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PRIDOBLJENA ZNANAJ
❑ Spoznavanje interneta

❑ Razumeti, kako izbrati najprimernejša sredstva

❑ Spoznajte osnovne korake pri ustvarjanju identitete blagovne znamke

❑ Razumeti teme, povezane s spletnim bančništvom in samostojnim delom

❑Kako zgraditi prijazno spletno stran

❑Kaj je spletno trženje

❑Kako delati s spletnim trženjem in družabnimi mediji

❑Kako preprečiti tveganja za digitalne dokumente
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NASLOVI
DIGITALNE VEŠČINE
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❑Kako iskati na spletu in ostalih odprtih virih

❑Kako ustvariti svojo lastno blagovno znamko

❑Delo na spletu! Spletno bančništvo in freelancing

❑Kako naredite, da je  vaše podjetje vidno na spletu (online osebni

računi in slike preko socialnih omrežij)

❑Kako zavarovati računalnik in poslovno digitalno dokumentacijo
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• Antivirus: Programska oprema za odkrivanje in uničevanje računalniških virusov

• Družbena omrežja:Spletne strani in aplikacije, ki uporabnikom omogočajo ustvarjanje in 

skupno rabo vsebine ali sodelovanje v družbenih omrežjih.

• Geslo: Niz znakov, ki omogoča dostop do računalniškega sistema ali storitve.

• Internet: Internet je elektronsko komunikacijsko omrežje. Je struktura, na kateri temelji

svetovni splet.

• Iskalnik:  To je program, ki išče spletne strani na podlagi besed, ki jih uporabljate za 

iskanje. Iskalniki pregledujejo svoje lastne podatkovne baze, da bi našli vse vsebine, 

povezane z vami, ki jih iščete.
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SLOVAR
Nevidni splet: To je velika količina informacij, ki je ni mogoče zlahka odkriti v splošni poizvedbi

iskalnika, kot so baze podatkov, zasebna omrežja ali informacije, zaščitene z geslom.

Odprti izobraževalni viri: Odprti izobraževalni viri (OER) so prosto dostopna, odprto licencirana

besedila, mediji in drugo digitalno gradivo, ki je koristno za poučevanje, učenje, ocenjevanje in tudi

za raziskovalne namene.

Požarni zid: Del računalniškega sistema ali omrežja, ki je zasnovan tako, da blokira nepooblaščen

dostop, medtem ko dopušča komunikacijo navzven.

Prenesi: Dejanje ali proces prenosa podatkov.

Šifriranje: Postopek pretvorbe informacij ali podatkov v kodo, zlasti za preprečevanje

nepooblaščenega dostopa
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SLOVAR
• Spletna stran: Niz povezanih spletnih strani, ki se nahajajo pod enim imenom domene.

• Spletni brskalnik: To je računalniški program, ki se uporablja za dostop do spletnih mest ali informacij v 

omrežju.

• Svetovni splet: Svetovni splet je del interneta, ki je zasnovan tako, da omogoča lažjo navigacijo z uporabo 

grafičnih uporabniških vmesnikov in hipertekstualnih povezav med različnimi naslovi.

• Trženje: Dejavnost ali dejavnost promocije in prodaje izdelkov ali storitev, vključno s tržnimi raziskavami in 

oglaševanjem.

• Uporabnost: Stopnja, do katere je mogoče uporabiti nekaj.

• Varnostna kopija: Postopek izdelave varnostnih kopij datotek ali drugih podatkov.

• Vidnost: Stopnja, do katere je nekaj pritegnilo splošno pozornost

• Virus: Del kode, ki je sposoben sam kopirati in ima običajno škodljiv učinek, kot je poškodovanje sistema ali 

uničevanje podatkov.
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KAKO NAJTI SPLETNE IN ODPRTE VIRE
DIGITALNE VEŠČINE
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KAKO VELIK JE SPLET?
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Glede na to, da več kot 3.000.000.000 ljudi, sledi spletu po vsem

svetu, si lahko predstavljate, da je presenetljivo količina vsebine,

ki obstaja v nevidni zoni spleta.

Raziskave so pokazale, da splet vsebuje več kot 5.000.000.000

strani in potrebujete več kot 11.000.000.000.000 let, da prenesete

vse te informacije!

Najbolj priljubljeni spletni brskalniki so: 

• Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, 

Opera, Maxthon, Vivaldi, Internet Explorer, Brave

https://www.lifewire.com/what-is-brave-browser-4177069


KAKO ISKATI PO SPLETNIH STRANEH
[1/2]
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Obstaja nekaj osnovnih korakov, ki jih morate slediti, da postane internet iskanje Expert:

• 1. začnite z Wikipedijo!

Ono je neprisiljen rabiti, to vračunati a obilje od sporočilo ter to izročiti vi a dober pregled od največ

tema!

• 2. Premaknite se na Google!

Zdaj, ko ste videli wikipedia, morate vedeti glavne ključne besede, povezane s temo, ki jo iščete. 

Začnite s splošnim iskanjem s temi ključnimi besedami! 

• 3. Pojdi multimedia!

Ne samo besedilo je na voljo na spletu! Poiščite večpredstavnostno vsebino (video posnetke, 

audios). Večina jih je brezplačnih in resnično koristnih.



KAKO ISKATI PO SPLETNIH STRANEH 
[1/2]
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• 4. Pojdi za Open izobraževalne vire!

Obstajajo ton brezplačnih tečajev in veliko količino organiziranih informacij o kateri koli temi. V bistvu, 

veliko šol ponujajo svoja predavanja v avdio ali video formatu. 

• 5. Poglej za Tutorials

Poiščite temo in izvedite praktične veščine, ki jih potrebujete prek spletnih vaj. Ti bodo zagotovo vam

pomaga o tem, kako to storiti z navodili korak-po-korak.

• 6. uporabite orodja, ki so vam na voljo

Obstaja veliko orodij, ki so vam pomagajo.



KAKO  NAJTI SPLETNE IN 
ODPRTE VIRE [1/2]
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Obstaja veliko možnosti za iskanje kakovosti, odprte

materiale za dostop, ki se lahko uporabljajo za študij in 

raziskovalne namene.

Medtem ko je več in več informacij na voljo v spletu in novih

virov se nenehno pojavljajo, obstaja veliko možnosti za 

iskanje kakovostnih odprtih materialov, ki se uporabljajo za 

več namenov. 



KAKO  NAJTI SPLETNE IN 
ODPRTE VIRE [2/2]
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Odprti dnevniki

za dostop

▪ Directory of Open Access Journals (DOAJ)

▪ FindIt@Bham

▪ OAIster

▪ PeerJ

▪ Frontiers

▪ Journal of Legal Analysis

▪ Cogent Economics & Finance

Odprti 

repozitoriji

dostopa

▪ Google Scholar

▪ CORE portal

▪ Search Creative Commons

Odprt dostop do 

knjig

▪ Google Books

▪ OAPEN Library

Drugi odprti viri

dostopa

▪ Open Access Button

▪ Open Access Directory

▪ Open Society Foundations Access to 

Knowledge

http://doaj.org/
http://findit.bham.ac.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&vid=44BIR_VU1&fromLogin=true
http://oaister.worldcat.org/
https://peerj.com/
http://www.frontiersin.org/
http://jla.oxfordjournals.org/
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=oaef20#.VEkS9fldV0o
http://scholar.google.co.uk/
http://project.core.ac.uk/
http://search.creativecommons.org/
http://books.google.com/
http://www.oapen.org/home
https://www.openaccessbutton.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://www.opensocietyfoundations.org/topics/access-knowledge


UKANA OB ISKANJU PO GOOGLU
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Ko iščete po Google, morate poznati nekaj naslednjih trikov:

1. FRAZNO ISKANJE

2. NEGATIVNO ISKANJE

3. VRSTNI RED ISKANJA

4. PRISILNO ISKANJE

5. ISKANJE PO SPLETNEM MESTU

6. ISKANJE ŠTEVILSKO OBMOČJE

7. GOOGLE DEFINE

8. GOOGLOV KALKULATOR

9. IMENIK

10.ČRKOVALNIK

11.GUMB „OBČUTEK SREČE" 



ODPRTI IZOBRAŽEVALNI VIRI
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Uporaba že obstoječih OERs vam lahko prihrani čas

in trud, hkrati pa pomaga izboljšati izobraževanje na

svetovni ravni.

Zlasti v državah v razvoju, kjer si mnogi študenti ne

morejo privoščiti niti knjig in tudi dostop do učilnic je

omejen; se OERs šteje za bolj in bolj pomembnega



NAMIGI UPORABE ODPRTIH
IZOBRAŽEVALNIH VIROV
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Iskanje OERs je en korak. 

Naslednji korak je vedeti, kako in kdaj ga uporabiti.

Naslednji nasveti so dober začetek:

1.Preverjanje pravic do uporabe

2.Primerjanje virov z vašimi cilji, da izberete tiste, ki vam najbolj ustrezajo

3.Prepričajte se, da so vaši viri visoko kakovostni

4.Ustvarjanje skladišča odprtih izobraževalnih virov

5.Uporaba drugih OERs za navdih in spodbujanje

6.Spodbujanje osebnega raziskovanje



NASVETI IN PRIMERI
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A Review of the Effectiveness & Perceptions of Open 

Educational Resources As Compared to Textbooks

30 Resources to find the Data you need

Open Education Resources: Global report 2017

Creating Open Educational Resources: Tips for New Creators

Everything you need to know about search engines

Which search engine should I use?

https://www.youtube.com/watch?v=SX0K0hb_xKE
https://flowingdata.com/2009/10/01/30-resources-to-find-the-data-you-need/
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/2788/2017_COL_OER-Global-Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=DV-HiWtMq1U
https://www.lifewire.com/how-does-search-engine-work-3482032
https://www.lifewire.com/which-search-engine-should-i-use-3482052


KAKO USTVARITI SVOJO BLAGOVNO ZNAMKO
DIGITALNE VEŠČINE
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Blagovna znaka je vsota izgleda, občutka in sporočila, ki ga

daje podjetje ljudem. 

Blagovna znamka je nekaj kar vas ločuje od  konkurence in 

pokaže vašim strankam kdo ste in kaj lahko pričakujejo od 

sodelovanja z vami.

Za izgradnjo blagovne znamke so pomembni naslednji glavni 

elementi:

• raziskava trga, 

• izbira imena podjetja in slogana,

• oblikovanje svoje identitete (videz in logo),

• uporaba blagovne znamke v podjetju in jo vseskozi 

razvijajte. 

KAJ JE IDENTITET BLAGOVNE 

ZNAMKE IN KAKO JO ZGRADITI?
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22 HOW TO CREATE YOUR BRAND 
IDENTITY [1/2]

1. RAZISKAVA 

TRGA&VIZIJA

• Definirajte identiteto blagovne znamke

- za kaj se zavzemate,

- kaj je vaše poslanstvo,

- kaj so vaše vrednote in cilji.

• Definirajte kje vaša blagovna znamka stoji na tržišču:

- kdo je vaša konkurenca,

- kdo je vaš potencialni kupec.

2. POSLOVNO 

IME&SLOGAN

• Izberite ime podjetja, ki ga je težko posnemati in zamešati s 

konkurenčnim podjetjem. 

• Izogibajte se imen, ki so predolga in jih je težko izgovoriti.
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23 HOW TO CREATE YOUR BRAND 
IDENTITY [2/2]

3.OBLIKOVANJ

E IDENTITETE

Logo
• Pomembno je oblikovati logo, ki je preprost, zapomnljiv, brezčasen, vsestranski, primeren, edinstven in 
• določljiv.
• Logo mora povedati kdo ste in kaj so vrednote vaše znamke. 
• Dobro je, da je logo prilagodljiv vsem velikostim.
Pomembni podatki o obliki:
• topografija (nanaša se na pisavo, ki jo izberete za vaš material),
• barve (strateška uporaba barve lahko vpliva na občutenje ljudi o vaši blagovni znamki),
• oblika.

4.LJUDJE&SO

CIALNA 

OMREŽJA

• Dobra blagovna znamka je tista, ki podaja dosledno in jasno sporočilo preko socialnih medijev ali spletne strani. 

• Izberite vrsto socialnega medija, ki je najprimernejši za vašo blagovno znamko.

• Poznati morate vašo identiteto in ton jezika, ki ga boste uporabili na omrežjih:

- seznam besed za uporabo, 

- dodajte osebnost vašemo pisanju, 

- oblika slik, ki jih boste uporabili.

• Zaželjeno je redno objavljanje in komuniciranje

• z občinstvom.



NASVETI IN PRIMERI
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The 11 use social media strategies to expand your brand

9 brand design elements for your brand

How to start your own brand from scratch

Step by step guide how to create a brand identity

Branding your personal brand / Creative business

https://www.youtube.com/watch?v=OvMmo3GB2WM
https://www.youtube.com/watch?v=jB57Pc1W6Ys
https://www.shopify.com/blog/how-to-build-a-brand
https://www.columnfivemedia.com/how-to-create-a-brand-identity
https://www.youtube.com/watch?v=0YmIQKgry_E


DELO NA SPLETU: SPLETNO BANČNIŠTVO IN 
FREELANCING

DIGITALNE VEŠČINE
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SPLETNO BANČNIŠTVO
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Prednosti spletne

banke:

• hitra in učinkovita,

• 24-urni dostop do 

vašega računa,

• informacije v realnem

času,

• plačujete lahko račune.

Slabosti spletne 

banke:

• strankam, ki prvič 

uporabljajo spletno 

banko lahko

predstavlja izziv, 

• računi so še zmeraj 

ranljivi pred vdori,

• odvisna je od zanesljive 

internetne povezave.

Spletno bančništvo pomeni 

dostop do vašega bančnega 

računa in izvajanje transakcij 

preko interneta na vašem 

računalniku, telefonu ali 

tablici. 

Če želite izvedeti ali lahko 

dobite spletni dostop do 

vašega računa obiščite banko 

ali pojdite na spletno stran 

vaše banke. 



KAKO SPLETNA BANKA DELUJE:
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1. Prvotna registracija

• Zaradi varnosti registracija zajema nekaj korakov:

• obisk lokalne banke,

• banka vam pošlje osebno geslo,

• v nekaterih primerih dobite majho napravo (kalkulato), ki jo potrebujete za vpis v spletno

banko. 

2. Prijava

• Po registraciji se lahko prijavite v spletno banko na internetni strani vaše banke, kadarkoli

želite. Vpišete uporabniško ime in geslo. 

3. Uporabljajte orodja, ki jih ponuja vaša banka

• Lahko vklučuje prenose denarja med računi, plačilo računov in druga opravila. 



NASVETI ZA VARNO UPORABO 
SPLETNEGA BANČNIŠTVA:
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1. izogibajte se uporabi javnega Wi-Fi-ja, 

2. preverite, da je vaše Wi-Fi omrežje zaščiteno,

3. nikoli ne odgovarjajte na e-pošto ali klice, ki naj bi bili iz vaše banke in 

zahtevajo od vas varnostne informacije,

4. ne odpirajte priponke v e-pošti od neznanih pošiljateljev, ker lahko 

vsebuje virus,

5. ne uporabljajte javnega računalnika za prijavo v spletno banko,  

6. redno preverjajte vaš račun,

7. z nikomor ne delite podrobnosti,

8. po koncu dejanja se vedno odjavite iz spletne banke,

9. redno posodabljajte vaš računalnik.



FREELANCING
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Freelancer je 

samozaposlena oseba, ki 

ponuja storitve za 

stranke in ima pogosto 

več strank naenkrat. 

Prednosti:

• sam izbereš 

delo/stranko,

• fleksibilen delovni čas 

(sam lahko izbereš kdaj 

boš delo opravil), 

• imaš več kontrole.

Slabosti:

• dobiti delo/projekt,

• upravljanje več strank in 

projektov naenkrat,

• plačati morate davke kot

samozaposlena

• Oseba.



NASVETI IN PRIMERI
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Internet Banking Explained

How to be a Freelance Artist

Top 20 Freelance Websites in 2018

Beginner’s guide to online banking

https://www.youtube.com/watch?v=oADxUX4STjE
https://www.youtube.com/watch?v=nXUOCNYRIuQ
https://financesonline.com/top-20-freelance-websites-for-beginners-and-professionals/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/beginners-guide-to-online-banking


KAKO POSKRBETI DA BO VAŠE PODJETJE NA 
SPLETU VIDNO

DIGITALNE VEŠČINE
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ZAKAJ JE POMEMBNO, DA IMATE SPLETNO STRAN:
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• Prvi razlog, zakaj mala podjetja potrebujejo spletno stran, tudi če ima vaše 

podjetje  pet ali manj zaposlenih, tako pridobite veliko vaših potencialnih 

kupcev.

• Potencialne stranke uporabljajo svoje pametne telefone in tablične 

računalnike, da odločijo, kam iti in kaj kupiti. Torej, vaše majhno podjetje 

mora priti v lokalno iskane, ker drugače pazite: ljudje, ki iščejo, bodo našli 

druga lokalna podjetja, ne pa vaše.

• Ljudje pričakujejo, da imajo podjetja svoje spletne strani, tako kot se

pričakuje od podjetij, da imajo pravi fizični naslov podjetja.

• Poslovna spletna strani vam omogoča avtomatsko prisotnost na spletu.

• Poslovna spletna stran vam daje še eno priložnost za zbiranje 

podatkov/starostne skupine…

• Poraba e-trgovine se vsako leto povečuje.

• „Spletna soba“ lahko pripelje stranke v vašo trgovino.



10 PRAVIL ZA DOBRO SPLETNO 
STRAN
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1. Uporabna spletna 

stran  za uporabnik

Po Krugu prvi zakon uporabnosti:spletna stran mora biti očitna in samoumevna.

2. Ne zapravite 

uporabnikovo 

potrpežljivost

Obiskovalci so pripravljeni uporabiti  storitev, ne pomnijo dolge spletne obrazce, 

ki ga morda nikoli ne bodo uporabljali v prihodnosti.

3. Osredotočanje 

pozornost na 

uporabnika

Ker spletna mesta zagotavljajo tako statično kot dinamično vsebino, nekateri 

vidiki uporabniškega vmesnika pritegnejo pozornost bolj kot drugi. Z drugimi 

besedami: manj razmišljanja se mora zgoditi v ozadju, boljši je efekt uporabniške

izkušnje,to pa je cilj, ki je  na prvem mestu.

4. Prizadevanj za 

izpostavljenost 

značilnost

Pomembno je, da je vsebina dobro razumljena ter da se uporabniki  počutijo 

udobno z načinom interakcije s sistemom.

5. Uporabite 

učinkovito pisanje

Uporabite kratke in jedrnate besedne zveze; uporabite zaznavanje predstavitve; 

uporabite navadni in objektivni jezik.



10 RULES FOR A GOOD WEBSITE 
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6. Prizadevajte si za 

preprostost

"Vztrajati za prepost"- princip. To naj bo glavni cilj odzačetka načrtovanja. 

Uporabniki so redko na mestu, da uživajo v zasnovi. Poleg tega v večini 

primerov iščejo informacije kljub zasnovi.

7. Ne bojte se 

belega prostora

Ne samo, da pomaga zmanjšati kognitivne obremenitve za uporabnike, 

lažje  je zaznati  pomembne ali celo kar vse informacije, predstavljene na 

zaslonu. 

8. Učinkovito 

komuniciranje z 

"vidnim jezikom"

Organizirajte: uporabniku zagotoviti jasno in dosledno konceptualno 

strukturo. Ekonomizirati: največ z najmanj količine pokazati vizualnih 

elementov. Komunikacija: ujemanje predstavitve z zmogljivostmi 

uporabnika.

9. Konvencije so 

naši prijatelji

Konvencije so zelo koristne, saj zmanjšujejo krivuljo učenja, da je treba 

ugotoviti, kako stvari delujejo.

10. Test zgodaj, 

test pogosto

Uporabni testi pogosto zagotavljajo bistveni vpogled v pomembne

probleme in vprašanja, povezana z dano postavitvijo.



KAJ JE SPLETNI MARKETING?
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Spletni marketing je nabor orodij in metodologij, ki se 

uporabljajo za promocijo izdelkov in storitev prek spleta.

Spletni marketing vključuje širši spekter marketinških

elementov kot tradicionalni poslovni marketing zaradi

dodatnih kanalov in marketinških mehanizmov, ki so na

voljo na internetu.

Spletno trženje združuje ustvarjalna in tehnična orodja

interneta, vključno z načrtovanjem, razvojem, prodajo in 

oglaševanjem.

Spletni marketing je  tradicionalno oglaševanje v zadnjih

letih in še vedno vpliva na visoko rast industrije.



6 STRATEGIJ ZA SPLETNI 
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1. Osebna blagovna znamka

Branding sebe, pred vašim podjetjem, vam daje priložnost, daje  vzvod bolj zanesljivo, osebno 

podobo za promocijo vaše blagovne znamke.

2. Vsebinski marketing

Ta  marketing traja različne dolgo, glede na to, kako tvorijo svojo strategijo, bi lahko dosegli 

številne različne cilje.

3. Iskalnik optimizacija (SEO)

SEO je proces, ki vaše spletne strani bolj vidno postavi v iskalnikih, tako da boste dobili več 

dobička od ljudi, ki iščejo izdelke ali storitve, ki jih vi ponujate
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4. Optimizacija konverzij

Večina teh strategij je cilj, da bi dobili več ljudi na vašo stran, 

ampak kaj ti ljudje počnejo, ko so tam? Optimizacija konverzij 

vam pomaga zagotoviti, da boste dobili več vrednosti od

vsakega obiskovalca z maksimiranjem vaše stopnje 

konverzije.

5. Marketing socialnih omrežij

Ta marketing je pomemben potencial pri gradnji in negovanju 

družbenih medijev z občinstvom.

6. email marketing

Tudi preprosta vsebina aprimer pismo, vam lahko pomaga 

spodbuditi ponovitev prometa na vaši spletni strani.
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https://www.worldwish.org/en/shareyourears

https://www.momondo.it/letsopenourworld

Momondo je izvedel analizo DNK približno na 70 ljudeh iz celega sveta, da opredelijo 

svojo etnično pripadnost. V  drugi fazi kampanje, ki se je začela ta teden, je 

pregledala nekatere posamične zgodbe udeležencev.

Evropska metaraziskava  Momondo ' s  "DNA Journey " je imela 120.000.000 ogledov 

na vseh kanalih v mesecu dni. Večina ogledov prihaja prek Facebooka, ki vključuje 

spletne strani tretjih oseb. Skoraj 6.500.000 je bilo ogledov na YouTube odkar je bilo 

prenovljeno. Ostalo pa na kanalih, ki so ljudem priljubljeni na televiziji.

Letos praznuje  Mickey Mouses 90 - letnico. Disney je  akcijo #Deli svoja ušesa, v 

mesecu novembru. Iskrena socialna kampanje pomaga loboževalcem odkleniti US $5 

donacije in Disney je  naredil in uresničil- Željo z zabavno in enostavno aktiviral 

potrošnika.

Na stotine tisoč oboževalcev Disneya, ki so sodelovali v letošnji kampanji #Deli svoja 

ušesa praznuje 90 let Mickey, hvala! Disney Worldwide Services je z doniranjem US 

$3.000.000 pomagal in podelil  želje otrokom, ki bojujejo boj s kritičnimi boleznimi!

https://www.worldwish.org/en/shareyourears
https://www.momondo.it/letsopenourworld
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How to start a Business online

What makes a website visually appealing

How to create a social media marketing plan

How to make your brand visible with social media

What is Social marketing?

https://www.entrepreneur.com/article/175242
https://enablewebdesign.com/makes-website-visually-appealing/
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://www.jeffbullas.com/how-to-make-your-personal-brand-visible-with-social-media/
https://www.youtube.com/watch?v=nf3FW1XhA6s
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• Tveganja, ki jih izzove

nepazljivost

• PC virus okužba

• Kraja podatkov in dokumentov
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• Pogosto naša dejanja poškodujejo računalnik in njegove dokumente, 

zato je res pomembno da ste pozorni na naslednje: uporabite

računalnik na lokacijah varno od elementov, ki ga lahko poškoduje, 

zlasti pazite na vtičnice in svečke, ki jih uporabljate za napajanje. 

Poškodovanje PC lahko povzroči izgubo dokumentov.

• Nikoli ne puščajte računalnika brez nadzora, nekdo lahko ukrade ali

kopira podatke, ki jih vsebuje.

• Vedno zaščitite dostop z geslom, uporabite varno geslo z različnimi

znaki takšnega da ga je težko uganiti, tako da nihče ne more dostopati

brez vašega soglasja.

• Pazite, da ne izgubite zunanjih pomnilniških orodij, ki jih uporabljate, ter 

tam kjer so shranjeni vaši dokumenti. Vedno naredite varne kopije

pomembnih dokumentov, tako da jih nikoli popolnoma ne izgubite.
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Uporabite dober požarni zid: požarni zid vam omogoča, da preverite

podatke v in iz omrežja blokira vsako neprepoznano operacijo. So že prisotni v 

operacijskih sistemih, samo vključite jih.

Namestite Antivirus: lahko prenesete brezplačni spletni Antivirus, ki blokira

virusne okužbe,  ne pozabite, da nastavite samodejno posodabljate in 

periodično skenirajte.

Redno posodabljajte nameščene programe: posodobitve vedno vsebujejo

več zaščite od računalniških virusov kot prejšnje.

Naredite varnostne kopije: pomembno je, da kopije podatkov, prisotnih na

računalniku, opravite s periodičnim skeniranjem, tako da boste vedno imeli

posodobljeno kopijo.

Raba zanesljiv položajev: preverite spletne strani, ki jih odprete, da imajo na 

začetku https://

Prenesite samo elemente iz spleta, katerih izvor veste: če niste prepričani, 

o izviru…da podatkov, ki jih želite prenesti, jih ne prenesite!
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Imate dve možnosti za zaščito dokumentov:

1. Med shranjevanjem lahko nastavite varnostno

geslo, tako da lahko samo lastnik odpre in dostopa

do dokumenta.

2. Programsko opremo za šifriranje lahko

uporabljate tako, da vsebina ni razumljiva za tiste, ki

imajo dostop brez povezanega ključa za dešifriranje.
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Če ste uporabnik širokopasovnega interneta, je najboljši način za 
ohranitev zlonamerne programske opreme iz računalnika nastavitev 
požarnega zidu strojne opreme. Strojno-požarni zid je elektronski 
Gizmo, nameščen med širokopasovnim modemom in računalnikom. Je 
pogosto vključen kot del usmerjevalnika. Strojni usmerjevalnik nadzoruje 
vse dohodne in odhodne internetne prometne informacije.
Večina žičnih in brezžičnih usmerjevalnikov prodajajo danes funkcijo 
požarnega zidu „pravico iz škatle“. Požarni zid je najverjetneje 
nastavljen odlično za vas; Sedaj je le malo dela ostalo za vas.
Do usmerjevalnika dostopate prek spletnega brskalnika računalnika, da 
si ogledate zaslon konfiguracije požarnega zidu usmerjevalnika. (glejte 2 
sliki na levi strani).

https://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-set-up-a-router-with-a-firewall/


NEKAJ PRIMEROV: KAKO NASTAVITI
USMERJEVALNIK S POŽARNIM ZIDOM
[1/2]

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

46

Na najpreprostejši ravni je strojna oprema požarnega zidu on-off. 
Nekateri usmerjevalniki lahko imajo napredni požarni zid, kjer lahko 
dodajate pravila, vendar so v večini primerov pravila enostavna: ne 
dovolite v nobenem internetnem prometu, ki ga računalnik v omrežju 
ni posebej zahteval. To pravilo blokira vse tiste, ki bi rad prišli skozi
ta zid.
Ko imate požarni zid strojne opreme, vam ni treba uporabiti drugega 
požarnega zidu programske opreme.
Vaš požarni zid lahko testirate, tako da greste na stran Gibson 
Research in uporabite njihov ShieldsUP!

https://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-set-up-a-router-with-a-firewall/
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How to download a free antivirus 

How to activate a firewall

How to encrypt your pc data

How to program the scan

How to put a password on a document 

https://www.youtube.com/watch?v=ymYjhgETzvI
https://www.youtube.com/watch?v=7PaQnhsiw0s
https://www.ceotecnoblog.com/come-crittografare-i-dati-del-pc/
https://support.avast.com/it-it/article/178/
https://www.youtube.com/watch?v=t6Ak1BYEZYw
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V tem modulu sem izvedel, zakaj je spletna stran pomembna za moje poslovanje.

DRŽI

NE DRŽI

V tem modulu sem se naučil nekaj najpomembnejših strategij, da bi bilo moje poslovanje

vidno na spletu.

DRŽI

NE DRŽI

V tem modulu sem se naučil, kaj je spletno trženje.

 DRŽI

 NE DRŽI
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V tem modulu sem se naučil preprečevati tveganja, kadar sem na spletu.

 DRŽI

 NE DRŽI

V tem modulu sem se naučil, kako poiskati in uporabljati spletne vire.

DRŽI

NE DRŽI

V tem modulu sem se naučil, katera tveganja pretijo mojemu osebnemu

računalniku in dokumentom, ki so na njem shranjeni.

 DRŽI

 NE DRŽI
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