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Prejeli smo
ADSL, seveda za provizijo, ki jo
plaþa SiOL.
Helena Þerin
Slu¡ba za odnose z javnostmi, SiOL,
d.o.o.

Sispa obto¡uje,
SiOL se brani, mid cinca
V Delovi prilogi Informacijska

tehnologija je bil 18. marca obja-
vljen prispevek z naslovom »Sispa
obto¡uje, SiOL se brani, mid cin-
ca«, v katerem so bili povzeti oþitki
sekcije slovenskih ponudnikov in-
terneta SISPE pri GZS-ju, þe¿ da
Telekom Slovenije svoje storitve
vsem internetnim ponudnikom ne
ponuja pod enakimi pogoji, ampak
daje izrazito prednost enemu izmed
njih. Oþitki niso novi, so pa neute-
meljeni. V Telekomu Slovenije po-
nujamo svoje storitve vsem ponu-
dnikom interneta pod enakimi po-
goji in v skladu z veljavnim ceni-
kom.
Omenjeni sta bili tudi dve odloþbi

urada za varstvo konkurence. V Te-
lekomu Slovenije ne vemo za nobe-
no, pri kateri bi bile vse izpodbijal-
ne (pri)to¡bene sodne mo¡nosti ¡e
izþrpane. O ¡eljah predstavnikov
SISPE ne moremo razpravljati,
medtem ko so njihove zahteve o
zni¡anju nekaterih Telekomovih
cen lahko legitimne, þeprav niþ bolj
kot zahteve Telekoma Slovenije, da
se uveljavi zakonsko doloþilo o
stro¿kovnem principu zaraþunava-
nja vseh vrst storitev in ne samo sto-
ritev prenosa podatkov ali dostopa
do interneta.
V isti prilogi je bilo v drugem pri-

spevku z naslovom »Ali SiOL za-
vestno posluje z izgubo?« zapisano
¿e, da v ceniku Telekoma Slovenije
ni cen mednarodne zakupljene vo-
de z zmogljivostjo veþ kot 2 mbps.
To naj bi pomenilo, da v ceniku ne-
katerih storitev ni. V ceniku zakupa
kapacitete podatkovnih vodov je
pri mednarodnih vodih ob koncu
posebna postavka, v kateri je zapi-
sano, da se cene za zakupljene vode
za (druge dr¡ave in) druge hitrosti
doloþi po pogodbi.
Boris Ziherl
Telekom Slovenije, d. d.
Slu¡ba za odnose z javnostmi

Sispa obto¡uje,
Siol se brani, mid cinca
Ker je bilo na þlanek »Sispa obto-

¡uje, Siol se brani, MID cinca« 18.
3. 2002« Luke Dekleve Humarja
kar nekaj odziv (v katerem se veþ-
krat dvomi v kvaliteto rezultatov
RIS), prosim za pojasnilo: V þlanku
se navaja podatek o upadu rabe in-
terneta v Sloveniji in to ugotovitev
pripisuje raziskavam RIS. Pri tem
gre verjetno zgolj za nesporazum
ali pa za nenatanþnost. Raba inter-
neta v Sloveniji namreþ ne upada,
ampak izredno hitro nara¿þa, kar je
mogoþe meseþno opazovati na
www.ris.org. Prepriþan sem tudi, da
se ocene projekta RIS o rasti ¿tevila
uporabinkov – pa tudi ocene o tr-
¡nih dele¡ih – ujemajo z ocenami
Sispe in Siola. Zato je tudi pomislek
Krambergerja o anketni metdologi-
ji projekta RIS povsem odveþ. Res
pa je, da je bilo nara¿þanje v zadnjih
nekaj letih v Sloveniji ni¡je kot v
EU.
dr. Vasja Vehovar
FDV, projekt RIS

Ali SiOL zavestno posluje
z izgubo?
V prispevku, ki je v prilogi Infor-

macijske tehnologije 18. 3. 2002 pod
zgornjim naslovom objavil Luka
Dekleva Humar, so nekatere trditve
netoþne oziroma nepopolne in ter-
jajo dodatno pojasnilo.
Prviþ, izjave biv¿ega direktorja

SiOL-a, ki jih je avtor uporabil v
prispevku, so bile pridobljene ob
drugih prilo¡nostih in ne neposre-
dno ob pripravi tega prispevka.
Prav tako v drugem þlanku, Sispa
obto¡uje, SiOL se brani, mid cinca,
avtor uporablja dele izjave sedanje-
ga direktorja, ki so bile dane v dru-
gaþnem kontekstu.
Drugiþ, avtor þlanka je napaþno

izraþunal stro¿ek, ki ga ima SiOL s
ponujanjem navedene storitve, saj
ni upo¿teval pravilne tehniþne re¿i-
tve.
In tretjiþ, SiOL ima pogodbo s

Telekomom Slovenije, po kateri
prodajni referenti Telekoma Slove-
nije lahko prodajajo tudi storitev

Ameri¿ke korporacije imajo v gospo-
darsko razvitej¿ih dr¡avah veþinoma kra-
jevne zastopnike, ki v njihovem imenu
kontaktirajo z dr¡avno upravo in regulira-
jo doloþeno tr¡i¿þe, ki je omejeno pred-
vsem z dr¡avnimi mejami – ni pa nujno.
Krajevna izpostava nadnacionalke obiþaj-
no skrbi za zagotavljanje ustreznosti opre-
me s krajevnimi predpisi, opravljanje ate-
stov, zagotavljanje ustreznih navodil, ce-
novne politike in strategijo izobra¡evanja.
Uvoz opreme, skladi¿þenje in dejansko
prodajo trgovcem in izvajalcem projektov
izvedejo distributerji – obiþajno imajo
korporacije pri nas po enega, praviloma
pa ne veþ kot dva distributerja, ki doba-
vljata blago iz tujine slovenskim prodajal-
cem in preprodajalcem.

Grosisti uravnove¿ajo tr¡i¿þe?
Ravno zaradi ureditve distribucijskega

sistema blaga pa pogosto nastanejo te¡a-
ve. V ZDA, kjer ima veþina nadnacionalk
sede¡e in glavne proizvodne obrate, na-
mreþ podjetja prodajo velik del svoje
opreme, zato imajo tam tudi dobro razve-
jen distribucijski sistem. Hkrati imajo ne-
kaj velikih prodajalcev, ki prodajo tak¿ne
koliþine opreme, da imajo zaradi tega ne-
posredno pri podjetjih bistveno veþje ra-

bate – zato lahko ta podjetja opremo, ki jo
¡elijo hitro razprodati, ponudijo tudi po
bistveno ni¡ji ceni. In tak¿no opremo lah-
ko na debelo v ZDA kupijo tudi prodajal-
ci iz drugih dr¡av, þe se jim cena zdi bolj
ugodna od tiste, ki jim jo ponudijo krajev-
ni distributerji v posameznih dr¡avah.

V ZDA je vse ceneje
Uradni zastopniki posku¿ajo na tr¡i¿þu

uveljavljati svoje pravice in promovirati
krajevne distributerje. Zadevo je prepro-
sto, a jasno komentiral tudi Georges Ka-
lautas, vodja prodaje pri Sun microsy-
stems za jugovzhodno Evropo: »Sun ima
¿tiri regije, v katerih veljajo razliþne pri-
poroþene cene. Zakaj? Cene so odvisne
od menjalnega teþaja dolarja, od carin-
skih dajatev, transporta in finanþnih to-
kov. A na koncu je oprema vedno cenej¿a

v ZDA kot drugod po svetu. In þe kdo iz
druge regije kupi opremo neposredno v
ZDA, ima lahko te¡ave z jamstvom, s
podporo in z nadgrajevanjem.«
Jo¡ek Gru¿kovnjak, vodja prodaje Ci-

sco systems v Sloveniji, je pojasnil, da
»lahko sivi uvoz razdelimo na dve skupini.
Najprej gre za navzkri¡no prodajo, ko
podjetje opremo kupi od distributerja ali
prodajalca v drugi regiji – kar naj ne bi bi-
lo tako sporno. Bolj sporna je druga mo-
¡nost – ko podjetja opremo kupijo od dru-
gih podjetij, ki zaradi bankrota ali zastara-
nja razprodajajo zaloge. Ali, ¿e huje, þe
podjetja prodajajo prenovljeno opremo,
za katero potem krajevni zastopnik, pri-
stojen za vzdr¡evanje in podporo, ne mo-
re vedeti, v kak¿nem stanju je v resnici.
Zavedati se moramo, da je pojem podpo-
re pri raþunalni¿ki opremi enakovreden
zavarovalni¿kim pogodbam pri avtomobi-
lih ali v zdravstvu. Tudi zavarovalnica ¡eli
avtomobil najprej videti, preden ga zava-
ruje.« Cisco sicer tr¡i¿þe deli na pet delov,
cene pa so povsod enake.
Rok Koren, odvetnik, ki se v Sloveniji

ukvarja z gospodarskim pravom na po-
droþju IT, pa je povedal, da je izkljuþna
pravica do uvoza del pravice distribuira-
nja, a zgolj v primeru programske opreme

in drugih avtorskih del. Za strojno opre-
mo pravica do uvoza ni definirana kot del
pravic distribuiranja – torej lahko vsako
podjetje uvozi, kar ¡eli. In pri tem so stro-
¿ki prevoza razmeroma nizki (za en stre-
¡nik manj kot 150 tisoþakov), uvoz raþu-
nalni¿ke opreme pa je carine prost – za
podjetja in obþane.

Sivega uvoza strojne
opreme pri nas ni

Koren po drugi strani pojasnjuje, da so
lahko »razlogi za razlike v cenah tudi ra-
zliþni stro¿ki ogla¿evanja, prilagajanja
opreme za doloþeno tr¡i¿þe in podobno.
Tudi rabati so drugaþni v razliþnih distri-
bucijskih okoljih. Veleprodajalec, ki se
denimo posku¿a znebiti zaloge nekega
blaga, lahko kaj hitro privzame navidezno
vlogo distributerja in tako prodaja po ce-
nah, ki so ni¡je od priporoþenih. A kljub
temu ¿e vedno velja, da je sivi uvoz pri nas
definiran samo za avtorska dela, po 24.
þlenu zakona o avtorski in sorodnih pravi-
cah.«

S pravnega vidika je torej zadeva pri
nas jasna – gospodarska pobuda je svobo-
dna, torej lahko podjetja uva¡ajo opremo,
od koder ¡elijo. Ker carin ni, je to razme-
roma poceni in enostavno – le uporabniki
se ¿e ne zavedajo dovolj, da lahko opremo
kupijo tudi v tujini. ¦al pa nekatera pod-
jetja (predvsem zastopni¿tva korporacij)
termin sivi uvoz uporabljajo slab¿alno, za
ustrahovanje strank. A tak naþin poslova-
nja je za uporabnike koristen, prav tako
za dr¡avo, saj regulira cene in onemogoþa
zastopnike, da bi samovoljno nastavljali
visoke cene.

Toda ureditev tr¡i¿þa je kljub temu od-
visna predvsem od pravil, ki jih postavijo
izdelovalci – tako za prodajo kot za vzdr-
¡evanje.
Simon Ruþigaj

Tr¡i¿þe raþunalni¿ke opreme

Zakaj so cene vZDA
praviloma ni¡je?

Veþina velikih svetovnih podjetij ima v Sloveniji uradne zastopnike in distru-
buterje, pa kljub temu cene raþunalni¿ke opreme – razen programov – pravi-
loma niso enake. Ravno zaradi pribli¡no petino vi¿jih cen pri nas tu in tam ¿e
sli¿imo besede, kot so sivi uvoz, ceneje, uvoz neposredno iz ZDA in podobno.
Zakaj so raþunalniki Sun, Apple, Hewlett-Packard in drugi pri nas dra¡ji in
zakaj sivih uvoznikov pri nas sploh ni?

Sivi uvoz in slovenski zastopniki nadnacionalk
Andreja Sekula iz IBM Slovenije pravi, da »korporacija

uvoza opreme mimo slovenske podru¡nice IBM ali njenih po-
obla¿þenih poslovnih partnerjev ne dovoljuje. Sankcije so od-
visne od stopnje in obsega primera ter sodelujoþih v njem. Þe
gre za veþkratne ali veþje kr¿itve, lahko dobavitelj opreme tu-
di resno ogrozi svoje partnersko sodelovanje z IBM. Cene so
naþelno primerljive s tistimi v ZDA, obþasno nastanejo razli-
ke zaradi teþajev. Sicer pri IBM jamstvo velja po vsem svetu,
le da je treba opremo, ki je kupljena prek drugega prodajalca,
najprej legalizirati, da lahko postane del IBM-ovega sistema
in tako pridobi tudi mo¡nost garancije.«
Mojca Petroviþ, Hewlett-Packard: »Ekonomske zakonito-

sti ameri¿kega trga so zaradi velikosti tr¡i¿þa in velike konku-
renþnosti drugaþne, kar vpliva na ceno izdelkov. Posebnost
tr¡i¿þa je drugaþna in tako kot vsi drugi izdelovalci IT ima tudi
podjetje Hewlett-Packard nekoliko ni¡je cene na ameri¿kem
tr¡i¿þu. Laserske tiskalnike HP izdelujejo v Ameriki, cena ta-
ke naprave pa je v Evropi vi¿ja zaradi prilagajanja tr¡i¿þu,
transporta in drugih stro¿kov. Sivi uvoz strojne opreme se do-
gaja, vendar ni pomemben del tr¡i¿þa in razmeroma ne odsto-
pa od drugih srednjeevropskih dr¡av. Veþji problem je uvoz
potro¿nega materiala, saj nekateri proizvajalci delajo zelo do-
bre ponaredke, ki jih – razen z analizo – ni moþ prepoznati.
Konþni uporabniki pa ponaredke obþutijo med uporabo.«
Kamenko Kesar, Microsoft Slovenije: »Sivi uvoz obstaja, s

tem da veþjih problemov z njim doslej nismo opazili. Paþ ni bi-
lo alarmantno. Cene izdelkov so v ZDA, Sloveniji in drugod
po svetu naþelno skoraj enake. V EU naj ne bi bile drugaþne
kot v Sloveniji. V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih
pravicah je preprodaja licenc za programsko opremo sivi
uvoz, kar se lahko tudi sankcionira. Microsoft zato vsaki dr¡a-
vi doloþi svojega distributerja, ki lahko edini uva¡a in prepro-
daja Microsoftovo opremo. Pri nas je to Repro MS, medtem
ko imajo nekatere dr¡ave dva ali celo tri distributerje. Sivi
uvoz se sicer redno dogaja. Þe se zgodi, da nepriþakovano pri-
de v dr¡avo veþja koliþina licenc, je velika verjetnost, da je z
njimi vred pri¿la tudi programska oprema, ki je bila veþinoma
razliþica OEM iz ene od dr¡av in so jo potem preprodali na-
prej. Pogosto se namreþ programske licence OEM (za proda-
jo z novimi raþunalniki, op. p.) preprodajajo kot samostojni
programski paketi.«
Zvone Arzen¿ek, Oracle Slovenija: »Naþeloma slovenska

podjetja kupijo Oracle od lokalnega predstavnika ali od par-
tnerja. Ta je lahko iz Slovenije ali iz tujine. Partner lahko na¿o
programsko opremo proda stranki samo skupaj s svojo apli-
kacijo. Þe je ta partner slovensko podjetje, kupi licence za
oracle pri nas. Þe pa je iz tujine, denimo SAP, bo kupil licence
od Oracla v Nemþiji. To je dovoljeno, pri tem ni nobenih te-

¡av – zastopniki Oracla se med seboj dogovorimo, kako bo
posel stekel. A del prihodka se – ne glede na to, ali je podjetje
iz tujine – pripi¿e nam. Tako je tudi mo¡no, da slovensko pod-
jetje svojo aplikacijo proda v tujini. Cene pa so povsem enake
po vsem svetu. Po na¿i definiciji bi bil sivi uvoz, þe bi konþni
uporabnik kupil licence v drugi dr¡avi in pri tem ne bi kupil tu-
di aplikacije. Tega naþeloma ne sme narediti noben zastopnik
Oracla. Bo pa zanimivo opazovati tr¡i¿þe, ko bo v EU zaþela
delovati Oraclova elektronska tr¡nica, ki jo ravnokar pripra-
vljamo – takrat bo mo¡no hitro in enostavno trgovanje med
podjetji iz vseh dr¡av, iskanje najbolj¿ih ponudb in podobno.«

VeraKozmik, Urad
za varstvo potro-
¿nikov: »Posebnih
izku¿enj s sivim
uvozom nimamo,
niti ¿e nismo dobi-
vali tovrstnih vpra-
¿anj. A z gotovostjo
lahko zatrdimo ne-
kaj – ko bomo po-
stali del notranjega
trga EU, bodo od-
padle vse ovire za
navzkri¡no proda-
janje. To bo þez-
mejno poslovanje,
zapletov naj ne bi
bilo.
Oblikovanje cen je
na tr¡i¿þu vedno

prosto, zato lahko podjetja poslujejo, kot ¡elijo. Poslovni in
distribucijski modeli pa so stvar korporacij. To, da cene dikti-
rajo zastopniki, pa nikakor ni diskriminacija uporabnikov.
Urad za varstvo potro¿nikov ne diktira cen, se ne vpleta v kon-
kurenþnost. Kveþjemu lahko reþem takole – veþ ko je takih
podjetij, bolj¿a je konkurenca, veþ je izbire. Slovenija je sicer
zelo majhna, zato na¿e tr¡i¿þe ni zelo pomembno, dr¡ava pa
tudi ne more diktirati cen. A ko bo trg ¿ir¿i, bo zadeva drugaþ-
na.«
Si. R.

Na kratko

E-plus v i-mode
z Necom in Toshibo

Potem ko je storitev i-mode v Evropi
prvi predstavil nizozemski operater
KPN, se je raz¿irila ¿e v Nemþijo, kjer je
ta operater lastnik E-plusa. Za zdaj je
vse skupaj ¿e v preskusni fazi, znano pa
je ¡e, da bodo uporabniki lahko izbirali
med terminali japonskih znamk NEC in
Toshiba. E-plus se je pri pripravi stori-
tve povezal z veþ kot sto ponudniki, 80
jih je ¡e podpisalo pogodbo. E-Plus jim
bo pustil 86 odstotkov pridobljenega
prihodka, 14 odstotkov, kar je veþ kot
NTT Docomo (deset odstotkov), pa si
bo vzel sam – tudi zato, ker bo uporabni-
kom raþune za storitve izdajal E-plus.
Tudi cene nekaterih storitev so vi¿je kot
na Japonskem, tako bo za tam zelo po-
pularno po¿iljanje e-po¿te v Nemþiji tre-
ba od¿teti 19 evro centov (nekaj veþ kot
40 tolarjev) na sporoþilo. V naslednjih
dvanajstih mesecih ¡eli E-plus z i-mo-
dom povpreþni prihodek na uporabnika
(ARPU) poveþati za 25 do 30 odstotkov.

Trg roþnih naprav –
pretresljivo

Analitiþno podjetje Gartner je izdalo
napoved gibanja trga roþnih brez¡iþnih
naprav do leta 2006. Po njihovem mne-
nju bo ta trg eden od najbolj nestabilnih
in poln pretresov, saj bodo ¿tevilni po-
nudniki sku¿ali predstaviti na moþ ra-
zliþne in þim bolj privlaþne naprave.
Uporabniki bomo tako dele¡ni pravih
tehnolo¿kih skokov, ki naj bi se dogajali
kar na pol leta, ko se bodo zamenjale
oblike, zmo¡nosti in storitve, ki jih roþne
naprave ponujajo. V to bo br¡kone vodi-
la tudi velika konkurenca med ponudni-
ki, saj se na tem trgu gnetejo izdelovalci
raþunalnikov in mobilnikov ter podob-
nih naprav, vse bolj pa so dejavna tudi
podjetja, ki se ukvarjajo z zabavno elek-
troniko, kot so digitalni fotoaparati. In
ko bomo telefone uporabljali kot plaþil-
no sredstvo, se bodo v dirko vkljuþile ¿e

Foto EPA

Chunghwa na Tajvanu predstavil javni videotelefon
Taipei – Tehnik na Tajvanu predstavlja enega od prvih javnih videotelefonov, ki jih uvaja nacionalni telekomunikacijski operater
Chungwa Telecom. Naprava omogoþa prenos elektronske po¿te, videoposnetkov, fotografij in razglednic ter uporabo turistiþ-
no-informacijskih storitev. Si. R.

finanþne organizacije. Toda kljub vsemu
razvoju bo ena te¡ava ostala: razmero-
ma omejen þas trajanja baterije – tehno-
logijo zagotavljanja þimdalj¿e neodvi-
snosti od vira energije pri Gartnerju
obravnavajo kot najbolj problematiþno
v mobilni industriji.

IBM z novim modelom
prenosnega pogona
microdrive

IBM je predstavil nov model preno-
snega pogonamicrodrive. Naprava je bi-
la doslej ¡e zdru¡ljiva s ¿tevilnimi preno-
snimi napravami, kot so notesniki,
dlanþniki, predvajalniki mp3 in digitalne
kamere, jo je po novem mogoþe vgraditi
tudi v digitalne naprave v avtomobilu,
kot so digitalnimi predvajalniki in navi-
gacijskimi sistemi GPS. Blaupunktov si-
stem za snemanje in predvajanje com-
pact drive mp3 je eden od najnovej¿ih si-
stemov mp3, prirejenih posebej za avto-
mobil, in sicer tako, da je na prenosnem
microdriveu 1GB mogoþe shraniti do 18
ur glasbe.

Ebay s kitajskim
internetnim podjetjem
Eachnet

Vodilni spletni dra¡beni portal Ebay
in podjetje Eachnet, ena najveþjih elek-
tronskih trgovin na Kitajskem, sta skle-
nila dogovor o strate¿kem poslovnem
sodelovanju. Ebay bo v podjetje Each-
net vlo¡il 30 milijonov dolarjev in si pri-
dobil 33-odstotni lastni¿ki dele¡. Each-
net sta leta 1999 v ¬anghaju ustanovila
dva v ¿tudenta Bo ¬ao in Haijin Tan, ki
sta ¿tudirala v Zdru¡enih dr¡avah Ame-
rike, zdaj ima podjetje 3,5 milijona regi-
striranih uporabnikov, ki med drugim tr-
gujejo z rabljenimi oblaþili, starinami,
raþunalniki in nepremiþninami. Na Ki-
tajskem je 27 milijonov spletnih uporab-
nikov in je peta po ¿tevilu uporabnikov.

Pred njo so le ZDA, Japonska, Nemþija
in Velika Britanija.

Xbox bliskovito
osvojil Europo

Na tisoþe igralcev se je 13. marca zvr-
stilo pred trgovinami v 16 evropskih dr-
¡avah in skorajda izpraznilo zaloge
igralne konzole xbox in Microsoftovih
ter Seginih iger. Microsoft naþrtuje, da
bo do konca junija 2002 prodal od 4,5 do
¿est milijonov igralnih konzol, v Evropi
pa xbox izdelujejo na Mad¡arskem. V
anketi angle¿ke podru¡nice podjetja
Amazon.com, ki je bila opravljena med
kupci igralne konzole xbox, je kar 74 od-
stotkov novih lastnikov naþrtovalo vsaj
enodnevno odsotnost z dela, med katero
bi se popolnoma predali igralni konzoli.

Konec preverjanja z gesli?
Fujitsu microelectronics si prizadeva,

da bi tehnologija prepoznavanja prstne-
ga odtisa pri¿la prav v vsake naprave. V
ta namen so predstavili nov identifika-
cijski sistem, ki zdru¡uje tehnologijo
prepoznavanja prstnih odtisov z napre-
dnimi algoritmi. Tako so dosegli, da je
sistem zmogljiv, enostaven za uporabo,
predvsem pa primeren za uporabo v
osebnih raþunalnikih, mobilnikih in po-
dobnih roþnih napravah. Trg biometriþ-
nih sistemov je vse bolj zanimiv, saj naj
bi njegova vrednost do leta 2005 dosegla
¡e 15 milijard ameri¿kih dolarjev (lani ¿e
dve milijardi dolarjev).

Logitech za dlanþnike
¬vicarski izdelovalec periferne opre-

me, predvsem tipkovnic, mi¿k in podob-
nega, je z velikimi koraki vstopil tudi na
trg ¡epnih tipkovnic za dlanþnike. Kar
takoj so namreþ pokrili celotno paleto
dlanþnikov, pri þemer so ponudili dve
vrsti tipkovnic. Prva je narejena iz trde
plastike in je zlo¡ena podobna nekoliko
debelej¿emu dlanþniku, ¿e bolj zanimiva

pa je druga dru¡ina tipkovnic, ki so jo
naredili iz posebnega blaga elektex, do-
volj moþnega, da je tipkovnica uporab-
na, in na drugi strani dovolj trpe¡nega,
da tipkovnico naokrog nosimo kot ovoj
dlanþnika. Vse novosti bodo na voljo v
zaþetku aprila za enotno priporoþeno
ceno 99,95 ameri¿kega dolarja (nekaj
veþ kot 25 tisoþ tolarjev).

Zenworks ¿e za
roþne naprave

Novell je na trg poslal programski pa-
ket zenworks 4.7, namenjen uporabi v
roþnih napravah z operacijskim siste-
mom palm os, windows ce in pocket pc.
Novost zaokro¡uje ponudbo na podro-
þju programske opreme za izbolj¿ano
upravljanje razliþnih naprav in poveþe-
vanje uþinkovitosti. Med drugim ze-
nworks namreþ omogoþa tudi enostavno
posodabljanje in sledenje raznim infor-
macijam, na voljo pa sta ¿e razliþici za
namizne raþunalnike in stre¡nike, z upo-
rabo katerih podjetje dobi popolno
upravljalsko re¿itev z avtomatizacijo do-
loþenih opravil, varnostjo in nadzorom
ter prilagojenim vmesnikom za konþne-
ga uporabnika.

Spletni nadzor tudi pri nas
Mariborsko podjetje Org.tend je s

podjetjem Surfcontrol sklenilo dogovor
o sodelovanju in zastopanju na podroþju
programske opreme za nadzor nad upo-
rabo interneta in elektronske po¿te. Sur-
fcontrol ponuja celo paleto tovrstnih re-
¿itev, ki jih odlikuje prilagodljivost in so
zato uporabne v razliþno velikih podje-
tjih oziroma organizacijah.

Symbian iz tehnolo¿kega
v komercialno vodenje

Skupno vlaganje Psiona, Motorole,
Ericssona, Nokie in Matsushite, Symbi-
an, je dobilo novega izvr¿nega direktor-

ja. Na mestu vodilnega v podjetju, ki je
odgovorno za razvoj in tr¡enje standar-
dne programske osnove za (pametne)
mobilnike, bo namreþ 8. aprila nastopil
David Levin, ki je znan kot izvr¿ni direk-
tor Psiona, 28,1-odstotnega lastnika Sy-
mbiana. Njegov predhodnik, Colly My-
ers, je polo¡aj zapustil v februarju letos,
po besedah direktorja za komunikacije
Paula Cockertona pa se je prej¿nji vodil-
ni najveþ posveþal raziskavam in razvo-
ju, medtem ko je Levin usmerjen bolj
komercialno. To naj bi Symbianu poma-
galo pridobiti bolj zavidljiv polo¡aj na tr-
gu. Lani so namreþ prodali le nekaj manj
kot 600 tisoþ mobilnikov z njihovim ope-
racijskim sistemom, kar je v poplavi sko-
raj 400 milijonov prodanih mobilnikov v
lanskem letu le kaplja v morje.

3delavnica.com
3delavnica je slovenska spletna stran,

ki ¡e dalj þasa zdru¡uje (predvsem mla-
de) oblikovalce, grafike, animatorje...
raþunalni¿ko ustvarjenih tridimenzio-
nalnih grafiþnih podob. Pred meseci so
jo avtorji popolnoma prenovili tako, da
danes predstavlja prvo in glavno zbirali-
¿þe umetnikov, programerjev, video
monta¡erjev, skladateljev, ki jih navdu-
¿uje elektronska umetnost. Na spletni
strani lahko obiskovalec najde þlanke o
grafiþnem oblikovanju, tridimenzional-
nih animacijah, arhitekturi, ogla¿evanju
in programiranju. Poleg na¿tetega avtor-
ji ponujajo bogat izbor vodnikov za gra-
fiþne programe, galerijo del obiskoval-
cev (za katera podeljujejo tudi prizna-
nja), objavljajo pa tudi novice o tujih in
slovenskih nateþajih, ki jih obþasno or-
ganizirajo tudi sami. O priljubljenosti
spletne strani najveþ pove podatek, da
3delavnico in njen forum dnevno obi¿þe
okoli 600 navdu¿encev novih oblik elek-
tronske umetnosti.
B. O., Bl. K.

www.kclj.si
Podobno kot raþunalni¿ke sisteme tu-

di zdravstvo opazimo samo takrat, ko ne
deluje. Zaradi stavke zdravstvenih de-
lavcev smo usmerili pozornost na osre-
dnjo slovensko ustanovo – ljubljanski
Kliniþni center.

Po podrobnem pregledu spletne stra-
ni lahko reþem, da bi jo glede na uporab-
nost in a¡urnost lahko
predlagal za kak¿no na-
grado, þe bi v Sloveniji
obstajala.

Uporabni¿ka
izku¿nja

Nekdo je tokrat le mi-
slil na nas, uporabnike.
Vstopna stran je opre-
mljena z dobro poudar-
jenimi kljuþnimi informa-
cijami, ki so verjetno
najpogosteje iskane –
¿tevilka re¿evalne po-
staje in urgentnega
zdravnika, naslov in kon-
takt Kliniþnega centra in
urgence. Temu sledijo
jasne povezave na po-
glavja s pregledno loþe-
nimi vsebinami. Temelj-
ni obþutek pozornosti do
uporabnikovih potreb je
viden tudi na straneh
drugega in tretjega nivo-
ja, kjer je pot do po-
membnih informacij lo-
giþna in zaradi ustrezne
oblikovalske konzerva-
tivnosti tudi hitra.

Veþja te¡ava je po-
manjkanje bolj sve¡ih
vsebin, kot je recimo in-
formacija o zdravni¿ki
stavki. Pregled strani je
pokazal, da se je po vsej
verjetnosti vse a¡urira-
nje nehalo ¡e pred enim letom.

Popolnoma mistiþna ostaja tudi odlo-
þitev urednikov, da na vstopno stran po-
stavijo oglasno pasico.

Vsebina
Odliþno strukturirana in poimenovana

poglavja vsebujejo veliko koristnega.
Predstavitev centra je ob¿irna, pripomni-
ti pa moram, da ne razumem, zakaj ni
omenjen najveþji sin na¿ih narodov, ki je
ravno tam prebil zadnje mesece ¡ivlje-
nja. Odnos do lastne preteklosti je lahko
kazalec splo¿ne zrelosti organizacije.

Statiþne informacije za bolnike in obi-
skovalce so izþrpne, poglavje o strokov-
nih sreþanjih je na ¡alost kliniþno mrtvo,
strani, posveþene zdravju, pa tudi niso
bile osve¡ene ¡e dobro leto in pol.

e-Relevance

Uporabnost
Nikoli ne bo dovolj kritike tehnologije

okvirjev (»frejmov«), ki je med spletnimi
te¡avami primerljiva s kugo. Na straneh
»pomoþ« nas avtorji celo uþijo, kako si
dodamo kak¿no stran med priljubljene,
ne povedo pa, da so nam s tehnologijo
okvirjev to prepreþili.

Navigacija sledi temeljni
segmentaciji uporabni-
¿kih skupin, kar je naj-
veþji plus v celotnem
spletnem projektu in za-
gotovo posledica dej-
stva, da je pri izdelavi
sodelovalo podjetje za
odnose z javnostmi.
Vþasih pozabljamo, da
imajo spletna mesta
svojo komunikolo¿ko
plat in da se moramo
kaj nauþiti od sosednjih
strok, izmed katerih je
PR najbolj razvit.
Pri navigaciji je treba
vseeno pripomniti, da je
podvajanje drugega ni-
voja ne samo nepotreb-
no, ampak tudi zavajajo-
þe.

Kakovost
oblikovanja
Temeljne vizualne kon-
stante spletnega mesta
so harmoniþne. Barvna
lestvica, izbira pisav in
poudarjenost navigacije
so dosledno izpeljane.
Osebno spo¿tujem po-
gum kreativnega dela
projektne skupine, ki se
je odloþila moþno redu-
cirati poneumljajoþe
»stock« fotografije oziro-
ma nasmejane fotomo-

dele. Samo ¿e to þakam, da bi ob pre-
gledu spletnih prezentacij slovenskih
podjetij na¿el ilustracijske prefabrikate,
na katerih se azijske manekenke z note-
snikom nasmihajo iz newyor¿ke telefon-
ske govorilnice.

Mogoþe bi se dalo kaj narediti z barvo
obiskanih povezav, ki ni zadosti kontra-
stna, a to je manj¿a te¡ava.

Povezave
Posebno resno pripravljeno poglavje

tega spletnega mesta je stran s poveza-
vami. Pri tem je najpomembnej¿e, da so
seznami povezav opremljeni s kratkimi
povzetki oziroma opisi vsebin teh pove-
zav. Narejene so v skladu s paradoksal-
nim, a inteligentnim predlogom, da jih je
treba napisati tako, da jim ni treba sledi-
ti. ¬ibka toþka povezav na straneh Kli-
niþnega centra je njihovo ¿tevilo. Kot
uporabnik se bom bolje poþutil, þe mi
urednik strani, ki ji zaupam, priporoþi
malo, a dobre strani. Tako kot pri vseh
priporoþilih oziroma ¿tevilu strani z njimi
obstaja neka psiholo¿ka meja, ko dobi¿
obþutek, da namen obve¿þevalcev ni
veþ zgolj dober nasvet, ampak poskus
oblikovanja vtisa o þim bolj¿i obve¿þe-
nosti sogovornika.

Sklepno mnenje
Fokusiranost na osnovne uporabni-

¿ke skupine in prilagoditev navigacije
njihovim potrebam naredita iz spletnega
projekta Kliniþnega centra enega redkih
pozitivnih primerov strokovne pismeno-
sti, þe ¡e ne odliþnosti. Izvidi so dobri,
þetudi ima pacient te¡ave s spremlja-
njem realnosti.

Rubrika e-relevance je
posveþena kritiki

slovenskih spletnih mest
izpod tipkovnice Vuka

‡osi†a, klasika
internetne umetnosti in
kreativnega direktorja v

podjetju Literal iz
Ljubljane. Svojo

pozicijo avtor opisuje
kot informirano

subjektivnost in ne kot
raziskovalno
novinarstvo.

Kje je tovari¿ Tito – Prav tu manjka infor-
macija o zdravljenju mar¿ala Josipa Bro-
za kot kljuþno potrdilo slovesa Kliniþne-
ga centra.

Primerjava cen raþunalni¿ke opreme
Oprema

Stre¡nik Sun* 8.128.512 SIT 6.858.730 SIT

Prenosnik IBM** 620.398 SIT 629.393 SIT

Apple imac*** 615.478 SIT 488.043 SIT

ZDASlovenija

* sun fire 280r, 2 x SPARC 900 MHz, DVD, 2 x 73 GB disk
** IBM thinkpad T23, 1GHz, 14,1 LCD, 128 MB ram, 20 GB disk, DVD-ROM, windows 2000 pro

*** Najzmogljivej¿i, z zapisovalnikom plo¿þ DVD
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