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POVZETEK 
Naloga obravnava računalništvo v oblaku kot novo nastalo obliko informacijskih 
sistemov in rešitev, pri čemer je poudarek predvsem na uporabnosti računalništva v 
oblaku za mala podjetja z vidikov izboljšanja poslovanja, povečanja učinkovitosti, 
poenostavitve delovanja ter nižanja stroškov. Po pregledu obstoječe teorije na tem 
področju so v nalogi predstavljeni primeri dobre prakse uporabe v malih podjetjih. 
Raziskava poskuša tudi ugotoviti, ali obstajajo med slovenskimi podjetji pogoji za 
razvoj računalništva v oblaku. Naloga ponuja možnosti nadaljnjega raziskovanja na tem 
področju in nekatere možnosti implikacije v praksi. 

Ključne besede: informatika, podjetje, računalništvo v oblaku, internet, spletne storitve, 
informacijski sistemi 

SUMMARY 

This work deals with Cloud Computing as a new form of information systems and 
solutions. The main emphasis is on the usability of Cloud Computing in small 
businesses from the aspect of improving operations, increasing productivity, simplifying 
functioning and reducing costs. After overviewing the existing theory in this field, cases 
of good practice in small businesses are presented. The research tries also to examine if 
there are conditions among Slovenian businesses for the development of Cloud 
Computing. This work offers possibilities of further research in this field and also offers 
some options of implicating in reality. 

Key words: Informatics, business, Cloud Computing, internet, web services, information 
systems 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Informacijska tehnologija se v zadnjih desetletjih kaže kot vse bolj pomemben 
dejavnik v poslovanju malih podjetij, podjetniki in managerji se tako srečujejo z 
nujnostjo njene uporabe.  

Devetdeseta leta prejšnjega stoletja so nam prinesla komercialni internet (v 
nadaljevanju: internet), konec devetdesetih let pa nam je prinesel zmogljivejši 
širokopasovni internet, ki je eden izmed ključnih dejavnikov za nadaljnji razvoj 
informacijske tehnologije. Širokopasovni internet omogoča, da podjetja ne potrebujejo 
več lastnih strežnikov in programske opreme, s tem pa tudi sistemskih administratorjev, 
ki bi jih vzdrževali. To pomeni, da se lahko v večji meri ali celo v celoti posvetijo 
svojemu prvotnemu poslanstvu oziroma poslu, hkrati pa znižajo stroške poslovanja. 

Računalništvo v oblaku je novost, ki bistveno spremeni koncept informacijske 
infrastrukture podjetij. Podjetje ne potrebuje več svojih strežnikov in uporabniških 
rešitev (v nadaljnjem besedilu: aplikacij), temveč zadostuje le računalnik, priključen na 
širokopasovni internet. Vse aplikacije in podatki se nahajajo v nekem skupnem 
oddaljenem podatkovnem centru oziroma na strežnikih. To pa bistveno zniža stroške 
podjetja. Za grobo primerjavo vzemimo Microsoftov Exchange Server in Gmail. Obe 
aplikaciji omogočata storitev e-pošte, vendar prva zahteva uporabo lastnega strežnika, 
skrbnika sistema, ipd. ter predstavlja dodaten strošek podjetja v višini približno dva 
tisoč evrov, druga pa je brezplačna in ne potrebuje niti svojega strežnika niti skrbnika 
sistema. Vse kar mora uporabnik narediti pri drugi aplikaciji, je odpreti spletno stran in 
se prijaviti – in to od koderkoli na svetu. Tu pa leži moč in prednost računalništva v 
oblaku. Zavedati pa se moramo, da e-pošta ni edini primer računalništva v oblaku. 
Računalništvo v oblaku podpira različne vrste aplikacij, od shranjevanja podatkov do 
urejanja dokumentov, sočasnega skupinskega dela in nenazadnje tudi aplikacij, 
narejenih po meri. Tudi varnost podatkov, zanesljivost delovanja in dostopnost so 
veliko kvalitetnejše. Te lastnosti pa dajejo računalništvu v oblaku neskončne možnosti 
in velik potencial v prihodnosti, saj je višina stroškov, še posebej v času recesije, za 
podjetja zelo pomemben dejavnik. 

V pričujoči diplomski nalogi bomo predstavili uporabo in pomen računalništva v 
oblaku predvsem za poslovanje malih podjetij.  

Nesporno je, da nas je razvoj informacijske tehnologije v zadnjem obdobju pripeljal 
do tega, da v današnjem času učinkovito in kakovostno poslovanje brez slednje ni več 
možno. Danes je že vsakemu, ki želi imeti ali ima podjetje, povsem jasno, da brez 
računalnika, širokopasovnega interneta, e-pošte, različnih aplikacij in nenazadnje tudi 
spletne strani preprosto ne more delovati. Navedeno podjetnika ali managerja takoj 
postavi pred dejstvo, da so vlaganja v informacijsko infrastrukturo neizogibna. Še pred 
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nekaj leti so si le redka podjetja lahko privoščila, da so imela svoje strežnike in 
programsko opremo, ki je podpirala njihovo delo. Ta oprema pa je potrebovala 
neprestano vzdrževanje, nameščanje novih aplikacij, posodabljanje, nadgrajevanje itd., 
kar je seveda pomenilo, da so podjetja morala zaposlovati strokovnjake na področju 
računalniške administracije ali pa vsaj občasno najemati zunanje, tudi zelo drage 
strokovnjake, da so vse navedeno sploh lahko izvajala. To je pomenilo, da so manjša 
podjetja morala še vedno delovati na preprosti informacijski tehnologiji, ki pa ni bila 
vedno povsem zanesljiva pa tudi dostopna je bila v večini primerov zgolj v prostorih 
podjetja.  

Prva ideja o računalništvu v oblaku sega v leto 1960, ko je John McCarthy 
napovedal, da bo računanje že kmalu urejeno kot javna storitev, podobna storitvenim 
pisarnam, ki so se tedaj začele pojavljati (Wikipedia b. l.). Da je ta ideja lahko bila 
uresničena, je moralo miniti še kar nekaj let. Pri tem je ključno vlogo odigral internet. 
Nadgradnja spleta na splet 2.0 je pomenila, da internet ni več samo enostranski medij, 
kjer potujejo informacije od spleta proti uporabniku, ampak se splet lahko uporablja kot 
informacijska platforma. Tako lahko uporabniki komunicirajo v vseh smereh, prav tako 
pa lahko zaženejo in uporabljajo različne aplikacije kar preko spletnega brskalnika 
(Mesojedec 2009). 

Definicij oblaka je več. Prvo akademsko definicijo je zapisal Ramnath K. 
Chellappa, ki ga je imenoval računalniška paradigma, kjer bodo meje računalništva 
omejene s strani ekonomske racionalnosti in ne tehnološke zmogljivosti (Wikipedia 
b. l.). Seveda nam ta opredelitev ne pove kaj dosti. Zato bomo poiskali različne 
definicije in iz njih izluščili definicijo, ki bo najbolje prikazala kaj pomeni računalništvo 
v oblaku za mala podjetja. 

Pri oblaku gre za združitev programske opreme kot storitve, platforme kot storitve 
in infrastrukture kot storitve. Seveda te storitve zagotavlja ponudnik, uporabnik mora 
imeti le računalnik ali kakšno drugo mobilno napravo za dostop do interneta (Johnston 
2008). 

Ker pa delujejo aplikacije v oblaku na spletu in ne fizično na našem računalniku, se 
tukaj pojavijo vprašanja zasebnosti, varnosti in izgube podatkov (Taylor 2009). Ta 
tematika odpre drugo, morda tudi slabšo stran oblaka. Kaj se zgodi z vsemi podatki, če 
gre ponudnik v stečaj, ali če pride do nepopravljive okvare na strežnikih? So podatki za 
vedno izgubljeni? Tej težavi in vprašanjem se zagotovo ne moremo izogniti.  

Vendar v današnjem svetu, ko podjetja skušajo minimizirati stroške, vsekakor ne 
morejo zanemariti pomena in uporabnosti oblaka, kljub njegovim morebitnim 
ranljivostim.  

Oblak ponuja vrsto aplikacij za zasebno in poslovno uporabo, brezplačnih kakor 
tudi plačljivih. Za prihodnost se pripravljajo tudi operacijski sistemi, ki bodo delovali na 
podlagi aplikacij v oblaku. Računalniki zato ne bodo potrebovali vedno višjih 
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zmogljivosti, kar pa pomeni, da ne bodo dosegali visokih cen, posledično temu pa bodo 
tudi stroški podjetja pri nabavi računalnikov nižji. Tu pa se lahko vrnemo na prvo 
zapisano definicijo oblaka. Tehnologija res ne more omejiti zmogljivosti oblaka, lahko 
jo le naše ideje. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je obrazložiti, kaj računalniški oblak sploh je, pri čemer 
bomo pregledali različne opredelitve ter skušali oblikovati lastno, enotno opredelitev, 
kako deluje, kdo so njegovi ponudniki in uporabniki. Prav tako bomo ugotavljali, 
kakšno vlogo ima pri poslovanju podjetja, v smislu dostopnosti podatkov, učinkovitosti, 
projektnega in skupinskega dela ter seveda zniževanja stroškov poslovanja. Na podlagi 
namena smo oblikovali sledeče cilje diplomskega dela: 

− razložiti uporabo, prednosti in slabosti računalniškega oblaka, 
− poiskati primere dobre prakse uporabe računalniškega oblaka v podjetjih, 
− posredovati več predlogov za optimizacijo poslovanja podjetja s pomočjo 

računalniškega oblaka. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V teoretičnem delu naloge bomo na podlagi študija domače in tuje literature 
predstavili in razložili pojem računalniški oblak in njegovo uporabo s poudarkom na 
uporabi za mala podjetja. 

Iz teoretičnega dela naloge bomo izpeljali empirični del, v katerem bomo s 
pomočjo metode zbiranja sekundarnih podatkov poiskali primere dobre prakse uporabe 
računalniškega oblaka v podjetjih ter ugotovili stanje uporabe informacijske tehnologije 
v malih podjetjih. Iz navedenega bomo lahko razvili več predlogov za optimizacijo 
poslovanja podjetja s pomočjo računalniškega oblaka. 

Za raziskavo bomo uporabili obstoječe, predvsem statistične, podatke, saj so ti 
dostopni na več naslovih in dobro prikazujejo informacije o uporabi informacijske 
tehnologije v malih podjetjih. Združevanje obstoječih podatkov v lastne računske 
analize bo podlaga za doseganje ciljev diplomske naloge.  

Za osnovne statistike in porazdelitve indikatorjev bomo uporabili program Excel, s 
katerim bomo naredili analize osnovnih in sestavljenih spremenljivk.  

Na podlagi rezultatov raziskave bomo spoznali stanje uporabe informacijske 
tehnologije v malih podjetjih. Ugotovljeno bomo združili s spoznanji iz študija 
literature, kar bo podlaga za oblikovanje predlogov za optimizacijo poslovanja podjetja 
s pomočjo računalniškega oblaka. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Ker bomo v raziskavi operirali s sekundarnimi podatki, nas reprezentativnost 
vzorca ne skrbi. Paziti bomo morali, da bomo poiskali verodostojne in ažurne baze 
podatkov. S težavami se bomo soočali zgolj v primeru, da v obstoječih statističnih 
analizah o uporabi informacijske tehnologije v malih podjetjih ne bi bilo zadostnega 
števila podatkov o uporabi računalniškega oblaka oziroma o uporabi vseh tehnologij, ki 
jih le-ta zajema. Vendar lahko po uvodnem pregledu baz podatkov, ki jih nameravamo 
uporabiti, trdimo, da bomo iz teh baz pridobili vse potrebne podatke za nadaljnje 
raziskovanje in doseganje ciljev diplomske naloge. 

Posploševanje raziskave bi bilo možno z določenimi omejitvami, ki izhajajo iz tega, 
da ne bomo v neposrednem kontaktu s podjetniki in managerji ter tako ne bomo 
upoštevali njihovih specifičnih želja. Raziskava bo tudi omejena na manjša podjetja, 
zato rezultatov raziskave ne bo moč aplicirati na večje poslovne sisteme. 
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2 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU 

Kot smo že omenili v uvodu, je računalništvo v oblaku novost, ki bistveno 
spremeni koncept informacijske infrastrukture podjetij. Definirali bomo kaj je oblak, 
katere so njegove značilnosti, kdo so ponudniki oblaka ter njegove prednosti in slabosti. 

2.1 Definicija pojma računalništvo v oblaku 

Obstaja več definicij za računalništvo v oblaku, ki so si včasih tudi zelo različne, 
zato je razumljivo, da je enotno definicijo nemogoče najti. Spodaj bomo navedli nekaj 
definicij, ki smo jih našli v različnih virih. Različni viri tudi navajajo, da sam izraz 
računalništvo v oblaku izhaja iz shematske upodobitve interneta, ki ga pogosto 
uprizorimo kot oblak (Wikipedia b. l., Mesojedec 2009, Harting 2008).  

Slika 2.1 Shema računalništva v oblaku, iz katere izhaja ime 

 
Vir: Wikipedia b. l. 

Računalništvo v oblaku se nanaša na oboje, aplikacije kot storitve preko interneta 
ter strojne in sistemske programske opreme v podatkovnih centrih, ki omogočajo te 
storitve. Storitvam samim se je dolgo reklo programska oprema kot storitev, zato 
uporabljamo ta izraz. Oblak pravimo strojni in programski opremi v podatkovnih 
centrih (Armbrust idr. 2009). 

Računalništvo v oblaku je obsežna distribuirana računalniška paradigma, kjer so 
računski in pomnilniški viri virtualizirani in za uporabnike dostopni v obliki 
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storitev. Te storitve so elastične (enostavno razširljive) ter plačljive glede na 
porabo. Uporaba takšnih virov je prej zahtevala drage investicije v programsko in 
strojno opremo in veliko tehničnega predznanja. Računalništvo v oblaku je neke 
vrste realizacija storitvenega računalništva brez tehničnih kompleksnosti in skrbi 
zaradi zapletenih implementacij. (Zavod aktivnega izobraževanja b. l.) 

Računalništvo v oblaku je realizacija razvoja, temelječega na internetu in uporaba 
računalniške tehnologije kot ekosistema ponudnikov (Johnston 2008). 

Za tiho revolucijo, ki vse bolj očitno prodira v vse pore poslovnega in tudi 
ljubiteljskega računalništva, se je zadnje čase uveljavil izraz »računalništvo v 
oblaku« (Cloud Computing). Izraz »oblak« se v tej zvezi uporablja kot prispodoba 
za internet, izvira pa iz simbola oblaka, ki ga najpogosteje uporabimo v diagramih, 
ko bi radi ponazorili globalno omrežje. Hkrati je oblak dobra abstrakcija zapletene 
infrastrukture, ki se skriva nekje zadaj, nam pa je na voljo skozi precej prijaznejše 
vmesnike. (Mesojedec 2009) 

Računalništvo v oblaku je boljši način vodenja in delovanja podjetja. Namesto da 
delujejo aplikacije na naši infrastrukturi, delujejo na skupnih podatkovnih centrih. Za 
zagon in uporabo aplikacije v oblaku se moramo samo prijaviti v sistem in že lahko 
delamo. To je moč računalništva v oblaku (Salesforce b. l.). 

Iz podanih definicij lahko sklepamo, da je definicija odvisna od konteksta, v 
katerem se nahaja. Nekatere dajejo poudarek na vidik uporabnika, spet druge na vidik 
infrastrukture. Ker je na ta način nemogoče priti do kratke in vsesplošne definicije, se 
bomo pri postavitvi naše definicije osredotočili na takšno, ki pove, kaj pomeni 
računalništvo v oblaku za mala podjetja. 

Računalništvo v oblaku za mala podjetja pomeni skupek internetnih storitev in 
aplikacij, ki lahko zadostijo vsem njihovim informacijskim potrebam, ne da bi morali 
skrbeti ali imeli stroške z uvedbo, implementacijo in vzdrževanjem samih sistemov.  

2.2 Značilnosti oblaka 

Na podlagi nanizanih definicij smo lahko ugotovili, da je oblak zelo širok pojem. 
Prav tako nam definicije še ne prinesejo pravega odgovora glede značilnosti oblaka. Da 
bi lahko razumeli računalništvo v oblaku bolje, je pomembno, da razdelimo oblak na tri 
različne segmente (Sheenan 2008 in Right scale 2008): 

− aplikacija v oblaku (angl. Cloud Applications – Software as a Service), 
− platforme v oblaku (angl. Cloud Platforms – Platform as a Service), 
− infrastruktura v oblaku (Cloud Infrastructure – Infrastructure as a Service). 



Računalništvo v oblaku 
 

7 

Slika 2.2 Piramida oblaka s primeri 

 
Vir: Sheenan 2008. 

Zgoraj navedeni segmenti so v sliki prikazani kot piramida, saj hočemo s tem 
pokazati, da se ti segmenti gradijo eden na drugem in so oziroma bodo tudi delno 
odvisni eden od drugega.  

2.2.1 Aplikacija v oblaku 

V tem delu piramide so uporabniki omejeni na to, kaj aplikacija je in kaj omogoča. 
Skoraj vsak SaaS ponudnik je lahko dan v to skupino. Večina uporabnikov uporablja 
storitve znotraj tega oblaka. Uporabnik tukaj dobi vnaprej definirano funkcionalnost in 
ne more delati drugega. Aplikacije so tu oblikovane tako, da so preproste. Za primer 
lahko navedemo, da v to skupino spadajo razni ponudniki spletne pošte, spletne banke, 
blogi itd. Za to kategorijo je značilno, da so običajno brezplačne, preproste za uporabo, 
dostopne, ponujajo dovolj različnih možnosti, uporabniki jih dobro sprejmejo, prav tako 
pa se uporabniki ne obremenjujejo s tem, kje točno so njihovi podatki shranjeni ali kako 
zadeva deluje (Sheenan 2008 in Right scale 2008). 

2.2.2 Platforma v oblaku 

Ko gremo nivo nižje na piramidi, pridobimo povečano fleksibilnost in kontrolo, 
ampak smo še vedno omejeni na to, kaj lahko delamo in česa ne. V tej kategoriji je 
aplikacija v oblaku ponujena razvijalcem. Slednji potem spišejo svojo aplikacijo in 
naložijo kodo v oblak, kjer začne aplikacija delovati. Posledično je zaradi tega ta 
kategorija vedno bolj napolnjena s konkurenco, nekateri med njimi želijo celo vplivati 
na samo infrastrukturo. Primeri za to kategorijo so Mosso, Google App Engine, 
Force.com itd. (Sheenan 2008 in Right scale 2008). 

Niša

Prostranost 
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2.2.3 Infrastruktura v oblaku 

Na dnu piramide se nahajajo ponudniki, ki upravljajo s svojo infrastrukturo, kar jim 
omogoča več možnosti, storitev in kontrole kot pri ostalih v piramidi. Tu razvijalci in 
sistemski administratorji dobijo najvišja možna dovoljenja, da lahko delajo praktično 
brez omejitev. To je najmočnejši segment oblaka in praktično nima omejitev glede tipa 
storitve. Primeri za to kategorijo so Amazon, RightScale itd. (Sheenan 2008 in Right 
scale 2008). 

2.3 Prednosti in slabosti oblaka 

Oblak je prinesel in bo prinesel še obilo novosti na področju informacijskih 
tehnologij. Novosti pa so vedno za nekaj dobre in za nekaj slabe. Spodaj bomo nanizali 
prednosti in slabosti oblaka z vidika uporabnikov ter z vidika sistemskih oziroma 
informacijskih administratorjev. 

Tabela 2.1 Prednosti in slabosti oblaka z vidika uporabnikov 

Prednosti Slabosti 

− nižji stroški pri nakupu računalnika, 
saj ne potrebujemo visoko 
zmogljivih računalnikov za delo z 
aplikacijami v oblaku, 

− nižji ali celo nični stroški nabave 
programske opreme, 

− takojšnje posodobitve programske 
opreme, 

− večja kompatibilnost datotek ne 
glede na računalniško opremo, 

− večje shranjevalne kapacitete, 
− povečana zanesljivost podatkov, 
− dostop do podatkov od koderkoli, 
− takojšnje posodobitve sprememb na 

datotekah, 
− olajšano skupinsko delo, 
− neodvisnost od računalnika v 

primeru menjave, okvare, izgube itd. 

− potreba po internetni povezavi, 
− ne deluje dobro na počasnih 

internetnih povezavah, 
− včasih so spletne aplikacije 

počasnejše od namiznih, 
− včasih imajo spletne aplikacije manj 

funkcij kot namizne, 
− vprašanji varovanja in varnosti 

podatkov, 
− možnost izgube podatkov. 

Vir: Miller 2009. 
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Tabela 2.2 Prednosti in slabosti oblaka z vidika sistemskih oziroma 
informacijskih administratorjev 

Prednosti Slabosti 

− nižji stroški pri nakupu strojne 
opreme, 

− nižji stroški pri nabavi programske 
opreme, 

− nižji stroški vzdrževanja, 
− večje zmožnosti sistema ob nižjih 

stroških, 
− spreminjanje pomnilniških kapacitet 

na zahtevo, 
− majhna podjetja lahko uporabljajo 

vrhunske sisteme velikih podjetij po 
zelo nizki ceni. 

− vprašanji varnosti in varovanja 
podatkov, 

− možnost izgube podatkov, 
− povečana potreba po internetni 

povezavi, 
− včasih imajo spletne aplikacije manj 

funkcij kot namizne. 

Vir: Miller 2009. 

2.4 Aplikacije in ponudniki v oblaku 

Ker je za mala podjetja prednost oblaka ta, da je preprost za uporabo in da gre 
običajno zgolj za uporabnike programske opreme kot storitve, pride posledično temu v 
poštev le zgornji del piramide. To pomeni, da se bomo pri ponudnikih v oblaku 
osredotočili le na programsko opremo kot storitev in v manjšem obsegu na platformo 
kot storitev. 

2.4.1 Google Apps 

Google Apps ali Googlova pisarna pomaga vsem vrstam podjetij ne glede na 
velikost, industrijo ali lokacijo prihraniti čas in denar ter pomaga izboljšati varno 
medsebojno poslovanje. Gre za skupek zanesljivih in varnih spletnih aplikacij, kjerkoli 
poslujete (Google 2010a). 
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Slika 2.3 Google Apps 

 
Vir: prirejeno po Schulz 2008. 

Google ponuja več različnih paketov, ki so namenjeni različnim organizacijam: 

− Premier Edition, 
− Standard Edition, 
− Education Edition. 

Premier in Standard so namenjeni podjetjem, Education pa izobraževalnim in 
drugim neprofitnim ustanovam. Razlika pri paketih se najbolj kaže v vsebovanih 
aplikacijah in ceni. Spodnja tabela prikazuje aplikacije in ceno, ki jo vsebujejo paketi. 
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Tabela 2.3 Primerjava Google Apps paketov 

 Premier Edition Standard Edition Education Edition 
Letni strošek na 
uporabnika na leto 

50 $ 0 $ 0 $ 

Gmail za domeno 
25 GB pomnilnika za 
pošto na uporabnika 

7 GB pomnilnika za 
pošto na uporabnika 

7 GB pomnilnika za 
pošto na uporabnika 

Spam in protivirusna 
zaščita    

Google koledar    
Google Talk    
Google dokumenti    
Google spletna mesta    

Google video 
3 GB pomnilnika na 

uporabnika  
10 GB pomnilnika na 

domeno 
Postini poštna varnost   60% popust 
Deaktiviranje oglasov 
v Gmail-u    

Migracijska orodja    
Vtičnik za 
sinhronizacijo z 
Outlookom 

   

Vir: prirejeno po Techdroid 2009. 

Gmail 

Gmail ali Google pošta je ena od mnogih spletnih pošt, ki so danes na tržišču. 
Vendar pa ne gre samo za navadno spletno pošto. Gmail poleg storitve e-pošte vsebuje 
še funkcije neposrednega sporočanja, glasovno in video komunikacijo.  
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Slika 2.4 Gmail 

 
 
Tu pa se seveda funkcije še ne končajo. Če gremo v nastavitve, lahko opazimo 

širok nabor funkcij, ki se lahko kosajo z najnaprednejšimi e-poštnimi odjemalci. 
Tisti, ki imajo še vedno raje poštne odjemalce, ki so nameščeni na računalnik, lahko 

dostopajo do pošte preko protokolov POP ali IMAP. Dostop s protokolom POP nam 
omogoča, da vso e-pošto prenesemo na namizje. Pri tem lahko Gmail izvirno sporočilo 
pusti v nabiralniku, arhivira ali izbriše. Še boljša možnost je dostop preko protokola 
IMAP. Z njim v vseh odjemalcih urejamo isti nabiralnik. Sporočilo, ki smo ga prebrali v 
spletnem Gmailu, je tako prebrano, tudi ko nabiralnik uporabljamo prek namiznega 
odjemalca (Mesojedec 2008).  

Nezaželena pošta predstavlja vedno večjo nadlogo za uporabnike e-pošte. Gmail 
vsebuje filter za vsiljeno pošto, ki uporablja inovativno tehnologijo in skrbi za to, da se 
v vašem poštnem nabiralniku ne nabira nezaželena pošta. Filter deluje tako, da 
nezaželeno pošto premakne v posebno mapo. Da pa se ne bi zgodilo, da je kakšna pošta 
po pomoti izgubljena, se sporočila, ki so bila premaknjena v to mapo, nahajajo tam še 
30 dni, če jih prej ne izbrišemo sami. 

Gmail vsebuje tudi zelo preprost iskalnik po vsej pošti. Kadar iščemo neko 
sporočilo, ni pomembno ali je bila prejeta ali poslana ali pa jo imamo shranjeno v 
posebni mapi. Dovolj je le, da poznamo ime pošiljatelja, prejemnika ali pa le del 
besedila v pošti (Google 2010b). 

Naslednja pomembna lastnost Gmail-a je avtomatsko organiziranje odgovorov v 
pogovore. Poštne aplikacije in odjemalci običajno pošto zlagajo v mape prejeto in 
poslano. Kadar si z nekom dopisujemo večje število e-poštnih sporočil, lahko 
sledljivost, kaj in kdaj smo poslali, postane težavna, saj moramo preskakovati mape in 
iskati sporočila. Gmail ima tu inovativen pristop, kjer na podlagi predmeta sporočila 
zlaga skupaj eno na drugo, kar nam bistveno poveča preglednost komunikacij (Google 
2010b). 
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Nadalje nam Gmail omogoča še filtriranje, označevanje, posredovanje sporočil, 
avtomatske odgovore, podpise itd. To vse pa nam na koncu prihrani čas in stroške 
(Google 2010b). 

Google koledar 

Google koledar je naslednja v nizu aplikacij znotraj Google Apps.  

Slika 2.5 Google koledar 

 
 
Na prvi pogled je Google koledar le eden izmed elektronskih koledarjev. A ko ga 

preučimo malo bolje, lahko opazimo, da tako kot Gmail tudi Google koledar ponuja 
veliko uporabnih funkcij. 

Ker je Google koledar aplikacija v oblaku, pomeni, da lahko koledar delimo bodisi 
s sodelavci, družino, prijatelji ali s komerkoli. Deljenje ne pomeni le, da lahko nekdo 
gleda vaš koledar, ampak lahko tudi vnaša podatke ali pa jih ureja. To pa pomeni, da 
lahko več ljudi uporablja en sam koledar, kar nam olajša razporejanje urnika. 

Slabost elektronskih koledarjev je ta, da nam opomniki ne pomagajo veliko, ko 
nismo za računalnikom. Pri Googlu so to težavo odpravili s tem, da so vgradili možnost 
opomnikov preko e-pošte ali sms sporočila in to brezplačno. Tako se nam nikoli ne 
more zgoditi, da bi lahko pozabili na kakšno opravilo, dogodek ali sestanek. 

Koledar omogoča tudi to, da lahko povabimo udeležence, ko kreiramo dogodek v 
koledarju. Za primer vzemimo, da želimo sklicati sestanek jutri ob 10. uri. Sestanek 
preprosto vnesemo v koledar, zraven pa še pošljemo avtomatsko generirano vabilo za 
sestanek preko e-pošte. Prejemniki bodo na prejeto pošto lahko odgovorili, če se bodo 
sestanka udeležili, zraven pa bodo lahko pripisali še pripombe. 
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Google dokumenti 

Google dokumenti so internetna pisarniška orodja, ki vsebujejo urejevalnik 
dokumentov, urejevalnik razpredelnic, urejevalnik predstavitev, urejevalnik obrazcev 
ter pregledovalnik PDF datotek.  

Slika 2.6 Google dokumenti 

 
 
Google dokumenti se razlikujejo od običajnih pisarniških orodij po tem, da so na 

spletu, kar pa pomeni, da za njihovo delovanje ni potrebna namestitev lokalno na 
računalniku.  

Po zmogljivosti se trenutno še ne more primerjati z najbolj razširjeno Microsoftovo 
pisarniško zbirko, vendar vseeno ponuja nekaj uporabnih funkcij. 

Google dokumenti so na voljo s kateregakoli računalnika. Omogočajo hkratno 
(skupinsko) delo in posredovanje dokumentov brez pošiljanja velikanskih priponk, 
ampak zgolj s posredovanjem ustrezne povezave. Shranjujejo se tudi vse različice 
nekega dokumenta, tako da lahko spremljamo njegovo zgodovino pri nastajanju in 
urejanju (Mesojedec 2008).  

Dokumenti nudijo tudi možnost ustvarjanja in rabe predlog. Na spletu lahko 
najdemo pripravljene dokumente (npr. življenjepise, poslovno korespondenco, hišni 
proračun itd.), ki jih lahko uporabimo takoj, brez posebnega vzpostavljanja in dodatnega 
oblikovanja (Mesojedec 2008).  

Posebnost pri tej pisarniški zbirki je izdelava obrazcev. Prednost izdelave obrazcev 
pri Google dokumentih je predvsem v tem, da jih lahko posredujemo naokrog po e-pošti 
ali pa jih vstavimo na spletno stran. To orodje je zelo uporabno za izdelovanje anket ali 
pa kakšnih drugih registracijskih obrazcev (Mesojedec 2008). 
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Google spletna mesta 

Gre za orodje, ki omogoča hitro izgradnjo varnih spletnih strani bodisi za zasebno, 
skupno ali javno rabo.  

Slika 2.7 Google spletna mesta 

 
Vir: Ganeš 2010. 

Slika 2.8 Google spletna mesta 

 
 
To orodje je zelo uporabno, kadar želimo ustvariti neko osnovno spletno stran za 

predstavitev našega podjetja na trgu. Sistem je zasnovam tako, da naredimo spletno 
stran na eni od predlog, tako da je spletna stran že v izhodišču lično oblikovana, z eno 
samo potezo pa jo lahko kdaj kasneje v celoti preoblikujemo (Mesojedec 2008). 
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Za urejanje same spletne strani ne potrebujemo nobenega posebnega znanja o 
oblikovanju in urejanju spletnih strani npr. v HTML jeziku. Urejanje posamezne strani 
je v osnovi podobno urejanju besedila v dokumentih (Mesojedec 2008). To pomeni, da 
lahko vstavljamo besedilo, slike, povezave, foto galerije, vtičnike itd. Z malo truda 
lahko naredimo spletno stran, ki je zelo profesionalnega videza. In vse to brezplačno. 
Vsako podjetje, ki odšteva veliko denarja za javne ali zasebne spletne strani, kot so 
Microsoft, SharePoint in podobne, se mora pošteno zamisliti, ali mu v brezplačni 
Googlovi alternativi sploh kaj manjka, z zelo pomembnim dodatkom, da je vse skupaj 
na voljo na izjemno zmogljivi infrastrukturi, ki jo vzdržujejo drugi (Mesojedec 2008). 

Google Gears 

Pri spletnih aplikacijah se vedno pojavlja problem dosegljivosti podatkov in 
aplikacij v primeru, da nimamo dostopa do interneta. Pri Googlu so se očitno te težave 
zavedali, zato so ustvarili vtičnik za spletne brskalnike, imenovan Google Gears. Gre za 
dodatek, ki se namesti kot vtičnik spletnega brskalnika, z njim pa si zagotovimo, da so 
nam vsi podatki in aplikacije znotraj Google Apps dosegljivi, tudi ko nismo na 
internetu. Vse naše delo je tako shranjeno lokalno in se ob naslednjem priklopu na 
internet sinhronizira s strežnikom, s tem pa so naši podatki spet na varnem. Trenutno 
Google Gears deluje za Gmail, koledar in dokumente. 

Google Apps na mobilnih napravah 

Google je bil med prvimi, ki so poskrbeli za to, da njegove uporabnike spremljajo 
podatki tudi na mobilnih napravah, kot so mobilni telefoni in dlančniki. Storitev so 
poimenovali Google Mobile. Gre ponovno za družino aplikacij, ki deluje na mobilnih 
napravah. Tako lahko npr. na mobilnem telefonu pregledujemo e-pošto ali pa si 
ogledujemo zemljevide.  

Z Google Mobile bomo preko aplikacije Google Sync vedno imeli sinhronizirane 
kontakte, koledar in e-pošto, s tem pa si bomo zagotovili dostop do podatkov tudi, kadar 
nismo ob računalniku.  

Naslednja zelo uporabna aplikacija za mobilne naprave so Google zemljevidi. 
Delujejo skoraj enako kot na spletu, kar pomeni da imajo enako funkcionalnost. Če pa 
ima mobilna naprava vgrajeno GPS napravo, nam bo ta aplikacija s pomočjo GPS-a 
pokazala točno lokacijo na zemljevidu.  

S storitvijo Latitude in vgrajeno GPS napravo lahko mobilna naprava pošilja 
trenutno lokacijo, na kateri se nahaja v danem trenutku. To lokacijo si lahko potem 
ogledajo npr. naši prijatelji na njihovi mobilni napravi ali pa jo javno objavimo na 
spletni strani. Ta storitev je uporabna predvsem za podjetja, ki svojo storitev opravljajo 
na terenu. Na ta način lahko dajo strankam ali nadrejenim vedno v pogled, kje se 
nahajajo (Google 2010č).  
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2.4.2 Google Analytics 

V uvodu smo že omenili, da v današnji dobi informatizacije podjetje ne more biti 
brez spletne strani, saj je to eno najbolj osnovnih marketinških orodij. Preden se je 
pojavilo spletno oglaševanje, so podjetja večinoma oglaševala v tiskanih medijih. Če je 
podjetje npr. dalo oglas v časopis, ki ima naklado 100.000 izvodov, je to posledično 
pomenilo, da bo oglas videlo lahko tudi do 100.000 bralcev, vendar pa podjetje nikoli ni 
moglo ugotoviti točnega števila bralcev, ki so njihov oglas dejansko opazili in si ga 
ogledali. Merjenje učinkovitosti oglaševanja je bilo zaradi tega zelo oteženo.  

Splet je na tem področju povzročil pravo revolucijo. Zaradi napredne informacijske 
tehnologije lahko danes podjetje, ki ima spletno stran, točno ve koliko ljudi obiskuje 
spletno stran, kaj točno si ogledujejo, koliko časa so v povprečju na spletni strani, od 
kod prihajajo obiskovalci itd. Seznam je zelo dolg, tehnologija pa omogoča, da lahko 
podatke preverjamo in obdelujemo za vsakega slehernega obiskovalca. To in še več je 
danes na voljo podjetjem le nekaj klikov stran in povsem brezplačno. Gre namreč za 
storitev Google Analytics. 

Slika 2.9 Google Analytics 

 
 
Google Analytics je spletna rešitev za analiziranje spleta, ki nam da bogat vpogled 

v promet na spletni strani in marketinško učinkovitost. Močan, prilagodljiv in enostaven 
sistem nam omogoča obdelovanje podatkov na povsem nov način. Z Google Analytics 
lahko pripravimo bolje ciljane oglase, okrepimo svoje tržne pobude in ustvarimo bolj 
prilagodljive spletne strani (Google 2010c). 
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2.4.3 Google zemljevidi 

Pri storitvi Google zemljevidi gre za spletno aplikacijo in platformo kot storitev. 
Kot aplikacija se kaže pri uporabi samih zemljevidov, kot platforma pa se kaže v 
prirejanju zemljevidov. 

Google zemljevidi so namreč odprti za razvijalce aplikacij, kar pomeni, da si jih 
lahko z malo dela vsako podjetje prikroji po svoji meri in jih objavi na spletu. To je 
uporabno predvsem, kadar želimo na spletni strani objaviti, kje točno se nahajamo ali 
kje se nahajajo naše podružnice. Včasih so to podjetja reševala tako, da so nekje dobila 
nekakšne zemljevide in jih potem predelovala z razno programsko opremo, samo zato 
da so lahko pokazala kje so. Velikokrat to tudi ni bilo brezplačno. 

S pomočjo Google zemljevidov lahko vzamemo katerikoli odsek svetovnega 
zemljevida in nato na njem označimo kar si želimo. Pri tem lahko izbiramo med velikim 
naborom indikatorjev, če pa nam ni noben po meri, pa si lahko oblikujemo svojega. Ko 
enkrat označimo svojo lokacijo na zemljevidu, lahko zraven dodamo še sliko, podatke, 
povezavo ali kar preprosto oglas.  

Slika 2.10 Google zemljevidi 

 
Vir: Google 2010d. 

2.4.4 MiniMAX 

Velika svetovna podjetja, kot so Google in ostali, svoje aplikacije ponujajo in 
prirejajo, da so uporabne vsem uporabnikom po svetu. Podjetja pa vseeno včasih 
potrebujejo aplikacije, ki so prirejene posebej za nek določen trg oziroma državo, saj 
morajo njihove storitve biti v skladu z državno zakonodajo. Tudi v Sloveniji je 
ponudnikov spletnih aplikacij veliko, med njimi je tudi aplikacija miniMAX. 

MiniMAX je spletna aplikacija, ki je namenjena podjetjem in računovodskim 
servisom, da so med seboj vedno usklajeni. Ker tudi ta deluje v oblaku, lokalna 
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namestitev aplikacije ni potrebna, vsi podatki se nahajajo na strežnikih podjetja SAOP, 
podjetju pa so preko spletnega brskalnika dosegljivi vedno in povsod, kjer je dostop do 
interneta. Aplikacija skrbi tudi za to, da so vse njene storitve vedno posodobljene z 
aktualno zakonodajo in njenimi spremembami (SAOP b. l.a). 

Prednost miniMAXa je predvsem v tem, da ponuja uporabniku celovito delovno 
okolje. Njegove glavne funkcionalnosti so (SAOP b. l.b): 

− izdajanje računov in predračunov ter vodenje njihovih evidenc, 
− vodenje prejetih računov, 
− vodenje zaloge, 
− vodenje dnevnih iztržkov, 
− prikaz podatkov o poslovanju po mesecih in zbirno kot poslovni izid in bilanca 

stanja, 
− obračun DDV, 
− omogočanje obdelave osnovnih sredstev po nahajališčih in analitikah, 
− delo s plačilni nalogi, 
− vodenje bančnih izpiskov, 
− obračun plač, 
− obračun drugih osebnih prejemkov, 
− izdelava raznih izpisov. 

MiniMAX ima vse te podatke in funkcionalnosti medsebojno povezane, kar 
pomeni, da se vsak podatek vnaša le enkrat. Sistem je tudi povezan s podatki iz javnih 
evidenc, deluje pa je tudi samodejno knjiženje ter obračun DDV. MiniMAX nenazadnje 
omogoča tudi enostavnejše poročanje AJPESu in DURSu (P. R. 2008).  

Slika 2.11 Shema delovanja MiniMAXa 

 

Vir: P. R. 2008. 



Računalništvo v oblaku 

20 

2.4.5 Zoho 

Zoho je obsežna spletna aplikacija, ki prav tako ponuja različne online storitve za 
posameznike kakor tudi za podjetja. S pomočjo teh storitev lahko podjetje vodi svoje 
procese, ureja in nadzira informacije, ob tem pa ni potrebna lokalna namestitev 
aplikacije na namizje, saj tudi ta deluje v oblaku (Zoho 2010).  

Če primerjamo Zoho in Google Apps, lahko rečemo, da Zoho ponuja vse, kar 
ponuja Google, dodaja pa še zbirko drugih, zelo uporabnih storitev za podjetja. Zoho je 
prav tako v določenem obsegu na voljo brezplačno, nekatere storitve pa je potrebno 
plačati. Cena je odvisna od tega, koliko različnih storitev podjetje najame in v kakšnem 
obsegu.  

Storitve, ki jih ponuja Zoho (2010): 

− e-pošta, 
− urejevalnik dokumentov, 
− urejevalnik razpredelnic, 
− urejevalnik predstavitev, 
− spletna orodja za sodelovanje preko spleta, 
− strežnik za nalaganje in objavljanje različnih tipov dokumentov, 
− organizator, 
− upravljanje odnosov s kupci, 
− konferenčni sistem, 
− kreiranje in urejanje podatkovnih baz, 
− izdelava računov in vodenje njihovih evidenc, 
− podpora projektnemu delu, 
− upravljanje prijavnic za delovna mesta in njihovih evidenc, 
− upravljanje evidenc opreme v podjetju (računalniška, tehnična itd.) ter 
− ostale storitve po meri (preko 100). 
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Slika 2.12 Primer Zoho nadzorne plošče za upravljanje z dokumenti 

 
 
Aplikacijo Zoho lahko s pomočjo nameščenega vtičnika povežemo s pisarniško 

zbirko Microsoft Office, kar pomeni, da lahko dokumente ustvarjamo in urejamo 
lokalno na računalniku, na koncu pa jih naložimo oziroma posodobimo na strežniku. 
Prav tako lahko z namestitvijo Google Gears omogočimo delovanje Zoho aplikacije, 
tudi ko nimamo povezave z internetom (deluje enako kot pri Google Apps). Kot slabost 
pri Zohu bi opozorili na to, da aplikacija deluje le v angleškem jeziku, kar posledično 
pomeni, da so storitve, kot je izdajanje računov itd., neuporabne za slovenska podjetja, 
saj ne moremo ustvarjati dokumentov, kot so računi, v slovenskem jeziku. 
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3 PRIMERI DOBRE PRAKSE 

V teoriji in na tržišču oblak ponuja veliko število aplikacij in ostalih storitev, zato 
smo se odločili, da bomo preverili kako in za katere namene se uporablja oblak v 
določenih poslovnih okoljih.  

3.1 Uporaba storitve Google Apps v podjetju Takami  

Podjetje Takami ustvarja, razvija in vodi uspešne restavracije z mednarodno 
kulinariko. V šestih letih so odprli sedem restavracij z vrhunsko hrano in postrežbo. 
Restavracije vodi 35 delavcev iz osrednje administrativne pisarne, 150 pa jih dela v 
restavracijah. 

V podjetju so si zastavili cilj, da bodo delavcem omogočili najboljšo in najvarnejšo 
e-pošto ter aplikacije, ki so preproste za uporabo z namenom, da bi lahko ohranjali 
centralizirano, organizirano in učinkovito komunikacijo med lokacijami in 
administrativnimi pisarnami. Zato so se v podjetju odločili, da preidejo na sistem 
Google Apps. 

Preden so začeli uporabljati Google Apps, so imeli v podjetju osnovne 
informacijske rešitve: spletno stran, osnovne namizne aplikacije ter službene e-poštne 
predale. Alejandra Cifuentes, managerka za informacijske zadeve v podjetju, zaposlenih 
ni mogla pripraviti do tega, da bi uporabljali službeno e-pošto, saj so raje uporabljali 
brezplačne e-poštne račune, kot je Gmail. Interna komunikacija v podjetju je bila tudi 
zelo neformalna in razpršena. Zaposleni so si med seboj prenašali papirje, komunikacija 
z restavracijami pa je potekala preko telefonov, ki so bili zaradi tega vedno zasedeni. 
Dnevna poročila, ki so jih pošiljali iz restavracij v management kot e-poštne priponke, 
so se prenašala zelo dolgo. Zaradi tega delavci niso več želeli komunicirati preko e-
pošte, kar je prineslo težave pri komunikaciji, saj informacije niso bile dostavljene in 
obdelane pravočasno. Kot rastoče podjetje so morali zaposlene prepričati, da začnejo 
uporabljati službene e-poštne naslove. Prišli so do stanja, kjer je bilo pomembno 
spremeniti komunikacijo v bolj formalno obliko. Zato so začeli z iskanjem bolj 
učinkovitih ter preprostih mehanizmov, ki bi managementu omogočili boljši nadzor 
brez večjih investicij. 

Rešitev so videli v storitvi Google Apps, ki jim je bila priporočena s strani kolegov. 
Po vzpostavitvi stika s podjetjem Eforce, ki je Google-ov partner v Kolumbiji, so jim 
razložili vse, kar jih je zanimalo o prehodu na to storitev. Podjetju se je zdela rešitev 
dobra, saj ni vključevala nobenih investicij v infrastrukturo, s tem pa so se izognili 
večjim stroškom. 

S pomočjo Eforce-a so v podjetju kreirali uporabniške račune in aktivirali vse 
aplikacije znotraj Google Apps. Izobraževanje zaposlenih, ki je pomagalo pri tem, da so 
v podjetju uvedli storitev Google Apps, je trajalo le dva dni. Po enem mesecu so vsi 
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zaposleni v administraciji in managementu aktivno uporabljali e-poštne račune. 
Implementacija in izobraževanje sta bila opravljeno zelo hitro in z minimalnimi stroški, 
zahvaljujoč temu, ker je administracija storitve Google Apps tako minimalna, prav tako 
pa se lahko opravi znotraj podjetja. Za to niso potrebni tehniki ali strokovnjaki, v celoti 
je vse zelo preprosto in lahko razumljivo. Te zmožnosti so bile zelo dobrodošle, ko je 
podjetje odprlo še dodatnih pet restavracij v letu 2008, s tem pa veliko novih 
uporabniških računov. 

S prehodom na Google Apps so največ pridobili managerji, ki so večino časa izven 
pisarn. Sedaj imajo možnost dostopa do njihove e-pošte od koderkoli, kjer je internetna 
povezava, celo z mobilnih telefonov. 

V podjetju veliko uporabljajo tudi aplikacijo Google dokumenti, v kateri so 
dokumenti deljeni v velikem krogu in so sproti posodobljeni. Prej so v podjetju 
obvestila in navodila potovala fizično ali pa po elektronski pošti. Sedaj te dokumente 
objavljajo znotraj aplikacije in so dosegljivi vsem in kadarkoli. Poleg tega lahko 
poslovodje restavracij naredijo dnevna poročila v enem samem dokumentu, shranjenem 
na spletu. Google je s tem pripomogel podjetju poenostaviti komunikacijski proces, 
centralizirati in združevati informacije (Google 2010a).  

3.2 Vpeljava storitve Google Apps v podjetju Ganeš 

Ganeš, d. o. o., je malo podjetje, ki trenutno nima zaposlenih. Podjetje je v zadnjem 
času začelo izvajati storitve na področju informacijskih sistemov in tehnologij. Podjetje 
v preteklosti ni imelo potrebe po lastnem informacijskem sistemu. Za poslovanje je 
zadostoval en namizni računalnik s standardno programsko pisarniško opremo, saj je 
ostalo delo bilo vedno narejeno zunaj prostorov podjetja. Podjetje si sedaj želi povečati 
svoj obseg dela in zato potrebuje temu primeren informacijski sistem.  

Ker želi podjetje imeti svojo lastno e-pošto, spletno stran ter ostala orodja za 
učinkovito delovanje, smo se odločili, da vpeljemo v podjetju storitev Google Apps. Za 
začetek smo šli na domačo spletno stran Google Apps, kjer smo preverili, kakšne so 
možnosti. Ocenili smo, da je v tej fazi dovolj, če vzamemo standardni paket, ki vsebuje 
e-pošto, koledar, stike, dokumente in spletno stran.  

Da lahko podjetje uporablja storitev Google Apps, mora imeti zakupljeno spletno 
domeno. Ker je podjetje do sedaj še ni imelo, smo se odločili, da jo bomo zakupili. 
Postopek je zelo preprost. Ko se odločimo za registracijo v storitev Google Apps, nas ta 
povpraša o domeni. Označili smo možnost, da še nimamo svoje domene. To nam je 
odprlo dodaten vmesni korak, kjer smo lahko zakupili spletno domeno za eno leto. Vse, 
kar smo morali storiti, je to, da smo napisali, kakšno domeno si želimo. Odločili smo se 
za domeno ganes-it.com. Nato smo vnesli še nekaj podatkov o samem podjetju, določili 
administratorja domene in že smo bili v nadzorni plošči Google Apps storitve, od koder 
lahko upravljamo z domeno in vsemi drugimi aplikacijami, ki sodijo zraven. 
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Slika 3.1 Nadzorna plošča Google Apps 

 
 
Znotraj nadzorne plošče na sliki 3.1 lahko dodajamo in urejamo uporabnike 

oziroma skupine uporabnikov. Za začetek smo odprli e-poštni naslov info@ganes-
it.com, ki bo služil kot osnovni kontaktni naslov za elektronsko pošto. Postopek je zelo 
preprost in je narejen le v eni minuti. Tako smo lahko začeli takoj uporabljati e-pošto, 
koledar, stike ter dokumente. Kakšno uro sicer še ni bilo možno pošiljati e-pošte, nato 
pa je tudi ta začela popolnoma delovati.  

Ker smo ravnokar zakupili domeno, smo se odločili, da bomo za začetek postavili 
še preprosto spletno stran, kjer smo predstavili podjetje. V storitvi Google Sites smo 
izbrali eno izmed predlog, nato pa smo določili še spletni naslov nove spletne strani 
(www.ganes-it.com). Uredili smo še nekaj nastavitev, vnesli osnovne kontaktne podatke 
podjetja ter opis in že smo imeli pripravljeno spletno stran, ki je prikazana na spodnji 
sliki 3.2. 
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Slika 3.2 Spletna stran Ganeš, d. o. o.  

 
Vir: Ganeš 2010. 

Podjetje ima na ta način urejene osnovne informacijske potrebe za delo in 
komunikacijo ter spletni nastop na trgu. Postopek je trajal približno tri ure, strošek pa je 
bil (če ne upoštevamo dela) 10 ameriških dolarjev za eno leto. 

3.3 Uporaba storitve Google Analytics na Evro-sredozemski univerzi 

Evro-sredozemska univerza je mednarodna univerza s sedežem v Sloveniji. Kot 
večina univerz ima tudi slednja svojo spletno stran (www.emuni.si). Google Analytics 
so na univerzi začeli uporabljati v letu 2009. Storitev jim omogoča, da spremljajo vso 
aktivnost glede obiskov spletne strani, služi pa tudi kot nepogrešljivo orodje za analizo 
obiskovalcev, saj na podlagi podatkov, ki ji zbira Google Analytics, točno vedo, kaj je 
tisto, kar obiskovalce najbolj zanima na spletni strani. 

Podatki, ki jih na univerzi najbolj zanimajo, so povezani s tem, koliko obiskovalcev 
mesečno imajo, od kod prihajajo, kaj je tisto, kar jih najbolj zanima, kako so prišli do 
spletne strani in seveda kako uspešne so njihove marketinške kampanje. Za primer smo 
si pogledali mesečni obisk spletne strani in obisk na dan 21. januar 2010. 

Na sliki 3.3 je v grafu prikazana krivulja, ki kaže obisk spletne strani od 5. januarja 
pa do 4. februarja. Vrh krivulje prikazuje, da je bilo 21. januarja 665 obiskovalcev. 
Tistega dne je izšel mesečnik univerze, ki je vseboval novosti in povezave na spletno 
stran, kjer so lahko dobili več informacij. To je samo en primer, kako lahko univerza 
direktno meri učinke svoje tržne dejavnosti.  
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Slika 3.3 Krivulja mesečnega obiska po dnevih 

 
 
Ker je krivulja 21. januarja najvišja, si oglejmo kot primer, kaj se je tistega dne 

dogajalo na spletni strani. To storimo s filtriranjem podatkov.  

Slika 3.4 Pregled obiska posameznih strani 21. januarja 

 
 
Kot kažejo podatki, so si obiskovalci tega dne ogledali 181 različni strani 3.671 

krat. Med njimi je v ospredju stran, kjer se nahajajo vsi mesečniki, sledijo pa še ostale 
strani o izobraževanju, poletni šoli, doktorskih seminarjih itd.  

Google Analytics premore ogromno podatkov. V sistem se beleži npr. tudi to, 
katere brskalnike in operacijske sisteme uporabljajo obiskovalci, kakšno resolucijo 
ekrana imajo, v katerem jeziku imajo operacijski sistem, kakšne vrste internetne 
povezave uporabljajo itd. 
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Slika 3.5 Znamke brskalnikov, ki jih uporabljajo obiskovalci 

 

Slika 3.6 Operacijski sistemi, ki jih uporabljajo obiskovalci 

 
 
V naslednjem poglavju bomo analizirali tudi, kolikšen je delež širokopasovnih 

internetnih povezav v podjetjih. Tukaj seveda ne moremo vedeti, ali spletno stran 
obiskujejo podjetja ali posamezniki, lahko pa vseeno na podlagi podatkov obiskovalcev 
spletne strani dobimo sliko, kakšen internet dostop se večinoma uporablja. 
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Slika 3.7 Vrste internetnega dostopa uporabnikov 

 
 
Iz teh podatkov je razvidno, da med obiskovalci spletne strani prednjači 

širokopasovni internetni dostop, obstaja pa še vedno majhen delež običajnih internetnih 
dostopov, ki so za današnje razmere zelo počasni. Skrbnik spletne strani mora vsekakor 
to dejstvo upoštevati pri urejanju vsebin spletne strani in se zaradi tega izogibati 
datotekam večjih velikosti, saj te najverjetneje ne bi dosegle vseh, ki si jih želijo 
ogledati, ker bi se tistim, ki imajo počasen internetni dostop, predolgo nalagale. 

Google Analytics je vsekakor močno orodje predvsem za skrbnike spletnih strani in 
trženjske strokovnjake, saj jim posreduje dragocene informacije, ki jim ob njihovem 
upoštevanju lahko prinesejo boljše poslovne rezultate, saj jim prihrani denar, poveča 
učinkovitost, z njegovo pomočjo pa se lahko izognejo nepotrebnim stroškom za 
morebitne zgrešene trženjske kampanje.  

3.4 Uporaba storitve Google zemljevidi na Evro-sredozemski univerzi 

Na Evro-sredozemski univerzi uporabljajo še eno priročno orodje, ki ga Google 
ponuja brezplačno. Google zemljevidi, kot smo že omenili, omogočajo skoraj popolno 
prilagodljivost zemljevidov. Poleg tega, da ima univerza izdelan zemljevid s svojo 
lokacijo, so ustvarili še en bolj napreden in po meri prikrojen zemljevid. Univerza bo 
14. junija 2010 organizirala študentsko konferenco, ki se bo izvajala na različnih 
lokacijah po Evro-Sredozemlju. Konferenca se odvija v živo na vseh teh lokacijah, 
poleg tega pa se tudi prenaša preko interneta z direktnim avdio/video prenosom. Da bi 
obiskovalci spletne strani ter udeleženci konference imeli boljši pregled nad lokacijami, 
so ustvarili poseben zemljevid, prikrojen za konferenco. Ker je univerza še v postopku 
izbire končnih lokacij, imajo trenutno označeni le dve lokaciji. Google zemljevidi 
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omogočajo, da si lahko v celoti sami ustvarimo ikono, ki nakazuje točno lokacijo. Tako 
so na univerzi naredili ikono, ki vsebuje logotip konference, kot prikazuje spodnja slika. 

Slika 3.8 Po meri prikrojen Google zemljevid 

 
 
Posebnost tega zemljevida leži prav v njegovi dinamičnosti. Obiskovalec si lahko 

zemljevid poveča ali pomanjša. Če pa klikne npr. na eno od ikon, pa se mu na zaslonu 
prikažejo informacije o lokaciji in samem dogodku, ki so jih zapisali na univerzi. Prav 
tako si lahko obiskovalec ogleda, kako se pride do tja ali pa si preprosto ogleda, kaj se 
nahaja v okolici (hoteli, izletniške točke, restavracije itd.). 

Slika 3.9 Podrobnejši ogled lokacije v Aleksandriji 
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S slike je razvidno, da se bo del konference dogajal v Aleksandrijski knjižnici, od 
koder bo tudi prenos v živo preko interneta. Če kliknemo znotraj belega oblaka na dano 
povezavo, nas ta preusmeri neposredno na spletno stran, kjer se bo slika predvajala.  
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4 POTENCIAL ZA UPORABO OBLAKA 

Za uporabo oblaka sta v grobem potrebni dve stvari: širokopasovni internet ter 
računalniška oprema. Zato smo se odločili, da bomo na podlagi pridobljenih podatkov iz 
različnih virov ugotovili, kakšna je opremljenost podjetij z računalniško opremo, 
dostopnostjo do širokopasovnega interneta in naklonjenostjo uporabnikov do oblaka. 

4.1 Opremljenost podjetij z informacijsko tehnologijo v Sloveniji 

Iz statističnega urada Slovenije smo pridobili podatke o opremljenosti slovenskih 
malih podjetij z informacijsko tehnologijo. Na podlagi podatkov iz tabele 4.1 smo 
ugotovili, da so mala podjetja v Sloveniji, ki zaposlujejo od 5 pa do 49 ljudi, zelo dobro 
opremljena s potrebno informacijsko tehnologijo za rabo oblaka, saj jih več kot 95 
odstotkov uporablja računalnike, ki imajo dostop do interneta. 

Tabela 4.1 Podjetja, opremljena z IKT, po velikostnem razredu, Slovenija, leto 
2009 

 5-9 zaposlenih 10-49 zaposlenih 
 število delež v % število delež v % 

Število podjetij - skupaj 7744 100,00 5962 100,00 
Uporaba računalnikov v podjetjih 7496 96,80 5831 97,80 
Dostop do interneta 7162 95,54 5670 97,24 

Vir: SURS 2009. 

4.2 Uporaba interneta in širokopasovnih povezav v evropskih podjetjih 

Na evropskem statističnem uradu – Eurostatu smo pridobili podatke o deležu 
podjetij z več kot desetimi zaposlenimi, ki imajo širokopasovno povezavo, podatke o 
deležu posameznikov v Evropski uniji, ki uporabljajo internet za pošiljanje in 
prejemanje e-pošte ter podatke o deležu posameznikov, ki nikoli niso uporabili 
interneta. Na podlagi pridobljenih podatkov smo ugotovili, da se je delež podjetij s 
širokopasovno povezavo od leta 2005 do leta 2009 povečal z 62 % na 83 %, kar je 
seveda zelo ugodno, saj je prisotnost širokopasovnega interneta v podjetjih zelo 
pomembna za razvoj računalništva v oblaku. Ko smo primerjali rast prisotnosti 
širokopasovnega interneta v podjetjih in rast deleža posameznikov, ki uporabljajo 
internet za pošiljanje in prejemanje e-pošte, smo opazili, da sta oba narasla za nekaj več 
kot 20 odstotnih točk med letoma 2005 in 2009. Ko smo hkrati preučevali delež 
posameznikov, ki nikoli niso uporabili interneta, smo ugotovili, da je ta delež vsako leto 
nižji.  

Primerjava teh treh dejavnikov nam pove, da so razmere za razvoj računalništva v 
oblaku na področju Evropske unije ugodne, saj so tehnični pogoji vedno boljši, internet 
in njegove storitve pa uporablja tudi vedno več ljudi. 
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Slika 4.1 Prikaz spremembe deležev v dostopnosti do širokopasovnega interneta 
v podjetjih, deleža ljudi, ki uporabljajo internet za pošiljanje pošte ter 
deleža posameznikov, ki nikoli niso uporabili interneta 

 
Vir: Eurostat 2009. 

4.3 Uporaba informacijskih sistemov izven prostorov podjetja 

Podatki, prikazani v sliki 4.2, prikazujejo delež podjetij z 10 ali več zaposlenimi po 
državah Evropske unije, pri katerih zaposleni delajo najmanj pol delovnega dne na 
teden izven delovnih prostorov podjetja, vseeno pa dostopajo do informacijskih 
sistemov podjetja. Na podlagi pridobljenih podatkov smo ugotovili, da se ti deleži med 
državami zelo razlikujejo. Po višini deleža najbolj izstopata Danska in Norveška, ki 
imata največji delež, ter Malta in Italija po najnižjem deležu. Povprečje Evropske unije 
znaša 30 % pri srednje velikih in 13 % pri malih podjetjih.  

Podatki pričajo o tem, da potreba po dostopu do informacij zunaj prostorov podjetja 
obstaja, to pa nakazuje svetlo prihodnost za razvoj in uporabo oblaka, kar je eden 
glavnih namenov oblaka – dostop do informacij od koderkoli. 
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Slika 4.2 Delež podjetij po državah z zaposlenimi osebami, ki se povezujejo na 
informacijski sistem podjetja in delajo od doma v letu 2006 

 
Vir: Eurostat 2009. 

4.4 Raziskava o uporabi računalništva v oblaku v ZDA 

Podjetje Pew Internet je septembra leta 2008 objavilo raziskavo o uporabi storitev 
in aplikacij v oblaku v ZDA. S to raziskavo so ugotovili, da 69 % Američanov uporablja 
spletne storitve, hrani podatke na spletu ali pa uporablja spletne aplikacije, kot je npr. 
oblikovalec besedila. Zanimivo je tudi dejstvo, da večina teh uporabnikov sploh ni 
poznala izraza računalništvo v oblaku (Pew Internet 2008). 

V spodnji tabeli je prikazan delež internetnih uporabnikov, ki opravljajo določene 
aktivnosti, kot sta hramba podatkov na spletu ali uporaba spletnih aplikacij. 

Tabela 4.2 Aktivnosti uporabnikov v oblaku 

Delež uporabnikov interneta, ki izvajajo navedene aktivnosti (v %) 
Uporabljajo spletno pošto, kot je Hotmail, Gmail, Yahoo 56 
Shranjujejo osebne fotografije na spletu 34 
Uporabljajo spletne aplikacije, kot so Google dokumenti ali Adobe 
Photoshop Express 

29 

Shranjujejo osebne video posnetke na spletu 7 
Plačajo, da shranijo datoteke na spletu 5 
Varnostno kopirajo trdi disk na splet 5 

Vir: prirejeno po Pew Internet 2008. 
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Raziskava je pokazala še sledeče izsledke: 

− 51 % uporabnikov interneta, ki imajo izkušnje z oblakom, pravi, da sta razloga 
za uporabo oblaka preprostost in udobnost, 

− 41 % uporabnikov oblaka pravi, da je glavni razlog za uporabo aplikacij v 
oblaku ta, da lahko dostopajo do svojih podatkov s kateregakoli računalnika, 

− 39 % uporabnikov oblaka je navedlo, da je deljenje informacij glavni razlog, 
zakaj uporabljajo aplikacije na spletu in tam shranjujejo podatke. 

Hkrati pa so uporabniki izrazili visok nivo zaskrbljenosti, kadar so jim bili 
predstavljeni scenariji, v katerih podjetja uporabljajo njihove podatke brez njihove 
vednosti: 

− 90 % uporabnikov aplikacij v oblaku pravi, da bi bili zelo zaskrbljeni, če bi 
podjetje, ki hrani njihove podatke, te podatke prodalo komu drugemu, 

− 80 % uporabnikov pravi, da bi bili zelo zaskrbljeni, če bi podjetja uporabila 
njihove slike v oglaševalski kampanji, 

− 68 % uporabnikov za vsaj eno od šestih aplikacij v oblaku pravi, da bi bili zelo 
zaskrbljeni, če bi podjetja, ki ponujajo te storitve, analizirala njihove 
informacije in jim nato prikazovale oglase na podlagi njihovih podatkov. 

Ti podatki temeljijo na podlagi anketiranja 2.251 odraslih oseb med 8. aprilom in 
11. majem 2008. 1.553 udeležencev ankete je bilo internetnih uporabnikov, meja 
tolerance za napake je bila 3 odstotne točke za rezultate, ki temeljijo na internetnih 
uporabnikih. V spodnjih tabelah lahko najdemo podrobnejše podatke o zgoraj 
navedenih izsledkih.  
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Tabela 4.3 Aktivnosti v oblaku glede na različne starostne skupine 

Delež aktivnosti v oblaku glede na različne starostne skupine (v %) 
 Starost v letih 
 18-29 30-49 50-64 nad 65 

uporabljajo spletno pošto, kot so Hotmail, 
Gmail, Yahoo 

77 58 44 27 

shranjujejo osebne fotografije na spletu 50 34 26 19 
uporabljajo spletne aplikacije, kot so Google 
dokumenti ali Adobe Photoshop Express 

39 28 25 19 

shranjujejo osebne video posnetke na spletu 14 6 5 2 
plačajo, da shranijo datoteke na spletu 9 4 5 3 
varnostno kopirajo trdi disk na splet 7 5 5 4 
delež uporabnikov, ki so izvedli vsaj eno 
aktivnost 

87 71 59 46 

delež uporabnikov, ki so izvedli vsaj dve 
aktivnosti 

59 39 31 21 

Vir: prirejeno po Pew Internet 2008. 

Tabela 4.4 Zakaj ljudje uporabljajo aplikacije v oblaku 

Delež uporabnikov, ki uporabljajo spletne aplikacije in storitve za hrambo 
podatkov in so navedli enega od spodnjih razlogov (v %) 

Razlog: 
glavni 
razlog 

manjši 
razlog 

ni 
razloga 

ne vem 
/ 

zavrnil 
ker je enostavno in priročno 51 23 23 3 
ker lahko dostopam do informacij, s 
kateregakoli računalnika 

41 25 32 2 

ker lahko z lahkoto delim informacije z 
drugimi 

39 28 29 2 

ker ne bom izgubil podatkov, če pride do 
izpada mojega računalnika 

34 23 23 3 

Vir: prirejeno po Pew Internet 2008. 
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Tabela 4.5 Oblak je posebej priljubljen med mlajšimi generacijami 

Delež uporabnikov po starostnih skupinah, ki uporabljajo spletne aplikacije ter 
storitve za hrambo podatkov in so navedli spodnje trditve kot glavni razlog (v %) 

  Starost v letih 
 18-29 30-49 50-64 nad 56 

ker je enostavno in priročno 56 52 50 37 
ker lahko dostopam do informacij s 
kateregakoli računalnika 

51 42 34 19 

ker lahko z lahkoto delim informacije z 
drugimi 

45 38 39 27 

ker ne bom izgubil podatkov, če pride do 
izpada mojega računalnika 

35 35 34 18 

Vir: prirejeno po Pew Internet 2008. 

Tabela 4.6 Odnos do različnih podatkovnih politik storitev v oblaku 

Delež uporabnikov, ki so odgovorili na spodnja vprašanja (v %) 
(uporabniki, ki uporabljajo spletne aplikacije in storitve za hrambo podatkov) 

Kako zaskrbljeni bi bili, če bi podjetja, ki 
ponujajo te storitve: 

zelo delno 
ne 

preveč 
sploh 

ne 
prodala vaše datoteke drugim 90 5 2 3 
uporabila vaše fotografije in ostale 
informacije v marketinških kampanjah 

80 10 3 6 

analizirala vaše informacije, nato pa vam 
prikazala oglase z vsebino, povezano z 
informacijami iz vaših datotek 

68 19 6 7 

obdržala kopije datotek, tudi če bi jih 
izbrisali 

63 20 8 8 

dala državnih organom vaše datoteke, ko bi 
bila naprošena 

49 15 11 22 

Vir: prirejeno po Pew Internet 2008. 
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5 PRIHODNOST OBLAKA 

V prihajajočih letih se bo oblak zagotovo razvijal. Vloge spletnih storitev se bodo 
utrjevale in bodo postajale vedno boljša alternativa klasičnim namiznim aplikacijam. 
Oblak daje priložnost razvoja ne samo obstoječim programom, ampak tudi novim tipom 
programov, ki združujejo več funkcij na enem mestu, kar je bilo do sedaj skoraj 
nemogoče ali pa vsaj zelo oteženo (Monitor 2009).  

Zaradi vedno večje izbire v oblaku bodo uporabniki težili k zniževanju stroškov pri 
osebnih kakor tudi poslovnih potrebah na področju računalništva. Vedno bolj bodo 
naklonjeni preprostim in cenovno ugodnejšim računalnikom z odprtokodnimi 
operacijskimi sistemi (Coffee v Geelan 2009).  

Generacije, ki odraščajo z Google-om in Facebook-om, ne bodo imele strahu pred 
uporabo spletnih aplikacij za zasebno in poslovno uporabo (Coffee v Geelan 2009). 

Tržni cikli programske opreme bodo pospešili tempo razvoja spleta z več 
nadgradnjami letno, ne pa le na vsakih nekaj let, kot je bila navada do sedaj (Coffee v 
Geelan 2009).  

Trend vstopanja velikih korporacij na področje računalništva v oblaku se bo 
pospeševal. Amazonu, Google-u, Microsoftu in IBM-u se bodo pridružili še VMWare, 
Citrix, Sun, HP, Cisco, Intuit, Symantec, Yahoo in ostali (Perry v Geelan 2009). 

Po letih stagnacije bodo sistemsko administriranje in konfiguriranje ter upravljanje 
omrežja postali privlačno področje, polno inovacij. Pojavili se bodo novi standardi, 
ljudje bodo našli nove oblike inovacij. Sistemsko administriranje mora biti eliminirano, 
da bi lahko računalništvo v oblaku lahko povsem zaživelo (Perry v Geelan 2009).  

Računalništvo v oblaku bo vedno bolj spodbujalo SaaS področje. Vedno več 
namiznih aplikacij se bo spremenilo v on-line storitve ali pa vsaj hibrid on-line/off-line 
aplikacij, ki živijo v oblaku (Klems v Geelan 2009).  

Tradicionalni ponudniki spletnega gostovanja bodo občutili pritisk, saj jih bodo 
ponudniki oblaka prisilili v nižanje cen (Williamson v Geelan 2009). Google in ostali 
veliki igralci na tem področju imajo bistveno nižje cene, kot jih imajo manjša podjetja, 
še posebej na majhnih tržiščih, kot je Slovenija.  

Vrste prodajalcev se bodo dramatično spremenile, saj se priložnosti na področju 
aplikacij v oblaku konstantno povečujejo. To bo vplivalo na vse vrste ponudnikov 
storitev spletnega gostovanja, telekomunikacij, interneta ter druge (Belussov v Geelan 
2009).  

Zahvaljujoč vedno večji rabi oblaka se bo koncept spletnih strani, kot jih poznamo, 
spremenil. Uporabniška izkušnja bo postala zelo kompleksna, saj prihajajo v oblak 
različni prodajalci s svojimi vsebinami, tehnologijami in infrastrukturo (Rushklo v 
Geelan 2009). 
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Računalništvo v oblaku zahteva radikalno nov način razmišljanja o tehnični 
kvaliteti. Vsak kos, vsak del skupaj in v harmoniji, da lahko zadosti potrebam 
uporabnika. Uporabnika ne zanima, kje vsebina gostuje ali kakšna spletna storitev je 
vpletena, zanima ga samo to, da zadeva deluje dobro in hitro (Rushklo v Geelan 2009).  
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Naše sklepne ugotovitve kažejo na to, da je prihodnost oblaka zelo obetavna, saj 
ponuja podjetjem zniževanje stroškov, povečanje učinkovitosti ter prihranek časa. Kljub 
nekaterim slabostim je resna alternativa obstoječim namiznim aplikacijam.  

6.1 Povzetek ključnih ugotovitev raziskave 

V raziskavi nas je zanimalo predvsem, ali je računalništvo v oblaku res primerno za 
mala podjetja in ali danes na tržišču obstajajo pogoji za razvoj oblaka. Ugotovili smo, 
da računalništvo v oblaku odlikujejo predvsem tri pomembne lastnosti. Cenovno je zelo 
ugodno, v nekaterih primerih celo brezplačno, je preprosto za vpeljavo in uporabo, za 
delovanje pa ne potrebujemo lokalne namestitve in drage računalniške opreme. To pa je 
ravno tisto, kar daje računalništvu v oblaku posebno vrednost za mala podjetja. 
Značilnost malih podjetij je, da običajno nimajo veliko finančnih sredstev za nabavo 
vrhunske informacijske tehnologije, pa tudi nenehnemu nadgrajevanju in posodabljanju 
niso naklonjena. Ker mala podjetja običajno nimajo zaposlenih ljudi, ki bi skrbeli za 
informacijski sistem, si ob vzpostavitvi, vzdrževanju in težavah pomagajo z zunanjimi 
izvajalci. Ker to predstavlja dodatne, običajno kar velike stroške, se mala podjetja 
poslužujejo tega samo, kadar res več ne morejo delovati naprej. Iz tega lahko sklepamo, 
da informacijski sistemi niso vedno v najboljšem stanju in ne delujejo vedno tako, kot bi 
morali. Podjetja se morda včasih ne zavedajo tega, ampak s tem po nepotrebnem 
izgubljajo svoj čas, ki bi ga sicer lahko namenili temu, za kar dejansko obstajajo. 

Morda se danes pisarniška orodja v oblaku še ne morejo primerjati z običajnimi 
pisarniškimi orodji, ki jih imamo nameščene na računalnikih, vendar lahko vseeno 
trdimo, da jih oblak vedno znova dohiteva. Na drugi strani pa ima oblak toliko drugih 
aplikacij (npr. Google zemljevidi, Gmail, Google koledar, Google Analytics itd.), ki 
sploh ne bi obstajale, če ne bi bilo oblaka. Prav v teh aplikacijah se kažeta moč in 
razsežnost oblaka, ki jima ni videti konca. Še ne dolgo nazaj so podjetja plačevala draga 
gostovanja na spletu in najemala strokovnjake za reševanje težav z računalniki. Kadar je 
podjetje želelo vedeti, koliko je njihova spletna stran obiskana in prepoznavna, so se 
morali zanašati na druge, ki so jim te podatke priskrbeli, pogosto ne brezplačno. 
Dokazali smo, da oblak s svojimi storitvami temu dela konec. Podjetja imajo na voljo 
veliko število brezplačnih aplikacij, ki jim prihranijo čas in denar.  

Za popoln izkoristek oblaka je potrebna hitra internetna povezava. Raziskava je 
pokazala, da število malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji, ki imajo 
širokopasovni dostop do interneta, narašča. Leta 2009 je tako delež dosegel 83 %. 
Zraven interneta je seveda potrebna še računalniška oprema. Tudi s tem podjetja nimajo 
in očitno ne bodo imela težav, saj je v Sloveniji več kot 95 % podjetij opremljenih z 
računalniki.  
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Oblak ima tudi nekaj slabosti. Med njimi sta morda najbolj pereča varnost in 
varovanje podatkov. Čeprav mlajše generacije glede tega niso zaskrbljene, pa starejše še 
vedno izražajo zaskrbljenost, strokovnjaki pa opozarjajo, da je to področje še vedno zelo 
neurejeno z vidika predpisov (zakoni, uredbe, direktive itd.). Slednje morda niti ni 
presenetljivo, saj je splošno znano, da se informacijska tehnologija razvija hitreje kot pa 
predpisi, ki jo urejajo.  

Napoved za prihodnost je vsekakor »oblačna«. Zahvaljujoč oblaku lahko svetovni 
giganti, kot so Google, Microsoft, Amazon, IBM itd., s svojimi izdelki dosežejo 
slehernega uporabnika interneta, kar pomeni, da imajo na dlani milijone potencialnih 
kupcev oziroma uporabnikov. Zaradi tega si ta podjetja lahko privoščijo, da ponujajo 
vrhunske storitve po najnižjih cenah. To pa je bistvo vsega. Uporabnika ne zanima, kdo 
je tisti, ki mu omogoča storitev. Zanj je pomembno le, da deluje, je preprosto za 
uporabo, ne potrebuje vzdrževanja in da je čim ceneje.  

6.2 Povzetek ključnih predlogov in implikacij 

Vsako podjetje, pa naj bo še tako majhno, v današnjem času ne more učinkovito 
poslovati brez kakovostnega informacijskega sistema. Informacijski sistemi pa so v 
preteklem času potrebovali strokovnjake, ki so skrbeli za to, da so ti sistemi delovali. 
Globalni trg, vedno večja konkurenčnost, v zadnjem letu pa tudi recesija, podjetja 
ženejo v zniževanje stroškov svojega delovanja, saj lahko le na ta način ponujajo nižje 
cene svojim kupcem. Oblak se tu kaže kot odlična izbira za vse, ki ne želijo ali pa si ne 
morejo privoščiti dragih informacijskih sistemov, hkrati pa za to ne želijo žrtvovati 
kvalitete in učinkovitosti poslovanja. S pomočjo oblaka bodo podjetja znižala stroške, 
svoj čas pa bodo usmerila v to, za kar so ustanovljena. To pa jih na koncu dela bolj 
konkurenčne in jim zagotavlja svetlo prihodnost. 

6.3 Implikacije na slovenskem trgu 

Ker celotna naloga temelji na obstoječih statističnih podatkih ter na primerih dobre 
prakse, ne moremo z gotovostjo trditi, da bi bilo računalništvo v oblaku dobro sprejeto 
pri slovenskih podjetnikih in managerjih, kot celovit koncept informacijske tehnologije 
za delovanje podjetja. Da bi lahko trdili, da bo obravnavani koncept tudi pozitivno 
sprejet med podjetniki in managerji, bi morali opraviti raziskavo, v kateri bi slednje 
povprašali o naklonjenosti takšni novosti, saj smo pri uvajanju novih informacijskih 
tehnologij pogosto priča odporu, ki ne izhaja nujno iz kvalitete orodja, temveč zgolj iz 
bolj ali manj racionalnega strahu pred novostmi s tega področja. 

Poleg navedenega pa je področje računalništva v oblaku šele nedavno razviti 
koncept in se razvija zelo hitro, zato je bilo izredno težko najti aktualne znanstvene ali 
strokovne članke in ostalo literaturo, kot vire smo tako uporabili večinoma spletne strani 
podjetij, ki storitve ponujajo, ostale spletne strani ter članke v komercialnih 
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računalniških revijah. Njihov pristop razlage je zaradi navedenega bolj komercialno 
usmerjen, vendar še vedno na visokem strokovnem nivoju, saj gre običajno za ljudi, ki 
se dejansko ukvarjajo z računalništvom v oblaku. Kljub temu obstaja minimalen dvom v 
točnost vseh podatkov oziroma zadržek, da se zaradi marketinških potreb poudarjajo 
predvsem pozitivni vidiki predstavljenih rešitev. 

6.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Pri raziskovanju informatike oziroma aplikacij informacijskih tehnologij v praksi se 
konstantno soočamo z dilemo; kako raziskovati področje, ki se tako hitro spreminja, da 
so rezultati vsake raziskave praktično zastareli takoj ob objavi. Hkrati pa prav hitro 
spreminjanje tehnologij ponuja veliko možnosti raziskovanja in nove izzive v 
raziskavah, ki preprečujejo, da bi bili raziskovalci v svojem delu dolgočasni. 

Predstavljeno v diplomski nalogi ponuja veliko možnosti nadaljnjega raziskovanja, 
ki jih gre iskati pri opisanih omejitvah raziskave, torej bi veljalo pri slovenskih 
podjetnikih, managerjih in informatikih v večjih podjetjih preveriti želje in potrebe po 
predstavljenih rešitvah. Hkrati pa bi bilo smiselno preveriti ponudbo konkurenčnih 
rešitev, tako na domačem kot na tujem trgu.  
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