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Šola s tradicijo – za danes in jutri. 
 
- ena najstarejših gimnazij v Sloveniji, ustanovljena 1808,    
  neprekinjeno deluje več kot 200 let 
 
- 1000 dijakov in 80 zaposlenih 
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Naše šolsko omrežje 

 
-   povezano z Arnesovim vozliščem z optiko 

- 35 učilnic multimedijsko opremljenih s sodobno       
IKT  

- fizični strežnik s sedmimi virtualnimi strežniki 
(administrativni, pedagoški, moode, Ldap …) 

- 15 AP točk po celi šoli za uporabo (tablice za  
eAsistent, pametni telefoni, prenosniki …) 
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Zakaj smo se odločili za sistem enotne prijave?  

Preveč računalniške administracije. 

Imeli smo: 
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   Strežnik 
      Radius      
       Ldap profesorji 

   dijaki 

   AD za 
dijake in 
profesorje 

    Strežnik 

     ped del 

        Arnesove 
          storitve 

       Oblak 365 
    Microsoftove  
       storitve 



Prvi koraki za vzpostavitev enotne prijave: 

 
- vzpostavitev SIO MDM sistema 
- vzpostavitev delovanja sinhronizacije  z Ldap-om 
- vzpostavitev delovanja sinhronizacije z AD pedagoškega 

strežnika 
 

- vnos vseh dijakov po razredih iz urejene baze eAsistenta  z 
vnesenimi e-naslovi  

- vnos vseh zaposlenih 
 
 

- pridružitev organizacije v Oblak 365 
- pridružitev v federacijo eduroam in ArnesAAI  
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Kaj smo pridobili z enotno prijavo? 

 

 - enostavno upravljanje  

 - pridobili na času računalničarja 

 

 - dijakom lahko ponudimo več na  

    enostavnejši način  

  

Mreža znanja 2014 
28. november 2014, Ljubljana 



Kako prenesti uporabnost storitev do 
uporabnikov? 

  
 - prvi šolski dan dobijo dostopne 
   podatke  

 - preko asistentov za multimedijo 

 - občasne delavnice na voljo vsem 

 - pri pouku informatike 
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Naše želje: 

 
- avtomatski vnos in sinhronizacija iz eAsistenta v bazo SIO     

     MDM ali drugih baz  

-    povezava moodla s to bazo   

 

 
 

 

  
           

    Na Arnes po nasvet in rešitev! 
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Zaključek 

 
V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo šel razvoj 
še naprej… 

 

Mi smo pripravljeni! 

 

 

 

 

Hvala za pozornost! 
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•Svet podari vse priložnosti tistemu, 

• ki jih zna uporabiti. 
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