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Proizvodnja in uporaba informacijskih tehnologij sta

med najvedjimi onesnaZevalci okolja. eeprav je

sodobno poslovanje odvisno od >umazanih<

tehnotogij, pa se lahko poslormi uporabniki vsaj malo

odkupijo. Lenovo je namred izdelalkompaktni

namizni radunalnik ThinkCentre M57/M57P Bco, ki

je izdelaniz reciklirane plastidne mase in je obenem

tudi izredno varden z energijo. Izdelek je za svojo
>zelenost< pridobil zlato oznako EPEAT'

certifikat Energy Star 4.0 za energijsko

udinkovitost ter certifikat emisijske

neoporednosti GREENGUARD.
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Podjetje Elementum je skuPaj s
partnerskim podjetjem iz Nemdije
H DV Heidel berger Vermogensver-
waltung postavilo sPletni Portal
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Na prodajnih mestih in info todkah je vse ved LCD- in
plazemskih zaslonov, na katerih se predvajajo pred-

stavitve izdelkov, podjetij ali splo5ne informacije.
Ponavadi se za taksnimiizloLbami skriva osebni radunal-
nik, ki skrbi za shranjevanje in predvajanje vsebin. Tej

tehnolo5ko potralri re5itvi bo zagotovo dober tekmec
novi Plextorjev piedvajalnik vedpredstarmih vsebin
PX-MPE7SOU. Ta predvajalnik lahko shrani do
750 GB radunalni5kih datotek, na primer

digitalnega videa in fotografij, ki jih

nato enostarmo predvaja bodisi na

televizorju bodisi na hi-fi sistemu.
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ww\#.s*jitrsv$me"sl. Na portalu so
zbrane aktualne informacije o
naloZbah v plemenite in industri jske
kovine, energente in kmetijske ter
druge pomembne surovine. UPorab-
nike obveida o gibanjih tedajev
su rovi nski h kotac'tj, trendi h,
pri loZnostih in moZnostih naloZb v
surovine ter energije. Poleg informa-
cU ponuja spletiSde tudi narodanje
na brezpladno svetovanje glede
naloZb, ki lahko poteka na lokacijah
narodnika ali v poobla5denih pisar-
nah po cel is loveni j i .  Pr i javi t ise je

mogode tudi na brezPladno
obve5danje o dogodkih, zan-
imivostih ter drugih dogajanjih na
surovinskem trgu.

TrZni inipektorii.
pozorneiiii na n-elega [n o
programsKo opremo
TrZni in5pektorji bodo pozornej5i na
legalnost radunalniSkih programov v
podjetjih. elani organizacije Business
Software Alliance (BSA), ki mednarod-
no izvaja aktivnosti zalegalizacijo pro
gramske opreme, so namred sode-
lovali pri izobralevanju trZnih in5pek-
torjev, ki so tako bolje podudeni $lede
varstva avtorskih pravic pri radunal-
ni5kih programih. Da je ta problemati-
ka tudi v Slovenrji igoda,kaie
podatek, po katerem ve6 kot polovica
podjetU v Sloveniji nezakonito uporabl-
ja radunalni5ke programe. Laniso, po
podatkih Poslovnega porodila T rlnega
in5pektorata RS za 2OO7 v 747 Pod'
jetjih pregledali 2915 radunalnikov in
kar 10.433 radunalni5kih programov.
Pri76 podjetjih je bila ugotovljena
nezakonita uporaba vsaj enega radu-
nalni5kega programa, 67 kr5iteljem
pa so za prekr6ek izreklitudi
prekrSkovno sankcijo.
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