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Vsebina 

• O IKT horizontalni mreži

• Ključne načrtovane aktivnosti 

• „Iniciative“ za digitalizacijo gospodarstva

• Vsebine za sodelovanje s SRIP-i skozi primere



Vizija IKT horizontalne mreže 

Dolgoročno vzpostaviti osrednjo operativno 
podporno vlogo gospodarstva v Sloveniji, ki z 
digitalnimi znanji,  tehnologijami in aktivnostmi 

odločilno pomaga pri celoviti digitalni preobrazbi 
slovenskih podjetij za uspešen izvoz izdelkov, 
storitev in poslovnih modelov z visoko dodano 

vrednostjo. 



Načrtovane aktivnosti IKT HM

• Networking in promocija članov

• Internacionalizacija

• Razvoj kadrov 

• Povezovanje s SRIP-i in spajanje 
domenskih znanj z znanji IKT Hm za 
ustvarjanje novih tržnih priložnosti

„Open innovation“



Zakaj digitalizacija, digitalna 
transformacija  

• Podjetja, ki imajo visoko digitalno zrelost, dosegajo do 25% 
višjo profitabilnost 

• Poslovni cikli se skrajšujejo (7 years)

• Tehnološka disrupcija spreminja naše navade, način dela, 
komunikacijo 

• Kupci postajajo digitalni, njihove potrebe se spreminjajo 

• Konkurenca preizkuša nove poslovne modele, v našo branžo 
vstopajo novi igralci s koncepti digitalne ekonomije 



Zmožnosti tehnologij danes…



Fokusna področja IKT horizontalne 
mreže 

Poslovna 
znanja 

Branžna 
problem

atika 

SRIP-i in 
Akcijski 
načrti

Cca. 140 članov (podjetja, fakultete, inštituti)



Trije „produkti“ za digitalni razvoj 
gospodarstva

• Digital Innovation Hub Slovenia 
• Center za digitalno transformacijo, namenjen 

digitalnemu inoviranju in povezovanju

• IKT platforma za pametna okolja
• Odprta in standardna tehnološka platforma za 

integracijo storitev 

• Center kibernetske varnosti
• Nosilec zagotavljanja varnosti in zasebnosti pri 

uvajanju digitalizacije



Digital Innovation Hub Slovenia 
(v ustanavljanju)

• Odprto inoviranje v 
povezovanju poslovnega in 
digitalnega sveta

• Poslovno eksperimentiranje 
in prototipiranje 

• Oblikovanje sodobne izkušnje 
digitalnega kupca / uporabnika 

(Customer eXperience)

Digitalno inovacijsko stičišče različnih deležnikov

Ustvarjanje in povezovanje znanj, kompetenc in storitev za 
podporo digitalni transformaciji slovenskega gospodarstva



Digitalna transformacija 

• razumevanje digitalnega kupca

• razvoj digitalnih kompetenc in digitalne kulture

• oblikovanje sodobne uporabniške izkušnje

• inoviranje izdelkov in storitev 

• inoviranju strategij, digitalnih poslovnih modelov

• prenova oz. oblikovanju procesov na način, da kar najbolje 
podpremo spremembe in agilnost poslovanja 

• okolja za tehnično pilotiranje in poslovno eksperimentiranje 

• digitalne strategije  



Internet stvari 

• IoT naprave, senzorji, integracija v platforme

• IoT rešitve za različna domenska področja

• Profesionalna usposabljanja

• Prototipiranje, ustvarjalni laboratoriji

• Komunikacijske rešitve za IoT

• IoT poslovni modeli



Lokacijske storitve (GIS-T)

• Znanja, izkušnje in tehnologije za uporabo lokacijskih 
podatkov in lokacijskih storitev,

• Lokacijske komponente pri pozicioniranju v prostor, 
prostorski analitiki, navigacijskih storitvah, spletni 
kartografiji, upravljanju procesov, napovedovanju stanj 
v bodočnosti, optimizacijskih algoritmih, itd. 

• Izboljšanje lastnih izdelkov, storitev ter procesov in 
procesov s partnerji in kupci za oblikovanje novih 
poslovnih modelov ter večje zadovoljstvo strank 



Internet storitev

• Storitve v spletu, ki jih lahko uporabimo kadarkoli in od 
koderkoli,

• Rešitve, izobraževanja in prenos znanja s področja 
digitalnih platform in storitev,

• „Cloud-native“ arhitekture, mikrostoritve, razvoj API-jev, 

• Razvoj uporabniških vmesnikov, integracije, itd. 



HPC in BigData

• Visoko zmogljivo procesiranje (velike količine 
podatkov, simulacije, raziskave & razvoj …)

• Najsodobnejša HPC infrastruktura + storitve za 
optimalno možnosti uporabe 

• Analitika podatkov 

• Prediktivna analitika 



Kibernetska varnost

• Enostavni gradniki, ki podpirajo najsodobnejše varnostne 
standarde,

• Orodja za spremljanje in nadzor dogodkov v informacijskih 
sistemih, 

• Analitika dogodkov z namenom zaznavanja groženj in 
anomalij,

• Izobraževanje



Celovit primer (iz druge branže)

• Rolls Royce –
proizvajalec letalskih motorjev 

• Kaj je bil problem proizvajalca letalskih motorjev? 

• Kaj je (bil) problem kupcev letal (strank) ?

• „Letalski motor“ kot storitev

• Nov poslovni model zajema: 
• Digitalizacijo letalskih motorjev 

• Povezovanje senzorjev iz motorjev in lokacijskih 
podatkov / prenos in zbiranje podatkov on-line

• Digitalizirani nadzorni center 

• Analitika podatkov

• Prediktivna analitika / napovedovanje

• Optimizacija delovanja motorjev, letala, …  

• …

• Boljša izkušnja in zadovoljstvo strank (CX)

• Večja konkurenčnost in profitabilnost proizvajalca  





Hvala za pozornost


