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uvodna misel

Pozdravljeni v drugi številki našega glasila Raketa. Želimo vam prijetno branje.

virus drugačne vrste

Internet nam omogoča povezavo s celim svetom, vendar včasih pozabimo, da se lahko 
tudi cel svet poveže z nami. Vse te interakcije niso nedolžne in včasih nam pripravijo 
neprijetna presenečenja. Virusi, trojanski konji, črvi, spam in neskončno druge zalege se 
bolj ali manj prosto sprehaja po svetovnem spletu in izkorišča vsako varnostno luknjo, da 
nam povzroči škodo.

Včasih je težko prepoznati okužbo dokler ni prepozno, spet drugič pa so znaki očitni. 
Se vam proti vaši volji takoj ob zagonu spletnega brskalnika odpre kakšna čudna stran, 
se Okna pogosto sesuvajo in nenadoma ne morete uporabljati določenih funkcij? V teh 
primerih in še obilici drugih, obstaja verjetnost okužbe.  Proti virusom pa na srečo obstaja 
več rešitev, ki so najučinkovitejše, ko se doponjujejo.

Najosnovnejša, vendar najpomembnejša je preventiva, torej pazljivost med brskanjem 
in izogibanje sumljivim stranem, oglasom in ponudbam. Sodobni brskalniki se že sami 
lahko do določene mere odzovejo na te grožnje, vendar je zdrava pamet še vedno najboljša 
obramba.

Najpomembnejši člen druge vrste obrambe, ko je do okužbe že prišlo, pa je antivirusni 
program. Nismo računalniška revija, zato se v primerjave na tem mestu ne bomo spuščali. 
Antivirusnih programov je malo morje in se načeloma dobijo v zastonjski in plačljivi 
različici, ki ponavadi ponuja večjo stopnjo zaščite in dodatne funkcije.  Če bi radi 
dobro zaščitili računalnik, lahko tudi pri nas dobite antivirusni program NOD32, ali pa 
podaljšate licenco, če si ga že lastite. V vsakem primeru pa se lahko pozanimate o njegovi 
uporabnosti.
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NOD32 je med najboljšimi 
antivirusnimi programi



Med drugim se odlikuje s 
kar 8,0 M fotoaparatom, 
predvajanjem glasbe in 
videa, zaslonom občutljivem 
na dotik in pregledovalniki 
dokumentov.

Samsung S8300 predstavlja 
vrh tokratne ponudbe.

varno telefoniranje med vožjo

Velikokrat se zgodi, da nas kdo kliče, ali pa da moramo nujno klicati med vožnjo. Ne 
samo, da je to početje zelo nevarno, ampak je tudi prepovedano. Med telefoniranjem smo 
namreč manj zbrani in z eno roko težje nadzorujemo vozilo. Zato se pojavljajo rešitve, kot 
so sistemi za prostoročno govorjenje.

Nekateri sistemi se zanašajo na slušalke, vendar je ta rešitev lahko nerodna za uporabo 
med vožnjo. Druga rešitev so bluetooth naprave, ki jih zataknemo na ščitnik proti soncu 
in jih uporabimo s pritiski na gumb. Ena izmed teh naprav je tudi Jabra SP200. 

Omogoča sprejemanje in prekinjanje klicev ter uravnavanje glasnosti. 
Pri tem pa vaš mobilni telefon ne sme biti oddaljen več kot 10 metrov, 
da bi naprava lahko sprejemala njegov signal.

ste siti svojega operaterja?

Mobitel je pripravil akcijo za vse, ki bodo zamenjali operaterja in prešli k njim. Če se 
tako odločite za prenos številke na Mobitel in sklenete naročniško razmerje ter podpišete 
aneks za 1 ali 2 leti, boste dobili možnost nakupa mobilnega telefona po akcijskih cenah. 
Izbirate lahko med Samsungi E2100, E250i, G810 in S8300 ter Nokio 2330 in Sagemom 
My730C.

V primeru, da se odločite za nakup telefona, boste oproščeni plačevanja naročnine za 
3 mesece in ne bo vam zaračunana priključna taksa. Če s sedanjim operaterjem niste 
zadovoljni, je to odlična priložnost za zamenjavo.

SP200 se lahko uporablja 
praktično z vsakim telefonom, ki 
podpira bluetooth.

2številka 2 januar 2010

    

    
RAKETA   

    
RAKETA   



Ne ostanite s prazno baterijo

Se vam je kdaj zgodilo, da ste šli na potovanje in si niste mogli napolniti 
baterije mobilnega telefona, ker vaš polnilec ni bil kompatibilen z lokalnimi 
vtičnicami? Znaj vam ni več potrebno iskati raznih pretvornikov. Če vzamete s 
seboj polnilec, boste lahko baterijo napolnili kjerkoli in kadarkoli.

Polnilec je kompatibilen s širokim izborom mobilnih telefonov proizvajalcev 
Nokia, Siemens, Samsung, Sony Ericcson in Motorola. Skupaj s polnilcem v 
paketu dobite tudi baterijo, tako da je takoj pripravljen za uporabo.

Za Konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s 
ponudbo pa nas lahko obiščete v trgovini na Partizanski 109 na sežanskem Terminalu, 
pokličete na 05 7390 102, ali pošljete e-mail na prodaja.sts@st-sezana.si.

Polnjenje z zasilnim polnilnikom 
traja približno 2 uri.
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