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VROČE 
TEHNOLOGIJE 
ZA DIGITALNO 
TRANSFORMACIJO
V prvem delu prispevka 
smo govorili o spletnih 
in mobilnih aplikacijah. 
V drugem delu se bomo 
posvetili API-jem, storitvam 
in »cloudifikaciji«. 

RES POTREBUJEMO BIG DATA?
Ob pogovorih z raznimi slovenskimi IT- in 
drugimi strokovnjaki o trendu Big Data je večina 
podobnega mnenja: »Ne potrebujemo, nimamo 
dovolj podatkov.« 
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POSTOPKI 
DOLGOROČNE 
ELETRONSKE 
HRAMBE
V JAVNEM 
SEKTORJU
Zaradi vedno bolj 
intenzivnega elektronskega 
poslovanja v organizacijah 
javnega sektorja, pri 
katerem nastaja vedno večja 
količina arhivskega gradiva 
v elektronski obliki, ki ga je 
treba tudi varno dolgoročno 
hraniti in arhivirati, se 
je izkazala potreba po 
vzpostavitvi slovenskega 
javnega elektronskega arhiva.
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KAKO Z O365
PRIHRANIMO ČAS 
IN DENAR
V zadnjih letih je 
Microsoftova ponudba O365 v 
oblaku »dozorela«. Verjetno 
ni veliko bralcev, ki ne bi 
vsaj bežno poznali O365. Vse 
več podjetij (tudi v Sloveniji) 
razmišlja, ali bi (in kdaj) 
preselili svojo elektronsko 
pošto v O365. 
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intervju
IT kot strateška funkcija

izvršni direktor informacijske tehnologije,
Adriatic Slovenica

AdriAtic SlovenicA (AS) je drugA nAjvečjA zAvArovAlnicA v Sloveniji. 
goSpod Šimec, v čem Se po vAŠem mnenju AS rAzlikuje od oStAlih 
zAvArovAlnic?

Razliko najdemo že v ponudbi zavarovalnice, smo namreč edina zavarovalnica v 
Sloveniji, ki ponuja tako premoženjska, življenjska, pokojninska kot zdravstvena 
zavarovanja. Tako ponujamo celovit krog varnosti, ki ga prilagajamo trenutnim 
življenjskim okoliščinam zavarovancev. Poleg tega je AS prva in edina zavarovalnica, 
ki je doslej uspešno združila dve zavarovalnici, in to kar dvakrat: leta 2005 
Adriatic in Slovenico ter nekaj let kasneje tudi KD Življenje. V zavarovalnici imamo 
torej izkušnje, kako najbolj optimalno združiti dva IT-svetova, kako izkoristiti 
sinergijske učinke in, ne nazadnje, kako izvesti konsolidacijo in integracijo ljudi 
ter informacijskih rešitev tako, da se vsi vpleteni počutijo zmagovalci in sprejmejo 
skupno organizacijsko kulturo. 

Edi Šimec je univ. dipl. inž. računalništva in kar kmalu po zaključenem študiju je zajadral v 
zavarovalniške vode. Najprej je delal v zavarovalnici Generali d. d., kjer je od vsega začetka 
sodeloval pri postavljanju informacijske podpore v podjetju in tako podrobno spoznal 
poslovne procese zavarovalnice. Leta 2001 je prevzel vodenje oddelka, odgovornega za 
poslovne informacijske sisteme. 

Delovno mesto izvršnega direktorja področja IT je nastopil v zavarovalnici Adriatic Slovenica 
leta 2006. Poleg vodenja področja IT je vodil tudi projekt uvajanja novega zalednega 
informacijskega sistema in leta 2007 prevzel še vodenje sektorja organizacije.  

Ob reorganizaciji družbe leta 2014 se je sektor organizacije izločil s področja IT in se 
priključil novemu timu projekti in procesi, Edi Šimec pa je ohranil vodenje področja IT, kjer 
sta se ob klasičnih IT-timih oblikovala tudi tim zavarovalno-informacijskih tehnologov ter tim 
poslovnega obveščanja. 

Z letom 2014 je prevzel tudi vlogo svetovalca izvršnih direktorjev/vodstva za koordinacijo 
področja IT v skupini KD.

Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo, 
tako da aktivno soustvarja strategije.

EDVARD ŠIMEC

AlenkA ŠTefAnIč 
SPlIchAl
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intervju

kAko je, iz zornegA kotA it, delAti v zAvArovAlnici, ki veljAjo zA bolj kon-
ServAtivne, kAr Se tiče uporAbe novih tehnologij?

Najprej bi poudaril, da v AS-u vodstvo IT vidi kot strateško funkcijo in ji namenja 
ustrezno težo. Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo, tako da aktivno 
soustvarja strategije. S tem smo zagotovili tudi usklajenost IT-ja s strateškimi 
cilji družbe. Sicer zavarovalnice praviloma nismo prve, ki uvajamo neko novo 
tehnologijo, a trende redno spremljamo. Če ocenimo, da prinašajo korist tako 
podjetju kot tudi našim strankam, pa jih vključimo tudi v naše okolje, ker želimo 
biti sodobna, tehnološko napredna zavarovalnica.

kAkŠne izzive, poSlovne in tehnoloŠke, imAte v AdriAticu Slovenici?

Vedno več beremo in poslušamo o digitalizaciji, o digitalnih zavarovalnicah. Tudi 
naša zavarovalnica je postavljena pred vprašanje, kaj je to digitalna zavarovalnica. 
Vemo, da smo v Sloveniji še zelo tradicionalni, da si naše stranke želijo osebnega 
stika z našim pooblaščencem. Po drugi strani informacije vse bolj pogosto 
pridobivajo preko svetovnega spleta, se obračajo na nas preko klicnega centra in 
raznih elektronskih komunikacijskih poti. Izziv, pred katerim torej smo, je, kako 
v naše poslovanje vpeti »primesi« digitalnega in ohraniti osebni stik s stranko.

koliko po vAŠem mnenju it kot podporA poSlovAnju priSpevA k 
prihodkom podjetjA?

Merjenje poslovne vrednosti IT je tudi v našem podjetju vedno bolj aktualno. 
Zrcali se v poslovni vrednosti projektov, ki jih v družbi izvajamo. Zdaj skoraj ni 
več projekta, ki ne bi temeljil na informacijski tehnologiji. Tako preko projektov 
opazujemo, kako informatika vpliva na zmanjšanje stroškov, povečanje donosnosti 
in produktivnosti, povečanje prihodkov … Med neotipljivimi, a pomembnimi 
koristmi, najdemo denimo povečanje ugleda organizacije in višjo kakovost 
informacij.

Se mordA Še Spomnite, kAkŠne izzive Ste imeli, ko Ste zAčenjAli kAriero v 
it, in kAkŠni So izzivi dAneS? kAj vAS žene nAprej?

Svojo pot v IT sem začel pred 22 leti, ko se je ravno začel 
pojavljati internet. V tistih časih informacijska tehnologija 
dejansko še ni bila tako razširjena, kot je zdaj, in je bilo 
podjetjem z uporabo ustreznih informacijskih rešitev lažje 
doseči konkurenčno prednost. 

Danes, ko je informacijska tehnologija na voljo vsem, pa je 
postala prej pogoj kot samoumevna konkurenčna prednost. 
Vse večjo pozornost namenjamo tveganjem, povezanimi z IT, 
vedno bolj ključno pa je tudi ocenjevanje poslovne vrednosti 
IT. Ali nam IT lahko zagotovi tudi konkurenčno prednost, pa 
je morda najbolj odvisno od tega, ali vodstvo družbe vidi IT 
kot strateško funkcijo in ali ji namenja ustrezno težo. 

Informacijska tehnologija v rokah 
ljudi, ki razumejo njen pomen in ki jih 
vodijo prave vrednote, je danes lahko 
strateško orodje ne le za boljše poslovne 
rezultate, temveč tudi za boljši jutri 
vseh nas. Osebno vidim največji izziv 
v etični uporabi tehnologije, za kar je 
potrebna velika mera inovativnosti 
in kreativnosti. Pomembno je, da se 
ne navdušujemo le nad številnimi 
možnostmi, ki nam jih prinaša IT, 
temveč da smo pozorni in občutljivi tudi 
na to, kako se IT v praksi uporablja ter v 
kakšen namen. 



07infosrc 82 i MAJ 2016

kAtere it-trende Ste kot podjetje uvedli v 
zAdnjem letu Ali dveh?

V zadnjih dveh letih smo se med drugim zelo aktivno 
posvečali podatkovnemu rudarjenju. Tako smo se že leta 
2014 preizkusili na področju odkrivanja goljufij zdravstvenih 
zavarovanj, lani pa smo pripravili rešitev za t. i. mlinček oz. za 
pospeševanje prodaje. Letos sta zaživela nova portala za naše 
zavarovance: splošni MojAS in tudi namenski – pokojninski. 
Glede na organiziranost tima IT poskušamo v zadnjem 
času pokriti dva modela delovanja IT: model, ki zagotavlja 
zanesljivost, in tudi model, ki omogoča agilnost ter hitro 
prilagajanje poslovnemu okolju. Seveda se spogledujemo tudi 
z izzivi, ki jih prinaša API-ekonomija.

kAkŠnA bo zAvArovAlnicA AdriAtic SlovenicA jutri?

Ne glede na to, kakšna bo zavarovalnica jutri, bo še naprej 
skrbela za varnost svojih zavarovancev. Od prvih začetkov 
zavarovalne dejavnosti, ki segajo v leto 1700 pr. n. š. v čas 
zakonodaje kralja Hamurabija, lahko najdemo določila o 
delitvi nevarnosti zaradi roparskega napada na karavane, pa 
do današnjega dne, se je seveda način izvajanja dejavnosti 
bistveno spremenil, a poslanstvo je ostalo isto. Z vidika 
informacijske tehnologije bomo seveda sledili trendom in jih 
smiselno vključevali v poslovanje. Eden izmed naših ciljev je, 
da bi s pomočjo novih tehnologij, kot sta recimo podatkovno 
rudarjenje in uporaba BigData, še bolje spoznali potrebe 
zavarovancev, da bi okrepili in poenostavili komunikacijo z 
našimi strankami, pri čemer želimo v čim večji meri izkoristiti 
vse komunikacijske kanale, ki so danes na voljo.

»Izziv, pred katerim torej smo, je, 
kako v naše poslovanje vpeti 

»primesi« digitalnega in ohraniti 
osebni stik s stranko.«



izpostavljam
o

Vroče tehnologije za digitalno 
transformacijo

DR. MATJAŽ B. JURIč

Storitve in njihovi API-ji postajajo ključni vezni člen med spletnimi in mobilnimi 
aplikacijami ter zalednim poslovnim informacijskim sistemom. API-ji igrajo pri 
tem ključno vlogo, saj predstavljajo vrata, ki omogočajo hiter in učinkovit dostop 
do virov v poslovnem informacijskem sistemu, ki so običajno težko dostopni, skriti, 
slabo poznani ter do katerih imajo dostop samo pooblaščeni ljudje z oddelka IT. 

API-ji poleg tega predstavljajo horizontalne gradnike in s tem spodbujajo h 
konsolidaciji poslovne logike. Nekateri to imenujejo tudi razbijanje silosov. Z 
ustreznim upravljanjem API-jev namreč dosežemo konsolidacijo in ponovno 
uporabo poslovne logike ter preprečimo, da bo vsaka rešitev svoj silos oz. svoj 
steber, ki bo vključeval vse – od uporabniškega vmesnika preko poslovne logike 
do podatkovne baze. 

Uporaba API-jev je tukaj ključnega pomena. Ne samo, da API-ji pohitrijo razvoj, 
saj omogočajo uporabo funkcionalnosti, ki že obstajajo, API-ji nas vodijo v smer 
razvoja kompozitnih aplikacij oz. sestavljanja aplikacij, s čimer pomembno 
skrajšajo čas razvoja. 

V tem smislu API-ji predstavljajo vezni člen med »back-end«-om in »front-
end«-om ter s tem osnovo pomembne vrednostne verzije – verige med razvijalci 
sodobnih spletnih in mobilnih rešitev ter tradicionalnim poslovnim informacijskih 
sistemom v ozadju.
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2. Del

V prvem delu prispevka smo govorili o spletnih in mobilnih 
aplikacijah. V drugem delu se bomo posvetili API-jem, 

storitvam in »cloudifikaciji«. 

STORITVE IN UPRAVLJANJE API-JEV

08

Razvoj API-jev pa je neposredno povezan tudi z njihovim upravljanjem – API 
Management-om. Kot smo že povedali zgoraj, razvoj API-jev ni trivialna naloga. 
Razviti API-je, ki bodo prilagojeni novi generaciji spletnih in mobilnih aplikacij, 
različnim scenarijem uporabe, API-je, ki bodo robustni, skalabilni, varni, ki bodo 
omogočali različne nivoje dostopa (razvijalcev zunaj podjetja, partnerjev, znotraj 
podjetja itd.), ki bodo sposobni verzioniranja, analitike uporabe in tako naprej, 
zahteva ključna znanja in kompetence.

API-ji so nova platforma, vmesnik 
med odjemalci na eni strani 

in back-end sistemi na drugi 
strani. Vmesniki, ki so dizajnirani 

in prilagojeni novim izzivom ter 
potrebam.



SlIkA 2: lASTnoSTI SoDoBnIh API-JeV

Slika 2 prikazuje ključne lastnosti sodo-
bnih API-jev, ki jih je treba nasloviti.

Vzpostavitev API-jev je naloga vsakega 
podjetja in ni neposredno povezana 
s posameznim projektom. Danes 
sposobnost upravljanja API-jev postaja 
ena od temeljnih ločnic podjetij, ki so 
pripravljena na digitalno transformacijo, 
od podjetij, ki niso. Hkrati upravljanje 
API-jev velja za strateško prednost v 
API-ekonomiji. 

Eden ključnih korakov k vpeljavi API-jev je vzpostavitev platforme za njihovo 
upravljanje. Slika 3 prikazuje primer take platforme.

SlIkA 3: 
oRoDJe zA 
UPRAVlJAnJe 
z API-JI

Za podjetja, ki so že vzpostavila storitveni nivo in arhitekturo SOA, predstavlja 
vpeljava API-jev naslednji logični korak. Ker v teh okoljih že vladajo koncepti 
storitvene usmerjenosti, je vpeljava API-jev razmeroma preprosta. 

V okoljih, ki še niso vpeljala storitvenih konceptov, pa vpeljava API-jev zahteva 
veliko več dela. Tukaj enostavno ni bližnjic in kljub temu, da vas bodo različni 
ponudniki želeli prepričati, da je za upravljanje API-jev potreben samo nakup 
ustreznega API Management orodja, je resnica daleč stran. Uspešna vpeljava API-
jev namreč zahteva konsolidacijo funkcionalnosti, njihovo izpostavljanje skozi 
storitvene vmesnike oz. API-je, vpeljavo konceptov storitvene usmerjenosti, šele 
nato pa orodje za njihovo upravljanje. 
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»cloudifikAcijA« in mikroStoritve
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Tretji pomemben steber digitalne transformacije pa je prehod v oblak, ali 
»cloudifikacija«. Na tem področju verjetno vlada največ dezinformacij in 
napačnega razumevanja, ki ga tudi sam srečujem vsakodnevno. Prehod v oblak 
namreč z vidika digitalne transformacije ne pomeni, da imate na vašem strežniku 
nameščeno tako ali drugačno virtualizacijo, kot vas morda prepričujejo vaši 
sistemci.

»Cloudifikacija« pomeni zmožnost hitrega in učinkovitega dostopa do 
računalniških resursov. Z drugimi besedami, to pomeni, da so vaše aplikacije in 
vaši sistemi pripravljeni na XaaS – Everything as a Service. 

Aplikacije, razvite za potrebe digitalne transformacije, morajo biti sposobne 
učinkovitega izvajanja v oblaku. Učinkovito izvajanje v oblaku pa pomeni storitveno 
zasnovo. Pomeni, da so aplikacije sestavljene iz več delov – storitev, ki so 
neodvisne, ki med seboj komunicirajo preko vmesnikov oz. API-jev in ki jih lahko 
neodvisno horizontalno skaliramo na oblačnih okoljih tipa IaaS in PaaS. Večina 
najpopularnejših okolij danes temelji na vsebniških tehnologijah tipa Docker. 

Razvoj takih aplikacij je danes neposredno povezan z uporabo arhitekture 
mikrostoritev (microservices). Mikrostoritve so arhitekturni vzorec, prilagojen 
izvajanju v oblaku. Kljub temu, da nam bi tudi tukaj bilo lažje vreči nekaj peska v 
oči in reči, ah, mikrostoritve so samo še en »buzz-word«, ki ga tako ali tako že 
uporabljamo (saj znamo zgraditi REST-storitev), je resnica drugačna. 

Vpeljava arhitekture mikrostoritev zahteva pomembne premike pri načrtovanju 
aplikacij. Zahteva upoštevanje vzorcev ene odgovornosti, atomarnosti, robustnosti, 
zmožnosti kompozicije in tako naprej. Hkrati pa zahteva uporabo izbranega 
ogrodja za mikrostoritve. Slika 4 prikazuje spletno stran ogrodja KumuluzEE, 
ogrodja za razvoj mikrostoritev v Javi EE, dobitnika nagrade za najboljšo inovacijo 
v Javi – Java Duke’s Choice Award Winner 2015.

SlIkA 4: oRoDJe zA MIkRoSToRITVe ekUMUlUze



11infosrc 82 i MAJ 2016

izpostavljam
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Razvoj dobrih, učinkovitih in sodobnih aplikacij za podporo 
digitalni transformaciji je sposobnost, ki bo odločala o 
zmagovalcih ter poražencih v tem procesu.  Zato je ne gre 
vzeti zlahka. Pri tem je treba skrbno izbrati izvajalce oz. tiste, 
ki jim boste zaupali digitalno prihodnost vašega podjetja. 
Kljub temu, da sem že povedal, naj poudarim še enkrat – 
razvoj rešitev za digitalno transformacijo zahteva ne samo 
poznavanje, pač pa izkušnje pri uporabi sodobnih pristopov. 

Po eni strani je to sposobnost razvoja spletnih in mobilnih 
aplikacij, katerih uporabniška izkušnja vas bo ločevala od 
konkurence – v pozitivnem smislu. Po drugi strani je to 
zmožnost in sposobnost integracije z zalednimi sistemi, 
ki ne more temeljiti na integracijah point-to-point, saj 
bo tak pristop vodil k tesno sklopljenim rešitvam, ki jih bo 
težko prilagajati, spreminjati in popravljati. Integracija 
mora potekati preko API-jev, ki pa morajo biti zgrajeni 
po konceptih storitvene usmerjenosti. In tretji vidik je 
»cloudifikacija«, ki pomeni, da bodo vaše rešitve zgrajene 
tako, da se bodo učinkovito izvajale v oblaku. S tem ciljam 
predvsem na arhitekturo mikrostoritev, ki je neločljivo 
povezana s tranzicijo v oblak. 
 
»Cloudifikacija« pa pomeni še nekaj – pomeni premik 
v dojemanju razvoja in trajanja razvoja, ki se od trajanja, 
ki smo ga merili v letih, premika v trajanje, ki ga merimo 
v mesecih, morda celo v tednih. Čeprav »bogokletno« v 
očeh tradicionalnih IT-jevcev, pa je ravno ta premik ključen 
za vas in vaše podjetje, saj vam bo omogočil, da na igrišču 
digitalne ekonomije igrate in reagirate hitro – hitreje od 
vaših konkurentov. In to je glavni del enačbe preživetja v 
digitalni ekonomiji.

zAključek



utrinki

SRC Infonet
Vtisi iz Las Vegasa
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VASJA ReBec K sodelovanju na sejmu so nas povabili naši nemški partnerji Clinicall, s katerimi 
že sodelujemo na področju informacijsko-zabavnih sistemov ob bolnišničnih 
posteljah. Na sejmu smo lahko predstavili celotno paleto naših rešitev od 
informacijskih sistemov za bolnišnice, zdravstvene domove in zasebne ambulante 
do rešitev za laboratorije, fizioterapijo ter celo čakalnice. Prav rešitve za paciente 
so bile obiskovalcem zelo zanimive. 

Mnogo zanimanja smo ponovno poželi z našim elektronskim temperaturno-
terapevtskim listom, ki sliši na novo ime – REM. Njegova kombinacija z medical 
grade terminalom Clinicall z zabavno-informativnimi vsebinami je bila tudi tokrat 
v ospredju.  

Sejem HIMSS, ki predstavlja must-be dogodek za vse, ki želijo svoje rešitve tržiti 
v Združenih državah Amerike, bi, tehnološko gledano, lahko primerjali z evropsko 
Medico (v Düsseldorfu) in ConhITom (v Berlinu). Prisotni so vsi veliki svetovni 
igralci, razstavni prostori so po velikosti približno sorazmerni finančni moči, 
inovativnost prostorov pa odraža tako filozofijo podjetja kot specifike ameriškega 
tržišča.  

Na tem mestu moram poudariti, da gre 
za moje osebne vtise, ki jih lahko ostali 
ne delijo, a vendar je nekaj dejstev, ki 
jih lahko hitro začutiš, če si nekoliko 
pozoren. Znano je, da ZDA dajejo daleč 
največ sredstev za zdravstvo. Različni 
viri navajajo različne številke, a pod 
17,9 % BDP-ja v zadnjih letih še nisem 
zasledil (tu in tam lahko preberete 
tudi 25 %), in znano je, da kazalnik 
učinkovitosti (price/performance) ni 
med najboljšimi. Nekatere paralele se 
da povleči tudi iz opisa sejma.

Sejem je lociran v enemu najprestižnejših 
in največjih hotelov v Las Vegasu, The 
Venetian v centru Stripa, ki v dobrih treh 
dneh sejma z lahkoto sprejme več kot 
40.000 ljudi. Takih hotelov (tako velikih, 
tako prestižnih in s tako sejemsko 

zmogljivostjo)  v Evropi preprosto ni. 
Temu primerno je že sama kotizacija 
(ki jo sicer opravičujejo s prestižnimi 
govorci na raznih predavanjih v okviru 
konference) nekajkrat višja kot na 
Medici, ki razstavlja v namenskih 
sejemskih halah na obrobju Düsseldorfa, 
kar se verjetno povprečnemu Evropejcu 
zdi racionalneje.

Ni prvič, da SRC Infonet 
razstavlja svoje rešitve na 

mednarodnih sejmih, niti ni 
prvič, da je v družbi vodilnih 

svetovnih podjetij na področju 
medicinske informatike, je pa 

vsekakor prvič, da to počne 
na ameriških tleh. Soočenje s 
tehnologijo, z razsežnostmi in 

s poslovno kulturo je na nas 
naredilo velik vtis.
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Razstavni prostori na sejmu so ekstremno dragi, zato si le veliki svetovni igralci 
lahko privoščijo res velike in zanimive postavitve, a poleg klasičnih rešitev, ki jih 
predstavljajo,  je inovativnost čutiti predvsem v načinu trženja določenih storitev, 
ki so spet pogojena s kulturo. Večina rešitev za paciente predpostavlja stand-by 
zdravnika v neki ustanovi in, če karikiram, pacienta s kreditno kartico doma (še 
raje s trajnikom, saj to pomeni dolgoročen vir). Tak način razmišljanja je nam, ki 
smo tako ali drugače prežeti z javnim zdravstvom, še nekoliko tuj. Ali je to dobro 
ali slabo, naj oceni vsak sam, je pa dejstvo, da se tudi pri nas stvari spreminjajo, na 
kar pa bo treba biti pripravljen. 
   

Drugi fokus, ki ga imajo veliki igralci, so raznorazne 
platforme, ki naj bi bile igrišče, kjer bi po določenih pravilih 
vsi mali ponudniki zdravstvenih aplikacij gradili svoje nove 
aplikacije, ki bi se na ta ali oni način povezovale v ekosistem. 

Če zelo banaliziram, je veliko ponudnikov, ki skušajo 
»prodati« način, kako bi se kaj naredilo, manj pa je takih, 
ki imajo kaj resnično inovativnega že narejenega. Nekatere 
rešitve so resnično dobre in lepe, imajo veliko funkcionalnosti 
ter v uporabniško izkušnjo vključujejo tudi psihološke 
elemente barv, zvokov, posebnih grafik, razporeditev, 
zabavnih vsebin itd. 

So pa seveda to elementi, ki praviloma niso nujno potrebni in 
posledično jih tu pa tam lahko označijo kot nepotrebno drage.  
O cenah ameriških HIS-rešitev pa se je s slovenskimi očali 
sploh težko pogovarjati.



Počakajte le trenutek

SRC Infonet d.o.o.
Cesta talcev 39
4000 Kranj
Slovenija

E: info@infonet.si
T: 04 600 76 00

www.infonet.si

S pomočjo preproste rešitve boste 
svojim pacientom zagotovili 
prijetnejšo izkušnjo
in jim omogočili, da se vrnejo v čakalnico 
šele tedaj, ko jih boste lahko sprejeli.

Kako se počutite v vrstah na različnih uradih, letališču, banki ali v trgovini? 
Za večino ljudi čakanje v čakalnih vrstah ni prijetna izkušnja. Verjetno eno 
najbolj neprijetnih pa je čakanje v čakalnici pred zdravniško ambulanto.

Vrstomat
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Težko je posploševati, a vtis je, da je na sejmu bilo bistveno 
manj zdravnikov, zdravstvenih delavcev in informatikov, ki 
povprašujejo po lastnostih/funkcionalnostih posameznih 
rešitev, kot je to običajno v Evropi. Obiskovalci razstavnih 
prostorov so bili bistveno bolj zainteresirani o prodajnih 
odstotkih, ki jih lahko ta ali ona rešitev prinese, o 
»lobističnih« pristojbinah, ki jih je ponudnik pripravljen 
priznati, za pomoč pri prodoru na trg ipd.  

Seveda je na sejmu tudi sam vrh tehnologije v posameznih 
segmentih in vrsta izredno zanimivih rešitev, ki jih velja 
preigrati tudi za naša področja, a splošen vtis je, da je sejem 
bolj poslovno-medicinski kot medicinsko-poslovni.

Vsekakor je za nami zanimiva 
tehnološko-poslovna izkušnja čez 
lužo, ki nam razširja potencialna 
tržišča in obzorja razmišljanja. V 
tehnologiji in tehniki ni (pre)velikih 
razlik, predvsem pa so razlike ter 
specifike v miselnosti, kulturi in 
organiziranosti. 

S poslovnega vidika torej nič 
posebnega, če želiš uspeti v ZDA, 
moraš imeti pravega lokalnega 
partnerja, kakovostne in inovativne 
rešitve ter veliko kapitala za razvoj 
trga. 

utrinki
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Vrstomat

Poleg pravične čakalne vrste boste svojim pacientom s 
pomočjo Vrstomata lahko ponudili tudi različne multi-
medijske vsebine. 

Obveščanje in izobraževanje pacientov 
Poleg pravične čakalne vrste boste svojim pacientom s pomočjo 
Vrstomata lahko ponudili tudi različne multimedijske vsebine. 
Na TV zaslonu, ki prikazuje vrstni red, lahko hkrati prikazujete 
poljubna obvestila, zanimive splošno izobraževalne video 
vsebine ali pa aktualen televizijski program.

Enostavna, hitra in 
pregledna prijava  
Vrstomat  je naprava, ki je enostavna za uporabo. Pacient ob prihodu v 
čakalnico vstavi zdravstveno kartico v napravo in že je samodejno prijavljen 
v čakalno vrsto. Na TV zaslonu lahko ves čas spremlja svoje mesto v čakalni 
vrsti. Kdor želi vmes zapustiti čakalnico, si lahko prenese aplikacijo na 
telefon. Ta ga bo opozorila, ko bo dejansko na vrsti. Vrstomat je pripravljen 
na vse. Izdelan je tako, da omogoča tudi prijavo brez zdravstvene kartice in 
prijavo nujnega primera.

Vrstomat je združljiv z vsakim 
TV zaslonom, ki ima 
priključek HDMI 
Za predvajanje čakalne vrste, vsebin in multimedije potrebujete lokalno 
računalniško omrežje (LAN). Vrstomat lahko uporabljate kot samostojno 
rešitev in ni odvisen od vašega informacijskega sistema.

Pokličite  

04 600 76 00

SRC Infonet  d.o.o.
Cesta talcev 39
4000 Kranj
Slovenija

E:  info@infonet.si
T:  04 600 76 00

www.infonet.si



izpostavljam
o

Strokovna definicija izraza Big Data vedno omenja »3V’s«:

- Velocity (hitrost, s katero prihajajo podatki),
- Volume (velikosti zbranih podatkov),
- Variety (raznolikost podatkov, strukturirani in nestrukturirani).

SlIkA: hTTP://www.DATAScIencecenTRAl.coM/foRUM/ToPIcS/The-3VS-ThAT-
DefIne-BIg-DATA
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Res potrebujemo Big Data?

BoŠTJAn hARnIk

ob pogovorih z raznimi slovenskimi IT- in drugimi strokovnjaki 
o trendu Big Data je večina podobnega mnenja: 

»ne potrebujemo, nimamo dovolj podatkov.« ob vprašanju, 
čemu takšna miselnost, je večinoma odgovor podoben: 

»To je za velika podjetja, za peta-, celo zetabajte podatkov. Mi 
operiramo z giga-, v skrajnih primerih terabajti podatkov.«

ni proStorA zA bigdAtA v SlovenSkih podjetjih?



Torej, da lahko govorimo o Big Data, morajo podatki prihajati v sistem izjemno 
hitro, mora jih biti veliko in morajo biti raznoliki. Že v teh predpostavkah je stvar 
zelo nedefinirana, danes je morda petabajt veliko, ampak včasih je bil tudi gigabajt 
ogromno. Zavračanje Big Data na podlagi, kaj si predstavljamo kot veliko podatkov, 
me ne prepriča.

Poglejmo na stvar iz drugega zornega kota, iz dobljenih rezultatov končne analize 
zbranih podatkov. Kaj dejansko lahko pridobimo iz povezovanja naših podatkov z 
drugimi podatkovnimi viri, z analiziranjem, vizualiziranjem, iskanjem zakonitosti 
in vzorcev znotraj podatkov? 
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zAkAj zAčeti?

Dobimo boljše poznavanje strank, nove poslovne priložnosti, 
ponavljajoče se vzorce, možnost avtomatizacije procesov, 
manj tvegano in hitrejše odločanje.

To pa so ključne stvari, ki lahko privedejo tudi manjša podjetja 
do konkurenčne prednosti in ne nazadnje rasti podjetja. Do 
teh podatkov je/bo treba priti, ne glede nato, ali je podjetje 
šteto kot veliko, srednje ali manjše. Dandanes pravi podatki 
pripeljejo podjetje do konkurenčne prednosti, v prihodnjih 
letih bodo nuja za obstoj podjetja na trgu. Je res pomembno, 
kako poimenujemo način, na katerega smo prišli do podatkov 
in izluščili koristne informacije? DataMinning, Big Data, 
FastData, SmartData … »buzz-words« se spreminjajo, 
problematika ostaja.

kje zAčeti?

Če je vaše podjetje prisotno v poslovnem svetu že vsaj nekaj 
časa, je velika verjetnost, da obstaja na stotine dokumentov, 
baz podatkov, raznih raziskav z vašega področja dela, če 
ustanavljate novo podjetje, pa je dobro v tej smeri razmišljati 
že od vsega začetka. Prvotno je treba pregledati, kaj oziroma 
katere podatke imamo, jih locirati in razmisliti, kateri podatki 
so za nas še zanimivi.

Prilagoditi moramo pogled na samo shranjevanje podatkov 
in razširiti mišljenje. Ne shranjujemo več le podatkov, 
nujnih za podporo poslovnemu procesu. Ti podatki izhajajo 
iz že naučenih vzorcev, so kreirani v podporo in delovanje 
poslovnemu procesu, mi pa govorimo o podatkih, iz katerih 
se bomo nekaj naučili oziroma nekaj novega ugotovili/odkrili.

Z nižanjem cene strojne opreme in pojavom »Cloud 
ponudnikov« (Amazon, Microsoft, Google …) lahko, za 
zmerno ceno, začnemo shranjevati tudi podatke, ki niso 
direktno vezani na naše poslovanje, ampak sumimo, da nam 
bodo v prihodnosti prinesli dodano vrednost. Večina orodij, s 
katerimi lahko začnemo raziskovanje, je odprtokodnih, npr. 
projekti Apache, podatkovne baze NoSql, orodja za analitiko 
itd., zato začetni vložki ne bi smeli biti preveliki. Da imamo 
okvirno predstavo, je v vsej zgodbi, vsaj na začetku, najdražji 
čas vpletenih ljudi v sam razvoj. 

Dandanes je velika verjetnost, da rezultate sistema Big 
Data že uporabljate – Google Analytics vam daje vpogled 
v statistike vaših spletnih strani, od kod prihajajo zahteve, 
kako dolgo so stranke na strani, kaj na vaši strani jih pritegne. 
S pomočjo teh rezultatov lahko zelo izboljšamo uporabniško 
izkušnjo spletne strani in učinkoviteje predstavimo podjetje 
na svetovnem spletu.

Večina orodij, s katerimi lahko 
začnemo raziskovanje, je 

odprtokodnih, npr. projekti 
Apache, podatkovne baze 

NoSql, orodja za analitiko itd., 
zato začetni vložki ne bi smeli 

biti preveliki.



Začeti je treba razmišljati v smeri 
povezovanja več podatkovnih 
virov, iskanja njihovih korelacij in 
odkrivanja novih zakonitosti med 
zbranimi podatki. 
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kAko zAčeti?

Večina strokovnjakov predlaga znanstveni pristop: razvijte 
svojo hipotezo in jo s podatki poskušajte zavreči oziroma 
potrditi.

Začeti je treba razmišljati v smeri povezovanja več 
podatkovnih virov, iskanja njihovih korelacij in odkrivanja 
novih zakonitosti med zbranimi podatki. Vse več in več 
ustanov, podjetij se bo odpiralo, ponujalo podatke, kako to 
izkoristiti?

Če nimate idej, je iskalnik Google cela zakladnica. Preverite 
kreativnosti rešitev drugih podjetij in domišljija bo podivjala. 
Posvetite nekoliko časa študiji primerov z interneta in 
zagotovo dobite idejo, primerno za vaše podjetje.

kAm uSmeriti pozornoSt?

V naše pomanjkljivosti, seveda.  Želimo si optimizirati/
avtomatizirati poslovne procese, bolje razumeti stranke, ciljno 
oglaševati, dobiti boljši pregled nad učinkovitostjo poslovnega 
procesa. 

Bolj jasen, kot je cilj, kaj želimo doseči, kaj bomo zbirali, 
kako bomo to povezovali z zunanjimi viri, kakšno analitično 
tehniko bomo izbrali ter kaj nam lahko prinesejo izluščene 
informacije, večja je možnost uspeha.
V nekaterih primerih nam šele vpogled v podatke razkrije 
pomanjkljivosti oziroma slabosti. Dober primer tega bi bilo 
logistično podjetje – kje in kdaj izgubijo največ časa. Kako 
optimizirati prevoze, kje se izgubi največ časa in kje bi ga 
lahko pridobili?

Bistvenega pomena bo prehod iz segmentiranja strank v 
skupine, na poznavanje navad in vzorcev posameznika, le 
tako mu lahko v ključnem trenutku in na ključnem mestu 
ponudimo želeni produkt.

Seveda pa ne shranjujemo podatkov, da bi bili sami sebi 
namen. Potrebna je zdrava pamet. Hitro boste ugotovili, da 
bi bilo najbolj primerno shraniti vse. Ampak kam? To stane. 
Ne bomo investirali v podatkovni center za shranjevanje vseh 
podatkov, za katere še ne vemo, kaj bomo z njimi.

kAkŠni kAdri So vpleteni v tAk proceS?

Strokovna literatura za osnovni nabor znanj, potrebnih 
za takšen pristop k delu s podatki, omenja strokovnjake 
za domensko področje, računalniške inženirje za samo 
realizacijo in matematike za apliciranje analitike.  

V praksi je potrebna angažiranost celotnega podjetja. 
Sodelovanje inženirjev, podatkovnih znanstvenikov, 
marketinškega oddelka in vodstva je nujno za jasno določitev 
želenih ciljev, pregled realnosti izvedbe zamišljenega ter 
določitev problema, ki bi ga lahko naslovili z zbiranjem 
dodatnih podatkov. 

je reS prehitro, dA bi Se SlovenSkA podjetjA zAčelA 
obrAčAti zA prijemi big dAtA?

Pridobijo lahko ogromno, potrebna pa bosta seveda začetni 
vložek in malo zaupanja novemu načinu iskanja priložnosti.
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Specializacija Oracle Database 11g

Podjetje SRC je dolgoletni zlati partner Oracle, ki v številne organizacije uspešno 
uvaja tehnologijo Oracle. Naše storitve obsegajo upravljanje infrastrukture Oracle, 
ekspertne storitve prehoda v oblak, tehnično podporo in tehnično svetovanje. 
Naša ekipa izkušenih, strokovnih in s strani Oracla certificarnih OCP-inženirjev 
razume potrebe vaše organizacije ter vam lahko pomaga pri uresničevanju 
vaših izvedbenih, migracijskih ali konsolidacijskih ciljev. Izkušnje in znanje smo 
pridobivali na projektih z velikimi strankami v panogah trgovine, bančništva, 
proizvodnje in javne uprave.

Številne specializacije Oracle, reference, kompleksne postavitve in zadovoljne 
stranke so dokaz, da je SRC zanesljiv ter zaupanja vreden poslovni partner, ko gre 
za izvedbene naloge, temelječe na tehnologiji Oracle.
Seznam naših partnerskih specializacij za Oracle potrjuje, da SRC veliko vlaga 
v nenehno izobraževanje in ustvarjanje kompetenc, ki jih potrebuje za delo pri 
naročnikih:

SRC Oracle storitve
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Specializacija Oracle Database 12c

Specializacija Java Platform – Standard Edition 5/6

Specializacija Oracle Enterprise Manager 12c

Specializacija Java Platform – Enterprise Edition 6

AnDReJ ŽABkAR
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SRC je 
zlati partner Oracle, 

ki pri svojem delu 
uporablja pridobljena 

izvedbena znanja 
za ekspertne storitve 

s področja 
tehnologije Oracle.

Upravljanje infrastrukture Oracle (baza, aplikacijski strežniki, Identity 
Management, nadzor in upravljanje s SCOM/Nagios/OEM, OVM virtualna 
infrastruktura) in operacijskih sistemov (Oracle Enterprise Linux, Red Hat Linux, 
Windows). Upravljanje storitev za infrastrukturo Oracle obsega bazne storitve, 
storitve na aplikacijskih strežnikih, LDAP Oracle Internet Directory, manjše in 
večje nadgradnje izdelkov Oracle, virtualizacije (P2V), načrtovanje okrevalnih 
načrtov, krajše RTO-ji z izboljšanim varnostnim kopiranjem in obnovo baz, 
konsolidacijo baz, uglaševanje odzivnih časov, poročanje (na zahtevo in mesečno), 
odpravo napak, pregled dnevnikov, preverjanje zdravja sistema, proaktivni nadzor 
in upravljanje, preverjanje skladnosti s SLA, vpeljavo Oracle ASM, nameščanje 
popravkov, pregled sistemske arhitekture in integracije OEM ter SCOM, upravljanje 
s konfiguracijami na Oracle Linuxu ter optimizacijo licenčnih stroškov.

SRC pomaga organizacijam pri 
definiciji zahtev ob prehodu v 
javni, zasebni ali hibridni oblak.  
SRC svetuje organizacijam, kako 
vpeljati spremembe, ki povečujejo 
stroškovno učinkovitost. Imamo 
veščine in znanja, da pohitrimo 
prehod organizacij v oblak ter 
ocenimo pripravljenost organizacije 
na način dela v oblaku.

SVETOVALNE STORITVE SRC

SRC  svetuje pri nakupu in uporabi 
licenc Oracle. Naše bogate izkušnje 
in znanje o licencah Oracle nam 
omogočajo, da pregledamo 
obstoječe kupljene licence Oracle ter 
organizacijam priporočimo nadaljnje 
korake pri optimizaciji licenčnih 
stroškov. 

SRC izvaja analize naročnikove 
infrastrukture Oracle, ocenjuje 
izvedbene prakse naročnikov, 
zaznava tveganja in področja 
konsolidacije ter daje ekspertna 
priporočila, kako ravnati z 
infrastrukturo Oracle za doseganje 
naročnikovih ciljev.

A B C

uprAvljAnje infrAStrukture orAcle

Ekspertne storitve prehoda v oblak: izračuni ROI, priprava sistemske arhitekture 
in integracije, pomoč pri pripravi strategije prehoda baze ter Middlewara v 
oblak (zasebni, javni, hibridni), svetovanje pri uporabi IaaS (Infrastructure as a 
Service), načrtovanje kapacitet in “umetnost možnega” s pragmatično analizo 
razpoložljivih virov.

Storitve tehnične podpore SRC zagotavljajo razpoložljivost, odzivne čase in 
varnost na naročnikovem sistemu za različne Oraclove izdelke (Oracle Database, 
Middleware, Identity Management, Monitoring, OVM 3.x and Oracle Enterprise 
Linux 6.x). Storitve tehnične podpore prilagajamo potrebam naročnika. SRC 
uspešno sodeluje s tehnično podporo Oracle že dve desetletji in strokovno obvladuje 
številne RAC-gruče, replikacije Data Guard na glavnih in rezervnih lokacijah. Z 
našo pomočjo organizacije lahko hitreje kreirajo zahtevke na tehnični podpori 
Oracle in z eskalacijo dosegajo hitrejše reševanje na najbolj učinkovit način.

ekSpertne Storitve

Storitve tehnične podpore

01

02

03

04



Prav tako so bili v pripravljenosti referenti, ki so v ponedeljek zjutraj začeli z 
uporabo registra, saj so morali zagotoviti, da imajo v sistemu vse pripravljeno 
za delo: zaloga tablic in prometnih dovoljenj na mizah ter v predalih se pač 
mora ujemati s podatki v registru. Ko se je zvečerilo, so bili podatki iz starega 
sistema preneseni v nov sistem. Sistemske ekipe so reševale še zadnje težave, 
ki so preprečevale, da bi se Register vozil in evidenca ukradenih vozil uspešno 
povezala.

Naslednji dan, 6. marca 2006 ob 1:00, je Register vozil – MRVL tudi uradno zaživel. 
Celoten scenarij prehoda, ki je trajal celih 48 ur, se je s tem uspešno zaključil in po 
24 letih upokojil star sistem, ki je deloval od leta 1982.

SlIkA 1: STARA eVIDencA VozIl

Seveda pa se je začetek prenove MRVL začel že kar nekaj let pred tem, leta 2003, 
ko se je v okviru prve faze projekta začelo s postavitvijo arhitekture sistema. Prva 
verzija aplikacije je bila izdelana v začetku maja 2004. Roki so bili kratki, resursi 
omejeni, zato je bila količina funkcionalnosti, ki jih je verzija podpirala, majhna 
oziroma premajhna za prehod v produkcijo. 
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zgodba o uspehu

10 let registra vozil

kleMen BeRgAnT

Dobrih 10 let nazaj se je ekipa, ki je skrbela za
prehod »MRVl – Registra vozil« v produkcijo,

pripravljala na zadnje korake prehoda.



SlIkA 2: MRVl – RegISTeR VozIl
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Posledično je zato še star sistem podprl spremembe, ki jih 
je zahteval vstop Slovenije v EU. Poleg vstopa v EU so se 
zahteve spreminjale tudi zaradi nenehnih zakonskih zahtev 
(poved »Zakon je živa stvar,« še marsikomu odmeva v glavi). 
Med največjimi lahko omenim ukinitev krajevne pristojnosti 
(Ljubljančan je lahko avto registriral tudi v Mariboru) in 
ukinitev prometne nalepke. Poleg zahtevanih vsebinskih 
sprememb je bil izziv tudi optimalno delovanje aplikacije. 
Veliko dela je bilo opravljenega v skoraj dveh letih in rezultat 
je bila produkcija Registra vozil.

Tako kot vsi začetki je bil tudi začetek produkcije MRVL težak. 
V ponedeljek zjutraj je še vse kazalo na miren dan, vendar so 
se prve težave začele že dopoldan, ko je MRVL želel pridobiti 
podatke o pravnih osebah. Sistem se je ustavil, s tem pa tudi 
registracijske organizacije, ki niso mogle opravljati svojega 
dela. Po ponovnem zagonu je delo ponovno steklo, vendar so 
bile sistemske težave še vedno prisotne, kar je pri tako velikih 
sistemih, ki se povezujejo z drugimi sistemi, razumljivo. 

Težave so bile v prvih dneh produkcije pogoste, kar so opazili 
tudi mediji. Posrečen je bil tudi prispevek Reporterja Milana, 
ki še vedno prikliče nasmeh na obraz. Seveda so medtem vse 
ekipe na strani izvajalca in naročnika ter ostalih povezanih 
sistemov marljivo delale in v relativno kratkem obdobju 
zagotovile večjo stabilnost sistema ter manj izpadov.

Seveda pa se razvoj Registra vozil s produkcijo ni ustavil. 
Naročnik je imel iz leta v leto nove želje in zahteve, 
marsikatero spremembo ter dopolnitev so predpisovale 
zakonske spremembe.

Tako letos obeležujemo že 10. obletnico delovanja 
Registra vozil. Od prvih dni se Register vozil na prvi 
pogled le malo razlikuje, osnovni podatki vozila 
so za laika praktično nespremenjeni. Tisti, ki z 
registrom živimo že 10 let, pa dobro vemo, da je »pod 
pokrovom« marsikaj spremenjeno, dopolnjeno, 
izpopolnjeno. Dodani so bili moduli, ki omogočajo 
izdajo parkirnih kart, preizkusnih tablic, dopolnjeni 
so bili postopki, ki se izvajajo na vozilih, vzpostavljeno 
je bilo preverjanje vozniškega dovoljenja uporabnika 
vozila, računalniško vodene steze pridobivajo podatke 
o vozilih in posredujejo meritve, opravljene na ob 
tehničnem pregledu, v register, preverjanje vplačil 
letnih dajatev za uporabo cest in druge spremembe.

Podatkov v Registru vozil ne spreminjajo le referenti 
na tehničnih pregledih in upravnih enotah. Tako lahko 
uporabniki oz. lastniki vozil izvedejo podaljšanje 
veljavnosti prometnega dovoljenja preko spleta 
(eUprava), prav tako lahko že vnaprej izračunajo ter 
poravnajo letno dajatev za uporabo cest.

SlIkA 1: STARA eVIDencA VozIl



Uporabniki različnih vej javne uprave 
in ostali, ki so upravičeni do podatkov 
Registra vozil, so kmalu ugotovili, da 
register vodi veliko podatkov o vozilu, 
da so podatki točni in se nanje lahko 
zanesejo. Tako je se je iz leta v leto 
povečevalo število uporabnikov, ki niso 
izvajali postopkov, temveč so podatke 
vozil le pregledovali.

Za vse, ki so želeli statistično obdelovati 
podatke vozil, je bila vzpostavljena 
statistična baza. Za večje uporabnike 
pa smo pripravili spletne ali bazne 
vmesnike, preko katerih so pridobivali 
podatke o vozilih. Ker je bilo zanimanje 
za podatke Registra vozil preveliko za 
transakcijski sistem, ki mora delovati 
odzivno, je bila leta 2011 vzpostavljena 
distribucijska baza (dMRVL) – neke 
vrste kopija podatkov Registra vozil, ki 
je prilagojena za poizvedbo. 

Zaostanek za podatki v MRVL pa je 
zgolj nekaj sekund. Tako so bili narejeni 
predpogoji za nemoteno izvajanje 
poizvedb za vse, ki imajo za to pravno 
podlago in interes. Med drugim tudi 
za sisteme, ki so bistveni za delovanje 
sodobne javne uprave (npr. eSociala), 
za izvajanje kontrol v cestnem prometu 
(občinska redarstva), za sodelovanje z 
organi drugih držav (npr. Prüm in CBE), 
za državljane (eMRVL) …
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7 MIO
različnih VOzil

V SlOVEniJi

5o.000
pOizVEdb
dnEVnO

Podatki se v Registru vozil neprestano spreminjajo. Za to skrbi 
več kot 2000 uporabnikov iz okoli 200 različnih registracijskih 
organizacij, ki v letu izvedejo več kot 5 milijonov postopkov 
na 1,5 milijona vozil. Trenutno vodi Register vozil podatke 
o skoraj 7 milijonov različnih vozil, na katerih je bilo v 
10 letih izvedenih 48.764.304 postopkov (vsako leto v 
povprečju 95.000 več postopkov). Vsako leto se v register 
zapiše v povprečju 90.000 novih zapisov vozil. Zgovorni so 
tudi podatki o podatkih, ki se posredujejo zainteresiranim 
uporabnikom – vsak dan se izvede več kot 50.000 poizvedb 
(iz Registra vozil in dMRVL).

Ali to pomeni, da bomo v letu 2026 v registru hranili podatke 
o 8 milijonih vozil, na katerih se bo izvajalo vsako leto 6,5 
milijona postopkov? Na to vprašanje težko odgovorim, dejstvo 
pa je, da bo leta 2026 še več različnih postopkov, ki bodo 
dopolnjevali podatke o vozilih, še več integracij z zunanjimi 
sistemi, tudi takimi, ki bodo spreminjali podatke vozil, še več 
poizvedb po podatkih vozil. Vprašanje pa je, ali bo Register 
vozil leta 2026 še vedno kos vsem zahtevam, ki jih prinaša 
čas, tako vsebinskim kot tehnološkim, in bo izpolnjeval prvi 
osnovni cilj projekta Registra vozil, ki je bil »vzpostavitev 
programske infrastrukture za tehnološko prenovo centralnih 
registrov na temeljih uveljavljenih svetovnih standardov 
razvoja velikih in kompleksnih sistemov«.

9o.000
nOVih
zapiSOV
VOzil
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zgodba o uspehu
MAREC 2006
produkcija MRVL

JUNIJ 2006
integracija z e-upravo 
in omogočeno 
e-podaljšanje
veljavnosti prometnega 
dovoljenja (nismo 
prepričani glede datuma 
produkcije)

APRIL 2007
povezava na nov RSP in 
izračun dajatve
za povračilo
cest

MAJ 2010
vpeljava serijskih 
številk na 
registrskih 
tablicah

DECEMBER 2009
vzpostavitev evidence 
potrdil za 
preizkusno vožnjo 
in evidence 
parkirnih kart

APRIL 2008
podpora registracijskim 
postopkom za 
vojaška vozila 
v MRVL

DECEMBER 2007
preverjanje preko UKVO 
in SIS, ali je vozilo 
ukradeno, preverjanje 
prometnega dovoljenja

NOVEMBER 2010
produkcija 
distribucijske baze 
MRVL - dmrvl

MAJ 2011
omogočeno 
plačevanje letne
dajatve preko 
spleta

JULIJ 2011
integracija MRVL 
z Registrom 
voznikov

JULIJ 2013
kontrola 
obračunanih letnih 
dajatev na 
izvajalnih 
enotah

JANUAR 2013
vzpostavitev evidence 
izdanih dovoljenj 
za uporabo 
trajnih preskusnih 
tablic  

Register je informacijski sistem, ki podrobno opisuje določen tip osnovnih enot. MRVL je reg-
ister, ki hrani podatke o vozilih in se povezuje z drugimi sistemi, ki mu predstavljajo dodaten 
vir za zagotavljanje vseh potrebnih podatkov o vozilih. V registru se hranijo tehnični podatki 
vozila, lastnik in uporabnik vozila, registrske tablice, nalepka, prometno dovoljenje, zavaro-
vanje, letna dajatev za uporabo cest, tehnični pregled, omejitve, opombe, prva registracija, 
registracija v tujini, spis, izjava o lokaciji, bodoči lastniki vozila ...

Karakteristike registrov so, da jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti, so vseobsegajoči 
ter verodostojni. Z drugimi besedami, lahko jim zaupamo, saj vpise vanje izvajajo in vzdržujejo 
za to pooblaščene osebe oz. organizacije. Zakon torej predpisuje, kaj in kako je treba vpisati 
vozilo v register. Vozilo ob vpisu dobi registrsko oznako oz. identifikator, ki enolično določa 
vozilo in predstavlja osnovo za integracijo z zunanjimi sistemi. V starem registru vozil je bila 
enota vpisa registracija vozila, v novem registru je to vozilo. Ob vsaki spremembi se na vozilu 
zabeleži dogodek (postopek) in ne nov vpis. Tako nastaja zgodovina vozila. Informacije, vse-
bovane v registru, so večnamenske in zato zanimive za velik krog uporabnikov.

kAj je regiSter? 

MAJ
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Računalniške evidence registriranih motornih in priklopnih vozil, ki je bila pred prenovo 
na MNZ, se je ob prenovi preselila na infrastrukturo CVI, sedaj MJU. Prenovo so prvič 
izvedli zunanji izvajalci, kar je bil posebne podvig. Za uporabnike je prenova pomenila 
velik preskok tako pri uporabniškem vmesniku kot tudi pri količini podatkov, ki jih je 
aplikacija zahtevala za vnos. MRVL se je povezal z evidenco potrdil o skladnosti, ki so 
postala »rojstni list« vozila in osnova za vse postopke v MRVL. Evidenca je postala 
znana po veliki količini uporabnih in točnih podatkov, zato se je število uporabnikov, ki 
so prihajali iz različnih institucij in iz MRVL pridobivali podatke ali izvajalo vpoglede, 
povečalo.

BogDAn PoTokAR

Vodja Sektorja
za cestni promet

in logistiko,
Direktorat za

kopenski promet, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo

kAj je prineSlA prenovA regiStrA mrvl?

kAko je projekt potekAl? 

kAj bi izpoStAvili ob 10-letnici mrvl?

Projekt se je začel leta 2003. Za produkcijo so bili začrtani kratki 
roki, toda zakonodaja se je v tistem času velikokrat spremenila. 
Spremembe pa so vplivale tudi na osnovne gradnike sistema. V 
času projekta je bila ukinjena krajevna pristojnost, v veljavo je 
stopila prometna nalepka, a so jo kmalu ukinili. Določiti je bilo 
treba, kako se bodo stari podatki, ki jih je bilo precej manj kot v 
MRVL, prenesli v novo evidenco. Vse te spremembe so vplivale 
na podaljševanje projekta, zato je šel MRVL v produkcijo šele 6. 
3. 2006. Na začetku ni bilo hudih finančnih omejitev, zato se je 
MRVL sprva posodabljal in nadgrajeval skoraj na vsake tri mesece. 
To sedaj ni več mogoče, saj je pri tako velikem številu različnih 
odjemalcev že testiranje verzije pravi podvig.

MRVL je živ sistem, ki se je do sedaj ves čas prilagajal uporabnikom, 
predpisom in tehnološkim prenovam. Tako mora ostati še naprej.

izjava
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V uvodu je treba omeniti, da O365 že dolgo ni več zgolj elektronska pošta v oblaku, 
pač pa gre za »živo«, ves čas dopolnjujočo se družino orodij za sodelovanje: 
Exchange online za elektronsko pošto, kontakte in koledar, SharePoint online 
za delo z dokumenti, vsebino in sodelovanje, Skype for Business Online za 
komuniciranje v realnem času in telefonijo, Office Online ter naročnine na 
pisarniške produkte Office. Omembe vredna so tudi dodatna, danes še ne tako 
poznana orodja: Yammer za socialno sodelovanje znotraj podjetja, OneDrive za 
istočasno delo na dokumentih, Delve, ki nam pomaga z iskanjem relevantnih 
informacij, povezovanjem ljudi na način, da se uporablja ves čas učeča se umetna 
inteligenca, Video Portal, Sway, PowerBI in CRM. Seznam orodij je še daljši, 
predvsem pa se ves čas dopolnjuje glede na razvoj ponudbe in zanimanje trga.

Glavni adut proizvajalca te storitve je finančna konkurenčnost tako v primerjavi 
s primerljivimi oblačnimi storitvami na eni strani in tudi klasičnim postavitvam 
poštnih strežnikov na drugi strani. Omenjajo se res visoki prihranki, ki pa se nam 
nemalokrat zdijo nerealni za slovenske razmere. Tabela 1 prikazuje ROI, kot ga 
predvideva Microsoft. V izračunu so zajeti prav vsi možni prihranki, npr.: nižji 
stroški hlajenja strežniške sobe, nižji stroški potovanj zaposlenih, nižji stroški 
plač, ker naj ne bi potrebovali tako velikega števila zaposlenih, nižji stroški 
revizij skladnosti poslovanja. Težko si predstavljamo, da npr. takoj po migraciji 
ne bomo več potrebovali inženirjev za podporo sporočilnim sistemom. Z večjo 
mero zadržanosti, predvsem zaradi poznavanja slovenskega trga, bom poskusil 
predstaviti, kakšne prihrankov si podjetje dejansko lahko obeta. Kot referenco bom 
upošteval »povprečno« slovensko podjetje s 320 računalniškimi uporabniki. 

Kako z O365
prihranimo čas in denar

Rok RogelJ
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V zadnjih letih je Microsoftova ponudba o365 v oblaku 
»dozorela«. Verjetno ni veliko bralcev, ki ne bi vsaj bežno 

poznali o365. Vse več podjetij (tudi v Sloveniji) razmišlja, ali bi 
(in kdaj) preselili svojo elektronsko pošto v o365. Med glavnimi 

razlogi za tovrstno odločitev so finančni prihranki. V članku 
želim predstaviti za slovenske razmere prilagojene prihranke, 

ki si jih vaše podjetje lahko obeta s selitvijo sistemov za 
sodelovanje v o365.

28



TABelA 1: o365 RoI, koT gA PReDVIDeVA MIcRoSofT (PoDJeTJe S 320 zAPoSlenIMI)

Tabela 2 prikazuje razliko stroškov licenciranja. Razvidno je, da za obdobje 4 let razlika ni tako velika: 21 % oziroma 19.668 €.

Poiskati moramo razlike med tradicionalnim »perpetual« 
modelom licenciranja (kupimo enkrat, uporabljamo za 
vedno) in novim »subscription« modelom (mesečni računi 
glede na aktualno porabo). Tabela 2 prikazuje stroške 
klasičnega licenciranja in O365-licenciranja. Izhajal bom iz 
predpostavke, da je podjetje pred uvedbo uporabljajo zgolj 
Exchange in Sharepoint. 

TABelA 2: zelo PoenoSTAVlJenA 
PRIMeRJAVA STRoŠkoV lIcenc
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nižji StroŠki licenc

“ON PREMISE” LICENCIRANJE O365 LICENCIRANJE



Sicer se dandanes za te namene po večini uporablja virtualna strežniška 
platforma, vendar lahko poenostavljeno navedem, da bi v primeru »on-premise« 
postavitve za namen našega referenčnega podjetja potrebovali 4 osnovne fizične 
strežnike v okvirni vrednosti 15.000 €. Zavedati se moramo, da so prihranki 
tudi na SAN-infrastrukturi, infrastrukturi za varnostno kopiranje, diskovnem 
polju, zagotavljanju strežniške sobe (hlajenje, elektrika, prostor), vendar pa je 
te prihranke težko realno ovrednotiti, saj se ta infrastruktura uporablja tudi za 
ostale sisteme. S približno oceno predpostavimo, da se nam na področju strojne 
opreme obetajo prihranki v višini 15.000 €.
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nižji StroŠki Strojne StrežniŠke opreme

poStAvitev in uprAvljAnje okoljA

Ob teoretični predpostavki bi bili na tem področju pričakovani prihranki na strani 
O365, vendar pa je naša praksa v zadnjih letih pokazala naslednje: 

MIgRACIJA

Kljub temu, da naj bi bila migracija poslovanja v O365 trivialna, se je izkazalo, da 
je treba vložiti relativno veliko časa, da se v celoti vse migrira (osnovna migracije 
je sicer enostavna, vendar pa je do končnega cilja, ko uporabnik nemoteno dela, 
potrebnega kar nekaj vložka). Lahko bi primerjali migracijo obstoječega poštnega 
sistema v O365 z novo postavitvijo poštnega sistema.

UPRAVLJANJE

Res je sicer, da delo s strežniki Exchange, Sharepoint in Skype v celoti odpade, 
nam pa po drugi strani še vedno ostaneta sama administracija uporabnikov in tudi 
zagotavljanje federacije.

Upoštevaje navedena dejstva, je mogoče zaključiti, da na tem področju težko 
prikažemo bistvene prihranke, še posebej če upoštevamo, da je v Sloveniji malo 
primerov, ko bi imelo podjetje namenskega skrbnika za Sharepoint in Exchange, ki 
bi izvajal izključno administracijo sistema Exchange/Sharepoint ter ga v primeru 
migracije v O365 ne bi več potrebovali. 

povečAjmo produktivnoSt, prihrAnimo denAr

O365 obljublja največje prihranke na področju povečane produktivnosti, sočasno 
pri prihranku časa, višji storilnosti in prihranku denarja.

Ali dejansko lahko merimo prihranke časa zaposlenega na dan? Teoretično je 
to sicer mogoče, vendar v realnosti zelo težko. Zato je bolj smiselno postaviti 
predpostavke in jih spremljati. 



TABelA 3: PRIhRAnek čASA nA oSnoVnIh ScenARIJIh DelA
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Prva spremenljivka, ki jo moramo določiti, je določitev tipičnega delavca/
uporabnika. Jasno je, da v realnem svetu ne obstaja dejanska definicija tipičnega 
delavca, vendar ga tokrat uporabljamo primeroma, kot približek. Začnimo s 
predpostavko, da tipični delavec dela vsaj 4 ure na dan z računalnikom. Pri 
tej predpostavki ni upoštevan vodilni kader, ki jim ta del dela izvaja osebje. 
Predpostavljamo tudi, da tipični delavec porabi del dneva z nalogami, kjer sodeluje 
z ostalimi sodelavci, kot so razvoj dokumentov, sodelovanje v različnih delovnih 
procesih, komuniciranje z ostalimi. To so scenariji, kjer orodja, kot so Office 365, 
lahko bistveno pripomorejo. 

koliko čASA lAhko prihrAnimo z office 365

Poskusimo predpostaviti najpogostejše scenarije, kjer naši sodelavci lahko 
prihranijo čas z Office 365.

Vsaka vrstica prikazuje najpogostejša opravila, ki jih s pomočjo O365 zaposleni 
lahko izvajajo bistveno hitreje. Prihranjen čas je ocena, koliko minut lahko 
zaposleni prihrani vsakič, ko izvaja to opravilo. 

Gre za relativno konservativno oceno. Če seštejemo prihranke, lahko okvirno 
zaključimo, da lahko z orodjem, kot je Office 365, vsak povprečen zaposleni 
dnevno prihrani 30 minut svojega časa. Pomemben je poudarek, da je treba nove 
funkcionalnosti predstaviti in vpeljati v poslovanje.



vrednoSt prihrAnjenegA čASA

Kot kaže Slika 1, je povprečni strošek plače v Sloveniji 14 €/h, dodatni stroški pa 1 
€/h, skupni stroški/zaposlenega torej znašajo 15 €/uro. 

Določati monetarno vrednost časa je lahko zelo tvegano, sploh če upoštevamo 
širok razpon plač, ugodnosti in drugih pogojev, pod katerimi zaposleni izvajajo 
svoje delo. Za nas so podatki, ki jih navaja Microsoft, varljivi, saj je v njihovih 
primerih upoštevana povprečna bruto plača, ki je bistveno višja od primerljivih plač 
v Sloveniji. V našem primeru bomo upoštevali veljavno višino urne postavke v RS.
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SlIkA 1: URnI STRoŠkI DelAVcA eU

Zadnja spremenljivka, ki jo v naši enačbi moramo določiti, je število računalniških 
delavcev v organizaciji. 

TABelA 4: URe PRIhRAnJene nA DAn In leTnI PRIhRAnek



TABelA 5: SeŠTeTI PRIhRAnkI

Razmislek o smiselnosti predstavljenih prihrankov je prepuščen bralcu. Naše 
referenčno podjetje bo glede na prihranke na račun višje produktivnosti, ki 
jih prikazuje Tabela 4, prihranilo 37.500 € letno, ob najbolj konservativni 
predpostavki, da bo vsak zaposleni prihranil 15 minut dnevno. V obdobju 4 let bi 
bil prihranek 150.000 €.
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zAključek

Ali bomo z Office 365 dejansko prihranili denar? Gre za preprosto vprašanje, 
vendar pa odgovor ni tako preprost. 

Za primer obravnavanega slovenskega podjetja proizvajalec predvideva prihranek 
650.000 € v 4 letih. V naši študiji smo upoštevali: izkušnje pri vpeljavah, slovenske 
plače in odzive slovenskih strank. Naš seštevek je naslednji: Rezultati študije so 
povzeti v Tabeli 5.

Menimo, da so to (184.669,00  ) 
povsem realni 4-letni prihranki, ki jih 
lahko podjetje doseže, če preudarno 
pristopi k selitvi svojega poslovanja v 
O365. Vse prepogosto smo priča temu, 
da se podjetja usmerijo zgolj v to, da 
svoje produkte preselijo iz svojega 
okolja v oblak (v tem primeru lahko 
računajo zgolj na prvi dve postavki, ki 
jih prikazuje Tabela 5), ne posvetijo pa 
se dovolj temu, da bi tudi svoje sodelavce 
navadili na nov način dela. Ravno to pa 
prinaša odločilne prihranke.

Izkušena ekipa podjetja SRC je pomagala večjemu številu strank migrirati svoje 
poslovanje v O365. Vsem, ki razmišljate v to smer, z veseljem svetujemo, oziroma 
pomagamo najti primeren scenarij migracije z namenom doseganja v članku 
predstavljenih prihrankov.

€



Varovanje elektronske pošte
s HPE SecureMail

SAMo gABeRŠček
SIMon SIMčIč
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Varna izmenjava informacij brez vpliva na uporabniško izkušnjo

V reguliranih panogah, kot so zdravstvo in finančne storitve, je zasebnost 
potrošnikov ter njihovih podatkov postala ena prednostnih nalog za večino IT-
oddelkov. Varovanje se zdi zahtevno, a zbledi v primerjavi z izgubo zaupanja strank 
v primeru incidenta. E-pošta je de facto najpogostejši način, kako organizacije 
komunicirajo s svojimi strankami. Če ni ustrezno zaščitena, sta e-pošta in 
njena vsebina lahko dve izmed najbolj ranljivih točk. Izziv je zagotoviti izvajanje 
varnega e-poštnega sistema,  v skladu z vsemi predpisi in enostavno integracijo z 
obstoječimi poslovnimi sistemi, ki tudi omogoča učinkovito komunikacijo z vsemi 
potencialnimi prejemniki.



SlIkA 1: kAko DelUJe hPe SecUReMAIl

pomAnjkljivoSti trAdicionAlnih ŠifrirAnj e-poŠte

Večina tradicionalnih pristopov šifriranja e-pošte se mora 
zanesti na več načinov izmenjave avtentikacijskih podatkov, 
certifikatov in ključev ipd. Starejše rešitve S/MIME in PGP 
PKI so zapletene za upravljanje ter ne podpirajo odjemalcev 
uporabnikov računov Gmail, Yahoo in mobilnih naprav, ki 
temeljijo na platformi Android, iOS ter ostalih.

reŠitev hpe SecuremAil

HPE SecureMail je rešitev, ki organizacijam 
omogoča varno izmenjavo e-pošte s svojimi 
strankami z enkripcijo vsebine in z omogočanjem 
dostopa ob preverjeni identiteti prevzemnika 
sporočila za različne uporabniške uporabljene 
rešitve – namizni računalnik ali mobilna naprava, 
spletni vmesnik do e-pošte ipd.
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Poleg tega zahtevajo upravljanje digitalnih potrdil in ključev 
ter baz podatkov, kar lahko privede tudi do izgube podatkov, 
če je poškodovana ključna infrastruktura. Končne uporabnike 
spletnih storitev lahko zmede s številnimi nabiralniki, jih 
blokira ali pa jim lahko poteče veljavnost povezav ter ostanejo 
brez dostopa do podatkov.
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Z osredotočenjem na zaščito vsebine in tudi priponk e-pošte 
rešitev omogoča varovanje osebnih ter zaupnih podatkov 
ter s tem doseganje takšne ravni komunikacije, ki omogoča 
organizacijam zaupanje za prehod iz papirnega v elektronsko 
komunikacijo:

Enotna rešitev za uporabnike namiznih, mobilnih (iOS, 
Android) in oblačnih rešitev tako za interne  kot za 
zunanje uporabnike (npr. stranke ali partnerje).

Varovanje vsebine in tudi priponk, tako da v primeru 
nepooblaščenega dostopa šifrirana vsebina ni razkrita 
napadalcem ter je tudi zavarovana pred dostopom 
upravljavcev sistemov. 

Integracija z obstoječimi rešitvami za avtentikacijo, pred 
nezaželeno pošto, zlonamerno kodo ipd. 

Enostavnost uporabe z enim klikom z integracijo rešitve 
MS Outlook.

Vpeljava z lastno namensko opremo na svoji lokaciji kot 
storitev v oblaku ali v hibridni postavitvi. 

Zmožnost nastavitve kontrol (npr. omejevanje 
posredovanja in odgovarjanja, kontrole spreminjanja 
vsebine ipd.).

Upravljanje s ključi, ki omogoča varno izmenjavo brez 
vpliva na uporabniško izkušnjo z uporabo HPE Identity-
Based-Encryption (IBE) in z ločevanjem avtentikacije od 
enkripcije.

HPE SecureMail deluje integrirano z e-poštnimi storitvami 
v oblaku, kot je Office 365. Rešitev brezhibno deluje tudi ob 
uporabi Outlook, Exchange, Blackberry Enterprise Server 
(BES), iOS in Android. HPE IBE ponuja čisto ločitev med 
enkripcijo in avtentifikacijo, kar pomeni, da lahko podpira 
različne mehanizme avtentikacij, vključno z Active Directory, 
LDAP ter upravljavci spletnih storitev avtentikacije.

Rešitev lahko preizkusite v obliki spletne storitve na naslovu
http://www.voltage.com/vsn/freetrial.htm.

Več informacij o poteku izmenjave sporočil in uporabniški izkušnji pa je razpoložljivih na naslovu
https://www.voltage.com/vsn/quickstart.htm.

HPE Identity-Based-Encryption 
omogoča varno izmenjavo 
e-pošte kateremukoli 
uporabniku brez njegove 
vnaprejšnje priprave 
za možnost sprejema sporočila. 
HP IBE lahko uporabi poljubno 
besedilo (denimo e-poštni naslov) 
kot javni ključ za šifriranje. 
Varovanje je omogočeno 
z dinamičnim ustvarjanjem 
privatnih ključev za 
dešifriranje vsebine glede 
na podatke o identiteti in 
opredeljeni varnostni politiki.



Podjetje SRC je z odliko opravilo strog revizijski postopek zunanjega presojevalca podjetja Cisco Systems in je 26. aprila 2016 
kot drugo podjetje v Sloveniji pridobilo status Cisco Gold Certified Partner za regijo jugovzhodne Evrope.

Gold Certified Partner je najvišji partnerski status, ki ga tehnološki velikan Cisco priznava partnerskim podjetjem. S tem 
jim potrjuje vrhunsko tehnično usposobljenost, visoko kakovost storitev in urejenost procesov. Pridobitev statusa vključuje 
specializacije iz naslova naprednih informacijskih tehnologij s področij omrežij, podatkovnih centrov, varnostnih rešitev, 
prenosa govora in video vsebin. V podjetju SRC je zaposlenih kar 20 tehničnih in prodajnih strokovnjakov, ki jim je Cisco na 
osnovi zahtevnih izpitov priznal različne certifikate, od tega pet z najvišjim statusom CCIE. Tako kontinuirano šolana ekipa 
strokovnjakov z bogatimi izkušnjami svojim strankam zagotavlja vrhunsko podporo na vseh področjih.

S pridobljenimi najvišjimi statusi Cisco Gold, HP Gold, Microsoft Gold, Oracle Gold in VMware Solution/Service podjetje SRC 
zaokrožuje portfelj infrastrukturnih certifikacij. S tem dokazuje zavezanost investicijam v prodajno-tehnološko odličnost 
izvajanih programov, kar se izraža tudi v merjenih odzivih trga: več kot 90 % strank, ki so sodelovale v neodvisni Ciscovi 
raziskavi, je namreč SRC ocenilo z najboljšimi ocenami.

SRC s tem nadgrajuje svoje poslanstvo in z digitalno preobrazbo poslovnih procesov svojim strankam ponuja največ, kar 
lahko da informacijska tehnologija.
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SRC je Cisco Gold
Certified Partner



Postopki dolgoročne 
elektronske hrambe

v javnem sektorju

TeJA ŠAfRAnIč

infosrc 82 i MAJ 2016

zaradi vedno bolj intenzivnega elektronskega poslovanja v 
organizacijah javnega sektorja, pri katerem nastaja vedno večja 

količina arhivskega gradiva v elektronski obliki, ki ga je treba 
tudi varno dolgoročno hraniti in arhivirati, se je izkazala potreba 

po vzpostavitvi slovenskega javnega elektronskega arhiva.
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V zadnjih desetletjih se je družba spremenila v informacijsko družbo. Razvoj 
informacijske tehnologije je prinesel veliko novosti na področju delovanja javnega 
sektorja in tudi v vsakdanjem življenju. Spremenili so se načini poslovanja in 
komuniciranja. Elektronsko poslovanje je namenjeno vsem organizacijam, ki želijo 
pridobiti nadzor nad posameznimi dokumenti, pri čemer se zajemajo dokumenti v 
elektronski obliki od nastanka pa vse do dolgoročne elektronske hrambe. 

Pri vsakdanjem delu se organizacije javnega sektorja srečujejo z množico elektronskih 
dokumentov, kar predstavlja velik izziv za hranjenje dokumentov v digitalni obliki. 
Hramba elektronskega gradiva, ki jo izvajajo organizacije same, se imenuje e-hramba, 
njen cilj je ohranjanje gradiva za celotno obdobje njegove hrambe. 
Pri hrambi elektronskega gradiva ločimo e-arhiviranje in e-arhiv. 
E-arhiviranje se nanaša na postopke prevzemanja elektronskega arhivskega gradiva 
v pristojne arhive, strokovno obdelavo in izvedbo dolgoročne e-hrambe v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Okolje e-arhiv predstavlja kompleksen sistem za dolgoročno hrambo, v katerem se 
izvajajo postopki e-arhiviranja, zanj pa skrbi slovenska javna arhivska služba.

Varna dolgoročna hramba mora ves čas trajanja hrambe zagotoviti varno okolje in 
delovanje elektronskih nosilcev. Omogočiti se mora dostopnost do podatkov samo 
pooblaščenim osebam in fizična dostopnost do nosilcev podatkov samo posebej 
pooblaščenim osebam. Zagotoviti je treba ustrezno število varnostnih kopij na različnih 
lokacijah. Zaradi hitrih sprememb v tehnologiji je treba zagotoviti prepis podatkov na 
nove nosilce zapisa in stalno kontrolo nosilcev podatkov.



SlIkA 1: oSnoVnI MoDel oAIS
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Arhiv Republike Slovenije aktivno sodeluje v teh procesih 
in želi omogočiti, da bodo dokumenti dostopni tudi našim 
zanamcem. Uvedel je postopke certificiranja, s katerim prizna 
skladnost ponujene opreme in storitev elektronske hrambe 
z veljavnimi predpisi ter pravili stroke, s čimer se zagotavlja 
višja raven varnosti in zanesljivosti. Javni sektor lahko za 
elektronsko hrambo uporablja le certificirano opremo in 
storitve.

Preden se vzpostavi elektronska hramba dokumentarnega 
gradiva, morajo organizacije javnega sektorja sprejeti notranja 
pravila v obliki internih aktov, ki jih potrdijo pri Arhivu RS, 
spremljati morajo izvajanje notranjih pravil in uporabljati 
programsko opremo ter storitve, ki so certificirane pri Arhivu 
RS.
Za arhivsko gradivo, ki nastaja pri poslovanju organizacij 
javnega sektorja in predstavlja pomemben del slovenske 
kulturne dediščine, morajo poskrbeti Arhiv RS ter regionalni 
arhivi (slovenska javna arhivska služba, SJAS).

V ta namen je Arhiv RS leta 2010 predstavil strategijo razvoja 
slovenskega javnega elektronskega arhiva 2010–2015 
(e-ARH.si), ki predstavlja kompleksno okolje, namenjeno 
elektronskemu arhiviranju. Zajema postopke prevzemanja 
elektronskega arhivskega gradiva v pristojne arhive, njegovo 
strokovno obdelavo, izvedbo dolgoročne hrambe v skladu z 
veljavno zakonodajo in omogočanje učinkovitega upravljanja 
ter uporabo tega gradiva. 

V okviru strategije je razvita prva rešitev elektronskega 
arhiviranja, s katero lahko Arhiv RS  od ustvarjalcev prevzema 
elektronsko arhivsko gradivo v obliki nestrukturiranih datotek 
(npr. dokumente v obliki tipa .pdf), podatke iz podatkovnih baz 
(uradne evidence) in iz sistemov za upravljanje z dokumenti 
(iz dokumentnega sistem SPIS 4.0, ki je najbolj razširjen v 
državni upravi). Za dolgoročno ohranjanje elektronskega 
arhivskega gradiva je vzpostavljen elektronski repozitorij, za 
končne uporabnike pa je omogočen dostop do izbranih tipov 
prevzetega elektronskega arhivskega gradiva. 

Model e-ARH temelji na referenčnem modelu OAIS (odprti 
arhivski informacijski sistem).

sprejemni informacijski paket je poslan 
arhivu s strani ustvarjalca gradiva;

arhivski informacijski paket je shranjen v 
arhivu;

dostopni informacijski paket je paket, ki 
ga arhiv pošlje uporabniku kot odgovor na  
njegovo poizvedbo.

SIP
 

AIP 

DIP

V novi strategiji izvedbenega načrta 
razvoja slovenskega elektronskega 
arhiva 2016–2020 se bo nadaljevalo 
delo strategije 2010–2015. Eden izmed 
ciljev do leta 2020 je priključitev e-ARH.
si v državni računalniški oblak, ko 
bodo vzpostavljeni vsi pogoji za varno 
dolgoročno hrambo elektronskega 
arhivskega gradiva, ki jih predvideva 
zakonodaja ZVDAGA. 

V sporočilu za javnost ob sprejetju 
nove strategije dne 24. 3. 2016 Arhiv RS 
navaja:

»Strategija skupaj z izvedbenim načrtom, 
postavlja okvir za vzpostavitev stabilnega 
in zaupanja vrednega slovenskega 
elektronskega arhiva e-ARH.si do leta 2020, 
s čimer bo omogočena uporaba nacionalne 
arhivske kulturne dediščine v elektronski 
obliki.«

Viri:

Arhiv RS: Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016–2020, 

marec 2016

Arhiv RS: Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si 2010–2015, 

junij 2010



Dan junakov 2016

IVo VASeV
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oD 15. Do 22. APRIlA 2016, hekoVnIk In SRc

V SRc spodbujamo zaposlene k razvoju idej in preizkušanju 
novih tehnologij. Temu je namenjen tudi vsakoletni dogodek 

Dan junakov. letos smo ga izvedli nekoliko drugače, 
bolj osredotočeno na proces razvoja kot na same ideje. 

Pri tem smo sodelovali s hekovnikom, 
ki podjetjem pomaga pri razvoju idej.

potek dogodkA
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Na Dnevu junakov je sodelovalo 48 zaposlenih. Namen je bil razvoj platforme 
za izmenjavo podatkov v zdravstvu, za razvoj pa smo predvideli osem razvojnih 
timov. Zelo kmalu smo ta izhodišča postavili na glavo, spontano so se oblikovali 
novi timi, ki so začeli z razvojem drugih, svojih idej. Na predavanjih in delavnicah 
na Hekovniku smo se osredotočili na prvega tipičnega uporabnika naših novih 
rešitev, jasno smo opredelili njegovo ključno težavo, ki jo rešujemo, in tiste 
funkcionalnosti, ki mu še zagotavljajo vrednost. Pridobili smo prve odzive 
morebitnih uporabnikov in pripravili prototipe uporabniške izkušnje. Vseskozi 
je potekalo pridobivanje povratnih informacij uporabnikov, tudi med samim 
razvojem; pri tem so nam pomagali tudi strokovnjaki z zadevnih področij. Na 
koncu pa veliki finale – predstavitev idej in izdelkov vsem sodelavcem, povzetek 
vtisov o dogodku in druženje ob Ljubljanici do večera.

rezultAti in vtiSi

Drugačen pristop k delu, avtonomija razvojnih timov in vključenost zaposlenih z 
različnimi vlogami v razvoj od samega začetka so sprostili ustvarjalne potenciale ter 
poglobili sodelovanje znotraj timov in med njimi. Spoznavanje sodelavcev, deljenje 
izkušenj in usvajanje novih znanj, pa tudi učenje na napakah ter nadgrajevanje 
idej drugih so prinesli nov zagon in energijo za agilen ter hiter razvoj. Spoznali 
smo, koliko več in bolje lahko naredimo v enem tednu, če smo osredotočeni zgolj 
na eno idejo, se z njo v večji meri poistovetimo ter že zelo zgodaj v proces razvoja 
vključimo tudi uporabnike. Zelo pomembno, jasno smo prepoznali potenciale in 
tveganja sprememb naših siceršnjih poslovnih procesov ter, še pomembneje, se 
pri tem tudi zelo dobro imeli!
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Svet se je spremenil. Svet se spreminja. 
Vsak dan hitreje. Uporabnik postaja center 
pozornosti, naloga tehnologije pa je, da 
postane skrita, neopazna, uporabniku 
intuitivna in pametna. Podatki so le korak do 
nove inteligence, ki je cilj te igre. 

Odkrivanje novega je pot izkustva tako za 
uporabnika kot za razvojnika. Iskanje bistva 
je tako pri razvoju podobno iskanju bistva 
umetnika, je pot odrekanja, ki nas pripelje do 
fokusa. 

Veselim se že ponovnega srečanja in 
vpogledov v prve trende eksperimentov, ki 
smo jih skupaj začeli na našem srečanju. 

Letošnji Dan junakov je v svoji šesti iteraciji 
končno dosegel to, kar je bil njegov prvotni 
namen. Za nekaj dni odmisliti vsakdan in se 
popolnoma posvetiti in predati novi ideji ter 
njenemu uresničevanju. 

Produktivno druženje s sodelavci iz različnih 
oddelkov, izmenjevati mnenja, iskati rešitve 
in kopičiti dobro voljo. Na koncu imamo 
sedem konceptov za inkubator, ki jih bomo 
stestirali. Še bolj pomembno pa je, da smo 
dokazali, da ne glede na to, da delamo v 
podjetju, ki bo drugo leto dopolnilo 30 let, 
v njem še vedno znamo prebuditi startup 
mentaliteto. Hvala vsem sodelujočim in še 
bolj nesodelujočim, ki so skrbeli za to, da so 
naše stranke odsotnost naših kolegov čim 
manj čutile. Naslednjič bo še bolje!

Video z našega pomladnega Dneva 
junakovi si oglejte na naslovu

https://youtu.be/NOrObr0Arc4

kriStjAn pečAnAc, hekovnik

mihA žerko, predSednik uprAve Src



2. SEPTEMBrA 2016 

LAIBACH S
SIMFONIČNIM
ORKESTROM
RTV 
SLOVENIJA

dogodki

križAnke, ljubljAnA

Ljubljanski poletni festival

24. MAJA 2016

VARNOST 
V NOVI LUČI

Sputnik, ljubljAnA

Cisco in SRC 

1. JUNIJA 2016

IT, OBLAK IN
VARNOST

rAmAdA reSort, krAnjSkA gorA

HPE IN SRC

30. SEPTEMBrA 2016

ODKRIVAMO
S SRC-EM

klub cAnkArjevegA domA, ljubljAnA

SRC Poslovna IT konferenca



SRC je Microsoftov pooblaščeni izobraževalni 
center (CPLS), v okviru katerega izvajamo 
uradne Microsoftove tečaje in delavnice. Tečaje 
in delavnice vodijo certificirani MS predavatelji 
(MCT), ki vam pomagajo pridobiti znanja o 
najnovejših MS tehnologijah in vam olajšajo pot 
do pridobitve certifikatov. 

SRC izobraževanja za 
IT-strokovnjake

Izkoristite Microsoft Software Assurance (SA)
voucherje v izobraževalnem centru SRc

Poleg izjemno strogih standardov glede 
usposobljenosti predavateljev boste v SRC 
Izobraževalnem centru dobili visoko kakovost 
izobraževanj in opremljenost učilnic.
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INSTALLING, CONFIGURING AND ADMINISTERING WINDOWS 
SERVER® 2012

Začetek 23. 5. 2016

DATACENTER MONITORING WITH SYSTEM CENTER 
OPERATIONS MANAGER

Začetek: 30. 5. 2016

Začetek: 30. 5. 2016
ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER DATABASES

SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS 10
Začetek: 30. 5. 2016

Začetek: 30. 5. 2016

Začetek: 30. 5. 2016

Začetek: 6. 6. 2016

CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS 2015

DESIGNING SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE AND BIG 
DATA SOLUTIONS

SERVER VIRTUALIZATION WITH WINDOWS SERVER HY-
PER-V® AND SYSTEM CENTER

Začetek: 6. 6. 2016
CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013

Začetek: 6. 6. 2016
IMPLEMENTING DATA MODELS AND REPORTS WITH MICRO-
SOFT SQL SERVER

Začetek: 6. 6. 2016
DESIGNING DATABASE SOLUTIONS FOR MICROSOFT SQL 
SERVER 2012

Začetek: 6. 6. 2016
INSTALLING, CONFIGURING, DEPLOYING AND MANAGING 
WINDOWS 10 - KOMBO TEČAJ!

Začetek: 6. 6. 2016
ACTIVE DIRECTORY® SERVICES WITH WINDOWS SERVER

AkTUAlnI TečAJI

SAŠA zABUkoVec
Organizator izobraževanja

SRC d.o.o.
Tržaška cesta 116

1000 Ljubljana
T 01 600 7080

E src.izobrazevanje@src.si
www.src.si/izobrazevanja

Začetek: 13. 6. 2016
QUERYING MICROSOFT SQL SERVER

Začetek: 13. 6. 2016
ADMINISTERING SYSTEM CENTER 2012 R2 CONFIGURATION 
MANAGER

Za udeležbo na vseh uradnih Microsoftovih 
tečajih, ki jih izvajamo v okviru našega 
pooblaščenega izobraževalnega centra 
CPLS, lahko izkoristite ugodnosti v obliki 
kuponov Software Assurance. Microsoft 
Software Assurance kuponi (SA voucherji) 
so koristna ugodnost pogodb količinskega 
licenciranja. 

Prinašajo dostop do obširne palete 
tehničnih izobraževanj, ki pomagajo 
IT-strokovnjakom in razvijalcem razširiti 
znanje s področja nameščanja, upravljanja 
in podpore IT infrastrukture.

PoMlAD PoleTJe 2016

VEČ INFORMACIJ 
IN PRIJAVE:
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Začetek: 20. 6. 2016
NETWORKING WITH WINDOWS SERVER

AUTOMATING ADMINISTRATION WITH WINDOWS 
POWERSHELL

Začetek: 20. 6. 2016

Začetek: 20. 6. 2016
ADVANCED SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE 
SERVER 2013

Začetek: 27. 6. 2016
IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH 
MICROSOFT SQL SERVER

CONFIGURING AND DEPLOYING A PRIVATE CLOUD 
WITH SYSTEM CENTER 2012

Začetek: 27. 6. 2016

Začetek: 4. 7. 2016

Začetek: 4. 7. 2016

Začetek: 4. 7. 2016

ADMINISTERING THE WEB SERVER (IIS) ROLE OF 
WINDOWS SERVER

MONITORING AND OPERATING A PRIVATE CLOUD 
WITH SYSTEM CENTER 2012

ADVANCED SOLUTIONS OF MICROSOFT 
SHAREPOINT SERVER 2013

Pokličite za termin
CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013

Pokličite za termin

Pokličite za termin

Pokličite za termin

Pokličite za termin

CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT LYNC SERVER 2013

PROGRAMMING IN C# WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010

MASTERING SQL SERVER FOR DBAS (SQL MASTER ACADEMY)

SYSTEM CENTER 2012 ORCHESTRATOR

Ej stari, na 

s’m ;)

Si lajkala?

Valda!



MANAGEMENT 3.0 - TRENING 
AGILNEGA VODENJA

Predavatelj: Voranc Kutnik

Termin: 11. 10. 2016

LEADERSHIP ACADEMY

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 29. 9. 2016

USPEŠNO VODENJE – 
LEADERSHIP

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 29. 9. 2016

USPEŠNO POSLOVNO 
KOMUNICIRANJE

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 30. 9. 2016

POZITIVNA ORGANIZACIJSKA 
KULTURA IN UPRAVLJANJE S 
KONFLIKTI

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 14. 10. 2016

KAKO ZGRADITI 
ZMAGOVALNI TIM

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 15. 10. 2016

USPEŠNO MOTIVIRANJE 
SEBE IN SODELAVCEV

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 11. 11. 2016

USPEŠNO DELEGIRANJE

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 12. 11. 2016

KAKO POVEČATI OSEBNO 
UČINKOVITOST IN KAKO 
UPRAVLJATI S PRIORITETAMI?
Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 25. 11. 2016

S KREATIVNOSTJO IN 
INOVACIJAMI DO POSLOVNIH 
USPEHOV

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 26. 11. 2016

UPRAVLJANJE S STRESOM 
ALI KAKO SE IZOGNITI 
IZGORELOSTI NA DELOVNEM 
MESTU

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 2. 12. 2016

ZAKAJ BI ME KDO HOTEL ZA 
VODJO

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Termin: 3. 12. 2016

RETORIKA - UČINKOVITO 
POSLOVNO NASTOPANJE

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Pokličite za termin

TRENUTEK ODLOČITVE - 
PRODAJNI TRENING

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Pokličite za termin

PRIDOBIVANJE EU SREDSTEV 
- KAKO DO KONKURENČNEGA 
PROJEKTA V PROGRAMU 
HORIZON 2020?

Predavatelj: dr. Velimir Srića

Pokličite za termin

SAŠA zABUkoVec
Organizator izobraževanja
SRC d.o.o.
Tržaška cesta 116
1000 Ljubljana
T 01 600 7080
E src.izobrazevanje@src.si
www.src.si/izobrazevanja

VEČ INFORMACIJ 
IN PRIJAVE:

AkTUAlnI TečAJI
PoMlAD PoleTJe 2016
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Tehnološki dolg

MARko ŠMID

infosrc 82 i MAJ 201648

Tehnološki dolg je čudovita metafora, ki jo je pred 20 leti 
razvil Ward Cunningham, da bi lažje pojasnil svojemu šefu 
koristi refaktoriranja dela kode, ki jo je sam ustvaril pred 
časom. V tej metafori je hotel pokazati, da pristop »hitrega 
in umazanega« razvoja programske opreme ustvarja 
tehnološki dolg, ki je v praksi podoben finančnemu dolgu.

Kriza običajno prizanese le res redkim. Zato se je v večini 
organizacij v zadnjih letih njenega trajanja nabralo 
ogromno tehnološkega dolga, predvsem iz razloga 
zmanjševanja stroškov in premajhnih vlaganj v tehnologijo. 
Danes se to v podjetjih odraža kot neprestano krpanje 
programske opreme, ki mora podpirati poslovanje, in 
kot neučinkovitost na področju aplikacij, arhitekture ter 
infrastrukture, ki dušijo agilnost, ki jo vsi krvavo potrebujejo.

Tako imamo zdaj zelo pogosto situacijo, ko poslovna 
stran podjetja pričakuje od svojega IT, da bo sledil 
spremembam, ki jih zahteva digitalna preobrazba, na eni 
strani in nezmožnost odziva s strani IT na drugi. Rešitev 
se skriva v rokah CIO-ta in v njegovi zmožnosti hitrega 
odplačila nakopičenega tehnološkega dolga. Pri tem 
sta njegovi ključni vlogi vodenje in usmerjanje pravih 
tehnoloških odločitev, ki podjetju pomagajo maksimizirati 
vrednost novih tehnologij za podporo poslovanju.
Seveda pa tehnološki dolg ni v vseh organizacijah enak. 
Odvisen je predvsem od omejitev, ki jih podjetju prinašajo 
aplikacije, arhitekture, infrastruktura, ljudje in procesi. 
Njihove velikosti pa potem določajo tudi način njegovega 
odplačevanja oz. zmanjševanja.

Raznolikost aplikacij glede na kakovost in nekontrolirana 
kompleksnost programske kode običajno vodita v 
neučinkovit ter slabo odziven IT. Če temu dodamo 
še pomanjkanje arhitekturnega pristopa na nivoju 
celotne organizacije in discipline pri razvoju, pridemo do 
problema, ko imamo na eni strani visoke stroške razvoja 
ter vzdrževanja, na drugi pa počasnost in vprašljivo 
kakovost. Takemu pristopu sledijo pogosto tudi visoki 
stroški integracije zaradi neustrezne arhitekturne zasnove, 
rezultat pa je zelo omejena zmožnost hitrega odziva na 
poslovne potrebe.

Neučinkovitost na nivoju aplikacij in arhitektur ima seveda 
učinek tudi na infrastrukturo ter operacije, ki jih zagotavlja 
IT. Neustrezne arhitekture in nepotrebna kompleksnost 
programske opreme zahtevajo večjo infrastrukturo, 
kot bi bila potrebna v optimalnih pogojih, posledično 
pa to pomeni več strojne opreme, energije, licenc ter 
kompleksnejše upravljanje.  

Zanimivo pa je, da je še vedno največkrat najbolj 
podcenjen dejavnik vpliv, ki ga imajo ljudje in procesi 
na velikost tehnološkega dolga. Zastarelo znanje 
in neustrezni operativni modeli, ki ne morejo slediti 
procesom digitalizacije v podjetju, eksponentno 
povečujejo tehnološki dolg na področju aplikacij, 
arhitektur ter infrastrukture. Zato lahko le prehod na 
enostavnejše in sodobne tehnologije omogoči podjetju 
optimizacijo poslovnih funkcij ter posledično znižanje 
stroškov.

Danes je ključno vprašanje v podjetjih, kako se znebiti 
tehnološkega dolga. V poslu in tudi tu velja pravilo, da 
se izplača delati samo tisto, kar tudi merimo. Zato je zelo 
pomembno izdelati prave metrike, tako poslovnega kot 
tehničnega tipa, s katerimi bo podjetje merilo napredek, 
kakovost in hitrost zmanjševanja dolga. V praksi si 
tu lahko pomagamo z mnogimi orodji, od tistih za 
preverjanje kakovosti kode in skladnosti s standardi do 
orodij za upravljanje portfelja aplikacij ter projektov. 

Na področju arhitektur danes večina strokovnjakov 
zagovarja ključno vlogo vodstva IT, ki mora prevzeti 
odgovornost za načrtovanje in upravljanje novih IT-
arhitektur. Na področju razvoja je trend, da se že od 
vsake aplikacije pričakuje, da bo imela svojo celotno 
funkcionalnost izpostavljeno preko API-jev. Še več je 
sprememb in novosti na področju operativnih modelov 
ter metodologij. Tu se danes pričakuje, da je podjetje 
sposobno uporabe različnih agilnih pristopov k razvoju 
aplikacij, ki vključujejo vse od konceptov DevOps do 
zvezne integracije. Uspeh na zgoraj opisanih področjih 
pa prinese podjetju še eno veliko prednost – poveča 
verjetnost, da mu bo uspelo pritegniti mlade talente, 
ki bodo razumeli nove digitalne arhitekture in pohitrili 
prehod v IT nove generacije.

Zmanjšanje tehnološkega dolga čaka vsako 
podjetje. Zahteva tako plačilo obresti kot glavnice, če 
povlečemo vzporednico s finančnim dolgom. Podjetje 
se lahko odloči, da bo z dodatnimi napori v vzdrževanje 
obstoječega stanja odplačevalo samo obresti ali pa 
z bolj radikalnimi posegi zmanjšalo tudi glavnico in 
s tem tudi resnični dolg. Brez njegove odprave pa je 
iluzorno pričakovati, da bo podjetje odzivno, konkurenčno 
in sposobno rasti. 


