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Internet umira, je zapisal profesor Lawrence Lessig, pisec odmevnih knjig o
spletnem pravu, ekspertna priča v procesu proti Microsoftu in znani ameri-
ški zagovornik spletnih svoboščin. Ne internet kot tak, ogrožen je internet
kot nevtralna platforma, na kateri cveti inovacija, znanje pa postaja široko

dostopna dobrina. Umiranje te razsežnosti interneta, pravi Lessig, povzročajo
korporativni »dinozavri«, ki lahko s svobodno informacijo največ izgubijo,
zato pod krinko varstva intelektualnih pravic omejujejo vse oblike svobode
izražanja, ki lahko postanejo njihova konkurenca. Hkrati pa z lobiranjem
koncentrirajo svoja lastništva in s tem vplivajo na infrastrukturo, vsebino in
smernice tehnološkega razvoja. Ko se bodo vse pomembne plasti svetovnega
spleta znašle v rokah nekaj korporacij, brez obveznosti do spoštovanja načel
nevtralnosti ali odprtosti, bo starega interneta konec. Postal bo le še en kanal v
rokah velikega kapitala, na katerega bodo imeli uporabniki šemanj vpliva, kot
ga imajo na časopise pisci pisem bralcev.
Lessigov pesimizem napajajo dogodki iz ameriške telekomunikacijske zgo-

dovine in globok dvom v vedno nove deregulacijske ukrepe. Leta 1996 je bil v
ZDA sprejet zakon o telekomunikacijah, ki ga je tedanji predsednik Bill Clin-
ton pospremil z vedrimi napovedmi, da bo odprava nekaterih lastniških ome-
jitev pozitivno vplivala na ameriški telekomunikacijski trg in medijski plurali-
zem. Zgodilo se je nasprotno. Po sprejetju zakona se je odvilo čez 12.000 ra-
zličnih prevzemov, združitev in ostalih oblik gospodarskega povezovanja, ki
so opustošili ameriško medijsko pokrajino in pahnili večino vseh medijskih
glasov v okrilje šestih velikih korporacij. Lessig se boji, da se internetu obeta
nekaj podobnega. Predsednik ameriškega zveznega urada za telekomunikaci-
je (FCC) Michael Powell, sin bolj znanega Colina Powella, zadnje čase vneto
zagovarja izključitev kabelskih, podatkovnih in telefonskih omrežij iz medij-
ske zakonodaje ter s tem odpravo vseh obstoječih lastniških in vsebinskih ome-
jitev. Njegovi argumenti so bili enaki tistim, ki jih radi navajajo tiskovni pred-
stavniki telekomov in lastnikov kabelskih omrežij, kar ne preseneča, saj naj bi
telekomunikacijska podjetja uslužbencem FCC v zadnjih letih sponzorirala
čez 2500 »izobraževalnih ekskurzij«.
Lessig ne verjame, da bi se lahko ti lastniki, osvobojeni vseh omejitev, uprli

skušnjavam, ki jih prinašamoč. Njihova prva obveznost so dobički delničarjev
in ne javni interes. Če pomeni izvrševanje teh obveznosti vgradnjo tehnologij
za omejevanje dostopa »neustreznim« uporabnikom in izključevanje »nepri-
mernih« vsebin, pa tudi tožbe razvijalcev konkurenčnih tehnologij, glede tega
ne bo nobenih pomislekov. Prav takomeni, da je treba zelo previdno poslušati
govore o tržni svobodi in se vprašati, za koga velja ta svoboda in kdo s to svo-
bodo pridobi. Kaj pridobi uporabnik, če ta svoboda pomeni svobodo korpo-
racij pri ustanavljanju in nakupu vedno novih medijskih ali internetnih podje-

tij? Kaj imajo od take svobode tisti, ki takega kapitala ne premorejo in kdo lah-
ko zagotavlja, da se internetu nemore zgoditi tisto, kar se je zgodilo z ameriško
medijsko pokrajino po letu 1996?
Čeprav Lessig črpa iz ameriškega primera, je njegovo opozarjanje na po-

men nevtralnih platform in umeščanje interneta v širšo medijsko ekonomijo
zanimivo tudi za Slovenijo. Svet elektronskih čudes in pod zemljo skritih ka-
blov ni tako apolitičen, kot se morda zdi. Kako nevtralne so naše gospodarske,
medijske in politične platforme, spoznavamo vsak dan znova, zato je vloga no-
vinarjev kot zagovornikov tovrstnih platform še toliko večja, čeprav se tega ne
zavedamo vedno. Vsakič, ko se zadovoljimo z odgovorom velikega operater-
ja, da lahko vsak »svobodno« postane ponudnik internetnih storitev, ali popu-
stimo retoriki predstavnika velikega časopisa, da lahko nezadovoljni s časopi-
sno ponudbo »svobodno« ustanovijo svoj časopis, in pri tem pozabimo, da za-
stopamo tisto veliko večino, ki si postavitve lastnega omrežja ali ustanovitve
časopisa ne more privoščiti, ter njihove pravice, da so v obstoječih sistemih
enakopravno zastopani, in tako prispevamo k uresničevanju Lessigovih napo-
vedi, to tudi pokažemo. Vsebine in infrastrukture se medtem zlivajo v veliko,
vse težje predstavljivo sliko, na katero je le malokdo pripravljen. Se bo na tej
sliki pokazala podoba nove demokracije ali nesluteno sredstvo nadzora, pa
bomo kmalu videli.
Lenart J. Kučić

Internet bo le še en kanal v rokah velikega kapitala,
na katerega bodo imeli uporabniki še manj vpliva,

kot ga imajo na časopise pisci pisem bralcev.
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Mladina v Južni Koreji nori za igrami
Seul – Manija množičnih turnirjev računalniških iger v Južni Koreji traja že šesto leto, lokalne računalniške mreže pa za-
dnje leto zamenjuje internet. Vse skupaj se je začelo leta 1998, ko je bil v Seulu prvi t. i. turnir v računalniških igračarskih
dvobojih, najprej v legendarni igri starcraft. Zadnji turnir, na katerem je sodelovalo več tisoč igralcev, je bil pred dnevi. Na
fotografiji mladina med igranjem spletnih iger v kiberkavarni v južnokorejskem glavnem mestu. AP

Boj za avtorske pravice unixa

Novell in nemško sodstvo
postavljata na laž SCO

Nadnacionalka Novell je pred dnevi posredovala v javnost podrobnosti iz pogodbe, sklenjene leta 1995, v kateri so
SCO prodali svoj unixov oddelek, niso pa prodali intelektualne lastnine, vezane na unix. SCO so – tako Novell – pro-
dali le pravice do razvoja, prodaje in izdajanja drugotnih unixovih licenc, sami pa so obdržali vse avtorske pravice in
patente, kar potrjujejo javni zapisi v uradu za avtorske pravice in v patentnem uradu. Odgovorni pri Novellu trdijo,
da so se odzvali, ker so prejeli nedavno pismo podjetja SCO za predajo teh avtorskih pravic. Kot je znano, želi SCO
(nekdaj Caldera) s tožbo proti IBM avtorsko zaščititi operacijski sistem unix.

Pri Novellu so potrdili zdajšnjo in
prihodnjo podporo projektom odprte
kode in zavrnili obtožbe SCO, da je
operacijski sistem linux pravzaprav
unixov plagiat. Ker se je SCO samoo-
klical za lastnika unixa, tožil IBM za
avtorske pravice linuxa (IBM je v ra-
zvoj linuxa pred leti vložil milijardo do-
larjev), domnevno zavajal delničarje,

stranke in poslovne partnerje, povrhu
pa še grozil 1500 podjetjem, medijem
in javnosti, je IBM že vložil protitožbo.

Mike Fay, podpredsednik telekomu-
nikacijskega oddelka sistemske skupi-
ne pri IBM, je dejal, da so proučili vse
pogodbe in niso našli nobenega razloga
za prekinitev razvoja in trženja unixo-
vih izdelkov. Poudaril je tudi, da je nji-

hov operacijski sistem aix trenutno naj-
prodornejša unixova različica na trgu.
Uspeh aixa naj bi tudi ovrgel trditve
SCO, da si prizadevajo predvsem ob-
varovati unix pred razvrednotenjem
zaradi nestrokovnih posegov, saj ne-
strokovno ali slabo sestavljen operacij-
ski sistem ne bi mogel biti tako uspe-
šen.

Kampanja, v katero se je zapletla
SCO, je seveda zelo negativno odme-
vala tudi med drugimi razvijalci linuxa.
Ker SCO uporablja nekatere izdelke
združenja razvijalcev linuxa unitedli-
nux, so zaplet komentirali tudi pri
nemškem distributerju in razvijalcu li-
nuxa SuSE. »Čeprav verjamemo, da
SCO ne želi namenoma škodovati ra-

zvoju linuxa, smo razočarani, saj njiho-
va dejanja ne morejo imeti dobrega
vpliva na stranke, poslovne partnerje
in druge člane linuxovske skupnosti,«
je povedal predsednik uprave SuSE
Richard Seibt in dodal, da resno razmi-
šljajo, ali bodo sploh še sodelovali s
skupino SCO.

Če je še pred tedni kazalo, da je tož-

ba SCO sicer sporna, a pravno prav
mogoče utemeljena in lahko pomeni
precedens ter negotovo prihodnost za
odprto kodo, kot je poznana danes, se
je razmerje moči po Novellovi objavi
podrobnosti obrnilo v škodo SCO. Po-
znavalci razmer pa vendarle napove-
dujejo dolgotrajno bitko in opozarjajo
na nedavni članek v NewYork Timesu,
ki je poročal o zaupnem elektronskem
pismu, v katerem je Orlando Ayala, te-
danji direktor Microsoftovega oddelka
za mednarodno trgovino, svetoval svo-
jim nadrejenim, naj tujim vladam po-
nudijo Microsoftove izdelke tudi za-
stonj, da bi le premagali linux. »Proti li-
nuxu ne smemo izgubiti pod nobenim
pogojem,« je zapisal Ayala. Ali kot
meni Michael Gartenberg, razvojni di-
rektor v analitsko-svetovalnem podje-
tju Jupiter research: »Microsoft se po-
časi prebuja in je še kako sposoben
vnesti strah, negotovost in dvom v sku-
pnost uporabnikov linuxa.«
L. J. K.

Manj navdušeni nad Novellovimi
dokazi so pri Microsoftu, saj so v
dokaz, kako zelo spoštujejo
intelektualne pravice, kupili licence
SCO le en delovni dan po objavi
pisma SCO o avtorski zaščiti unixa.

Nemško sodstvo je pred dnevi podjetju SCO sodno prepovedalo trditev, da je
linux nelegalna različica oziroma rezultat predelane domnevno zaščitene
unixove kodo in nemški podružnici prisodili za 250.000 evrov kazni, ker so to
trdili v nedavnem dopisu 1500 podjetjem po vsem svetu – tudi v Nemčiji.

Upravljanje nabave na konferenci
V Portorožu je 114 udeležencev iz 88

podjetij spremljalo 14 predavateljev, ki
so na dvodnevni konferenci predstavili
izkušnje s področja upravljanja nabave.
Jan Bruning, samostojni svetovalec in
sodelavec podjetja Aldata solution, je
med drugim izpostavil dejstvo, da pod-
jetjem pogosto manjka jasno začrtan cilj
pri uvajanju podpore informacijske teh-
nologije – ne samo pri namestitvi reši-
tve, pač pa predvsem pri načrtovanju,
svetovanju in podpori. Pri predavanju
se je naslonil na primera dveh trgovskih
verig,
Royal Ahold in Tesco. V slednjem so iz-
postavili pozornost končnemu kupcu,
odgovornost dobaviteljev za količinsko
in kakovostno pravilnost operacij,
usmerjenost v nabavo, vodeno z osre-
dnjega mesta, standardizacijo transpor-
tnih enot pri prevzemu in odpremi, na-
črtovanje vseh potrebnih zmogljivosti in
zapolnjevanje zalog na vseh ravneh z
enim dotikom (one touch).

Notesniki postajajo XXL
Gericom je mejo velikosti zaslona pri

notesniku potisnil še za stopnjo više.
Oznako masterpiece XXL so namreč
namenili modelu, ki se ponaša s 16-palč-
nim (40,6-centimetrskim) zaslonom, ki
ponuja ločljivost 1600 krat 1200 pik. Po-
leg njega je prostor našel par zvočnikov,
seveda pa so vanj vgradili še številno so-
dobno opremo, med drugim tudi dvd-
zapisovalnik, več vtičnic USB 2.0, in-
frardeči vmesnik, modem, mrežno kar-
tico in izhod »fire wire«.

Na kratko
Brezžični g tudi
uradno postaja standard

Čeprav nekateri izdelovalci že ponu-
jajo opremo za brezžični dostop do
omrežja po standardu IEEE 802.11g, pa
je delovna skupina v okviru inštituta in-
ženirjev za elektriko in elektroniko (IE-
EE) šele pred kratkim končala s prou-
čevanjem zadnje različice standarda, ki
jo bodo predvidoma potrdili 12. junija.
Različica 8.2 naj bi bila tudi dokončna
pri razvoju tega standarda, z njenim pri-
znanjem pa se odpira pot za nadaljnjo
širitev uporabe nove tehnologije brez-
žičnega prenosa – pričakujemo lahko
tudi skorajšnjo uvrstitev standarda
802.11g med tiste, ki jih potrjuje kon-
zorcij wi-fi.

EDGE so prvi preskusili Madžari
Madžarski mobilni operater Pannon

GSM je skupaj z Nokio kot prvi v Evro-
pi demonstriral klic v omrežju EDGE,
ki je nadgradnja omrežij GPRS. EDGE
je kratica za angleške besede Enhanced
Data Rates for Global Evolution, po-
membno pa je predvsem dejstvo, da po-
troji hitrost prenosa podatkov v primer-
javi z GPRS in zato pomeni resno kon-
kurenco prihajajočim omrežjem UMTS
brez drage gradnje novih omrežij. Naj-
prej ga bodo začeli izkoriščati v ZDA,
madžarski klic pa kaže na to, da je opre-
ma pripravljena tudi za uporabo v Evro-
pi.

Nova slovenska
rešitev za e-prodajo

Gambo je grosupeljsko podjetje, ki je
razvilo rešitev mobilion, namenjeno

podpori prodaje na domu (denimo ku-
rilnega olja, zavarovanj, zamrznjenih iz-
delkov in podobno), uporabili pa bi jo
lahko tudi za sledenje proizvodnje, skla-
diščno poslovanje, paketno distribucijo
ter pri strežbi v lokalih in restavracijah.
Razvijalci izpostavljajo nizke stroške
vpeljave rešitve, pri kateri je uporablje-
na standardna strojna oprema, odprtost
in prilagodljivost programske opreme
obstoječemu poslovno-informacijske-
mu sistemu ter specifičnim potrebam
podjetij. Za povezavo odjemalnika in ti-
skalnika mobilion izkorišča tehnologijo
»bluetooth«, medtem ko se podatki
med oddaljeno lokacijo in osrednjim
strežnikom lahko izmenjujejo po
omrežjih GPRS ali WLAN. Mobilion
naj bi kupovali predvsem razvijalci po-
slovnih programskih rešitev, ki bi ga
vgradili v končno rešitev e-prodaje.

Vse za digitalni prenos
Archos, ki je že predstavil nekaj že-

pnih rešitev za shranjevanje digitalne
glasbe ali slike, se je na trg podal še z na-
pravo video 120 oziroma 140 DVR, ki v
sebi skriva bogat seznam funkcij. Pred-
vsem gre za zelo majhen video rekor-
der, ki ponuja kakovost slike blizu ka-
kovosti plošč dvd, vanj lahko shranimo
številne digitalne fotografije, ki jih tako
kot filme lahko pregledujemo na vgraje-
nem barvnem zaslonu. Napravo je mo-
goče priključiti na televizijski spreje-
mnik ali prek vtičnice USB povezati z
osebnim računalnikom – s tem dobimo
prenosni disk s kapaciteto 20 GB (120
DVR) oziroma 40 GB (140 DVR).
Vgrajena litijsko-ionska baterija dopu-

šča neodvisno delovanje od 3 do 7 ur,
odvisno od tega, ali gledate filme ali sa-
mo poslušate glasbo, posneto v formatu
mp3. Seveda je naprava lahko tudi dik-
tafon, naokrog pa jo je mogoče prenaša-
ti v modni torbici.

Mladi iščejo rešitve
Intel je v Clevelandu organiziral me-

dnarodni sejem znanosti in inženiringa
ISEF, na katerem so se predstavili dija-
ki iz 46 držav, tudi iz Slovenije. Predsta-
vili so ideje o učinkovitejši državni var-
nosti, boljši zasnovi zaščitnih ploščic lu-
pine vesoljskega čolnička in izboljšanju
življenja oseb s posebnimi potrebami.
Najpomembnejše nagrade, štipendije
Intelovega sklada mladih znanstveni-
kov, so ostale v ZDA in Kanadi, med
ostale nagrajence pa so se vpisali tudi
trije dijaki iz novogoriške gimnazije.

Niko Gorjup, Matjaž Bone in Matjaž
Humar so se predstavili s projektom s
področja fizike z naslovom Konstrukci-
ja ionskega pospeševalnika za sprožanje
jedrske reakcije. Samostojno so razvili
majhno in učinkovito napravo glede na
vrsto proizvedene energije in jo name-
nili uporabi v raziskovalnih inštitutih,
kot šolski pripomoček na univerzah, pa
tudi v medicini ter industriji. S svojim
dosežkom so zasedli drugo mesto v ka-
tegoriji fizika, nagrada pa je bila finanč-
na – vsak je prejel po 1500 ameriških do-
larjev.

Dell z rekordnim prvim
četrtletjem

V prvem poslovnem četrtletju 2003 je
Dell prihodke povečal za 29 odstotkov

na 9,5 milijarde ameriških dolarjev, do-
biček pa se je povečal za 31 odstotkov
na 598 milijonov dolarjev. V finančnem
poročilu posebej izpostavljajo 40-odsto-
tno rast prodaje strežnikov, vse bolj
uspešni so na področju shranjevanja po-
datkov, poleg tega prodajo vleče na-
vzgor tudi povpraševanje po brezžičnih
rešitvah. V Sloveniji je podjetje FMC, ki
je eden od dveh Dellovih distributerjev,
v prvem četrtletju doseglo kar 134-od-
stotno povečanje prodaje Dellovih iz-
delkov. Prodali so za 29,6 odstotka več
strežnikov, prodaja osebnih računalni-
kov se je popravila za 72,4 odstotka,
pravo eksplozijo pa še naprej beležijo
na področju notesnikov: v prvem leto-
šnjem četrtletju so njihovo prodajo v
primerjavi z istim lanskim obdobjem
povečali kar za 236 odstotkov.

Novell še naprej pod ničlo
Novell je kljub rahlemu povečanju

prihodka zabeležil izgubo tudi v drugem
poslovnem četrtletju 2003. Prihodek je
namreč dosegel 276 milijonov ameri-
ških dolarjev, kar je za dva milijona do-
larjev več kot v istem lanskem obdobju,
to pa je bilo dovolj le za vidno zmanjša-
nje izgube. Lani ob tem času so poroča-
li, da jih do pozitivnega poslovanja loči
173 milijonov dolarjev, letos pa »le« 29
milijonov dolarjev. V prvi polovici leta
je Novell ustvaril 536 milijonov dolarjev
prihodkov (16 milijonov manj kot lani),
izgubo pa so zmanjšali z lanskih 165 mi-
lijonov na letošnjih 41 milijonov dolar-
jev.

Tiskalniki in
večfunkcijske naprave so IT

Organizacija IDC je v marčevski beli
knjigi z naslovom Intelegentna uporaba
barv v pisarni predlagala, naj za nabavo
in lastništvo poslovnih barvnih tiskalni-
kov in večfunkcijskih naprav poskrbijo
v oddelkih IT. Prednosti omenjenih na-
prav naj bi bile precej bolje izkoriščene,
če bodo dejavno vključene v poslovno
omrežje in kot take postale del strategi-
je toka dokumentov v celotnem podje-
tju. S tem bo omogočen tudi lažji nadzor
nad operativnimi stroški, povečala se bo
učinkovitost naprav, pa tudi distribucija
barvnih dokumentov naj bi bila učinko-
vitejša.

Genisvet o Lotusu
V Novi Gorici so se zbrali ljubitelji

programske opreme Lotus na srečanju
Genisvet 2003. V zadnjih sedmih letih je
to najpomembnejša partnerska konfe-
renca o Lotusovih tehnologijah pri nas,
letos pa so se posebej posvetili izku-
šnjam slovenskih podjetij pri izboljševa-
nju poslovanja z uporabo tehnologij
IBM (ki je lastnik Lotusa) in Genisovih
rešitev. Med drugim so predstavili tudi
novo Genisovo vizijo podpore sodobne-
mu poslovanju, ki združuje posamezne
tehnologije, kot so portal, sporočilni si-
stemi in upravljanje z dokumenti.

Voxtron iz Slovenije
v srednjo in vzhodno Evropo

V Ljubljani so pred kratkim odprli pi-
sarno podjetja Voxtron, ki bo iz sloven-
skega glavnega mesta pokrivala trga
srednje in vzhodne Evrope. Voxtron je

eden od vodilnih izdelovalcev rešitev za
uporabniku prijazne prilagoditve tele-
fonskih komunikacij, delijo pa jih v dve
skupini. V prvi so rešitve za podjetja in
organizacije, ki pomagajo pri ustvarja-
nju profesionalne poslovne slike z nabo-
rom izdelkov, enostavnih za uporabo,
kot so samodejni odzivnik, glasovna po-
šta, pretvorba glasovne pošte v elek-
tronsko, branje elektronskih sporočil,
interaktivni glasovni odzivnik in klicni
center. Druga skupina rešitev je name-
njena največjim podjetjem in operater-
jem telekomunikacij, med njimi omeni-
mo nabor profesionalnih orodij za vpe-
ljavo zahtevnih glasovnih aplikacij, kot
so telebančništvo, poenoteno pošiljanje
sporočil (unified messaging), posebni
odzivniki ali storitve z dodano vredno-
stjo.

Pandina bolnišnica za viruse
V protivirusna programa antivirus

platinum 7.0 in titanium so pri podjetju
Panda software vgradili posebno stori-
tev, namenjeno boju proti novim raču-
nalniškim virusom, ki še niso vključeni v
datoteko z opisi. Virusna bolnišnica
predstavlja varno območje karantene,
kamor so poslane vse datoteke, ki izra-
žajo sumljivo obnašanje med hevristič-
nim pregledom. Iz bolnišnice je tja po-
slane datoteke mogoče poslati neposre-
dno v virusni laboratorij Pande softwa-
re, kjer jih pregledajo in po potrebi ra-
zvijejo ustrezno zdravilo zanje.
B. O.
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Elektronska konkurenca papirju
Cambridge – V ameriški zvezni državi Massachusetts so na tamkajšnjem inštitutu
podjetja E ink corporation razvili ultra lahek in tanek računalniški zaslon, ki omogo-
ča prikaz teksta, zaslon pa se lahko zvije v rolo, prepogne ali zmečka (na fotografi-
ji). V podjetju E ink že leta razvijajo ustrezno elektronsko nadomestilo za papir. EPA

Foto AFP

Sony predstavil PSX – vse v enem
Tokio – Izvršni direktor korporacije Sony in podpredsednik nadnacionalke, Ken Kuturagi (na fotografiji), je predstavil Sonyjevo no-
vost – PSX. Gre za igralno konzolo Sony playstation2, ki pa ima tudi trdi disk (120 GB), snemalnik DVD (+, - R/RW) in širokopasovni
satelitski-televizijski sprejemnik. PSX je prvi izdelek Sonyjeve strategije – ponuditi družini napravo za igranje iger, poslušanje glas-
be, gledanje videa in deskanje. Na prodajnih policah bo PSX v Evropi v prvi polovici prihodnjega leta. Cena: še ni znana. AFP

www.rumenitaxi.com
Ko se po celem dnevu vožnje z avtom,

ki se je vmes kvaril in vztrajno nagajal,
vprašaš, kaj je alternativa ... Ker je moje
poznavanje avtomobilov zelo »globoko«
in ta industrija pri mojem ocenjevanju ni
pogosto prisotna, pridejo kmalu na spo-
red taksiji. Natančneje spletni nastopi
podjetja Rumeni taksi.

Uporabniška izkušnja
Nekajkrat sem se peljal z Rumenim

taksijem in opazil, da ima razen testira-
nja mobilnega plačevanja, ki sploh ni
slaba stvar, še to konkurenčno pre-
dnost, da vozniki dokončajo vsak svoj
stavek in imajo vedno bombončke za
hčerko Luno. Podobno je z njihovo sple-
tno stranjo. Zadeva je tehnično stabilna,
še pomembnejše pa je to, da ima ta
spletni nastop odlično izraženo osebno
noto.

Vsebina
Mala podjetja, ki se podajajo na splet,

imajo v Sloveniji bolj malo možnosti.
Lahko jim na primer kakšno podjetje, ki
poleg inštaliranja bojlerjev izdeluje tudi
spletne strani (takšnih je pri nas ogro-
mno), »naštanca« tako imenovano sple-
tno vizitko ali pa zadevo po najboljših
močeh sestavi nekdo od uslužbencev. V
obeh scenarijih je inovativnost naključ-
na in prepuščena tistemu, ki bo zadevo
izvedel.
Ne poznam ozadja projekta Rumeni

taksi, vendar pri njem opažam priso-
tnost senzibilnega razmišljanja. Ta mala
spletna stran s samo nekaj datotekami
vsebuje poleg takoj dostopnih osnovnih
podatkov o podjetju tudi nekaj manjših
vsebinskih dodatkov, ki so, logično, po-
membni za uporabnike taksi storitev.
Na prvem mestu je to seznam pove-

zav, ki je nekompliciran in usmerja k de-
jansko uporabnim informacijam – ironič-
no ali ne, nekako mi je všeč, da ni nič
priporočenega v za to pripravljeni rubriki.
Še zlasti prijeten elementek, ki jasno
izraža človeškost poslovnega modela, je
seznam najdenih predmetov v vozilih.

Uporabnost
Na zavidljivi višini je t. i. oblikovanje in-

formacij na tej spletni strani oziroma na-
čin, po katerem so formatirani in ume-
ščeni posamezni podatki. Ključna infor-
macija ostajajo telefonske številke, saj
sta njihova velikost ter položaj na na-
slovni strani prav odlična.

Zaradi majhnosti projekta so težave z
navigacijo skoraj nemogoče, a vseeno je
vanj vloženega kar nekaj truda, na kar
kaže to, da je zelo logično urejen in da
so vsebine postavljene v smiselne odno-
se. Odločitev za imitacijo portalske arhi-
tekture brez tujih vsebin je pri spletnih
straneh te velikosti dokaj redka in rahlo
tvegana.

Kakovost oblikovanja
Kombinacija rumene in črne, ki izhaja

iz celostne podobe podjetja, je seveda
ena klasičnih oblikovalskih rešitev. V re-
sne oblikovalske vode pa privede odloči-
tev za oblikovalski minimalizem, ki ne
deluje poceni.

V tem smislu so edina resnejša teža-
va fotografije avtomobilskega parka na
ljubljanskih lokacijah. Mogoče bi bilo za-
nimivejše uporabiti portrete gostov Ru-
menega taksija, ki jih je, kot kaže, po-
snel eden od voznikov in so trenutno raz-
stavljene v Kudu France Prešeren.

Mala podjetja in veliki internet
O kakovosti slovenskega interneta

lahko govorimo na več načinov. Na eni
strani je pripoved o indikatorjih informa-
tiziranosti družbe, s katero ministrstvo
za informacijsko družbo enači srečo pre-
bivalstva s tonami proizvedenega jekla
(oz. kupljenega silicija). Drugi pristop k
tej temi je pregledovanje nagrajenih
spletnih strani velikih protagonistov, ki
tudi daje izkrivljeno podobo. Po mojem
mnenju obstoj spletnih strani, kot je ru-
menitaxi.com, dokazuje, da imamo v
Sloveniji spodoben internet. Ali natanč-
neje, kaže, kako naj bi izgledala spletna
vsebina, namenjena uporabnikom in ne
žirijam festivalov ali upravam podjetij.

Sklepna ocena
Odlično, s pravo mero duha in pred-

vsem popoln mali spletni nastop male-
ga podjetja. Ali je to tako težko?

e-Relevance

Rubrika e-relevance je posvečena kritiki slovenskih
spletnih mest izpod tipkovnice Vuka Ćosića,
klasika internetne umetnosti in vodje oddelka za
uporabniško izkušnjo v podjetju RenderSpace -
Pristop Interactive iz Ljubljane. Svojo pozicijo
avtor opisuje kot informirano subjektivnost in ne
kot preiskovalno novinarsvo.

Kako »cool« je lahko taksi na spletu?


