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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Ljubljana, 16. april 2009 – Za nami je že drugi dan konference Dnevi slovenske informatike 2009, 
ki se nadaljuje z novimi predstavitvami, predavanji in okroglo mizo na temo rdeče niti letošnje 
konference »Z inteligentimi sistemi do strateške prednosti«. Število udeležencev konference je že 
blizu številke 400. 
 
Drugi dan konference se je začel s predstavitami nekaterih pokroviteljev konference. Boštjan Štrukelj iz 
Nevtron & Company d.o.o. (Računalniške novice) je predstavil prenovo spletnih strani, preko katerih se 
uporabnikom ponuja računalniške novice. Spletne strani so korenito tehnološko spremenjene. Primož Karlin iz 
Microsofta je predstavil Microsoftove tehnologije na področju poslovne inteligence, mag. Tatjana Mizori Zupan 
iz podjetja RRC Računalniške storitve d.d. pa je predstavila projekt izdelave podpore za javna naročila. Sledilo 
je plenarno predavanje dr. Danijela Skočaja na temo uporabnih možnosti umetno virtualno spoznavnih 
sistemov. 
 
Čez dan je potekalo več vzporednih tematskih sekcij. V sekciji Sodobne informacijske tehnologije je bil 
letos velik poudarek na upravljanju poslovnih procesov. Očitno je storitveno usmerjena arhitektura dala nov 
zagon in poudarila pomen področja BPMS, ki lahko v novi arhitekturi predstavlja integracijski element 
informacijskega sistema. Predstavljeni so bili različni vidiki področja kot so upravljanje življenjskega cikla in 
nadzor aktivnosti (BAM). V nasprotju s prvim delom sekcije, kjer so bile predstvaljene rešitve in pristopi 
predvsem s področja procesov in SOA, so v popoldanskem delu sekcije predavatelji predstavili konkretne 
primere uporabe sodobnih informacijskih tehnologij in namenske rešitve. Prva predstavitev je opisala postopek 
poslovnega komuniciranja v grafičnem podjetju. Za tem je bila predstavljena rešitev optimiziranja algoritmov 
razvrščanja osebja in virov na letališču. Tretja predstavitev je opisala iskalne storitve s poudarkom na 
personifikaciji ter četrta inteligentno rešitev upravljanja storitev v človekovem okolju. 
 
V prvem delu sekcije Metodologije in pristopi k obvladovanju informatike so se udeleženci lahko 
seznanili s pregledom področja metodologij in pristopov na področju obvladovanja informatike; s projektom 
SEPA, ki je bil največji projekt na področju plačilnega prometa v zgodovini; pa tudi z metodologijo SCRUM, ki 
omogoča obvladovanje razvojnih IT projektov. Dopoldanski del sekcije je zaključilo predavanje o vplivu 
projektnega vodenja na izvedbo projektov informatizacije in uspešnosti podjetij. V popoldanskem delu sekcije 
pa so bili predstavljeni: referenčni model poslovnih procesov EDS, prednosti uporabe standardov, zanimiva 
tematika o uporabniških zahtevah kot ključu do uspeha pri razvoju IKT rešitev in pa področje kakovosti 
podatkov. Predavanja so vzpodbudila živahno debato. 
 
Sekcija Informacijska družba se je dotaknila računalništva v oblaku, ki ponuja številne nove in cenene 
možnosti za uporabo v šolah. Kriminal belih ovratnikov se je prvi preselil tudi na internet, sledile pa so povsem 
nove oblike kriminalitete, vezane izključno na IKT. Oškodovana podjetja iz različnih razlogov tak kriminal 
nerada prijavljajo. Organi pregona in sodišča so slabo usposobljeni za obravnavo te kriminalitete. Identiteta na 
spletu je pod vse hujšim vdorom Copycat in Fishing napadov. Posebej organizacije so slabo zavarovane pred 
krajo svoje identitete, s čimer izpostavljajo tudi svoje člane. Predstavljen je bil tudi odličen projekt vodenja 
gluhih po muzeju, ki so ga v sodelovanju s partnerji iz Avstrije in Nemčije pripravili v Celjskem muzaju novejše 
zgodovine. IT 2.0 prinaša vrsto novih mrežnih praks, ki se med mladimi v Sloveniji množično uporabljajo – 
socialna omrežja, blogi, wikipedija ..., vendar pa javnost vsega tega ne opazi, ker je preveč vpeto zazrta v 
tradicionalne medije. 
 
V sekciji Informatika v finančnih inštitucijah so bila v prvem sklopu združena predavanja na temo 
obvladovanja tveganj. Sklop se je začel s predavanjem o praktičnem pristopu k upravljanju varnostnih tveganj, 
sledilo pa je predavanje s tematiko obvladovanja zavarovalniških goljufij. Prikazani so bili možni načini in 



metodologija, ki zavarovalnicam omogoča zmanjšati število uspešno izvedenih  goljufij. Naslednje predavanje je 
temeljilo na raziskavi, ki je bila izvedena med direktorji informatike na temo zaupanja v njihove podrejene. V 
nadaljevanju je bil predstavljen projekt Unicredit banke, kjer so bili prikazani načini izvedbe statutarnega 
poročanja Banki Slovenije, ki je eno najbolj zahtevnih nalog za vse banke v Sloveniji. Zadnje predavanje je 
praktično prikazalo proces izvedbe nabave kateregakoli elementa informacijske tehnologije na enoten in 
transparenten način. 
 
Sekcija Prenova in Informatizacija poslovanja je podala odgovore na to, kako z znanjem uporabnikov pri 
delu z orodjem do boljših rezultatov, kako z racionalno uporabo licence do prihrankov, kako z znanjem uporabe 
odprte kode do ustrezne racionalne rešitve in kako znanje podjetja skozi informacijsko rešitev pripelje do 
učinkovitega dela.  
 
Programski del drugega dne konference sta zaključili delavnica Učinkovita analiza tveganja in pa okrogla 
miza na temo rdeče niti konference – Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti. Okrogle mize so 
se ob vodji okrogle mize dr. Marjanu Krisperju udeležili dr. Marko Bajec, mag. Robert Erzin, mag. Slavko 
Kastelic, dr. Franc Solina in Štefan Volovšek. Zaključek okrogle mize je, da inteligentni sistemi postajajo vedno 
bolj pomembni za doseganje strateške prednosti, tako za podporo odločanja, zagotavljanja prihodka in tržnih 
aktivnostih. Direktorji se še premalo zavedajo možnosti sodobnih tehnologij, vendar se to izboljšuje. Opazen je 
porast zanimanja za te sisteme v času krize. 
 

 
 Sodelujoči na okrogli mizi 

(foto: Janez Strah) 
 

Druženje osrednjega dne konference so udeleženci zaključili z večerjo na ladjicah, ki sta nas popeljali ob 
slovenski obali, v nadaljevanju večera pa uživali na after-partyu v News Cafe-ju ob glasbenem izboru DJ-a in 
stand-up komedijantih Klemnu Bučanu in Boštjanu Gorencu (Pižami) iz Komikaz. 
 

Tudi zadnji dan konference bodo udeleženci lahko prisluhnili pestrim predavanjem, hkrati pa bodo na vrsti tudi 
predstavitve projektov, ki so tekmovali na izboru za i-nagrado. Predstavljeni bodo naslednji projekti: SAOP d.o.o.: 
Spletna rešitev miniMAX; Ministrstvo za javno upravo: e-VEM za gospodarske družbe in CREA storitve in svetovanje d.o.o.: 
CREA-SIGN. 

 
 
Več informacij in utrinkov s konference najdete na spletni strani http://www.dsi2009.si/ 
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