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Uporaba digitalnih orodij 
v praksi

Digital NGO
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Digitalizacija organizacije omogoča dvig
produktivnosti in spodbujanje inovacij ter razvoja.

Za digitalno preobrazbo je pomembno znanje uporabe
digitalnih orodij in arhiviranje naših dokumentov, da
se podatki ne izgubijo in so na voljo več let, četudi bi se
nam izgubili.

Pri digitalizaciji gre za celostne procese zbiranja,
obdelave in posredovanja podatkov. Uporaba
digitalnih orodij nam omogoča, da lahko povežemo več
računov uporabnikov. Z različnimi orodji lahko
shranjujemo dokumente na različne ciljne lokacije, glede
na naše potrebe, in s tem tudi časovno pridobimo pri
iskanju in popravljanju dokumentov.
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Kako imate urejeno arhiviranje?

Primer arhiviranja: skupen server, do katerega lahko
dostopamo iz vseh računalnikov, ki so povezani v mrežo.

Možnosti shranjevanja dokumentov: oblak, Google Drive,
MS Office, WeTransfer, e-pošta (e-mail), itd…

Hkrati ti programi omogočajo tudi arhiviranje, ki je pomembno,
saj se z njim dokazuje beleženje in obiskanost dogodkov,
kot tudi potek oz. izvedba projektov, ki se morajo običajno
hraniti do več let po zaključku projekta.
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Zagon digitalnega projekta je možen s sledečimi programi:

• E-pošta (e-mail) – uporaba enega splošnega računa oz. e-maila za organizacijo, do katerega lahko
dostopajo vsi zaposleni. Obstaja možnost avtomatiziranega pošiljanja e-mailov (pripravimo e-mail, ki se
avtomatsko pošlje kasneje oz. na tisti datum, ki ga določimo).

• Google Drive – ko uporabljamo Google Drive je nujno najprej narediti projektno strukturo, ki je jasno
postavljena. Z dobro organizacijo teh dokumentov ne bo prihajalo do podvajanja ali celo brisanja
dokumentov med vsemi uporabniki, ki imajo dostop do preoblikovanja teh dokumentov.

• MS Office 365 – podobna uporaba kot Google Drive, vendar temelji na MC Office orodjih.

• WeTransfer – uporabimo ga, ko je kapaciteta priponke večja, kot bi jo lahko poslali preko e-pošte. Je
samo orodje za prenos podatkov večjega formata dokumentov (npr. videi, fotografije). Brez računa pri
WeTransferju je omogočeno pošiljanje podatkov do 2 GB vsem uporabnikom, v kolikor pa imate odprt
račun pri WeTransferju, pa imate tudi možnost arhiviranja vaših datotek (v oblaku).
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GOOGLE DRIVE

Nam omogoča, da shranjujemo datoteke v oblaku in jih delimo z drugimi, če to želimo.

PREDNOSTI:

- Vaše datoteke imajo »back up« - dodatno so shranjene v oblaku, ne glede na to ali se vam 
računalnik pokvari, lahko vedno dostopate do njih.

- Kjerkoli na svetu se nahajate, imate dostop do svojih »drive« datotek v oblaku. 

- Datoteke lahko z lahkoto delite z drugimi in jih skupaj (enakočasno) »obdelujete«.

- Do Google Drive datotek lahko dostopate preko interneta s pomočjo mobilnih telefonov, tablic, 
računalnikov itd. 
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KAKO DOSTOPATE DO GOOGLE DRIVE:
- Vtipkajte v Google brskalnik: Drive.google.com.
- Ali pojdite na »hamburger« oz. 9 pikic in izberite Drive.
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- Za dodajanje datotek lahko uporabite opcijo »drag & drop« (iz svoje mape povlečete datoteko v
okence »Google Drive«) ali pa jo poiščete na »My Computer« kot prikazuje slika spodaj.
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MOŽNOSTI, KI JIH PONUJA GOOGLE DRIVE:
-Podloge (»template«) za Wordove dokumente, za Excelove
dokumente, za Forms=obrazce oz. vprašalnike, Power Point
Prezentacije itd. Do njih dostopamo tudi s klikom na tretjim
gumbom na miški

IZBERITE DATOTEKO:
-»New« novo.
-»File upload« naloži datoteko.
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V kolikor želimo skreirati novo mapo znotraj Google
Drive, kliknemo na opcijo zgoraj »folder« in jo
poimenujemo kot želimo.

KAKO NAJDEMO SVOJE DATOTEKE ZNOTRAJ »GOOGLE
DRIVE«:
- Na vrhu imamo okence, kjer piše »SEARCH IN DRIVE« =

poišči znotraj Drive in tja vpišemo iskano datoteko.
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KAKO DELIMO DOKUMENT Z DRUGIMI:
- Označimo dokument, ki ga želimo deliti in zgoraj desno se nam

pojavi vrstica s simboli:

PRVI SIMBOL: ustvari povezavo (»link«), ki ga pošljete ljudem s katerimi želite deliti določeno datoteko.
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DRUGI SIMBOL: izberete osebe s katerimi želi deliti določeno
datoteko.

TRETJI SIMBOL: omogoča predogled datoteke, ki smo jo delili z drugimi.

Ter dodatne možnosti za dodajanje komentarjev,
tiskanje ali prenos datoteke na svoj računalnik.
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ČETRTI SIMBOL: omogoča, da datoteko izbrišemo iz »Google Drive«.

PETI SIMBOL: i – nam da več informacij o sami datoteki.

V kolikor želimo imeti najnovejšo verzijo dokumenta, ki ga hkrati
spreminja nekdo drug, s katerim ga delimo: klik tretjega gumba na
miški na datoteko in izberemo opcijo »Manage options«.
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Na levi strani pod Drive imamo opcijo, kjer vidimo, kdo je z nami delil določene datoteke:
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Čisto od spodaj je opcija »storage«, ki nam pokaže, kako velika je posamezna datoteka, ki jo imamo v Google Drive.
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MICROSOFT OFFICE 365

PREDNOSTI:

- Več ljudi lahko dela na enem dokumentu in, da ni potrebno iz vsakega posebej iskati, kaj je kdo spremenil, Microsoft
omogoča, da lahko več ljudi dela na enem dokumentu hkrati in drugi sproti vidijo spremembe, ki jih je oseba vnesla. Tako se
prihrani delovni čas vseh zaposlenih in hkrati so zajeta vsa mnenja ter pogledi.

- Ni več potrebno pošiljati e-mailov in komunicirati preko e-mailov, da vsak pove svoje mnenje.

- Četudi se vam na računalniku kaj zgodi, da se poškoduje ta datoteka na kateri delate je vse shranjeno v oblaku.
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KAKO DELUJE:
- Napišete besedilo, ki ga želite deliti z drugimi, da ga lahko dopolnijo.

- Nato najdete čisto desno zgoraj ikono za deljenje »Deli« ali »Share« 
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- Nato se vam pojavijo možnosti za Delitev dokumenta.

- Da se ne bi zgodilo, da bi delali na dokumentu, ki ga imate shranjenega na vašem računalniku in ne v oblaku, kjer ga vsi vidijo in lahko
dostopajo do njega, priporočamo, da odkljukate kvadratek »Odstranite lokalno datoteko« oz. »Remove the local file after upload«
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-Izberemo najvišjo možnost: »OneDrive – ContosoPrep« 
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- Nato se odpre sledeče okence:

-Izberemo: »Anyone with the link can edit«
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- nato se pojavi:

-»Anyone with the link« to možnost izberemo, če želimo, da vsi, ki imajo »link« oz. »naslov spletnega mesta« lahko
dostopajo do datoteke
-»People in Contoso Prep with the link« to možnost izberemo, da omogočimo dostop vsem, ki delajo v naši
organizaciji
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- odkljukan kvadratek »Allow editing« pomeni, da smejo vsi, ki jim omogočimo dostop oz. z njimi delimo 
povezavo do dostopa, spreminjati dokument. V kolikor kvadratka ne odkljukamo pomeni, da ga drugi ne 
morejo spreminjati in imajo samo možnost ogleda dokumenta »Read only«.

- ko izpolnimo željena okenca, našo izbiro potrdimo z »Apply« oz. potrdi. 
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- Pojavi se nam sledeče okence, kjer imamo možnost, da prilepimo »link« oz. povezavo do dokumenta
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- v kolikor kopiramo povezavo kliknemo na »Copy Link« v okencu levo spodaj

»Copy« oz. kopiraj
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Vsi vaši dokumenti iz Microsoft Office 365, ki jih imate shranjene v oblaku se nahajajo na sledeči povezavi
Microsoft Office: www.office.com
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- Nato se nam odpre spodnje okence, kjer poiščemo svoj dokument in vidimo, da je status na desni strani »share« oz. deljiv
z drugimi. V kolikor želimo ponovno preveriti lastnosti tega dokumenta kliknemo na puščico spodaj, kjer je naslov
dokumenta.
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Pojavi se nam enako okence kot prej, ko smo v Wordu delili ta dokument
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- Odpremo nov zavihek v našem brskalniku (npr. www.google.com): in prilepimo kopirano povezavo +
tipka »enter« in že imamo možnost, da spreminjamo dokument

http://www.google.com/
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- Ko nekdo hkrati preoblikuje dokument kot mi, se desno zgoraj vidi kdo:
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WETRANSFER

PREDNOSTI:

- Ni se potrebno registrirati.

- Brezplačno se lahko pošilja do 2 GB velike datoteke (Word dokument, kratki filmi, fotografije itd.).

- Hitra in enostavna uporaba.

- Vidiš, kako velika je datoteka in koliko imaš še prostora, da dosežeš 2 GB.

- Lahko tudi sam sebi pošlješ datoteke, če si npr. v tujini in ti je na telefonu zmanjkalo prostora.
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KAKO GA UPORABLJAMO: https://wetransfer.com/

https://wetransfer.com/
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1) Klik na moder plus, če želite poslati posamezno datoteko ali klik na
»Or select a folder«, če želite poslati celotno mapo.

2)
- Email to = Pošlji e-mail (osebi); tukaj vpišete e-mail tistega, ki   
mu želite poslati datoteke.
- Your e-mail = tukaj vpišete vaš e-mail naslov.
- Title = Naslov; če želite vpišete naslov sporočila, sicer pustite

prazno.
- Message = Sporočilo; besedilo, ki se bo pokazalo pošiljatelju

ob prejemu vaše datoteke.
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- Na koncu izberete opcijo: X Send email transfer ali X Get transfer link.

- Čisto spodaj izberete glede na zgornjo opcijo Transfer ali Get a link.
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Datoteke oz. posamezni dokumenti, ki jih pošiljate ne bodo izbrisani iz vašega računalnika, ampak bodo le
kopirani v oblak in bodo tam počakali 7 dni. V teh dneh ima prejemnik možnost sneti poslano iz oblaka in si
prenesti na svoj računalnik, sicer se datoteka izbriše iz oblaka.

KAKO IZGLEDA, KO PREJEMNIK PREJME E-
POŠTO:
E-mail pošiljatelja in pod tem piše, da vam je
poslal sledeče dokumente in do kdaj imate
možnost, da jih snamete ter kako velike so te
datoteke:

Vse kar storite je, da KLIKNETE na zapis »Get your
files« = prejmi poslane datoteke.
Lahko pa KOPIRATE »Download link« in ga
posredujete naprej preko svojega e-maila vsem, s
katerimi bi radi delili te datoteke.
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