
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA

®
, 

jih opozoriti na pomembne roke ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                         Obiščite tudi našo spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

  Ne pozabite na brezpačno izobraževanje v torek 7. oktobra! 

 Uspešno smo izvedli 22. konferenco in delavnico 

 Brezplačni ISACA
®
 dan na Univerzi v Mariboru smo prestavili 

Ne pozabite na brezpačno izobraževanje v torek 7. oktobra 

 Vse, ki vas zanimajo aktualne teme v zvezi z upravljanjem in ravnanjem z IS ter pomen dajanja zagotovil in revidiranja IS 
pri tem, po počitnicah in septembrski konferenci ponovno vabimo na naša brezplačna mesečna izobraževanja, za katera 
lahko uveljavljate po 2 CPE! 

 V torek, 7. oktobra 2014 ob 16.30 uri bo Janja Jedlovčnik predstavila 

Arhiviranje podatkov in računalniških izdelkov v informacijskih sistemih (2 CPE)                             Dodaj v Outlook 

Povzetek: V informacijskih sistemih se shranjujejo poslovne informacije (zapisi) v obliki podatkov in pravil za prikaz ter izdelujejo 

poročila in izpisi za različne namene. Te zapise je potrebno hraniti v uporabni, človeku berljivi in neokrnjeni obliki, toliko časa kot 
obstajajo poslovne potrebe oz. v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi. 
Kako to zagotoviti ni enotnega postopka – so le enotne zahteve: nespremenjena vsebine, avtentičnost zapisa, dosegljivost in 
uporabnost. Dve osnovni možnosti za skladnost z zahtevami sta: ohranitev sistema in podatkov za opredeljen rok hrambe ali 
pretvorba informacij v obliko za hrambo in prenos v namenski sistem za hrambo - arhiv. Izbor načina je odvisen od rokov 
hrambe, kritičnosti zapisov in tveganj ter tehnologije in denarja, ki ga imamo na voljo. 

 V torek, 4. novembra 2014 ob 16.30 uri bo doc.dr. Tomaž Aljaž izvedel predavanje 
Teorija omejitev (2 CPE)                                                                                                                              Dodaj v Outlook 

Povzetek: Sistem ali organizacijo lahko označimo kot omrežje med seboj odvisnih procesov oz. elementov. Kar pomeni, da je 

delovanje organizacije oz. so njeni rezultati odvisni od njenega najšibkejšega člena. Kot v verigi, v kateri je njena moč ome jena z 
močjo najšibkejšega člena. V organizaciji to pomeni, da so njeni rezultati odvisni od hitrosti izvedbe nalog določenega procesa, 
vira, (internega) pravila…, ki je »najšibkejši«. Najšibkejši člen predstavlja sistemsko omejitev organizacije pri doseganju boljših 
rezultatov. Posledično to pomeni, da kakršne koli izboljšave na členu, ki ni najšibkejši, (običajno) ne zagotavljajo izboljšav verige 
oz. organizacije. 
Rešitve navedenega problema bomo iskali s pomočjo Teorije omejitev (angl. Theory Of Constrains), ki zagotavlja aplikacije in 
orodja za analizo delov delovnega procesa in njihove medsebojne soodvisnosti. S tem ko spoznamo najšibkejše člene 
organizacije, lahko izvedemo aktivnosti za njihovo ojačitev. Zagotovimo lahko obstoj in konkurenčno prednost organizacije in 
hkrati otežimo konkurenci vstop na trg, dosežemo pa še druge prednosti: 

 Stabilno, robustno in zanesljivejše planiranje projektov; 

 Skrajšanje časov oz. pohitritev izvedbe projektov (dela); 

 Zagotavljanje projektov (dela) v predvidenih finančnih, časovnih in vsebinskih sklopih; 

 Povečanje števila izvedenih projektov; 

 Znižanje nivoja zalog (materiali, izdelki, po izdelki, razvojni zahtevki); 

 Povečanje odzivnosti na potrebe trga in omogočitev novih priložnosti ter izboljšanje dobička; 

 Prilagoditev obstoječih meril in politik dela. 

Vabimo tudi nečlane! Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Uspešno smo izvedli 22. konferenco in delavnico 

23. in 24. septembra smo s Slovenskim inštitutom za revizijo v Zrečah izvedli že 22. konferenco o revidiranju in kontroli 
informacijskih sistemov, 25. septembra pa v Ljubljani delavnico z Rolfom von Roessingom, Kaj bo delovalo pri varnosti v oblaku 
– upravljanje, transformacija, reševanje izzivov. 

Konferenca je bila ena najuspešnejših do zdaj, saj se je je s predavatelji udeležilo 91 udeležencev, od tega 56 članov 
Slovenskega odseka ISACA. Na njej je 21 avtorjev predstavilo 17 prispevkov. 5 od teh je bilo recenziranih in objavljenih v e-

reviji SIR*IUS, 9 pa v delnem zborniku*, ki smo ga pripravili v odseku. Prispevki so na voljo udeležencem, predstavitve s 
konference pa bodo v kratkem brezplačno na voljo vsem na naši spletni strani. 
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http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2014
http://www.isaca.si/
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http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1410_Arhiviranje_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.isaca.si/download.php#leto-2014


Udeleženci so bili zadovoljni tako z domačimi kot s prispevkoma obeh tujih predavateljev. Rezultate ankete o zadovoljstvu, ki jo 
je izpolnilo 56 udeležencev, bomo objavili v kratkem. 

Tistim, ki ste sodelovali, hvala za prispevek oziroma udeležbo! 

Na vrh 

Brezplačni ISACA® dan na Univerzi v Mariboru smo prestavili 

Žal smo morali brezplačni dogodek ISACA dan na UM, načrtovan za 29. september, zaradi premajhnega števila prijavljenih 

prestaviti. Očitno izbrani termin ni bil najustreznejši. Dogodek se bomo potrudili organizirati v času, ko se ga bo lahko udeležilo 
več študentov. 

Na dogodku smo želeli s študenti izmenjati mnenja o priložnostih in pasteh pri razvoju kariere na področjih upravljanja in 
revidiranja IS ter varovanja informacij. Svoje poglede in izkušnje bi predstavili uveljavljeni strokovnjaki. Povedali bi tudi, kako 
lahko pri tem s svojimi produkti, dejavnostmi oziroma področji, ki jih pokriva, nazivi, ki jih podeljuje, pomaga ISACA

®
, predstavili 

organizacijo, prednosti za študente, kakor tudi dejavnost Slovenskega odseka ISACA. 

ISACA ima v Sloveniji 3 akademske zagovornike – na FERI in FL na Univerzi v Mariboru ter na FRI na Univerzi v Ljubljani –, ki 

ISACA gradiva uporabljajo ali navajajo pri svojih predmetih, ISACA gradiva pa uporabljajo še na Ekonomski fakulteti UL in na 
Fakulteti za informacijske študije v Novem Mestu. Slovenski odsek je s FRI na UL sklenil tudi memorandum o sodelovanju. 

Za udeležbo na dogodku smo pripravili praktične nagrade, med drugim 3 brezplačna študentska članstva ISACA, ki jih 

bomo podelili ob naslednji priliki. 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 
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