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KDO 

SMO?
Kompas Xnet brez dvoma sodi v sam vrh IT
podjetij v Sloveniji, saj z vrhunskimi
strokovnjaki, ki svoje bogato tehnično
znanje dokazujejo tudi na zahtevnih
Smo zanesljiv IT partner in nudimo svetovanje,

mednarodnih projektih, zagotavlja

strokovno pomoč, storitve in rešitve »na ključ«,

učinkovite storitve in rešitve za

redno preventivno vzdrževanje IT infrastrukture,

Microsoftove tehnologije, pa tudi Linux,

varnostne preglede, razvoj aplikacij po naročilu. V

PostgreSQL, idr.

programu izobraževalnega centra pa najdete tudi
najbolj zahteva usposabljanja za tehnične kadre in
prilagojene delavnice za uporabnike.
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KAJ DELAMO?

Razvoj programske opreme

Infrastrukturne storitve

SharePoint in BI rešitve

Izobraževanja

6
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Naše poslanstvo in
vrednote

01
02
03

STRANKA JE NA PRVEM MESTU

S pomočjo najsodobnejših informacijskih tehnologij
strankam zagotavljamo učinkovite rešitve, ki so podpora
specifičnim poslovnim procesom. Upoštevamo naročnika,
njegove želje, potrebe in omejitve ter mu ustrezno
svetujemo. 


ZAUPANJE IN SODELOVANJE 

Naš cilj je dolgoročen partnerski odnos, ki temelji na
zaupanju. Ne obljubljamo nemogočega, pač pa z znanjem
in zanesljivostjo navdušujemo svoje stranke in dosledno
izpolnjujemo dane obljube. Verjamemo, da so
spoštovanje, odkrita komunikacija, sodelovanje in visoki
etični standardi, ključ do uspeha.



SAMO NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO

Navdušena stranka je naš najboljši ambasador. Zato k
vsakemu problemu pristopimo resno in odgovorno, naša
ekipa vrhunskih strokovnjakov pa je zagotovilo za uspeh
še tako zahtevnega projekta. 
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Naši uspehi in dosežki


+  


l e t n a  

tradicija

1

995

1

998

Nastanek

Kompas Xnet.

Microsoft nam podeli status Microsoft
Certified Partner.

Podjetje pridobi status Microsoft

2001

2005

2010

b ščenega izobraževalnega centra in
ISO standard 9001:2000.

poo la

Postanemo Microsoft Gold Certified
Partner.


Prejmemo priznanje za spletno stran NT
konferenca 2010 .

GOLD Kompetenca za SharePoint in finalisti
Zlate niti za najboljšega zaposlovalca.

1. evropske igre - Baku 2015. Našim

2015

2016

strokovnjakom zaupana vloga Level 3 inženirjev.

Nagrada NETTY 2016 za najboljšo spletno
stran s področja športa v Azerbajdžanu.

201

7

"Technical Manager " 5th Asian
Indoor and Martial Arts Games,
Ashgabat 2017, Turkmenistan.

201

9

Gostili smo LLP

A Summit, ki se ga je

udeležilo kar 60 delegatov s celega sveta.

2020

Priznanje Microsoft Partner leta 2020 na

č

b ž

podro ju izo ra evanj
11

Postavitev ali prenova IT
infrastrukture 


Infrastrukturne 

storitve


Poskrbimo za načrtovanje, dobavo ustrezne
računalniške opreme in izvedemo vse potrebne
namestitve ter konfiguracije in migracijo podatkov.

Prenova IT infrastrukture se praviloma izvaja na 5 ali več let,
zato jo podjetja običajno zaupajo zunanjim partnerjem.
Nudimo celovito podporo pri načrtovanju, postavitvi,

Upravljanje in nadzor 


upravljanju in nadzoru vašega IT okolja. Opravimo lahko

Deloma ali v celoti prevzamemo v upravljanje vašo IT

pregled obstoječega stanja in vam predlagamo izboljšave,

infrastrukturo in skrbimo za reden nadzor

ustrezno svetujemo ter poiščemo najoptimalnejšo, vsaki

računalniških sistemov ter omrežij.

stranki posebej prilagojeno, rešitev.

Pomoč uporabnikom

– HELPDESK

Zagotavljamo vam hitro in zanesljivo strokovno
podporo na daljavo ali neposredno na lokaciji.
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Razvoj programske

opreme
Naša ekipa programerjev je usposobljena za razvoj z
najsodobnejšimi Microsoft tehnologijami, tako za
on-prem kot Microsoft Azure okolje in mobilne
naprave. Poleg ustreznih certifikatov, strokovnost na
tem področju izkazujemo tudi s kompetencami
Microsoft Gold Application Development, Gold
Application Integration in Gold Collaboration and
Content.

Registracija domen,
gostovanje

nadgradnje in
prilagoditve
programske opreme,
vzdrževanje

Izdelava spletnih in
namiznih aplikacij po
naročilu


Izdelava ali prenova
spletnih strani in
trgovin


S celovitim pristopom pri razvoju

Z najmodernejšimi tehnologijami

programske opreme po naročilu

vam izdelamo profesionalno

poskrbimo za potrebno načrtovanje

spletno stran ali trgovino, ki bo

rešitve, oblikovno zasnovo, izdelavo

popolnoma prilagojena vašim

aplikacije, testiranje, namestitev in

potrebam in željam.

integracijo v vaše IT okolje ter osnovno
usposabljanje uporabnikov.
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Vzpostavimo SharePoint portal ali spletno

Na področju IT storitev smo se

stran za vaše podjetje in po potrebi

še posebej specializirali za

izvedemo tudi usposabljanje za urednike
ali končne uporabnike. Izkušnje imamo

administracijo in razvoj na

tako z implementacijo intranet portalov za

platformi Microsoft SharePoint

sodelovanje med zaposlenimi, kot tudi
ekstranet portalov za komunikacijo s

ter za omenjeno področje

strankami, partnerji ali dobavitelji.

pridobili kompetenco Microsoft
Gold Collaboration and
Content.

Z ekipo certificiranih
strokovnjakov, med katerimi je

SharePoint Gradniki
Galerija 


tudi edini MVP za SharePoint v

Gradniki vašo SharePoint platformo obogatijo z novimi
funkcionalnostmi, ki jih uporabniki z veseljem sprejmejo in
uporabljajo. Naša ekipa se je na vso moč potrudila, da so
gradniki enostavni in intuitivni za uporabo ter privlačni na
pogled.



Sloveniji, in referencami s
številnih, uspešno zaključenih

SharePoint 

in BI rešitve

projektov doma in v tujini, vam
lahko zagotovimo prilagojene

Gradniki so nastali na podlagi bogatih izkušenj iz premnogih
projektov, ki smo jih v Kompas Xnetu izvajali v številnih
podjetjih iz Slovenije in tujine. V dolgih letih smo razvili celo
vrsto različic posameznih gradnikov in najboljše od njih, smo
zbrali v dodatke, ki vam jih predstavljamo.



rešitve in storitve na najvišjem
nivoju.


V primeru, da vaš delovni proces zahteva nekoliko drugačen
gradnik, vam ga z veseljem prilagodimo!
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Koledar

Potni nalogi 

Jedilnik 

Helpdesk 

Vreme 

Anketa 

Prijava na dogodek

Ura 

Newsletter 

Notification Center
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izobraževanja po meri

Izobraževalni

Prilagojene delavnice za
zaključene skupine

IN IZPITNI CENTER

TEČAJI ZA UPORABNIKE

POSLOVNE VEŠČINE
ITIL

office 365

EXCEL

PowerPoint Project

Individualno
izobraževanje

Word

PRINCE2

SCRUM

PROJEKTNO
VODENJE

Outlook

izpitni center

napredne
delavnice

Access

Splošna znanja - 

Certiport

IT strokovnjaki - 

Pearson VUE

TEČAJI ZA it strokovnjake
Live virtual tečaji

Izobraževanje na daljavo
Razvoj

Infrastruktura

SQL

Microsoft
SharePoint

DATA in AI

Masterclass
izobraževanja

Business
applications

Azure

Izobraževanja v live virtual obliki oz. na daljavo organiziramo tudi za
zaključene skupine. Morda imate skupino sodelavcev in bi radi na
strukturiran način in pod vodstvom izkušenega inštruktorja pridobili znanje
iz Microsoft Teams, Excela, Office 365, projektnega vodenja ali številnih
drugih tematik. Program vam vsebinsko in časovno popolnoma
prilagodimo. Zaupajte nam vaše potrebe in poiskali bomo rešitve.
18
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Kompas Xnet je profesionalno
podjetje na najvišjem nivoju.
Zanesljiv, profesionalni poslovni
partner, ki stoji za svojimi
obljubami.


Kompas Xnet d.o.o. se je tudi pri
nadgradnji SharePoint 2010 na 2016
izkazal kot strokovno vrhunsko
kompetenten partner. Nadgradnja in
migracija vseh vsebin in rešitev na
intranetnem portalu AJPES je bila
izvedena brez težav in v dogovorjenih
časovnih rokih.


Januar 2015

April 2018

dr. Srečko Zupančič - Specialist
področja in Janez Selak - Skrbnik
IT sistemov, Krka d.d.

Tečaj mi je bil zelo všeč. Vse teme so
bile predstavljene na razumljiv način,
tako, da ni bilo težko slediti in tudi ni
bilo težko narediti laboratorijskih vaj.
Pohvalil bi predavatelja, ker je novo
snov podajal na zelo poljuden način,
tako, da smo slušatelji izvedeli še
veliko več novega in pridobili na
širšem znanju s področja informatike.

Tečaj M55125, live virtual, (Robi Vončina), junij
2020

Marjan Babič - Vodja IT
službe, AJPES

Predavanje je bilo odlično, na
trenutke precej zahtevno, vendar
pa vsekakor zelo koristno z
ustrezno pripravljenimi primeri in
dodatnimi nalogami. Predavatelj
strokoven, poln izkušenj in
praktičnih primerov, s katerimi
lepo ponazori teorijo.

Tečaj M10 9 8 7 P er f or m an c e Tunin g an d
O pti m i z in g SQL D ataba s e s ,
S ar k a),

Darko Brvar, DARS d.d.

live virtual ( D ejan

o k tober 2020

Vid Vidic, Gen-I , d. o . o .

Pomembno nam je

Pri vsaki izvedbi stremimo k temu, da v celoti

zadovoljstvo 


izpolnimo pričakovanja naših strank. Zares pa smo
zadovoljni šele takrat, ko smo pričakovanja vsaj

naših strank

malo presegli in je stranka navdušena.
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Reference
Projekti in izzivi, 

ki smo se jih lotili,

so v ponos nam in
našim strankam

SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA


Vzpostavitev SharePoint Online



Grafična predloga, barvna shema za SharePoint Online, struktura mest s
pomočjo »Hub Sites«, migracija vsebin z več različnih portalov in razvoj
številnih rešitev po meri.

ADRIATIC SLOVENICA - SEDAJ GENERAL

SharePoint 201

I


6 


Izdelali smo celoten intranet portal, vključno s prenosom vsebin s starega
Lifera portala na SharePoint.

y

MICROSOFT SLOVENIJA


Razvoj spletne strani




Izdelali smo spletno stran za NTK 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ki je
omogočala pridobiti informacije o konferenci, prijaviti udeležence in
ostalo osebje, urediti urnik, novice, vsebine in izvajati masovno
obveščanje po elektronski pošti. Lasten CMS je omogočal urejanje
spletnih vsebin, novic, urnika, predavateljev, fotogalerije, žrebanj za
nagradne igre ipd.

AGENCIJA ZA ENERGIJO


Namestitev SharePoint 2016


SharePoint 201 infrastrukturo smo postavili v ločena domenska okolja za
poslovno analitiko in v podporo intranetu
6

.


KRKA D.D.

GEN-I D.O.O.


Izdelava spletne strani



Za naročnika smo izdelali spletne strani Gen-i.eu (2011), poceniplin.si
(2012), jeftinastruja.hr (2013), na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo
storitev za gospodinjske in poslovne odjemalce. Strani gostujejo na
platformi Microsoft Azure.

Nad radnja SharePoint
g

Vzpostavili smo POC okolja Microsoft O ce SharePoint Server 2010.
Namestili in konfigurirali smo SharePoint 2013 ter nadgradili vsebine
in namenske rešitve. Okolje redno in preventivno vzdržujemo ter
nudimo pomoč in svetovanje naročniku.

V teku je nadgradnja na SharePoint 201
ffi

9
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FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE


Migracija na SharePoint 2019



Izdelali smo grafične predloge ter matrico, pripravili smo  

strukture mest, migrirali vsebine ter razvili funkcionalnosti po meri.

KOLEKTOR


Intranet razvoj




Izdelali smo celoten intranet portal na SharePoint platformi, ki vključuje
dodatno glavno navigacijo, keyvisual, gradnike po meri ter matrico strani.


BANKA SLOVENIJE 


UNICEF SLOVENIJE


Prenova spletne strani




Izdelava in posodobitev spletne strani



Pripravili smo grafično predlogo za novo spletno stran Banke 


Izdelali smo spletno stran slovenskega predstavništva Unicef, ki vključuje

Slovenije www.bsi.si, izvedli prenos vsebin ter implementirali 


spletno trgovino, možnost donacij z različnimi plačilnimi sredstvi ter

želene funkcionalnosti.


predstavitev vseh aktivnosti Unicefa po svetu.

Azerbajdžansko ministrstvo za mladino in šport

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 


Prenova spletne strani




Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije



Izdelali smo grafično predlogo, ki ustreza sodobnim oblikovalskim

Aplikacija je namenjena dostopu in izmenjavi podatkov med Zavodom

smernicam in vključuje podporo za mobilne naprave. Implementirali smo

RS za zaposlovanje in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.


vmesnik za urejanje vsebin spletne strani (CMS), ki je plod našega lastnega
razvoja, ter nekatere dodatne funkcionalnosti.
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Sodobne informacijske tehnologije 

na najboljšem dogodku v Sloveniji
thriveconf.com

Konferenčni sklopi

SharePointPro

Cloud

SharePointDev

Development

Zakaj se udeležiti?

Vrhunski strokovnjaki

svetovno znani predavatelji

Nova tehnologija

odlična predavanja, nove
tehnološke smernice

Cenovno ugodna kotizacija


Mreženje 


številni popusti

nove rešitve in ideje

Security

CxO

Exchange

End User

BI

Kompas Xnet d.o.o.

Telefon

Stegne 7, 1000 Ljubljana

01 5136 990

4. nadstropje poslovne stavbe S7 (v kateri sta
tudi Fotona in AKOS)


Telefaks

01 5136 999

Email

info@kompas-xnet.si

Spletna stran

https://www.kompas-xnet.si

