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ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЈА ЈЕ
ВЕЋ ПОЧЕЛА
Десета годишња конференција о интернету ДИДС
2019 одржана је 5. марта, у Хотелу “Metropol
Palace” у Београду. Међу 350 присутних на Дану
интернет домена Србије, било је 11 учесника из
земље и света.

ЈЕ ВЕЋ ПОЧЕЛА

Регионални
TLD форум
dids.rs | дидс.срб | #dids2019
10. јубиларна Kонференција

Ове године ДИДС је одржан под слоганом „Дигитална
трансформација је већ почела“ и бавио се дигиталном
трансформацијом и свим видљивим и мање видљивим променама
које она узрокује у различитим сферама живота и пословања.
Конференција је, као и до сада, била бесплатна за све посетиоце,
уз регистрацију путем адреса е-поште на регионалним интернет
доменима. Током ДИДС-а почела је и слободна регистрација
IDN назива у оквиру .RS домена, као и регистрација назива са
проширеним сетом ћириличких слова у оквиру .СРБ домена.
Дан раније, 4. марта, одржан је пети регионални скуп, под називом
„Регионални TLD форум“, ком су присуствовали представници
регистара националних интернет домена из Словеније, Хрватске,
БиХ, Црне Горе и Србије.

ОРГАНИЗАТОР:

ДИДС
ПОДРЖАЛИ:

Реализовано је 20 медијских покровитељстава (штампа, радио,
ТВ, веб), а забележено је 212 медијских објава. Промоција је
реализована и преко друштвених мрежа Фејсбук, Твитер, Инстаграм
и LinkedIn. ДИДС 2019 је у директном преносу преко 13 интернет
локација пратило преко 850 гледалаца.
Програмски одбор: Војислав Родић (председник), Милоје Секулић,
Иван Минић, др Тамара Вученовић и Мирко Марковић.
Организациони одбор: Владимир Манић (председник), Војислав
Родић и Предраг Милићевић.
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1. БЛОК

ТРАНСФОРМАЦИЈА
ДРЖАВНИХ СЕРВИСА

Током првог блока, „Трансформација државних сервиса“, разматрана
је могућности да у догледно време послове који подразумевају
чекање на шалтерима и обимну штампану документацију обавимо
онлајн. „Да ли је 2030. година реалан рок?“ запитао се на почетку
блока модератор дискусије Владимир Радуновић.

2. БЛОК

ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЈА У
ПРИВРЕДИ

„Тренутно је фокус на ажурирању и дигитализовању постојећих
база података како би се изградио централни регистар
становништва. За сада је 145 локалних пореских администрација
међусобно повезано и повезују се све јединице локалне самоуправе
у мрежу и гради се нови дата центар.“, истакла је Светлана
Јовановић, виша саветница при Кабинету председнице Владе.
Такође је навела да се ради и на новом порталу е-управа који ће
олакшати интеракцију грађана са државом.
Дигитална трансформација у привреди и безбедност података биле
су неке од тема другог панела. Речи је било о процесима у великим
пословним организацијама, али и о употреби дигиталних алата у
развоју породичног бизниса.
„Процес дигиталне трансформације у фирми из које долазим
пошао је од коришћења digital-a за потребе CRM-а да бисмо, након
успеха на том пољу, дошли до стадијума коришћења вештачке
интелигенције у одређеним сегментима пословања наше компаније“,
истакла је Илијана Ваван, генерална директорка Kaspersky Lab за
Европу, која је нагласила да је важно бити свестан безбедносних
изазова које дигитална трансформација доноси.
Важно је да се промени не само начин пружања услуге, већ и
понашања корисника. „На порталу е-Управа већ годину дана
постоји могућност да само једним кликом затражите да вас
држава обавести када вам нешто од докумената истиче. До сада
је свега 155 људи то и затражило“, рекао је Душко Сивчевић,
помоћник начелника у Сектору за аналитику, телекомуникационе и
информационе технологије Министарства унутрашњих послова.
„Ми данас имамо електронску документацију коју касније
одштампамо, како би она била заведена, печатирана итд. Ако
говоримо о томе где се видимо 2030. године, када је интернет и
дигитална трансформација у питању, трансформација се можда
догодити и раније, али је потребан континуитет у раду који постоји
сада“, рекао је Слободан Марковић, технички саветник за дигиталну
управу, UNDP.

Société Générale Banka Srbija a.d. је заменила класичан банкарски
приступ дигиталним, да би сачувала и проширила базу клијента.
„Побољшали смо прво наш систем, а онда едуковали кориснике
како би онлајн систем заживео у потпуности“, рекао је Александар
Благојевић, менаџер дигиталне експозитуре и подршке клијентима.
Роланд Хајднер, директор финансија А1 Digital, нагласио је
повезаност дигитализације са давањем вредности у пословању и то
не само у појединим секторима, већ у свим сегментима привреде.
О пословању уз помоћ баштованских и дигиталних алата говорио је
Драган Сајић, власник и уредник портала garden.rs. „Знамо да нам
је, поред производње, јако важно да искористимо интернет на прави
начин и да преко њега промовишемо наше услуге“.
Други блок је модерирао Радомир Лале Марковић.

#РНИДСИНФО | ДИДС СПЕЦИЈАЛ

3. БЛОК

ТРАНСФОРМАЦИЈА У
КОРИСТ НАЦИЈА

Леонид Тодоров, директор Удружења националних регистара Азијскопацифичког региона (APTLD), запитао се да ли вишејезичност заиста
подстиче повећање различитости на интернету. „Постоје језици који
немају писмо, па самим тим се не могу ни употребити на интернету.
Постоје земље у којима се не користи латиница, а језици имају
изузетно велики број корисника, на пример руски и кинески. Потребно
је едуковати кориснике, а отварање простора за коришћење нових
језика даје могућност избора“.

„Могућност коришћења интернета на језику и писму који није енглески
је велики помак на чему се радило деценију уназад. IDN подржава
различитости, али је важно и да се могућности које он нуди примењују.
Србија је на добром путу када је IDN у питању“, рекао је Ђовани Сепиа,
директор за спољне односе EURid-а.
Дејан Масликовић, помоћник министра у Министарству културе и
информисања, истакао је значај очувања ћириличког писма, а самим
тим и културног идентитета. „Наше министарство је одржало низ
радионица и семинара у установама културе које су заправо локални
центри културног деловања. Радили смо и на томе да њихове интернет
презентације буду на ћириличком писму, али и на .срб доменима.“
Милан Пантелић, менаџер продаје и продајне мреже за Мотрио,
Renault Nissan Srbija d.o.o, говорио је o комерцијалним предностима
употребе ћирилице. „Размишљали смо како да се издвојимо од
конкуренције и одлучили смо да то учинимо тако што ћемо да
користимо ћириличко писмо. Реакције су одличне и надам се да ће
примера као што је наш бити све више.“
Трећи блок је модерирала др Тамара Вученовић.

РЕГИОНАЛНИ TLD
ФОРУМ 2019
Четврти регионални скуп, под називом
Регионални TLD форум, одржан је 4. марта, као
предконференцијски програм ДИДС-а. Скупу је
присуствовало око 20 учесника, представника
регистара националних интернет домена из
држава бивше Југославије.

Са колегама из региона размотрене су значајне, актуелне теме,
размењена искуства и знања са регионалних тржишта. Речи је било
о системима наплате према регистрима, о притужбама у вези са
садржајем које се све чешће упућују регистрима, као и искуствима
са арбитражним решавањем спорова у вези са доменима. Поред
тога, разговарало се и о Уредби e-IDAS, којом се уређује електронска
идентификација на дигиталном тржишту Европске уније и
системима дигиталне идентификације.
Једна од тема била је и учешће регионалних регистара у раду
међународних организација, пре свега ICANN-a (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers). Са посебном пажњом говорило
се о сарадњи са овлашћеним регистрима, између осталог и у
домену маркетинга. Колеге из региона на чијим је тржиштима
омогућена регистрација IDN (Internationalized Domain Name) домена,
поделили су информације о броју регистрованих домена и трендове
регистрације таквих домена.
У посебном тематском блоку Форума у фокусу су била питања
безбедности регистара, као и сарадња са националним CERT-овима.
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3. БЛОК - просечна оцена 4,1

>> Данашња технологија напредује из часа у час, не сумњам да ће
имплементација интернет домена са широким спектром језика
имати спора или препрека у развоју. Такође, подржавам интернет
домен на ћирилици и волела бих да то чини цела нација, јер то је
наш симбол културе и националне припадности.
>> Леонид величанствен! Ђовани одмах за њим. Остали боље да
нису ни наступали, посебно Масликовић који је био блед. Учесници
нису били једнако уверљиви нити занимљиви. Пет сам дао само
због Леонида и Ђовани – без њих тешко да би била и мршава
тројка.
>> Било би добро да имамо мало више примера добрих примера
зашто .СРБ домен.

УТИСЦИ ПОСЕТИЛАЦА
1. БЛОК - просечна оцена 4,2 (скала оцена од 1 до 5)

>> Превише промоције државних институција и претварање
да њихови сервиси савршено функционишу. Критика била
минимална и то из публике. Морао је бар један критичан
саговорник да буде.
>> Можда уврстити у дискусију, не само доносиоце одлука већ и људе
који свакодневно раде у одржавању сервиса, као и људе који су
до сада аналогно обављали посао који се сада дигитализује као и
какав утицај то има на процесе рада.
>> Сугестија - више примера из праксе
>> Држава треба на ову тему да више едукује грађанство преко свих
медија!
>> Више дискусије о проблемима у пракси и о томе како грађане
информисати о томе које све услуге сервис пружа.

2. БЛОК - просечна оцена 4,1

>> Превише ЕПП-а Касперског. Панел је требало да је био
неутралнији. Благојевић и Сајић су били одлични. Од Илијане сам
очекивао да буде атрактивнија (не мислим на изглед).
>> ПКС је основала Центар за дигиталну трансформацију и ради на
обуци сертификованих “дигитализатора”, било је корисно чути и
њихова искуства из српске привреде
>> Прича са медведом је мало извукла други блок, који је био
превише оптерећен причом о компанији, а мање позитивним
примерима из праксе
>> Непостојање интеракције са публиком, недостаје шира слика и
динамика (монотоно))
>> Корисни би били конкретни примери дигиталне транфсормације у
малим и средњим предузећима

ОРГАНИЗАЦИЈА - просечна оцена 4,6

>> Учесник сам свих десет конференција од самог почетка и
слободно могу рећи да је ова била најлошија и најскромнија. Теме
слабо обрађене и изабране у сврху промоције и ПР-а. Разумем
да је конференција бесплатна и да организација и учесници
коштају али ово овако нема смисла. Велика грешка што је
укинут последњи блок у којем су представљане успешне приче
на домаћим доменима. То је нпр. промоција која је имала неког
смисла и која је могла некога да мотивише. За следећу годину
потребне су огромне промене. Све је постало исто. Потребна је
и промена организације али и драстична промена садржаја који
мора да буде актуелан и користан.
>> Први пут сам присуствовала ДИДС-у и на основу свеобухватних
позитивних утисака и мишљења, намеравам да присуствујем
свакој наредној конференцији. Све похвале за организацију и
посвећеност.
>> Као и сваке године, одлична организација и занимљиве теме. За
сваку похвалу. Ранијих година је блок са причама предузетника
био топ целе конференције.
>> С обзиром да је 10огодишњица, очекивао се значајно виши ниво
квалитета садржаја предавања и практичних налаза. Похвале за
организацију нарочито за део регистрације корисника.
У анкети је учествовало 95 посетилаца.
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