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Kdo krade čas vašemu IT-ju?

Vprašanje, ki je povezano z razvojem poslovanja, razvojem informacijskega 

okolja in varnosti ter poslovnim rezultatom.

Podjetje mora učinkovito in varčno porabljati 

sredstva, namenjena IT-ju.

Hiter tehnološki razvoj zahteva vedno večja 

vlaganja v nove tehnologije. 
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Trije pomembni koraki podjetij kot priprava na spremembe v 

poslovnem okolju

1. Odplačati ali prestrukturirati dolgoročne investicije v IT.

2. Ovrednotiti stroške, povezane z IT-podpornimi službami.

3. Modernizirati načine izvajanja IT-storitev (kako in kje).

Poseben poudarek pri analizi: 

IT stroški, ki so nujno potrebni za poslovanje, ne vplivajo pa neposredno na poslovni 

rezultat.
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Z razvojem tehnologije se spreminja in dopolnjuje tudi vloga IT-

strokovnjakov

Vodja IT

Razvoj infrastrukture 

Dizajn in razvoj

Testiranje

Omogočanje storitev

Service Desk / 
Tehnična podpora

Upravljanje s procesi

Podpora sistemov

Sistemski 
administratorji

Mrežni administratorji

Podpora rešitvam / 
aplikacijami

Informacijska varnost
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Tehnična uporabniška podpora (Service Desk)

Napredna tehnična podpora 
za specialne rešitve

Enostavna in ponavljajoča opravila 
podpore

Samopomoč

Porabljen čas / 

incident
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Obremenjenost IT-oddelkov in pomanjkanje kadrov

Obremenjenost IT-oddelkov

• Delo od doma je v obdobju covid-19 povzročilo precejšnjo dodatno obremenitev IT-oddelkov 

in podpornih služb. 

Pomanjkanje IT-strokovnjakov

• 69 % slovenskih podjetij ima težave s pridobivanjem IKT-strokovnjakov (EU: 55 %). 

Vir: Eurostat.



Porabljajmo omejene vire na učinkovit način

1. Vedno večja kompleksnost IT-ja in 

obremenjenost izvajalcev.

2. Ponavljajoče se naloge, ki jemljejo 

dragocen čas.

3. Različni načini dela.

4. Pomanjkanje IT-strokovnjakov in nove 

vloge strokovnjakov.

______________________________

Razbremenite svoje IT-strokovnjake in 

računalniško podporo prepustite nam, vi pa se 

osredotočite na posel.
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Cigaletova 15

1000 Ljubljana 
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E: info@telekom.si
Sledite nam:

Hvala.
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