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Razvoj

MATIČNO PODJETJE RAZVOJNO PODJETJE PRODUKT

Razvojni center IKTS Žalec (RC IKTS Žalec)
Aškerčeva ulica 4a
3310 Žalec – Slovenija

Tel.: +386 (0)41 705 724
+386 (0)41 705 721
+386 (0)5 922 65 70

E-mail: info@rc-ikts.si

Mikropis Holding d.o.o.
Aškerčeva ulica 4a
3310 Žalec – Slovenija

www.mikropis.si

Tel.: +386 (0)5 922 65 00

E-mail: info@mikropis.si

KONTAKTI



Naša mreža

Slovenija, Ljubljana

ZDA, Rochester MN Združeni arabski emirati, Dubai

Nemčija, Duesseldorf

Slovenija, Žalec (sedež družbe)

Bolgarija, Stara Zagora

Hrvaška, Split

Bosna in Hercegovina, Brčko

Srbija, Beograd



Razvojni center informacijsko 
komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec

Oring d.o.o.



Center za razvoj

Nove prostore RC IKTS Žalec je 
konec leta 2013 otvoril predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

Nov center za razvoj in izvedbo @life
Žalec, Slovenija



@life
Rešitev, ki usmerja pri oblikovanju 
zdravega  življenjskega sloga



Kaj je @life?
aLife je rešitev, ki uporabnika usmerja 

pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 

DOSTOPNA

@life je rešitev, ki uporabnika usmerja 
pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 

Spletni portal:
www.a-life.eu.com

Mobilna aplikacija:
Android, iOS

http://www.a-life-eu.com/


Zgodba rešitve @life
Na poti do zdravega življenja združuje vse, 

ki želijo izboljšati ali ohranjati svoje dobro počutje. 
Pomaga pri doseganju ciljev s področja gibanja, 
uravnotežene prehrane, zdravstvenega stanja in 

osebnostne čvrstosti. S celostnim programom, oblikovanim 
po najvišjih strokovnih standardih, uporabnik doseže 

zadovoljstvo, izpopolnjenost, uravnoteženost in si izboljša 
samozavest. 



Področja delovanja

@life je v svetovnem merilu med najbolj 
izpopolnjenimi rešitvami, ki 

celostno obravnavajo 
vse vidike zdravega načina življenja. 
Uporablja poglobljena znanja štirih 

znanstvenih področij ter ponuja rešitve, ki 
iz njih izhajajo. 

Šport

NutricistikaPsihologija

Medicina



Strokovna ekipa

Vsebino ustvarjajo vrhunski mednarodni strokovnjaki 
različnih znanstvenih ved, delujoči na področjih zdravega načina življenja.

Jedro razvoja tvori interdisciplinarna 
mednarodna znanstveno-strokovna 
platforma, ki združuje več  kot 100 
sodelavcev.

PARTNER
JI

Slovenija

Avstrija

ZDA



Razvoj aplikativnih 
rešitev za aktivno življenje

Interdisciplinarna razvojna platforma, trenutno 
okoli 100 sodelavcev 



Uporaba
Pomaga do želenega cilja s področij gibanja, uravnotežene prehrane, 

zdravstvenega stanja in osebnostne čvrstosti.

1.

2.

3. Spremljanje stanja, trendov skozi določeno 
časovno obdobje ter napredka –

vse na enem mestu.

Analiza stanja – ocena psiholoških karakteristik 
in telesne vzdržljivosti pridobljena s pomočjo 

uveljavljenih vprašalnikov in testov.

Programi prilagojeni posamezniku in njegovim 
lastnostim, sestavljeni iz telesne vadbe, 
psiholoških vaj, prehranskih nasvetov, 

spremljanja telesnih parametrov, strokovnih 
nasvetov, napotkov, namigov in zabavnih nalog.  



Izbira želenega cilja
Rešitev @life v obliki svetovanja na osnovi analize, ocene stanja in 

prilagojenih aktivnosti uporabnikom ponuja napotke za zdrav način življenja. 

Kot začetni korak si uporabniki izberejo cilj, ki ga želijo doseči. 

Fit in aktivni 

Sproščeni in samozavestni

Prehrana in navade

Osredotočeni in učinkoviti

AKTIVNI

V 
RAZVOJU



Cilj: Fit in aktivni
Cilj je namenjen vsem, ki želijo oblikovati svoje telo in z rednimi vajami 

poskrbeti, da ostanejo v dobri formi. 

• Individualiziran program vadbe
• Uvajanje rednih vadbenih navad

• Izboljšati vzdržljivost
• Povečati moč
• Izboljšati gibljivost

• Spremljanje in nadzorovanje 
vadbe in njenega napredka

SPREMLJANJEVADBA

URNIK REZULTATI



Cilj: Sproščeni in 
samozavestni

Cilj je namenjen vsem, ki se želijo čim bolj uspešno soočati s sodobnim, 
stresnim načinom življenja in pri tem ostati sproščeni in samozavestni. 

• Prepoznavanje stresa in njegovo 
obvladovanje

• Ocenitev stanja stresa (stresni 
profil)                                  

• Odstranjevanje negativnih učinkov 
stresa na telo

• Postati bolj sproščen in 
samozavesten

URNIK

OCENA

STRESNI PROFIL REZULTATI

NASVETI



Cilj: Prehrana in navade
Cilj je namenjen vsem, ki želijo spremeniti svoje prehranjevalne navade in 

ohraniti svojo idealno telesno maso ob podpori psiholoških in športnih vaj.

• Vzpostavitev zdravih prehranjevalnih navad
• Zavedanje pomena uravnotežene prehrane
• Redni zajtrki, primeren vnos in sestava hrane, 

uživanje nesladkanih pijač …
• Spodbuja in usmerja v redne telesne aktivnosti
• Psihološka podpora pri spreminjanju navad
• Optimalna telesna masa
• Poudarek na dobrem počutju in ohranjanju 

zdravja posameznika

PREHRANSKA 
PIRAMIDA

DNEVNIK

VNOS ŽIVIL NAPREDEK

Maščobe

Beljakovine/
mlečni izdelki

Ogljikovi hidrati

Sadje Zelenjava



Cilj: Osredotočeni in 
učinkoviti

Cilj je namenjen vsem, ki želijo povečati svojo koncentracijo, psihično 
vzdržljivost in posledično izboljšati svojo učinkovitost.

• Izboljšanje sposobnosti 
vzdrževanja pozornosti

• Razvoj večje odpornosti na 
distraktorje

• Povečanje učinkovitost na 
vseh področjih delovanja

OCENA

AVTOMATIČNO PRILAGAJANJE

AKTIVNOSTI



Z uporabo portala in mobilne aplikacije izkusite celovito rešitev @life



Rešite vprašalnike in preverite svoje stanje stresa



Z izpolnjevanjem vprašalnika zdravstvene rezerve boste ugotovili kakšne 
so vaše psihosocialne, zdravstvene in fizične zmogljivosti.



Izbira cilja za izdelavo avtomatskega programa



Preko + gumba vnašajte svoje aktivnosti

• Izpolnite vprašalnike

• Vnesite obrok

• Vnesite aktivnost

• Opravite test

• Vnesite meritev



Različni pogledi izbranega programa



Sledite svojim prehranjevalnim navadam



Sledite športnim aktivnostim na prostem



Sledite vadbam za moč



Sprostite se s pomočjo psiholoških vaj 



Spremljajte svoj napredek



Uporabniki

@life skupnost –
tisti, ki želijo izboljšati posamezna 
področja oz. uvesti spremembe, 

povezana z zdravim načinom 
življenja

UPORABNIKI PO INTERESNIH 
PODROČJIH 

Šport

Nutricistika

Psihologija

Medicina

rekreativni športniki - začetniki, rekreativni športniki – poznavalci

podvrženi stresu, iskalci motivacije, iskalci večje samozavesti 

želijo hujšati, želijo pridobiti telesno maso, želijo vzpostaviti zdrav način 
prehranjevanja 

z zdravstvenimi težavami (diabetes, bolezni srca in ožilja itd.) 



Rešitve za različne potrebe

Za podjetja

Za starostnike

Za fitnese

Korporativ
ni

Fitnes

Senior



Korporativni @life

Predstavlja enega redkih pripomočkov, s katerim se lahko celostno spremlja ter 
posredno pozitivno vpliva na psiho-fizično stanje zaposlenih, hkrati pa omogoča 
oblikovanje in izvedbo programov za varovanje zdravja pri delu, zaradi česar je 
postal aktualen organizacijam.

Korporativni @life je namenjen krepitvi zdravja pri delu.



Korporativni @life

Predstavlja enega redkih pripomočkov, s katerim se lahko celostno spremlja ter 
posredno pozitivno vpliva na psiho-fizično stanje zaposlenih, hkrati pa omogoča 
oblikovanje in izvedbo programov za varovanje zdravja pri delu, zaradi česar je 
postal aktualen organizacijam.

Korporativni @life je namenjen krepitvi zdravja pri delu.



Korporativni @life - model



Korporativni @life -
koncept



Korporativni @life - cilji



Fitnes @life

Je poseben modul, ki je prilagojen izvajanju vadbe v fitnes centrih, namenjen 
posameznikom in fitnes trenerjem.

Fitnes @life je nastal za potrebe fitnes centrov.



Fitnes @life
NAMEN

• Strokovna podpora trenerjem
• Oblikovanje individualnih vadbenih programov
• Spremljanje izvajanja treninga posameznika
• Možnost formiranja in vodenja vadbene skupine

• Strokovna podpora posameznikom
• Program prilagojen osebnim potrebam
• Spremljanje napredka
• Možnost vadbe z enim ali večami trenerji



Pridružite se

Splet

Pametni telefoni

Družbena omrežja

www.a-life.eu.com

iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/life-feel-a-life/id634881868?mt=8

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.alife.mobile

BREZPLAČNA 
REGISTRACIJA

Facebook: www.facebook.com/FeelALife

Twitter: @FeelALife

YouTube: www.youtube.com/user/FeelAlifeVIDEO

Pinterest: www.pinterest.com/feelalife/

Blackberry:
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/26847878/?co
untrycode=SI&lang=en

http://www.a-life.eu.com/
https://itunes.apple.com/us/app/life-feel-a-life/id634881868?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.alife.mobile
http://www.facebook.com/FeelALife
http://www.youtube.com/user/FeelAlifeVIDEO
http://www.pinterest.com/feelalife/
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/26847878/?countrycode=SI&lang=en

