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Kaj lahko Arnes naredi za vašo šolo?
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Arnes

• Nacionalna (evropska) e-infrastruktura 
za izobraževanje in raziskovanje 

• Storitve:
• Trudimo se znižati stroške šolam
• Varnost / veste kje so vaši podatki 

• Usposabljamo/izobražujemo za 
uporabo tehnologij



Varna E-šola?

• Digitalno kompetentni učitelji/učenci
• Izobraževanje in podpora

• Zmogljivo, zanesljivo, varno omrežje
• Brezžična omrežja!

• Oblak (dostopen po avtocesti)
• podatki in storitve

• Kredibilna spletna identiteta
• Računalniki/tablice…

• Mobilni telefoni?
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Strežniki, varnostne kopije

• S podatkovno avtocesto dostopno tudi 
šolam



„Domači“ oblak

• Lažje reševanje težav

• Vzdrževanje strežnikov, aplikacij

•  gostovanje na Arnesu

• Spletne strani

• Spletne učilnice

• Avtentikacija Eduroam

• Imenik spletnih identitet



Šolska digitalna identiteta

• (uporabniško ime, email)

• Uporabnost in sledljivost v storitvah
• Tudi prijava v šolski računalnik?

• Šolsko identiteto dodeljuje in z njo 
upravlja šola

• Osebni podatki, pravne zadrege



Vse OŠ v federaciji ArnesAAI

• Ravnatelj in informatik pooblaščena za 
naročanje storitev

• V SIO.MDM vpišemo/uvozimo 
uporabnike

• Ustvarimo AAI račune

• [… in še email naslove]



Kako do „šolskih“ storitev?

• digitalna identiteta (AAI-račun)
jaka.racman@nasa-sola.si

• Storitve vas ne „poznajo“, pozna pa vas 
šola (primer eduroam)

mailto:jaka.racman@nasa-sola.si


moj.arnes.si



Svetovanje, izobraževanje

• Svetovanje pri načrtovanju in uporabi IKT

• Izobraževanje

• Osveščanje, dobre prakse

• V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki

• V nacionalnih programih uvajanja IKT

• Reševanje incidentov (SI-CERT, NOC)



Izkoristite nas!

• Imamo znanje in družbeno odgovornost

• Tu smo (med drugim) zato,
da svoje znanje delimo z vami

• Namenski seminarji

• (nove) spletne vsebine in tečaji

• Sodelujte tudi vi!



„Informatik“ na VIZ

• z vami načrtuje informatizacijo

• Ključna kontaktna oseba

• Izobraževanje! 
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