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Povzetek – Glavne ugotovitve raziskave 

• Delo od kjerkoli in kadarkoli postaja trend tudi v Sloveniji, ključen je enostaven 

dostop do podatkov 

• Manjša podjetja imajo prednost zaradi agilnosti 

• Podjetja bi morala več nameniti usposabljanju zaposlenih 

• Mlajša generacija (18-34 let) bolj uporablja storitve v oblaku, je bolj kritična 

glede investicij v IT in je tudi bolj optimistična glede gospodarskih obetov 

• Uporabniki so prepričani, da tehnologija pozitivno vpliva na odnose s 

strankami, na njihovo zmožnost odločanja in igra ključno vlogo pri izboljšanju 

poslovnih procesov in njihove učinkovitosti  

• Večina zaposlenih meni, da je digitalna tehnologija pozitivno vplivala na 

številna področja njihovega dela 

• Iskanje novih strank velja za največji zunanji izziv 





Produktivnost v digitalni dobi 



Ali si predstavljate? 



Microsoft Slovenija 
 
 
 
 









Elektronska pošta 

Spletni 

sestankovanje 

Spletno deljenje 

in oblikovanje, 

dokumentov 

Finančno 

podprt SLA Tehnična 

podpora 

Privatna 

socialna 

omrežja 

Plus 

- Office Namizne aplikacije 

- Office Mobile 

- Office Online 



Profesionalna in „pametna“ rešitev za e-pošto 

Ne spreglejte pomembnih sporočil “pameten inbox“ 

Enostavno pošiljanje dokumentov - „pametne priponke“  

Izpostavite pomembne zadeve – „@mentions“ 

Uporabite distribucijske sezname 

Sinhronizacija s katerokoli napravo 

Uporabniška izkušnja 

 

50GB poštni predal 

Skupna raba koledarjev 

Skupni imeniki 

Anti-spam in protivirusna zaščita 

 









„Collaboration is now 
how work gets done“ 
Zaposleni sodelujejo med seboj 2x več kot so pred 5 leti.  

2011 2016 

Geografska razpršenost 
 

Sodelovanje znotraj ekipe in 

eksternimi kontakti 
 

Prepletanje različnih generacij 



Soustvarjanje dokumentov v realnem času v poznanih Office 
aplikacijah 

Shranjujte, sinhronizirajte in delite dokumente znotraj vaše 
organizacije kot tudi zunaj nje 

Poiščite želeno vsebino na katerikoli napravi  

Verzioniranje dokumentov 

Spremljajte komentarje povezane s soustvarjanjem vaših dokumentov 
tudi takrat, ko ste na poti  

 

1TB prostora za shranjevanje na uporabnika 

Varnostno kopiranje vaših dokumentov 

 

 

 

 

 

Ustvarjajte, delite in učinkovito iščite dokumente 







Produktivni kjerkoli že ste 

Uporabljajte Word, Excel, PowerPoint, Outlook popolnoma prilagojene za 
vaš pametni telefon ali tablico  

Nadaljujte delo tam, kjer ste ga zaključili v pisarni (sinhronizacija) 

Dostopajte do vaših dokumentov kjerkoli in kadarkoli 

Izkoristite poznano uporabniško izkušnjo na katerikoli napravi 

Integracija s 3rd party aplikacijami (dropbox) 

Dostop do podatkov preko XY računalnika, preko spletnega vmesnika 



Digitalni rokovnik - OneNote 






