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Pregled 
Država: Slovenija 

Panoga: Založništvo 

 

Stranka 

ČZP Večer d.d.. je ena izmed največjih 

časopisno-založniških hiš v Sloveniji. Z 

dnevnim časopisom, prilogami in drugimi 

publikacijami dosežejo 100.000 bralcev 

po vsej Sloveniji ter zaposlujejo skoraj 

160 ljudi. 

 

Stanje 

Nezanesljiva e-pošta je podjetju 

onemogočala poslovanje, saj kombinacija 

brezplačne e-poštne storitve Gmail in 

najema lokalnih e-poštnih strežnikov ni 

zagotavljala stroškovno ugodne ter 

dovolj zmogljive in profesionalne poštne 

rešitve. 

 

Rešitev 

Večer se je odločil za storitev Exchange v 

oblaku, ki gostuje v Microsoftovih 

podatkovnih centrih.  Z njo so 

nadomestili druge delne rešitve in 

brezplačno e-pošto Gmail. 

 

Prednosti 

 Več prostora v e-poštnih nabiralnikih 

 Višja stopnja varnosti in zaupanja 

 Zanesljivo delovanje e-pošte 

 Boljša prilagodljivost za uporabnike 

 Možnost upravljanja poštnih predalov 

na sistemski ravni 

 

  
 

»Za primerljiv strošek kot pred vpeljavo Office 365 

imamo na voljo bistveno več funkcionalnosti in mnogo 

bolj profesionalno in zanesljivo e-poštno storitev.« 

Matjaž Černec, Vodja področja organizacije in medijske produkcije, ČZP Večer d.d. 

   S skoraj 160 zaposlenimi in več kot 100 zunanjimi sodelavci časopisno-

založniška hiša Večer potrebuje zanesljivo in zmogljivo rešitev za e-

pošto, saj se lahko le tako pravočasno in kar se da najhitreje odziva na 

dogodke in potrebe svojih bralcev. Podjetje mora namreč vzdrževati 

sloves osrednjega dnevnega časopisa v Sloveniji in enega izmed 

najpomembnejših medijev v Sloveniji. 

  

V preteklih letih je podjetje že iskalo in uporabljalo različne rešitve, ki 

so vključevale tako najem poštnih strežnikov pri različnih ponudnikih 

gostovanja kot posredovanje pošte na brezplačnega spletnega 

ponudnika e-poštnih storitev Gmail. Zaradi naraščajočega pomena e-

pošte za dnevno delovanje uredništva in prepogostih težav z 

razpoložljivostjo je podjetje pričelo iskati celovito in učinkovito rešitev 

za e-pošto.  

 

Odgovor so našli v storitvi Office 365 in strežniku Exchange Online, ki 

gostuje v Microsoftovih podatkovnih centrih in jim zagotavlja cenovno 

ugodno, zanesljivo in prilagodljivo rešitev brez kompromisov pri 

varnosti. 

    

 

  

 
 

 



 

 

Stanje 
ČZP Večer d.d. je ena izmed vodilnih 

časopisnih založniških hiš v Sloveniji, še 

posebej močno pa so prisotni na 

severovzhodu Slovenije. Z dnevnimi 

izdajami in prilogami časopisov ter 

različnimi revijami dosegajo kar 100.000 

bralcev. Izredno močno tradicijo ima ČZP 

Večer d.d. tudi na področju spletnih 

tehnologij. Prvo spletno stran so zagnali že 

leta 1995, danes pa je na njihove spletne 

izdaje naročenih že več kot 2000 

naročnikov. 

 

V podjetju Večer imajo 159 zaposlenih in 

približno 100 honorarnih sodelavcev, ki jim 

zagotavljajo e-pošto. Od tega 30 do 40 

zaposlenih potrebuje naprednejše e-poštne 

storitve, kar vključuje dostop iz različnih 

poštnih odjemalcev, uporabo skupinskih 

koledarjev in opravil. Ostali uporabniki pa 

seveda potrebujejo predvsem zanesljivo in 

učinkovito poštno storitev. 

 

»Odkar  zaposlenim in sodelavcem 

zagotavljamo e-pošto, se nikdar nismo 

odločili za uvedbo strežnika na svoji 

lokaciji,« je povedal Matjaž Černec, vodja 

področja organizacije in medijske 

produkcije. »Že če želimo vsakemu 

uporabniku nameniti poštni predal velikosti 

10 GB in upoštevamo, da moramo to 

zagotoviti vsem 250 sodelavcem, bi tak tak 

sistem  predstavljal previsoko naložbo za 

naše podjetje." 

 

V preteklih letih je Večer za zahtevnejše 

uporabnike najel strežnik, ki je gostoval pri 

zunanjem ponudniku, ostali uporabniki pa 

so se zanašali na poštne naslove na 

brezplačni storitvi Gmail, kamor so 

preusmerili pošto, poslano na matično 

domeno.  

 

Ta kombinirana postavitev je podjetju in 

zaposlenim povzročala več izzivov in težav. 

Preusmerjanje pošte je upočasnilo delovne 

postopke, obenem pa so bili poštni predali 

na storitvi Gmail premajhni za vsakodnevne 

potrebe uporabnikov. Z največjim izzivom 

so se na Večeru soočili ob nepričakovanem 

izpadu internetne povezave pri lokalnem 

ponudniku e-poštnih storitev. Izpad je trajal 

več ur in v podjetju niso imeli alternativne 

nadomestne rešitve, kar je povsem 

onemogočilo delo uredništva in povzročilo 

nepopravljivo škodo poslovanju podjetja. 

 

 

Rešitev 
»Pred 10 leti e-pošta morda še ni bila 

kritičnega pomena za poslovanje podjetja,« 

je povedal Černec. »Danes je že polurni 

izpad preprosto nesprejemljiv. 

Zagotavljanje zadostnih količin prostora za 

poštne nabiralnike in vzdrževanje stalne 

razpoložljivosti bi pomenila previsoke 

stroške za naše podjetje.« 

 

V  Večeru so takoj po neprijetni izkušnji z 

izpadom pošte začeli z iskanjem primerne 

rešitve za e-pošto. Upoštevali so različne 

ponudnike e-poštnih storitev, tako lokalne 

kot globalne. Razmišljali so tudi o 

nadgradnji storitve Gmail, ki so jo 

uporabljali honorarni sodelavci. Ob tem so 

se za nasvet obrnili na Skupino stroka.si, ki 

jim je predstavila dodatne možnosti in 

zmožnosti uporabe profesionalne poštne 

storitve v okviru platforme Office 365 

 

»Office 365 oz. Exchange Online nam za 

isto ceno nudi 50 GB prostora za vsak 

poštni nabiralnik, kar je več kot trikrat več 

kot Gmail,« je povedal Černec.  

»Glede varnosti smo prepričani, da so večji 

globalni sistemi v oblaku bistveno bolj 

odporni na morebitne napade in 

zagotavljajo višjo stopnjo varnosti, kot jih 

lahko zagotovijo manjši sistemi. Z vidika 

slovenske zakonodaje o varovanju in 

hrambi podatkov je zelo pomembno tudi 

dejstvo, da se Microsoftovi podatkovni 



 

 

centri nahajajo v EU. S temi argumenti 

odločitev sploh ni bila težka.« 

 

Januarja 2014 so v podjetju začeli z 

vpeljavo novega e-poštnega sistema, pri 

čemer so začeli s prenosom 35 

naprednejših uporabnikov, čemur je sledil 

prenos ostalih uporabnikov. Za vpeljavo in 

za izbiro ustreznih paketov so se povezali s 

Skupino stroka.si, podjetjem Stroka produkt 

d.o.o.,  ki ima ustrezno izšolan kader in 

pridobljene vse potrebne certifikate na 

področju storitev v oblaku ter je med 

drugim tudi podjetje z največjim številom 

vpeljav Office 365 v segmentu malih in 

srednjih podjetij.  

 

»Skupina stroka.si je bila izbrana za 

Microsoftovega partnerja leta,« je izbiro 

partnerja argumentiral Černec. »Imeli so vse 

zahtevane reference, pri delu z njimi pa 

smo izjemno hitro vzpostavili odlično 

sodelovanje, saj so nam že od prvega stika 

znali svetovati in pomagali poiskati 

ustrezno rešitev za naše zahteve.« 

 

Skupina stroka.si je podjetju Večer 

pomagala pri izpeljavi celotnega projekta 

prehoda na nov e-poštni sistem, ki je bil 

zaključen še prej, kot je bilo sprva 

načrtovano. Skupina stroka.si je bila izbrana 

za Microsoftovega partnerja leta, njihovo 

uspešnost  pa potrjujeta tudi kompetenca 

Microsoft Partner Network Gold* s 

področja Ponudnika rešitev za srednje 

velika in mala podjetja ter certifikat na 

področju Office 365. 

 

Prednosti 
Prvi rezultati prehoda so že vidni, saj imajo 

zaposleni v podjetju na voljo bolj 

prilagodljivo storitev e-pošte. Med 

novostmi sta tudi pošiljanje večjih priponk, 

večji poštni nabiralniki. Višja je tudi 

zanesljivost e-pošte, podpora za 

pregledovanje pošte z najrazličnejšimi 

mobilnimi napravami pa še dodatno 

olajšuje dinamično delo zaposlenih v 

podjetju. 

 

»Uporabnikom smo zagotovili vrhunsko 

storitev za najugodnejšo ceno,« je povedal 

Černec. »Poleg tega lahko sedaj te storitve 

zagotavljamo vsem uporabnikom in ne le 

omejenemu naboru najbolj zahtevnih. Za 

enak strošek kot pred prehodom imamo 

sedaj dostop do bistveno bolj naprednih 

funkcionalnosti e-pošte. Če bi želeli enak 

rezultat doseči z drugimi ponudniki, bi to 

predstavljalo do štirikrat večji strošek.« 

 

Najzahtevnejši uporabniku v uredništvu 

lahko s storitvijo Exchange brezhibno 

uporabljajo odjemalec Outlook, obenem pa 

imajo na voljo tudi naprednejše možnosti, 

kot so skupinski koledarji in druge 

funkcionalnosti, ki podpirajo skupinsko 

delo. Nova rešitev predstavlja tudi temelje 

za nadaljnji razvoj in nadgradnjo obstoječih 

informacijskih rešitev v podjetju. S storitvijo 

Office 365 nameravajo nadgraditi in 

poenotiti aplikacije ki jih uporabljajo v 

oddelku za trženje in drugih oddelkih v 

podjetju. Dolgoročni cilj je zaposlenim 

omogočiti nemoten dostop do 

informacijskih storitev in orodij z 

najrazličnejših mobilnih naprav. Narava dela 

zaposlenih namreč terja zelo veliko 

prilagodljivost in delo izven zidov pisarn. 

 

Pomembna prednost vpeljave nove storitve 

Office 365 je tudi njena prilagodljivost. 

Večer e-poštno storitev plačuje glede na 

število aktivnih uporabnikov in jo tako 

zlahka prilagodi glede na spremembe in 

potrebe v organizaciji. Privarčevan kapital 

na račun neizkoriščenih licenc in potratnih 

licenčnih shem lahko sedaj usmerijo v 

storitve, ki jih dejansko potrebujejo. 

 

»Smo tehnološko napredno podjetje ki 

svojim naročnikom oz. bralcem nudi ažurne 

dnevno informativne novice tudi preko 

spleta. Na naše e-izdaje časopisov in prilog 



 

 

so naročeni številni naročniki, ki nam 

zaupajo iz prav tako plačujejo za 

kakovostno storitev ki jo jim nudimo,« je 

povzel Černec. »Če se v eni izmed največjih 

časopisnih hiš nismo ustrašili oblaka, potem 

smo mnenja, da se ga ne sme bati nobeno 

podjetje.«  

 

* Partnerje s kompetenco GOLD odlikuje 

najvišja raven znanja in izkušenj. V večini 

primerov imajo za izbrano kompetenco vsaj 

4 strokovnjake ali certificirano rešitev na 

Microsoftovi platformi ter 5 uspešnih 

projektov v zadnjih 12 mesecih. Ti partnerji 

so dobro pripravljeni tudi na najobsežnejše 

projekte in so vzpostavili najbolj tesno 

obliko sodelovanja z Microsoftom. 

 

Microsoft Office 365 
Novi Office vam od kjerkoli zagotavlja 

dostop do aplikacij Office, ki jih poznate, 

ter e-pošto, koledarje, video konference in 

najnovejše različice dokumentov. Do vsega 

lahko dostopate s skoraj katerekoli 

naprave, kar vključuje osebne računalnike, 

pametne telefone in tablice.  

 

Za več informacij o Microsoft Office 365 

obiščite www.office365.com. 

Več informacij 
Za več informacij o podjetju Microsoft 

obiščite spletno stran 

http://www.microsoft.com/sl-

si/default.aspx. 

  

Za več informacij o podjetju ČZP Večer d-

d.d. obiščite spletno stran na naslovu 

http://www.vecer.si.  

 

Za več informacij o Skupini stroka.si 

pokličite +386 2 88 79 780 ali obiščite 

spletno stran na naslovu 

http://www.stroka.si/ 
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