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Pri takšnem številu in geografsko razpršenih lokacijah, kot jih ima 

Pošta Slovenije, je potrebno informacijski sistem graditi sistematsko 

in premišljeno. 

 

Da bi informacijski sistem kar najbolje izpolnjeval vse poslovne 

potrebe ob najnižjih možnih stroških lastništva in večno omejenemu 

številu usposobljenega kadra, smo v Področju informacijske 

tehnologije posvetili veliko pozornosti standardizaciji in 

priporočilom. Samo homogena informacijska strojna in programska 

infrastruktura zagotavlja tudi najvišjo stopnjo razpoložljivosti 

storitev, ki jih zagotavlja Področje informacijske tehnologije. 

 

Na tak način deluje Področje informacijske tehnologije vse od 

svojega nastanka, ko so bili postavljeni prvi standardi, vendar pa je 

zaradi hitrega razvoja le-te potrebno nenehno prilagajati. 

 

Za v nadaljevanju podane standarde Področje informacijske 

tehnologije nudi vso podporo, ima ustrezen kader, ki se izobražuje 

in ima ustrezna znanja ter zagotavlja  urejeno in ustrezno 

vzdrževanje na vseh nivojih. 

 

Programska oprema je skoraj izključno oprema principala Microsoft 

s katerim imamo sklenjen tudi t.i. Enterprise Agreement, kar 

zagotavlja takojšnjo možnost uporab novih različic in nižje stroške 

licenciranja, ali pa se tesno navezuje na vitalne dele programske 

infrastrukture, kot je SQL ali Active Directory 

 

 

 

STANDARDI in PRIPOROČILA 

 

 

Za delovanje sistemske programske in aplikativne opreme v SI 

uporabljamo naslednjo strežniško arhitekturo: 

 

- x86 intel platformo 

- x64 intel platformo 

in za zahtevnejše potrebe 

- i64 itanium platformo 

 

Število in hitrosti CPU, količina delovnega pomnilnika, hitrost vodil, 

količina diskovnih kapacitet so odvisna od potreb in trenutnih 

tehnoloških zmožnosti. 

 

 

SPLOŠNO 

STREŽNIŠKA STROJNA 

OPREMA 
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Za delovanje uporabniške programske in aplikativne opreme v SI 

uporabljamo naslednjo uporabniško strojno arhitekturo: 

 

- x86 intel platformo za delovne postaje in prenosnike 

- x64 intel platformo za delovne postaje in prenosnike 

- x86 intel platformo za tanke odjemalce 

 

Število in hitrosti CPU, količina delovnega pomnilnika, hitrost vodil, 

količina diskovnih kapacitet so odvisna od potreb in trenutnih 

tehnoloških zmožnosti. 

 

Opomba: glej pravilnik za dodeljevanje uporabniškega HW 

 

Za delovanje uporabniške programske in aplikativne opreme na 

mobilnem (terenskem) področju v PIT podpiramo tablične 

računalnike z lastnostmi: 

  

- tablični računalniki velikosti 7'' - 11''  

- operacijski sistem MS Windows 8 ali novejši 

- vsaj Atom ali i3 CPU 

- vsaj 64GB prostora 

- vsaj en USB vmesnik 

- SD razširitveno mesto 

 

 

Splošno velja, da Področje informacijske tehnologije prvenstveno 

zagotavlja uporabo in podporo za najnovejše različice sistemske 

strežniške in uporabniške programske opreme. Zaradi specifike 

posameznih programskih rešitev  in periodičnega posodabljanja 

programske, pa zagotavljamo delovanje, podporo in nameščanje 

programskih rešitev praviloma tudi še za eno (in v izjemnih primerih 

za dve) starejšo verzijo od trenutno aktualne. 

 

 

Za delovanje ostale sistemske programske opreme v SI trenutno še 

uporabljamo naslednjo osnovno platformo: 

 

- Microsoft Windows Server Std ali Ent. 2008 R2 

- (velja za tudi za Itanium strežnike) 

- Microsoft Windows Server 2012 

 

 

Izbira standardne ali enterprise (ali Datacenter) različice je odvisna 

od aplikacije, orodja, potrebe po virih ali »failover« postavitvi. 

 

UPORABNIŠKA STROJNA 

OPREMA 

STREŽNIŠKA PROGRAMSKA 

OPREMA - OS 

PROGRAMSKA OPREMA - 

SPLOŠNO 

TABLIČNI RAČUNALNIKI 
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Ob pridobitvi nove sistemske aplikativne opreme pa je potrebno 

zahtevati kompatibilnost in ustrezno delovanje na Windows 2008 R2 

različici in tudi na različici Windows Server 2012 Datacenter. 

 

 

 

Za skladiščenje in obdelovanje podatkov v Pošti Slovenije 

uporabljamo in podpiramo: 

 

- Microsoft SQL Server 32bit ali 64 bit (trenutno v. 2008R2 

in 2012) 

 

 

Izbira standardne ali enterprise različice je odvisna od potrebe po 

virih ali »failover« postavitvi. 

 

 

 

 

Za zagotavljanje poslovnih servisov v Pošti Slovenije uporabljamo 

širšo paleto Microsoft orodij (aktualnih ali -1 verzij) kot so: 

 

- Microsoft Active Directory 

- Microsoft Exchange 

- Microsoft HIS 

- Microsoft SharePoint Server 

- Microsoft Project Server 

- Microsoft IIS (spletne aplikacije) 

- Microsoft Terminal Services 

- Microsoft System Center 

- Microsoft TMG 

- Microsoft CRM 

- Microsoft FIM 

- itd 

 

 

 

Za virtualizacijo sistemov se v Pošti Slovenije uporablja:: 

 

- MS Hyper-V 

 

 

 

Za zagotavljanje poslovnih servisov v Pošti Slovenije uporabljamo 

tudi naslednja orodja: 

 

- MS Remote App 

PODATKOVNE BAZE 

SISTEMSKA PROGRAMSKA 

OPREMA 

POSLOVNA PROGRAMSKA 

OPREMA 

VIRTUALNO OKOLJE 
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- MS Terminal Services 

- Scala (ERP) 

- MAOP (kadri, plače, OS) 

 

 

Za razvoj programske opreme znotraj hiše kot tudi pri zunanjih izvajalcih 

pogojujemo (outsource): 

 

- Microsoft Visual Studio 

- Microsoft TFS 

- Microsoft .NET 

 

 

Za uporabo uporabniških aplikacij trenutno zagotavljamo aktualne 

verzije OS (in -1 verzija), trenutno pa: 

 

- Microsoft Windows 7 / 64bit 

- Windows 8 / 64 bit  

- Windows 8.1 / 64 bit 

 

Ob pridobitvi nove uporabniške aplikativne opreme pa je potrebno 

zahtevati kompatibilnost in ustrezno delovanje na Windows 7 in 

Windows 8 64 bitni različici in delovanje v terminalskem okolju 

(Windows 2008R2/2012) 

 

 

 

Za pisarniško poslovanje prav tako zagotavljamo, vzdržujemo in 

upravljamo Microsoft programsko opremo (aktualnih ali -1 verzij) 

kot je: 

 

- Microsoft Office 

- Microsoft Visio 

- Microsoft Project 

- Microsoft Outlook 

- Microsoft System Center 

- itd 

Za posebne potrebe in namene podpiramo še ostalo uslužnostno 

programsko opremo, ki teče na MS platformi, kot je npr.: AutoCAD, 

CorelDraw. 

 

 

 

 

 

 

RAZVOJNA ORODJA 

UPORABNIŠKA SISTEMSKA 

PROGRAMSKA OPREMA 

UPORABNIŠKA 

USLUŽNOSTNA 

PROGRAMSKA OPREMA 
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Za implementacijo novih rešitev ali programske opreme je nujno 

potrebno da se le-ta: 

 

 

- integrira v obstoječo (opisano) strojno in programsko 

shemo 

- naveže na Active Directory 

- zagotavlja »single sign-on« 

- uporablja Microsoft SQL podatkovno bazo (če za svoje 

delovanje potrebuje bazo) 

- deluje tudi v terminalskem načinu (v kolikor je orodje ali 

aplikacija namenjena poslovnim uporabnikom – 

uporabniki na PE in PLC ter upravi in ni web aplikacija) 

- v kolikor je aplikacija namenjena tudi kot spletna storitev, 

da je ustrezno arhitekturno po nivojih ločena. To pomeni, 

da lahko predstavitveni del (web) deluje samostojno v 

perimetru varnostnih zaščit Pošte Slovenije in da je 

podatkovna baza lahko locirana ločeno in neodvisno od 

aplikacije 

- je za implementacijo v produkciji pripravljen namestitveni 

paket tako za samo inštalacijo programske kode, 

namestitev potrebnih servisev, sistemskih spremenljivk, 

direktorijske strukture, ipd, kakor tudi za deinštalacijo 

- da so pripravljena sistemska navodila in izdelana 

natančna arhitekturna slika končne postavitve, vključno z 

vsemi sistemskimi zahtevami. 

- da so pripravljena inštalacijska navodila 

- da so pripravljena uporabniška navodila 

- da je znan obseg implementacije (količina uporabnikov, 

minimalne zahteve za delovanje, količina generiranih 

podatkov na enoto časa, potrebna retenzija podatkov, 

zahteva za varnostno kopiranje, definiran »mrtvi čas« (to 

je čas v katerem je možno, da se na aplikaciji oz. okolju 

izvajajo redna vzdrževalna dela), ) z namenom ugotovitve 

vpliva na IS Pošte Slovenije 

- da je za rešitev jasno opredeljeno vzdrževanje in 

zagotavljanje popravkov ter novih verzij za nove OS 

- da se (če je le možno) ob nakupu pogojuje prevzem 

izvorne kode aplikacije 

- v primeru odstopanja neke rešitve od zapisanih 

standardov in  ob dejstvu da na trgu ni primerljive 

alternativne rešitve, mora dobavitelj oz. izvajalec opraviti 

tudi vse potrebne prilagoditve na IS Pošte Slovenije v 

smislu izmenjave podatkov in dokumentov. 

NOVE REŠITVE IN APLIKACIJE 
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Če se bo spletna aplikacija uporabljamo v UPO mora izpolnjevati 

naslednje pogoje: 

 

Rešitev mora imeti vgrajene sodobne informacijske varnostne 

mehanizme, uporaba protokolov SSL in https. 

Uporablja se lahko največ TLS 1.0. 

Poštne poslovalnice nimajo prostega dostopa do interneta, izjema 

so aplikacije, ki jih Pošta Slovenije uporablja pri izvajanju svojih 

storitev (dodana bo tudi za to novo aplikacijo). 

Operacijski sistem - OS na poslovalnicah je Windows Vista SP2. 

Kot brskalnik se uporablja MS Internet explorer 9. 

Monitorji so 17 palčni ločljivosti 1280x1024. 

Delovna mesta – poštna okenca delujejo v t.i. kiosk načinu. 

Uporabniki nimajo dostopa do namizja in nimajo opravilne vrstice.  

Ob zagonu oz. domenski prijavi v sistem, se uporabniku požene 

naša edina aplikacija na poštnem okencu (imenujemo jo UPO –

Univerzalno poštno okence). 

Minimalna pasovna širina je omejena na 1Mbps. 

Prijava uporabnikov: v UPO se prijava izvede samodejno pri zagonu 

aplikacij iz uporabniškega vmesnika UPO.  

Na podlagi prijavljene pošte v aplikaciji UPO, se iz baze prebereta 

ustrezno uporabniško ime in geslo in se izvede avtomatična prijava 

(submit form). Za takšen način je potrebno, da so kontrole ustrezno 

označene  (npr. <input type="text" name="username" value="" 

id="loginUser"/> ). 

Zaradi podpore starejših brskalnikov (IE9) naj bodo strani zgrajene iz 

čim bolj enostavnega html, brez Jave, naprednejših kontrol, ipd. 

Morebitno tiskanje se naj izvaja preko pdf formata ali pa kar čisti 

html.  

Pri izhodu iz aplikacije mora biti možnost identifikacije, da je proces 

zaključen in skupne vrednosti v UPO (npr.: <td 

id=«totalAmout«>23,99</td>). 

Aplikacija ne sme vsebovati pojavnih oken. 

Zaradi omejene pasovne širine se je potrebno izogibati prenosu 

večjih količin podatkov. 

 

 
 

SPLETNA APLIKACIJA V UPO 
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Za povezovanje mrežnih objektov se v celoti in na vseh segmentih 

uporabljajo : 
 

- Cisco stikala 

- Cisco usmerjevalniki 

- Cisco varnostne naprave (PIX, ASA, IDS, IPS) 

- Cisco DWDM 

- itd  

 

 

 

Vsakršno odstopanje od navedenega pomeni, da Področje 

informacijske tehnologije v trenutnih kadrovskih okvirjih ne more 

nuditi ustrezne podpore, da nima ustrezne strojne opreme, da nima 

izšolanega kadra za druge platforme kot je Unix ali Linux, da nima 

znanja o drugih podatkovnih bazah kot je Oracle, DB2, Ingres, itd. Za 

vse pravkar našteto tudi ni urejeno vzdrževanje. 

To pomeni neprimerno višje stroške, pod vprašaj pa se postavlja tudi 

ustrezen nivo razpoložljivosti in delovanja rešitve. 

 

 

 

Pripravil: 

Smiljan Švarc 

KOMUNIKACIJSKA  OPREMA 


