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1 Uvod 
Priročnik, ki vsebuje informacije o razlikah med Office 365 v oblaku in Office 2019 je namenjen 

vsem, ki si želijo spoznati obe možnosti, ki jih Microsoft ponuja. Na podlagi priročnika se bo 

posameznik lahko lažje odločil, kakšne prednosti in slabosti predstavljata posamezni možnosti, 

ter katera mu na podlagi funkcionalnosti in enostavnosti uporabe najbolj ustreza, prav tako 

tudi iz finančnega vidika. Natančno bosta predstavljeni tako Office 365, ki se nahaja v oblaku, 

kot tudi Office 365, ki si ga namestimo na našo napravo. Opisali bomo ključne razlike med 

njima, ki jih občuti uporabnik ter analizirali, kateri pristop je bolj primeren za določeno ciljno 

skupino. 

Priporočnik je sestavljen tako, da ga bodo lahko uporabljali in razumeli tudi tisti, ki se prvič 

srečujejo z Office 365, vendar smo večjo pozornost posvetili tistim uporabnikom, ki jih zanimajo 

ključne razlike med možnostmi in tistim, ki jim bo naš priročnik pomagal pri izbiri prave rešitve. 

Določene značilnosti in razlike smo poskušali prikazati z zaslonskimi slikami, ki so bile narejene 

s pomočjo prenosnega računalnika. Omeniti moramo tudi, da so nekatere zaslonske slike 

slabše kvalitete, saj smo skušali prikazati čim več, kar smo želeli.  

V priročniku bomo uporabljali naslednja znakovna sredstva, ki predstavljajo: 

- dodaten namig, informacije, ki smo jih želeli izpostaviti in 

-primer, »case study«, ki se nam je zdel zanimiv.  
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2 Kaj je poslovanje v oblaku? 
Vse več podjetij kot tudi posameznikov se  v današnjem času odloča za poslovanje v oblaku. 

Pa vendar, kaj to sploh pomeni? To pomeni, da posameznikom in podjetjem nudi prilagodljivo 

in fleksibilno uporabo aplikacij, ki se nahajajo na strežnikih, kar omogoča, da lahko uporabniki 

do njih dostopajo iz vseh pametnih in mobilnih naprav.  

Slika 1: Shema računalništva v oblaku, iz katere izhaja ime (vir: Wikipedia) 

 

Poslovanje v oblaku pa poleg fleksibilnosti prinaša tudi potencialno nižje stroške poslovanja, 

saj podjetjem omogoča, da plačajo zgolj za dejansko porabljene kapacitete obdelave in 

shranjevanja podatkov. Tako se podjetja izognejo skritim in nepričakovanim stroškom. 

Ker se storitve ne poganjajo na krajevnih računalnikih, tudi ni potreb po zelo zmogljivi strojni 

opremi. Poganjati je potrebno le uporabniški vmesnik oblaka, ki je lahko kar spletni brskalnik 

ali pa deluje na podoben način (Geministyle 2016). 

Oblak ponuja vrsto aplikacij za zasebno in poslovno uporabo, brezplačnih kakor tudi plačljivih. 

Za prihodnost se pripravljajo tudi operacijski sistemi, ki bodo delovali na podlagi aplikacij v 

oblaku. Računalniki zato ne bodo potrebovali vedno višjih zmogljivosti, kar pa pomeni, da ne 

bodo dosegali visokih cen, posledično temu pa bodo tudi stroški podjetja pri nabavi 

računalnikov nižji (Geministyle 2016). 

V poslovnem svetu obstaja že veliko ponudnikov oblačnih tehnologij, ki se od ponudnika do 

ponudnika razlikujejo. Nam najbolj poznan ponudnik oblačnih storitev je Office 365.  
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2.1 Office 365 v oblaku 

Office 365 je naročniška storitev v oblaku, ki združuje najboljša orodja za podporo današnjega 

načina dela. Kombinacija najboljših aplikacij v svojem razredu, kot sta Excel in Outlook, z 

zmogljivimi storitvami v oblaku, kot sta OneDrive in Microsoft Teams, Office 365 vsem 

omogoča ustvarjanje in skupno rabo kjerkoli in v katerikoli napravi (Microsoft 2019). 

Microsoft je svojo ponudbo Office 365 razširil v 3 skupine, in sicer: 

• za domačo uporabo, 

• za poslovno uporabo, 

• za izobraževalne ustanove. 

Domača uporaba: Office 365 za domačo uporabo je namenjen za posameznike in za 

gospodinjstva. 

Za posameznika- Za uporabo posameznika je namenjen zgolj za 1 osebo, ki pa lahko 

do svojih storitev dostopa iz večjega števila naprav. Na voljo ima številne aplikacije, ki se 

samodejno posodabljajo in ima omogočenega 1TB prostora za shranjevanje podatkov in 

datotek. Na voljo pa ima seveda tudi Microsoftovo podporo, ki je na voljo brez doplačila in 

omogoča takojšnjo pomoč usposobljenih izvedencev po telefonu ali klepetu.  

Za gospodinjstva- Ta paket je namenjen gospodinjstvu in omogoča skupno rabo za 

vso družino in sicer do največ 6 oseb. Dostop do aplikacij je omogočen iz več naprav in kar je 

zelo pomembno, največ 6 oseb lahko istočasno uporablja storitev office 365, in sicer nemoteno. 

Office 365 za gospodinjstva ponuja 1TB prostora za shranjevanja na uporabnika, kar pomeni 

da skupno ponuja 6TB prostora. Vse aplikacije so vedno najnovejše posodobljene s takojšnim 

dostopom do novih funkcij. Paket omogoča tudi optimizirane mobilne aplikacije, ki omogočajo 

urejanje in ustvarjanje dokumentov iz mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. 
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Slika 2: Paketa in ceni za domačo uporabo 

 

 

Poslovna uporaba: Office 365 za poslovno uporabo je namenjen za majhna podjetja, velika 

podjetja in »first line workers«.  

 Majhna in srednje velika podjetja- omogoča podjetjem uporabo Office-ovih 

aplikacij z vgrajenimi orodji z umetno inteligenco ter s shranjevanjem in skupno rabo v spletu. 

Omogoča boljše sodelovanje, saj lahko do podatkov dostopate iz različnih naprav, kadarkoli, 

kjerkoli. Ponuja tudi učinkovitejšo delo s strankami, saj lahko podrobneje spremljajte odnose s  

strankami in skrbite za dobre odnose z aplikacijo Outlook Customer Manager. Uskladite lahko 

svoje skupine in delo z aplikacijo Microsoft Planner, ki omogoča enostavno ustvarjanje novih 

načrtov, projektov, organiziranja in dodeljevanja opravil. Office 365 za mala podjetja omogoča 

tudi zaščito podatkov pred varnostnimi grožnjami. Ena licenca velja za polno namestitev Office-

ovih aplikacij za 5 telefonov, 5 tabličnih računalnikov in 5 računalnikov s sistemom Windows ali 

računalnikov Mac /uporabnika. 

Velika podjetja- velik poudarek Office 365 za podjetja je na sodelovanju, saj 

nudi integrirano rešitev, ki vsem članom skupine omogoča bolj učinkovito sodelovanje s 

klepetom, spletnimi srečanji, varno skupno rabo datotek in družabnim omrežjem za službo. 

Poudarek dajejo tudi na varnost in skladnost s predpisi, saj omogoča poslovnim uporabnikom 

vgrajeno zasebnost, preglednost in dodelan uporabniški kontrolnik. Podjetjem omogoča tudi 

preprosto nadzorovanje podatkov v živo in odkrivanje novih zgodb z osebnimi in 

organizacijskimi orodji za analizo. Poudarek pa je predvsem na mobilnosti, saj je v velikih 

podjetjih več zaposlenih, kateri lahko istočasno potrebujejo dostop do podatkov, kjerkoli, 

kadarkoli, iz katerikoli pametne naprave. 

First line workers- poudarek tega paketa je osredotočen na ponudbo sodobnih 

orodij, s katerimi lahko povežete delavce za prvi stik s stranko in jih povabite k sodelovanju. S 

tem spodbudite delavce k izpolnjevanju današnjih zahtev, in zahtev, ki jih prinaša prihodnost. 
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Storitev Office 365 jim olajša komunikacijo, upravljanje poklicnega življenja, samo izboljševanje 

znanja in dajanje zamisli ter znanja v skupno rabo drugim uporabnikom. Ta paket je namenjen 

za maloprodajo, gostinstvo in proizvodnjo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževalne ustanove: Office 365 za izobraževalne ustanove je namenjen za študente in 

učitelje ter za šole. 

 Za študente in učitelje- študenti in učitelji so upravičeni do brezplačnega Office 365 

izobraževanja, ki vključuje storitve Word, Excel, PowerPoint, OneNote in tudi različna orodja za 

učilnice. Študenti oz. učitelji potrebujejo za uporabo le veljaven e-poštni naslov šole, v kateri 

delajo oz. se izobražujejo. Office 365 omogoča, da imajo študenti in učitelji skupno mesto za 

organizacijo, OneNote pomaga pri organiziranju razrednih gradiv in omogoča tudi lažje 

sodelovanje med študenti.  Do storitve lahko dostopamo  kadarkoli, kjerkoli in s katere koli 

naprave. Vso vsebino, pogovore in aplikacije lahko združimo z izkušnjami. Omogoča 

sodelovanje v realnem času in brezskrbnost glede izgube podatkov. Ob vseh prednosti, ki jih 

prinaša Office 365 pa ne pozabimo poudariti tudi, da če uporabljamo Office 365 Education v 

našem razredu, se tudi študenti naučimo in pridobimo veliko znanja in izkušenj pri rabi raznih 

Microsoftovih pripomočkov.  

 

 

Slika 3: Cenik paketov Office 365 za poslovno uporabo 
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Za šole-  Office 365 za šole izboljša sodelovanje v učilnici in šoli z brezplačnimi orodji 

za produktivnost. Pogoj, da lahko to ponudbo izkoristimo je le, da moramo biti pooblaščena 

akademska ustanova. Na voljo imamo 3 vrste storitev, in sicer Office 365 A1, Office 365 A3 in 

Office 365 A5. Storitev Office 365 A1 je brezplačna za študente, kot tudi za izobraževalno 

osebje. Na voljo imamo uporabo Office-ovih aplikacij (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote) in storitev (Exchange, Onedrive, SharePoint, Sykpe za podjetja, Teams, Sway, Forms..). 

omogočena je neomejena osebna shramba v oblaku in e-pošta z nabiralnikom v velikosti 50 

GB. Število uporabnikov je neomejeno. Storitev Office 365 A3 pa omogoča vse funkcije v 

paketu A1, poleg tega pa omogoča še popoln dostop do Officeovih namiznih aplikacij in 

dodatnih orodij za upravljanje in varnost. Omogoča e-pošto z nabiralnikom v velikosti 100GB 

in neomejeno shrambo v oblaku ter videokonference v visoki ločljivosti. Staršem, študentom 

ali skrbnikom pa je omogočeno tudi načrtovanje sestankov z izobraževalnim osebje, in sicer s 

storitvijo Microsoft Bookings. Storitev Office 365 A5 pa je sestavljen z vsemi funkcijami v 

paketu A3, poleg tega pa omogoča še Microsoftovo pametno upravljanje varnosti in napredno 

zagotavljanje skladnosti s predpisi ter analitične sisteme. Paket nudi napredno osebno in 

organizacijsko analitiko s storitvijo MyAnalytics in storitvijo Power BI Pro ter omogoča 

izboljšano preglednost in nadzor nad okoljem storitve Office 365. 
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Slika 4: Cenik paketov za šole 

 

 

 

 

 

 

 

 Tudi študenti Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru imamo brezplačen dostop 

do Office 365, ki nam omogoča opravljanje različnih seminarskih nalog s pripomočki, kot so 

Word, PowerPoint, Excel.., uporabo e-pošte Outlook in internetne shrambe OneDrive ter še 
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veliko drugih funkcij. Dostop do storitve imamo tako dolgo, dokler se izobražujemo na 

fakulteti oziroma imamo veljaven študentski status. 

Slika 5: Primer uporabniškega vmesnika Office 365 za študente v oblaku 

 

Slika 6: Primer uporabniškega vmesnika Office 365 za študente na namizju 
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3 Programska oprema v 

oblaku (Software as a 

service-Saas) 
Oblaki omogočajo lastnikom, da na njih svojim strankam (uporabnikom) nudijo veliko različnih 

oblik storitev. Glavne oblike oziroma storitveni modeli so (Anželj 2015): 

• Infrastruktura kot storitev (ang. Infrastructure as a Service – IaaS). Stranka, ki 

uporablja to storitev, pri ponudniku oblaka najame infrastrukturo, torej (navidezne) 

računalnike v oblaku ali pomnilni prostor v oblaku. Podjetje, ki uporablja tako storitev, 

ne potrebuje lastnih računalnikov, še vedno pa mora na najetih računalnikih poskrbeti 

za lastne aplikacije in podatke. Če aplikacije razvija samo, mora poskrbeti tudi za 

razvojno okolje in orodja. Primer take storitve je tudi Amazon za nudenje navideznih 

računalnikov ali za nudenje shrambe podatkov. 

• Platforma kot storitev (ang. Platform as a Service – PaaS). Ponudnik oblaka poskrbi 

za računalnike in okolje ter orodja za razvoj aplikacij. Torej stranka razvija aplikacije kar 

na lokaciji, prinese še svoje podatke in že lahko posluje. Primer take platforme je tudi 

Google Apps, pa tudi razne aplikacije na Facebooku. 

• Programska oprema kot storitev (ang. Software as a Service – SaaS). Ponudnik 

oblaka ima na svojih računalnikih že nameščeno programsko opremo za končne 

uporabnike. Poskrbeti mora le za izolacijo - ločevanje med njimi, da se njihovi podatki 

ne mešajo oziroma da vaši podatki niso dostopni meni in moji ne vam. Uporabnik mora 

v ponujeno aplikacijo prinesti le še svoje podatke. Primera take aplikacije sta vsem 

dobro poznana Gmail in Facebook (Anželj 2015). 

Slika 7: Kaj podpira SaaS, PaaS in IaaS 

 

Vir: (Ivan 2012) 
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4 Prednosti in slabosti Saas 
Programska oprema v oblaku ima svoje prednosti kot tudi slabosti. V nadaljevanju bomo 

našteli nekaj ključnih + in -, ki jih prinaša »pisarna« v oblaku. 

4.1 Prednosti programske opreme v oblaku (SaaS) 
Podjetja, ki uporabljajo programsko opremo v oblaku imajo številne prednosti, ki jih lahko 

izkoristijo, da postanejo vodilno podjetje na trgu ter tako še naprej izkoriščajo svoje 

konkurenčne prednosti. To so: 

• Prihranek na času in denarju: ena izmed vodilnih prednosti, ki jih prinaša za majhna 

podjetja, saj tako ne tratijo časa in stroškov z vzpostavitvijo lastnega strežnika, licenčne 

programske opreme in ne zapravljajo denarja za osebje IT storitev. Prav tako pa podjetja 

privarčujejo, saj vso dokumentacijo vodijo elektronsko in tako nimajo dodatnih stroškov 

s tiskanjem. 

• Uporabnikom prijazno: storitve in aplikacije, s katerimi se srečujemo v oblaku, so 

enostavne za uporabo in hitro učljive tudi za tiste, ki še s tem nimajo izkušenj. Tako se 

zaposleni hitro navadijo na pripomočke in tako postanejo nepogrešljiv dodatek v 

vsakdanu zaposlenega. Prav tako pa je vzpostavitev programske opreme v podjetju 

enostavno in hitro, tako da lahko uporabniki nemudoma začnejo z uporabo. 

• Kadarkoli, kjerkoli preko česarkoli: uporabniki programske opreme v oblaku smo 

lahko brez skrbi, saj lahko do pomembne dokumentacije dostopamo kar iz domačega 

naslonjala. Vse kar potrebujemo za dostop je mobilna naprava z internetno povezavo, 

ki ima aktiviran Office 365, uporabniško ime in geslo in že lahko dostopamo do 

podatkov. Tako zaposleni nimamo več skrbi, da so kakšen dokument pozabili v službi, 

saj lahko do vseh podatkov dostopajo kadarkoli in kjerkoli. 

• Ni izgubljenih podatkov: sistem je strukturiran tako, da redno izdeluje varnostne 

kopije podatkov, ki se nahajajo na zaščiteni lokaciji in so kadarkoli dostopni preko 

internetne povezave. Storitev omogoča, da lahko vodstvo podjetja in prav tako 

zaposleni, »mirno preživijo noč«, brez da bi se bali, da bi ostali brez pomembnih 

dokumentacij, ki so nujne za poslovanje podjetja. 

• Visoka varnost: splošno velja, da večje in uspešno kot je podjetje, bolj je izpostavljeno 

nevarnosti kraje in izgube podatkov. Izguba podatkov je lahko zelo problematično za 

podjetje. Ponudniki SaaS praviloma ponujajo najvišjo stopnjo varnosti in tako posebej 

občutljivo dokumentacijo zaščitijo s posebnimi šifriranimi sistemi. 

• Zanesljivost: programske opreme v oblaku ponujajo in zagotavljajo neprestano 

delovanje sistema. Tudi v primeru, če kateri strežnik odpove, so na voljo posebne 

rezerve. Tako podjetju omogočajo nemoten dostop do podatkov. Večina ponudnikov 

pa zagotavljajo svojim strankam tudi tehnično podporo, ki je na voljo 24h/dan v 

primeru težav in nejasnosti.  
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• Neomejen prostor za rast: podjetja, ki so v fazi rasti, imajo pogosto probleme z vselej 

večjo količino dokumentacije in papirologije, ki potrebuje prostor za shranjevanje, pa 

naj bo dokumentacija v elektronski ali v fizični obliki. V tem primeru je v oblaku na 

razpolago skoraj neomejeno prostora, veliko več kot na običajnem prenosnem 

računalniku. Nekateri ponudniki storitev so zelo fleksibilni in prilagodljivi in tako svojim 

strankam omogočajo, da plačajo toliko prostora, kolikor ga uporabijo in zasedejo.  

 

4.2 Slabosti programske opreme v oblaku (SaaS) 

Obstajajo pa tudi primeri podjetij, ki so se odločili za gostovanje v oblaku, pa so se soočali s 

številnimi tveganji in težavami. Nekatere slabosti uporabe SaaS so: 

• Odvisnost od internetne povezave: ena izmed ključnih slabosti uporabe SaaS-a je, da 

v trenutku, ko v podjetju nimamo dostopa do internetne povezave, ne moramo 

dostopati do podatkov in dokumentacij, ki jih hranimo v oblaku. 

• Varnost podatkov: velikokrat med mediji zasledimo o vdorih in množičnih krajah 

podatkov s strežnikov tudi največjim ponudnikom spletnih storitev, kar povzroči veliko 

zmedo in nezaupanje v tovrstne storitve. Veliko tveganja pa povzročijo prav zaposleni, 

saj preko službenih računalnikov dostopajo do javnih internetnih omrežij, kjer so bolj 

izpostavljeni zlonamerni programski opremi in hekerskim napadom. Podjetja, ki se 

odločijo za gostovanje v oblaku, pogosto skrb za varnost prenesejo na zunanjega 

ponudnika.  

• Nedostopnost: ponudniki storitev imajo veliko število strank oziroma potrošnikov, kar 

pomeni, da morajo skrbeti za podporo in ustrezno delovanje za veliko število podjetij. 

Zato se lahko zgodi tudi, da omrežje zaradi tehničnih ali drugih preobremenjenosti 

začasno preneha delovati. Moramo pa se zavedati, da je dostop do oblaka onemogočen 

tudi v primeru, ko nimamo dostopa do interneta. 

• Problematika z združljivostjo: ko se podjetje odloči za določenega ponudnika in 

začne uporabljati njegove storitve, pa se lahko pojavijo problemi z združljivostjo 

programske opreme. Lahko se nam zgodi, da določeni pripomočki in aplikacije ne bodo 

delovale na osebnem računalniku.  

  - ko podjetje nekaj časa posluje z določenim ponudnikom Saas, in se sčasoma 

odloči, da bo zamenjalo ponudnika, lahko privede do težav z združljivostjo programske 

opreme in oblike zapisov datotek. V tem primeru mora podjetje poskrbeti za prenos 

ogromne količine podatkov, s katerimi pa so povezani tudi visoki dodatni stroški.  
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5 Kaj je on-premise rešitev? 
On-premise rešitev je nameščena in deluje na računalniku, ki je povezan s strežnikom 

organizacije. Strežniške rešitve se poslužuje največ podjetij in organizacij, saj je do pred kratkim 

veljala za tradicionalen pristop.  

 

Slika 8: Prikaz delovanja rešitve on-premise 

 

Microsoft je ponudnik številnih storitev, med drugimi tudi Office 2019. V zgornjem poglavju 

smo že opisali podoben Microsoftov pripomoček, le da je zanj značilno poslovanje v oblaku. 

Office  Home 2019  pa je programska zbirka, ki je sestavljena iz aplikacij in programov, ki nam 

olajšajo vsakodnevna opravila. V zbirko Office 2019 so vključeni programi, kot so Microsoft 

Excel, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word in Microsoft Outlook.  

Office Home je namenjen za družine ali majhna podjetja, ki želijo uporabljati klasične aplikacije 

iz zbirke in e-pošto. Ta izdelek je na voljo za enkratni nakup, ki pa ga je možno namestiti v 

samo eno napravo (računalnik) s sistemom Windows ali Mac. Zbirka vključuje tudi brezplačno 

60-dnevno Microsoftovo podporo in je licencirana za domačo uporabo.  

Microsoft ponuja dva različna paketa za programsko zbirko Office 2019, in sicer paket Office 

Home & Business, ki je namenjen za družine in manjša podjetja. In pa paket Office Home & 

Student, ki je namenjen za družino in šolanje. Razlika med paketoma je edino, da je paket Office 

Home & Business licenciran za domačko kot tudi za komercialno rabo. 
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Slika 9: Cenik in lastnosti paketa Office Home & Business 2019 

 

 

Slika 10: Cenik in lastnosti paketa Office Home & Student 2019 
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5.1 Postopek namestitve Office Home 

Postopek namestitve programske zbirke je kar precej enostaven, vendar bomo opisali ključne 

korake namestitve, v računalnik s sistemom Windows, tudi za tiste, ki se z nameščanjem 

srečujejo prvič.  

1. Vpis na spletnem mestu 

Uporabniki moramo obiskati spletno mesto www.office.com in se vpisati. Vpisati se 

moramo z Microsoftovim računom. Po vpisu moramo na Officeovi domači strani izbrati 

gumb zgoraj desno in sicer  Namesti Office (Install Office).  

  Po kliku na ta gumb sledimo korakom za namestitev željene različice 

Office. 

Prenos datoteke Office v napravo je dokončan. Za dokončanje namestitve moramo 

upoštevati navodila, ki bodo navedena v točki 2. 

2. Namestitev Office 

Naša namestitev je odvisna od vrste brskalnika, ki ga uporabljamo. V brskalniku Edge ali 

Internet Explorer moramo klikniti gumb Zaženi, v brskalniku Chrome moramo klikniti gumb 

Nastavitve in v Mozila Firefox izberemo gumb Shrani datoteko.  

- v velikih primerih se bo po kliku na gumb v prejšnji povedi, pojavilo opozorilno 

okno, ki nas sprašuje »Ali želite tej aplikaciji dovoliti spreminjanje vaše naprave?« in 

izberemo gumb Da. 

Namestitev Office se začne. 

 

Slika 11: Okno nameščanja Office 2019 

 

Po pojavitvi zgornjega okna nekaj časa počakamo, da se namestitev zaključi. Ko je postopek 

končan, se pojavi zapis »Vse je pripravljeno. Office je zdaj nameščen.« program se zapre. 

http://www.office.com/
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3. Aktiviranje Office 

Levo spodaj, v vrstici iskanja vpišemo eno izmed Officeovih aplikacij, npr. Word in jo 

odpremo. Ko se aplikacija odpre, moramo klikniti na gumb, da sprejemamo pogoje licenčne 

pogodbe. S tem korakom je Office 2019 aktiviran in pripravljen za uporabo. 
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6 Kombiniran pristop 

-Mnogi se soočamo z vprašanji, ali je možno namestiti in uporabljati različne različice 

Officea v istem računalniku. 

Na voljo je veliko namigov, ki so nam v pomoč pri izogibanju težav pri nastavitvah, če se 

odločimo, da v isti računalnik namestimo več različic Officea in jih tudi hkrati uporabljati. 

1. Kombiniran pristop Office 365 in Office Home in Business 

Če imamo naročniško razmerje za storitev Office 365 in različico brez naročnine (kot so Office 

Home in Business 2019,2016 in 2013), po navadi teh različic ni mogoče kombinirati, niti jih 

hkrati zagnati v istem računalniku. 

- vendar tudi obstaja izjema. V primeru, da je bil eden izmed dveh izdelkov, ki smo jih 

navedli zgoraj, nameščen z namestitvenim programom MSI, se lahko različici zaženeta in 

izvajata ena ob drugi. Namestitveni program MSI se običajno uporablja za izdelke s količinsko 

licenco. 
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7 Izbira med Office 365 in on-

premise 
Na sliki 9 je jasno razvidno, kaj določeni paket prinaša. Prikazane so vse prednosti in slabosti 

uporabe Office 365 in Office Home 2019. Pri Office Home 2019 moramo predvsem poudariti, 

da se plača enkraten znesek, vendar v tem primeru ni možnih nadgradenj in posodobitev 

sistema. Takšno verzijo, ki smo jo zakupili, takšno bomo tudi v prihodnje uporabljali, dokler se 

ne bomo odločili za posodobitev. Pri Office Home 2019 je torej vsaka nadgradnja funkcij 

plačljiva.  

Medtem ko je pri Office 365 drugače. Storitve ne rabimo plačati v enkratnem znesku, ampak 

jo lahko plačujemo mesečno po obrokih, vendar nam to daje možnost, da so vse nadgradnje, 

dodatne funkcije in posodobitve brezplačno vključene v paket.  

Razlika je tudi v namestitvi sistemov. Office Home 2019 je možno namestiti in uporabljati le 

enkratno in v eni sami napravi oziroma računalniku. Medtem ko je pri Office 365 možna 

namestitev v vse naše naprave in lahko hkrati dostopamo do storitev kar preko 5 različnih 

naprav, kjerkoli in kadarkoli. Za dostop potrebujemo le internetno povezavo in mobilni telefon 

oziroma napravo z dostopom do Office 365. 

Do razlik prihaja tudi pri shrambi podatkov. Office Home 2019 nima vključene dodatne 

internetne shrambe, medtem ko Office 365 vključuje v svoj paket internetno shrambo OneDrive 

in to kar do 1 TB prostora. Storitev OneDrive lahko hkrati uporablja kar 6 uporabnikov, vključno 

z nami. 

Kar pa je najpomembnejše pa je, da se storitvi razlikujeta v podpori. Pri paketu Office 365 lahko 

brez dodatnih stroškov stopimo v stik s tehnično pomočjo v primeru vprašanj ali težav. Medtem 

ko ima Office Home 2019 na začetku zagotovljeno le brezplačno tehnično podporo za 

namestitev programske zbirke. 
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Slika 12: Primerjava paketov za Office 365 in Office Home 2019 

 

 

 

 

 
Kar pa je ključno za vsakega uporabnika, pa je predvsem cena. Storitve se med seboj razlikujejo 

tudi v ceni. Medtem, ko moramo za programsko zbirko Office Home 2019 plačati v enkratnem 

znesku, lahko storitev Office 365 plačujemo mesečno, po obrokih.  
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Slika 13: Cenik za storitev Office 365 Home, Office 365 Personal in programsko zbirko Office 

Home & Student 2019 

 

 

Ko se odločamo za nakup katerikoli storitve Microsoft, moramo predvsem spoznati, kakšne so 

naše potrebe, saj se na podlagi potreb in želja odločamo, kateri proizvod bomo izbrali in ga 

uporabljali.  

Tabela 1: Izbira Saas-On premises 

 SaaS On-premises 

Stroški Plačaš toliko kolikor porabiš, 

na osebo, ali na mesec.. 

Potrebna predhodnja 

investicija za programsko 

opremo in licence, prostor za 

serverjev.. 

Prilagajanje Omejena prilagoditev v 

večini situacij (se spreminja) 

Prilagajanje je odvisno od 

ponudnika programske 

opreme 

Varnost Vse dokumentacije in 

podatki so shranjene na 

spletu, zato obstaja tveganje 

Manjše tveganje 

Mobilna dostopnost Dostopno preko mobilnih 

naprav 

Omejena dostopnost 

Povezljivost Možne povezljivosti in 

interakcije so odvisne od 

ponudnika storitve. 

Integracija z obstoječo 

programsko opremo je 

vsakdanja. 

Nadzor Ponudniki SaaS opravlja 

nadzor nad storitvami in 

podatki o strankah  

Popoln nadzor nad lastnim 

sistemom in podatki 
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Posodobitve in nadgradnja Za posodobitve in 

nadgradnje skrbi ponudnik 

oblačnih storitev 

Posodobitve posameznih 

funkcij bo večkratna, zato 

lahko nadgradnja oziroma 

izboljšave trajajo več 

mesecev, kar lahko povzroči 

dodatne stroške 

Stroški namesitve Nizki stroški Veliko namestitev vključno s 

celotno programsko 

opremo-visoki stroški 
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8 Zaključek 
Danes nam tehnologija ponuja veliko možnosti, tako posameznikom kot tudi organizacijam in 

podjetjem. Medtem, ko so rešitve on-premise prisotne in poznane vsem že zelo dolgo, saj so 

veljale za tradicionalni pristop poslovanja podjetja, se oblačne rešitve in storitve šele zdaj 

razvijajo in postajajo znane »širši« javnosti. Obe možnosti namestitve imata svoje prednosti in 

slabosti, zato ne moremo ene ali druge označiti za boljšo ali slabšo. Dejstvo pa je, da znajo 

nekatere organizacije boljše izkoristiti te rešitve kot drugi, tako da prihranijo na času in denarju. 
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