
• Leta 1999 je imelo dostop do telefona le 15% svetovne populacije. Leta 
2009 ima mobilni telefon skoraj 70% svetovne populacije.
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• V naslednjih 5. letih bosta TK industrijo 
opredelila dva ključna dejavnika:

– iskanje novih potencialov za rast

– močna konkurenca znotraj TK industrije
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Telekomunikacije so v zadnjem desetletju doživele večjo 
spremembo, kot prej v celotni svoji zgodovini! 2/5



4. možni scenariji za prihodnost:

1. Konsolidacija ‘’preživelih’’: v prihodnosti ne bo prisotna 
vertikalizacija in ne bo zaznati posebnega napredka pri 
portfelju ponudnikov storitev! Upad interesa investitorjev v TK 
– pomanjkanje svežega kapitala!

2. Upadanje profitabilnosti TK dejavnosti: investitorji silijo 
operaterje v razčlenjevanje poslovnih enot (PE) glede na 
profitabilnost. Pojavili se bi trgovci (retail-erji), ki tvorijo svoje 
pakete storitev iz prej razčlenjenih PE. Trg se nadalje deli na 
‘’sive cone’’, kjer javne uprave, občine in alternativni operaterji 
v državni lasti ponujajo hitri širokopasovni dostop in na gosto 
naseljeni del trga, kjer so investicije v infrastrukturo privatne 
narave.  
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• 4. možni scenariji za prihodnost:

3. ‘’Spopad velikih’’: Veliki operaterji (ILEC) večajo svoj tržni delež 
preko vertikal (npr. pametne mreže in e-zdravje), znotraj katerih 
ponujajo končne rešitve za end-to-end povezave ter za boljšo 
integracijo digitalnih vsebin v nove rešitve.

4. Produktivni ‘’Bazaar’’: meje med ponudniki OTT (on-the-top) 
storitev ter upravljalci/ponudniki TK omrežij izginjajo, saj 
regulativa, tehnologije in konkurenca vodijo v odprti dostop! 
Ponudniki infrastrukture se pričenjajo integrirati horizontalno, s 
čimer omogočajo neomejen odprti dostop ali posamezniku ali 
napravi ali pravnemu subjektu – hitro rastočemu inovativnemu 
ponudniku storitev! 
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V primeru prvih dveh scenarijev (konsolidacija ‘’preživelih’’ in upadanje 
profitabilnosti  TK industrije) trenutni model rasti temelji na 
povečevanju baze naročnikov. V tem primeru bi TK industrija 
doživela ‘’flat‘’ stopnjo oz. upadanje prihodkov.

Za doseganje visoke stopnje rasti bi TK industrija morala nastopiti 
kolektivno ter vzpostaviti pogoje za bolj dinamična in bolj 
profitabilna scenarija (‘’spopad velikih’’ in produktivni ‘’bazaar’’)
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Inovativno poslovno 
komuniciranje v mobilnem svetu

Ivan Galičič, CTO

Pavle Rebid, CSO



 Smo inovativni telekomunikacijski operater z 10 letnimi izkušnjami v regiji JV Evrope in s 
sedežem v Sloveniji. Podružnici imamo v Bosni in Hercegovini ter v Republiki Srbiji.

 Presegli smo število 100.000 uporabnikov:

• 80.000+ CaTV naročnikov

• Več kot 1.000 poslovnih uporabnikov

• preko 20.000 naročnikov na CbC storitvah

• 25.000 uporabnikov DetelFone storitve v JVE regiji.

 In.life omrežje:

• 3 glavna regionalna vozlišča (Ljubljana, Beograd, Sarajevo),

• glavno mednarodno vozlišče v Frankfurtu.

 Reference:

• 15 CaTV po Sloveniji – vsi večji CaTV v Sloveniji (preko 80% CaTV tržišča),

• 2 največja CaTV v BiH - HS Kabelski operater in Elta,

• KD Group, S&T, Iskra Sistemi, Renault Nissan Slovenija, Batagel & Co., …

 Pogodbeno sodelovanje z mednarodnimi operaterji: 

• Swisscom (CH), Belgacom (B), Telekom Austria, Deutsche Telekom, Telia (S), Colt (DE), 
KPN (NL), ITXC (ZDA), …
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 In.life d.d. leta 2004, kot prvi alternativni operater v Sloveniji pridobi licenco za 
mednarodno telefonijo. Istega leta smo vpeljali blagovno znamko Detel, ki je danes 
skupni imenovalec za vse VoIP storitve:

 Fiksna telefonija oz. Rešitve za Kabelske operaterje (CaTV) – večina CaTV 
operaterjev v Sloveniji v svojem paketu “trojček” (TV, Internet, telefonija) ponuja 
našo telefonijo – trenutno imamo več kot 80.000 naročnikov.

 Rešitve za poslovne uporabnike: od klasičnih telefonskih storitev (telefonska linija in 
številka, ISDN/BRI/PRI) do IP rešitev (IP Centreks, IP PBX, IP Call Center itd.), katere 
zamenjujejo klasične poslovne telefonske centrale in izboljšujejo poslovanje.

 DetelFone – software-ski telefon, rešitev na PCju ali na mobilnem terminalu 
omogoča VoIP telefonijo in “bogato” komuniciranje (IMS-klepet/chat, pošiljanje SMS, 
status itd.). Namenjen širokemu tržišču: od rezidenčnega do poslovnega trga.
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Inovativna poslovna telefonija = ‘’mobilni Detelfone’’

Poslovno 
okolje

i

IP 
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Novice

Poslovne 
informacije

Multimedia



Detelfone na mobilnem terminalu

Osnovne funkcionalnosti

 Fiksna telefonska številka (‘’številka vseh številk’’)

 On-net klicanje (osebni imenik/Buddy lista)

 Off-net klicanje

 Prevezave

 Prevzem klicev



Upravljanje s klici ter osebnim telefonskim imenikom

Upravljanje s klici

 Centralni seznam klicev

 zabeleženi neodgovorjeni klici v primeru 

nedosegljivosti

 Obveščanje o klicih v času nedosegljivosti

 sms sporočilo

 e-pošta

 glasovna pošta



Upravljanje s klici ter osebnim telefonskim imenikom

Upravljanje z osebnim telefonskim imenikom

 Osebni imeniki shranjeni na centralnem strežniku

 Periodična sinhronizacija centralnega telefonskega 

imenika

 Skupen imenik za vse naprave

 namizni telefon

 komunikator na osebnem računalniku

 mobilnik



Dosegljivost uporabnika ter status klica

Status 

 Nastavitev statusa

 Stanje uporabnika

 zelena - dosegljiv

 rumena - odsoten

 rdeča - zaseden

 siva - nedosegljiv



Dosegljivost uporabnika ter status klica

Status klica

 Status linije

 Prevzem klicev



Klepet v živo ter pošiljanje sms sporočil

Klepet v živo

 Tekstovno komuniciranje uporabnikov

 Konferenčni klepet

 Uporabniku prijazna aplikacija



Klepet v živo ter pošiljanje SMS sporočil

Pošiljanje SMS sporočil

 Brezplačno pošiljanje SMS sporočil znotraj 

poslovnega okolja

 Pošiljanje SMS v vsa mobilna omrežja

 Centralni seznam zgodovine SMS sporočil



Multimedijske vsebine

Multimedijske vsebine

 Poljubno dodajanje ponujenih multimedijskih vsebin

 Uporaba aplikacij namenjenih pregledovanju 

poslovnih vsebin

 Orodna vrstica z naslovi aktualnih novic



upoImplementacija rešitve, razvojno okolje 

Operacijski sistemi 

Danes na voljo:

 Symbian

V pripravi: 

 MS Windows Mobile

 Android



Implementacija rešitve, razvojno okolje 

Razvojna okolja 

 Qt Creator 

 Visual Studio 2005 

 Eclipse 

 Carbide  



Implementacija rešitve, razvojno okolje 

Uporabljene knjižnice

 Qt odprtokodna knjižnica za GUI vmesnik 

 PJSIP odprtokodna knjižnica s SIP protokolom in          

Media stream-om

 SDK knjižnice za različne operacijske sisteme 



Povzetek!

• Smo v TK dobi rapidnih sprememb in nedoločene prihodnosti 
(15% vs. 70%).

• In.life = (101 let) & (103+ posl. uporab.) & (105+ končnih upor.)

• Detel VoIP poslovne rešitve za boljšo učinkovitost ter 
izboljšanje poslovanja (IP PBX, IP CTX, IP CC, Detelfone…)

• Inovativno poslovno komuniciranje = poslovno okolje z 
Mobilnim Detelfone-om!

• Vabljeni na osebno predstavitev v preddverje na Detel 
stojnico!



HVALA ZA POZORNOST

Ivan Galičič - ivan.galicic@inlife.si
Pavle Rebid – pavle.rebic@inlife.si
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