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Včeraj in jutri





Včeraj



Relevantna zgodovina

2020
?

OUR TIME



Človeški intelekt >< znanje in podatki

?

OUR TIME

- 100.000 2100



ZNANJE/UPRAVLJANJE PODATKOV&UPORABA

?

NAŠ ČAS

- 100.000 2100

?



- 100.000 2100

?

Daily routine, „art“, data from 
daily operations and nature

Science, Art, Prhilosophy, simple 
measurements

Abstract Science, 
complex measurements

On line, ?

U3

-13.8000000000

ZNANJE/UPRAVLJANJE PODATKOV&UPORABA



- 100.000 2100

?

KOLIČINA
ZAHTEVNOST
KORELACIJE

ZNANJE/UPRAVLJANJE PODATKOV&UPORABA





2.



n, zaslužek

čas

Klasična trgovina

cena



n, zaslužek

čas

Digitalizirana trgovina: od e-trgovine do forex-a



n, zaslužek

čas

Digitalno transformiran poslovni model



n, zaslužek

čas

„naravno“ digitalni poslovni model



Živimo v obdobju: DIGITALNE TRANSFORMACIJE in 
prehajamo v obdobje: „NATIVE DIGITAL“

!



Kaj to pomeni za vas (2020)

DEJSTVA
• Vsak človek ima 7 povezanih 

naprav
• Vsak vaš kupec ima povezano 

napravo v žepu (in jo pogleda 100* 
dnevno) > 5 ur dnevno (2016)

• Neposreden dostop do vsakega 
kupca

• Na vsakega človeka bo prišlo 
stotine IoT naprav

• Možnost nudenja neposredne 
koristi

VPRAŠANJA

• Kaj mu lahko povem

• Kaj mu lahko naredim

• Katero storitev mu lahko prodam

• Katere naprave lahko dam na trg

• Katere (tuje) naprave lahko 
uporabim (za svojo storitev)

• Katere moje naprave lahko 
prodajajo drugim napravam



Človeške omejitve – omejujejo vaš posel 

POSAMEZNIK

• Čas (življenje, budnost,…)

• Sposobnost komunikacije

• Sposobnost procesiranja

• Sposobnost pomnjenja in učenja

• Moteče dejavnosti

• lenoba

VRSTA

• Število

• Energija

• Prostor

• Organizacija, Uskladitev 
interesov

• Druge vrste (C in Si)

• singularnost



Uporabite naprave in umetno inteligenco

IoT

• Kmalu bo tisoč milijard povezanih 
naprav

• Definirani bodo načini 
komunikacije in souporaba naprav

• Naprave bodo opravile bilijone 
transakcij na sekundo

• Če je vrednost transakcije 1 ppm$ 
je to milijarda USD na sekundo

AI

• Usmerjajte „svoje naprave“

• Ponudite proste kapacitete

• Uporabite podatke

• dinamično spreminjajte modele

• Razslojite inteligenco

• Uporabite tuje naprave



Preden vas spustim….



Kaj gre lahko narobe 1



Kaj gre lahko narobe 2



Kaj gre lahko narobe 3



Reakcija nepotrebnih



UPOR NEPOTREBNIH 

• Zadržati pozicijo

• Zadržati moč

• Zadržati nadzor

• Ne glede na ceno

• Povzročimo kako vojnico, pa bo



KLASIČNO DIGITALIZIRANO DIGITALNO TRANSFORMIRANO NATIVE DIGITAL

https://www.youtube.com/watch?v=9p2Bh-Kp2jE&t

