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IKT-informator

nasvetov, kako se lotiti uvajanja 
dokumentnega sistema

poslenih, pa mora pridobiti podporo v 
kritični masi zaposlenih oziroma vodij 
na nižjih ravneh (od spodaj navzgor) ali 
mora imeti močno podporo najvišjega 
vodstva (od zgoraj navzdol). V tej fazi 
iskanja konsenza naj podjetje iz vsake-
ga oddelka določi ključnega uporabni-
ka, ki naj preveri dobre prakse v pod-
jetjih, kjer dokumentni sistem že upo-
rabljajo na posameznih področjih. Ob 
tem naj poudarimo, da imajo lahko 
podjetja na različnih področjih raz-
lične rešitve vodenja dokumentov, od 
dokumentnih sistemov do namenskih 
aplikacij in poslovnega informacijske-
ga sistema.

Voditeljstvo in sodelovanje

3 Ob odločitvi za ta pomemben 
razvojni korak naj podjetje obli-
kuje notranjo projektno ekipo, 
ki bo preverila pričakovanja, 

potrebe in zahteve po uporabi doku-
mentnega sistema v oddelkih. V tej eki-
pi naj poleg ključnih uporabnikov sode-
lujejo tudi vodje oddelkov in po potre-
bi vodje na nižjih ravneh. Pri uvajanju 
dokumentnega sistema je voditeljstvo 
pomembno predvsem z vidika priprave 
zaposlenih na spremembe. Z zaposle-
nimi se morajo pogovarjati o ciljih pro-
jekta, koristih zanje in podjetje ter no-
vih načinih dela in pridobivati povra-
tne informacije, ki bodo pomagale pri 
določanju končnega obsega projekta 
ter pri izbiri in uvedbi rešitve.

Popis procesov ni nujen

4 Nekatera podjetja že v tem ko-
raku naredijo popis procesov, 
kar pri samem uvajanju doku-
mentnega sistema nima poseb-

ne vrednosti. Dokumentni sistemi na-
mreč podpirajo delovne postopke, na 
operativni, dnevni podlagi in potrebu-
jejo posnetek stanja posameznih delo-
tokov. Ta naj se izvede v okviru uved-
be, skupaj s ponudnikom dokumentne-
ga sistema, ki lahko glede na poznava-
nje svoje rešitve svetuje izboljšave po-
stopkov.

Brezpapirno poslovanje je prvi cilj 
uvedbe dokumentnega sistema. 
Ima široko podporo celotne režije, 
saj poenostavlja, pospeši in poce-
ni administrativne postopke ne gle-
de na to, ali gre za proizvodno ali 
storitveno dejavnost. Vendar se or-
ganizacije pri prehodu na brezpa-
pirno poslovanje srečujejo s števil-
nimi dvomi, ki se večajo z globino 
sprememb.

Veliko podjetij vidi brezpapirno po-
slovanje v zamenjavi papirnih doku-
mentov z elektronskimi, pri tem pa 
ne razmišljajo o optimizacijskih po-
tencialih, ki jih ta zamenjava prinaša. 
Pravzaprav ne želijo spremeniti de-
lovnih postopkov, ki enako potekajo 
že desetletja.

Spremembe so lahko 
nesprejemljive

1 Brezpapirno poslovanje je v res-
nici le del digitalne preobrazbe, 
kjer elektronskim dokumentom 
sledijo tudi elektronski delovni 

postopki. Ko ročne postopke zamenja-
jo elektronski, pa se začnejo v organi-
zacijah pojavljati resni odpori. Ne gre 
več samo za vprašanja, ali je elektron-
ski dokument zakonsko veljaven, am-
pak za ovire, ki izhajajo iz kulture, na-
čina dela in osebnosti. Digitalno po-
slovanje namreč popolnoma odkrije 
dejavnosti in produktivnost posame-
znika, ekip in oddelkov ter njihove na-
pake. To je še večja ovira kot drugačen 
postopek dela.

Iskanje podpore in širšega 
konsenza

2 Podjetje mora pred uvajanjem 
dokumentnega sistema dobro 
premisliti, kako globoko bo šlo 
z digitalizacijo. Za odpravo pa-

pirnih dokumentov iz procesov in po-
stopkov v resnici ni potrebno velikega 
napora in spremembe niso dramatične. 
Digitalizacija procesov, ki spreminja iz-
vajanje delovnih postopkov in vloge za-

Prioritete in fazna uvedba

5 Brezpapirno poslovanje in di-
gitalizacija postopkov sta velik 
razvojni korak. Po preverjanju 
zahtev je zato treba določiti vr-

stni red uvedbe po poslovnih področjih 
ali še bolj konkretno po posameznih de-
lovnih postopkih oziroma dokumentih. 
Postopno uvajanje je smiselno še pose-
bej v okoljih, kjer zaradi poslovnih ali 
organizacijskih razlogov ni možno za-
črtati celostnega dokumentnega siste-
ma. Dobre izkušnje prvih uporabni-
kov so po eni strani referenca za druge 
zaposlene, po drugi strani pa se lahko 
podpora prvemu delovnemu postopku 
obravnava kot pilotni projekt za razši-
ritev na druga poslovna področja. Na 
podlagi teh prvih korakov se pridobijo 

tudi nove ideje glede razširjanja in na-
čina uporabe dokumentnega sistema.

Kaj kupiti in česa ne

6 Pogosta napaka je, da podje-
tja ne želijo posegati v proce-
se, ampak iščejo samo poeno-
stavitve za shranjevanje, delje-

nje in iskanje dokumentacije. Izbirajo 
preprostejše in cenejše rešitve, potem 
pa jih zaradi vse večjih uporabniških 
zahtev dopolnjujejo. Takšen pristop je 
praviloma dražji kot nakup dovršene 
procesne rešitve, velikokrat pa se celo 
izkaže, da ponudnik dopolnitev ni spo-
soben ali sploh ni voljan izvesti. Dol-
goročno je tudi težji za vzdrževanje in 
tehnološko posodabljanje (nove verzi-
je operacijskega sistema, aplikacijske-

Šele dobra priprava na 
uvedbo lahko odkrije 
prave potenciale in 
vrednost dokumentnega 
sistema ter pripomore k 
lažjemu sprejemanju med 
zaposlenimi
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V sebina in po-
datki v svojem 
življenjskem ciklu 
spreminjajo tako 

obliko kot vlogo, zato jih je 
treba ustrezno upravljati. Po 
več poteh in na več ravneh. 
Podatek v produkcijskem 
sistemu ni enak tistemu v 
arhivu. V poslovnih okoljih 
upravljanje podatkov ne 
zajema le reševanja izzivov 
njihove hrambe in deljenja, 
pomembne so tudi stvari, kot 
so zagotavljanje prave razli-
čice, avtorizacija in kontrola 
dostopa.

Podatkov v podjetjih je danes, 
milo rečeno, preveč, težko jih 
je obvladovati. Podjetja zato 
uvajajo različne sisteme in re-
šitve za njihovo upravljanje in 
obvladovanje, te druži krati-
ca ECM. ECM seveda ni posa-
mezen proces ali orodje, tem-
več kombinacija dinamičnih 
procesov, ki skrbijo za zajem, 
upravljanje, ohranjanje, shra-
njevanje in dostavo podatkov 
in informacij uporabniku ali 
sistemu, ko jih ta potrebuje – v 
ustrezni obliki.

Vse lepo in prav. Pričakova-
li bi, da bo imelo vsako pod-
jetje z deset ali več zaposleni-
mi v pisarniškem okolju vpe-
ljan sistem upravljanja vsebin 
ali pa vsaj dokumentni sistem. 
Pa v Sloveniji še zdaleč ni tako. 
Zakaj? Ker smo mazohisti. Ra-
je se mučimo z iskanjem papir-
nih dokumentov in informacij 
v njih ter letanjem po pisarnah 
in iskanjem ustreznih podpi-
snikov, ubadamo se s tiskalni-
škim okoljem in njegovimi po-
sebnostmi, grizemo nohte ob 
obisku inšpektorja, ki od nas 
želi preprosto pojasnilo ali in-
formacijo.

Zadnje dni sem preletel več 
raziskav, ki so obravnavale 
sveti gral brezpapirnega po-
slovanja, digitalizacijo po-

slovnih okolij in nasploh pri-
hodnost dela z dokumenti in 
podatki. Tu je nekaj podatkov, 
ki kar kličejo po treznem raz-
misleku. Povprečen zaposle-
ni v strogo pisarniškem oko-
lju porabi deset tisoč listov pa-
pirja na leto. Zaposleni danes 
v povprečju porabijo od 30 do 
40 odstotkov delovnega časa 
za iskanje podatkov in infor-
macij, ki so v e-pošti, različnih 
sistemih, na trdih diskih in v 
klasičnih omarah s papirnimi 
dokumenti. Povprečen čas is-
kanja ustreznega dokumen-
ta oziroma informacije zna-
ša 18 minut. V velikih podje-
tjih se vsakih 12 sekund izgu-
bi dokument. Okoli polovica 
podatkov in informacij, ki bi 
jih podjetja morala varovati, 
ni zaščitena.

Zakaj torej podjetja pogoste-
je v poslovanje ne uvajajo do-
kumentnih sistemov in reši-
tev za upravljanje vsebin? Ne, 
cena v tem primeru ni odlo-
čilen dejavnik, čeprav skup-
ni stroški urejanja poslovne 
dokumentacije in upravlja-
nja podatkov gotovo niso 
nizki. Gre za strah pred spre-
membo. Upravljanje podat-
kov namreč zahteva temeljit 
opis procesov, ki mu gotovo 
sledita prenova in optimiza-
cija dela. Skratka, prešteti se 
je treba, si razdeliti nove vloge 
in odgovornosti. Te stvari pa 
zaposleni, če jim niso ustre-
zno predstavljene, večinoma 
sprejmejo z odporom, čeprav 
jim v praksi nato močno olaj-
šajo delo.

Digitalno vesolje na Zemlji 
naj bi leta 2020 doseglo 44 ti-
soč milijard gigabajtov podat-
kov in se vsaj po grobi števil-
ki izenačilo s številom zvezd 
v nam znanem vesolju. Če ho-
čemo ali ne, poslovna okolja 
bo treba urediti, sicer bomo 
postali njihovi ujetniki, če to 
že nismo.

Slovenci smo 
prestrašeni 
mazohisti

UVODNIK
Miran Varga
miran.varga@finance.si
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ga in podatkovnega strežnika …). Ne-
zmožnost posodabljanja je eden naj-
pogostejših razlogov za zamenjavo 
dokumentnega sistema.

Specifikacije, 
specifikacije!

7 Smiselno je, da se že pred na-
kupom podrobno pregleda-
ta nabor funkcionalnosti in 
ustreznost delovanja. Neka-

teri ponudniki prodajajo po sistemu 
videno-kupljeno ali pri specifikaciji 
funkcionalnosti, ki jih ne zagotavljajo 
v standardnem paketu, ponujajo kot 
opcijo. Take opcije se navadno izve-
dejo kot dopolnitev in plačajo kot ra-
zvoj po naročilu. Tudi v tem primeru 
je lahko končna cena precej višja kot 

nakup funkcionalno bogatejše rešitve. 
Pri ustreznosti delovanja je poleg de-
lovanja funkcionalnosti treba preveri-
ti potek dela, prijaznost do uporabni-
ka in obvladovanje delovanja samega 
programa. Preveriti je treba tudi, ali je 
možno procese v aplikaciji prilagodi-
ti specifičnim potrebam organizacije 
prek nastavitev ali preprogramiranja. 
Prvo se izvede v okviru uvedbe, dru-
go pa se ponavadi nekako plača – ali z 
daljšim časom uvedbe ali z višjo ceno 
rešitve oziroma kar z obojim.

Kaj pa število licenc?

8 Ponudniki prodajajo indi-
vidualne licence (poimen-
ske), spet drugi licence za 
sočasno uporabo. V prvem 
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primeru imajo vsi uporabniki ved-
no dostop do programov, v drugem 
pa lahko naenkrat uporablja pro-
grame samo toliko uporabnikov, 
kolikor je licenc. V praksi to pome-
ni, da v času, ko je največ dela, ve-
liko uporabnikov ne more opraviti 
svojih nalog takrat, kot bi jih hote-
li. In ker se največkrat dela »v zad-
njem trenutku«, je lahko nezado-
voljstvo še toliko večje. Ker posta-
jajo dokumentni sistemi eno glav-
nih delovnih okoljih, je smiselno, 
da podjetje zagotovi vsem uporab-
nikom stalen dostop, kar je še po-
sebej pomembno za mobilne za-
poslene, ki potrebujejo razpolo-
žljivost poslovnih aplikacij vedno 
in povsod.

Povezovanje z viri 
podatkov

9 Integracije pomenijo za 
uporabnike nujno zlo, 
vendar prinašajo veli-
kansko dodano vrednost, 

brez katere bi bili poslovni učin-
ki dokumentnega sistema mini-
malni. Pred nakupom je smisel-
no preveriti integracijske sposob-
nosti ponudnika in nabor integra-
cijskih zmožnosti same rešitve. V 
okviru priprav na projekt je smi-
selno izvesti tudi skupno delavni-
co s ponudnikoma dokumentnega 
in ERP-sistema ali drugih aplikacij 
oziroma storitev, s katero se bo do-
kumentni sistem povezoval (CRM, 
e-izmenjava, e-arhiv …). Integra-
cije lahko močno vplivajo na ceno 
in trajanje projekta, zato je treba 
še pred začetkom uvedbe pridobi-
ti zanje ustrezne ponudbe.

Študija uvedbe

10 Da ne bi kljub dob-
ro pripravljenemu 
razpisu in poglob-
ljenemu preverja-

nju ponujenih rešitev skočili v ba-
zen brez vode, lahko z izbranim po-
nudnikom najprej izvedete študijo 
uvedbe. To pomeni, da natančno 
analizirate, kaj vse potrebujete za 
uvedbo (informacijska infrastruk-
tura – strojna in sistemska pro-
gramska oprema, integracije, kla-
sifikacijski načrt, varnostna shema 
pooblastil in odgovornosti …), ka-
ko se bo spremenil proces (analiza 
»as-is« in »to be«), kaj so morebitne 
ovire, oziroma da ugotovite, ali ste 
v resnici sploh pripravljeni na delo 
po novem. Vrednost študije uved-
be se lahko odšteje od skupne vred-
nosti projekta uvedbe, vsekakor pa 
pomeni rešitev, če želite obvlado-
vati tveganja in projekt izpeljati v 
načrtovanem vsebinskem, časov-
nem in cenovnem obsegu.
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Svetovni trg rešitev za 
upravljanje vsebin v po-
slovnih okoljih (ECM) so 
lani in letos zaznamovali 
prevzemni apetiti naj- 
večjega ponudnika vsebin 
ECM ter intenzivne pripra-
ve na zagotavljanje skla-
dnosti s splošno uredbo 
o upravljanju in varstvu 
osebnih podatkov evrop-
skih državljanov (GDPR), 
ki bo začela veljati maja 
prihodnje leto.

Kanadskega velikana iz sveta 
rešitev ECM, OpenText, je za-
jela nakupovalna mrzlica. Ko-
nec januarja je namreč izpeljal 
prevzem še enega velikega tek-
meca. Od družbe Dell EMC je 
kupil oddelek Enterprise Con-
tent Division z okoli dva tisoč 
zaposlenimi, ki so skrbeli za 
razvoj rešitve Documentum.

Posel, vreden okoli 1,6 mili-
jarde dolarjev, je že tretji več-
ji prevzem OpenTexta v zad-
njih 12 mesecih. V dobrem le-
tu je za nakupe in prevzeme 
tekmecev – lani je prevzel tu-
di programski oddelek druž-
be HP in podjetje ANXeBusi-
ness – porabil okoli štiri mili-
jarde dolarjev.

Lastništvo je v tem času za-
menjal še en velik ponudnik – 
sklad Apex Technology je ku-
pil Lexmarkov oddelek poslov-
ne programske opreme in tako 

opazno premešal karte med 
ponudniki rešitev ECM.

Kako pomembno postaja 
upravljanje vsebin v poslovnih 
okoljih, govori tudi spremem-
ba definicije tega področja, ki 
jo je objavilo analitsko podjetje 
Gartner. Kot pravijo, ne gre več 
zgolj za orodja, ki podjetjem po-
magajo upravljati vsebine in 
dokumente v svojih sistemih, 
temveč za rešitve, ki z vsebino 
upravljajo precej bolj pametno, 
saj se »zavedajo« konteksta nje-
ne rabe in se prilagajajo načinu 
dela uporabnika.

Vse več hibridnih 
postavitev

Raziskovalno podjetje 
Forrester letos pričakuje pre-
cejšnjo rast rabe oblačnih oro-
dij za upravljanje poslovnih 
vsebin. V njegovi anketi je 59 
odstotkov odločevalcev po-

trdilo, da načrtujejo vpeljavo 
hibridnega, torej lokalno-ob-
lačnega okolja za upravljanje 
podatkov. Slednje jim omogo-
ča tudi lažje prilagajanje IT-vi-
rov dejanskim potrebam in hi-
trejše zadovoljevanje potreb 
strank. A tisto pravo zaupanje 
v oblak se krepi le počasi – ve-
čina podjetij še vedno želi šte-
vilne občutljive in za poslova-
nje kritične podatke hraniti pri 
sebi, manj pomembne vsebi-
ne pa brez večjih zadržkov se-
li v oblak.

Poudarek na mobilno 
dostopnih vsebinah
Število mobilnih naprav v ro-
kah uporabnikov se približu-
je petim milijardam, mobil-
nost pa se pospešeno seli v 
poslovne modele podjetij. Na 
področju poslovne mobilno-
sti in upravljanja vsebin je še 
veliko rezerv, saj ponudniki 
poslovne programske opre-
me še vedno niso splavili ta-
ko enostavnih, intuitivnih in 
privlačnih mobilnih aplika-
cij, ki bi ugodile zahtevam so-
dobnih uporabnikov. Prav za-
to strokovnjaki pričakujejo, 
da bo letos razvojni pouda-
rek na področju ECM na mo-
bilnih platformah in aplikaci-
jah, ki bi zaposlenim spretno 
uredile in olajšale dostop do 
poslovnih vsebin kadarkoli 
in kjerkoli.

Oblak in mobilnost bosta 
krojila razvoj ECM

Uporaba dokumentnih re-
šitev je pomemben korak 
v digitalni preobrazbi or-
ganizacij. Ta ne znižuje le 
stroškov poslovanja, am-
pak zagotavlja, da so proce-
si izvedeni hitreje, varne-
je in natančneje. Organiza-
cije, odločevalci, zaposleni 
in stranke pa uživajo v sto-
odstotni digitalni izkušnji. 
Se (ne) prepoznate v zgor-
njih stavkih? Berite naprej.

Digitalno v letu 2017 ni novost. 
Podjetja imajo večino poslov-
nih informacij že vrsto let na 
voljo v digitalni obliki, mnoge 
organizacije so svoje dokumen-
tne procese digitalizirale in av-
tomatizirale že pred leti, zdaj 
pa so usmerjene v razvoj digi-
talnih izdelkov in storitev ter 
novih poslovnih modelov. Zgo-
vorno je tudi dejstvo, da podje-
tja, ki šele stopajo na pot digi-
talne preobrazbe poslovanja, 
prve korake pogosto naredijo 
prav na področju dokumentov.

V elektronski obliki je 
čedalje več dokumentov
»Digitalna preobrazba je, kar za-
deva poslovanje z dokumenti, 
že dlje časa v polnem teku. Pre-
poznamo jo po tem, da vse več 
dokumentov dejansko nastaja 

v elektronski obliki. V podjetjih 
dobivamo e-naročilnice, izdaja-
mo e-račune, zaposlenim poši-
ljamo e-plačilne liste. Pogodbe 
smo prej podpisovali s kemič-
nim svinčnikom, danes pa s 
podpisnimi tablicami in digital-
nimi potrdili. Vse več poslovnih 
partnerjev in državnih institu-
cij nas spodbuja, da dokumente 
med seboj izmenjujemo v elek-
tronski obliki, izmenjava pa po-
teka prek različnih kanalov. Do-
kumente prejmemo po e-pošti, 
prek različnih sistemov za izme-
njavo in e-portalov. Dokumenti 
na prodajnih mestih nastajajo v 
e-obliki,« digitalizacijo poslova-
nja v praksi opisuje Klemen No-
vak, produktni vodja za IT-rešit-
ve v podjetju Mikrocop.

Prehodna obdobja v življe-
nju so pogosto polna izzivov. 
Podobno velja tudi za posel. 
Podjetja danes del dokumentov 
še vedno dobijo v papirni obliki, 
saj vsi poslovni partnerji najver-
jetneje še ne poslujejo brezpa-
pirno. Rezultat je kombinacija 
gore papirja in elektronskih do-
kumentov, po možnosti še raz-
pršenih po različnih sistemih.

Digitalizacija dokumentov 
je šele pol naloge
Učinki digitalizacije so znani, 
podjetja veselijo hitrejša in ce-

nejša izmenjava dokumentov, 
večja učinkovitost, manj napak 
pri vnosu podatkov v informa-
cijske sisteme, nadzor nad do-
kumenti in varnost poslovnih 
informacij. »Vendar je digitali-
zacija dokumentacije zgolj pol 
poti do postavljenega cilja. Te-
mu procesu sledijo novi izzivi, 
denimo, kje bodo podjetja do-
kumente hranila, kakšen naj 
bo format zapisa dolgoročne 
hrambe, da bo uporaben tudi 
čez desetletje ali tri, kaj se bo 
zgodilo z digitalnim podpisom, 
kako bomo upravljali (osebne) 
podatke v dokumentih in te po 
potečenem roku hrambe ustre-
zno uničili,« opozarja Novak.

Ključ digitalnega poslovanja 
je zagotoviti, da celoten življenj-
ski cikel dokumentov poteka 
v digitalni obliki. Dokumen-
te, ki jih podjetje ustvari elek-
tronsko, je treba ustrezno var-
no hraniti v njihovi izvorni obli-
ki in zagotavljati temeljna nače-
la hrambe dokumentov, kot so 
dostopnost, uporabnost, celo-
vitost, avtentičnost in trajnost.

Praktičnost rabe 
dokumentnih sistemov
Sodoben dokumentni sistem je 
enoten osrednji repozitorij, ki 
na enem mestu združuje elek-
tronske dokumente iz različ-

nih virov oziroma vhodov in 
varno shranjevanje vsebin ta-
ko, da ima prava oseba kjerko-
li dostop do pravih informacij 
ob natanko pravem času iz ka-
terekoli naprave. Tak sistem 
omogoča skupinsko delo z do-
kumenti in njihovo preprosto 
upravljanje v življenjskem ci-
klu. Vsekakor pomaga, če je do-
kumentni sistem razširljiv, nad-

gradljiv in prilagodljiv potre-
bam podjetja. Takšna rešitev 
ne spušča nobene izmed štirih 
temeljnih z dokumenti poveza-
nih faz v organizaciji, in sicer 
zajema oziroma ustvarjanja, 
rabe v procesu, upravljanja ter 
arhiviranja oziroma uničenja.

»Večje število rešitev v ob-
laku je vsekakor dobra novica 
za uporabnike. Tovrstne sto-

ritve zagotavljajo širok nabor 
funkcionalnosti in visoko ra-
ven varnosti za sprejemljivo 
ceno. Ker takšna rešitev var-
no gostuje v ponudnikovem 
oblaku, se organizacijam ni 
treba ukvarjati z vzpostavlja-
njem in vzdrževanjem primer-
ne infrastrukture. Pooblašče-
nim uporabnikom tovrstna re-
šitev omogoča dostop in upo-
rabo kadarkoli in kjerkoli. Edi-
ni pogoj je dostop do interne-
ta,« dodaja Novak.

Skrb za zanesljivo hrambo
Pri uvedbi dokumentnega sis-
tema podjetje ne sme pozabiti 
na varno dolgoročno arhivira-
nje dokumentov. Vsaka orga-
nizacija se mora vprašati, ka-
ko bo elektronske dokumen-
te, ki opisujejo pomembne po-
slovne dogodke, uporabila čez 
10, 30 ali celo 50 let. Bo doku-
mente sploh našla v arhivu? 
Bodo sploh berljivi? O ustre-
zni hrambi podatkov bi lahko 
razpredali na dolgo in široko, 
a bomo raje dali preprost nas-
vet – priporočljivo je, da upora-
bljeno rešitev certificira Arhiv 
Republike Slovenije. Za javno-
pravne osebe je uporaba cer-
tificiranih rešitev obvezna, za 
preostale družbe in poslovne 
subjekte pa priporočljiva.

Prehodno obdobje do brezpapirnega 
poslovanja je lahko težavno
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 " »Ključ digitalnega poslovanja je zagotoviti, da celoten 
življenjski cikel dokumentov poteka v digitalni obliki,« pravi 
Klemen Novak, produktni vodja za IT-rešitve v podjetju 
Mikrocop.

Raziskovalno podjetje 
Forrester letos 
pričakuje precejšnjo 
rast rabe oblačnih 
orodij za upravljanje 
poslovnih vsebin.
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Približno 90 odstotkov 
organizacij ne ve, koliko 
sredstev dejansko porabi-
jo za izpis dokumentov. Ni-
ti tega, kaj vse bi lahko s so-
dobnimi večopravilnimi 
napravami še počele in iz-
boljšale produktivnost za-
poslenih ter učinkovitost 
dela v pisarniških okoljih. 
Pripravili smo hiter vodnik 
po izzivih in rešitvah s pod-
ročja tiskanja in upravlja-
nja dokumentov, ki bo v po-
moč v vsakem poslovnem 
okolju, kjer uporabljajo pet 
ali več tiskalnikov.

Neučinkovitost 
tiskalniškega okolja

1 Heterogena tiskalniška 
okolja, sestavljena na »ho-
ruk«, so prava nočna mora 

za njihove skrbnike ali upravite-
lje. Hkrati pa so tudi izredno ne-
učinkovita. Če so tiskalniki ne-
pravilno izbrani glede na naloge 
v delovnih procesih, bodo stro-
ški izpisov višji, naprave pa po-
gosto okvarjene. Zaposleni se 
navadno niti ne zavedajo, da je 
tiskanje večjega obsega doku-
mentov na bližnjem brizgalnem 
ali malem laserskem tiskalniku 
bistveno dražje kot na skupni 
večopravilni napravi na oddel-
ku. Ob tem zaposleni radi poza-
bijo, da so dokumente natisnili. 
Množica izpisov, pozabljenih na 
tiskalniku, ne pomeni le meta-
nja denarja skozi okno, temveč 
je tudi varnostna težava, saj lah-
ko pridejo zaupne informacije v 
neprave roke.

Rešitev: pregled in 
sistematska optimizacija 
tiskalniškega okolja
Pregled tiskalniške infrastruk-
ture, vključno z lokacijami 
naprav, statistiko uporabe, tipi 
naprav, funkcionalnostmi, po-
vezljivostjo, varnostnimi zahte-
vami in podporo, lahko naredi 
prvi čudež. Temu naj sledi ana-
liza poslovnih procesov z na-
menom odkrivanja področij, 
kjer je mogoče izboljšati učin-
kovitost dela.

Težave ob uvajanju 
sprememb

2 Navada je železna srajca. 
To še kako drži tudi za po-
dročje tiskanja, kjer se za-

posleni lahko uprejo spremem-
bam, če se jim nove optimizi-
rane rešitve zdijo manj udob-
ne, čeprav so učinkovitejše in 
jim prinašajo nove funkcional-
nosti, s katerimi prihranijo og-
romno časa.

Rešitev: izobraževanje 
uporabnikov
Skrbniki tiskalniškega okolja – 
lahko tudi v navezi s ponudni-
kom novih storitev – naj prip-
ravijo predstavitev vseh novo-
sti in prednosti. Pomagajo tudi 
primeri dobrih praks.

Neekonomičnost 
tiskanja

3 Tiskanje v poslovnih oko-
ljih je pogosto povsem ne-
ekonomično. Zaposleni 

po nepotrebnem tiskajo veli-
ke količine izpisov in neracio-
nalno uporabljajo naprave, ko 
se odločajo za zgolj enostran-
sko tiskanje, tiskanje v barvah 
(ko to ni potrebno) ali pa tiska-
jo vedno le na najbližji napravi, 
tudi če obstaja za posamezno 
tiskalniško nalogo primernej-
ša naprava.

Rešitev: skrbniški nadzor 
in uporaba tiskalniških 
profilov
Upravitelj tiskalniškega okolja 
lahko posameznemu uporabni-
ku ali skupini določi pravice do 
uporabe funkcij in lastnosti več- 
opravilne naprave. Poleg nad-
zora nad količino izpisanih stra-
ni lahko omeji tudi dostop do 
določenih funkcij in za vsake-
ga uporabnika vnaprej nastavi 
optimalne nastavitve tiskanja.

Izzivi s 
podpisovanjem 
in avtorizacijo 
dokumentov

4 Avtor dokumenta po-
gosto ni hkrati tudi od-
govorna oseba, temveč 

mora šele pridobiti njen pod-
pis. V procesu likvidature je lah-
ko udeleženih več oseb, ki k de-
lovnemu dokumentu dajejo pri-
pombe, dopolnitve in izražajo 
svoje (ne)strinjanje z vsebino, 
še preden se oblikuje končna re-
šitev. Če vse (vmesne) različice 
dokumentov natisnemo in jih fi-
zično prenašamo med zaposle-
nimi, porabimo ogromno časa 
in denarja.

Rešitev: uvedba 
dokumentnega sistema s 
komponento sodelovanja
Sodobni dokumentni sistemi 
imajo vgrajena orodja za podpo-
ro avtomatizaciji procesov (tudi 
podpisovanja). Dokumenti v di-
gitalni obliki, urejani v sodob-
nih dokumentnih sistemih, pri-
dejo do vseh deležnikov v pro-
cesu precej hitreje in bolj nadzo-
rovano, zagotovljena je tudi sle-

dljivost sprememb. Tiskalnik je 
tako le še končna postaja.

Skeniranje 
dokumentov

5 Ogromno podjetij ima ve-
liko dokumentov v papir-
ni obliki. Če želijo pohitri-

ti delo z njimi, jih morajo digita-
lizirati. To nalogo lahko učinko-
vito opravijo tudi večopravilne 
naprave.

Rešitev: uporaba pametne 
večopravilne naprave
Pametne večopravilne napra-
ve navadno premorejo aplika-
cije, ki zaposlenim skeniranje 
poenostavijo do skrajnosti, saj 
omogočajo skeniranje na raz-
lične lokacije (v mape na stre-
žniku, po e-pošti) in tudi prila-
goditev nastavitev skeniranja 
posameznemu uporabniku. 
Številne med njimi premore-
jo napredna orodja za optično 
prepoznavanje vsebine, ki vse-
bino dokumentov takoj digitali-
zirajo, v navezi z dokumentnim 
sistemom pa tudi ustrezno in-
deksirajo ali arhivirajo.

Mobilno tiskanje

6 Ideja o mobilnem tiska-
nju je super, a je v praksi 
le redkokje dobro izve-

dena. Poslovni uporabniki na-
mreč potrebujejo možnost izpi-
sa dokumentov tudi na poti, pri 
čemer je pošiljanje dokumentov 
z mobilne naprave v tiskalniško 
omrežje pogosto prezapleteno.

Rešitev: raba ustreznih 
naprav in programske 
opreme
Mobilno tiskanje mora v prvi 
vrsti podpirati tiskalniško oko-
lje. Rešitev EveryonePrint omo-
goča več načinov tiskanja s ka-
terekoli mobilne naprave. Prek 
spletnega brskalnika lahko 
uporabnik prenese poljuben 
dokument, ga na tiskalnik poš-
lje kot priponko, kjer ga natisne 
šele, ko se na napravi prijavi z 
lastno PIN-kodo ali ID-kartico.

Tiskanje iz oblaka

7 Poslovni uporabniki pra-
viloma potrebujejo sta-
len dostop do pomemb-

nih dokumentov in imajo po-
datke na voljo v različnih ob-
lačnih storitvah (Google Drive, 
DropBox, Evernote ali OneDri-
ve) ter želijo možnost izpisa do-
kumentov na različnih lokaci-
jah (doma, na poti, na sestankih 
pri strankah, v podružnicah ...).

Rešitev: ustrezna 
implementacija vtičnikov
Večina sodobnih omreženih 
večopravilnih naprav podpi-
ra integracijo z oblačnimi sto-

ritvami. Le omogočiti in ustre-
zno nastaviti jih je treba.

Faksiranje

8 Kljub vse manjši upora-
bi faksirnih dokumentov 
še vedno precej podjetij 

zahteva možnost uporabe tega 
komunikacijskega kanala. Glav-
ni razlog je v avtentičnosti origi-
nalnega sporočila, ki ga pri po-
šiljanju ni mogoče prestrezati in 
spreminjati, zato ima zakonsko 
veljavo kot dokaz na sodišču.

Rešitev: raba sodobnih 
večopravilnih naprav 
ali ustrezne programske 
opreme
Večina proizvajalcev tiskal-
niških naprav ima v ponud-
bi izdelke, ki že imajo vgrajen 
faks strežnik ali pa je z njim 
naprave mogoče nadgraditi. 
Alternativa je tudi raba pro-
gramske opreme, ki se »pret-
varja«, da gre za faksirno na-
pravo.

8 izzivov upravljanja 
tiskalniškega okolja

OSREDOTOČITE SE 
 NA NAJPOMEMBNEJŠE:

BRILJANTNE BARVE! 
Nova serija večopravilnih naprav TASKalfa z inovativno tehnologijo barv

Odkrijte barve, ob katerih vse ostalo zbledi - z novo serijo  
TASKalfa 6052ci, ki dosega standarde profesionalcev in  
najzahtevnejših uporabnikov. Po zaslugi inovativne tehnologije tonerjev in 
visoke ločljivosti, boste izkusili najbolj žive barve in ostre slike. 

Za več informacij obiščite kyocera.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.si

Kyocera_Print_Ad_Master_129x179_Finance.indd   1 19.9.2016   10:24:06

 " Ciril Kraševec, direktor podjetja Xenon Forte: »Če se podje-
tja lotijo optimizacije tiskanja, naj jo opravijo temeljito. Strokovnjaki 
predlagamo tudi finančni pregled vseh s tiskanjem povezanih stro-
škov ob zagotavljanju in upravljanju vzpostavljenega tiskalniškega 
okolja. Nadaljnji korak pa sta avtomatizacija vsega, kar se da na po-
dročju tiskanja avtomatizirati, in optimizacija oskrbe s potrošnim 
materialom. Zaposlenim v podjetju tako ni treba skrbeti, ali bo po-
trošni material pravočasno dostavljen na lokacijo, programska opre-
ma za nadzor tiskalniških naprav na daljavo v navezi z ustreznimi 
storitvami ponudnika ves čas bedi na njihovim stanjem in zagota-
vlja, da so tonerji in papir pravočasno zamenjani oziroma dopolnje-
ni. Takšno spremljanje tiskalniškega okolja precej zniža tudi stroške 
vzdrževanja in servisiranja, saj zmanjša število servisnih posegov in 
intervencij, serviser pa ve, kateri del mora imeti s seboj.«

Optimizacija tiskanja naj bo temeljita
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Postal 4star partner Check Pointa

Družbi S & T Slovenija je podjetje Check Point podelilo naziv 4star 
partner. S & T Slovenija je tako edini strateški partner z najvišjim par-
tnerskim statusom enega od največjih globalnih ponudnikov var-
nostnih rešitev v Sloveniji ter drugi v jadranski regiji. Check Point 
je po raziskavah družbe Gartner že dve desetletji vodilni proizvaja-
lec požarnih pregrad. Sodi med vodilne ponudnike varnostnih reši-
tev za poslovna omrežja. S & T Slovenija z njihovimi rešitvami v Slo-
veniji varuje omrežja in IT-sisteme več telekomunikacijskih podjetij, 
bank in zavarovalnic, elektropodjetij in številnih proizvodnih pod-
jetij ter organizacij v javni upravi. Med vsemi slovenskimi namestit-
vami varnostne opreme Check Point imajo približno 80-odstotni tr-
žni delež.

S & T SlovenIja

Genis osvajal nove kupce in partnerje

obiskovalci največjega sejma informacijskih tehnologij CeBIT le-
tos lahko spoznavajo tudi slovenske rešitve za digitalizacijo poslo-
vanja. Podjetje Genis je predstavilo brezpapirno nabavno poslova-
nje na inovativni poslovni platformi eGenDoc. Genisova nabavna pi-
sarna združuje programske module e-Pisarna, e-Pogodbe, e-naroči-
la in e-Računi. Kot je poudaril janko Štefančič, generalni direktor Ge-
nisa, je digitalizacija nabave med prioritetami industrije 4.0, saj gre 
za temeljno funkcijo, ki neposredno vpliva na dobičkonosnost po-
slovanja. Genisov nastop na CeBIT je poleg predstavitve potencial-
nim uporabnikom namenjen tudi iskanju novih partnerjev za trže-
nje in prodajo, tako za nemški trg kot tudi za preostale zahodnoe-
vropske trge.

CeBIT

Prihaja cunami raznovrstnih podatkov

v ljubljani je potekal SaS Data Management Roadshow. Glavna 
tema je bila upravljanje podatkov v dobi digitalne preobrazbe. Ta je 
privedla do velike količine različnih vrst podatkov. Po mnenju stro-
kovnjakov iz družbe SaS, vodilnega globalnega podjetja v napredni 
analitiki, ni cilj ustaviti njihovega toka, temveč ga obvladati. »Po oce-
nah strokovnjakov organizacije uporabljajo le 40 odstotkov podat-
kov. v dobi digitalne preobrazbe tako v ospredje prihajata sposob-
nost črpanja podatkov iz novih virov in njihova inovativna raba. na 
trgu zmagujejo podjetja, ki izkoriščajo zbrane in ustrezno obdelane 
podatke za ustvarjanje konkurenčne prednosti,« je dejal Brad Hat-
haway, regionalni vodja oddelka za upravljanje podatkov v podje-
tju SaS.

SaS DaTa ManaGeMenT RoaDSHow

Vse več domačih podje-
tij spoznava prednosti ra-
be dokumentnih siste-
mov. V poslovanje jih uva-
jajo v želji po zmanjšanju 
z dokumenti povezanih 
napak, večji urejenosti 
postopkov in povečanju 
učinkovitosti dela. Vse to 
jim v praksi pomaga pri-
dobiti dejanski pregled 
nad poslovanjem.

Številne dobre prakse in ureje-
na zakonodaja so pripomogle 
k pospešenemu uveljavljanju 
dokumentnih sistemov. Pa 
največje posebnosti niti ome-
nili nismo – sicer globalna sta-
tistika v tej kategoriji ne obsta-
ja, a čez palec bi lahko ocenili, 
da ima Slovenija glede na šte-
vilo prebivalcev relativno naj-
večje število proizvajalcev in 
ponudnikov dokumentnih sis-
temov. »Lahko bi celo rekli, da 
če znajo Nemci delati avtomo-
bile, znamo Slovenci delati do-
kumentne sisteme,« pravi Jan-
ko Štefančič, generalni direk-
tor podjetja Genis. Dodaja, da 
smo Slovenci svojevrsten fe-
nomen, saj smo v vrhu tudi z 
vidika urejenosti zakonoda-
je na tem področju, ne le po-
nudbe rešitev.

Podjetja čedalje bolj vedo, 
kaj želijo
Domači ponudniki doku-
mentnih sistemov zadnja le-
ta zaznavajo povečano pov-
praševanje, a hkrati opažajo, 
da imajo podjetja glede teh 
rešitev tudi konkretnejša pri-
čakovanja. Kar je zelo dob-
ro znamenje, saj pomeni, da 
so se o tem področju poučila 
in vedo, kaj želijo. Iz razme-
roma obsežne ponudbe zna-
jo izluščiti kompetentne po-
nudnike in jih tudi primerja-
ti med sabo.

»Slovenska podjetja zahte-
vajo več od povprečja in to tu-
di dobijo,« pravi Darko Jagari-
nec, strokovnjak za dokumen-
tne rešitve v družbi Avtenta. 
»Ponudnik mora danes dobro 
poznati raznovrstna okolja in 
panoge, saj mora v vsako pod-
jetje priti z izdelanimi konkret-
nimi idejami in rešitvijo, kako 

urediti njegove procese in do-
kumente, da bodo usklajeni s 
poslovnimi procesi in navada-
mi zaposlenih, čeprav se bo-
do morale te kje pač tudi spre-
meniti.«

Več motivov, a so vsi 
prepričljivi
Glavni razlog za uvedbo digi-
talnih sistemov in sistemov 
upravljanja vsebin je nava-
dno digitalizacija poslova-
nja, ki narekuje zasledovanje 
ciljev brezpapirnega poslova-
nja, večanja učinkovitosti za-
poslenih v pisarniških okoljih 
in konkurenčne prednosti. Za 
proizvodna in druga podjetja, 
predvsem tista, ki več poslu-
jejo s tujino, sta dobra spod-
buda k uvedbi sodobne rešit-
ve tudi elektronsko poslova-
nje in elektronska izmenjava 
dokumentov z dobavitelji in 
kupci. Sicer pa že samo sle-
denje načelom industrije 4.0 

in želja po več kot le zagota-
vljanju skladnosti z zakono-
dajo privedeta do zavedanja, 
da podjetje, ki si želi urejene-
ga poslovanja, potrebuje na-
ložbo v sistem, ki bo odpravil 
kupe papirja in ustrezno po-
vezal digitalne dokumente s 
poslovnimi procesi.

Svoje je vsekakor naredila 
tudi stroga zakonodaja. Nje-
no zaostrovanje na področju 
vodenja zakonsko predpisa-
nih postopkov, časa hrambe 
dokumentov, časovnega spre-
mljanja nastanka dokumentov 
in obvezna raba e-računov pri 
poslovanju s proračunskimi 
porabniki so pošteno dvignili 
zanimanje za dokumentne in 
podobne sisteme.

Dokumentni sistemi 
postajajo del drugih rešitev
»Medtem ko smo še pred leti v 
dokumentnem sistemu zaje-
mali predvsem vhodne raču-

ne in pošto, je zdaj njihova ra-
ba razširjena na vsa poslovna 
področja – proizvodnjo, pla-
če, kadrovske evidence, pro-
dajo, nabavo, potne naloge in 
druge dokumente. Dokumen-
tni sistem postaja sestavni del 
sistema ERP, kar v praksi po-
trjuje trženje rešitev ERP,« 
ugotavlja Simon Hegler, po-
močnik direktorja v podjetju 
Perftech.

Danes vsi trendi govorijo o 
digitalni dobi, digitalnem po-
slovanju in digitalni preobraz-
bi. Podjetja bodo zato malo-
dane prisiljena v uvedbo di-
gitalnega poslovanja in opus-
titev navad, ki so jih razvila v 
dobi papirnega poslovanja. V 
ospredje bodo stopile spre-
membe procesov, ki bodo 
podpirale elektronsko poslo-
vanje in delo z izključno elek-
tronskimi dokumenti.

»Vse več strank se odloča 
za rešitev v oblaku. Nekoč je 
bilo nepojmljivo, da bi podje-
tja svoje dokumente hranila 
drugje kot pri sebi, danes pa je 
to že popolnoma sprejemljivo 
in predvsem cenovno dosto-
pno. Na spletu meje med dr-
žavami ne obstajajo, zato mo-
ramo biti ponudniki rešitev in 
storitev globalno konkurenč-
ni,« meni Marko Zupančič, 
vodja ECM rešitev v podjetju 
Mikrografija.

Ponudniki računajo na 
novo evropsko uredbo
Prenovljena splošna evropska 
uredba o varstvu podatkov 
(GDPR) od organizacij zahte-
va, da vedo, kakšno vsebino 
hranijo, kje jo hranijo ter ka-
tere politike se nanjo nanaša-
jo. »Velik del zahtev v zvezi z 
ravnanjem z osebnimi podat-
ki lahko že danes uspešno za-
dovoljimo z uporabo primer-
nega dokumentnega oziro-
ma arhivskega sistema. Zago-
tavljanje skladnosti po ZVDA-
GA in ZVOP je bilo pri doma-
čih podjetjih že v preteklosti 
eno od meril pri izbiri ustre-
zne rešitve, v prihodnje pa bo 
le še večji motiv,« pravi David 
Habot, pomočnik direktorja 
za strateški razvoj in trženje v 
podjetju Mikrocop.

Nemci delajo avtomobile, 
Slovenci pa dokumentne sisteme
Glede na število prebivalcev ima Slovenija relativno največje 
število proizvajalcev in ponudnikov dokumentnih 

 " Skrbniki podatkov v podjetjih imajo letos pred sabo vrsto izzivov. 
Poskrbeti morajo, da bodo njihove organizacije s podatki ravnale 
skladno s precej strožjo uredbo GDPR, ki jo je sprejela evropska unija. 
Časa za vpeljavo obsežnih sprememb ni več veliko, le 14 mesecev.

 " »Uredba GDPR bo zahtevala vpeljavo različnih varnostnih me-
hanizmov v vse elemente informacijskih sistemov podjetij, kjer ta 
ustvarjajo zbirke osebnih podatkov svojih strank. Med njimi sta tudi 
brisanje in anonimizacija osebnih podatkov. Predvsem zadnji je zah-
tevnejši in lahko pomeni določeno težavo tudi za ponudnike doku-
mentnih sistemov,« pravi Mitja Starman, pomočnik direktorja za raz-
iskave, razvoj in tehnično podporo v podjetju Perftech. »vsekakor pa 
drži, da dokumentni sistemi omogočajo boljši nadzor nad rabo oseb-
nih podatkov, kar utegne podjetja dodatno prepričati o naložbah va-
nje,« še razlaga sogovornik.

Nova regulativa prinaša vrsto izzivov
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 " Dokumentni sistem

David Habot, pomočnik 
direktorja za strateški razvoj in 
trženje v Mikrocopu:
Velik del zahtev v zvezi 
z ravnanjem z osebnimi 
podatki lahko že danes 
uspešno zadovoljimo 
z uporabo primernega 
dokumentnega oziroma 
arhivskega sistema.

Janko Štefančič, generalni 
direktor Genisa:
Slovenci smo 
svojevrsten fenomen, 
saj smo v vrhu tudi 
z vidika urejenosti 
zakonodaje na področju 
dokumentnih sistemov.

Darko Jagarinec, strokovnjak za 
dokumentne rešitve v Avtenti:
Ponudnik mora v vsako 
podjetje priti z izdelanimi 
konkretnimi idejami in 
rešitvijo, kako urediti 
njegove procese in 
dokumente.

Simon Hegler, pomočnik 
direktorja v podjetju Perftech:
Medtem ko smo še pred leti 
v dokumentnem sistemu 
zajemali predvsem vhodne 
račune in pošto, je danes 
njihova raba razširjena na 
vsa poslovna področja.

Marko Zupančič, vodja ECM 
rešitev v Mikrografiji:
Na spletu meje med 
državami ne obstajajo, 
zato moramo biti 
ponudniki rešitev 
in storitev globalno 
konkurenčni.
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+ DOKUMENTNI SISTEM 

Predstavljajte si, da sre-
di kosila ugotovite, da ste 
pozabili pregledati poro-
čilo, ki ga boste potrebo-
vali na sestanku, kamor 
ste namenjeni. Se mora-
te vrniti v pisarno z vede-
njem, da boste zdaj na se-
stanek gotovo zamudili? 
Ali imate možnost, da do-
kument prikličete kar na 
svoj pametni telefon in si 
ob branju privoščite še ka-
vo?

Ni treba biti prodajalec na tere-
nu ali menedžer, da se znajde-
mo v situaciji, ko potrebujemo 
določen dokument takoj in tu. 
Ker je posel tekma, so včasih 
potrebni hitri odzivi, dostop 
do verodostojnih informacij 
pa le klik daleč.

Dokument ima za različne 
ljudi različen pomen
Resnica pa je, da ima vsaka ži-
va organizacija svojo sestavo 
in dinamiko. Izkaže se, da isti 
dokument lahko upravlja ve-
liko ljudi, vendar ima za vsa-
kega drug pomen. Poleg tega 
je zelo pomembna tudi pot – 
kam in do koga dokument po-
tuje. Delo z dokumenti v ele-
ktronski obliki je preprosto, 
hitrejše, bolj organizirano 

in stroškovno ugodno. Vse 
našteto in še mnogo več zna 
in zmore dokumentni sistem 
mDocs.

Rešitev mDocs omogoča 
upravljanje dokumentov na 
ravni celotne organizacije. 
Posamezen dokument je tako 
lahko dostopen različnim od-
delkom in večji skupini ljudi. 
Tudi skrb za nepooblaščeno 
dostopanje do posameznih do-
kumentov ali celotne skupine 
dokumentov je odveč. Pred za-
četkom uporabe rešitve, ali ce-
lo med uporabo, lahko namreč 
določite poimenske uporabni-
ške pravice na ravni posame-
znega dokumenta ali skupine 
dokumentov.

Podpora internim 
procesom
Dokumentni sistem mDocs je 
več kot rešitev za obvladova-
nje in deljenje dokumentov. 
Pomeni podporo internim 
procesom. Ni le strukturira-
no hranjenje dokumentov, je 
živ sistem, ki ima za cilj lažje 
in hitrejše odločanje ter ope-
rativno učinkovitost organi-
zacije. Če je vaša edina želja, 
da dokument spravite iz svo-
jega lokalnega okolja v okolje, 
kjer je dostopen več ljudem, 
potem lahko nalogo prepros-
to rešite s storitvami, ki so 
prosto dostopne na interne-
tu. Če pa želite certificirano 
storitev, ki vam ponuja zakon-

sko skladno obvladovanje do-
kumentov in jo je možno eno-
stavno integrirati tudi z dru-
gimi aplikacijami, ki jih vsak 
dan uporabljate, potem je do-
kumentni sistem mDocs vse-
kakor prava pot.

Popoln nadzor nad 
dokumenti
Kaj pravzaprav lahko prido-
bite z dokumentnim siste-
mom mDocs? Ponuja vam 
varen sistem, v katerem lah-
ko nastavite poimenske pra-
vice in natančno določite, ka-
teri uporabniki in koliko lah-
ko upravljajo dokumente. Z 
revizijsko sledjo boste imeli 
vpogled do vseh verzij doku-

menta in sprememb, vključ-
no s časovno oznako, kdaj 
je bila sprememba nareje-
na. Zagotavlja vam tudi po-
poln nadzor nad dokumen-
ti. Preprosto določite nalo-
ge, za katere želite, da jih za-
posleni opravijo nad določe-
nim dokumentom, in sprem-
ljajte življenjski cikel tega do-
kumenta vse do konca.

Standardizacija dela z do-
kumenti v mDocs toliko ure-
di delotok podjetja, da delo 
z dokumentacijo ne pomeni 
več časovne izgube in pos-
tane prednost, saj imate ne-
nadoma dostop do vseh in-
formacij na voljo kadarkoli 
(in kjerkoli, če imate rešitev 
v oblaku). Poskrbljeno pa je 
tudi za fizično dokumentaci-
jo, ki zaseda prostor na vaši 
delovni mizi. S storitvijo di-
gitalizacije se pretvorijo pa-
pirni dokumenti v digitalno 
obliko in uvozijo v dokumen-
tni sistem.

Modularnost in integracija
Tako zajet dokument je ma-
ksimalno uporaben za vse 
uporabnike v organizaci-
ji. Odstranjene so vse ovire 
dislociranosti in zagotovljena 
je dostopnost do dokumentov 
prek različnih spletnih brskal-

nikov ali mobilne aplikacije, 
kjerkoli in kadarkoli. Da pa 
dokumentni sistem lahko ras-
te s potrebami vaše organiza-
cije, sta pomembni modular-
nost in integracija. Funkcio-
nalnosti preprosto dodajate 
ali odvzemate glede na potre-
be organizacije. Dodatne mo-
dule uvajate, ko ste nanje prip-
ravljeni in ko jih boste potre-
bovali, brez pretiranega stre-
sa. Poskrbimo tudi za inte-
gracijo z rešitvami organiza-
cije, ki že obstajajo, kot tudi 
za možnost uvedbe elektron-
skega podpisovanja s kompo-
nento mSign kot zadnji korak 
k brezpapirni pisarni.

Obvladovanje papirja je 
postalo način razmišljanja
V podjetju Mikrografija, ki 
letos praznuje 25-letnico, je 
postalo obvladovanje papir-
ja način razmišljanja. Mno-
gim strankam so že pomagali 
pri urejanju in upravljanju po-
slovnih dokumentov. Njihove 
številne lastne rešitve rešujejo 
marsikatero ozko grlo v pro-
cesu upravljanja dokumentov. 
Njihove rešitve so certificira-
ne pri Arhivu Republike Slo-
venije, kar strankam zagota-
vlja dodatno raven zaupanja 
in varnosti.

Dokumentni sistem je veliko več 
kot le deljenje dokumentov
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 " Odločitev o 
vpeljavi DMS 
je strateška 
in pomeni 
veliko 
spremembo, 
vendar 
na koncu 
zagotavlja 
urejenost, 
ciljno 
vodenje in 
operativno 
učinkovitost 
organizacije.

Na sejmu CeBIT 2017, ki se 
bo končal jutri, je cela dvo-
rana rešitev posvečena di-
gitalizaciji poslovnih oko-
lij. V njej razstavlja tudi 
slovensko podjetje Gama 
System, ki predstavlja do-
kumentni sistem eDocs 5.

Brezpapirno poslovanje so 
med podjetji, ki štejejo več 
kot deset zaposlenih, v praksi 
uresničila le redka. Pa čeprav 
imajo za doseganje tega ide-
ala na voljo vrsto tehnologij, 
predvsem poslovne program-
ske opreme za upravljanje do-
kumentacije, e-pošte, financ, 
prodaje, nabave, trženja, lo-
gistike in razvoja.

Bolj zadovoljne stranke in 
večja varnost podatkov
Na sejmu CeBIT v hali 3 naj-
demo najrazličnejše digitalne 
pisarniške rešitve za uspeš-
no preobrazbo v brezpapirna 
okolja. Hala 3 je tako dom sis-
temov za upravljanje poslov-
nih vsebin in rešitev za digita-
lizacijo dokumentov. Nemško 
raziskovalno podjetje BITKOM 
je predstavilo raziskavo Digital 
Office Index, v kateri je 74 od-
stotkov anketiranih nemških 
podjetij potrdilo, da je upo-
raba programske opreme za 
digitalizacijo poslovanja pre-
cej izboljšala pisarniško de-

lo zaposlenih in pospešila ad-
ministrativne procese; 63 od-
stotkov vprašanih podjetij je 
odgovorilo, da je bila posle-
dica optimiziranih pisarniš-
kih procesov vidno večje za-
dovoljstvo strank, 51 odstot-
kov podjetij pa meni, da je di-
gitalizacija pisarniškega poslo-
vanja izboljšala varnost njiho-
vih podatkov.

Organizacija BITKOM pred-
stavlja tudi referenčni primer 
digitalnega pisarniškega oko-
lja ter nabor ustreznih tehno-
logij in orodij za upravljanje 
dokumentov, mobilno sode-
lovanje in komunikacijo, avto-
matizacijo pisarniških proce-
sov, oblačno arhiviranje pa tu-
di napredne sisteme za zajem 
in izpis dokumentov.

Slovenska inovacija za 
upravljanje dokumentov
V isti hali prek svojega nem-
škega partnerja razstavlja tu-
di slovensko podjetje Gama 
System. Obiskovalce vabi z 
inovativnim dokumentnim 
sistemom naslednje genera-
cije eDocs 5. Čeprav gre za ce-
lostno rešitev upravljanja vse-
bin v poslovnih okoljih, prep-
riča s preprostim in popolno-
ma prilagodljivim uporab-
niškim vmesnikom ter mo-
žnostmi učinkovitega sode-
lovanja.

»Ljudje včasih težko razu-
memo dva koraka naprej, za-
to radi posegamo po prever-
jenih rešitvah v prepričanju, 
da pri tem najmanj tvegamo. 
Največkrat niti ne pomislimo, 
da se s tem odpovedujemo ra-
zvojnemu preboju,« je povedal 
Marko Šobota, direktor podje-
tja Gama System. Dodal je, da 
so preverjene rešitve razširje-
ne in veliko ponudnikov tradi-
cionalnih dokumentnih siste-
mov stranke prepričuje, da je 
to prava izbira. »S poslovnega 
vidika pa je to največkrat naj-
slabše, kar lahko podjetje sto-
ri,« je dejal sogovornik in do-
dal, da tradicionalni doku-
mentni sistemi delajo razli-
ko le proti tistim poslovnim 
subjektom, ki še vztrajajo pri 
papirju, novi poslovni izzi-
vi pa potrebujejo rešitve no-
ve generacije. Sodobne rešit-
ve spreminjajo tradicionalne 
koncepte, saj je v ospredju za-
nimanja uporabnik, in ne vr-
sta dokumenta.

Gama System bo nove upo-
rabnike v tujini iskala tudi z re-
šitvijo eArchive, ki je zasno-
vana za optimizacijo proce-
sa shranjevanja velikega šte-
vila dokumentov ter podpira 
preverjanje digitalnega pod-
pisa dokumentov, časovno ži-
gosanje in množično arhivira-
nje elektronskih dokumentov.

CeBIT napovedal slovo 
papirju v poslovnih okoljih 



22 Oglasna prilOga www.finance.si 
Četrtek, 23. marca 2017, št. 57

KOLEDAR DOGODKOV

OD 23. mARcA  
DO 30. ApRiLA
Navedeni so naziv in 
opis, organizator, mes-
to, datum in kraj do-
godka ter spletna stran 
za dodatne informa-
cije.

ROSUS 2017, 12. strokov-
na konferenca o računal-
niški obdelavi slik in njeni 
uporabi v Sloveniji, Fakul-
teta za elektrotehniko, ra-
čunalništvo in informati-
ko, prostori FERI, Maribor, 
23. marca (rosus.feri.um.si/
rosus2017/)
Enterprise Connect 2017, 
mednarodna konferenca 
in razstava na temo pod-
jetniških telekomunika-
cij, UBM TechWeb, Orlan-
do, 27.–30. marca , Gaylord 
Palms Convention Center 
(www.enterpriseconnect.
com/orlando)
DIR 2017 (Dnevi indu-
strijske robotike), Lju-
bljana, dogodek, namenjen 
predvsem študentom, Fa-
kulteta za elektrotehniko, 
Ljubljana, 27.–31. marca 
(www.dnevirobotike.si)
Energetska učinkovitost 
v industriji, predstavitev 
najnovejših nemških teh-
nologij s področja digita-
lizacije energetike v okvi-
ru industrije 4.0 ter tren-
dov v Nemčiji in Sloveniji, 
Ljubljana, 28. marca , Ho-
tel Four Points by Sheraton 
(slowenien.ahk.de)
TV Connect 2017, vodili 
svetovni dogodek na temo 
tehnologij in rešitev pove-
zane zabave, Informa, Lon-
don, 28.–30. marca , ExCel 
(tvconnectevent.com)
Kako tržiti in prodajati 
hiperpovezanim informi-
ranim kupcem, seminar, 
FrodX, Ljubljana, 29. mar-
ca , Hotel Lev (frodx.com/
inbound-marketing)
LOPEC 2017, mednarodni 
sejem za industrijo digital-
nega tiska, Messe München, 
München, 29. in 30. marca , 
Messe München (www.lo-
pec.com)
IT PRO 2017, IT-sejem za 
strokovnjake, easyFairs, 
Helsinki, 29. in 30. mar-
ca , Helsingin Messukeskus 
(www.easyfairs.com)
IDC IT Security, dogodek o 
informacijski varnosti, Beo-
grad, 4. aprila , Crowne Pla-
za Belgrade  
(idc-adriatics.com)
Dan slovensko-nemške-
ga gospodarstva, dogodek 
na temo Smart Business & 
Smart People s podelitvijo 
nagrad nemškega gospodar-
stva, Slovensko-nemška go-
spodarska zbornica, Bled, 5. 
aprila , Poslovna šola IEDC 
(slowenien.ahk.de/sl/dan- 
gospodarstva)
Oskrbovalne verige v zna-
nosti in praksi 2017, med-
narodni poslovno-logistič-
ni kongres na temo »Digita-
lizacija – danes konkurenč-
na prednost, jutri pogoj za 
obstoj«, Slovensko logistič-
no združenje in Planet GV, 

Portorož, 5.–7. aprila , GH 
Bernardin (www.logisticni-
kongres.si)
HEK.SI , konferenca etič-
nega hekinga, Palsit, Lju-
bljana, 6.–7. aprila , Gospo-
darsko razstavišče (www.
hek.si)
CITE 2017 (China Informa-
tion Technology Expo), se-
jem IKT v organizaciji mini-
strstva za industrije in IT Ki-
tajske in vlade mesta Šen-
zen, Organizing Commi-
ttee of CITE, Šenzen, 9.–11. 
aprila, Shenzhen Conventi-
on & Exhibition Center (eng.
citexpo.org)
Imagina Dental 2017, 
evropski dogodek na temo 
digitalnega (3D in CAD/
CAM) zobozdravstva, Mo-
naco Mediax, Monako, 13.–
15. aprila , Monte-Carlo Bay 
Hôtel (www.imagina.mc)
Dnevi slovenske infor-
matike 2017, 24. konferen-
ca pod geslom »Ustvarja-
mo prihodnost priložnos-
ti«, Slovensko društvo in-
formatika, Portorož, 11. 
in 12. aprila , GH Bernar-
din (www.drustvo-informa-
tika.si)
International SAP Confe-
rence for Utilities, konfe-
renca na temo SAP-jevih re-
šitev za javne storitve (na 
področju elektrike, plina, 
vode), T.A. Cook Conferen-
ces in SAP, Lizbona, 28.–
30. marca , Lisbon Congress 
Center (uk.tacook.com)
SMT Hybrid Packaging 
2017, vodilni sejem in kon-
ferenca o sistemski integra-
ciji v mikroelektroniki, Me-
sago Messe Frankfurt, Nür-
nberg, 16.–18. aprila, Mes-
sezentrum NürnbergMes-
se (www.smthybridpacka-
ging.com)
NAB Show 2017, tehnologi-
je nove generacije v svetu 
medijev in zabave, National 
Association of Broadcasters 
(NAB), Las Vegas 22.–27. 
aprila, Las Vegas Conven-
tion Center (www.nabshow.
com)
Inspire 2017, 11. konfe-
renca strokovnjakov, par-
tnerjev in strank podjetja 
Lexmark Enterprise Softwa-
re, Lexmark, Nashville, 23.–
26. aprila , Music City Cen-
ter (inspire.lexmark.com)
Hannover Messe 2017, naj-
večji svetovni sejem teh-
nologij, Hannover, 24.–
28. aprila , Deutsche Mes-
se (www.hannovermesse.
de/home)
Windays 2017, poslovno-
-tehnološka konferenca 
uporabnikov Microsofto-
ve opreme, največji IKT-do-
godek na Hrvaškem, Micro-
soft Hrvaška, Poreč, 25.–
28. aprila , Otok sv. Nikola 
(www.windays.hr)
I DC C IO Summit 2017, 
konferenca, namenje-
na direktorjem informati-
ke največjih podjetij, IDC, 
Praga , 27. aprila , Czech 
National Bank (idcciosum-
mit.com)

Gregor potočar, ki SAp Slo-
venija vodi dobrega pol le-
ta, napoveduje širitev v 
nove poslovne segmente, 
predvsem v bančništvo, 
zavarovalništvo in javni 
sektor. med drugim po av-
strijskem vzoru pripravlja-
jo poseben sistem za slo-
venske občine.

 " Kako se je SAP znašel v 
fazi digitalne preobrazbe? 
Kakšno podjetje postaja?
SAP se preoblikuje v ponudni-
ka poslovnih rešitev širokega 
spektra, ki so uporabnikom 
dosegljive na njihovi strojni 
opremi, v oblaku ali pa v hibri-
dnem modelu. Produktni port- 
felj, kjer je osrednji člen nova 
generacija ERP S/4 Hana, kom-
biniramo s ponudbo v zadnjih 
letih prevzetih podjetij, kjer 
ima osrednjo vlogo oblačni trio 
Hybris, Sucess Factors in Ariba.

 " Včasih je veljalo, da je po-
slovna programska oprema 
SAP primerljiva z mercede-
som. Zadnja leta pa poudar-

SAP se preoblikuje v ponudnika 
poslovnih rešitev širokega spektra

iNTERVJU: Gregor potočar, direktor SAp Slovenija, predstavlja načrte na globalni ravni in v Sloveniji

Strategija narekuje širitev v nove 
poslovne segmente, predvsem v 
bančništvo, zavarovalništvo in 
javni sektor.

jate, da SAP cilja na podjetja 
vseh velikosti. Ste se spreme-
nili v golfa?
Zmotno je povezovati SAP s pre-
stižem, ta primerjava velja iz-
ključno za visoko kakovost teh-
nologije in izjemne možnosti im-
plementacije. To sta še vedno na-
ši najmočnejši primerjalni pred-
nosti, ki ju danes prek oblačne-
ga poslovnega modela zagota-
vljamo podjetjem vseh velikos-
ti. Lahko bi celo dejali, da je ob-
lak poslovnemu svetu prinesel 
nekakšno tehnološko ravnotež-
je, seveda tistim, ki v oblačne teh-
nologije vlagajo.

 " Krmilo slovenske podru-
žnice ste prevzeli lani. Kako 
vam je všeč nova vloga?
Zelo in vsak dan bolj. Delati pri 
tako zanimivih projektih in 
spoznavati poslovno odličnost 
slovenskih SAP-jevih strank od 
blizu je poseben privilegij. Na 
voljo imam izredne strokovnja-
ke in napredne poslovne rešit-
ve, navdušuje me jasna usmer-
jenost podjetja. Celotna orga-
nizacija je prilagojena temu, 

Čeprav ima sejem ceBiT, 
ki se bo končal jutri, veči-
noma poslovno noto, so 
organizatorji v halo 8 str-
pali številne ideje in re-
šitve, ki kažejo, da uteg-
ne biti digitalni svet veli-
ka pustolovščina. Navide-
zna resničnost, humano-
idni roboti, človeške ko-
lonije na marsu ter ume-
tna inteligenca vseh vrst 
in oblik so le nekatere iz-
med rešitev, ki burijo do-
mišljijo.

Digitalizacije ne zanima zgolj 
posel, temveč tudi premika-
nje meja mogočega. Čeprav so 
mnogi v Hannover pripotova-
li predvsem s poslovnimi na-
meni, si je vsekakor splačalo 
najti uro ali dve časa za obisk 
hale 8, kjer razstavljajo digi-
talni kreativci in vizionarji. V 
njej je veliko idej in vizij, kako 
naj bi bila videti naša digitalne 
prihodnost.

Znanstveniki, ki hodijo po 
robu in si upajo stopiti tudi 
čezenj
Profesor Hiroši Išiguro, direk-
tor laboratorija za inteligentno 
robotiko na univerzi v Osaki, je 
že eden izmed norih znanstve-
nikov mednarodnega slovesa. 
Na sejmu CeBIT nastopa sku-
paj s svojim robotskim dvojni-
kom. Androidnega robota kr-

mili prek interneta s posebnim 
vmesnikom, ki prepozna gibe, 
napredna programska oprema 
s sintetizatorjem govora pa po-
skrbi, da se robot giblje in govo-
ri presenetljivo podobno kot 
profesor Išiguro.

Nizozemski podjetnik Bas 
Lansdorp je vizionar druge 
sorte. Je soustanovitelj ene-
ga najbolj navdihujočih in tu-
di najbolj kontroverznih pro-
jektov na področju vesoljske 
industrije. Cilj projekta Mars 
One je na Marsu do leta 2027 
vzpostaviti stalno človeško ko-
lonijo. Takšno, ki bo v habitatu 
rdečega planeta lahko prežive-
la dlje časa in se ne bo vrnila na 
Zemljo.

Digitalno bo dobilo okus
Adrian David Cheok, profe-
sor s področja prodornega ra-
čunalništva na mestni univer-
zi v Londonu in direktor labo-
ratorija mešane resničnosti v 
Singapurju, si je postavil zani-
mivo vprašanje, ali je mogoče 
vplivati na naše brbončice in 
jih prevarati, da bi okus bro-
kolija zamenjale z okusom čo-
kolade. Ugotovil je, da je mo-
goče s spreminjanjem frekven-
ce električnega toka para elek- 
trod, ki sta povezani na naše 
telo, povzročiti, da jezik dru-
gače dojema okus. Kakšna bi 
bila praktična uporaba take 
rešitve? Cheok bi rad virtual-
ni hrani poleg upodobitve dal 

tudi okus oziroma informaci-
jo o okusu.

prepovejmo robote ubijalce
V okviru poglobljenih preda-
vanj pa smo prisluhnili Tobyju 
Walshu, avstralskemu strokov-
njaku s področja umetne inteli-
gence. Walsh je že pred časom 
sprožil peticijo, s katero se za-
vzema za absolutno prepoved 
avtonomnega orožja oziroma 
robotov ubijalcev, ki si jih že-
lijo tako rekoč vse vojske tega 
sveta. Walsh poziva k strogi re-
gulativi in zakonodaji, ki naj bi 
poskrbeli, da bo umetna inte-
ligenca v prihodnje uporablje-
na zgolj za izboljšanje naših živ-
ljenj, ne pa za njihovo jemanje.

Pustolovščine digitalne prihodnosti 
na sejmu CeBIT 2017
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 " Japonski profesor Hiroši Išiguro je nastopal z robotskim dvojnikom.
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BREZPAPIRNO 
POSLOVANJE 
je pravi korak 
v smeri 
digitalne 
preobrazbe

Zagotovite si varnost, preglednost 
in nadzor nad dokumenti, 
ki nastopajo v poslovnih procesih 
znotraj vaše organizacije in 
v mreži poslovnih partnerjev.

Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., Stegne 19, SI-1000 Ljubljana

SAP se preoblikuje v ponudnika 
poslovnih rešitev širokega spektra

INTERVJU: Gregor Potočar, direktor SAP Slovenija, predstavlja načrte na globalni ravni in v Sloveniji

da v najkrajšem možnem času 
strankam predlaga in uvede 
zanje najprimernejše tehnolo-
ške rešitve, pa naj gre za še ta-
ko kompleksen izziv. Na naši 
tehnologiji namreč delujejo iz-
redno kompleksni sistemi, kot 
so davčne blagajne na Fursu, ki 
so postale najboljši IT-projekt 
v javni upravi v letu 2016. Po-
tem so tu še Gorenje, Telekom 
Slovenije, Krka, Slovenske že-
leznice, Javni holding Ljublja-
na, Luka Koper in mnoga dru-
ga uspešna podjetja. To je veli-
ka odgovornost in prostora za 
napake ni. Raven zaupanja v 
našo tehnologijo in partnerske 
storitve je izredno visoka. Vseh 
40 zaposlenih v SAP Slovenija 
in več kot 200 SAP-strokovnja-
kov v slovenskih partnerskih 
podjetjih se mora zelo potru-
diti, da to zaupanje upraviči.

 " Kaj vam v vlogi direktorja 
pomeni največji izziv?
Poseben izziv je kombinirati 
rast in preobrazbo, saj gre za 
precej različni področji, ki zah-
tevata tako hitre odločitve kot 

tudi dolgoročne aktivnosti, ki 
bodo zagotovile gladek prehod 
v oblačni svet.

 " Kakšna je sicer SAP-jeva 
poslovna strategija?
Strategija narekuje širitev v no-
ve poslovne segmente, pred-
vsem v bančništvo, zavaro-
valništvo in javni sektor. Pro-
duktno pa prodajno strategi-
jo uresničujemo na področjih 
nove generacije sistemov ERP 
in oblačnih rešitev, tako inter-
no kot tudi s partnerji.

 " Kakšni so načrti v Slove-
niji?
Močno bomo pospešili tem-
po na področju produktne li-
nije Hybris, po kateri je ze-
lo veliko povpraševanje, saj 
pokriva vse potrebe, ki jih 
prinaša k stranki usmerjen 
del digitalne transformaci-
je. Zelo povečujemo zmoglji-
vosti partnerskega kanala na 
področju kadrovskih reši-
tev na platformi Success Fac- 
tors, ki je po mnenju analitič-
nih podjetij Gartner, IDC in For-

rester najnaprednejša platfor-
ma za upravljanje človeških vi-
rov na svetu. Številne reference 
imamo tudi v Sloveniji.

 " Včasih je veljalo, da veči-
na IT-velikanov išče pred-
vsem stranke v javni upra-
vi, SAP pa je stavil na indu-
strijo. Zdaj se govori, da že-
lite v SAP Slovenija med svo-
je stranke pridobiti tudi slo-
venske občine. Kako se bos-
te tega lotili?
Izrazit industrijski poudarek 
je bil slovenska posebnost, saj 
uspešna slovenska podjetja ne 
želijo pretirano eksperimen-
tirati z razvojem lokalnih re-
šitev po naročilu, kar preveč-
krat srečamo v slovenskem 
javnem sektorju. V tujini ima 
SAP izredno uspešne posta-
vitve v javnem sektorju, kjer 
prek naših rešitev celostno up-
ravljajo države, občine, mesta 
in zdravstvene ustanove. Eden 
od takšnih primerov je avstrij-
ski sistem GeOrg, prek katere-
ga vse občinske procese in po-
slovanje vodi že več kot 800 

občin. Gre za javno-zasebno 
partnerstvo, kjer iz podatkov-
nega centra v Gradcu avstrij-
skim občinam omogočajo upo-
rabo njim prilagojenega siste-
ma SAP ERP v najemnem mo-
delu, pri katerem se višina na-
jemnine oblikuje glede na šte-
vilo prebivalcev. Občine prek 
sistema GeOrg upravljajo jav-
ne finance, davke, evropske 
subvencije, komunalne stori-
tve, nepremičnine, katastrske 
podatke, register prebivalcev, 
civilne statuse prebivalcev, tu-
ristične dejavnosti, gradbene 
projekte in mnoge druge sto-
ritve, ki jih potrebuje sodob-
na občina. Za naših 212 občin 
bomo s slovenskimi partner-
ji oblikovali podobno, sloven-
skim posebnostim prilagoje-
no ponudbo.

 " Kakšen odziv pričakujete?
Verjamem, da bomo uspešni, 
saj je spekter storitev izjemen, 
prilagodljiv najemni model 
pa omogoča sanacijo lastnega 
upravljanja tudi finančno šib-
kim občinam.

 " SAP je lani ustvaril 22 milijard evrov prihodkov, kar je sedem 
odstotkov več kot predlanskim. Dobiček iz poslovanja se je pove-
čal za 20 odstotkov in je znašal 5,12 milijarde evrov. To je bilo za 
SAP že sedmo zaporedno leto rasti.

 " SAP je v zadnjih letih opravil nekaj večjih prevzemov podjetij, 
kot so Concur, Ariba, Success Factors in Hybris, ki so razvijala naj-
boljše platforme in produkte za posamezne poslovne sektorje in 
so zdaj del celovitega portfelja SAP. V prihodnje se SAP dodatno 
usmerja v internet stvari, strojno učenje, umetno inteligenco in 
tehnologijo blockchain.

 " Skupni letni prihodki podjetja SAP Slovenija so se poveča-
li za dva odstotka. Največjo, več kot 100-odstotno rast, so doseg-
li z inovativno platformo SAP Hybris, ki zagotavlja digitalno pre-
obrazbo trženja in prodaje ter postavlja kupca v središče poslov-
nega procesa in s tem omogoča podjetjem nove poslovne mode-
le. Na področju poslovne analitike, ki postaja središče odločanja 
podjetij, ki velike količine podatkov spreminjajo v poslovne odlo-
čitve, pa so dosegli 50-odstotno rast.

 " SAP bo v prihodnjih petih letih vložil dve milijardi evrov v ra-
zvoj interneta stvari. Med drugim so razvili nov portfelj interneta 
stvari SAP Leonardo.

 " Konec marca letos bodo izdali različico svoje platforme SAP 
Cloud za iOS in s tem omogočil razvijalcem dostop do vseh pot-
rebnih orodij za razvijanje poslovnih aplikacij za iphone in ipad.

 " SAP in Google sta napovedala partnerstvo, tako da bo platfor-
ma za poslovanje SAP HANA dostopna v Googlovem oblaku.

SAP lani zrasel  
sedmo leto zapored


