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.. Frogblue je decentraliziran sistem, zasnovan na individualnih inteligentnih modulih. Žabe (Frogs) imenujemo pametne zelene module, ki 
jih namestimo za stikala, podometna ohišja ali kje v bliŽini ..

Zakaj frogblue tehnologija (Smart buliding Technology)?  

Kdo je FROGBLUE in kaj zmore?

Razširitev sistema je zelo enostavna, saj v si-
stem dodajamo »žabe«, število le-teh pa je 
praktično neomejeno (tudi več 100 modulov). 
Prilagodljivost te tehnologije uporabniku po-
nuja rešitev na vseh nivojih: modeli se eno-
stavno vgradijo oz. namestijo, uporabi se manj 
kablov, koncept je zasnovan za enostavno 
vgradnjo pri prenovah in za nove objekte. 
  

inovativna nemška tehnologija 
Spoznajte inovativno nemško tehnologijo za 
pametne hiše, ki jo je razvil dr. Ralf Hinkel s svo-
jo ekipo. Hinkel je pred leti razvil in predstavil 
tudi inteligentni sistem Mobotix kamer, name-
njen globalnemu tržišču. 
Frogblue filozofija je zasnovana na visoki kvali-
teti produkta, podprtega z izjemno fleksibil-
nostjo in različnimi izvedbami, hkrati pa je reši-
tev cenovno dostopna. 
  
popolna kombinacija Frogblue-ja in 
mobotiX-a 
Objekt na sliki je obnovljena in dograjena hiša v 
Provansi. Opremljena je z inovativno in pamet-
no tehnologijo frogblue. Tehnologija omogoča 
vklapljanje, izklapljanje, zatemnitve, meritve, 
odpiranje vrat ali reagiranje na gumbke in stika-
la. Po vsej hiši se lahko nastavijo žaluzije na toč-
no določeno pozicijo v točno določenem tre-
nutku. Vse temelji na brezžični tehnologiji. Pre-
ko »virtualnih kablov« izmenjujejo ukaze ali se 
sinhronizirajo. 
V hiši na sliki so združene MOBOTIX kamere, ki so 
integrirane z modulom Frogblue USB link. Na ta 
način je mogoče združiti vse prednosti frogblue 
tehnologije in varnostnega sistema Mobotix. Ku-
pec je v tem primeru želel sistem brez kablov in 
iskal centralno izključitev svetil ob izhodu iz hiše 
ter hkrati aktivacijo video nadzornega sistema. V 
tem primeru je na izhodnem stikalu (tipkalu) po-
treben trikratni klik na stikalo. K tej avtomatizaciji 
lahko dodamo še ostale enote, ki jih krmilimo, kot 
so žaluzije, ogrevanje in podobno. 

glavne prednosti 
Glavni razlogi, zaradi katerih je frogblue sistem 
postal izbira lastnika te zgradbe? Po tem, ko so 
module frogblue namestili v vse sobe, se lahko 
vse luči vklopijo, izklopijo in zatemnijo brez 
predhodne nastavitve. Brezžična nastavitev je 
varna. Namestitev sistema od sporočanja, ob-
veščanja, imena sob in signalov, je v tem pri-
meru trajala manj kot dva dni. To v primerjavi z 
drugimi sistemi pomeni prihranek časa za 
monterja in prihranek denarja za lastnika hiše. 
Za sistem frogblue ni potrebna centralna nad-
zorna enota, ni potrebna povezava do interne-
ta ali oblaka, kot tudi ne IT instalacija. Vsaka 
»žaba« ima vgrajen logičen modul, ki ji omo-
goča sprejemanje, analiziranje in posredovanje 
sporočil z isto komponento v sistemu. Frogblue 
ponuja vse, kar pametna hiša potrebuje - z od-
daljenim dostopom z uporabo frogDisplay-a 
lahko tudi nadzorujete celoten sistem.   
Več najdete na www.frogblue.si.  (P.R.) 
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.. Če je nekdo Že veČ kot dve desetletji prisoten v it sektorju, lahko o njem pove veliko. prav to je tudi podroČje, ki kroji sedanjost in bo v 
prihodnosti le še pridobilo na svoji vlogi ..

Aleš Polajnko, TEND / Frogblue  

Prihodnost bo krojila digitalizacija na 
vseh ravneh

O novi normalnosti na področju IT sistemov, o 
prihodnosti panoge, pa tudi o podjetju Tend na 
splošno in o rešitvi za pametne domove 
Frogblue smo se pogovarjali z Alešem Polajn-
kom, direktorjem podjetja Tend, ki ponuja kako-
vostne in učinkovite informacijske rešitve, stori-
tve in opremo ter sodeluje z velikani IT industri-
je. 
  
Najbolj aktualno vprašanje ta hip: Se je po-
djetje Tend že pripravilo na tako imenovano 
novo normalnost na področju IT sistemov v 
času epidemije Covid-19? 
Glede na to, da je TEND že 22 let prisoten na IT 
trgu v Sloveniji, in da je naša osnovna dejavnost 
zagotavljanje IT infrastrukture in njene varnosti 
- da lahko v podjetnih vpeljujejo digitalizacijo v 
delovne procese, smo večino teh rešitev že vpe-
ljevali tudi pred to novo normalnostjo. Delo na 
daljavo, od doma ali kakorkoli drugače dislocira-
no od sedeža podjetja, je bilo na začetku za po-
djetja velik izziv, ker niso bila pripravljena na to-
likšno količino samega dela. Drug večji izziv pa 
je bil, da njihovi notranji procesi niso bili pokriti 
digitalno. Lahko pa rečemo, da smo po enem 
letu reševanja teh izzivov vsaj pri zagotavljanju 
osnovne infrastrukture precej dlje kot leto nazaj. 
Seveda ima tudi naše podjetje nekaj izzivov za 
prihodnost, da še dodatno digitaliziramo proce-
se in iščemo vedno nove rešitve. 
  
Kako kot dolgoletni menedžer v IT-industriji 
gledate na prihodnost panoge? 
Panoga v širšem pomenu besede IT oz. vodja ali 
manager, odgovoren za IT v podjetju, mora biti 
že sedaj del najožjega vodstva podjetja. V pri-
hodnje se bo ta vloga le še krepila. IT pokriva 
vse pomembne in kritične dele poslovanja, od-
ločanja in nasploh obstoja posameznega po-
slovnega subjekta. V prihodnosti bo ključen po-
udarek na varnosti celotnega spektra IT proce-
sa, na avtomatizaciji in nadzoru IT procesa na 
daljavo in seveda nadaljnji digitalizaciji vseh 
procesov ter vpeljavi novih poslovnih modelov, 
ki jih bodo morala vpeljati predvsem obstoječa 
podjetja, če bodo želela konkurirati globalno 
kot tudi lokalno. Torej, morala bodo biti, če do-
volite, dovolj digitalno agilna. 

Trenutno se veliko ukvarjate z novostjo si-
stema Frogblue. V čem je ta rešitev poseb-
na? 
Gre za področje izgradnje infrastrukture pamet-
nih objektov, ki je tudi za nas nova, in predvsem 
za nadaljnjo diverzifikacijo našega posla. Rešitev 
temelji na Bluetooth LE mash tehnologiji z viso-
ko stopnjo enkripcije podatkov. Deluje popol-
noma decentralizirano ter dopušča ogromno 
možnosti za integracijo ter inženiring z ostalimi 
našimi produkti. Na koncu pa se dotika tudi IT. 
FROGBLUE rešitev za pametne zgradbe, domo-
ve in seveda tudi poslovne prostore. Nas je takoj 
pritegnila. Podjetje ima enakega ustanovitelja in 
glavnega razvojnika, ki je pred več kot 20. leti na 
noge postavil Mobotix, in že samo to dejstvo je 
bilo zame dovolj močan argument. Ključna 
prednost rešitve je, da je produkt »future proof«, 
ima velik poudarek na varnosti, uporablja de-
centraliziran koncept in je zelo odprt za integra-
cijo z drugimi obstoječimi rešitvami. Program-
ska oprema je brezplačna, se neprestano razvija 
in sproti dodaja nove funkcionalnosti za uprav-
ljanje pametnih objektov. 

Za vas je pomembna tudi kombinacija 
Frogblue sistema z omenjenimi video nad-
zornimi kamerami Mobotix, za katere ste 
zastopnik na našem trgu. 
Drži in se glede tega popolnoma strinjam. Z 
uporabo Frogblue žabic, ki jih namestimo za 
stikala oz. nekje podometno vgradimo v bližini 
stikal, lahko marsikatero žično povezavo nado-
mestimo in postane »virtualna« ali celo izvede-
mo rešitev, ki pred tem zaradi same lokacije ni 
bila izvedljiva ali dopustna. Samo instalacijo pa 
naredimo »smart«, saj lahko z aplikacijo za kon-
figuracijo zelo preprosto upravljamo, predvsem 
pa izvedemo zelo kompleksne konfiguracijske 
projekte. Z uporabo Frogblue USB link modula 
enostavno med seboj povežemo dva zelo ra-
zlična svetova, torej neko IoT napravo, ki upora-
blja tudi AI tehnologije (Mobotix) in instalacijo 
v objektu. Vprašajmo se, kolikokrat smo v stavbi 
pustili prižgano luč v najbolj oddaljeni sobi - s 
to rešitvijo lahko z enim klikom ugasnemo vse, 
kar želimo ugasniti. Na telefonu ali pa analo-
gno, na primer s trojnim klikom na stikalo pred 
vhodnimi vrati.    (P.R.)
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