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ПОКОНКУРЕНТНИ СО СОВРЕМЕНИ 
КОМПЈУТЕРСКИ РЕШЕНИЈА

ЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈА
САЕМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА    

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

Неодамна, во хотелот 
"Кон тинентал" во Ско п -
је се одржа Саемот на 

инфор ма тичка техно ло гија 
"Ин    тра Ло гин 2005 Екс по", под 
мотото "Дознај, про бај, купи", 
во ор ганизација на фирмата 
"Ло гин Системи". На Саемот 
учествуваа десетина до маш-
ни фирми, кои ги прет ста-
вуваат најсовремените реше-
нија на триесеттина светски 
лидери, како што се, "Micro-
soft", "Hewlett Pakard", "Cisco 
Systems", "Linksys", "Motorola", 
"Sony" и други. Го  ди нава, Сае-
мот кој прв пат се одржува 
во Скопје, го отвори дирек-
торот на "Логин Сис теми", Вен -
ко Глигоров, кој ис такна дека 
ќе се трудат и во иднина оваа 
манифестација да се орга ни-
зира во главниот град.

 "Ова е годишен настан на 
'Логин Системи' и прет ста ву-
ва ком бинација од пре да ва-
ња, ра ботилници и штан дови 
со ин форматички и ко муни-
ка цис ки решенија", из јави 
Венко Глигоров, гене рален 
мена џер на "Логин Си с теми", 
на отво рањето на манифес-
тацијата.

Учесниците на саемската манифестација пону ди-
ја решенија за зголемување на конку рент-
носта на македонските претпријатија, кои се 
изработени од "Логин Системи", "Инфо-би-
ро", "Он.нет" и од "Форнет". Со свои про из во-
ди и услуги се претставија и фирмите "СРЦ. 
СИ" и "Прокредит банка", а штанд имаше и 
Би   рото за посредување при вработување. 
Из   лагачите понудија повластени цени за про    -
изводите.

АКТИВНОСТИ

Саемот изобилуваше со 
бројни активности кои при-
влекоа интерес. 

"Учесници на Саемот беа 
десетина различни бизнис 
фирми и неколку од ин фор-
матичката технологија. Тој 
беше наменет за менаџерите 
и за сопствениците на ма ли-
те и на средните прет при-
јатија, компјутерските фир-
ми, специјализираните про-
давници за опрема и по-
трошен материјал, компју тер-
ските стручњаци и сту ден-
тите - ентузијасти, пое дин  ци-
те кои ја сакаат технологијата 
за примена во домашен ам-
биент.

Во рамките на настанот 
беа организирани повеќе од 
30 презентации и работил-
ници, како и дваесеттина 
штан дови на кои беше по с-
тавена демо опрема на ак-
туелни и нови производи. 
Пријатно сме изненадени од 
големиот интерес и масов-
ната посетеност. Особено е 
значајно тоа што Саемот го 
посетија голем број посе ти-
тели, кои земаа активно учес-
тво во работилниците и во 
дискусиите, како и претстав-
ници од голем број мали и 

средни претпријатија, што 
укажува дека и тие ја осо-
знаваат потребата за корис-
тење информатичка техно-
логија, како и придобивките 
кои можат да ги очекуваат од 
нејзината употреба", комен-
тира Татјана Бошевска, опе-
ративен директор на "Логин 
Системи".

За разлика од претходните 
години, сега акцент беше ста-
вен на економското изложу-
вање и на практичните при-
мени на технологијата во биз-
нисот и во домашниот ам-
биент.

"На изминатите на стани - 
вели Бошевска - по ве ќе 
внимание им обрнувавме на 
потребите на само еден 
сегмент - ИТ професио налци-
те. Но, за да е успешен про-
ектот за имплементација и 
воведување на ИТ во една 
фирма, неопходни се под-
дршка и разбирање и од 
деловните луѓе. За таа цел 
акцент й дадовме на прак-

тичната примена на техно ло-
гијата во бизнисот и ор га ни-
зиравме голем број ра бо тил-
ници и демонстрации на штан-
довите за да ја при ближиме 
технологијата до потенцијал-
ните корисници".

МОТО

И пораката во двете мота 
"Хардвер и софтвер на едно 
место" и "Дознај, пробај, ку-
пи" имаше свое значење.
"Во дени од мотото 'Хардвер 
и софтвер на едно место', на 
ИнтраЛогин 2005 презен ти-
равме целосни решенија из-
градени од палетата произ-
води, кои ги дистрибуираме: 
'Microsoft', 'Veritas', 'HP', 'Cisco', 
'Linksys', 'Motorola', 'McAfee' и 
'Veb Arhitekt'. Со нашето мото - 
посочува Бошевска - се при-
ближуваме до барањата на 
корисниците и на нашите 
партнери, тие да можат на 
едно место да ги најдат сите 
производи кои им се по треб-

ОД ОТВОРАЊЕТО НА САЕМСКАТА МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА ИТ
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ни во градењето современо 
информатичко решение - и 
хардвер и софтвер. Со нагла-
сувањето дека покрај хард-
верот ви е потребен и софт-
вер, даваме и придонес кон 
процесите за зголемување на 
почитувањето на  инте лек ту-
алната сопственост, како и 
навиките за купување ле га-
лен софтвер и намалу вање 
на стапката на пират ството 
во земјава. Ако ја по читуваме 
туѓата инте лек ту ална соп стве  -
ност, ќе почне ме на вис тин-
ски начин да го вреднуваме 
и домашниот софтвер и дури 
тогаш ќе би деме подготвени 
со домашни брендирани соф-
тверски ре шенија да из ле зе-
ме на стран ските пазари. Ис-
то така, цел на настанот беше 
преку ви зуелни и едукативни 
презен тации и работилници, 
по се тителите да дознаат, да 
про баат и да купат различни 
про изводи и решенија". На 
Са е мот беа претставени до-
маш ни решенија за зго ле му-
вање на конкурентноста. 

"Ин фор ма тичката техно ло-
гија е еден од главните при-
движу вачи на промените кај 
биз нисите во однос на тоа 
како се изведуваат де лов ни-
те опе рации, како и за раз-
вивање на главните спо соб-
ности на фирмите според 

кои можат да се разликуваат 
од кон ку рентите, домашни и 
стран ски. Ако домашните фир   -
ми не инвестираат во инфор-
матичката технологија и не 
ги користат сите предности 
кои таа ги овозможува во ра-
ботењето, практично го за-
пираат сопствениот развој. 
Користењето Интернет како 
алатка за маркетинг, како и 
за пробивање на странските 
пазари, е нешто без што не 
може да се замисли работе-
њето на фирмите во ова де-
нешно дигитално време. До-
машните решенија презен-
тирани на Саемот покажаа 
дека и нашите компјутерски 
фирми кои развиваат софт-
вер, ги следат потребите на 
корисниците и им овозмо-
жуваат решенија, кои ќе им 
помогнат во нивната борба 
за зголемување на конку рен-
тноста на домашниот, но и на 
странските пазари.

Најголем интерес кај по-
сетителите предизвикаа пре-
зентациите за решението на 
Microsoft за е-маил комуни-
кација и колаборација - MS 
Exchange Сервер 2003, потоа 
презентацијата за безжично 
поврзување на локации со 
користење  Motorola Canopy 
комуникациска опрема, како 
и презентацијата за софт-

верски решенија за мобилна 
продажба на Инфо-Биро.
Ис  клучителен интерес пре-
дизвика серијата работил-
ници за Веб Архитект, пор-
тално решение за претста-
вување на фирмите на Ин-
тернет. На овие работилници, 
за своите искуства од корис-
тењето на Веб Архитект, го-
вореа и корисниците, кои по-
сочија какви биле при до бив-
ки те од неа за нивните фир ми".

Исто така, значително бе-
ше посетена и работилницата 
за "Воведување на прв сер-
вер" во работењето на фир-
мите, за да се искористат си-
те предности на мрежното 

работење, кое треба да ја 
зголеми ефикасноста и про-
ду ктивноста на вработените. 
"Сценариото за 'Безжична 
канцеларија' покажа дека сè 
она што е тренд во светот, 
сега е достапно и кај нас и 
може да се примени. Реше-
нието кое го презентира Ло-
гин Системи е напредна мре-
жна структура, која ги ин те-
грира жичните и безжи чните 
мрежи во една це ли на, и со 
тоа овозможува це лосна по-
врзаност и подо бру вање на 
динамиката на ра боте ње-
то", потенцира опе ра тив ни-
от директор на Ло гин Сис-
теми.

"Настанот ИнтраЛогин има традиција и прв пат е 
организиран во 1996 година во форма на едукативен 
се минар. Потоа, ИнтраЛогин прерасна во Кон фе рен-
ција за информатичка техно логија, за во 2002 и 2003 
го дина да се трансформира во Конференција ЛС ВИП, 
која беше годишен собир на ИТ менаџерите од нај го-
лемите и највлијателните фирми и институции, како и 
клучните луѓе од државната управа, бизнисите и на-
уката. Оваа година, покрај стручни пре давања од по-
веќе области, организиравме и поголем број рабо-
тилници и излож бени штандови каде што посе ти те-
лите имаа можност и сами да ја пробаат инфор ма тич-
ката технологија за која се зборуваше на преда ва ња-
та, така што ИнтраЛогин стана ИнтраЛогин Експо", ве-
ли Татјана Бошевска.

ТАТЈАНА БОШЕВСКА, ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА "ЛОГИН СИСТЕМИ"


