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UVOD 
 
Že od nekdaj velja, da je komuniciranje ena izmed temeljnih človekovih dejavnosti. To je 
dvosmerni proces, v katerem udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila. Marn 
(2004 str. 21) pravi, da v medsebojni komunikaciji udeleženci uporabljajo govor in druge 
nebesedne znake. V sodobni družbi, kjer se delovanje posameznika vse bolj in bolj širi v 
globalnem smislu, skušamo s sodobno tehnologijo premostiti ločitve časa in kraja. 
Zagotavljati fizično prisotnost je namreč vse težje in dražje. 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je slovenski trg priključil k zelo razburkanemu 
globalnemu trgu. Na tem trgu delujejo učinkovita in  inovativna podjetja. Ta podjetja so se 
sposobna tudi hitro odzivati na spremembe. Da lahko zagotovimo uspešno delovanje podjetja 
v teh spremenljivih razmerah je potrebno poskrbeti za hitro, ter pravilno odločitveno 
dejavnost na vseh ravneh poslovanja. Pravilno odločanje je možno le takrat, ko imamo na 
voljo sveže kakovostne informacije ob pravem času. Zato moramo zagotoviti pravo 
pretočnost informacij. Hiter razvoj informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij dandanes 
omogoča komunikacijo ne samo po telefonskih linijah, ampak tudi prek internetne 
tehnologije. Če pa to komuniciranje ni učinkovito, podjetje izgublja stik s spremembami in 
tako ne more zagotoviti ustrezne konkurenčnosti. 
 
Pri velikih podjetjih, ki so sestavljena iz številnih podružnic ali hčerinskih podjetji, in 
opravljajo svojo dejavnost na različnih delih sveta, ter se stalno širijo na nova tržišča pa se 
pojavljajo težave pri zagotavljanju prave stopnje informiranosti. Prenos podatkov in 
sprejemanje odločitev postaja s širjenjem podjetja vse kompleksnejše ter stroškovno 
zahtevnejše. Zato se predvsem ta podjetja poslužujejo novih tehnoloških rešitev, s katerimi 
skušajo premostiti krajevne omejitve ter zagotoviti prave informacije ob pravem času. 
 
V diplomskem delu sem se osredotočil na predstavitev videokonferenčnega sistema visoke 
kakovosti. Po izsledkih vodilne raziskovalne in svetovalne hiše na področju informacijskih 
tehnologij Gartner (2008), je namreč tako imenovan sistem Video telepresence tehnologija, ki 
bo v zelo kratkem obdobju (2—5 let) beležila izjemen uspeh. Poleg tehničnih osnov bom 
predstavil tudi uvajanje sistema v podjetje, ter stroškovno primerjavo z običajnim 
sestankovanjem. Za primer sem izbral izmišljen primer podjetja s sedežem v Ljubljani in 
podružnico v Londonu,  ki se je odločilo za nakup videokonferenčnega sistema. 
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1 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 
1.1 NAMEN 

 
Namen diplomskega dela je na teoretičnih temeljih, ter na primeru dobre prakse prikazati 
možnosti komuniciranja, ki jih prinašajo nove tehnologije. Predvsem za potrebe višjih ravni 
zaposlenih v velikih podjetjih sta hitrost in kakovost komuniciranja zelo pomembni. Z uvedbo 
videokonferenčnega sistema v poslovanje podjetja se poleg hitrosti in kakovosti prenosa 
podatkov in informacij izdatno izboljša tudi zaznavanje sprememb na trgu, ter možnost 
hitrejšega odzivanja na le-te. Z uporabo tovrstne tehnologije pa podjetje ustvarja tudi 
določeno konkurenčno prednost, ki je razvidna tako iz finančnega vidika, kot tudi iz vidika 
kakovosti poslovanja znotraj velikega podjetja. 
 
Prvi del naloge se osredotoča na tehnično predstavitev videokonferenčnega sistema. 
Sistematična predstavitev tehnologije bo zajemala opredelitev pojma videokonference, njene 
značilnosti, ter povzetek njenega razvoja. Nadalje se bom osredotočil na vrste 
videokonferenčnih sistemov, ter predstavitve možnosti uporabe. Predstavil bom tudi prednosti 
in slabosti, ki jih tovrstna tehnologija prinaša v poslovanje podjetja. Za konec pa bo sledil opis 
zahtevanih elementov opreme, prostora in drugih tehnologij, ter priprave »mehkega 
dejavnika« oziroma udeležencev. 
 
V drugem delu se bom osredotočil na dve analizi. Prva bo obravnavala nakupno odločitev. Pri 
tej analizi bom predstavil stroškovno sliko celotnega projekta od zaznave potreb po novi 
tehnologiji ter vse do izobraževanja zaposlenih, ki se bodo na dnevni ravni srečevali z 
videokonferenčno tehnologijo. To analizo bom primerjal z nadaljnjo uporabo običajnih do 
sedaj uporabljanih informacijskih sistemov. Z uporabo predpostavk se bom skušal približati 
običajnim stroškom tradicionalnega sestankovanja v tujini. 

1.2 CILJI, KI JIH ŽELIM DOSEČI 
 
Informacijska tehnologija prinaša številne prednosti in slabosti. Predvsem pri vidiku 
uporabnosti, ter pri stroškovnem vidiku se vodstvo podjetja srečuje s številnimi pomisleki. S 
to nalogo želim objektivno predstaviti videokonferenčni sistem, ter tako spodbuditi zanimanje 
za uporabo tovrstne tehnologije v slovenskih podjetjih. 
 
Za dosego tega cilja bom v teoretičnem delu: 
 

• opredelil pojem videokonferenčni sistem kot orodje, ki ga uporabimo v poslovne 
namene; 

• predstavil videokonferenčni sistem kot komunikacijsko orodje, ki v svetu vse bolj in 
bolj pridobiva na pomenu; 

• predstavil videokonferenčno tehnologijo; 
• predstavil prednosti in slabosti, ki jih tovrstna tehnologija prinaša v podjetje. 
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V praktičnem delu pa bom skušal: 
 

• ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na področju videokonferenčnih sistemov v Evropi; 
• predstaviti stroškovni vidik pri nakupu tovrstne tehnologije; 
• izdelati posnetek stroškovnega vidika pri običajnih sestankovanjih, ter na drugi strani 

primerjati ta isti vidik z uporabo videokonferenčne tehnologije. 

2 VIDEOKONFERENČNI SISTEMI 
 
Danes poteka komunikacija na daljavo predvsem po telefonu ali po elektronski pošti. 
Tovrstna komunikacija je v večini primerov pasivne narave. Videokonferenčni sistemi pa  
odpirajo nove možnosti komuniciranja. Predvsem pri sestankovanju so namreč poleg 
pasivnega komuniciranja nujno potrebni še aktivni elementi komunikacije. Sestanki so 
dandanes zelo zamudni ter na globalnem tržišču, kjer delujejo predvsem večja in bolj 
razpršena podjetja, tudi precej dragi. Poleg tega je potrebno na današnjem trgu, kjer velja 
pravilo, da so edina stalnica spremembe, zagotoviti vse več sestankov, ki omogočajo 
koordinacijo in uspešno, predvsem pa kar se da osebno vodenje velikega podjetja. Tudi ti 
dejavniki pripomorejo k temu, da se videokonferencam danes namenja vse več pozornosti. 

2.1 OPREDELITEV POJMA VIDEOKONFERENCE 
 
Naloga videokonferenčnega sistema je zagotoviti, da so ljudje med seboj povezani. 
Videokonferenčni sistem je namreč sistem, ki omogoča kar se da kakovostno komunikacijo 
med udeleženci, ki se nahajajo na fizično ločenih lokacijah. S prenosom govora, podatkov in 
seveda slike tovrstna tehnologija namreč omogoča elektronsko sodelovanje ljudi v realnem 
času. Vsebuje avdio zvezo, ki je v dosedanjih tehnologijah že skoraj nepogrešljiva. Omogoča 
izmenjavo datotek, programov ter delovnega prostora na računalniku. Vsebuje pa tudi video 
zvezo, ki omogoča spremljanje telesne mimike, ki je pri sporazumevanju zelo pomembna. 
Korošec, Debevec in Mujačić (2005, str. 9) so mnenja, da takrat, ko govorec v celoti nastopa 
pred poslušalcem, podaja sporočilo z vsem, kar počne. Poslušalec ima namreč možnost s 
svojim sluhom in vidom sprejemati sporočevalčevo intonacijo, barvo glasu in hitrost ter 
kretnje rok in telesa, obrazno mimiko, torej celotno pojavnost govorca. 

2.2 ZNAČILNOST VIDEOKONFERENČNE KOMUNIKACIJE 
 
Videokonferenčni sistem lahko razumemo kot nadgradnjo že uveljavljenega telefonskega 
aparata. Poleg prenosa zvoka oziroma govora, ki ga omogoča telefon, videokonferenca 
omogoča tudi prenos slike in drugih podatkov. Za uspešno izvedbo videokonference morata 
biti izpolnjena dva pogoja, ki sta jasno predstavljena na spletnih straneh javnega zavoda 
ARNES (2009). Najprej potrebujemo zmogljiv računalnik z dodatno opremo, ki zajema: 
 

• videokonferenčno kartico, 
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• avdio vhod: mikrofon, 
• avdio izhod: zvočnik, 
• video vhod: kamero, 
• video izhod: zaslon, televizor ali projektor, 
• primerno programsko opremo. 

  
Tak računalnik ali specializirani videokonferenčni sistem mora na standardni način omogočiti 
kakovostno zajemanje in obdelavo zvoka in slike. Poleg tega pa potrebujemo tudi dovolj 
zmogljivo internetno omrežje, ki nam zagotavlja kakovostno povezavo z drugim 
videokonferenčnim sistemom. 

2.3 DODATNA OPREMA 
 
Poleg omenjene opreme, specializirani videokonferenčni sistemi razpolagajo še z dodatno 
opremo, ki omogoča še aktivnejšo interakcijo med udeleženci.  
 
Osnovne kamere, ki so nameščene statično in jih ni mogoče prestavljati, pogosto ne 
zadostujejo potrebam zahtevnih uporabnikov, zato se uporabljajo tudi zmogljivejše. Te 
kamere omogočajo rotacijo, nagibanje ter približevanje. Upravljanje z njimi je dokaj 
enostavno prek daljinskega upravljalnika ali prek vmesnika programa, ki ga uporabljamo za 
izvedbo in nadzor videokonference. Posebne, tako imenovane dokumentne kamere so 
usmerjene navpično navzdol in jih uporabljamo za snemanje papirnih dokumentov, zapiskov 
ali manjših predmetov. Dokumentna kamera se po navadi le občasno vključuje v 
videokonferenčno povezavo kot dopolnilni izvor slike (Kermauner, 2006, str. 57-62). 
 
Za prikaz slike se največkrat uporabljajo televizijski ali računalniški zasloni, na katere je 
mogoče priključiti izvor video slike. To so največkrat zasloni s katodno cevjo, tekočimi 
kristali ali plazemski zasloni. Izkoristimo pa lahko tudi katero koli drugo vrsto zaslonov, 
večjih ali manjših dimenzij. 
 
Predvsem v poslovne namene se uporabljajo specialne elektronske table ali »whiteboardi«, ki 
uporabnikom omogočajo aktivno sodelovanje. Te table so podobne klasičnim tablam, s to 
razliko, da se vse, kar na njej s posebnimi pisali narišemo ali napišemo, prikaže na podobni 
tabli na oddaljeni lokaciji (Firestone, Ramalingam & Fry, 2007, str. 9). 
 
Zahtevnejši sistemi, ki vključujejo večje število kamer, mikrofonov in drugih naprav, 
potrebujejo koordinacijo med temi napravami. Zato se uporabljajo posebne upravljalne 
konzule, ki so predprogramirane za določene funkcionalnosti, ki zajemajo več naprav in jih je 
mogoče sprožiti z določenim pritiskom na gumb (Korošec et al., 2005, str. 46-47). 
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2.4 RAZVOJ VIDEOKONFERENCE 
 
Začetki videokonferenc segajo v čas iznajdbe televizijskega sprejemnika. Že takrat se je 
namreč porodila ideja o izvedbi analognega videokonferenčnega sistema. Tak preprost sistem 
je bil sestavljen iz dveh televizijskih sprejemnikov, ki sta bila povezana s kablom. Znani so 
tudi kasnejši eksperimentalni poizkusi vzpostavitve videokonferenčnega klica.  
 
Prva komercialno dostopna videokonferenčna oprema je bila leta 1964 predstavljena na 
svetovnem sejmu v New Yorku. Analogna naprava z imenom Picture Phone je bila 
sestavljena iz telefona in majhnega televizijskega sprejemnika. Ta sistem je bil namenjen 
managerjem velikih korporacij, saj je zaradi zahtevnosti prenosa videa deloval le znotraj ene 
centrale. Čeprav so skušali Picture Phone izboljšati, se le-ta nikoli ni uveljavil (Stržinar, 2002, 
str. 71). 
 
Kasneje so številni proizvajalci telekomunikacijske opreme lansirali naprave, ki so kljub slabi 
kakovosti telefonskih povezav omogočale izvedbo videokonference na večjih razdaljah. Hiter 
razvoj je omogočil prvo transatlantsko videokonferenco v letu 1971. Vendar pa je kmalu 
postalo jasno, da je zaradi potrebe po veliki količini prenosa podatkov nujno potrebno 
zgoščevanje video signala. To je omogočil prihod digitalnih tehnologij. Na trgu so se pojavili 
novi ponudniki z napravami, ki so omogočale dober prenos slike, vendar pa je bila 
postavljena cena še vedno nesorazmerna z uporabnostjo (Harrison, 2009). 
 
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je IBM prvi vzpostavil PC videokonferenco, ki 
je temeljila na paketnem protokolu IP. Čeprav potencialni udeleženci še niso razpolagali z 
potrebno tehnologijo (zahtevnejši osebni računalnik ter zmogljiva povezava z internetom), je 
sistem za videokonference na osebnem računalniku spodbudil proizvajalce programske 
opreme, da so pričeli z izdelavo programov, ki se jih uporablja pri videokonferenčnih klicih.  
Leta 1996 je Mednarodna zveza za telekomunikacije izdala standard H.323, ki določa prenose 
videa, zvoka, podatkov in deljenja aplikacij preko krajevnih (LAN) omrežij in interneta. 
Razcvet cenovno ugodne in nezahtevne internetne videokonference na osebnih računalnikih, 
ki je sledil, je privedel do nastanka mnogih programskih rešitev (Stržinar, 2002, str. 72). 
 
Po letu 2003, ko so postali zmogljivejši internetni dostop, video tehnologija in računalniška 
tehnologija cenovno ugodnejši in tako dostopnejši množicam, je postala dostopnejša tudi 
osebna videokonferenčna tehnologija. Z njeno uporabnostjo pa se tudi danes seznanja čedalje 
več uporabnikov. 

2.5 VRSTE VIDEOKONFERENČNIH SISTEMOV 
 
Videokonferenčne sisteme lahko delimo na podlagi različnih dejavnikov. Če se usmerimo 
predvsem na delitev videokonferenčnih sistemov glede na uporabnost, se osredotočamo na 
najosnovnejšo razdelitev. Pri tej delitvi prepoznamo tri ključne sisteme. 
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Najosnovnejši sistem je zagotovo namizni ali osebni videokonferenčni sistem. Ti sistemi se 
uporabljajo predvsem za posameznike na samostojnih delovnih mestih v pisarnah. Namizni 
sistemi so namenjeni osebni komunikaciji med posamezniki, saj omogočajo le eno hkratno 
povezavo in s tem prenos slike in zvoka le od točke do točke (Point-to-Point). Ker že osnovno 
programsko kodiranje zahteva zmogljivejši računalnik, pogosto prihaja do izgube podatkov. 
Če želimo zagotoviti kakovosten prenos slike in zvoka za profesionalno rabo, je potrebno 
strojno pospeševanje. To zagotovimo z uporabo posebnih razširitvenih kartic, ki razbremenijo 
procesor osebnega računalnika, saj prevzamejo obdelavo slike (Korošec et al., 2005, str. 43). 
 
Naslednji sistemi so tako imenovani sobni ali kompaktni sistemi. Značilnost teh sistemov je, 
da so vsi elementi (zmogljivejša vrtljiva kamera, mikrofoni, zvočniki in razširitvena kartica) 
združeni v eni enoti (set-top box). Namenjeni so manjšim do srednje velikim sejnim sobam in 
omogočajo večje število hkratnih povezav (do 5 uporabnikov na enotni lokaciji) oziroma 
večtočkovno komunikacijo (Multipoint). Rokovanje s tovrstnimi sistemi je sorazmerno 
preprosto, saj so v celoti podrejeni videokonferenčni rabi. Zaradi sorazmerno majhnih mer so 
tovrstni sistemi tudi enostavno prenosljivi, saj za delovanje poleg  kompaktnega sistema 
potrebujemo le še video izhod (zaslon, televizor ali projektor) in omrežni priključek (Garay, 
2001). 
 
Integrirani sistemi so največji, najbolj dovršeni, a tudi najdražji in najkompleksnejši. Takšni 
sistemi so postavljeni v prostorih, ki se namensko uporabljajo le za videokonferenčne 
povezave. Ker je skupinski sistem, ki vsebuje ali podpira vse potrebne naprave v prostor, 
fiksno vgrajen, je za vgradnjo le-tega potrebno celovito načrtovanje. Načrtovanje in priprava 
integriranega sistema sta predstavljena v nadaljnjih poglavjih (Nil, 2009). 

2.6 PROCES KOMUNICIRANJA PREK VIDEOKONFERENCE 
 
Proces videokonferenčne komunikacije je le nadgradnja procesa telefonske komunikacije. 
Poleg prenosa govora, ki ga omogoča telefonski aparat, videokonferenca omogoča tudi prenos 
drugih digitalnih podatkov. Te video, zvočne in druge podatke je potrebno pri prvem 
uporabniku najprej zajeti. Tako zajete podatke zaradi velike količine in digitalizacije s 
pomočjo kodekov kodiramo in pošljemo po omrežju, ki največkrat predstavlja ozko grlo. Na 
drugi strani kodirane podatke sprejme kodek, ki le-te dekodira in jih predvaja drugemu 
uporabniku. 
 

Slika 1 : Proces komuniciranja prek videokonference 
 
  Zajem  Kodiranje                Prenos                   Dekodiranje                   Predvajanje 
 

  Predvajanje       Dekodiranje                 Prenos                 Kodiranje                 Zajem 
 
Vir: A. Hudoklin, Zasnova sistema za podporo videa na zahtevo, videa v realnem času in videokonferenc, 2005, 

str. 16-20. 
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2.7 MOŽNOSTI UPORABE 
 
Zaradi stalnih izboljšav tako strojne opreme, kot tudi telekomunikacijskih povezav se 
uporabnost videokonferenčne tehnologije povečuje. Poleg številnih preprostih osebnih 
videokonferenčnih sistemov, ki jih uporabniki uporabljajo za manj zahtevno komuniciranje, je 
zelo pomembna poslovna uporaba. Vedno več podjetji se namreč zaradi ekonomičnosti in 
neugodnih strani poslovnih potovanj  poslužuje novih tehnologij. Poslovne videokonference 
tako lahko potekajo med: 
 

• poslovodstvom v podjetju z razpršenimi podružnicami. Tako se olajša in pohitri 
odločitvena dejavnost v podružnicah, ki se morajo o določenih zadevah zaradi politike 
podjetja posvetovati z vrhovnim poslovodstvom; 

• poslovodstvom dveh strateško povezanih podjetij, za kateri je komunikacija zelo 
pomembna; 

• timom, katerega člani ne izhajajo iz istega podjetja in so geografsko ločeni. Zaradi 
timskega dela so potrebni številni sestanki, na katerih udeleženci usklajujejo rezultate 
in ugotovitve; 

• kupcem in prodajalcem, kjer se stranki dogovarjata o nakupu oziroma prodaji 
določenega izdelka ali storitve. Tovrstni pogovori potekajo enako kot pogovori v živo. 

 
Poleg osebne in poslovne uporabe pa je mogoče videokonferenčno tehnologijo uporabiti tudi 
v druge namene. 
 
Izobraževanje oziroma predavanje na daljavo poteka podobno kot tradicionalni učni proces. 
Pri tovrstnem študiju je poleg časovnega in krajevnega prilagajanja mogoče tudi vsebinsko, 
metodično ter didaktično prilagajanje posamezniku (E-študij je študij prihodnosti, 2008). 
Kakovostno izobraževanje na daljavo podpira preverjanje znanja in kakovosti, omogoča 
interaktivne vsebine, skupinsko delo, ter aktivno udeležbo oddaljenih udeležencev. 
 
Tehnologija videokonferenc se čedalje bolj uveljavlja tudi v medicini. Tako imenovana 
telemedicina namreč prinaša nov koncept zdravljenja. Z uporabo videokonferenčnega 
sistema, ki poleg videokonference omogoča tudi prenos rentgenskih posnetkov, ultrazvočne 
slike ali drugih podatkov o bolniku, se lahko zdravniki specialisti medsebojno posvetujejo in 
diagnosticirajo bolnikovo stanje. Če ima pacient že postavljeno diagnozo, se mu lahko 
omogoči pravica do sekundarnega mnenja drugega specialista, ki se nahaja na fizično ločeni 
lokaciji. Najnaprednejša tehnologija pa omogoča celo opravljanje kirurških posegov na 
daljavo. Na drugi strani lahko s pomočjo videokonferenčne opreme pridejo do zdravniške 
oskrbe tudi tisti, ki je sicer ne bi bili deležni (Tandberg, 2009). 
 
Tele-sodstvo je naslednji zanimiv način uporabe videokonferenčne tehnologije. Oprema 
nameščena v sodnih dvoranah omogoča izpoved prič ali podajanje mnenja strokovnjaka v 
živo. Tudi veliko zaporov v tujini se poslužuje tovrstne tehnologije. Le-ta se uporablja 
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predvsem za varnejše pričanje obtoženca, ki spremlja sodni proces kar iz zapora in tako ni 
izpostavljen. Obsojenci pa lahko sistem uporabljajo tudi za pogovor s komisijo za pogojni 
izpust. Komisija tako pridobi veliko jasnejšo sliko o zaporniku kot z prebiranjem pisnih 
prošenj ter se zaradi tega lahko pravilneje odloči (Stržinar, 2002, str. 71). 
 
V majhnih in hitro rastočih panogah prihaja v veljavo tudi delo na domu. Delo na domu je 
fleksibilna oblika dela, ki zelo pospešuje podjetništvo v razvitih državah. Zaposleni, ki zaradi 
takih ali drugačnih razlogov ne morejo dnevno prihajati na delo, lahko veliko službenih 
obveznosti opravijo kar od doma, a so kljub temu v živo povezani s strankami in sodelavci. 
Vendar pa Kukovič (2008) v svojem članku navaja, da podjetje z delom na domu nič ne 
prihrani. Zaposlenim mora namreč plačevati delno nadomestilo za uporabo osebne opreme, 
ter za kritje stroškov elektrike in ogrevanja. 
 
Zanimiv koncept uporabe je tudi na znanstvenem področju. Tako imenovani oddaljeni 
laboratoriji omogočajo uporabo drage in težko dostopne laboratorijske opreme na daljavo. 
Številni laboratoriji že omogočajo najem opreme ter tehnika, ki po navodilu naročnika izvaja 
poizkuse. Rezultati meritev pa se v realnem času izpisujejo na zaslonu pri naročniku (Stržinar, 
2002, str. 71). 

2.8 PREDNOSTI, KI JIH PRINAŠA VIDEOKONFERENCA 
 
Sodelujoči v videokonferenčnih pogovorih imajo zaradi vizualne komunikacije občutek stika 
s sogovornikom ne glede na oddaljenost. Osebni pogovor, ki ga omogoča videokonferenca, je 
lahko podprt tudi z izmenjavo dokumentov ali drugih datotek, kar jo naredi še privlačnejšo. 
Poleg izboljšanja komunikacije in zbliževanja ljudi na daljavo pa videokonferenca prinaša 
tudi naslednje pozitivne učinke: 
 

• zaradi novega interaktivnega sodelovanja udeležencev v videokonferenčnem pogovoru 
se med udeleženci povečuje stopnja motivacije in dovzetnost; 

• videokonferenca omogoča, da so udeleženci na več mestih naenkrat ne da bi zapustili 
pisarno. S pomočjo tehnologije torej povečujemo produktivnost zaposlencev (Nil, 
2009); 

• z uporabo videokonference na eni strani zmanjšamo potne stroške in izgubo časa, na 
drugi strani pa je lahko komunikacija pogostejša. Tehnologija namreč omogoča 
časovno neodvisno realizacijo sestankov ob vsakršnih vremenskih pogojih (Virc, 
2003, str. 58); 

• zniževanje stroškov na račun videokonferenčne tehnologije je očitno, ko upoštevamo 
stroške službenih potovanj, dnevnic, nastanitve, organizacije seminarjev, konferenc in 
sestankov (Payatagool, 2007); 

• zaradi številnih turbulenc, ki se pojavljajo na trgu, je potrebna hitra odzivnost. Pri 
velikih razčlenjenih organizacijah, ki poslujejo na številnih tržiščih, lahko s pomočjo 
videokonference pohitrimo odločanje v izrednih razmerah; 
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• preprosta uporaba omogoča hitro in jasno komuniciranje tudi pri tehnično manj 
izkušenih zaposlenih (Cisco, 2009). 

2.9 SLABOSTI, KI JIH PRINAŠA VIDEOKONFERENCA 
 
Poleg naštetih prednosti, je potrebno opozoriti tudi na nekatere slabosti, ki se pojavljajo pri 
uvedbi in izvedbi videokonference. 
 

• Vsekakor so najbolj očitni visoki investicijski stroški. Specializirana oprema, ki 
omogoča zahtevnejše in kvalitetnejše videokonferenčne storitve namreč povzroča 
visoke investicijske stroške. Res je, da so stroški za enostavnejše videokonference 
nižji, vendar pa je nižja tudi kakovost storitve (Gough, 2006, str. 212). 

• Ko je specializiran sistem vzpostavljen, se pojavljajo stroški uporabe. Taki sistemi 
namreč zaradi velike količine prenesenih podatkov zahtevajo zmogljivejše in 
posledično dražje povezave. 

• Pri paketnih prenosih, ki jih uporablja večina videokonferenčnih sistemov, se zaradi 
preobremenjenosti omrežja pojavlja težava zakasnitve ali celo izgube paketov. Zaradi 
tega prihaja do oteženega komuniciranja med udeleženci. Da do slabše kvalitete 
prenosa slike in zvoka ne bi prihajalo, je potrebno zagotoviti dovolj zmogljivo in 
prepustno povezavo (Gough, 2006, str. 21-35). 

• Kljub nenehnim izboljšavam nam videokonferenčna tehnologija omogoča le delno 
neverbalno komunikacijo. Slika sogovornika je namreč omejena, največkrat le na 
zgornji del telesa. Zaradi tega ne moremo v celoti zaznati odziva sogovornika ali 
skupine sogovornikov, kakor to lahko razberemo pri osebnem stiku (Cisco, 2009).  

• Poleg tehničnih omejitev se pojavljajo tudi težave pri udeležencih. Prihaja lahko do 
nelagodja med udeleženci, saj se le ti počutijo nepovezani z drugo stranjo. Pojavljajo 
se tudi težave pri nastopanju prek videokonferenčnega prenosa. Ljudje se namreč 
zaradi neaktivne vključitve še hitreje odmaknejo. Moderator ima zato pri tovrstnih 
sestankih še pomembnejšo vlogo kot pri navadnih sestankovanjih (Korošec et al., 
2005, str. 18-21). 

3 PRIPRAVA IN IZVEDBA VIDEOKONFERENCE 
 
Podobno kot pri tradicionalnih poslovnih sestankih sta tudi pri uporabi videokonferenčnega 
sestankovanja potrebni priprava in skrbno načrtovanje. Najprej je potrebno pripraviti dnevni 
red in predstaviti cilje, ki jih želimo doseči. V njem sta točno določena tudi začetek in konec 
ter časovna omejitev posameznih točk videokonferenčnega sestanka. Pri časovni določitvi 
videokonference, ki se bo odvijala v različnih časovnih širinah, je potrebno upoštevati časovni 
zamik. Čas izvedbe je potrebno določiti tako, da se izognemo sestankovanju izven delovnega 
časa. Tako pripravljen dnevni red je nato potrebno razdeliti vsem udeležencem. Za 
videokonferenčni sestanek pa je tako kot pri navadnem sestanku potrebno pripraviti tudi 
primeren prostor za udeležence, ki se bodo udeležili poslovnega srečanja. Da bi se izognili 
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tehničnim nevšečnostim, je pred in med videokonferenčnim dogodkom dobrodošla prisotnost 
strokovnjaka, ki zagotovi ustrezno tehnično podporo. 

3.1 PRIPRAVA PROSTORA 
 
Ustrezna profesionalna oprema zahteva ustrezen prostor, v katerem se bo videokonferenca 
odvijala. Ob napačni razsvetljavi, napačni barvi ozadja ali celo prisotnosti hrupa iz okolice se 
kakovost delovanja sistema zmanjša. Zato je izbira prostora in opremljanje videokonferenčne 
dvorane zelo pomembno opravilo. Ponudniki zahtevnejših dvoranskih sistemov tako od 
naročnikov zahtevajo predpripravo prostora, v katerem se bodo videokonferenčni dogodki 
odvijali. Šele ko naročnik izpolni pogoje glede prostora in povezljivosti, se mu dostavi 
potrebna oprema. 
 
Za kvaliteten zajem slike je osvetlitev prostora zelo pomemben dejavnik. Kamera se namreč 
odziva na svetlobo. V idealnih pogojih bi bile karakteristike kamere in monitorja linearne. To 
pomeni, da več kot ima kamera svetlobe, svetlejša bo slika na monitorju. V realnih pogojih pa 
temu ni tako, zato je potrebna ravno prava mera osvetljenosti, da dosežemo želeni učinek. 
Videokonferenčni prostor mora onemogočati vstop neenakomerne naravne svetlobe skozi 
okna. To svetlobo je potrebno nadomestiti s posebnimi svetili, ki sobo enakomerno 
razsvetlijo. Uporaba klasične pisarniške razsvetlitve ni priporočljiva, saj v kolikor je 
razsvetlitev slaba, lahko prihaja do delne zatemnitve na prikazovalnikih, kar pa negativno 
vpliva na očesni stik s sogovorniki (Kermauner, 2006, str. 57-62). 
 
Prav tako kot osvetlitev je pomembno tudi ozadje. Stene grobih struktur so odsvetovane. Pri 
izbiri barve ozadja se je potrebno izogniti barvam, ki povzročajo odsev luči ter bolj živim 
barvam, kot so na primer bela, rumena in rdeča. Te barve bi namreč povzročile dodatno 
stransko osvetlitev ali obledelost udeležencev. Zato se za videokonferenčne dvorane 
priporočajo standardne barve poslovnih prostorov.  Priporočljivo je, da so barve, vzorci in 
dekoracije čim bolj podobne v vseh videokonferenčnih dvoranah, ter da steklene površine ne 
pokrivajo več kot 20 % stenskih površin. Na steni za udeleženci pa se priporočata tudi logotip 
podjetja ter ime lokacije (Nil, 2009). 
 
Naslednji pomemben dejavnik je ozvočenje. Že pri izbiri prostora je potrebno upoštevati 
hrup, ki prihaja iz okolice. Hrupu, ki ga povzročajo klimatske naprave, dvigala in druge 
naprave ter hrupu, ki prihaja iz prometne ceste, se je potrebno čim bolj izogniti. Da omejimo 
nastajanje hrupa v prostoru, talne površine prekrijemo z standardno pisarniško preprogo. Ob 
uporabi videokonferenčnega sistema pa je potrebno omejiti tudi šumenje, ki nastaja zaradi 
listov papirja, šepetanja, premikov stola itd. Kvaliteta zajema zvoka pri profesionalnih 
napravah je namreč na tako visokem nivoju, da tovrstni moteči dejavniki zaznavno znižujejo 
koncentracijo ali celo otežujejo komunikacijo med udeleženci (Nil, 2009). 
 
Izbiro in razporeditev pohištva in opreme videokonferenčne sobe je potrebno skrbno 
načrtovati. Pohištvo mora biti nameščeno primerno glede na doseg kamer. Vrata sobe naj 
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bodo na levi ali desni stranski steni in izven dosega sobe. Priporočljivo je, da je konferenčna 
miza v obliki trapeza ali polkroga, tako da imajo udeleženci na različnih lokacijah občutek, da 
sedijo za eno konferenčno mizo. Večje kot je število udeležencev na eni lokaciji, 
pomembnejša je tudi njihova razporeditev. Z pravilno razporeditvijo namreč zagotovimo 
primerno osvetlitev ter omogočimo enakovredno možnost sodelovanja v pogovoru (Nil, 
2009). 

3.2 PRIPRAVA UDELEŽENCEV 
 
Predvsem od uporabnikov, ki prihajajo iz poslovnega sveta in imajo z nastopanjem veliko 
izkušenj, pričakujemo profesionalen nastop. Kljub temu pa nastopanje pred kamero pri ljudeh 
povzroča različne odzive. Za kakovostno izvedbo videokonferenčnega sestanka je poleg 
predpriprav potrebna določena podučenost udeležencev. 
 
Pri komunikaciji je pomembna razločnost, hitrost in glasnost govorjene besede. Če pri 
govorniku prihaja do težav pri katerem koli izmed teh treh dejavnikov, je to potrebno 
odpraviti oziroma opremo prilagoditi. Govornike, ki bodo nastopali prek videokonference, je 
potrebno predhodno opozoriti o časovnem zamiku med dejanskim govorom in posnetkom, ki 
ga sprejmejo udeleženci na drugih lokacijah. Korošec et al. (2005, str. 16) menijo, da je poleg 
govorjene besede pri komuniciranju pomemben tudi očesni stik. Udeleženci v 
videokonferenčnem pogovoru morajo najti stik z objektivom ter tako vzpostaviti kar se da 
realno komunikacijo.  
 
Vsi poslovni sestanki zahtevajo določeno urejenost udeležencev. Zaradi nastopanja pred 
kamero obstajajo določena priporočila, ki naj bi jih udeleženci upoštevali. Svetuje se zmerna 
naličenost udeležencev ter neuporaba kreme za obraz, ki povzroča svetlikanje obraza. Ljudem 
temnejše polti in temnejših las se priporočajo svetlejša oblačila, ki pa ne smejo biti presvetla 
ali celo bela. Ljudem, ki so po naravi svetlejši pa se svetuje, da nosijo temnejša oblačila. 
Vsekakor se odsvetujejo oblačila z vzorci ter oblačila močnih aktivnih barv. Te barve namreč 
povzročajo distrakcijo in tako otežujejo komuniciranje (Korošec et al., 2005, str. 15). 
 
Osebam, ki se ali se bodo pogosteje udeleževali videokonferenčnih sestankov, se priporoča 
obisk specializiranega tečaja, na katerem se bodo podučili o vedenju na videokonferenčnih 
srečanjih. Tem hitreje kot bodo namreč udeleženci osvojili potrebne veščine, boljši in 
uspešnejši bodo tudi poslovni sestanki na daljavo. 

4 ANALIZA ODLOČITVE O NAKUPU VIDEOKONFERENČNEGA 
SISTEMA 

 
V dosedanjih poglavjih sem predstavil le tehnološko plat videokonferenčnega sistema. V 
nadaljevanju pa bom predstavil še praktičen primer nakupa videokonferenčnega sistema.  
 



 

12 

Kot že povedano obstaja veliko vrst sistemov, ki se lahko uporabljajo za najrazličnejše 
namene. Zaradi sodelovanja s podjetjem Nil d.o.o., ki je slovenski ponudnik storitev za 
poslovne uporabnike, sem se odločil, da se bom osredotočil na podrobnejšo analizo 
profesionalnega poslovnega videokonferenčnega sistema. Ker podjetje ponuja obsežen 
repertoar različnih sistemov, ki so prilagojeni za posamezne uporabnike in ponujajo različne 
storitve, sem se odločil za podrobnejšo analizo zahtevnejšega sistema (Cisco TelePresence 
System 3000), ki je lociran v matičnem podjetju v Ljubljani (za nadaljnje potrebe 
diplomskega dela bom družbo iz Slovenije imenoval: podjetje X). Ta stacionarni sistem, ki 
podpira udeležbo do šestih udeležencev na eni lokaciji, pa bo povezan z osnovnejšim 
sistemom, ki podpira uporabo skupinskih sestankov z več sistemi hkrati (Cisco TelePresence 
System 1300) in bo lociran v podružnici podjetja X v Londonu (za nadaljnje potrebe 
diplomskega dela bom podružnico iz Velike Britanije imenoval: podjetje Y). 

4.1 PREDSTAVITEV POTENCIALNEGA ODJEMALCA 
 
Uporaba videokonference ni več privilegij velikih podjetij, saj je javni videokonferenčni 
strežnik brezplačen, priklop pa je mogoč s povsem običajno računalniško opremo. Vendar pa 
so zahtevnejši sistemi, kot sta obravnavana sistema Cisco TelePresence System 3000 in Cisco 
TelePresence System 1300, namenjeni predvsem za velika podjetja. Velika multinacionalna 
ali transkontinentalna podjetja namreč porabijo veliko časa in denarja za usklajevanje in 
izvedbo poslovnih sestankov. Zaradi stalnih sprememb na trgu in zato potrebnih prilagoditev 
je potrebnih tudi vse več poslovnih sestankov, na katerih udeleženci usklajujejo delovanje 
podjetja z zahtevami trga. Poleg tega so tu še razni zunanji dejavniki, kot je na primer 
nevarnost terorističnega napada ali naravne nesreče, ki dodatno zavirajo proces sestankovanj. 
Prav zato se vodstva teh podjetij zavedajo pomembnosti tehnološkega razvoja ter so odprta za 
nove tehnologije komuniciranja. 
 
Za potrebe diplomskega dela sem izbral namišljen primer podjetja z sedežem v Ljubljani 
(podjetje X) in podružnico v Londonu (podjetje Y). To je veliko podjetje, ki deluje na 
področju informacijskih tehnologij in se srečuje s podobnimi težavami na področju 
komunikacij kot števila velika slovenska in tuja podjetja. V preteklosti so že ustanovili 
podružnico v tujini, s katero pa je zaradi politike podjetja potrebno veliko medsebojne 
interakcije. Vodstvo podjetja si prizadeva zagotoviti čim večjo povezanost družbe na 
organizacijskem in informacijskem področju. Na prvem mestu želijo premostiti fizično 
oddaljenost ter spodbuditi timsko delo med zaposlenimi v podružnici in zaposlenimi na 
sedežu podjetja. Sekundarno pa bi se videokonferenčni sistem uporabljal tudi za nadzorovanje 
delovanja podružnice, zaposlovanje novih sodelavcev ter izobraževanje zaposlenih na daljavo. 
Zaradi strateške vizije, ki predvideva širjenje (odprtje novih podružnic po svetu) ter povečanje 
stroškovne učinkovitosti podjetja, pa vodstvo podjetja zahteva možnost kasnejše vključitve 
večjega števila videokonferenčnih sistemov. 
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4.2 OPIS PREDVIDENE OPREME IN PROSTORA 
 
Da lahko vzpostavimo komunikacijski most med dvema oddaljenima točkama, je potrebno 
namestiti opremo na vsaj dve lokaciji, v našem primeru na sedež podjetja in v podružnico. 
Zato bom predstavil oba sistema, za uporabo katerih se je podjetje odločilo. 

4.2.1 CISCO TELEPRESENCE SYSTEM 3000 
 
Sistem Cisco TelePresence system 3000 je zasnovan tako, da uporabnikom omogoča realno in 
efektivno komunikacijo. Z uporabo zaslona visoke ločljivosti v povezavi s profesionalnim 
avdio sistemom in do potankosti načrtovanimi elementi v videokonferenčni dvorani sistem 
ustvari občutek bližine med udeleženci, ki se nahajajo na oddaljenih lokacijah. Namenjen je 
sestankovanju več uporabnikov hkrati. Sistem se lahko uporablja za dvotočkovno 
videokonferenčno seanso, kjer ga na eni lokaciji lahko uporablja do šest uporabnikov, ko pa 
se povežejo z drugo fizično ločeno lokacijo ustvarijo »virtualno« omizje, v katerem sodeluje 
do 12 uporabnikov. Možna je tudi uporaba večtočkovnega povezovanja, ki omogoča 
povezovanje do 372 uporabnikom. V Ciscovem predstavitvenem dokumentu (2009, str. 2-3) 
so predstavljeni posamezni elementi, ki to omogočajo: 
 

• tri 65 inčne plazemske zaslone visoke ločljivosti, ki omogočajo prikaz slike realnih 
dimenzij v resolucijah 720 pikslov ali 1080 pikslov; 

• posebej zasnovane kamere, ki zagotavljajo kakovostne slike visoke ločljivosti ter brez 
kakršnih koli posebnih prilagoditev jasno prikazujejo očesni stik; 

• duplex sistem je sestavljen tako, da omogoča popolno kakovost zvoka, kar pomeni, da 
lahko udeleženci govorijo v sproščenejših in mehkejših tonih, a so na drugi strani 
kljub temu slišani. Oprema za zajem zvoka je dodatno dodelana, da kar se da omeji 
motnje mobilnih telefonov in ostalih prenosnih naprav; 

• za prenos podatkov skrbijo različni priključki, na katere lahko priključimo katerikoli 
prenosni računalnik. Podjetje pa lahko opcijsko izbere tudi dokumentno kamero; 

• v paketu je vključena tudi integrirana konferenčna miza, ki je polkrožne oblike s 
šestimi stoli; 

• Nilovi strokovnjaki zahtevajo tudi posebno zasnovo prostora, v katerega se ta 
videokonferenčni sistem implementira. Ta prostor vključuje optimalno zvočno 
resonanco, ter  specializirano razsvetljavo; 

• poskrbljeno pa je tudi tako za zanesljivost in dostopnost sistema, kot tudi za varnost 
podatkov. Visoko varnost prenosa podatkov se zagotavlja s kodiranjem tako video kot 
tudi vseh ostalih signalov. 

4.2.2 TEHNIČNI POGOJI ZA NAMESTITEV SISTEMA 
 
Preden se dostavi sistem Cisco TelePresence 3000 mora naročnik izpolnjevati določene 
pogoje glede prostora, v katerem bo oprema nameščena. 
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Slika 2: Potrebna velikost prostora za namestitev sistema Cisco TelePresence 3000 

 
Vir: Telepresence Options, 2009. 

 
Najprimernejši prostor za namestitev sistema Cisco TelePresence 3000 je prostor brez oken. 
Okna namreč povzročajo odboj zvoka in svetlobe. Če pa ni možno zagotoviti prostora brez 
oken, je priporočljivo, da steklene površine ne zajemajo več kot 20 % stenskih površin sobe. 
Zaradi zagotavljanja najboljše zvočnosti se za sistem 3000 priporoča, da dimenzije prostora 
niso manjše od 6,10 m x 4,58 m in ne večja od 9,45 m x 7,32 m. Optimalna višina stropa pa je 
2,45 m. Ker na zvočnost prostora vplivajo tudi vgrajeni materiali, se za stene priporoča, da so 
le-te iz gipsa, ravno in gladko obdelane. Odsvetujejo se stene grobe strukture ter stene in 
vrata, ki prepuščajo zvok iz sosednjih prostorov. Vrata sobe naj bodo na desni ali na levi 
stranski steni in izven dosega kamer. Najprimernejša talna površina je standardna pisarniška 
preproga, saj drugi materiali povzročajo odboj zvoka. Zaradi snemalnih naprav je pomembna 
tudi osvetljenost. Da zagotovimo ambientalno osvetljenost se priporoča, da so luči nameščene 
nad mizo, ne pa nad zasloni ali za udeleženci. Optimalno osvetljenost zagotovimo z 
indirektnimi fluorescentnimi lučmi, ki dajejo 250-300 lux svetlobe (Telepresence Options, 
2009). 

4.2.3 CISCO TELEPRESENCE SYSTEM 1300 
 
Videokonferenčna naprava Cisco TelePresence 1300 je zasnovana tako, da jo lahko širše 
uporabljamo. Največkrat se uporablja za večtočkovne konference, ki lahko vključujejo tako 
sestanke znotraj, kot tudi zunaj podjetja. Zaradi majhnosti se sistem dobro obnese tudi pri 
raznih intervjujih, ter drugih bolj osebnih sestankih.  
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Slika 3: Priporočena  postavitev sistema Cisco TelePresence 1300 

 
Vir: Telepresence Options, 2009. 

 
Oprema je zasnovana tako, da jo je mogoče namestiti v skoraj vsako konferenčno sobo. 
Vendar velja pravilo, da naj soba ne bi bila manjša od  5,50 m x 3,50 m, ter ne večja od 7 m x 
4,50 m. Optimalna višina stropa pa je nekje med 2,44 m in 3,05 m (Telepresence Options, 
2009). Previsok ali prenizek strop namreč povzroča neželene akustične pojave. Sistem 
vsebuje 65-inčen plazemski zaslon, ki ga zaradi maksimalne izrabe prostora lahko pritrdimo 
na steno. Z različnim številom mikrofonov in tremi kamerami, ki se avtomatsko vklapljajo in 
izklapljajo odvisno od lege govornika, ki je v trenutku aktiven, TelePresence 1300 podobno 
kot TelePresence 3000 omogoča videokonferenčne storitve do šestim uporabnikom, ki se 
nahajajo na eni lokaciji. Sistem je zasnovan tako, da je posamezna kamera usmerjena proti 
dvema govornikoma in z zajemom slike omogoči prikaz oseb na sistemu 3000 v realni 
velikosti. Izmenjava datotek ali grafičnih predstavitev je podprta z zunanjim prikazovalnikom, 
ki ga priključimo na sistem ali z Presentation-in-Picture (PIP) formatom. To pomeni, da se na 
plazemskem zaslonu pojavi okno, v katerem je možno spremljati npr. predstavitve. 

4.3 FINANČNA ANALIZA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE 
 
Pred dokončno odločitvijo o nakupu nove opreme je potrebno izdelati finančno analizo 
upravičenosti investicije. Finančni sliki za sistema Cisco TelePresence 3000 in Cisco 
TelePresence 1300 vključujeta stroške potrebne dokumentacije za implementacijo, stroške 
nakupa strojne programske in druge opreme, ter stroške implementacije in tehnične podpore. 
Finančna slika zajema tudi stroške priprave, obnove ali morebitne modifikacije prostora, ki ga 
mora kupec predhodno pripraviti, da lahko vgradi specializirano opremo. Stroški projekta za 
sistem Cisco TelePresence 3000 in Cisco TelePresence 1300 so predstavljeni po korakih v 
naslednjih tabelah.1 

                                                 
1 Stroške investicij sem ocenil na podlagi okvirnih cen opreme in storitev, ki so mi jih posredovali različni 
trgovci in izvajalci del. 
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Tabela 1: Stroški zagona projekta 

STROŠKI V EVRIH (€) 
ZAGON PROJEKTA 

TelePresence 3000 in TelePresence 1300 
Analiza obstoječega stanja v podjetju 50 

Definiranje potreb po videokonferenčnih storitvah 25 

Projektiranje videokonferenčnega sistema 80 

A
K

TI
V

N
O

ST
 

Stroški zagona projekta 155 

 
Podjetje X se je kmalu po odprtju podružnice v tujini zavedalo, da postaja interakcija med 
sedežem in podružnico vse pomembnejša in zaradi številnih srečanj tudi stroškovno 
zahtevnejša. Vodstvo podjetja se je zato odločilo za analizo obstoječega stanja v podjetju. S to 
analizo skušajo ugotoviti, katere informacijske tehnologije se v podjetju že uporabljajo. Z 
definiranjem potreb pa skušajo ugotoviti, katere tehnologije bi bile najprimernejše glede na 
tehnološko osnovo, ki v podjetju že obstaja, ter glede na sedanje potrebe in na potrebe, ki se 
bodo pojavile v bližnji prihodnosti. 
 

Tabela 2: Analiza izdelave finančnega načrta 
STROŠKI V EVRIH (€) 

IZDELAVA FINANČNEGA NAČRTA 
TelePresence 3000 in TelePresence 1300 

Imenovanje projektnega managementa 40 
Določitev planskega in strokovnega tima 40 
Preučitev ponudb kreditov poslovnih bank 60 
Zagotovitev ostalih pogojev za zagon projekta 30 

A
K

TI
V

N
O

ST
 

Izdelava finančnega načrta 60 
 
Zagonu projekta sledi izdelava finančnega načrta. Zaradi visokih investicijskih stroškov je 
natančna izdelava finančnega načrta zelo pomembna stopnja finančne analize. Naloga 
projektnega managementa je poleg določitve terminskega plana in strokovnega tima tudi 
koordinacija in stalen nadzor nad potekom investicijskega projekta. Na tej stopnji je potrebno 
preučiti različne ponudbe kreditodajalcev, ter izbrati za podjetje najprimernejšo. Seveda je 
potrebno zagotoviti tudi vse ostale pogoje, ki so potrebni za zagon projekta. 
 

Tabela 3: Analiza izbire sistema 
STROŠKI V EVRIH (€) 

IZBIRA VIDEOKONFERENČNEGA SISTEMA 
TelePresence 3000 in TelePresence 1300 

Iskanje ponudnikov 80 
Preučevanje ponudb izvajalcev 140 
Izbira najprimernejšega ponudnika 100 
Podpis pogodbe z ponudnikom 70 

A
K
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V
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O
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Skupni stroški izbire 390 
 
Zaradi različnih potreb v podjetju je le-te potrebno natančno definirati in jih po potrebi 
prilagoditi. Nato sledi faza iskanja in izbire najustreznejšega ponudnika. Pri tem podjetja 
izbirajo na osnovi različnih kriterijev. Podjetje X je iskalo slovenskega ponudnika, ki 
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zagotavlja realen dobavni rok, namestitev opreme na sedežu podjetja in v tujini, ter 
kakovostno delovanje. Poleg cene pa je imela pomembno vlogo tudi možnost interakcije z 
drugimi sistemi. 
 

Tabela 4: Vsebina pogodbe z dobaviteljem opreme 
STROŠKI V EVRIH (€) 

VREDNOSTI POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME 
TelePresence 3000 TelePresence 1300 

Programska oprema 68.000 11.400 
Licenca 11.000 11.000 
Stikalo in licenca za večtočkovno videokonferenco  57.000 / 
Zvočniki 1.200 1.000 
Mikrofoni 360 360 
Sistem za zaznavo govornika 11.400 11.400 
Projektor ki prikazuje prenos podatkov 2.800 / 
Plazemski zaslon 84.000 28.000 
Enota za zaščito pred napetostjo 1.500 1.500 
Podatkovno ožičenje 700 700 
Priključek za prenosni računalnik 360 360 
Konferenčna miza s stoli 30.300 / 
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Nakup in namestitev razsvetljave 3.300 2.000 
Vir: C-group, 2009. 

 
Pogodba, ki jo je podjetje X podpisalo z ponudnikom, je poleg navedenih elementov opreme 
zajemala še namestitev in testiranje opreme. Okvirna cena sistema Cisco TelePresence 3000 
znaša približno 299.000 $ ali 227.000 €. Okvirna cena sistema Cisco TelePresence 1300 pa 
znaša 89.000 $ ali 67.500 € (Nil, 2009). 
 

Tabela 5: Analiza pripravljalnih del 
STROŠKI V EVRIH (€) 

IZDELAVA ANALIZE PRIPRAVLJALNIH DEL 
TelePresence 3000 TelePresence 1300 

Preučitev najprimernejšega prostora za namestitev 
opreme 

40 20 

Načrtovanje potrebnih prilagoditvenih del 60 35 
Načrtovanje potrebnih zaključnih del 70 40 
Definiranje električne infrastrukture 80 40 A

K
TI

V
N

O
ST

 

Izdelava investicijskega programa pripravljalnih del 140 120 
 
Finančna analiza zajema tudi analizo pripravljalnih del. Predpripravo prostora namreč zahteva 
dobavitelj integriranega sistema, ki opremo po dobavi strokovno nadomesti in pripravi za 
uporabo. Ko se v podjetju izbere primeren prostor za implementacijo videokonferenčnega 
sistema, je v njem potrebno zagotoviti ustrezne pogoje. Načrtovanje je pomembno, da z 
optimizacijo posegov znižamo stroške pripravljalnih del.  
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Tabela 6: Analiza zunanjih izvajalcev pripravljalnih del 
STROŠKI V EVRIH (€) IZBIRA ZUNANJIH IZVAJALCEV 

PRIPRAVLJALNIH DEL TelePresence 3000 in TelePresence 1300 
Iskanje ustreznih izvajalcev 75 
Zbiranje in preučevanje ponudb izvajalcev 40 
Odločitvena dejavnost izbire zunanjega izvajalca 135 
Podpis pogodbe z izvajalci 50 

A
K
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V
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O
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Skupni stroški izbire zunanjih izvajalcev 300 
 
Podoben postopek kot pri analizi izbire ponudnika sistema je tudi pri analizi in izbiri zunanjih 
izvajalcev pripravljalnih del. Podjetje je za pripravo prostorov v podružnici in na sedežu 
podjetja zaradi stroškovne učinkovitosti izbralo različne izvajalce. Zaradi poenostavitve so 
stroški izbire zunanjih izvajalcev pripravljalnih del združeni za oba sistema. 
 

Tabela 7: Finančna analiza pripravljalnih del 
STROŠKI V EVRIH (€) 

PRIPRAVLJALNA DELA 
TelePresence 3000 TelePresence 1300 

Predpriprava za izvedbo pripravljalnih del 35 25 
Slikopleskarka dela 175 100 
Nakup in namestitev talne obloge 250 200 
Zatemnitev steklenih površin (oken) 200 120 
Prilagoditev sten za namestitev naprav in ožičenja 250 200 
Namestitev električnega in podatkovnega ožičenja 200 160 
Nakup in namestitev klimatske naprave 1.200 / 
Namestitev razsvetljave 500 300 
Izvedba zaključnih del 80 60 
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Skupni stroški pripravljalnih del 2.890 1.165 
 
V pripravljalna dela, ki potekajo v namenskem prostoru, vključimo različna opravila, s 
katerimi zagotovimo optimalno delovanje sistema. Ta dela vključujejo preboje sten za 
namestitev električnega in podatkovnega ožičenja. Zaradi tehnoloških zahtev je potrebno 
poskrbeti tudi za klimatizacijo prostora, v kolikor za to ni predhodno poskrbljeno. Pogosto je 
potrebno poskrbeti za primerno barvo ozadja ter za prilagoditev steklenih površin. Neželenim 
zvočnim efektom, ki jih povzročajo talne površine, se najlažje izognemo z namestitvijo 
običajne pisarniške preproge. Po napotkih dobavitelja opreme pa namestimo tudi potrebno 
razsvetljavo. Za sistema TelePresence 3000 in TelePresence  1300 sta potrebni različni stopnji 
prilagoditve prostora. 
 

Tabela 8: Analiza dobave in namestitve opreme 
STROŠKI V EVRIH (€) 

DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME 
TelePresence 3000 TelePresence 1300 

Najem podatkovnega voda in njegova namestitev 200 200 
Organizacija dobave opreme 40 
Predpriprava za namestitev opreme 70 70 
Nameščanje opreme 1.300 1.100 
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Prilagajanje določenih elementov opreme 100 60 
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Za pravilno delovanje opreme je poleg prostora potrebno zagotoviti tudi ustrezno povezavo z 
internetnim omrežjem. Podjetje se je odločilo za najem podatkovnega voda, ki naj bi 
zagotavljal optimalno delovanje sistema. Ko je prostor pripravljen in pregledan s strani 
dobavitelja opreme, začne teči rok za dobavo opreme. V temu roku so vključeni prevoz 
opreme iz skladišča, ki se nahaja v ZDA, nameščanje opreme ter manjše prilagoditve, ki jih 
zahtevajo določeni elementi opreme 
 

Tabela 9: Testiranje in prilagajanje opreme 
STROŠKI V EVRIH (€) 

TESTIRANJE IN PRILAGODITEV OPREME 
TelePresence 3000 TelePresence 1300 

Priprava na testni zagon 80 60 
Izvedba nastavitev opreme 250 150 
Testno obratovanje 200 100 
Optimizacija delovanja opreme 250 125 
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Skupni stroški testiranja in prilagoditve opreme 780 435 
 
V dobavni ceni dobavitelja, ki ga je izbralo podjetje X, je sicer že vključeno tudi testiranje in 
prilagajanje opreme.  Zaradi velikosti stroškov, ki pri testiranju in prilagajanju lahko ob 
nepravilni predhodni pripravi znatno narastejo, sem v finančni izračun vključil optimalen 
znesek stroškov testiranja in prilagajanja opreme. 
 

Tabela 10: Finančna analiza usposabljanja zaposlenih 
STROŠKI V EVRIH (€) 

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH TelePresence 3000 TelePresence 3000 

Priprava izvedbe usposabljanja 70 

Stroški priprave in tiska gradiv 90 60 

A
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Skupni stroški usposabljanja 220 

 
Kljub temu, da podjetje X deluje na področju informacijske tehnologije, je uvajanje 
zaposlenih zelo pomembno. Ne glede na izkušnje, ki jih imajo zaposleni s sodobnimi 
komunikacijskimi orodji ter preprostostjo rokovanja z tehnologijo, je potrebno predstaviti 
novosti in zmogljivosti nove opreme. Za potrebe podjetja se predvideva enodnevni seminar, 
ki poteka tako na sedežu podjetja X kot tudi v podružnici Y. Ta seminar zaposlene seznani z 
videokonferenčno opremo ter z osnovami videokonferenčnega bontona. Nadaljnji 
specializirani seminarji, na katerih udeleženci spoznavajo pravila vedenja, niso vključeni v tej 
analizi stroškov usposabljanja. Z dobaviteljem pa je sklenjena tudi pogodba glede tehnične 
pomoči. Center za asistenco, ki deluje 24 ur na dan in 356 dni na leto, zagotavlja ugotavljanje 
in odpravo napak v 4 urah. 
 
Kot je razvidno iz finančne analize upravičenosti investicije, je poleg samega nakupa opreme, 
kjer cena sistema Cisco TelePresence 3000 znaša približno 227 000 € in cena sistema Cisco 
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TelePresence 1300 približno 67 500 €, potrebno upoštevati tudi vse ostale stroške, ki jih  
projekt zahteva. Ti stroški zelo variirajo od podjetja do podjetja.  
 

Tabela 11: Stroški investicije 
CELOTNI STROŠKI INVESTIVIJE STROŠKI V EVRIH (€) 

Zagon projekta 155 
Izdelava finančnega načrta 230 
Izbira dobavitelja opreme 390 
Nakup  in testiranje opreme (Skupna cena sistemov) 294.500 
Analiza pripravljalnih del 645 
Izbira zunanjih izvajalcev 300 
Pripravljalna dela 4.055 
Namestitev opreme 3.140 
Usposabljanje 220 
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Skupaj 303.635 
 
Za obravnavan primer izmišljenega podjetja znašajo dodatni stroški 9.135 €. Ti stroški so v 
primerjavi z ceno opreme zelo majhni. Vendar je bistvo podrobnejše analize za konkreten 
primer prikaz vseh dodatnih opravil, za katere je potrebno poskrbeti, ko se podjetje odloča za 
tako zahtevno investicijo.  
 
Kljub visokim začetnim vložkom pa se je potrebno zavedati, da le te lahko upravičimo s 
kasnejšimi učinki projekta. Vlaganja v sodobne informacijske sisteme je namreč potrebno 
obravnavati kot investicijo, ki prinaša številne konkurenčne prednosti. 

4.4 PREDNOSTI INVESTICIJSKE ODLOČITVE 
 
Leta 2007 je družba Chadwick Martin Bailey izvedla spletno raziskavo na temo prednosti, ki 
jih prinese investicija v profesionalen videokonferenčni sistem. V tej raziskavi je sodelovalo 
240 srednje velikih in velikih podjetij, ki delujejo na področju Velike Britanije, Nemčije in 
Francije. Nanašajoč na raziskavo vidijo evropska podjetja največje prednosti na področju 
sodelovanja med zaposlenimi ter časovnem prihranku zaposlenih na področju IT-ja. Poudarili 
pa so tudi koristi, ki jih prinaša tehnologija v zvezi s potovanji. 
 

Slika 4: Prednosti videokonferenčne tehnologije 

 
Vir: Huang, R., Korostoff, K. Potential Productivity and Cost Savings Using TelePresenceTechnology. 2007, str. 
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• Več kot polovica (53 %) udeležencev v raziskavi je zatrdila, da aktivno iščejo rešitve 
za izboljšavo sodelovanja med zaposlenimi. 71 % jih verjame, da lahko s pomočjo 
videokonference okrepimo internacionalni delovni proces. S tem okrepimo tudi 
medsebojne odnose, ter pohitrimo odločitvene dejavnosti med sedežem podjetja in 
podružnico. 

• Več kot polovica zaposlenih v IT oddelku verjame, da bi s pomočjo videokonferenčne 
tehnologije prihranili veliko dragocenega časa. Pri pripravi in izvedbi konvencionalnih 
sestankov, se od njih pričakuje fizična prisotnost. Ob izvedbi videokonferenčnega 
sestanka pa njihova fizična prisotnost ni potrebna. 

• Večina sodelujočih podjetij (82 %) verjame v znatne koristi, ki jih prinaša 
videokonferenčna tehnologija v povezavi s potovanji. Potovanja terjajo čas in denar, 
ter opazno zmanjšujejo izkoriščenost delovne sile in sodelovanje med zaposlenimi in 
kupci. Oseba, ki je izven pisarne, namreč nima stika s sodelavci in s strankami. Skoraj 
tri četrtine vprašanih verjame, da bo videokonferenčna tehnologija povečala storilnost 
s tem, da bo omogočila medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, kupci in dobavitelji 
(Huang & Korostoff, 2007, str. 2-3). 

 
Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, so omenila tudi nekatere druge potencialne koristi, ki 
jih prinaša videokonferenčna tehnologija. Kar 61 % vprašanih meni, da lahko s pomočjo te 
tehnologije podjetja zmanjšajo čas, ki ga sedaj namenijo za zaposlovanje in izobraževanje 
novega kadra (Huang & Korostoff, 2007, str. 9). V podjetju se lahko ustanovi tudi posebna 
skupina tutorjev, kateri bi skrbeli le za izobraževanje na novo zaposlenega kadra. Ta skupina 
izvaja učni proces s pomočjo videokonferenčne povezave. Z zmanjšanjem časa, ki je potreben 
za izobraževanje, se zmanjšujejo tudi stroški. Seveda je velikost prihranka odvisna od podjetja 
do podjetja. Vzemimo za primer podjetje, ki za izobraževanje na novo zaposlenih ne namenja 
velikih denarnih vložkov. To podjetje v primerjavi s podjetjem, ki za izobraževanje na novo 
zaposlenega kadra porabi velike vsote, prihrani v absolutnem znesku manj. 

5 ANALIZA ODLOČITVE O NADALJNI UPORABI OBIČAJNIH 
INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

 
Podjetja poznajo veliko informacijskih pripomočkov, ki omogočajo komunikacijo in 
izmenjavo podatkov. S karakteristikami, s katerimi se ponaša videokonferenčna tehnologija,  
lahko primerjamo le običajno sestankovanje. Zato sem se odločil, da bom v tem poglavju 
izdelal stroškovno analizo službenega potovanja.  

5.1 FINANČNA ANALIZA TRADICIONALNEGA SESTANKOVANJA 
 
Zaradi predstavljenih videokonferenčnih sistemov, katerih uporaba je namenjena šestim 
udeležencem na eni lokaciji bom predpostavil, da se sestanka v tujini udeležijo vsi. Torej bom 
predstavil stroške za šest zaposlenih v podjetju X, ki potujejo iz sedeža podjetja v Ljubljani v 
podružnico, ki se nahaja v Londonu. Predpostavljen časovni okvir celotnega potovanja znaša 
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od 38 ur do 48 ur. Podatki, ki jih bom vključil v finančno analizo običajnega sestankovanja v 
tujini, so naslednji: 
 

• cene letalskih vozovnic, ki sem jih dobil pri letalski družbi Adria Airways. Upošteval 
bom povprečno ceno povratnih letalskih vozovnic poslovnega razreda za let iz 
Ljubljane v London; 

• stroški dnevnic, ki so obračunani na osnovi zakonskih predpisov. Podatke o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujino sem pridobil v Uradnem listu Republike 
Slovenije; 

• ceno nočitve, saj predpostavljam, da za en sestanek v tujini potrebujemo dva dni. To 
ceno sem izračunal iz povprečja cen enoposteljnih sob hotelov z štirimi zvezdicami, ki 
se od mesta sestanka v Londonu nahajajo v oddaljenosti 20 km; 

• prevozni stroški iz Ljubljane na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in nazaj, kjer sem 
predpostavil, da udeleženci uporabijo dva lastna avtomobila. Cena za vsak prevožen 
kilometer znaša 0,37 evra (Uradni list RS., 2008); 

• prevozni stroški iz letališča Gatwick v London in nazaj, kjer udeleženci uporabijo dva 
taksija; 

• ceno parkirnine za dva avtomobila, ki sta parkirana na letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana.  

 
Tabela 12: Finančna analiza poslovnega srečanja v Londonu 

 
STROŠKI V EVRIH (€) 

PREDPOSTAVKE 
Za enega 

zaposlenega 
Za 6 zaposlenih 

Prevoz Ljubljana-
Letališče Jožeta Pučnika  

27 km 
Lasten avtomobil, kjer znašajo stroški 

10 20 

Ljubljana: enega prevoženega km 0,37 €. Za šest 
zaposlenih potrebujemo dva avtomobila. 

  

Povratna letalska 
vozovnica: 

Potovanje v poslovnem razredu z 
letalsko družbo Adria Airways. 

600 3.600 

Prevoz letališče 
Gawick-London: 

73 km  
Prevoz s taksijem (World Taximeter, 
2009). Za šest zaposlenih potrebujemo 
dva taksija. 

170 340 

Dnevnica za London: Zakonsko predpisana cena dnevnice za 
Združeno kraljestvo Velika Britanija in 
Severna Irska znaša 55 €. Ta znesek se 
upošteva za celodnevno dnevnico torej 
od 14 do 24 ur. 

110 660 

Drugi stroški: 20 % dnevnice 11 66 
Prenočišče: Povprečna cena prenočišča v hotelu s 

štirimi zvezdicami. 
250 1.500 

Prevoz London-letališče 73 km    

»se nadaljuje«
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»nadaljevanje« 

Gatwick: Prevoz s taksijem (World Taximeter, 
2009). Za šest zaposlenih potrebujemo 
dva taksija. 

170 340 

Cena parkirnine na 
letališču. 

Parkiranje traja dva dni (Aerodrom 
Ljubljana, 2009). 

10 20 

Prevoz Letališče Jožeta 
Pučnika Ljubljana – 
Ljubljana: 

27 km 
Lasten avtomobil, kjer znašajo stroški 
enega prevoženega km 0,37 €. Za šest 
zaposlenih potrebujemo dva avtomobila. 

10 20 

SKUPAJ: Skupni stroški enega srečanja v tujini. 1.341 7.996 
 
V finančni analizi nisem vključil stroškov odsotnosti iz dela, saj predpostavljam, da zaposleni 
dobijo isto plačo ne glede na to, ali potujejo ali pa so prisotni na delovnem mestu. Vendar pa 
je potrebno poudariti časovni potrošek, ki je v tem primeru nekajkrat večji kot časovni 
potrošek, ki ga zahteva videokonferenčno sestankovanje. Posledično bi lahko upoštevali tudi 
denarni prihranek, ki ga z uporabo videokonferenčne tehnologije ustvarimo z zmanjšanjem 
stroškov za plače. 
 
Ta stroškovna analiza je prikazala skupne stroške le za en poslovni sestanek v tujini. Do 
podobnih rezultatov bi prišli, če bi poslovni sestanek organizirali na sedežu podjetja v 
Ljubljani. Ob predpostavki, da zasedajo udeleženci tega sestanka podobne položaje v 
podjetju, ter so deležni istih bonitet kot kolegi v Sloveniji, lahko sklepam, da je poslovni 
sestanek v Sloveniji stroškovno podobno zahteven kot sestanek v tujini.  
 

 
 
Če ima podjetje tovrstne sestanke enkrat mesečno, pridemo do letnih stroškov sestankovanja v 
višini vsaj 100.000 €.  Torej bi se dokaj zahtevna investicija v videokonferenčni sistem  
predstavljenega primera, ki znaša približno 300.000 €  povrnila v treh letih. Kot je razvidno iz 
enačbe (1), bi bila donosnost naložbe ob danih predpostavkah v treh letih pozitivna, kar 
pomeni, da je naložba upravičena. 
 
Vendar pa se je potrebno zavedati, da predvsem velika podjetja, ki imajo veliko podružnic 
razpršenih po svetu, porabijo veliko večje vsote za pokritje stroškov poslovnih potovanj. Res 
je, da so običajni sestanki pogosto produktivnejši, saj komunikacija v živo prinaša najbolj 
avtentične odzive. Vendar pa se lahko le z nekaj vaje in z večkratno uporabo 
videokonferenčne tehnologije zelo približamo zaznavanju pravih in oddajanju realnih 
odzivov. Poleg dolgoročnih prihrankov pa videokonferenčna tehnologija ustvarja tudi druge 
prihranke, ki jih je težko prikazati v številkah. V mislih imam predvsem hitrejšo odzivnost na 
dogodke na trgu, boljšo kooperativnost znotraj in zunaj podjetja ter prihranek na času. Na tem 
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mestu pa bi omenil tudi vedno pretečo nevarnost nesreč ali terorističnih napadov ter 
prizadevanja številnih podjetji, ki delujejo v okviru okoljevarstvenih projektov. 
 
S pomočjo primerjave finančne analize nakupa videokonferenčne opreme in finančne analize 
nadaljnje uporabe običajnih informacijskih sistemov lahko pridemo do zaključka, da je 
investicija v velikih podjetjih smotrna. 

SKLEP 
 
Pretočnost informacij je ključna za preživetje poslovnega subjekta. Prav zato je v poslovnem 
svetu izmenjava informacij znotraj podjetja ali celo med podjetji zelo pomembna. Pretočnost 
informacij pa zagotovimo le z dovolj učinkovitim in pogostim komuniciranjem. 
 
Poleg pogostega  izmenjevanja informacij je pomemben tudi časovni izkoristek. Različne 
informacije namreč pridobimo v različnem časovnem okviru. Le ta je odvisen od več 
dejavnikov.  Seveda je zelo pomemben sporočevalec. Ta v različnih formatih posreduje 
sporočilo. To se prek medija prenese do sprejemnika sporočila, ki ga nato razbere. Današnja 
podjetja za prenos sporočila uporabljajo različne bolj ali manj uspešne medije. Vse pogosteje 
pa se predvsem zaradi velikosti podjetja in krajevne oddaljenosti med sporočevalci in 
prejemniki soočajo s težavo koordiniranja in zagotavljanja pravih podatkov na pravem mestu 
ter ob pravem času. Predvsem za sprejemanje vse številčnejših pomembnejših odločitev pa se 
podjetja še vedno poslužujejo običajnih sestankovanj. Ta pa so zaradi krajevne razpršenosti 
podjetij, ter zaradi potrebnega časovnega potroška stroškovno neučinkovite. 
 
Zaradi časa, ki ga udeleženec običajnega sestanka v tujini porabi na poti, ter časa, ki je 
potreben za pripravo na sestanek, je tradicionalno sestankovanje zamudno in stroškovno 
neučinkovito. V času, ki ga udeleženec porabi na poti, je namreč uslužbenec neproduktiven, 
saj ni prisoten v pisarni in tako ne more sodelovati s sodelavci, strankami ali dobavitelji. Prav 
zaradi tega številna podjetja iščejo poti za zmanjševanje posrednih in neposrednih potnih 
stroškov ali za premostitev krajevne oddaljenosti. Slednjo omogočajo vse dostopnejše video 
aplikacije. Videokonferenčna tehnologija omogoča komunikacijo, ki se najbolj približa 
komunikaciji na običajnem sestanku. 
 
S to diplomsko nalogo sem želel predstaviti profesionalno videokonferenčno opremo, ki je 
namenjena predvsem poslovnim uporabnikom. S stroškovno analizo sem prikazal, da je za 
kakovostno delovanje videokonferenčne tehnologije potrebna natančna izdelava projektnega 
načrta, ki je sestavljen iz več postavk. Za učinkovito delovanje namreč ni dovolj le nakup 
profesionalne opreme, ampak je potrebno izpolniti nekatere pogoje. Pri integriranih sistemih 
je potrebno poskrbeti za pravilne karakteristike prostora, v katerega bomo vgradili opremo. 
Glede na specifiko snemalnih naprav je potrebno prilagoditi osvetlitev, ter prostor zvočno 
izolirati. Poskrbeti pa je potrebno tudi za optimalno pretočnost in temperaturo zraka in za 
nekatere druge specifike, ki jih zahteva prodajalec opreme. Končno pa je potrebno poskrbeti 
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za izobraževanja zaposlenih, s katerim zagotovimo pravilno rokovanje z opremo, ter podamo 
osnove za pravilno nastopanje pred snemalnimi napravami. 
 
Ker se videokonferenčni sestanki najbolj približajo običajnim, sem v nalogo vključil tudi 
stroškovno analizo običajnega sestanka. Preučevano podjetje je sicer obsegalo le sedež 
podjetja v Ljubljani s podružnico v Londonu, vendar menim, da je tudi v tem primeru 
dolgoročna investicija v sistem TelePresence stroškovno upravičena. 
 
Sestankovanje s pomočjo videokonferečne tehnologije je stroškovno učinkovitejše, saj znižuje 
stroške in prihrani čas zaposlenih. Vendar pa ta trditev ne velja v primeru uporabe 
videokonferenčne tehnologije za potrebe dela na domu. V tem primeru mora namreč podjetje 
poleg osnovne plače plačati tudi stroške elektrike, ogrevanja in opreme, ki jo zaposleni 
uporablja. Videokonferenčno tehnologijo lahko tudi prilagajamo glede na potrebe 
posameznika. V diplomskem delu sem predstavil dva integrirana sistema, ki ju je moč 
nadgrajevati. Vendar pa na tržišču obstaja cela vrsta sobnih in namiznih sistemov, ki jih lahko 
poljubno prilagajamo.  
 
Običajni sestanki bodo še kar nekaj časa stalnica v vsakem podjetju, vendar pa se bo vse več 
podjetji posluževalo videokonferenčne tehnologije. S to tehnologijo bodo zmanjšali število 
tradicionalnih sestankov, ter tako povečali stroškovno učinkovitost. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1: RAZLAGA UPORABLJENIH IZRAZOV 
 
IP (str. 5) Internetski protokol predstavlja nepovezavno usmerjen protokol 

omrežnega sloja, ki skrbi za 
naslavljanje, usmerjanje in krmilne funkcije prenosa paketov preko 
omrežja. 

Kodek (str. 6) Kodek je naprava, ki skrbi za kodiranje in dekodiranje avdio in 
video signalov. Najprej kodek prevzame analogni signal, ga 
digitalizira in kompresira za prenos po liniji, kodek na drugi strani 
pa poskrbi za pretvorbo digitalnega signala v analognega. 

Inča (str. 13) Inča je merska enota za dolžino. 1 palec je enak 0,0254 m. 
Piksel (str. 13) Piksel predstavlja najmanjšo enoto slike, ki se jo lahko prebere ali 

nariše. 
Duplex sistem (str. 13) Duplex komunikacijski sistem je sistem, ki omogoča dvosmerno 

komunikacijo med dvema točkama. 
Lux (str.14) Lux je enota za moč osvetlitve. Zmogljivost prilagoditve človeškega 

očesa je skorajda neomejena. 
 
PRILOGA 2: PREDVIDEN ČAS ZA SPREJETJE DOLOČENE TEHNOLOGJE 
 

Izsledki raziskave, ki jo je izvedla raziskovalna hiša Gartner 
 

 
Vir: Spletna stran Gartner, 2009. 
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PRILOGA 3: KORISTI, KI JIH PRINAŠA VIDEOKONFERENCA ZA CELOTNO 
PODJETJE 
 

Izsledki raziskave izvedene leta 2007 med 240 evropskimi podjetji 
 

 
Vir: Huang, R., Korostoff, K. Potential Productivity and Cost Savings Using TelePresenceTechnology. 2007, str. 

9. 
 
PRILOGA 4: KORISTI, KI JIH PRINAŠA VIDEOKONFERENCA ZA 
ZAPOSLENCE 
 

Izsledki raziskave izvedene leta 2007 med 240 evropskimi podjetji 
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suppliers) shortens time to market

57%

86%

Germany

30%

59%

France

44%

69%

UK
% Expecting Benefit

GermanyFranceUK

At least 15% 
increase in 

sales 
vol/client 
(N=42)

At least 5% 
increase in 

sales 
vol/client 
(N=21)*

At least 5% 
increase in 

sales 
vol/client 
(N=25)*

Improved communications between our 
employees and clients strengthens relationships 
and builds customer loyalty 

1-3 hrs/ 
employee/ 
wk (N=62)

1-3 hrs/ 
employee/ 
wk (N=43)

1-3 hrs/ 
employee/ 
wk (N=44)

Improved relationships and faster decision-making 
between headquarters and branch and/or remote 
offices

Average Time Saved
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5 -6 mo re products33%Decreased time to market from more effective 
teamwork 

1 - 3 hrs/mo 50%Increased availability of coworkers leads to improved 
workflow rate 

3 - 5 hrs/mo 56%Faster troubleshooting of business problems 

1 - 3 hrs/mo 55%Less time needed to schedule/reserve 
videoconferencing 

1 - 3 hrs/mo 

Average Time 
Saved 

61%

% Expecting 
Benefits

Total Europe

Improved productivity within geographically -dispersed 
functional groups in the organization 

5 -6 mo re products33%Decreased time to market from more effective 
teamwork 

1 - 3 hrs/mo 50%Increased availability of coworkers leads to improved 
workflow rate 

3 - 5 hrs/mo 56%Faster troubleshooting of business problems 

1 - 3 hrs/mo 55%Less time needed to schedule/reserve 
videoconferencing 

1 - 3 hrs/mo 

Average Time 
Saved 

61%

% Expecting 
Benefits

Total Europe

Improved productivity within geographically -dispersed 
functional groups in the organization 
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PRILOGA 5: KORISTI, KI JIH PRINAŠA VIDEOKONFERENCA ZA ZAPOSLENE 
V ODDELKU IT 
 

Izsledki raziskave izvedene leta 2007 med 240 evropskimi podjetji 

63%

90%

24%

49%

64%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Less Help Desk time
devoted to assisting

teleconference
meetings

IT staff time saved
from not having to be

physically present
before and/or during

videoconference calls
for support purposes

Germany France UK
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PRILOGA 6: KORISTI, KI JIH PRINAŠA VIDEOKONFERENCA V POVEZAVI Z 
POSLOVNIMI POTOVANJI 
 

Izsledki raziskave izvedene leta 2007 med 240 evropskimi podjetji 
 

5-6 
meetings/
mo (N=55)

5-6 
meetings/
mo (N=54)

5-6 
meetings/
mo (N=52)

74%78%70%
Less travel time for executives lets 
them be more available and attend 
more meetings

75%

Germany

68%

France

68%

UK

% Expecting Benefit

GermanyFranceUK

4-5 
meetings/
mo (N=53)

4-5 
meetings/
mo (N=44)

2-3 
meetings/
mo (N=33)

Less travel increases employee 
productivity by making employees 
more available (and more 
responsive) for other meetings

Average Time Saved

5-6 
meetings/
mo (N=55)

5-6 
meetings/
mo (N=54)

5-6 
meetings/
mo (N=52)

74%78%70%
Less travel time for executives lets 
them be more available and attend 
more meetings

75%

Germany

68%

France

68%

UK

% Expecting Benefit

GermanyFranceUK

4-5 
meetings/
mo (N=53)

4-5 
meetings/
mo (N=44)

2-3 
meetings/
mo (N=33)

Less travel increases employee 
productivity by making employees 
more available (and more 
responsive) for other meetings

Average Time Saved
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PRILOGA 7: DRUGE KORISTI, KI JIH PRINAŠA VIDEOKONFERENČNA 
TEHNOLOGIJA 
 

Izsledki raziskave izvedene leta 2007 med 240 evropskimi podjetji 
 

32,001-40,000
euros38%Lower circuit costs from using existing network vs. 

dedicated circuits (e.g., ISDN)

16,001-24,000 
euros43%Savings on video, web or audio conference services

32,001-40,000
euros

Average 
Annual Cost 

Savings

61%

% Expecting 
Benefits

Total Europe

Faster training (for new hires)

32,001-40,000
euros38%Lower circuit costs from using existing network vs. 

dedicated circuits (e.g., ISDN)

16,001-24,000 
euros43%Savings on video, web or audio conference services

32,001-40,000
euros

Average 
Annual Cost 

Savings

61%

% Expecting 
Benefits

Total Europe

Faster training (for new hires)
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