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d ružinski popusti v paketih več

Povezali bodo uporabnike in jim znižali stroške

Telemach z uvedbo družinskih popustov

pri obstoječih paketih VEČ kot prvi v Slo-

veniji omogoča tovrstno povezovanje upo-

rabnikov in posledično nižjo mesečno na-

ročnino ob nespremenjeni vsebini izbra-

nega mobilnega paketa iz družine VEČ.

Več članov – več popusta

pri naročnini

Več družinskih članov pri Telemachu po-

meni tudi več popusta pri mesečni naroč-

nini. Pri tem se lahko povežejo do štirje

člani, glavni pogoj pa je prijavljeno enako

stalno prebivališče. Ponudba omogoča po-

vezovanje različnih Telemachovih paketov

dru žine VEČ in posledično tudi vseh gene-

racij ter vrst uporabnikov. Telemach tako

ponuja zajeten prihranek pri plačilu mo-

bilnih storitev na letni ravni.

Poročilo Agencije za komunikacijska

o m re žja in storitve (Akos) navaja, da pov-

prečni mesečni izdatek osebe za mobilno te-

lefonijo znaša 17 evrov. V primeru, da bi se

povezali štirje družinski člani in pri tem iz-

brali paket NAJVEČ, dvakrat paket ŠE VEČ in

ponudbo za otroke VEČ IMAM, bi povprečni

mesečni izdatek na osebo znašal le 13 evrov,

kar je še nižji izdatek od tistega, ki so ga an-

ketiranci v raziskavi Akosa opredelili kot pri-

mernega za plačevanje mobilnih storitev.

Ker uporaba mobilne telefonije postaja

nei zb ežen vsakdan vseh generacij, so Te-

lemachovi popusti na pakete VEČ prilož-

nost za povezovanje in s tem nižanje stro-

škov mesečne naročnine. Obenem pa

velja, da vsak uporabnik po enaki ceni kot

sicer izbere zase najprimernejši mobilni

telefon ob svojem naročniškem paketu.

Za zahtevne in

manj zahtevne uporabnike

Mesečna naročnina pri posameznem pake-

tu se znižuje z več povezanimi člani. V pri-

meru povezanih štirih članov je paket NAJ-

VEČ, ki omogoča neomejeno uporabo pre-

nosa podatkov in komuniciranje, na voljo

že za zgolj 16 evrov mesečne naročnine.

Paket ŠE VEČ, ki velja za najbolj prodajan

mobilni paket na slovenskem trgu, bo pri

povezovanju štirih članov na voljo za 13

evrov mesečne naročnine, za paket VEČ pa

bodo uporabniki v tem primeru odšteli 5

evrov mesečne naročnine.

Od začetka tega tedna uporabo mobilne telefonije pri

Telemachu lahko združite s svojimi družinskimi člani in

prihranite. Pri najhitreje rastočem mobilnem operaterju v

Sloveniji so se namreč odločili, da bodo na obstoječe pakete

VEČ strankam ponudili družinski popust. Pregled mesečnih

st ro škov bo s tem za uporabnike postal še enostavnejši.

tehnologija sd wan

Z m o g l j i ve j še omrežje

Arhitekture WAN preprosto ne morejo več

slediti novim smernicam. Rešitev je nad-

grajeno in zmogljivejše omrežje, ki temelji

na tehnologiji SD WAN. »Ta tehnologija

uporabniku omogoča vzpostavitev zaseb-

nega prostranega omrežja, ki povezuje ge-

ografsko oddaljene lokacije z javno inter-

netno povezavo in tudi z zasebnim omrež-

jem MPLS. Tehnologija SD WAN prav tako

zni žuje stroške upravljanja in izboljšuje

up orabniško izkušnjo na različnih lokacij-

ah. Upravljalci omrežja pa lahko pasovno

širino izkoristijo bolj učinkovito in omogo-

čijo nemoteno delovanje najzahtevnejših

poslovnih aplikacij, kot so denimo aplikaci-

je SaaS, ter ohranijo visoko zaščito in varen

pretok poslovnih podatkov. Podatki za več-

jo varnost namreč ne potujejo več nazaj do

matičnega podjetja, temveč je za njihovo

varnost in optimizirano delovanje poskr-

bljeno na več javnih oblakih,« je opisal An-

drej Boštjančič, direktor podjetja Softnet, ki

tudi največjim zagotovijo celostne teleko-

munikacijske storitve, ki so v celoti prilago-

jene potrebam posameznega podjetja.

V Evropi razlik v cenah skoraj ni

Tehnologija SD WAN je čedalje popular-

nejša, sploh zaradi preprostega upravlja-

nja in izvajanja. Nova tehnologija je raz-

vila enotno, centralizirano nadzorno plo-

ščo za konfiguracijo in upravljanje omre-

žja WAN, oblaka in varnosti, vzpostavila

je enotno platformo in konfiguriranje

brez dotika za vse lokacije, s čimer omo-

goča podrobne analize delovanja aplika-

cij in omrežja WAN za poslovno analitiko.

V Združenih državah Amerike se je ta

tehnologija hitro razširila, predvsem za-

radi velike razlike v ceni med internetni-

mi povezavami in zasebnimi omrežji, kot

je IP MPLS. V Evropi so razlike v cenah

znatno manjše ali pa jih sploh ni.

»Treba pa je dodati, da je oglaševa n j e

tehnologije SD WAN zelo močno, rekel

bi, da skoraj premočno. Delež denarja ,

vl oženega v to tehnologijo, samo še na-

ra šča. To je globalno dejstvo,« je dodal

direktor podjetja Softnet,

V podjetju so se pred kratkim priklju-

čili tudi na ameriško stičišče internetnih

ponudnikov DE-CIX New York, na kate-

rem je več kot 400 drugih operaterjev,

predvsem iz Severne in Južne Amerike.

Smo prvi slovenski operater, ki mu je to

uspelo. »Glavna prednost naše priključit-

ve na omenjeno vozlišče je, da bodo naši

uporabniki bistveno hitreje in brez

vmesnih skokov lahko dostopali do vi-

rov, ki jih ponuja omenjenih 400 opera-

terjev. To je pri nas pomembno pred-

vsem za velika podjetja, ki se recimo uk-

varjajo s finančnimi storitvami ali te po-

vezave uporabljajo za tako imenovane

VPN-povezave,« je poudaril Boštjančič. ×

Pretok podatkov narašča in

je vse obsežnejši, pojavljajo se

novi poslovni modeli. Funkcija

tradicionalnega omrežja WAN

je bila povezovanje uporabnikov

v podružnicah podjetja

z aplikacijami na strežniku ali

podatkovnem središču.

Zdaj pa “sta ra” o m režja WAN

postajajo nezmožna omogočati

nemoteno delovanje poslovnih

aplikacij in varen pretok

poslovnih podatkov.

Uporabniki bodo bistveno

hitreje in brez vmesnih

skokov lahko dostopali do

virov, ki jih ponuja

omenjenih 400 operaterjev.

To je pri nas pomembno

predvsem za velika podjetja,

ki se recimo ukvarjajo s

finančnimi storitvami ali te

povezave uporabljajo za tako

imenovane VPN-povezave.

Adrian Ježina, predsednik poslovodstva družbe Telemacha, in Ditka Maučec, članica

poslovodstva družbe Telemach, odgovorna za področji razvoja produktov in

marketinga F arhiv Telemacha

V primeru, da bi se povezali

štirje družinski člani in pri

tem izbrali paket NAJVEČ,

dvakrat paket ŠE VEČ in

ponudbo za otroke VEČ

IMAM, bi povprečni mesečni

izdatek na osebo znašal le 13

evrov, kar je še nižji izdatek

od tistega, ki so ga

anketiranci v raziskavi

Akosa opredelili kot

primernega za plačevanje

mobilnih storitev.

Na primer, da si družina z izbiro štirih

paketov NAJVEČ želi zagotoviti neomejeno

komuniciranje – neomejen prenos podat-

kov, količino klicev in SMS-sporočil v Slo-

veniji in EU – s Telemachovimi družinski -

mi popusti na leto prihrani kar 288 evrov.

Telemach tako vsem generacijam, zah-

tevnim in manj zahtevnim uporabnikom,

prinaša še ugodnejšo uporabo mobilnih

storitev in kot prvi na trgu povezuje svo-

je uporabnike brez omejevanja ali skup-

nih kvot posameznih elementov mobil-

nega paketa. Vsakdo uživa v tem, kar mu

prinaša izbrani paket, nižja je le cena me-

sečne naročnine. × ap

mednarodne konference smart cities 2019

Strah pred digitalizacijo se je polegel

Dogodek na ljubljanskem gradu sta v

soorganizaciji z Mestno občino Lju-

bljana in Zvezo mestnih občin Slove-

nije. organizirala Inštitut »Jožef Ste-

fan«, in Strateško Razvojno Inovacij-

sko Partnerstvo Pametna mesta in

skupnosti (SRIP PmiS). Zagotavljanje

dobrega počutja prebivalcev mest in

občin, njihova varnost in ustrezni

ukrepi, pa so bili predstavljeni s stra-

ni domačih in tujih predavateljev. Pri-

kazane so bile tudi potrebne aktivno-

sti za izboljšanje odzivnosti in varno-

sti ter primeri dobrih praks iz evrop-

skega prostora.

Pomembno je

povezovanje med mesti

»Za doseganje in zagotavljanje odpor-

nosti ob nepredvidenih dogodkih je

bistveno povezovanje in ustvarjanje

sinergij med mesti, občinami in drža-

vo. Razumevanje in oblikovanje strate-

gije pametnih mest in skupnosti mora

postati temeljna usmeritev in vodilo

vseh nadaljnjih postopkov, izpeljanih s

strani državnih organov. Mesta in obči-

ne, podjetja, javno-raziskovalni zavodi

in univerze, vsi člani SRIP PMiS se za-

vedamo nujnosti nadaljnjih aktivnosti

ter s tem povezanega usklajenega de-

lovanja na področju evropske in slo-

venske strategije pametne specializa-

cije,« je ob otvoritvi konference pou-

darila dr. Nevenka Cukjati, generalna

direktorica Operacije SRIP PMiS.

V uvodnem delu je prof. dr. Jadran

Lenarčič, direktor Instituta »Jožef Ste-

fan«, poudaril je, da se je uvodni strah

pred digitalizacijo polegel in da smo

danes priča pomembnim spremem-

bam, kjer so strokovnjaki s področja

umetne inteligence in pametnih mest

v svetu zelo iskan kader. Svoj nagovor

je zaključil z mislijo o edinem pravem

pomenu pametnih mest: »Pametna

mesta bodo taka ostala, samo če bodo

v njih delali pametni ljudje. Ne smemo

govoriti samo o pametnih digitalnih

tehnologijah, ampak moramo ustvariti

tudi mesta znanosti, kulture, arhitek-

ture. Ne osredotočajmo se zgolj na is-

kanje tehnoloških ugodnosti, ampak

poskusimo ustvarjati mesta z visoko

kakovostjo življenja .«

Ud e l e žence konference je pozdravil

tudi mag. Robert Kus, predstavnik

Mestne občine Ljubljana. Kus je pou-

daril, da je potrebno pripraviti tudi na-

bor ukrepov, potrebnih za povečanje

odpornosti mesta.

Droni in brezpilotna letala v mestih

O tem, kako bodo prihodnost naše

dru žbe oblikovale tehnologije, kot so

droni in brezpilotna vozila, je sprego-

voril Olivier Usher, NESTA iz Velike

Britanije. Pogovor o digitalnih tehnolo-

gijah je nadaljeval Allan Mayo, Royal

Borough of Greenwich, Velika Britani-

ja, ki je predstavil Strategijo pametne-

ga mesta v londonskem okrožju

Greenwich. Primer dobre prakse je

predstavil tudi Hannes Astok, e-Gover-

nance Academy, Estonija. H. Astok je

namestnik direktorja za strategijo in

razvoj na estonski akademiji za

e-upravljanje. Akademija vodi usposa-

bljanja in svetovanja vladam in mes-

tom na področju digitalne transforma-

cije. Poudaril je, da je rešitev pred izgu-

bljenimi podatki digitalizacija, prehod

iz papirne v digitalno oblike je zato

nujen. Istočasno pa se poraja tudi

v p ra šanje, kako digitalne podatke hra-

niti, saj lahko tudi računalniške centre

doletijo naravne nesreče. Predstavitev

dobrih praks iz tujih dežel je zaključil

Norbert Weidinger, Dunaj, Avstrija. N.

Weidinger je od leta 2005 zaposlen kot

namestnik vodje skupine za upravlja-

nje procesov in strategije informacij-

sko komunikacijske tehnologije na Od-

delku za organizacijo in varnost izvr-

šnega urada mesta Dunaj. ×

U d e l eženci mednarodne

konference Smart Cities 2019:

»Resilient Cities: between

digital and physical world«,

ki je potekala ta teden v

Ljubljani so govorili o vlogi

informacijsko -komunikacijskih

tehnologij v javni upravi in

o pomenu varnosti podatkov

pri delovanju mestne

uprave .

Mesečna naročnina
(glede na število povezanih članov)
podatki Telemach
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