
Dodatne informacije: dsi@drustvo-informatika.si 
http://www.dsi2006.si 

 

 
 

13. POSVETOVANJE DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2006 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
»V PARTNERSTVU Z INFORMATIKO DO POSLOVNE ODLIČNOSTI« 

 
Ljubljana, 21. april 2006 – Posvetovanje Dnevi slovenske informatike je zaključeno. Za nami so 
predavanja v desetih različnih sekcijah, vabljena in plenarna predavanja, štiri okrogle mize, 
delavnica o elektronskem arhiviranju za vsako organizacijo, zanimivi večerni dogodki  
 
Zadnji dan posvetovanja DSI se je začel s plenarnim predavanjem predsednika Slovenskega društva 
Informatika Nika Schlambergerja o Modri knjigi – pet let pozneje. Najprej je bil podan zgodovinski 
pogled na razvoj informacijske družbe, pri čemer je SDI pomembno prispevalo z izdajo Modre knjige. 
Sledila je analiza,  v kolikšni meri so cilji, zastavljeni v Modri knjigi, izpolnjeni. Za tem je bilo na vrsti 
predavanje dneva podpredsednika uprave Telekoma Slovenije (tudi velikega pokrovitelja 
posvetovanja), g. Dušana Mitiča z naslovom Podpora ključnih poslovnih procesov v Telekomu 
Slovenije. V izredno zanimivem predavanju je g. Mitič poudaril pomen managementa poslovnih 
procesov. Predstavil je, kako so v podjetju izbrali, definirali in informatizirali poslovne procese, še zlasti 
procese na področju CRM-ja. 
 
V plenarnem predavanju Poslovni informacijski sistem in poslovno poročanje je Iztok Juvan iz 
podjetja Adacta analiziral razloge za uporabo orodij za poslovno obveščanje ter predstavil prednosti 
njihove uporabe. V Študentski sekciji je naš »mladi rod« predstavil osem prispevkov iz različnih 
področij. Kakovost nekaterih ni zaostajala za ostalimi sekcijami. Ob takšnem mladem rodu se nimamo 
česa bati. 
 
V sekciji Informacijske rešitve so potekala predavanja iz več različnih, zelo zanimivih področij, od 
analize omrežij, analize geografskih podatkov do uporabnih aplikacij v medicini. Nekatere aplikacije so 
še v prototipni fazi, kjer se še iščejo širše možnosti uporabe, druge pa so bile že dodobra preizkušene 
v praksi. V sekciji Sodobne IT in infrastrukturne rešitve so panelisti predstavili različne gradnike in 
koncepte, ki omogočajo sodobno IT infrastrukturo, od varnosti, omrežij naslednje generacije, 
standardizacije, agentov in semantičnega spleta. V sekciji Metodologije in pristopi k razvoju in 
upravljanju IR je bilo predstavljenih pet prispevkov. V prvih treh je bilo govora o informacijski varnosti; 
predstavljen je bil pregled nad standardi in priporočili s področja informacijske varnosti, spoznali smo 
postopek, ki ga v podjetju Astec uporabljajo za načrtovanje varnostnih informacijskih sistemov, 
predstavljena pa je bila tudi sinergija informacijske varnosti in organizacijske učinkovitosti. 
Predstavljena je bila še metodologija načrtovanja in razvoja proizvodnih IS, poleg tega pa tudi vpliv 
razmerij v projektnem timu na kakovosti informacijske rešitve. Sekcija Informacijska podpora 
odločanju je pokazala, da tehnologija na področju poslovne inteligence (poslovnega obveščanja) 
postaja vse bolj zrela, zato je vse večji poudarek na vprašanjih, ki so jih obravnavali tudi prispevki v 
sekciji. Predstavljeno je bilo, kako vrednotiti poslovno vrednost poslovno inteligenčnih sistemov, kako 
to vrednost povečevati, tudi z zahtevnejšimi analitičnimi metodami in orodje kot je podatkovno 
rudarjenje. Izvedeli smo, kateri so ključni problemi pri uvajanju rešitev na področju poslovne 
inteligence, kako jih pravočasno zaznati in se jim izogniti. Predstavljeni so bili specifični problemi 
uvajanja v posameznih dejavnostih, npr. zdravstveni, izvedeli pa smo tudi, kako ravnati s 
(semantičnimi) metapodatki v sistemih poslovne inteligence.  
 
V zaključku posvetovanja je Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva Informatika dejal, 
da so Dnevi slovenske informatike po prepričanju in oceni udeležencev upravičili njihova pričakovanja. 
Kakovost, ki jo posebej cenijo, je neodvisen pogled na dogajanje v informatiki tako v nacionalnem kot 
v mednarodnem okolju. Pozitivno so sprejeli tudi inovativnost prirediteljev, ki vsako leto ustaljenim 
programskim sklopom dodajo nove aktualne vsebinske dele posvetovanja in s tem zagotovijo, da je 
mogoče spremljati dogajanje v svetu informatike tekoče in sproti. Podeljene so bile nagrade najboljšim 
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prispevkom v posameznih sekcijah in tudi izžrebanim obiskovalcem za izpolnitev anket o 
posvetovanju. 
 
Dele posvetovanja je bilo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu, ki ga je omogočil 
Siol. Posvetovanje seveda ne bi bilo tako uspešno, kot je bilo, če ne bi bilo zraven vseh 
pokroviteljev. Ob tej priložnosti se vsem najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in vso pomoč 
ter jim želimo še veliko poslovnih uspehov. 
 
 
Organizatorji:  
Slovensko društvo INFORMATIKA 
IPMIT d.o.o. 


