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September 2006:

Obst stanje (strojna in programska oprema):Obst. stanje (strojna in programska oprema):
• 50 namiznih računalnikov in 5 prenosnikov (OS: WINDOWS 98 ali

WINDOWS XP prof., MS OFFICE 2000, XP in 2003 prof., LotusNotes
(e‐pošta in dokumentni sistem), SOPHOS, KVM finančna aplikacija in(e pošta in dokumentni sistem), SOPHOS, KVM finančna aplikacija in
ostalo….,

• 15 tiskalnikov,
• 1 Netware 6.5 strežnik (datotečni sistem),( ),
• 1 Domino strežnik za delovanje LotusNotes‐a,
• internetna povezava preko HKOM‐a.



September 2006:

Obst stanje (uporabniki):Obst. stanje (uporabniki):
• nestandardno okolje različno naloženih delovnih postaj…,
• distribucija popravkov ni vselej avtomatična,
• uporabniški profili (uporabniki se prijavljajo na različne delovneuporabniški profili (uporabniki se prijavljajo na različne delovne 

postaje, na teh postajah obstajajo samo lokalni profili hranjeni na 
lokalnih diskih za dostop do datotečnega sistema pa uporabljajo 
Novell odjemalce za dostop do Netware 6.5 strežnika),j p ),

• ob prehodu zaposlenega na nov računalnik se ne prestavi vseh 
dokumentov,

• vsak uporabnik ima na svoji delovni postaji administratorske 
pravice…

I d j bil t ž išk b i č l išk žj



April 2016:

Obst stanje (strojna in programska oprema):Obst. stanje (strojna in programska oprema):
• 55 namiznih računalnikov in 10 prenosnikov (OS: WINDOWS 7 prof.,

MS OFFICE 2013, ODOS (dokumentni sistem), KRONOS, CADIS
(finančna aplikacija), PISO in ostale spletne aplikacije…,(finančna aplikacija), PISO in ostale spletne aplikacije…,

• 1 podatkovni strežnik (WINDOWS SERVER 2008)
• 1 strežnik za arhiviranje (WINDOWS SERVER 2008R2 + Microsoft

System Center 2012 R2 Data Protection Manager), arhiviranje sey g ), j
izvaja 3x dnevno na zunanje diskovno polje, ter 1x mesečno na
tračno enoto,

• 1 HYPER‐V strežnik (WINDOWS SERVER 2008R2 Enterprise) na tem
strežniku deluje 8 virtualk in sicer:



• IIS strežnik (WINDOWS SERVER 2008R2) za delovenje ODOS‐a in
Shareponit 2010 Foudation,

• EXCHANGE strežnik (WINDOWS SERVER 2008R2 + EXCHANGE 2010)EXCHANGE strežnik (WINDOWS SERVER 2008R2 + EXCHANGE 2010)
• SQL strežnik (WINDOWS SERVER 2008R2 + SQL 2008 R2)
• UAG strežnik (WINDOWS SERVER 2008R2 + Forefront Unifed Access

Gateway 2010) deluje kot varna vstopna točka za dostop do e‐pošte,Gateway 2010) deluje kot varna vstopna točka za dostop do e pošte,
dokumentov in Odos‐a iz zunanjih lokacij,

• OTP server (WINDOWS SERVER 2012R2 + Swivel OTP) za delovanje
rešitve one time password, katera nam zagotavlja dvonivojskop , g j j
avtentikacijo za prijavo na portal.brezice.si…,

• terminalski strežnik (WINDOWS SERVER 2012R2)
• SCCM strežnik (WINDOWS SERVER 2012R2 + System Center

Configuration Manager) za centralno upravljanje uporabniškega
okolja (nameščanje OS, aplikacij, oddaljena pomoč, posodobitve…),
DC t ž ik (WINDOWS SERVER 2008R2) d ki k t l



• internetna povezava preko HKOM‐a,
• WiFi znotraj stavbe (deluje na ločenem omrežju in internetni 

povezavi)povezavi).



April 2014:

Obst stanje (uporabniki):Obst. stanje (uporabniki):
• enotno in varno uporabniško okolje,
• vsi dokumenti uporabnikov se nahajajo na strežniku,
• ažurno in načrtovano posodabljanje delovnih postaj,ažurno in načrtovano posodabljanje delovnih postaj,
• neodvisnost delovnega mesta od posamezne delovne postaje,
• omejeni uporabniški računi,
• hitrejša odprava napak,j p p ,
• večja varnost okolja in dokumentov,
• …



Sedanjost / prihodnost:

• dodatni HYPER‐V strežnikdodatni HYPER‐V strežnik,
• nadgradnja delovnih postaj na WINDOWS 10 prof. + OFFICE 2016,
• prehod na storitve Office 365,
• ……



HVALA ZA VAŠO POZORNOST
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