, zato pa naraščajo tudi 
razlike oziroma t. i. vrzeli v upo-
rabniški izkušnji. Te so razli-
ka med tem, kar stranke želijo, 
in tem, kar jim podjetja dejan-
sko zagotavljajo. Ena največjih 
ovir digitalne preobrazbe je ne-
zmožnost zavedanja, da nastaja-
jo vrzeli med tem, kar zagotavlja 
podjetje, in tem, kar pričakujejo 
stranke. Res pa je, da je relativ-
no enostavno odpravljiva. Pod-
jetja morajo temeljito prisluhni-
ti strankam! In potem skrbno na-
črtovati vse poti in interakcije ...

Digitalni pionirji, kot so Airb-
nb, Amazon, Google in podob-
ni, so popolnoma spremenili na-
čin interakcije strank z blagovni-
mi znamkami. Airbnb je hotelsko 
industrijo malodane obrnil na 
glavo, Amazon ponuja dostavo 
že naslednji dan, Google omogo-
ča vseobsežno iskanje po ključ-
nih besedah v drobcu sekunde 
… Ta podjetja so močno dvigni-
la letvico uporabniške izkušnje 
za vsako podjetje.

Toda vsa podjetja niso teh-
nološki velikani. Drži. Nič zato. 
Želite drug primer uspešne di-
gitalne preobrazbe? Bo glo-
balna veriga s hitro prehrano 
McDonald’s primernejša? Ta že 
desetletja redno skrbi za svojo 
preobrazbo, skladno s potreba-
mi strank. Ne verjamete? Oglej-
te si film, naslovljen The Foun-
der. Na kratko pa gre nekako ta-
kole: ko sta ustanovitelja ugoto-
vila, da dobiček večinoma prina-
šajo hamburgerji, sta prilagodila 
jedilnike. Da bi skrajšali čas na-
ročila, so v podjetju poenostavili 
postopek priprave jedi. Ko so ra-
zumeli pomen blagovne znam-
ke, je sledilo prepoznavno ogla-
ševanje itn.

Podjetje svojo poslovno stra-
tegijo še danes prilagaja raz-
meram na trgu in potrebam 
strank. Danes se ne osredotoča 
več na to, da bi še hitreje »štan-
calo burgerje«, temveč zmanj-
šuje vrzeli v uporabniški izku-
šnji – z inoviranjem strankine 
poti do hitre hrane. Tako je po-
skrbelo za lične »terminale« in 

mobilno aplikacijo, prek kate-
rih stranke naročijo hrano ter se 
ne drenjajo več v vrsti pred pro-
dajnim pultom, uvedlo je naro-
čanje in prevzem hrane v vozilu 
ter celo dostavo na dom. Vse to 
spremljajo tudi vsebine na dru-
žabnih medijih, ključniki, zgod-
be itd. In podjetje se lahko po-
hvali z zvestimi strankami ter 
boljšimi poslovnimi rezultati od 
tekmecev.

Vse našteto se je začelo z in-
ternim postavljanjem pra-
vih vprašanj. Vprašanj, kot so: 
»Kako bi lahko izboljšali posto-
pek naročanja?«, »Ali obstaja 
način, da lahko stranke to sto-
rijo prek svojih pametnih telefo-
nov?«, »Mar bi lahko stranke do 
potankosti prilagodile svoja na-
ročila?« ...

Podobno bi se lahko izpraša-
lo prav vsako podjetje. In najprej 
preskočilo lastno miselno oviro: 
spremembe mora voditi strategi-
ja in ne tehnologija. Tehnologija 
je (le) sredstvo za doseganje cilja 
in ne končni cilj. Kako so torej vi-
deti vaše vrzeli? 

Digitalna preobrazba:  
spotikanje in preskakovanje ovir
MIRAN VARGA
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igitalna preobrazba po-
staja vse pomembnejša 
– tako za podjetja v za-

sebnem sektorju kot organizacije 
v javnem. Podjetja postajajo nav-
zven odprta in medsebojno po-
vezana, zato morajo najti nači-
ne za učinkovitejšo rabo digital-
nih tehnologij. Spremljanje tren-
dov in dobrih praks s področja 
digitalne preobrazbe ni le slede-
nje modnim muham, temveč pri-
stop, s katerim se podjetje ali or-
ganizacija prepriča, da gre v pra-
vo smer. Res pa je, da je digital-
na preobrazba bržkone največja 
sprememba, s katero se mora so-
očiti sleherno podjetje. Kateri so 
torej ključni trendi na tem po-
dročju?

Programiranje brez 
predznanja

Za večino podjetij je pot v di-
gitalno okolje strašljiva misel, 
saj se zavedajo, da ne zaposlu-
jejo IKT-strokovnjakov, progra-
merjev, varnostnih inženirjev, 
analitikov, skratka ljudi s speci-
aliziranimi znanji. Po teh kadrih 
povprašujejo vsa podjetja, pri-
manjkljaj na strani ponudbe je 
več kot očiten. Kaj storiti? Pod-
jetja se večinoma morajo znaj-
ti s tem, kar imajo. Izstopa pa en 
trend, in sicer izjemno povpra-
ševanje po t. i. low code platfor-
mah. Gre za razvojna okolja, ki 
tudi ali predvsem netehničnim 
poslovnim uporabnikom omo-
gočajo načrtovanje, gradnjo in 
uvajanje poslovnih aplikacij po 
meri. Ideja in izvedba sta pre-
prosti in poenostavljeni: pred 
uporabnikom sta bolj ali manj 
enostaven grafični uporabniški 
vmesnik ter nabor orodij tipa 
povleci in spusti, ki poslovnim 
analitikom in drugim netehnič-
nim uporabnikom omogočajo 
načrtovanje in ustvarjanje reši-
tev po meri brez programiranja. 

Pač s pristopom: želim, da apli-
kacija najprej naredi to, podat-
ke vzame od tod, nato naj sledi 
ono itd.

Uporaba platform brez (zna-
nja) programiranja se je v za-
dnjih letih znatno povečala za-
radi prednosti, ki jih ponujajo 
v obliki prihrankov časa in stro-
škov, razširljivosti poslovanja 
ter zmanjšanja tveganja. Podje-
tja jih uporabljajo za hitro izde-
lavo prototipov, implementacijo 
lastnih rešitev po meri in razvoj 
novih izdelkov. Ob njihovi po-
moči hitreje ugotovijo, ali lahko 

posamezni digitalni izdelki »pre-
živijo« v njihovem novem ekosi-
stemu.

Selitev v oblak

Selitev malodane vsega, kar 
diši po računalništvu in pro-
gramski opremi, v oblak, je že 
desetletja prisoten trend. Podje-
tja se vedno bolj zanašajo na teh-
nologije v oblaku, zlasti ko gre za 
zmanjševanje stroškov, izboljša-
nje dostopnosti storitev in zuna-
nje izvajanje rutinskega vzdrže-
vanja. Vedno več podjetij se bo 
selilo v oblak, zlasti v državah, 
kjer so bile v preteklosti ovira po-
časne in manj zanesljive pove-
zave. Kljub porastu kibernetske-
ga kriminala in številnim varno-
stnim izzivom pa so ponudniki 

storitev iz oblaka zvečine doka-
zali, da so njihova okolja vendar-
le bolj varna od IT-okolja pov-
prečnega podjetja, zato ne čudi, 
da se v oblakih obdelujejo obču-
tljivi podatki in da so oblak zače-
la sprejemati tudi podjetja, ki so 
tehnologije v njem sprva katego-
rično zavračala.

Umetna inteligenca 
postaja vseprisotna

Umetna inteligenca in strojno 
učenje sta vsekakor eni najpo-
membnejših tehnologij za digi-
talno preobrazbo. Umetna inte-
ligenca je pomembna predvsem 
zato, ker lahko pomaga organi-
zacijam sprejemati boljše odloči-
tve z zagotavljanjem vpogledov v 
vedenje (in želje) strank ter vse 

Kaj bo gnalo digitalno 
preobrazbo v 2023?
Če že plujete v digitalno, je dobro vedeti, v katero 
smer piha veter ... 
Miran Varga
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t Umetna inteligenca je pomembna predvsem 
zato, ker lahko pomaga organizacijam 
sprejemati boljše odločitve z zagotavljanjem 
vpogledov v vedenje (in želje) strank ter vse 
vrste podatkov.

39 Lenovo IdeaPad Flex 5
Prenosniki IdeaPad so namenjeni domačim uporabnikom, pripona Flex pa 
pomeni, da gre za napravo z zaslonom, ki se preklopi, torej lahko deluje tudi 
kot tablica.




