
Vypadol prúd. A s ním aj sieť. Bez
elektriny ani v roku 2010 nefunguje.
Možno sa to raz zmení a aj počítače
budú napojené na nejaké alterna -
tívne a nevypnuteľné zdroje. Poz ná te
to, celá kancelária sa potešila a vy -
razila na obed, len ja som zostal, pre-
tože som bol práve na telefóne. Ob -
zerám sa po takmer opustených
priestoroch a spomínam si na to, ako
som túto firmu pred niekoľkými rokmi
zakladal. Množ stvo obie hač iek, množ -
stvo papie ro vačiek, a to doslova. Každý
formulár som musel vytlačiť, takmer
každý list poslať poštou. To neko -
nečné podpisovanie a státie v ra doch
ma una vovalo a pol kan celárie mi
zaberal archív so zložkami klientov.
Firma rastie a ja som naozaj rád, že
už nie je vtedy ale dnes.

Práve dnes ráno som si uvedomil,
o čo je dnes život pre podnikateľa
ľahší. Niežeby som už nečakal, ale
mo ja práca môže pokračovať aj vtedy.
Pri čakaní v dopravnej zápche v mes -
te som si napríklad na svojom tele-
fóne s Windows Mobile pozeral emai-
ly, ktoré sa mi počas noci nazbierali
v schránke. Jednoducho som si označil
to, čo je dôležité a tak po vediac vytrie -
dil plevy od obilia. A keďže v rádiu
opäť hrali samý odpad, pripojil som
sa na svoju domácu zbierku hudby
a pustil som si svoje obľú bené. Svet je
hneď krajší, keď má človek dobrú
hudbu. Ešte pred pár rokmi by som
so sebou musel no sievať cédečká
alebo aspoň USB kľúč, ktorý som
potom pravidelne niekde strácal.

Vďa ka Bohu za Live Mesh. No, ale
späť k tým emailom: samozrejme, že
sa mi ozval náš hlavný dodávateľ zo
Španielska, do pisujeme si už štvrtý
deň a prob lém sa akosi nedá vyriešiť.
Po príchode do práce som si otvoril
Out look a priamo pri jeho mene
v emaili som zbadal, že je online na
Office Com municatore. Napísali sme
si pár zdvo rilých viet a keď súhlasil
s tým, že mu zavolám, využil som
možnosť priameho prepojenia cez
Microsoft Office a zavolal mu cez
internet. Žia d  ne dáta, žiadne po plat -
ky, a čo je najlepšie, problém sa nám
cez telefón podarilo konečne vyriešiť
a do končenie projektu sa potešiteľne
priblížilo. Informáciu som si radšej
rýchlo zaznačil, keďže sa poznám
a viem, že v rýchlom slede svojho pra-
covného dňa ľahko zabúdam. Fun -
kcia Business Contact Manager prog -
ramu Outlook je pre mňa v tom to
smere nenahraditeľná, lebo mi umož -
ňuje na jednom mieste mať nielen
kontakty z adresára, ale zá roveň
s nimi aj aktuálne údaje o sta ve pro-
jektov, faktúrach a po nukách. Vďaka
tomu som mohol vypratať skrine so
šanónmi a zlož ka mi a mám neustále
prehľad. Umožnilo mi to tiež prijať do
firmy ďalšieho zamestnanca a neskôr
ešte dvoch do pobočky v Prešove.
A aby aj oni mali neustály prehľad,
všetky informácie si zdie ľame online
prostredníctvom okam žitých správ
cez Communicator a pro s tred níctvom
systému Microsoft Sha re Point. O ho di -
nu budeme mať telefonickú poradu,

pretože potrebujeme prebrať obchod-
né výsledky za posledný mesiac. Je
jedna vec, ktorej v správe z Prešova
nerozumiem, takže do porady zapo-
jíme aj Live Meeting a prejdeme si
dáta tak, aby to všetci videli naživo.
A ak tam naozaj bude chyba, naživo
ju aj opravíme, to je výhodou online
sveta. Keď si spomeniem na množ -
stvo kontrol, ktoré bolo treba urobiť
ešte pred pár rokmi, aby si človek
mohol byť istý, že všetky údaje sú
naozaj správne... A ešte sa celý čas
musel báť, aby pri tom posielaní
hore-dole niekto ten dokument ne -
odoslal do nesprávnych rúk. Dnes to
platí stále, len tých obáv má človek
menej. Včera som takmer omylom
po slal naše obchodné výs ledky náš -
mu hlavnému kon ku rentovi, mi mo -
chodom spolužiakovi zo strednej. To
by bol zlý krok, ale nespravil som ho,
pretože sa mi mail nepodarilo odo -
slať – email bol chránený, preto ma
server zastavil. V tej chvíli som bol
nesmierne rád, že máme ser ve rové
nástroje, ktoré na komunikáciu do -
hliadajú za mňa. Keby som chcel, tak
ten dokument nielen nik neprepošle
emailom, ale ani nevytlačí, ani ne -
skopíruje.

Je tu tak ticho, keď tu nik nie je.
Bez elektriny nehučí ani klimatizá-
cia, ani rádio. Pred niekoľkými rok -
mi by mi za chrbtom minimálne
bzučali servery v serverovni, ale aj to
sa s nástupom cloud computingu
stalo zbytočným. Naše dáta sa skla -
dujú na externých serveroch, na dá -
tových farmách, ako to dnes volajú.
Celé naše serverové riešenie je vlastne
viac virtuálne než fyzicky prítomné
a tak sme opäť ušetrili miesto a v zad -
nej miestnosti zriadili herňu so stol-
ným futbalom. A napriek tomu máme
k dispozícii mnohonásobne viac prie -
storu na diskoch a omnoho výkon-
nejšie servery než sme si kedy mohli
dovoliť priamo tu na mieste. 

Mám chuť na hudbu. Včera v noci
som si doma z obchodu stiahol naj -

novší album, je to úplná bomba. Naj -
lepšie na tom však je, že ho nemám
len v počítači doma, ne mu sel som ho
napaľovať. Po príchode do práce sa
mi jednoducho cez Live Mesh zo -
synchronizovali priečinky a s nimi aj
tento hudobný skvost. Už na to ani
nemyslím, je to úplne automatické
a mám k dispozícii všetko to, čo aj
doma. Dokonca aj ten zoznam
nákupov od mojej ženy! Už dávno
pochopila, že mi nestačí dať lístoček,
treba ma nimi obklopiť aj elektro -
nicky.

Dnes však nebudeme večeru variť
doma. Nie, dnes zoberiem ženu do
našej reštaurácie. Miluje taliansku
ku chyňu a mne sa zas páči, že každú
chvíľu majú v jedálnom lístku niečo
nové. Len prednedávnom si ako jedni
z posledných v našej štvrti inštalovali
interaktívny stôl Surface, takže už
nemusia donekonečna prerábať je -
dál ne lístky. Ponuku si prezeráme
online priamo na stole a čaš ník si
tiež už nemusí písať a sústredí sa na
to, aby nám čo najlepšie poradil. Vy -
brané jedlá potom jedno duchým do -
tykom presunieme do objednávky.
A pri platení už ne mu sím kartu pustiť
z ruky – jedno ducho ju položím na
stôl, Surface si ju sám nájde a ponú k -
ne možnosť platby. Len sprepitné
čašníkovi stále nechávam v hotovosti
– som trochu staromódny a zdá sa mi
to byť osobnejšie. Nuž, vrátim sa ale
pomaly do práce. Práve nám opäť
naskočila elektrina, to, čo som počas
výpadku zmenil a aktualizoval
v zmlu  ve s do dávateľom, sa vďaka
technológii Groove samo zosyn  -
chronizuje s po sled nou verziou na
našom serveri. Zamestnanci sa
o chví ľu vrátia do práce a na obed
vyrazím ja. Škoda, že ten nefunguje
online; čakaniu v reštaurácii sa nevy-
hnem ani v roku 2010...

(Autor je riaditeľ divízie Infor ma -
tion Worker v spoločnosti Micro soft
Slovakia)
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