Intervencije.net
Predstavitev sistema
Različica sistema: 1.5

Na uspešnost intervencije vpliva več dejavnikov. Veliko ukrepov za zagotavljanje večje
varnosti in boljše odzivnosti je bilo že sprejetih, še vedno pa ostajajo določene težave.
Težave so povezane predvsem s pomanjkanjem števila pozivnikov, časovnim zamikom pri
aktiviranju večjega števila pozivnikov, težavo nošenja pozivnikov, šibkim radijskim signalom
na nekaterih območjih, želeli bi na primer vedeti, kdo se je odzval na intervecijo itd.
Omenjene težave je mogoče vsaj delno odpraviti z izgradnjo ustrezne informacijske
infrastrukture, ki zagotavlja večjo in hitrejšo odzivnost intervencijskih enot, na primer
gasilcev, gorskih reševalcev, jamarskih reševalcev, nujne medicinske pomoči in drugih.

Sistem se uporablja le kot dopolnilni sistem in nikakor ne nadomešča sistema pozivnikov!

Imetniki pozivnikov so dolžni pozivnike uporabljati!

Avtor: Aldia, d.o.o.
Ljubljana, september 2015

Predstavitev sistema

Ideja
Do ideje smo prišli med pogovorom o tem, da gasilci, centri za obveščanje in druge intervencijske
službe nimajo podatka o tem, kdo se odzove na obvestilo o intervenciji. V času prihoda na
intervencijsko zborno mesto, bi bila ta informacija zelo koristna. V nadaljevanju pogovora smo se
dotaknili tudi drugih, prej omenjenih težav.
Rešitev je celovit informacijski sistem, ki ga lahko ponudimo vsem intervencijskim enotam. Zastavili
smo si te cilje:
- Prestrezanje sporočil, ki jih ReCO pošilja na pozivnike in distribucija teh na telefone GSM
- Priprava seznama oseb, ki se odzivajo na intervencijo (intervencijski seznam)
- Pošiljanje sporočil SMS prek spletnega vmesnika
- Odprava časovnega zamika
- Razpoložljivost funkcionalnosti brez uporabe in nakupa posebnih naprav
Sistem se je začel razvijati marca 2010 za potrebe lastnega društva. Kmalu smo spoznali, da je želja
po uporabi sistema tudi v drugih društvih in tako smo ga konec leta 2010 dali v komercialno uporabo.
Danes lahko rečemo, da je sistem izpolnili zastavljene cilje. Po petih letih neprestanega delovanja se
je sistem izkazal, kot zelo učinkovit.
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Slika 1 – Portal intervencije.net
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Mnenja uporabnikov sistema
Ob praznovanju prvega rojstnega dneva aplikacije Intervencije.net vam čestitam za dobro in uspešno
delovanje. Aplikacija je odličen in večopravilni pripomoček za uporabo v gasilskih in drugih intervencijskih
enotah. Dodatno Intervencije.net obogati pripomoček FireAlert, ki pa je žal uporaben le v operacijskem
sistemu Android.
Tone Banovec, predsednik GZ Črnomelj

Po skoraj letu dni testiranja in dodatnem letu uradne uporabe portala Intervencije.net lahko rečem, da je
bil namig za razvoj portala povsem upravičen.
Z uporabo portala in njegovih storitev se je izboljšala obveščenost gasilcev in vodij kot poveljnikov, ki
lahko na portalu takoj vidijo, da je »akcija« stekla in da gasilci prihajajo.
Tako so vozila bolj popolnjena, ker tudi tisti gasilci, ki nimajo pozivnikov praktično istočasno dobijo
sporočila na svoje telefone GSM; vodja intervencije v gasilskem domu ima nadzor nad tem, kdo prihaja,
tako da vozila lahko počakajo na morebitne druge gasilce in se odpeljejo z vso ekipo.
Odlično je tudi to, da lahko vse upravljamo prek spleta iz poljubnega računalnika.
Metod Gaber, višji gasilski častnik II., podpoveljnik PGD Brezje na Gorenjskem

Vemo, da je pri vsakem nepričakovanem dogodku ali nesreči odzivni čas zelo pomemben dejavnik. Vaš
portal nam je omogočil, da smo močno skrajšali odzivne čase operativnih enot. Kot vodja operativne
enote PGD Bizovik lahko rečem le HVALA, saj smo s prehodom na vaš sistem postali še hitrejši pri
odzivanju na dogodke. Prijetno presenečje je tudi, da smo postali številčnejši. Zagotovo se vam lahko
zahvalijo tudi ponesrečenci. Kljub temu svojim članom nenehno ponavljam, da moramo biti pozorni na
tisto majhno možnost, ko zaradi določenih zunanjih vplivov sistem ne deluje, zato so pozivniki še vedno
naši spremljevalci.
dr. Ažbe Križaj, podpoveljnik GZ Ljubljana

Z vašo aplikacijo smo v naši enoti zelo zadovoljni, saj smo dosegli večjo odzivnost ter v povprečju skrajšali
čas do izvoza. Aplikacija je zelo zanesljiva (veliko bolj od naših pozivnikov). Z uporabo intervencijskih list
imamo pred izvozom na voljo podatke o gasilcih, ki so na poti v gasilski dom. Želimo si nadaljnjega razvoja
na področju lokacijskih podatkov (dogodkov) in spremljanje gibanja vozil. Morda lahko nekoč celo
pričakujemo integracijo z našo namizno aplikacijo, v kateri vodimo dejavnosti (evidenčna knjiga).
Anže Rebec, namestnik poveljnika PGD Stara Loka

Naše društvo je bilo med prvimi, ki je začelo aktivno uporabljati portal Intervencije.net. Zakaj smo izbrali
prav ta portal? Zanj smo se odločili zaradi cene, zanesljivosti, hitrosti pošiljanja sporočil SMS, spletnega
skrbništva, možnosti nadaljnjega razvoja, možnosti uporabe brez nakupa dodatnih naprav itd. Kaj lahko
rečemo po več kot enoletni uporabi? Sistem deluje, pozivi so v nekaj sekundah na telefonih, več ljudi
prejme poziv, saj nas ne omejuje število pozivnikov, odzivnost članstva se je povečala, imamo nadzor nad
tem, kdo se je na poziv odzval … in čakamo še na kakšen »bonbonček«.
Janez Tratnik, član poveljstva PGD Dobračeva
Portal Intervencije.net je zelo koristna, funkcionalna ter cenovno ugodna rešitev za alarmiranje
operativnih članov društva. Primerno tudi za sklicevanje sestankov in vaj. Zahvala ekipi podjetja Aldia in g.
Tomau Dežmanu za razvoj portala.
Čestitke ob prvi obletnici!
Arh Kristjan, predsednik mladinske komisije PGD Prebold- Dolenja vas- Marija Reka
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Kratek opis sistema
Alarmiranje gasilskih enot, gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, nujne medicinske
pomoči in drugih intervencijskih enot se večinoma izvaja preko sistema ZARE s tihim alarmiranjem.
Prenos poziva iz sistema ZARE na pozivnike se izvede preko analognih radijskih kanalov s tako
imenovanimi sporočili POCSAG. S posebnim elektronskim vezjem (POCSAG sprejemnik) signale
prestrežemo, jih pretvorimo v ustrezno digitalno obliko, ustrezno obdelamo in pošljemo prek
internetnih povezav v center za sporočila SMS mobilnega operaterja. Želimo zagotoviti zanesljivo
delovanje, zato so sprejemniki sporočil POCSAG podvojeni in nameščeni na različnih lokacijah.
Mobilni operater lahko iz svojega centra za sporočila SMS posreduje 10.000 sporočil/sekundo. To v
praksi pomeni, da trajanje obveščanja ni odvisno od števila poslanih sporočil SMS.
Ko uporabnik prejme sporočilo SMS, se lahko s klicem na določene telefonske številke odzove na
intervencijo. Vodja intervencije je ob prihodu v gasilski dom seznanjen s tem, kdo pride na
intervencijo in kdo ne. To funkcionalnost smo v sistemu poimenovali intervencijski seznam
(intervencijska lista). Dostop do intervencijskega seznama je mogoč z spletnim brskalnikom.

Slika 2 - Blok shema sistema Intervencije.net
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Možni načini sporočanja alarmnih dogodkov

Slika 3 – Možni načini sporočanja dogodkov v sistem Intervencije.net
Sistem Intervencije.net se lahko uporablja tudi kot tehnično varovanje, zato smo v sistem vgradili več
načinov za zaznavo dogodkov iz zunanjega sveta. Večina današnjih sistemov za varovanje je
priključena na običajno telefonsko linijo preko katere sistem sporoča dogodke.
V sistem Intervencije.net so vgrajeni naslednji vmesniki za sporočanje dogodkov:
- klic na določeno številko v sistemu Intervencije.net – CLIP1,
- klic na določeno številko v sistemu Intervencije.net s protokolom Contact ID2,
- SMS sprejemnik,
- SMS sprejemnik s protokolom Contact ID
- TCP/IP vtič po protokolu Contact ID,
- WebSocket protokol, namenjen tudi dvosmerni komunikaciji,
- preko spletnih storitev (WebServices).
Sistem Intervencije.net se na podlagi dogodka odloči katerim članom sistema mora o dokodku
poročati preko SMS sporočila ali elektronske pošte. S tem je določena skupina uporabnikov takoj
obveščena o alarmnih dogodkih na njihovih objektih.

1
2

CLIP – Calling Line Identification Presentation - Prikaz klicne številke kličočega
Contact ID - Standardni komunikacijski protokol za sporočanje alarmnih dogodkov
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Zahteve za uporabo sistema
Društvo ali druge intervencijske enote morajo imeti
sklenjeno pogodbo za uporaba portala. Nakup dodatnih
naprav ni potreben.
Za uporabo intervencijskega seznama potrebujete
računalnik (ali pametno televizijo), ki ima vzpostavljeno
povezavo z internetom in v katerem je nameščen navaden
spletni brskalnik (Internet Explorer, Chrome ...)
Če se društvo odloči le za distribucijo sporočil iz pozivnikov
na telefone brez uporabe intervencijskega seznama, računalnik ni potreben,dovolj je, da ima eden od
članov društva dostop do interneta, zato da lahko opravlja funkcije skrbnika (dodajanje uporabnikov,
spreminjanje lastnosti ...)

Nakup dodatnih naprav ni potreben!
Celotno upravljanje se naredi preko spletne aplikacije.

Funkcionalnosti sistema
Sistem ima naslednje funkcionalnosti:
•

Vmesnik ZARE POCSAG – SMS
Opravlja funkcijo posredovanja POCSAG sporočil iz sistema ZARE (iz pozivnikov) na mobilene
telefone v obliki SMS sporočila.

•

Vmesnik WEB – SMS
Omogoča pošiljanje SMS sporočil preko spletnega vmesnika posameznikom ali definiranim
skupinam.

•

Vmesnik SMS –SMS
Opravlja funkcijo posredovanja SMS sporočila na več mobilnih telefonov hkrati.

•

Intervencijski seznam
Prikazuje seznam članov, ki se odzovejo na intervencijo ali drug dogodek.

•

Administratorski modul
Omogoča urejanje nastavitev posameznega člana, definiranje skupin...

•

Vmesnik ALARM – SMS
Omogoča posredovanje alarma, ki ga javijo alarme naprave, na vnaprej določeno skupino
uporabnikov. Posredovanje alarmov je možno preko protokola Contact ID z DTMF toni ali
preko SMS sporočila ali preko TCP/IP protokola.
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Odlike sistema
Sistem Intervencije.net uporablja sodobne informacijske tehnologije. Njegove odlike so:
• Deluje brez nakupa dodatnih naprav.
• Avtomatsko posredovanje POCSAG sporočil iz pozivnikov na GSM telefone.
• Hitra distribucija SMS sporočil, direktno preko centrale mobilnega operaterja.
• Brez priključnine (SIM kartice) pri mobilnem operaterju.
• Neomejeno število GSM številk.
• Neomejeno število definiranih skupin.
• Neomejeno število društev (v primeru, da pogodbo sklene gasilska zveza).
• Neomejeno število RIC naslovov.
• Preprosto urejanje preko spletnega vmesnika z uporabniškim imenom in geslom.
• Mesečna statistika poslanih in prejetih sporočil.
• Pregled prejetih sporočil iz sistema ZARE.
• Možnost povezave z drugimi sistemi (alarmi, odpiranje vrat, sistem vstopov in izstopov...)
• Vzdrževanje sistema s strani društva ni potrebno.
• V primeru, da v sistem pristopi več organizacij hkrati (v okviru GZ ali OGP) ima vsako društvo
svojega administratorja (lahko tudi več administratorjev).
• Možnost skupinskega administratorja za vsa društva.

V septembru 2015 je bilo vključenih v sistem 750 intervencijskih enot.
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Število posameznikov vključenih v sistem Intervencije.net

Pokritost sistema
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Vmesnik ZARE POCSAG – SMS
Posredovanje sporočil iz pozivnikov na mobilne telefone.

Poziv, ki ga ReCO odda v eter, preko sistema ZARE, prestrežemo in ga distribuiramo na vse vnaprej
določene številke GSM. Časovni zamik pri distribuciji SMS sporočil je minimalen, saj se sistem poveže
direktno na SMS center mobilnega operaterja in v nekaj sekundah naredi distribucijo SMS sporočil na
vse vnaprej določene GSM številke. Distrbucija SMS sporočil se opravi vzporedno in ne tako, kot pri
drugih sistemih, kjer se SMS sporočila pošiljajo zaporedno eden za drugim. Količina 100SMS sporočil,
na različne GSM številke, je dostavljena v približno 5 sekundah.

POCSAG sporočilo, ki ga prejmemo iz sistema ZARE bo posredovano na GSM telefone v primeru, da
bo vsebovalo vsaj 11 znakov.

Proces distribucije POCSAG sporočil na GSM telefone
ReCO odda sporočilo v katerem je naveden tudi naslov pozivnika kateremu je sporočilo namenjeno.
ReCO sporočilo distribuira preko repetitorjev sistema ZARE. Da nebi prihajalo do motenj med dvema
repetitorjema se sporočilo iz ReCO pošlje najprej na prvi repetitor, potem na drugi ... Distribucija
POCSAG sporočil iz ReCO torej poteka zaporedno po vseh repetitorjih. Ko sprejemnik POCSAG
sprejme signal iz repetitorja , ga najprej ustrezno pretvori v digitalno obliko iz katere je razviden
naslov pozivnika in sporočilo. Sprejemnik običajno prejme več sporočil z enako vsebino. Program v
sprejemniku se odloči katero je tisto sporočilo, ki je najbolj »čisto« - brez napak in ga posreduje na
portal Intervencije.net. Na portalu se zbirajo sporočila iz vsaj dveh sprejemnikov, ki sprejemata signal
iz dveh različnih repetitorjev. V primeru, da sprejemnik ali repetitor izpade iz sistema, njegovo
funkcijo prevzame drugi sprejemnik. Sporočila, ki prispejo na portal Intervencije.net se dodatno
obdelajo (prečistijo) . Zgodi se namreč, da en sprejemnik pošlje »čisto« besedilo, drugi besedilo z
napakami. Preko posebnega programskega algoritma se portal odloči, katero je tisto besedilo, ki ga
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bo distribuiral na GSM telefone v obliki SMS sporočila. Odločitev katero sporočilo je bolj »čisto« traja
cca. 2 sekunde. Portal izdela paket podatkov z ustreznimi GSM številkami in sporočilom, ter ga
posreduje mobilnemu operaterju neposredno v telefonsko centralo. Mobilni operater preko svojih
baznih postaj distribuira sporočila na GSM telefone.
Zaradi možnih zlorab sistema morajo biti vsa sporočila, ki prispejo v sistem avtorizirana in kodirana z
ustreznim algoritmom.
POMEMBNO!
v primeru, da ReCO pošilja besedilo z naslednjo vsebino:
TEST POZIVN*
ali
TESTIRANJE POZIVNIK*
ali
*REDNO TEDENSKO PREVERJANJE POZIVNIK*
ali
*REDNO TEDENSKO TESTIRANJE POZIVNIK*
ali
*REDNI PREIZKUS POZIVNIK*
ali
*TESTNI POZIV – V KOLIKOR SOBOTNIH*
ali
TEST POZIVNIKOV. POKLIČI 112!*
ali
TESTIRANJE POZIVNIK*. POKLIČI 112!
ali
TESTIRANJE POZIVNIKOV * ─SMS
ali
POSILJAMO TEST ZA POZIVNIKE ZA-RE * LEP POZDRAV *
ali
SOBOTNI TES*
ali
TEST MESE*
ali
TEST SAMO ZA*
ali
TEST ZA IMETNIKE POZIVN*

takega sporočila ne bomo posredovali na mobilne telefone!
V besedilu znak * nadomesti poljubno besedilo!
Zgoraj omenjena funkcionalnost omogoča regijskim centrom za obveščanje, da lahko v vsakem
trenutku preverijo uporabo (nošenje) pozivnikov.

Sistem se uporablja le kot dopolnilni sistem in nikakor ne nadomešča sistema pozivnikov!

Imetniki pozivnikov so dolžni pozivnike uporabljati!
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Vmesnik WEB – SMS

Sporočila SMS je mogoče pošiljati posameznim članom društva ali vnaprej določenim skupinam,
preko spletnega vmesnika, ki ga prikazuje spodnja slika.

Slika 3 – Spletna stran za pošiljanje sporočil SMS
Distribucijo sporočila SMS je mogoče nastaviti na vnaprej določen čas (pošlji ob času).
Spletni vmesnik omogoča tudi shranjevanje najbolj pogosto poslanih sporočil in pregled poslanih
sporočil.
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Vmesnik WEB-SMS druge organizacije
Spletni portal se lahko za določene organizacije oziroma posameznike nastavi tudi tako, da se lahko
pošilja SMS sporočila tudi drugim organizacijam, skupinam in posameznikom.
Na spodnji sliki je prikazan obrazec, kjer ima uporabnik na voljo 3 organizacije.
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Vmesnik SMS – SMS

Sporočilo SMS pošljete na določeno GSM številko, distribucijo sporočila SMS sporočila pa bo za vas
izvedel sistem.
V administratorskem modulu lahko vsaki definirani skupini vpišete tako imenovano GSM kodo.

Na GSM telefon napišete sporočilo v naslednji obliki:
GsmKoda#Poljubno sporocilo, ki ga zelite distribuirati
Primer: UO#Sestanek upravnega odbora bo v sredo ob 19. uri
Tako sestavljeno sporočilo pošljete na določeno GSM številko in sistem Intervencije.net bo v nekaj
sekundah naredil distribucijo vašega sporočila vsem članom v skupini.
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Vmesnik ALARM – SMS

Alarmna naprava pošlje sporočilo o dogodku v sistem Intervencije.net, ki določi kateri člani neke
organizacije morajo biti o dogodku obveščeni in naredi distribucijo SMS sporočila.
Alarme naprave lahko dogodke posredujejo preko stacionarne telefonske linije, GSM omrežja ali
preko internet povezav.
Sistem je predvsem zanimiv ob uporabi požarnih senzorjev, senzorjem ogljikovega monoxida,
senzorjev razlitja vode, odpiranje omarice defibrilatorja... Posredovanje gasilcev oziroma
intervencijske enote je v tem primeru izredno hitro.
Kdo od članov v intervencijski enoti (gasilski enoti) bo o določenemu alarmu, na nekem objektu,
obveščen je stvar nastavitev sistema, ki ga opravi administrator organizacije.
V našem podjetju lahko dobite brezične požarne senzorje in senzorje ogljikovega monoksida z
baterijskim napajanjem.
V primeru, da uporabljate alarmno centralo se senzorji povezujejo na alarmno centralo. V primeru,
da nimate alarmne centrale, lahko senzorje povežemo preko posebne naprave, ki ima funkcijo
posredovanja dogodkov v sistem Intervencije.net.
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Intervencijski seznam

Na intervencijskem seznamu so prikazani člani, ki se odzivajo na dogodek (intervencijo, vajo ...).
Obstajata tako imenovana »rdeči« in »zeleni« intervencijski seznam. Zeleni prikazuje osebe, ki so se
odzvale na intervencijo in se bodo intervencije udeležile (v okviru zelenega seznama je tudi tako
imenovani rumeni seznam, ki določa, da se bo oseba intervencije udeležila kasneje). Rdeči prikazuje
tiste osebe, ki so se odzvale, vendar se intervencije ne morejo udeležiti.

Slika 4 – Prikaz intervencijskega seznama
Na intervencijskem seznamu je poleg oseb, ki se odzovejo na dogodek, prikazano še:
• Čas zadnjega klica
• Seznam opravljenih specialnosti za posameznika
• Vrsta vozniškega dovoljenja (VD)
• Ostalo – poljubno besedilo, ki ga lahko v administratorskem modulu določite posamezniku
Nad intervencijsko listo je prikazan seznam ZARE POCSAG sporočil, ki so prispeli v zadnjih 30
minutah.
Koliko časa so klici na intervencijskem seznamu prikazani je odvisno od nastavitve v
administratorskem modulu. Vsakemu članu lahko vpišete tri različne telefonske številke iz katerih
lahko pokliče na intervencijski seznam (GSM, domači telefon, službeni telefon).
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Skrbniški modul
Skrbniški modul omogoča vpis podatkov o članih, vpis novih članov, izdelavo distribucijskih skupin za
sporočila SMS, izdelavo intervencijskih seznamov, vpis specialnosti ...

Slika 5 – Vnos podatkov o članih društva
Funkcije administratorskega modula:
• Urejanje in dodajanje članov (število članov je neomejeno), ter njihovih specialnosti
• Urejanje in dodajanje skupin (število skupin je neomejeno, prav tako število članov v skupini)
• Pregled prejetih in odposlanih SMS sporočil in prejetih POCSAG sporočil
• Pregled klicev na intervencijsko listo za zadnjih 20 dni (namenjeno analizam intervencije)
• Pregled soglasij za obdelavo osebnih podatkov
• Pregled mesečne porabe (število poslanih SMS sporočil po posameznih društvih)
• Nastavitve alarmov
Vsak član ima lahko 4 osebne RIC naslove.
Vsaka skupina ima lahko 16 RIC naslovov. (V primeru, da je potrebnih več RIC naslovov se skupina
kopira in na voljo je novih 16 RIC naslovov.)
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Tiskanje seznama uporabnikov

V seznamu izberite »Člani organizacije«, ter na desni strani kliknite »Natisni seznam«.
Odprlo se vam bo okno, ki je prikazano spodaj. Seznam natisnete tako, da kliknete na ikono

Izvoz v PDF
Kliknite na disketo

, izberite PDF.

Računalnik vas bo vprašal kaj želite s poročilo narediti:
-

Shraniti (Save)
Odpreti (Open)
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Sprejemnik POCSAG
V društvih, kjer želijo biti neodvisni od sistema,lahko namestijo lasten sprejemnik POCSAG
(univerzalni pozivnik), s katerim lahko prestrežejo vse pozive,ki jih odda sistem ReCO. Sprejemnik
POCSAG vključuje: sprejemnik, anteno in ustrezen računalniški program, ki ga namestite v operacijski
sistem Windows. Program omogoča, da na računalnik priključite posebno vezje z 8- relejskimi izhodi,
ki se sprožijo ob ustreznem sporočilu POCSAG.

Zanesljivost sistema in mogoče težave
Zanesljivost sistema je odvisna od:
-

delovanja mobilega in stacionarnega telefonskega omrežja,
delovanja internetnih povezav,
delovanja strežnikov in zunanjih naprav, vključenih v sistem.

Pri razvoju smo veliko pozornosti namenili zanesljivosti sistema, zato smo sistem podvojili. Če pride
do izpada enega sistema, se vklopi drugi, rezervni sistem. Vse zunanje enote, ki so nameščene po
različnih lokacijah, se morajo sistemu javljati ob določenem času. Če se zunanja enota ne javi
sistemu, se samodejno ustvari ustrezno elektronsko sporočilo, ki se pošlje odgovorni osebi.
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Zaključek
Sistem se je v petih letih delovanja izkazal za zelo koristnega. Po izkušnjah uporabnikov, ki so ga
preskušali, se odzivnost na intervencijo poveča za približno 30%. Povprečni čas izvoza se skrajša za
približno 1 min.

Podrobnejše informacije najdete na spletnem naslovu spletnega portala:
https://www.intervencije.net
Na nas pa se lahko obrnete tudi prek e-poštnega naslova:
info@intervencije.net
ali
tomaz.dezman@aldia.si

Portal je izdelalo podjetje:
Aldia, d.o.o., informacijske storitve
Pot za Brdom 100
1000 Ljubljana
Tel: 01 515 00 32
Faks: 01 515 00 34

Sistem Intervencije.net skupaj z vsemi moduli, vključno z obliko, vsebino in idejnimi
rešitvami, je last podjetja Aldia, d.o.o. Dodatno so zaščiteni vsi poslovni znaki podjetja ali
produktov in uporabljeni logotipi.
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