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Je slovenska IKT-krajina

odporna proti covidu-19?
Pandemija covida-19 žrtev v gospodarstvu

v izjemno kratkem času. Po

ne izbira,

gi strani pa smo

prilagoditi se ji morajo vse panoge, tudi IKT. Uvajanje

ni, da se bo tudi IKT-panoga, kot

dela na daljavo in digitalizacija poslovanja bosta

druge, srečala z likvidno-

mnoge

kratkoročno sicer spodbudila porabo za IKT, podjetja

zmanjšanim

stnim krčem,

pa skrbi poznejši upad oziroma zamikanje nenujnih

pro-

in zato z insolventnostjo

metom

Pričakujemo

projektov.

nekaterih

Miran Varga

predvsem upad pri projektih, ki

družb.

gospodar-

po ponovnem zagonu

IKT-podjetja

'j lovenska

:

S

vprašali,

i smo

kako

so

j

našim strankam,

sih delajo,

ki tudi

v teh ča-

polno podpo-

nudimo

le-

stvici investicij.«

opreme in

prihodnjih

nadgradenj. Trenutno stanje je
priložnost, da se

dokončajo

pro-

jekti n-konsolidacije in optimizacije ter ne nazadnje,
temi prilagodijo

da se IT-sis-

delovanju v zah-

tevnejših (kriznih) časih.«
�

generalni direk-

Klod Kolaro,

tor, Comtrade Solutions »Največji vpliv

na področjih
turizma, saj je veči-

beležimo

ro. Prodaja

� Pavle Jazbec, glavni izvršni di-

na naših strank v tem segmentu

hovi predstavniki so nam zaupa-

sne ekipe, pod posebnimi pogo-

rektor, skupina Actual IT

zaradi popolne zaustavitve

li

ji, delajo tako

kot

svoj

pogled

za priho-

in obete

tehnična

na prednostni

ne bodo

stva

odslužene

doživela prvi mesec in
pol epidemije korona virusa. Nji-

dnje mesece.

in

ra delujeta od doma,

V zadnjih

terenu.

� Miha
ve,

Žerko, predsednik

upra-

d. o. o. »Ob razglasitvi

SRC

tednih smo za-

brezžični usmerjevalniki, sistemi omrežne hramkot so

opreme,

manjših tiskalni-

be NAS pa tudi

brez večjih

kov. »Koronakriza«

delo

na

servi-

naše

nakupov mrežne

epidemije smo relativno hitro in
težav uvedli

podpo-

v servisu in tudi na

znali povečanje

bo kratkoroč-

daljavo,

tako zaposlenim kot ne-

no zagotovo vplivala na

katerim

strankam.

šanje naložb podjetij, saj jih bodo

ima za nas
sprožil

Koronavirus

dve plati

najprej je

-

povpraševanje

ogromno

po prenosnikih,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dru-

prepriča-

lahko

rešitvah

za va-

ta

zmanj-

prelagala v prihodnost. Hkra-

ti pa že zdaj pozitivno
nek pospešene

deluje uči-

digitalne

trans-

ren oddaljeni dostop do omrež-

formacije. V prihodnje bodo pod-

ja in po rešitvah za

jetja

sodelovanje

zagotovo

na daljavo ter video konference.

infrastrukturo

Oddelek podpore

lovna

navala,

večjega

žen

pa je bil

navirus.

sti: podjetja, ki danes konkurenč-

najmanj

Še

smo jih obravni.

liko bolj se nam poznajo
in osebni ravni.

Neko-

na po-

Kot IKT-

-podjetje namreč nismo imeli težav s prehodom

v novo realnost,

poslovno pa je bil izziv
večji. Želim pohvaliti

nekoliko

tako stran-

in sodelavce,

ke kot partnerje

za oddaljena de

bomo

zaradi krize,

zročil virus,

ki jo je pov-

občutili srednjeroč-

čez noč močno poveča-

kšno stanje tudi priložnost, saj

kvidnosti

povpraševanje

po rešitvah

digitalno identiteto,

vanje in
omogoča

za

digitalno podpiso-

veljavno

prek spleta.

sklepanje

ki

potrebe zaradi

digitalne preobrazbe

večje, več

bo prostora za napredne

storitve

in optimizacijo poslovanja.«

�

Berger,

Sašo

tnih omejitev gibanja in druženja

uprave, S&T

je to ena redkih

družbi

možnosti, kako
sto-

li

predsednik

Slovenija,

S&T Slovenija

pogoje

za

delo

d. d.

»V

v poslo-

učinke

li-

in profitabilnosti. Kon-

posledice še ocenjujemo,

kretne

aktivno pa pripravljamo

ne poslovne
krizo

po-

Zaradi trenu-

lahko posamezen ponudnik

pospešene

ekonomske

scenarije.

različ-

Trenutno

dojemamo kot novo prilo-

nem modelu razvoja platform za
zagotavljanje

spletu, vlagajo in bodo, kot kaže,
še

naprej vlagala v IT. Kriza pa sili

tudi tradicionalna podjetja, da se
digitalno
tukaj

preoblikujejo.
največ

vidimo

�

Simona Kogovšek, direktori-

ca, Mikrocop, d. o. o. »Tokrat smo
se srečali z
sko krizo,

talno. Obenem
podjetja
kaj

v resnici

Trenutno

naši platformi za upravljanje

informacij

ter drugih

storitvah

za digitalizacijo

rešitvah

�

-podpisovanja in digitalnih spre-

vanja, predvsem
Beno Ceglar, generalni

direk-

dostopa zagotovljene že dol-

tor, NIL, d. o. o. »V času koronavi-

jemnih pisarn. Po drugi

pred začetkom izrednih

rusa je močno naraslo povpraše-

obseg dokumentacije,

godkov

ter

sestankov.

Za zdaj je

dela hitro

smo

se na

nov način

privadili, kar je moč-

vanje na področju

modemih oro-

dij za delo na daljavo

ter

za učin-

no prispelo k našemu nepreki-

kovito izvajanje sestankov

bo končni učinek pandemije, na-

njenem poslovanju.

učevanje. Prav tako čutimo

čelno pa na lemi ravni pričakuje-

tuacija s seboj

mo dvoštevilčni

ne kot

še prezgodaj, da

bi sodili,

upad

kakšen

prihodkov

(v odstotkih).«

nosi

Trenutna

tako

si-

pozitiv-

negativne vplive.

Dobro

aktivnosti

na

pacitet

ganizacije tako rekoč primorane

naprav,

rast

področju varnosti

ter vsesplošnega

je, da so bile v času epidemije or-

in po-

povečevanja ka-

zmogljivosti

varnostnih

ki omogočajo

šno povpraševanje

zgodil

»vsakodnevnih« IKT-storitvah,

izjemno

hitro in je ponu-

vem tednu epidemije začelo opa-

dnikom digitalnih rešitev

zno zmanjševati. Vsekakor

sel mnogo poslovnih priložnosti

pa

prine-

dnev-

da.

Verjamem,

da se bo trend vla-

ganj v digitalizacijo poslovanja
nadaljeval tudi po krizi, prednjačila

bodo področja,

jo uspešno

ki omogoča-

delo na daljavo. V prvi

vrsti so to upravljanje

informacij

panja, zmogljivosti za optimiza-

šalo

po pr-

jo

no prevzemamo v obdelavo, upa-

javljanje in delo od doma. Zmanj-

prenesti

v digitalno okolje. Ta korak seje

seje

stran pa

v oblaku, napredne storitve zau-

� Ciril Kraševec, direktor pod-

operacij

ki

e-

varno pri-

jetja, Xenon torte, d. o. o. »Splo-

velik del svojih

poslo-

na področju

go

zato

in

družbeno odgovorno ravnanje.«

ga

mer,

be-

povečanje povpraševanja

novo stranko. Občutno manj pa
je tehničnih in promocijskih do-

raz-

zdaj vsa

za razmislek,

dodaja vrednost na-

šemu poslovanju.
ležimo

gospodar-

imamo

priložnost

po

krize ter

drugačno

poslujemo le še digi-

sploh še sklene pogodbo z

ritev

Ravno

priložnosti

za ponudnike IKT.«

ne pozitivne

posledice

storitev in prodajo

digitalnih izdelkov na

fizičnih ter

žnost, vodilo so nam identificira-

smo ime-

z oddaljene-

no prednost gradijo na poslov-

da

vanju, predvsem na področju

bodo

ki

so zrelo in strokovno pristopili k

reševanju izzivov. Ocenjujem,

ne

veli-

dela
drugi

strani pa se kažejo nove priložno-

pripravila varno

video konference in

Na

po-

nismo imuni na

čutili na tehnološki
slovni

projekte.

zamrznila

jih je povzročil koro-

mi

lo v oblak. Za IKT-podjetja je ta-

e-poslovanje,

godb

tudi

sledice, ki

v naši bran-

e-učenje, veliko se je bo preseli-

lo. Trenutno vlada posebej
ko

mesta,

ži

večina podjetij

»Tako

delali od

saj seje šte-

vilo uporabnikov, ki so

doma,

dele-

transporta in

pa

se je povpraševanje po

se izvajajo na lokaciji strank,
na področju

naročil

ki
ter

zamenjave

cijo

dela

genca)
ske

(RPA

ter

in umetna inteli-

področje informacij-

varnosti.

Tudi v času negotoA

vosti ostajamo optimisti.«

