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PREDSTAVITEV

Mobilnost poslovanja

Biti mobilen ali ne ni več vprašanje
..Današnji izziv informatike je podpreti mobilnost poslovanja na enostaven, neboleč, poceni način. Torej, biti mobilen ali ne biti mobilen ni
vprašanje, temveč vsakodnevna zahteva..
Avtor: Rok Sajovic (ITSM CENTER, d. o. o.)

Povsem normalno je, da je velik delež ljudi v or
ganizaciji na terenu. Bodisi so to prodajalci,
tehnična podpora ali nabava.
Vsi pa imajo enak problem: podatki in poslovne
aplikacije, dostopne od kjerkoli, tudi denimo na
računalniku v internetni kavarni. In to na povsem
varen način.
Rešitev opisanega problema je virtualizacija de
lovnega mesta. To dobesedno pomeni, da so
vse poslovne aplikacije in datoteke shranjene
nekje na strežniku.
Logika virtualizacije je v tem, da uporabnikom
od kjerkoli na katerikoli napravi prikaže (vizual
izira) poslovne aplikacije in podatke, ki so varno
shranjene na oddaljenem, upravljanem in va
rovanem strežniku.
Računalništvo v oblaku nam omenjeno prob
lematiko pomaga reševati na zelo neboleč, eno
staven način.
V podjetju ITSM CENTER, d. o. o., smo se odločili
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Računalniške novice

pripraviti platformo za mobilnost poslovanja
oziroma virtualizacijo poslovnih aplikacij za
hitro, varno, dostopno uporabo.
Si predstavljate, da uporabljate svojo poslovno
aplikacijo kar v spletnem brskalniku, kot sta In
ternet Explorer in Google Chrome?
Si predstavljate, da se enostavno prijavite na tablici
svojega otroka, računalniku v internetni kavarni ali
pa prenosnem računalniku svojega prijatelja in ste
že v običajnem delovnem okolju, enako kot bi bili v
pisarni, z vsemi podatki in poslovnimi aplikacijami,
ki jih potrebujete za nemoten delovni proces?
S storitvijo Biro2go.eu je to mogoče, saj je na
menjena ravno tem situacijam. Zdaj boste lahko
na sestanku pri stranki direktno naredili ponud
bo v svojem sistemu za ponudbe in račune ali
pa na dopustu direktno natisnili neki dokument
na lokalni tiskalnik v pisarni, morda pa tudi eno
stavno delili svoje datoteke s sodelavci, stranka
mi oziroma poslovnimi partnerji.

Druge funkcije sistema so:
• upravljanje z datotekami,
• sistem za klepetanje med vsemi sodelavci
(kjerkoli na zemeljski obli),
• dodeljevanje nalog,
• projektno vodenje,
• dostop do vseh poslovnih aplikacij od
kjerkoli.
Vse to na enostaven, varen način, brez za
pletenih sistemov povezovanja, brez dodat
nih nameščanj programske opreme. Vse, kar
potrebujete, sta internet in internetni brskal
nik, kot sta Internet Explorer in Google
Chrome.
Storitev Biro2go.eu je osnovana na platformi, ki
jo je razvil Španski Telekom, in je nameščena na
strežnike v Nemčiji. Strežniški center je velik par
tisoč kvadratnih metrov in sledi vsem direkti
vam Evropske unije in smernicam standarda
ISO/IEC 27000 za varovanje informacij. 
(P. R.)
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