76. številka, junij 2017

Koncern Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana • Tiskovina

Digitalizacija
V središču
tehnološke
revolucije
smo ljudje

Vaša varnost je naša skrb že 26 let.
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Intervju

Urgentno varovanje

O digitalizaciji smo se pogovarjali z Julijem Božičem, ki
vodi inovacije v BTC, in Urško
Jež iz pospeševalnika ABC.

Kaj storiti, če na objektu nujno
potrebujemo začasno varovanje?
Ekipa tehnikov-interventov hitro
namesti mobilno alarmno napravo.

Digitalna revolucija

Po Sloveniji

»Smo na robu tehnološke revolucije, ki bo v temeljih spremenila naš način življenja, dela
in medsebojnih odnosov.«

Slovenijo je pozdravil Gorski
zdravnik, Celjski sejem in
Qlandia sta bila v znamenju
avto-moto-logistike, ...

Digitalizacija v Sintalu

Akcija!

V dobi izredno hitrih sprememb
smo lahko uspešni le, če se
pridužimo valu globalnih premikov
pravočasno in sistemsko.

Varnostniki so preprečili številne
kraje v trgovinah, zadržali
vlomilce, umirili nemirneže,
pomagali ljudem v stiski ...

Tehnologije prihodnosti

Varovanje šol

Katere spremembe bodo glede na
napovedi v naslednjih nekaj letih
najbolj spremenile svet?
Predstavljamo jih osem.

Kakšne varnostne ukrepe lahko
šola sprejme, da bo v največji
možni meri prijetna in varna
tako za učence kot za osebje?

Kamera za štetje ljudi

Varnostnika trimesečja

Nova Hikvisionova inovativna
kamera IDS-2CD6810F/C z
dvojnim objektivom natančno
šteje prihode in odhode oseb.

S svojim profesionalnim delom
sta se posebej izkazala varnostnik Edin Halilović iz Ljubljane in
intervent Mitja Vorina iz Maribora.
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6 napak in 3 namigi

Sintalček št. 76, junij 2017

V razmislek pred dopusti: šest
pogostih napak, ki se pojavljajo pri
varovanju poslovnih objektov, in
trije nasveti za varnost doma.
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Digitalizacija
ali prehitevanje časa
Biti v koraku s časom je bila do sedaj osnovna lastnost uspešnih
podjetij. Spremembe se v svetu danes odvijajo tako hitro, da moramo
ne glede na to, kako strašljivo se sliši, prehitevati čas, če želimo biti
uspešni še naprej.
Bliskoviti razvoj vpliva na vsa področja našega življenja in spreminja
vse gospodarske panoge. Prihajamo v dobo četrte industrijske revolucije. Prva industrijska revolucija je s parnim strojem mehanizirala
delo, druga je s pomočjo elektrike in bencinskega motorja uvedla
serijsko proizvodnjo, tretja je z elektroniko, informacijsko tehnologijo
in internetom procese avtomatizirala.
Poznavalci pravijo, da bo četrta industrijska revolucija spremenila
naš način življenja, dela in medsebojnega razumevanja. Vpliv teh
sprememb bo po svoji razsežnosti, obsegu in zapletenosti večji, kot
ga je človeštvo doživelo do sedaj. Samoučeči se stroji, 3D tiskalniki,
hitrost sprememb je izjemna. Prejšnje industrijske revolucije so
prinašale enakomerno rast, sedaj je razvoj eksponenten.
Včasih imamo občutek, da je z današnjimi mladimi, ki so zliti s svojimi napravami, nekaj narobe. Takšen postaja ta svet, dejansko je
težava v nas, ki ga ne razumemo. Mladi živijo v digitalnem svetu,
razumejo nove tehnologije in jih znajo uporabljati bolje. Zato je
pomembno, da v podjetjih zagon in ideje mladih združujemo z znanjem izkušenih sodelavcev.
Nenazadnje se danes generacije menjajo hitreje. Včasih so le
starejši učili mlade, danes so mladi uspešnejši na številnih področjih
brez mentorstva starejših, marsičesa se naučijo od strojev, kar je
pomembna značilnost nove dobe.
V Sintalu se zavedamo, da bodo podjetja, ki bodo skočila na vlak digitalizacije in napredka, gonilo razvoja. Digitalizacija niso le tehnologije, ključna je celostna sprememba miselnosti in pristopa. Spremeniti
se moramo tudi z organizacijo procesov.
Hitrejše kot bodo spremembe, več se bomo morali izobraževati, biti
pozorni na priložnosti in novosti v svetu, več bomo morali vlagati v
dobro timsko delo. Gledati moramo globalno in združevati naše
znanje in potencial s start-upovsko miselnostjo.
V Sintalu želimo biti kreatorji prihodnosti, ne sledilci. Že doslej so se
varnostna podjetja, ki so prihajala iz tujine, lahko učila pri nas, kljub
temu, da smo globalno majhni. Z digitalizacijo so naše priložnosti
še večje.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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"Bistvo digitalne
transformacije je v ljudeh"
V eni od hal ljubljanskega BTC od leta
2015 deluje poslovni pospeševalnik
ABC, ki pomaga novim podjetjem priti
do denarja za razvoj, velika pa uči,
kako poslovati na sodobne načine.
Kdor se sprehodi po živo zeleni umetni
travi skozi hipsterske prostore, potreplja pisarniškega psa in nato pokramlja
z nasmejanimi zaposlenimi o dosežkih
njihovega dela, dobi občutek, da dinamični prostor naznanja velike spremembe, skozi katere ne gre le BTC,
temveč cel svet.

Julij Božič je izvršni direktor
za inovacije in digitalizacijo
BTC. Sodeloval je pri postavitvi
inovacijske pisarne BTC in pri
zagonu pospeševalnika ABC.
Pred tem je 17 let delal v IBM.

BTC je kot soustanovitelj pospeševalnika že
ob njegovih začetkih napovedoval širitev v tujino, danes ima ABC podružnici v Münchnu in v
Silicijevi dolini. Pogovarjali smo se z Julijem
Božičem, izvršnim direktorjem za inovacije
in digitalizacijo poslovanja BTC, in Urško Jež,
direktorico ABC.

G. Božič, v poslovni pospeševalnik ABC
ste prišli iz družbe IBM, ki velja za klasično
korporacijo. Verjetno je bila sprememba
kar velika?
Julij Božič: IBM je perfektna firma. V njej sem
bil 17 let, zadnja tri sem vodil IBM Slovenija in bil
zadolžen še za Bosno. Podjetje, ki želi biti prisotno in uspešno v 190 državah po svetu, mora biti
do določene mere rigidno, imeti ustaljene procese. Po eni strani je to omejujoče, po drugi pa
samo to omogoča preglednost delovanja. Tudi
IBM se transformira, ampak še vedno je ogromno podjetje in te spremembe so počasne.

Govorimo o digitalni transformaciji, zdi pa se, da so v njej
najbolj pomembni ljudje.
Urška Jež: Vse je v ljudeh - to pri nas zelo poudarjamo. Pri startupih, ki jih vzamemo pod naše okrilje, najprej pogledamo, kako
trden je tim. Če hočeš spremembe, da bo podjetje uspešno, moraš
imeti ljudi, ki znajo to izpeljati. Morajo biti motivirani, klima mora
biti dobra. To poskušamo doseči preko naših programov.
Ko podjetje raste, se včasih pozabi na timski duh, ljudje začnejo
delati po svoje. Ko ste prišli k nam, ste opazili, da smo veseli, da
je konec praznikov, da se vidimo. Ljudje, ki nas gledajo od zunaj,
pogosto mislijo, da se samo zabavamo. Dejansko smo v dveh letih
veliko dosegli, sedaj smo razširjeni po vsem svetu. V tako kratkem
času lahko to dosežeš ravno, ker svojo službo jemlješ malo tudi za
hobi. V resnici je zadaj resen proces, ki ga zelo resno jemljemo –
na lahkoten in odprt način.

V ABC pa se na drugi strani soočiš s svetom, za
katerega so značilne hitre odločitve, svežina,
agilnost.

Kako združiti lahkotnost in začrtanost?
Urška Jež: Že izbor sodelavcev je pomemben. V naših programih
pri človeku hitro vidiš vse - kakšen je, kakšen je delovni proces.

Glede na to, da smo v dobi in na področju digitalne transformacije, me zanima, kako se podjetja spreminjajo in kako jim lahko pri tem
pomagamo. V ABC smo v ta namen sestavili
program. Na koncu gre za to, kako se bo podjetje dolgoročno in celostno transformiralo. Za
spremembo v miselnosti.

Julij Božič: Pomembna je dobra kombinacija izkušenosti in
mladosti, svežine. V svetu je danes uveljavljen coworking, zelo
sproščeno delovno okolje, oddelki so povezani, domačno je. V
sodobnih modelih sodelovanja ni hierarhije, sploh v Silicijevi dolini.
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Hkrati pa gre za zelo tekmovalno okolje?
Urška Jež: Tako je. Sestanki so na kavču, ampak
so kratki in z zelo jasnimi cilji. Zelo je jasno, kdo
bo kaj in do kdaj, ni prelaganja odgovornosti.
Kaj pa, če ni narejeno?
Urška Jež: Vedno se individualno ugotavlja, kaj
so razlogi za to.
Julij Božič: Če se v okolju teh sodobnih podjetij
nekdo ne znajde ali če noče sodelovati, ga okolje
samo postavi pred dejstvo – ne sodeluješ.
Urška Jež: Vedno pa se preveri, ali smo postavili človeka na napačno zadolžitev. Vsak je za
nekaj dober. Preden se reče, da ga sama kultura izloči, se pogleda, kaj bi bila pozicija, ki bi
mu odgovarjala.

Kakšen mora biti človek, da je dober v delu
na takšen način?
Julij Božič: Odprt, srčen, komunikativen, pozitiven. Ne sme se bati sprememb: »Dajmo
poskusit to. Ne deluje? Poskusimo nekaj drugega.« Če vidiš, da te smer ne bo pripeljala do
končnega cilja, jo hitro spremeniš.
Urška Jež: ABC v podjetja prenaša principe, s
katerimi lahko vsak dela drugače in bolje kot
sedaj.
Julij Božič: Ljudje začnejo drugače razmišljati,
prinesejo ta virus v svoje podjetje.

Kaj je ta virus?
Julij Božič: »Vse se da.«
Kdaj naj se podjetje odloči za spremembe?
Julij Božič: Dobro je, da podjetje o tem začne
razmišljati, ko ima zagon, ne, ko se že pojavijo problemi. Ko ti gre najboljše, moraš začeti
načrtovati, kaj bo naslednje, novi segmenti,
trendi, kaj prinaša digitalizacija, začeti delovati
na nov način.
Podjetja imajo omejena sredstva. Ali uvajanje
novih aktivnosti pomeni tudi več zaposlenih?
Urška Jež: Spremembe se izvajajo z obstoječimi
zaposlenimi, ki med našim programom ohrani-
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"V sodobnem podjetju mora biti človek odprt,
srčen, komunikativen, pozitiven. Ne smemo
se bati sprememb," pravi Julij Božič.
jo svoje delovne naloge in se zavedajo, da bodo imeli v času programa dodatne. So pa to praviloma zaposleni, ki so že od začetka
želeli spremembe. Poleg nalog, ki so jih imeli prej, imajo na koncu
dodatne, ampak z digitalnimi orodji in novimi načini dela vse skupaj opravijo preprosteje in v krajšem času.

Če digitalizacija omogoča, da se naredi stvar, ki se je delala
osem ur, v petih minutah, zakaj pa ne delamo manj?
Julij Božič: Podoben paradoks opisuje šala o kajenju. Prvi vpraša:
»Kadiš?« in drugi pritrdi. Prvi nato izračuna: »Tri škatle na dan,
veš, da je to v dvajsetih letih za pol hiše?« »Pa res, prav imaš! A
ti kadiš?« »Ne.« »Kje imaš pa potem ta denar?« Zavedati se
moramo, da so to prve faze digitalizacije. V prihodnosti bomo
imeli osebne digitalne asistente, hodili bomo na dolge dopuste in
spraševali asistente, ali je doma vse ok.
Kako blizu pa je to, realno?
Julij Božič: Pa poglejmo nekaj drugega. Kako so se spremenila potovanja? Danes v aplikaciji izbereš nastanitev in pot do tja.
A to so začetne faze. Današnji digitalni asistenti, kot so Googlov
Assistent, Amazonova Alexa, Applova Siri, sedaj poslušajo podatke
in ko boš čez nekaj časa rekel, da greš na potovanje, bo asistent
analiziral pretekle podatke o stilu in ravni tvojih potovanj in bo sam
predvideval, kaj želiš. Rezerviral bo karte in hotele glede na to, ali
ti je pomemben čas ali denar. Dejansko bo to avtomatsko. Ko bodo
sistemi tako napredni, se bo produktivnost povečala.
Drugo vprašanje pa je, kaj bodo delali ljudje, ki sedaj opravljajo
poklice, ki jih bodo nadomestili digitalni asistenti in roboti. Val, ki
prihaja, je kot tsunami. Prvi val tsunamija transformacije je mimo,
sedaj si na obali, nabiraš školjke, a prihaja drugi val. Kakorkoli so
ljudje navdušeni, se moramo zavedati, da bodo določene službe
nadomeščane z roboti. 
(nadaljevanje na naslednji strani)

Pospeševalnik
ABC prenaša
korporativna
znanja v zagonska
podjetja in startupovsko miselnost
v uveljavljene
družbe.
Julij Božič je junija
predaval tudi na
Sintalu (str. 9).
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"Kdo, ki pride
od zunaj, bi
pomislil, da se
samo zabavamo.
V resnici pa
smo se s trdim
delom v le dveh
letih razširili po
vsem svetu,"
pravi direktorica poslovnega
pospeševalnika
ABC Urška Jež.

Urška Jež: Pojavila pa se bodo nova delovna
mesta. Nekdo bo moral denimo servisirati vse te
nove naprave, spremenili se bodo temeljni koncepti. Menim, da je služba prihodnosti delovanje
na platformah, kot je Uber. Si sam svoj brand,
predstaviš svoje kompetence. Dopoldne lahko
voziš, potem si arhitekt, popoldne učiš kvačkanje.
Sodeluješ na projektih. Ljudje bodo opravljali
več funkcij. Naši starši so imeli vse življenje eno
službo. Mi jih bomo zamenjali v povprečju pet,
naši otroci pa jih bodo imeli pet naenkrat.
Zelo pomembno je, da smo odprti, da se ne bojimo. Vsi deležniki pa morajo razmišljati, kaj se bo
zgodilo čez pet, deset let. Vključno z delovno zakonodajo, šolskimi inštitucijami, vsi bi morali slediti,
vendar ne. Bojijo se ali celo branijo sprememb.

Kako lahko ljudem pomagamo sprejemati
nove ideje?
Urška Jež: Najprej navdušimo tiste, ki so
že dojemljivi za te zadeve, ker se potem to
navdušenje širi kot virus.

Stroje še vedno delamo mi. Večji sistemi se učijo iz podatkov, ki
smo jih mi vnesli vanje. Stroji ne bodo inovatorji.

Julij Božič: Ne gre z danes na jutri. ABC najprej
sodeluje z vodstvom podjetja, da vidimo, kaj
je bilo že doslej narejenega, in pregledamo
strateška področja podjetja. Potem lahko organiziramo dogodek, hackathon, na katerem z
različnimi tehnikami iščemo rešitve nekega
problema. K sodelovanju se povabi zaposlene
in zunanje zainteresirane. Po dobro izpeljanem dogodku so zaposleni navdušeni, začne
se pogovor, kaj bi še lahko naredili, začne se
razmišljati bolj strukturirano. Mi pa pomagamo,
da gre podjetje v tej transformaciji po pravi poti.

Kaj pa to, da smo sposobni tudi lateralnega razmišljanja - da
povezujemo ideje, ki na prvi pogled ne spadajo skupaj?
Urška Jež: Da, in to je kreativnost. Temelji na čustveni inteligenci,
ki pa je stroji po vsej verjetnosti ne bodo znali generirati.
In ko bo nekoč nekaj bistveno bolj inteligentnega od nas, bo
mogoče tudi doumelo, da ni treba biti uničujoče tekmovalen?
Urška Jež: Da, tako, da s sodelovanjem dosežeš več.
Julij Božič: Saj se premika v tej smeri, nekateri voditelji delajo
velike spremembe. Veliki konglomerati so nekdaj vodili svet.
Električna vozila bi bila lahko v uporabi že pred dvajsetimi leti, a je
bilo v interesu velikih igralcev, da ostanejo v uporabi fosilna goriva.
Z novimi modeli delovanja se to razbija.

Kaj ljudje smo, kar stroji nikoli ne bodo?
Julij Božič: Nikoli ne bodo zmogli emocij,
srčnosti. Stroji so zelo učinkoviti obdelovalci
podatkov. Ljudje se pogosto zapletamo zaradi
čustev. Pri inovacijah pa je treba upoštevati širši
kontekst. Kakšen odziv imajo ljudje na nekaj,
kako boš to vpeljal, kakšne bodo emocije ljudi.
Urška Jež: Stroji so in bodo zelo učinkoviti.
Ampak - zakaj prihaja do napredka? Ker smo
ljudje taki, kot smo. Stroji se bodo čez čas učili
med sabo, vprašanje pa je, do katere meje.

Čas takšnih sprememb pa je v zgodovini tudi čas največjih trenj.
Stari sistemi padajo. Ali bo revolucija ali bo svet speljal v pozitivno
smer? Če je bil nekdo toliko let uspešen, ali bo dopustil spremembe – ki so spremembe na bolje?
pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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Digitalna
transformacija
Kaj je in kaj prinaša
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Tehnologija odpira priložnosti
»Smo na robu tehnološke revolucije,
ki bo v temeljih spremenila naš način
življenja, dela in medsebojnih odnosov,« je v reviji Foreign affairs zapisal
Klaus Schwab, ustanovitelj Svetovnega
gospodarskega foruma. Po obsegu,
vplivu in kompleksnosti bo ta transformacija večja od vsega, kar je človeštvo
doživelo do sedaj.

Poudarki
4. industrijske revolucije
Nove tehnologije
Prinašajo spremembe, ki se dotikajo vseh panog.
Največja nevarnost za podjetja niso več obstoječi
konkurenti, saj se pojavljajo poslovni modeli, ki predstavljajo povsem nove načine reševanja problemov.
V minulih nekaj letih so se na sam vrh številnih panog
povzpela nova podjetja, ki delujejo povsem drugače kot
klasična vodilna podjetja na teh področjih.

Tudi Robert Swaak, eden od vodilnih v globalni
svetovalni hiši PricewaterhouseCoopers, pravi, da je od vseh megatrendov, kamor sodijo
demografske spremembe, pomanjkanje virov,
klimatske spremembe, urbanizacija in globalni
premiki v ekonomski moči, najbolj markantna
prav vse hitrejša tehnološka sprememba.

•

Uber je največji ponudnik prevozov na poziv. V lasti
nima nobenega vozila. V Uberjev sistem se lahko prijavi vsak, ki ima avto in vozniško dovoljenje, in izvaja
prevoze.

Digitalna industrijska revolucija se dotika praktično vseh panog povsod po svetu.
Spremembe so tako široke in globoke, da preoblikujejo celotne sisteme proizvodnje, vodenja
in upravljanja.

•

Facebook je največji medij na svetu. Ne proizvaja
nobene vsebine.

•

Alibaba je eden od največjih svetovnih trgovcev. Prek
spleta prodaja izdelke, od katerih ni noben njegov.

Moč se premika iz starih v nove industrije.
Nova podjetja ponujajo povsem nove rešitve za
obstoječe probleme. Dober oris, kako zanimive so te rešitve za potrošnike, je priljubljenost
platform Uber in Airbnb. »Ker so tehnologije
sedaj tako dostopne, lahko praktično vsak razvije novost, nov model poslovanja, to je ena od
velikih sprememb, ki jih prinaša digitalizacija,«
pravi direktorica poslovnega pospeševalnika
ABC Urška Jež. Vse več je posameznikov in
malih podjetij z velikimi idejami. »Dostopnost
tehnologije daje več ljudem večje možnosti ustvarjanja prelomnih odkritij,« meni tudi Swaak.

•

Prek Airbnb, največjega svetovnega ponudnika
prenočišč, lahko prek pametnega telefona izberete
in rezervirate nastanitev v več kot 190 državah sveta. Če imate prostor v svojem stanovanju, pa z nekaj
kliki tudi sami postanete ponudnik.

Spreminja se vse

Hitrost uvajanja sprememb
Hitri svet zahteva hitro uvajanje novih izdelkov, modelov.
Kar se je prej zgodilo v enem letu, se sedaj v mesecih,
tednih ali celo praktično takoj. Ideje se lahko torej hitro
uresničijo, če pa ne pridejo v prakso, so hitro zastarele.

Nenehno učenje, prilagajanje, inoviranje
Znanje, današnji načini delovanja, so lahko že jutri
popolnoma zastareli, in prav tako naš izdelek. Nekdo na
drugem koncu sveta lahko predstavi uporabno novost,
novica o njej se v hipu razširi po vsem svetu. Potrebno
je biti pozoren in razvijati novosti ter s tem prehiteti
konkurenco.

Kdo bi si pred dvajsetimi leti predstavljal, da
bodo danes milijarde ljudi povezane z mobilnimi napravami z neverjetno močjo obdelovanja
podatkov in dostopom do znanja? Ogromne
možnosti za razvoj, ki jih to prinaša, se bodo
še povečale s tehnološkimi preboji na področju
umetne inteligence, robotike, interneta stvari,
samovozečih vozil …
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Kot vse revolucije pred njo ima tudi četrta industrijska revolucija potencial, da dvigne raven
življenja po vsem svetu, pravi Schwab. Zaenkrat
so največ pridobili potrošniki, ki imajo dostop do
digitalnega sveta, saj danes lahko naročijo taksi,
rezervirajo let, kupijo izdelek, izvedejo plačilo,
poslušajo glasbo, gledajo film ... na daljavo,
preko svoje naprave.
Tehnološke inovacije bodo pripeljale tudi do
dolgoročnih izboljšav učinkovitosti proizvodnje, zmanjšanja stroškov transporta in komunikacije. Pomembno pa bodo spremenile tudi
samo delo. Revolucija lahko pripelje do trenj v
družbi, saj bodo preprostejša dela avtomatizirana oziroma lahko nadomeščena z roboti, ni pa
še jasno, kakšna nova delovna mesta se bodo
odprla. Zelo pomembno je, kako se bodo družbe
odzvale na spremembe.
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Človek je v središču
Ne glede na to, da so nove tehnologije glavno gonilo digitalizacije,
pa strokovnjak za področje digitalnih tehnologij Julij Božič opozarja, da je bistvo drugje. »Digitalizacija dejansko prinaša nove
načine sodelovanja med ljudmi,« pravi. »Razumevanje, da je
digitalizacija le uvedba nekega elektronskega sistema in orodij,
je napačno. Ta orodja so osnova, glavnina pa je drugačen način
sodelovanja - s pomočjo teh orodij,« razloži. Poudarek je torej na
novih modelih poslovanja. To mnenje je še posebej pomenljivo
glede na to, da je bil Božič 17 let zaposlen v IBM, ki je vodilno globalno podjetje na področju računalniške strojne opreme.

»Digitalni« vodja
Vodenje timov bo še pomembnejše. Kakšen je dober vodja v
digitaliziranem poslovnem svetu? Enak kot do sedaj, le da s
še poudarjenimi nekaterimi lastnostmi, pravi strokovnjakinja
za razvoj kadrov Saša Fajmut. Še bolj sta pomembna vizija ter
razumevanje širše slike in globalnih razsežnosti poslovanja.
(nadaljevanje na naslednji strani)

3D tiskalniki
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Tehnologija je pripravljena,
ali smo ljudje tudi?
Tehnologije bodo spreminjale svet vse hitreje.
Na letošnji strokovni konferenci CIO, ki je bila
posvečena izzivom digitalizacije, je strokovnjakinja za razvoj kadrov Saša Fajmut svoje predavanje pričela z vprašanjem, ali smo ljudje na
te spremembe pripravljeni. Današnji človek je
po nekaterih podatkih v enem tednu v stiku z
več informacijami kot človek 18. stoletja v vsem
svojem življenju. V enem letu človeštvo generira toliko informacij, kot smo jih v minulih 5000 letih skupaj. Osemurni delovnik se v mnogih poklicih zdi
stvar davne preteklosti, saj so tehnologije in podatki
dostopni povsod.
Kljub vsemu temu pa ljudje ne dohitevamo tehnologije: raste prepad med napredkom v tehnologiji (ki raste
eksponentno) in produktivnostjo (ki raste linearno).
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Vodja za 4. industrijsko revolucijo mora spodbujati inovacije in
učenje skozi kulturo poskusov in napak. Sposoben je učinkovitih
internih partnerstev, kar pomeni, da povezuje vse zaposlene in
jih navdušuje nad cilji. Največji izziv v digitalni transformaciji je
spreminjanje organizacijske kulture in vodja mora biti sposoben
izpeljati ta proces.
Premik s tretje na četrto industrijsko revolucijo - na inoviranje,
ki temelji na kombiniranju tehnologij - zahteva od podjetij, da
ponovno premislijo način poslovanja. Bistvo pa na nek način ostaja
enako kot doslej: vodje morajo razumeti spreminjajoče se okolje,
dobro voditi svoje ekipe in neprestano inovirati.

Tesno povezan tim, ki dobro
komunicira med sabo, in
dobro vodenje tima sta
za uspešno digitalizacijo
prav tako pomembna kot
razvoj novih tehnologij.

napredek
tehnologije

produktivnost
čas
Človeški možgani so namreč navajeni na počasno
evolucijo. Da smo prišli do današnje stopnje razvoja, je trajalo na milijone let, današnjih sprememb
pa možgani ne zmorejo dohajati. Stalna bombardiranost z informacijami prinaša stres, ki ni več
pozitiven, spodbuden dražljaj, temveč je zaradi njega
vse več ljudi izčrpanih – in zato manj produktivnih.
"Zato se bomo morali odločiti, kako in kdaj tudi
odložimo naprave in se sprostimo, saj bomo le tako
lahko dolgoročno produktivni," meni Saša Fajmut.
Tehnologije so hkrati vzrok in možnost rešitve, saj si
z izboljšavami lahko delo organiziramo drugače in
prihranimo čas, ki ga porabimo drugače.
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Digitalizacija v Sintalu
mag. Boštjan Kurmanšek in mag. Jana Zakrajšek,
vodji projekta digitalizacije v koncernu Sintal

Danes le inovatorska miselnost prinaša
dolgoročen uspeh. V dobi izredno hitrih sprememb, ki jih prinaša digitalizacija, smo lahko uspešni le, če se valu globalnih premikov
pridružimo pravočasno in sistemsko. V
Sintalu k spremembam digitalne revolucije
pristopamo ne le z vidika tehnologij, temveč
se jih lotevamo celovito in na vseh točkah
delovnih procesov.
Oblikovali smo projektni tim, ki je v prvi fazi
organiziral delovne sestanke z vsemi oddelki. Na sestankih smo s pomočjo tehnik,
kot je viharjenje možganov, že prišli do idej,
za katere ocenjujemo, da jih bomo lahko razvijali naprej.
Ti postopki hkrati pripomorejo k posodabljanju delovanja že z načrtnim spodbujanjem razmišljanja o tem, da je mogoče
vsako stvar narediti na več načinov in da je
morda na problem, ki je bil doslej na videz

nerešljiv, potrebno pogledati z drugega vidika. Sveže ideje,
ki se včasih zdijo nerealne ali preveč oddaljene od našega
načina in področja dela, jemljemo resno in jih poskušamo na
najbolj produktivne načine združevati z znanjem in izkušnjami
Sintalovega kolektiva.
Digitalizacija združuje ideje, do katerih pridejo ljudje, z
možnostmi, ki jih odpirajo digitalne platforme. Sintalov tim
je v petindvajsetletnem uspešnem delovanju dokazal, da
znamo iskati prave rešitve in jih tudi izvajati. To se je izkazalo
tudi sedaj.
Projekt digitalizacije je spodbudil razvoj novih rešitev za procese
storitev, ki jih izvajamo, in pokazal možnosti širitve v povsem
nove segmente.
Sintal je koncern podjetij, ki je velik del uspeha dosegel
z inovacijami, ki so marsikdaj povzročile velike premike
v dejavnosti. Razmišljanje izven okvirov in učinkovito timsko
delo sta dobra popotnica tudi za dobo, ki prihaja. Verjamemo,
da bomo z novimi idejami uspešno soustvarjali prihodnost
v varovanju.

V Sintalu
iščemo znanje
pri najboljših.
V začetku junija
smo povabili Julija
Božiča, strokovnjaka s
področja tehnologije,
ki je predaval o
spremembah, ki jih
prinaša digitalizacija.
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Osem tehnologij
(bližnje) prihodnosti
V bližnji prihodnosti bosta razvoj in
pocenitev tehnologij prinesla nov
cikel hitrih sprememb, saj se bodo te
tehnologije lahko uporabile na vseh
področjih. Glede na napovedi bodo v
naslednjih nekaj letih najbolj spremenile svet naslednje.
Umetna inteligenca
Računalniški algoritmi znajo vse bolje oponašati
človeške misli in čutila. Umetna inteligenca
je skupni izraz za različna področja strojnega
učenja. Skupno jim je, da programi prejmejo
podatke in na njihovi podlagi samostojno predelajo izzive, pretehtajo možne izide, načrtujejo,
kaj bodo storili, in nato to tudi opravijo.
Samostojno odkrivanje, kako se lotiti neke
zadeve, ne da bi računalnik za to sprogramirali,
je med najbolj fascinantnimi razvojnimi dosežki.

Prilagojena resničnost
Resničnost lahko z digitalnimi dodatki izboljša
uporabnikovo izkušnjo v mnogih industrijah.
Najbolj razvpit primer izboljšane resničnosti je
lanski poletni hit – igrica Pokemon Go, v kateri uporabniki s kamero pametnega telefona
snemajo okolico, a slika, ki se sproti kaže na
zaslonu, je prilagojena - realnosti so dodani
elementi iz igre. Prilagojena resničnost je
uporabna tudi v industriji, z njo si na primer
pomagajo delavci v skladiščih, električarji,
sestavljalci letal ...

Blockchain
Blockchain je nov način prenosa podatkov,
ki omogoča zanesljive in anonimne transakcije. Zapis tega dogodka je razpršen med več
računalnikov in ko je informacija enkrat vnesena, tega ni mogoče spremeniti, saj vsaka nova
informacija spremeni celoten zapis. Verjetno bo
povzročila velike spremembe v bančništvu.

Internet stvari in internet vsega
V splet se povezuje vse več stvari. Od hladilnika do ogrevanja, avtomobila in sesalnika. Te naprave zbirajo podatke in si jih izmenjujejo med sabo ter na njihovi podlagi ukrepajo, pogosto avtomatično,
brez človekovega posredovanja.

Roboti
Veliko panog bodo preplavili stroji z visokimi zmožnostmi zaznavanja, nadzora in inteligence. Uporabljeni bodo za avtomatizacijo,
prilagajanje ali pomoč človeškim aktivnostim. Lahko bodo delovali
kot naprave, povezane v internet stvari.

Virtualna resničnost
Virtualna resničnost ponuja globoko izkušnjo, za katero je običajno
potrebna oprema, kot so posebna očala. Za razliko od prilagojene
resničnosti prikazuje povsem nov virtualni prostor.

3D tisk
Ta tehnologija bo lahko spremenila vsako podjetje in dnevno sobo
v tovarno. Obljublja, da si bomo lahko natisnili praktično karkoli,
od obutve do hiše.
Prirejeno po raziskavi
PricewaterhouseCoopers

Več o pomembnejših
tehnologijah najdete tudi v
prejšnjih številkah Sintalčka.
3D tisk: 63. številka; droni:
66. številka, robotika: 75.
številka; centrale za
pametne hiše: 74. številka.
Vsi Sintalčki so dostopni na
www.sintal.si.

Droni
Droni so v uporabi v mnogih sektorjih, od varnostnega do raziskovalnega, športa, kinematografije in dostave.
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Natančno štetje ljudi
z dvojnim objektivom
Nova Hikvisionova kamera z dvojnim objektivom
natančno šteje prihode in odhode oseb. Inovativno
kamero IDS-2CD6810F/C je mogoče nastaviti za
različna področja uporabe.

vzpostavitvi delovanja mrežnega stikala te
podatke zapiše tudi na snemalnik. Interni spomin zadostuje za hrambo podatkov za več kot
400 dni.

Z dvojnim objektivom kamera IDS-2CD6810F/C lahko zaznava
globino prostora, podobno, kot to človeku omogočajo oči. Zaradi
takšne zaznave je veliko bolj natančna od predhodnega modela z
enim objektivom. Ta inovacija dejansko omogoča tridimenzionalno zaznavo slike. Ker dobro zazna višino in obliko premikajočega,
enostavno izključuje sence, male živali in predmete, kot je na
primer voziček, ki ga oseba potiska pred sabo.

Objektiv kamere je velik 1/3 inča, tip senzorja
pa je progresivni CMOS s fiksno lečo (opcijsko
2 mm ali 2.8 mm). Zajema lahko slike ločljivosti
640x960 pikslov. Hitrost zaslonke je od 1/25 do
1/10000 na sekundo. Kamera premore tudi 3D
DNR (zmanjševanje šuma v sliki). Napajanje je
preko POE in DC 12V in vse to je spravljeno v
kompaktnem ohišju.

Inteligentna programska oprema v kameri skrbi za natančno
štetje prisotnih, tudi, če je med njimi zelo kratka razdalja. Algoritem namreč prepoznavo izvaja na podlagi razmerja
med glavo in rameni ljudi. Poleg tega ta model kamere IDS2CD6810F/C zmore neprekinjeno spremljati gibanje posamezne
osebe v prostoru, s čimer zagotavlja, da je bila ena oseba prešteta
samo enkrat, čeprav je spremenila smer gibanja. Kamera je zato
uporabna na območjih, za katere je značilna visoka gostota ljudi,
kot so npr. supermarketi, nakupovalni centri, železniške postaje,
muzeji ali turistične atrakcije.
Zabeležene podatke je enostavno spremljati tako preko spletnega vmesnika kot preko Hikvisionovih IVMS odjemalcev. Izvoziti
jih je mogoče v excelovo datoteko s prikazom podatkov po dnevih, tednih, mesecih in letih, odvisno od potreb. To naročniku nudi
natančen vpogled o številu vstopu, izstopu ali mimohodu ljudi na
nadzorovanem območju.

Peter Gregorka
razvojnik

Dvojni objektiv kamere IDS2CD6810F/C deluje na podoben
način kot človeške oči. Kamera
dejansko vidi tridimenzionalno.

Ima tudi dobrodošlo funkcijo ANR (automatic network replenishment), kar pomeni, da v primeru izpada mrežnega stikala kamera
avtomatično snema podatke v interni spomin in ob vnovični

Hikvisionova kamera z
dvojnim objektivom je
posebej uporabna na
območjih z visoko gostoto
ljudi, kot so npr. supermarketi, nakupovalni centri,
železniške postaje, muzeji
ali turistične atrakcije.
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Pred dopusti
poskrbimo za varnost
Najbolj pomembne ukrepe za varnost
podjetij in doma smo razložili že v
prejšnjih številkah Sintalčka. Tokrat
pa vam v razmislek predstavljamo šest
pogostih napak, ki se pojavljajo pri
varovanju poslovnih objektov, in tri
nasvete, kako izboljšati varnost doma.
Nepridipravi poleti ne počivajo, zato je
čas pred dopusti primeren za temeljit
razmislek o varnosti.

6 napak

pri varovanju poslovnih objektov

3. Osredotočanje na videz
Naročnik varovanja mora določiti prioritete – mu je bolj pomemben natančno tak videz objekta, kot si ga je zamislil, ali varnost?
Postavitev kamere ali senzorja na drugo lokacijo samo zaradi
videza morda pomeni manj varnosti. V Sintalu smo se že srečali
tudi s primeri, da se namestitev varovanja zatakne denimo zaradi
neujemanja barve senzorja ali kamere s fasado objekta. Sintalovi
strokovnjaki gremo naročnikom nasproti do največje mere in
iščemo najustreznejše rešitve, vsekakor pa svetujemo, da se postavi varnost na prvo mesto.
4. Nameščenih varnostnih sistemov uporabniki ne razumejo
Če uporabnik objekta ne razume delovanja varnostnega sistema, funkcionalnosti tega ne bodo nikoli popolnoma izkoriščene.
Izvajalec sistemov varovanja naj vam razloži delovanje sistema na
strokoven in razumljiv način.

1. Pomanjkljiv nadzor nad vstopom.
Nadzor nad osebami, ki vstopajo v objekt in se
gibljejo po njem, je bistven za varnost poslovnih
in proizvodnih objektov. To lahko dosežemo
z ustreznim sistemom kontrole pristopa.
Največkrat se uporabljajo identifikacijske kartice, ki jih prejmejo zaposleni in obiskovalci.

5. Ranljivejši prostori niso varovani
Znotraj objekta se lahko nahajajo tudi prostori, ki potrebujejo
dodatno varovanje. To so denimo računalniški prostori in prostori,
kjer se shranjujejo zaupni podatki. V takih prostorih svetujemo
poleg protivlomnega varovanja še namestitev video nadzora in
sistema kontrole pristopa.

2. Ne varujejo se vsi dostopi v objekt
Protivlomna zaščita naj bo na vseh oknih in
vratih. Svetujemo tudi ustrezno namestitev
varnostnih kamer na vhodih. Pomembno je, da
je vgrajena varnostna oprema uglednih, certificiranih proizvajalcev, ki bo dajala ustrezne
rezultate.

6. Preveč varnostnih sistemov
Včasih se zgodi, da je zaradi slabega projektiranja na nekem objektu
celo preveč varnostne opreme, npr. preveč kamer. Zakaj je to slabo?
Več kamer ne pomeni nujno boljše pokritosti objekta. Je pa takšen
sistem dražji in ne dosega pravega izkoristka vloženega denarja.
Zaupajte projektiranje sistemov varovanja izkušenim profesionalcem, ki bodo predlagali ustrezno namestitev elementov varovanja.

Preden se odpravite
na dopust, razmislite,
kaj lahko še storite,
da bosta vaš dom ali
podjetje še varnejša.
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3 namigi

za boljšo varnost doma
1. Namestitev video domofona.
Če imate nameščen video domofon, ni potreben
neposredni stik med obiskovalcem in stanovalcem, da ta ugotovi, kdo je na vratih.
To je še posebej pomembno za starejše, otroke
in druge ranljive osebe. Z osebo pred vhodom
komunicirajo na daljavo, jo vidijo na monitorju
preko vgrajene kamere na zunanji pozivni enoti
domofona, z njo lahko komunicirajo, ni pa treba
odpirati vrat.
2. Nikar "sam svoj mojster" za alarmni sistem.
Namestitev alarmnega sistema se morda zdi
preprosta, vendar pa mora biti za to, da deluje brezhibno in zagotovi varnost, nameščen
strokovno.
Pri amaterskih vgradnjah se pogosto zgodi, da
protivlomni sistem ne deluje pravilno. Prožijo se
lažni alarmi, v primeru vloma pa se ne zgodi nič.
Zato priporočamo, da izdelavo varnostnih sistemov zaupate strokovnjakom – pooblaščenim
inženirjem varnostnih sistemov, saj nefunkcionalen sistem daje lažen občutek varnosti.
3. Intervencija ob alarmu je prednost.
Dom z vgrajenim protivlomnim sistemom, ki
ob zaznavanju nepravilnosti sproži sireno, ni
optimalno varovan. V naseljih pogosto slišimo
sirene, ki alarmirajo, pa ne gre za pravi alarm,
ljudje v bližini se celo obračajo stran in so slabe
volje. To vedo tudi vlomilci.
Boljša rešitev je v tihem alarmu, ki se prenese
na varnostno-nadzorni center varnostnega podjetja. V primeru alarma se nemudoma aktivirajo
bližnje mobilne intervencijske ekipe. Ukrepajo
osebe, ki so za to usposobljene – varnostniki
interventi.

Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive
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Za urgentno
varovanje
Kaj storiti, če na objektu nujno potrebujemo začasno
varovanje? Sintalova ekipa tehnikov-interventov lahko
hitro namesti mobilno alarmno napravo.
Napravo smo sestavili v Sintalu in se uporablja za začasno
fizično-tehnično varovanje. Deluje na enak princip kot običajni
protivlomni sistem, oprema pa je prilagojena za hitro nameščanje
in naknadno odstranitev ali premikanje. Izkazala se je za odličen
način zaščite objektov med gradnjo in obnovo, kjer zaradi neprestanih sprememb ni smiselno vgrajevati stalnega sistema; kot
nadomestno varovanje objektov v primeru izpada omrežja (v primeru naravnih nesreč …) in tudi za urgentno varovanje doma ob
daljši odsotnosti, če stanovalci do tedaj niso poskrbeli za vgradnjo
stalnega alarmnega sistema.
Mobilno alarmno napravo sestavljajo centrala Versa, tipkovnica
za upravljanje s sistemom, javljalniki (običajno IR, lahko tudi dimni), ki zaznavajo nepravilnosti, in modul GPRS/TAU za brezžično
komunikacijo z varnostno-nadzornim centrom.
Sistem je potrebno le priklopiti na električno napajanje, z varnostno-nadzornim centrom pa je povezan z brezžično komunikacijo.
Senzorji se s centralo povežejo brezžično in delujejo na baterije,
namesti se jih tako, da ob odstranitvi ne puščajo sledov. Po podpisu pogodbe je namestitev zelo hitra. Opraviti jo mora tehnik z
licenco, kar zagotavlja pravilno delovanje.
Že več let ta sistem vgrajuje Sintalov tehnik-intervent Robert
Štravs, ki je tudi avtor te sestave naprave. Štravs je v ekipi varnostnikov, ki imajo licenco za izvajanje intervencije in za varnostnega
tehnika, kar je kombinacija, ki je v praksi izjemno dobrodošla.

Na sliki je interventtehnik Robert Štravs,
ki je tudi sestavil
set mobilne alarmne
naprave. Ker je za
uspešno namestitev
potrebno znanje tehnika,
želimo opozoriti na
možnost, da bodo ob
zgoščenem povpraševanju
zasedene vse naše
kapacitete. Če vam
okoliščine dopuščajo, je
zato smotrno pravočasno
namestiti stalne sisteme
tehničnega varovanja.
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po sloveniji
GORSKI ZDRAVNIK POZDRAVIL SLOVENIJO
Ljubljana. Na povabilo POP TV je sredi marca obiskal slovenske
oboževalke in oboževalce igralec Hans Sigl, zvezdnik priljubljene
serije Gorski zdravnik. Nemško-avstrijsko serijo je televizijska
hiša začela predvajati lani poleti. V hipu je navdušila gledalce in
podrla rekorde gledanosti. Zvezdnik se je v družbi žene in televizijcev sprehodil po Ljubljani, nato pa bil deležen raznih pozornosti in domačih dobrot oboževalk, od katerih je imela najstarejša
87 let. Glavni dogodek je potekal pred Mercatorjem Šiška. Da je
bilo kljub gneči varno, so poskrbeli Sintalovi varnostniki in varnostnice. "Pričakovali smo veliko število obiskovalcev in se na to
dobro pripravili," je povedal vodja varovanja Matevž Debelak.

Gorskega zdravnika je pričakalo okoli 5.000 ljudi, on pa
jih je razveselil s stotinami avtogramov in selfijev.

rokometno društvo RIKO
RIBNICA GOSTILo ST. RAPHAEL

VOLVO JE PREDSTAVIL
NOVI XC60
Koper. Proizvajalec avtomobilov premijskega
razreda Volvo Cars je na ženevskem avtosalonu
predstavil dolgo pričakovani novi XC60. Model je
zastopnik Volva v Sloveniji predstavil ob nogometnem stadionu Bonifika, varovanje eksponata
pa je zaupal Sintalu.

OBilica prireditev
Gorenjska. Tudi letos smo poskrbeli za varnost obiskovalcev največjih prireditev na
Gorenjskem. Varovali smo prireditve Jeep
VIP, 56. pokal Vitranc, FIS finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici,
zabava Q-Max, Pozdrav junakov daljav in
kresovanje. Vse prireditve so potekale v
enkratnem vzdušju, naročniki in udeleženci
pa so bili z varovanjem tudi tokrat zadovoljni.

Na Gorenjskem so se zvrstile številne prireditve.

IGRE IN SEJMI

Ljubljana. V začetku marca je RD Riko Ribnica v dvorani Kodeljevo
gostilo francoski klub St. Raphael. Tekma se žal ni končala po
željah domačih navijačev, so bili pa slednji deležni pozornosti
društva. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami jim je zagotovilo
brezplačen prevoz z vlakom, kar je izkoristilo okrog 450 navijačev.

Moravske Toplice. Varovali smo bančne športne
igre 2017, ki so bile izvedene v organizaciji Term
3000. V času sejmov smo varovali sejma Medical
ter Natura in lov 2017 v Gornji Radgoni. Za sezono
2017 pa smo začeli varovati kasaške dirke, ki jih
organizira KK Ljutomer.

Okrog 900 gledalcev si je ogledalo tekmo v 3. krogu skupinskega dela EHF.

Varovanje bančnih športnih iger.
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moto boom na celjskem sejmu

KONCERT OPZ PIKI JAKOB

Celje. Od 18. do 21. maja je bil Celjski sejem v znamenju avtomoto-logistike. Od sejemskega četverčka Avto in vzdrževanje,
Moto boom, Gospodarska vozila in Logistika je največ zanimanja
požel sejem Moto boom. Organizatorji so poleg običajnih sejemskih aktivnosti predstavili nekaj novega pri nas. Naredili so edinstveno progo za motokros, na kateri se je vse dni sejmov dirkalo in
preizkušalo terenska vozila. Na dirkah so se tudi najmlajši izkazali
za odlične voznike.

Kočevje. Za varnost in dobro počutje obiskovalcev poskrbimo na najrazličnejših prireditvah.
Tako smo aprila varovali koncert otroškega
pevskega zbora Piki Jakob z gosti v organizaciji
OŠ Zbora Odposlancev Kočevje. Nastopajoči so
pričarali čaroben večer in razveselili publiko s
pestrim programom.

Poleg zabave je bilo dobro poskrbljeno tudi za varnost. "Z varnostnega vidika so na takšnih prireditvah nevarne predvsem manjše
kraje ali poškodbe eksponatov. Posebej je bilo potrebno paziti na
dragocenejše eksponate, kot so na primer predelave motociklov
Harley Davidson. Vse nam je uspelo skrbno zavarovati in celoten
sejem je potekal varno," je povedal vodja varovanja Davorin Kokol.

Starodobniki v krškem
Krško. Konec maja so pred Qlandijo zavrteli
avtomobilski časovni stroj, tam se je odvilo
četrto srečanje starodobnih vozil. Letos se ga
je udeležilo preko sto vozil, dogodek je popestril tudi zabavni program. Kupiti je bilo možno
rezervne dele za starodobna vozila. Udeleženci
so prišli iz vseh koncev Slovenije in pogovorom o
vzdrževanju in popravilih ni bilo konca.

Med starodobniki je kraljeval tudi legendarni fičko.

V štirih sejemskih dneh je bilo zanimivosti dovolj za strokovno javnost,
poznavalce in ljubitelje. Foto: Nataša Müller, arhiv Celjskega sejma.

QLANDIJA in avtomobili

državno prvenstvo v boksu

Novo mesto. Pred Qlandijo je 13. in 14. maja potekal Ql Avto Fest.
Na ogled so bila najnovejša vozila blagovnih znamk, ki jih lahko
vidimo na slovenskih cestah, in luksuzna vozila, kot so Lexus,
Tesla Motors, Aston Martin in Bentley.

Sečovlje. V Dvorani osnovne šole Sečovlje je
potekalo državno prvenstvo v boksu za posameznike. Letos je nastopilo kar 24 boksarskih
klubov, zastopalo jih je več kot sto boksarjev v
različnih starostnih in težnostnih kategorijah.
Prvenstvo je potekalo v športnem vzdušju, za
varovanje pa je poskrbel Sintal.

Najnovejša vozila so se bleščala pred Qlandijo v Novem mestu.

Tekmovalci so bili borbeni, a športni.
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Akcija!
ZMANJKALO BATERIJ

nadlegovali kupce

Koper, 2. 3. – Moški je v trgovini
pospravil v torbo salame in baterijske vložke in jih želel odnesti. Varnostnik mu je podvig preprečil.

Slovenj Gradec, 18. 3. – V nakupovalnem centru so se zadrževale
tri osebe, ki so nadlegovale kupce,
prosjačile in izsiljevale denar od njih
ter se do njih nedostojno vedle. Ker
niso upoštevale navodil varnostnika
in nadaljevale s svojim početjem, jih
je zadržal do prihoda policije.

PIVO ZA VROČE DNI
Koper, 7. 3. - V trgovini je varnostnik
opazil moškega, ki je s police vzel dve
pločevinki piva in ju dal v žep jakne.
Ob površinskem pregledu je odtujene
artikle sam izročil varnostniku.

razbite steklenice
Novo mesto, 6. 3. – Na oddelku
pijač sta se razbili dve steklenici
vina. Varnostnica je zavarovala kraj
dogodka ter opozarjala stranke, da
se ne bi katera poškodovala.

UMIRILI NASILNEŽA
Ljubljana, 16. 3. - V eni od varovanih trgovin se je moški nasilno
vedel in nadlegoval obiskovalce in
zaposlene. Nasilnež je pete odnesel pred prihodom intervencijske
skupine, vendar se je pol ure kasneje vrnil in nadaljeval s svojim
početjem. Na kraj dogodka je takoj
prišla intervencijska skupina, ki je
bila še v bližini. Moški je upošteval
interventova navodila, naj preneha
z ravnanjem. V nadaljnjo obravnavo
ga je prevzela policija.

Intervent predal
kradljivca policiji
Logatec, 17. 3. - Intervent se je odzval na alarmni dogodek v varovani
trgovini Tuš. Tat je poskusil odtujiti
večje število čokolad. Intervent ga je
predal policiji.

TEHTNICA NE LAŽE
Koper, 18. 3. - Varnostnica v trgovini
je opazila moškega, ki je v že stehtano vrečko jabolk dodal še nekaj teh
sadežev. Ob izhodu ga je ustavila.

Ivančna Gorica, 4. 4. – Na trgovskem objektu se je sprožil alarm.
Varnostno-nadzorni center Sintala je
tja takoj poslal intervencijsko skupino,
ki je ob prihodu opazila priprta vrata
zasilnega izhoda, pod vrati pa se je
nahajala lesena zagozda. Intervent je
našel zvrhano polno samokolnico, v
kateri je bil kolut kabla, več plastenk
pralnega sredstva in kosov polsuhih
mesnin. Zavaroval je kraj dogodka in
počakal na prihod policije.

PO ZADNJI MODI
Celje, 20. 3. – Varnostnik je opazil
moškega, ki je v garderobo odnesel
trenirko in športne copate, se tam
vanje preobul in preoblekel, nato pa
želel zapustiti trgovino. Blaga kljub
opozorilom ni želel ne plačati, ne
vrniti, zato ga je predal policistom.

kršil javni red in mir
Celje, 21. 3. – Intervencija je odbrzela v bančno poslovalnico, da umiri
osebo, ki je tam kršila javni red in
mir, se vmešavala v pogovor bančne
uslužbenke in stranke in žalila
zaposleno. Policija je kršitelju izdala
plačilni nalog.

SEZONA SONČNIH OČAL
Koper, 25. 3. – Moški je iz trgovine
želel odtujiti sončna očala. Ustavilo
ga je piskanje varnostne antene in
varnostnik.

Polna samokolnica artiklov,
pripravljenih za krajo.

PONAREJEN DENAR
Kranj, 5. 4. – Zaradi suma ponarejenega denarja je varnostnica v
Qlandiji na vseh čitalcih preverila
bankovec, ki ga je kupec želel porabiti. Sklepala je, da gre najverjetneje
za ponarejen denar, zato je osebo
zadržala do prihoda policije.

NAKUPOVALNI
NAHRBTNIK

sprožen ALARM
Koper, 18. 3. – Ob izhodu nakupovalca iz trgovine se je sprožila varnostna
antena. Odtujiti je želel zajeten kup
suhomesnatih izdelkov.

polna samokolnica
dobrot

Sončna očala so priljubljen plen tatov.
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Celje, 8. 4. – Varnostnik je zalotil
nakupovalca, ki si je artikle spravljal
kar v nahrbtnik. Nepošteno namero mu je preprečil in skupaj sta
počakala na prihod policije.
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OSTALA BREZ MALICE

SADJE SE JE NAMNOŽILO

majico v torbo

Lucija, 10. 4. – V trgovini je ženska skrila kos suhe salame v torbico in nameravala iz trgovine brez plačila. Nekaj
dni kasneje je podobno poskusila druga oseba, tokrat s kosom pakiranega
pršuta, ki ga je skrila pod jakno. Oboje
je preprečil varnostnik.

Novo mesto, 7. 5. 2017 - V trgovini
je gospod na oddelku sadja tehtal po
dva kosa sadja, nato pa dodajal sadje
v vrečko brez tehtanja. Ob kontroli
računa se je izkazalo, da prav tako ni
plačal mleka, ki ga je na spodnjem
delu vozička prepeljal čez blagajno.

Novo mesto, 14. 5. – V trgovini je
nakupovalka na oddelku tekstila v
svojo torbo skrivaj spustila majico in
jo želela odnesti brez plačila. To ji je
preprečila varnostnica.

Brez embalaže

Poln voziček

Kranj, 17. 4. – Nakupovalka je s
police vzela kremo, embalažo odvrgla med police, kremo pa pospravila
v žep. Varnostnica jo je opazila in ji
namero kraje preprečila.

Ljubljana, 10. 5. – Varnostnik je
opazil gospoda, ki je poln nakupovalni voziček prodajnih artiklov
odpeljal iz trgovine brez plačila.
Ko je stopil za njim, ga je gospod
opazil in pobegnil, voziček, v katerem je bilo za 350 evrov odtujenih artiklov, pa je ostal v trgovini.

LAŽNI PREPLAH
Nova Gorica, 28. 4.- Po prejetih
informacijah o grožnji z bombo na
parkirišču varovanega trgovskega
središča sta varnostnika preventivno
pregledala notranjost nakupovalnega centra. Pri vhodu sta našla
sumljivo zapuščeno nakupovalno
torbo. Nemudoma sta zavarovala
kraj in obvestila policijo. Pridobila sta
tudi informacijo o lastniku torbe in
ga naznanila policiji. Na srečo se je
izkazalo, da je bila grožnja lažna.

MIMO BLAGAJNE

SIR V ŽEPu

Ljubljana, 10. 5. - Varnostnik v
nakupovalnem središču je opazil
mlajšega moškega, kako je brez
plačila preko blagajne odpeljal dva
LCD televizorja. Zaustavil ga je in
povabil v prostore za pregled. Takrat
je moški v varnostnika porinil nakupovalni voziček in v spremstvu še
dveh oseb pobegnil skozi izhod.
Varnostnik je preprečil krajo v vrednosti skoraj šeststo evrov.

Brežice, 5. 5. – Varnostnik je zalotil
moškega v trgovini Spar, ki je kar v
žep spravil kos sira in prešel blagajno.

Tri vsiljivce ujel
intervent

Na oddelkih sadja in zelenjave dostikrat
prihaja do goljufij pri tehtanju.

Žalec, 12. 5. – Med obhodom varovanega skladišča je ponoči intervent
opazil tri osebe, ki so se skrivale
znotraj ograjenega območja. Ob
njegovem prihodu so pričele bežati,
varnostnikovih pozivov, naj se ustavijo, pa niso upoštevale. Intervent je
stekel za njimi in jih hitro dohitel.
Osumljene osebe niso imele osebnih dokumentov in ker so okoliščine
kazale na možnost kaznivega dejanja, jih je intervent zadržal do prihoda policije ter jih predal v nadaljnji
postopek.
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čudežna kabina
Ljubljana, 14. 5. - Varnostnik v trgovskem centru je opazil gospo, ki je
več prodajnih artiklov odnesla v garderobo in se iz nje vrnila brez njih.
Ob pregledu računa je bilo ugotovljeno, da je gospa želela odtujiti za 150
evrov prodajnih artiklov.

TEHNIKA JIMA
NI POMAGALA
Celje, 19. 5. - V Planetu Tuš sta dve
mlajši osebi na oddelku tehnike
odprli artikel, ga vzeli iz embalaže in
prazno embalažo vrnili na polico. Ker
artikla nista plačali, ju je naš varnostnik zadržal do prihoda policije.

vinjen vzel čitalec
Ljubljana, 20. 5. – Vinjen moški je v
trgovini vzel trgovki čitalec kod in z
njim odšel v gostilno. Intervent je
moškega zadržal do prihoda policistov, čitalec pa je trgovka dobila nazaj.

praznila zabojnike
Ljubljana, 21. 5. – Prejeli smo obvestilo, da dve osebi praznita zabojnike
za papir. Na kraj smo poslali intervencijsko skupino, ki ju je zadržala
do prihoda policistov.

slabo počutje
Ljubljana, 22. 5. – V trgovini bencinskega servisa se je nahajal moški,
ki se je obnašal nenavadno, zbegano in preplašeno. Interventoma,
ki sta prišla na pomoč, je povedal,
da se ne počuti dobro, zato sta poklicala reševalno službo, ki je moškega
odpeljala z reševalnim vozilom.
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Šolske počitnice so dober čas
za organizacijo varovanja
Šolsko leto se komaj zaključuje, a se je
že treba začeti pripravljati na prihodnje. Sploh glede pomembnejših zadev,
kamor sodi tudi varnost. Kaj lahko šola
stori, da bo v največji možni meri prijetna
in varna tako za učence kot za osebje?
Varovanje šole je investicija
Prisotnost varnostnika v šoli ima v praksi zelo
dober preventivni učinek. "V varovanih šolah
se močno zmanjšajo pereče težave, kot so vandalizem, kraje, kajenje na območju šole, pretepi,
izsiljevanje in celo preprodaja drog," pravi dolgoletni Sintalov vodja varovanja šol Žarko Cener.
To kaže, da varovanje ni luksuz, temveč investicija za preprečevanje škode. Zlasti v novejših
oziroma obnovljenih poslopjih se zgodi, da
materialna škoda zaradi kraj in vandalizma, ki
se lahko razmahneta v odsotnosti varovanja,
hitro preseže strošek varnostnika. Preprečitev
morebitnih poškodb šolarjev, dijakov in
šolskega osebja pa je neprecenljivo, prav tako
tudi normalno in sproščeno delovanje šole.
Poleg varovanja z varnostniki se šole pogosto
poslužujejo tudi sistema tehničnega varovanja.
Običajno je sistem v šoli sestavljen iz videonadzora in protivlomnih senzorjev. Videonadzor

Prisotnost varnostnika na šoli preprečuje nasilna dejanja, vandalizem, kraje,
kajenje na območju šole, pretepe, izsiljevanje in celo preprodajo drog.

omogoča rekonstrukcijo dogodkov, ko pride do neželene situacije,
kamere pa so tudi v funkciji preprečevanja neželenih dejanj, saj že
njihova nameščenost odvrača od prepovedanih dejanj. Kamere
ponavadi spremljajo dogajanje na hodnikih in zunanjih površinah
šole. S protivlomnimi senzorji pa so opremljena okna in vrata. V prostorih, kjer so shranjene vrednejše stvari, recimo v računalniških
učilnicah ali kabinetih, vgrajujemo tudi kontrolo pristopa.
Strokovnjaki za varovanje šol poudarjajo, da se red na šoli
vzpostavi postopoma in z avtoriteto varnostnika brez "razkazovanja mišic". Varnostnik mora znati doseči, da ga učenci spoštujejo in
upoštevajo, kar pomeni, da si pridobi njihovo zaupanje. Poletje je
dober čas, da se odgovorni v šolah posvetujejo z varnostnim podjetjem o organizaciji ustreznega varovanja, saj je za organizacijo
najbolj ustreznega varovanja potreben čas.

Izobraževanje tehnikov
Maja sta nas obiskala predstavnika podjetja Satel, ki sta za tehnike in komercialiste Sintala pripravila uporabno
izobraževanje o varnostnih novostih.
Satel je poljsko podjetje, ki je med našimi
glavnimi dobavitelji sistemov za protivlomno
varovanje. Zato se redno podrobno seznanjamo
z njihovimi izdelki.
Našo dobro seznanjenost sta opazila tudi
Mateusz Krawiec in Jacek Berkowski, ki sta
pohvalila znanje naših tehnikov, za katerega so
zaslužna tudi pogosta interna izobraževanja.

Njuna predavanja so bila kombinirana s praktični prikazi. V predavalnico smo namestili sisteme Integra32, tako da so tehniki predstavljene primere in funkcije centrale takoj praktično preizkusili. Naši
izkušeni in strokovni tehniki so se hitro seznanili z novimi napravami
in funkcijami in smo preostanek časa lahko izkoristili za reševanje
zahtevnejših rešitev tehničnega varovanja ter izmenjavo izkušenj.
Podrobneje smo se seznanili tudi z najnovejšo Satelovo inteligentno
tipkovnico, ki omogoča vse funkcije pametne hiše.
Izobraževanje je bilo zelo koristno tudi zato, ker so si tehniki med
seboj predlagali optimalnejše rešitve za izvedbo posebnih funkcij,
s katerimi se srečujejo na terenu.
Marko Dolanc, strokovni sodelavec
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Varnostnika trimesečja
Edin Halilović je varnostnik v trgovini Mercator v Ljubljani in je po besedah njegovega vodje Žarka Cenerja
"zelo profesionalen pri svojem delu, vedno urejen, zna
se odlično uskladiti z željami naročnika in ima res
občutek za preprečevanje tatvin. Na osnovi odličnega
sodelovanja naročnik želi prav posebej njega."
Edin v varovanju dela že dalj časa, v Sintalu pa je od lani. To mu je v
krvi, pravi, saj je njegov oče delal kot vratar. Že kot otrok je ugotovil,
da so mu tovrstni poklici všeč. "Nisem oseba, ki bi samo čakala, da
mine čas, všeč mi je, da se tu vedno nekaj dogaja, da sem med ljudmi, pomagam, komuniciram. V Sintalu je sproščena delovna atmosfera. Smo dobri kolegi, pohvalim lahko tudi vodjo Žareta."
V prostem času je Edin didžej in ima tudi svojo spletno radijsko
postajo. "Doma me ni skoraj nikoli. V prostem času sem nogometni sodnik in nogometni trener otrok v Hrastniku. Tudi v prihodnje
se vidim v Sintalu, tu mi je všeč," zadovoljno pove Edin.

Edin Halilović, Ljubljana

Mitja Vorina je intervent v Sintalu Maribor. Njegov
vodja Janez Purgaj o Mitji pravi, da se je izkazal na
vseh področjih: "Z vestnim in strokovnim delom v
intervenciji na širšem področju Maribora in kot prizadeven in strokoven član intervencijske ekipe na
varovanju prireditev."
"Imeti moraš veselje do svojega poklica, drugače ga ne moreš
dobro opravljati. Mene to delo veseli. Je razgibano in adrenalinsko,
vsak dan je nekaj novega in tako je v pravem nasprotju z delom za
tekočim trakom. Sem komunikativen, kar je za to delo pomembno, saj si stalno v komunikaciji in stiku z ljudmi. S sodelavci in
naročniki se dobro razumemo," pove Mitja.
Svoj prosti čas Mitja preživlja največ z družino. Hčerko je stara
dve leti in ima veliko energije. Da ji lahko bolje sledi, Mitja nabira
kondicijo in energijo na fitnesu in nogometu.

Mnogo prekmalu nas je za vedno zapustil spoštovani sodelavec in prijatelj

Drago Stražišar
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Sodelavci
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Mitja Vorina, Maribor
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POLDRAG
KAMEN

NADLEŽNA
ŽUŽELKA

PRIPADNIK
KLERA

ANGLEŠKA
KRATICA ZA
LETALSTVO

DEFERRED
TAX ASSETS

UROŠ
IVANC

INDIJSKI
AKCIJSKI
FILM
(2003)

1000
GRAMOV

POKLIC V
POLITIKI
POŽIV.
NAPITEK
IRMA MALI
DEL
SKAKANJA
DIVJA ŽIVAL
(VELIK
JELEN)

OBRAMBOSLOVEC
(KRATICA)

OBLEKA
DUHOVNIKOV

NOVINARKA
VEČERA
(DAMIJANA)

GL. MEST
UKRAJINE
(MEDN.)

NAZIV V
VOJSKI
(MNOŽINA)

KDOR
OBIRA,
OBIRALEC
(POGOVORNO)

REKA V
FRANCIJI

GRŠKI
SLIKAR
(SKIADAS)

OTTO
GERDINA

NINA
ANTOLIČ
SLOVENSKA
PEVKA

TRDI DEL
TELESA

HLAPLJIVA
IN VNET.
TEKOČINA
AVSTRIJSKI
PSIHOLOG
(MANFRED)

ANGLEŠKA
PISATELJICA
(RANDELL)

SLO,
POŽELENJE

KOS DEBLA
ZA SEKANJE
PANČEVO

STROKOVNJAK
ZA SPELEOLOGIJO

KANADSKA
IGRALKA
(OLIVEIRA)

NINA
TUCKER

TADEJ
DOLINAR

NEKD. DANSKI NOGOM.
(SOREN)

MESTO V
TURČIJI

UVODNI
DEL, UVOD

NORVEŠKA
GLASBENA
SKUPINA

VRŠILEC
DOLŽNOSTI

POSEBNA
BRITANSKA
VOJAŠKA
ENOTA

SLOVO,
POSLAVLJANJE

KINEMATOGRAF

IGOR
KRŠINAR

POKRAJINA
V SRBIJI

ITALIJANSKA
MULTINACIONALNA
NAFTNA
DRUŽBA

PROSTOR
ZA PREOBLAČENJE

JED
AZIJCEV

MLAKA,
LUŽA

IZVIR,
KJER SE
VSE ZAČNE

KAR POLETI,
POLET

GLAVNO
MESTO
LATVIJE

ŠTEVILO
3,1415

PETER
ANDRE

RIMSKI
CESAR
(GAJ JULIJ)

ČEŠKO
UNIVER.
MESTO

ELEMENT
CL

CENE
IVANC

DEL
OGIBANJA
(IZOGIB)

MESTO NA
PORTUGALSKEM

MEDN. TRG.
SPORAZUM
GRŠKI
OTOK

JANEZ
CELARC

DOMENA
ZA
SLOVENIJO
IRSKA
(ORIGINALNO)
JIMMY
(KRAJŠE)

PRILJUBLJENA
ALKOHOLNA
PIJAČA

PRIPADNIK
VOJSKE

ZADNJA
PLAT

ALENKA
BRATUŠEK

ŠPANSKA
ZGODOVINSKA DRAMA

SLOVENSKI
IZBOR ZA
EVROVIZIJO

OČE

AGORA – španska zgodovinska drama, AKČIN – mesto v Turčiji, ALET – reka v Franciji, LIJO – mesto na Portugalskem, LONIS – grški slikar Lonis Skiadas,
LUISA – kanadska igralka Oliveira, OKKADU – indijski akcijski film, RUTH – angleška pisateljica Ruth Randell, SAKEL – avstrijski psiholog Manfred Sakel,
TTIP – mednarodni trgovinski sporazum med EU in ZDA

Nagradna križanka

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu
pošljite gesla (zasenčena polja) in svoj
naslov do 15. avgusta 2017 na naslov: Sintal,
Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov sintalcek@sintal.si. Med
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/
co praktične nagrade, njegovo/njeno ime pa
bomo objavili v prihodnji številki.
Rešitev iz prejšnje številke je: pretočni rentgen, gašenje, varovanje bank, termični kabel.
Nagrajenec je Darjan Drobne, Štore. Nagrado
prejmete po pošti. Čestitamo!

Ljubljanska intervencija je spomladi pridobila okolju
prijaznejši avtomobil. Poganja ga namreč metan.
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novičke iz sintala
Direktorica Sintala Eko
Lidija Pilko in direktor
FIT varovanja Andrej
Pilko sta Abrahama
pozdravila z nasmeškom
in v družbi sodelavcev
praznovala sto
lepih let.
Čestitamo naši
sodelavki Magdi
Podvratnik iz
računovodstva,
ki je praznovala
okroglih 60 let.

K našemu tehniku
s Koroške Davidu
Skornšku in
njegovi partnerki,
je konec marca
na obisk prišla
štorklja. Prinesla
je malega Aleksa.

Jan
Karažinec,
varnostni
tehnik iz
Maribora, in
njegovo dekle
Arijana sta v
maju dobila
sina Žana.
Čestitamo!

Čestitamo!

Želimo vam obilo poletnih užitkov!
Delite z nami svoje poletne dogodivščine na Facebook
profilu Sintal - Vaša varnost je naša skrb ali po e-pošti
na sintalcek@sintal.si. Razdelili bomo lepe nagrade :)
Vaš Sintal
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Brez
čakalnih
vrst
in z zagotovljenim
parkirnim prostorom
Specialistične preglede na ZVD opravljajo vrhunski
strokovnjaki s pomočjo najsodobnejše diagnostične
tehnologije. Skladno z napredki v medicini neprestano
nadgrajujemo naše storitve in v široko paleto pregledov,
ki jih izvajamo, dodajamo nove.
kardiologija | ortopedija | angiologija | oftalmologija
| nevrologija | onkologija diagnostika z ultrazvokom
| psihiatrija | ginekologija | nutricionistika | novo:
ambulanta za gastroenterologijo (gastroskopija,
kolonoskopija) | novo: merjenje kostne gostote
| novo: računalniška tomografija
Najsodobnejša medicinska oprema nam omogoča
natančno, neboleče in neškodljivo pregledovanje.
Rezultati večine preiskav so znani še isti dan.
ZVD. Specialistične preiskave brez čakalnih vrst
in z zagotovljenim parkirnim prostorom.
Smo ustanova z več kot polstoletno tradicijo. Ves čas načrtno
vlagamo v znanje, razvoj in sodobne tehnologije. Tako danes - edini
v Sloveniji - nudimo celovito paleto storitev s področij medicine
dela, medicine športa, varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanja
zdravega okolja.

ZVD Zavod za varstvo
pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si
www.zvd.si

55 let

