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1.

Uvod

1.1.

Namen dela

Namen magistrskega dela je raziskati ključne dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri snovanju
poslovne strategije in pri notranjem prestrukturiranju podjetij, da bo prehod na nov način poslovanja čim
manj boleč ter da bo podjetju dolgoročno zagotavljal varno prihodnost. Sedanji trenutek je prelomen za
mnoga podjetja. Pojavlja se vprašanje, ali bodo zmogla uspešno odgovoriti na nove izzive, ki jih postavlja
razvoj tehnologije ter spremenjene družbenoekonomske razmere v svetu. Postaja očitno, da bodo
podjetja, ki si zatiskajo oči pred spremembami in ki vztrajajo na starem načinu poslovanja, vedno bolj
zaostajala za podjetji, ki se novonastalim razmeram uspešno prilagajajo.
Sedanji trenutek zahteva temeljito prevetritev novonastalega položaja podjetja v luči globalne konkurence
ter ponovno ovrednotenje konkurenčnosti podjetja, vizije in ciljev poslovanja ter strategij za njihovo
doseganje. Rezultate tovrstnih razmišljanj je potrebno uskladiti z možnostmi, ki jih ponuja sodobna
informacijska tehnologija ter poiskati nove poslovne rešitve.

1.2.

Cilj dela

Cilj magistrske naloge je opozoriti na nekatere nevarnosti, ki grozijo podjetjem v času uveljavljanja nove
tehno-ekonomske paradigme ter nakazati možne poti in izhodišča za uspešno obvladovanje sprememb.
Naloga želi izpostaviti vlogo in pomen, ki ga ima informacijska tehnologija za preživetje podjetja v
zaostrenih pogojih konkurenčnega boja na torišču družbenoekonomskih sprememb digitalne revolucije.
Zaradi tega bom predstavljeno problematiko obravnaval z vidikov:
• globalnih družbenih in ekonomskih sprememb,
• povezav med poslovnim subjektom – podjetjem in poslovnim okoljem, v katerem deluje, ter
poslovne strategije, ki dolgoročno opredeljuje uspeh podjetja v poslovnem okolju,
• elektronskega poslovanja kot nove poslovne paradigme in spremenjene vloge informacijskokomunikacijskih tehnologij.
Predstavljene smernice, pojme in razmišljanja želim preizkusiti na konkretnem primeru zavarovalne
družbe. Zavarovalniška dejavnost v primerjavi z drugimi finančnimi institucijami zaostaja pri uvajanju
novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in inovativnih rešitev elektronskega poslovanja. Zaradi
splošne zaostalosti glede uvajanja rešitev in poslovnih modelov elektronskega poslovanja na
zavarovalnem področju lahko pričakujemo, da bodo obstoječe razmere najbolje izkoristile tiste
organizacije, ki bodo med prvimi uvedle nakazane rešitve. S tem bi si namreč zagotovile veliko
konkurenčno prednost, ki bi jo zamudniki težko izničili. Predstavljene rešitve elektronskega poslovanja
lahko razumemo kot usmeritve pri oblikovanju poslovne strategije, ki bi zavarovalni družbi omogočila
dolgoročen razvoj in ugoden položaj na trgu v prihodnosti. Z analizo prednosti in slabosti obravnavanih
rešitev želim odgovoriti na vprašanje, ali vpeljava poslovnih modelov elektronskega poslovanja in
sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zavarovalnem področju omogoča doseganje
konkurenčne prednosti.

1.3.

Metode dela

Prevladujoča metoda dela temelji na analitično teoretičnem preučevanju obravnavane problematike. Delo
se opira na teoretična spoznanja o vrednostnih verigah, krivuljah tehnoloških sprememb (S-krivulje) ter
na obravnavo značilnosti elektronskega poslovanja, ki so predstavljene v domači in tuji literaturi. Z
analizo dejavnikov sprememb na širši družbenoekonomski ravni, medsebojnega učinkovanja med
podjetjem in njegovim poslovnim okoljem, teorij strateškega razmišljanja in modelov elektronskega
poslovanja želim prikazati večpredstavni pogled na problematiko oblikovanja poslovne strategije v
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nestanovitnih pogojih digitalne ekonomije ter poudariti vlogo informacijsko komunikacijskih tehnologij s
stališča doseganja konkurenčne prednosti. S sintezo vseh vidikov želim omogočiti celovito razumevanje
problematike in nakazati možne načine njenega reševanja. Nekatere trditve ilustriram s primerjalno
analizo na temelju portfeljske matrike. S teoretičnim pregledom informacijskih tehnologij nakazujem,
katere informacijske tehnologije so najpomembnejše s stališča podpore inovativnih poslovnih modelov
elektronskega poslovanja. Na temelju predstavitve poslovnega procesa v zavarovalni družbi želim
prikazati možnosti uporabe rešitev elektronskega poslovanja. V tem delu se opiram na analizo
dokumentov v zavarovalni družbi, ki opredeljujejo poslovne potrebe in relevantne kazalce poslovanja.
Veliko dragocenih podatkov in napotkov izvira iz pogovorov z vodilnimi delavci in strokovnjaki podjetja.
Pri obravnavanju obstoječega načina poslovanja v zavarovalni družbi se opiram na primere iz prakse in
na metodo empirične analize. V ožjem segmentu se opiram na ugotovitve javno dostopne raziskave o rabi
interneta v Sloveniji (RIS).

1.4.

Struktura dela

2. poglavje: DRUŽBENOEKONOMSKI VPLIVI TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA

Globalizacija, deregulacija in ostale družbenoekonomske spremembe, splošni razvoj tehnologije,
informatike in komunikacij spreminjajo razmere na trgu ter odpirajo možnosti za nove načine poslovanja.
V prvem delu magistrske naloge obravnavam najširše družbenoekonomske okoliščine in vplive, katerim
so podjetja izpostavljena. Začenjam s podrobnejšo opredelitvijo pojmov, kot so informacijska družba
oziroma nova ekonomija, ki označujejo družbene, ekonomske in tehnološke spremembe na svetovni
ravni. Omenjam socialno-ekonomske in institucionalne vidike, kot so globalizacija, deregulacija, socialni
učinki zaradi neenake možnosti uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij različnih slojev
prebivalstva in opredeljujem pomen novih tehnologij in prihajajoče tehno-ekonomske paradigme, ki jo
označujemo s pojmom elektronsko poslovanje.
3. poglavje: POSLOVNA STRATEGIJA V DIGITALNI EKONOMIJI

Na kakšne načine podjetje komunicira z udeleženci na trgu in kako zagotavlja vrednost, ki jo lahko
ponudi kupcem? S tem v zvezi predstavljam in razlagam pojme, kot so dodana vrednost, vrednostne
verige, opredeljujem informacijske tokove in komunikacijske kanale ter se ukvarjam z dinamiko
poslovnih sistemov. Da bi podjetje čim učinkoviteje izkoristilo razpoložljive vire, uresničilo svoje
poslanstvo ter se približalo zastavljeni viziji, mora opredeliti smeri svojega delovanja in izhodišča svojih
aktivnosti v obliki poslovne strategije. V ta namen raziskujem in opredeljujem pojme strategije,
hiperkompetitivnosti in hiperkonkurence. Razlagam zanimivo zakonitost, ki se pojavlja v dinamičnih in
konfliktnih situacijah (npr. vojaških spopadih), poimenovano strateški paradoks. Razumevanje
strateškega paradoksa odpira nove možnosti konkurenčnega boja. Raziskujem vzajemno povezanost
poslovne strategije in informacijskih tehnologij ter njihov dolgoročni vpliv na poslovanje podjetij.
Vpeljujem pojem strateških informacijskih sistemov ter ga podrobno opredelim.
4. poglavje: ELEKTRONSKO POSLOVANJE

V četrtem poglavju predstavljam značilnosti elektronskega poslovanja, vplive, ki jih ima na vrednostne
verige, poslovne modele in osnovna področja poslovanja, kot so odnosi s strankami, upravljanje oskrbne
verige, upravljanje virov podjetja in obvladovanje znanja. Nakazujem prednosti in priložnosti, ki jih
elektronsko poslovanje prinaša v poslovanje podjetij ter opozorjam na nekatere nevarnosti, ki so z njim
povezane. Želim izpostaviti dejstvo, da informacijsko-komunikacijske tehnologije same po sebi ne
prinašajo poslovne prednosti, temveč jih je potrebno razumeti v širšem kontekstu. Uvajanje elektronskega
poslovanja predstavlja proces, ki zahteva celostno in temeljito preobrazbo podjetja in njegovih poslovnih
procesov, odnosov, organizacije, kulture, upravljanja in zagotavljanja kakovosti. V prilogi magistrske
naloge predstavljam najpomembnejše informacijske tehnologije in standarde.

2

5. poglavje: REŠITEV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V ZAVAROVALNIŠTVU

V tem poglavju želim predstavljene smernice, pojme in razmišljanja preveriti na konkretnem primeru
zavarovalniške družbe. Na osnovi postavljenih strateških izhodišč raziskujem možne rešitve v okviru
nove tehno-ekonomske paradigme, elektronskega poslovanja. Omenjam možne konkretne rešitve,
aplikacijske in tehnološke arhitekture ter opozarjam na pomembnost integracije z organizacijskimi in
poslovnimi spremembami, tako v okviru zavarovalne družbe kot na nivoju zunanje vrednostne verige
zavarovalnice.
6. poglavje: SKLEP

Zaključno poglavje povzema najpomembnejša izhodišča in smernice, ki so predstavljene v magistrski
nalogi, predvsem s stališča snovanja uspešne poslovne strategije, ki bo podjetju omogočila stabilno
poslovanje in perspektiven razvoj v prihodnosti.

2.

Družbenoekonomski vplivi tehnološkega razvoja

Zgodovino človeštva lahko glede na prevladujoče načine ustvarjanja vrednosti, blagovne menjave in
družbenih odnosov razdelimo na obdobja, v katerih lahko prepoznamo dominantno tehnologijo ter
ekonomsko in družbeno ureditev. Prevladujoča tehno-ekonomska paradigma je določala poti, ki so
omogočile ekonomski, družbeni in politični uspeh posameznikov, skupin in narodov. V različnih dobah
so enake ali podobne izdelke pridobivali na različne načine, pomembne razlike opazimo v količini
potrebnega dela in časa za izdelavo, uporabnosti in kvaliteti izdelka.
V vsakem obdobju se uveljavi dominanten način delovanja in razmišljanja, ta pa na gospodarskem,
političnem, kulturnem in socialnem področju vzpostavlja sistem vrednot, ki določa okvir delovanja tako
posameznikov kot celotne družbe. S tem se izoblikujejo osnovna pravila, družbene norme in zakonitosti,
ki postanejo podlaga za institucionalni okvir družbe, kateremu se morajo njeni člani prilagajati. Uspešnost
na družbenem in gospodarskem področju temelji na smotrni izrabi prevladujoče tehnologije določene
dobe. Ustvarjanje vrednosti temelji na znanih in predvidljivih predpostavkah in zakonitostih trga, ki ob
uporabi uveljavljenih tehnoloških sredstev omogoča rast in razvoj posameznikov, kolektivov, narodov in
držav.
Prehod v novo zgodovinsko obdobje je povezan s spremembo paradigme, ki je dominantna v določenem
obdobju. Uveljavljeni in preizkušeni vzorci obnašanja se ob spremenjenih pravilih igre nenadoma ne
obnesejo več. Sprememba paradigme praviloma povzroči velike pretrese v družbi, gospodarstvu in
tehnologiji. Vztrajanje pri starem načinu delovanja in razmišljanja je povezano z izgubo dominantnega
položaja ter postopnim propadanjem na vseh ravneh človekovega delovanja in bivanja. Posameznik pade
na družbeno obrobje, podjetja morajo zaradi izgube trgov odpuščati delavce in zapirati vrata, zamenja se
družbena ureditev, uveljavi se nov razred družbene elite, nekoč močne velesile se morajo sprijazniti z
izgubo dominantnega političnega in gospodarskega položaja.
Prihod informacijske dobe pomeni dokončen prelom glede uveljavljenega načina ustvarjanja vrednosti v
industrijski dobi. Spremembe, ki so v največji meri posledica razvoja informacijske tehnologije, so
okrepljene z družbenimi, ekonomskimi in institucionalnimi spremembami, ki so nastale v zadnjih
desetletjih dvajsetega stoletja.
Prihod informacijske dobe spremljajo številni pojavi, ki so posledica svetovnih gospodarskih in finančnih
tokov, koncentracij kapitala, spremenjenih političnih razmerij ter družbenih in institucionalnih sprememb
v posameznih državah. Naj naštejem nekatere (Boar, 1997, str. 2):
• Pri premiku storitvenih zahtev od nacionalnih k svetovnim trgom govorimo o globalizaciji
svetovnega gospodarstva.
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Posledica globalizacije in vpetosti v svetovne trgovske in finančne tokove je izguba monopolov in
lastniških statusov v nacionalnih gospodarstvih - govorimo o deregulaciji v okviru narodnih
gospodarstev.
Nasprotni trend je panevropska regulacija: Evropska unija določa panevropska pravila poslovanja in
jih institucionalizira na evropski ravni.
Spretna globalna konkurenca lahko s premišljeno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij
prodre na zaščitene trge. Zaradi tega govorimo le o enem, globalnem trgu. S tem se vzpostavlja nova
raven tekmovalnosti med poslovnimi organizacijami - hiperkonkurenca.
Hiperkonkurenca vpliva na pričakovanja in zahteve potrošnikov. Postajajo vedno bolj osveščeni,
zahtevni in občutljivi. Zahtevajo celovite rešitve in nove storitve, ki so informacijsko podprte.
Uporabniki se združujejo v vplivne uporabniške skupine, s katerimi lažje zavarujejo svoje interese v
odnosu do ponudnikov izdelkov in storitev.
Podjetja za nastop na globalnem trgu sklepajo globalna zavezništva, da bi lahko ponudila globalne
storitve globalnim partnerjem.

Učinkovita uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij podjetjem omogoča znižanje stroškov
poslovanja, prodor na nove trge, dosegljivi so jim novi kupci. Pomembna lastnost, ki jo omogoča
informacijsko-komunikacijska tehnologija, je prenos moči, vpliva in sposobnosti odločanja s prodajalca
na kupca. Informacijska tehnologija se uveljavlja kot ključni strateški dejavnik poslovanja.

2.1.

Informacijska družba in digitalna ekonomija

Prihod informacijske dobe pomeni, da se znanje oziroma informacije v vedno večji meri uveljavljajo kot
sredstva za doseganje družbenega blagostanja. V poslavljajoči se industrijski dobi je vloga nosilcev
blagostanja pripadala kapitalu, delu in zemlji. S prihodom informacijske dobe našteti dejavniki izgubljajo
relativen pomen. Odločilen dejavnik blagostanja posameznikov, poslovnih organizacij in držav je postala
zmožnost obdelovanja informacij.
Pojav, pri katerem se težišče od dela, kapitala in zemlje premakne k informacijam in znanju, opisujemo z
več enakovrednimi pojmi, ki poudarjajo različne vidike le-tega. Naj navedem nekaj najbolj značilnih
(Boar, 1997, str. 5):
• Informacijska doba: uporaba in izkoriščanje informacij v vseh oblikah je osnova za ustvarjanje
vrednosti. Interaktivne, operativne večpredstavne vsebine (besedilo, slika, zvok, video) bodo
prevladovale v vseh oblikah človeške dejavnosti.
• Kibernetska korporacija: poslovanje je popolnoma informatizirano. Zbiranje, obdelovanje in
razširjanje informacij popolnoma prežema vse vidike poslovanja, tako osnovne, podporne in
navidezne procese kot odnose s kupci, dobavitelji, poslovnimi partnerji in zaposlenimi.
• Digitalna ekonomija temelji na elektronskem trgovanju. Tržišče se premika v navidezni prostor,
izdelki in storitve postajajo informacijsko intenzivni, namesto vrednostne verige za blago in storitve
se uveljavlja informacijska veriga za blago in storitve.
• Navidezno podjetje: poslovanje poteka v navideznem, kibernetskem prostoru. Zaposleni so
medsebojno povezani z elektronskimi sredstvi, zato lahko delajo kjerkoli in kadarkoli je to potrebno.
Podjetja se z uporabo elektronskih sredstev med seboj dinamično povezujejo in vstopajo v poslovna
zavezništva, pri čemer tradicionalno razumevanje podjetja izgublja pomen.
• Obdobje omrežne povezanosti: Poslovanje se preobraža iz hierarhične v horizontalno organizacijsko
strukturo. Delo opravljajo omrežno povezane skupine, ki se osredotočajo na vrednostne tokove,
nasprotno od tradicionalne, hierarhično organizirane birokracije, ki se osredotoča na opravila.
• Družba znanja (knowledge society): proizvodnja dobrin je tesno povezana z uporabo znanja, ki v tej
vlogi izpodriva zemljo, kapital ali delo. Ustvarjanje, procesiranje in razpečevanje informacij postaja
osnovna zaposlitev večine ljudi.
Prehod v informacijsko družbo zahteva temeljito preobrazbo vseh družbenih struktur in povzroča
vrednostno, kulturno, organizacijsko, lastninsko, institucionalno in tehnično prestrukturiranje družbe.
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Novo obdobje zaznamuje velika dinamika, ki jo povzroča uporaba informacijskih tehnologij. Čas za
razvoj novih izdelkov in storitev se krči, poslovne priložnosti so vedno bolj kratkotrajne, zato so podjetja
prisiljena iskati rešitve v globalnih strateških partnerstvih in povezavah. Konkurenca na globalnih trgih je
čedalje ostrejša, zato morajo podjetja odkrivati nove tržne niše in jih izkoristiti pred prihodom
konkurence. Lokalni trgi se umikajo globalnemu tržišču, nacionalnih gospodarstev ne bo mogoče zaščititi
pred prihodom globalne konkurence.
Za informacijsko dobo je značilna dematerializacija poslovanja in vztrajna rast storitev. Vedno večji del
poslovanja postaja odvisen od zbiranja in obdelovanja informacij ter njihovega distribuiranja. Spremenjen
način poslovanja omogoča nove storitve in izdelke, z uporabo informacijskih in komunikacijskih
tehnologij se povečuje mobilnost ljudi, izdelkov in storitev. Mobilnost uporabnika, ki je omogočena z
brezžičnim dostopom do interneta, odpira možnosti za nove načine dela (npr. delo od doma, delo na
terenu...). Elektronski prostor predstavlja tudi za industrije, katerih poslovanje je pretežno materialnega
značaja, pomemben komunikacijski in tržni kanal. Informacijska doba bo prinesla reorganizacijo družbe
in industrije, zato ker v temelju spreminja sistem proizvodnje in izmenjave dobrin ter storitev.
Razumevanje tržnega prostora v digitalni ekonomiji je ključ za uspešno odzivanje na prihajajoče
spremembe.
Protislovja informacijske družbe

Za posameznika je informacijska doba polna protislovij. Po eni strani je kot potrošnik in uživalec dobrin v
zelo ugodnem položaju, saj ponudba izdelkov in storitev še nikoli ni bila tako enostavna za uporabo in
priročna ter prilagojena njegovemu okusu in željam. Po drugi strani pa se na poslovnem področju sooča z
izredno konkurenčnostjo sorodnih ponudnikov na trgu. Napredovali bodo tisti, ki se bodo proaktivno in
ustvarjalno prilagajali vedno novim tržnim pogojem.
Omrežno povezovanje1

Potrošniki in ponudniki intenzivno vstopajo v kibernetski prostor, vedno več je potencialnih udeležencev
na elektronskem tržišču. Povezovanje posameznika v omrežje ima ugoden pozitiven učinek na vse
uporabnike omrežja in člane omrežne skupnosti, saj vrednost omrežja z vsakim novim članom narašča.
Informacijska tehnologija spreminja način proizvodnje dobrin in storitev ter njihove menjave na tržišču.
Znanje

V informacijski družbi je znanje najpomembnejši vidik uspešnega poslovanja. Znanje je pogoj za
inovacije, optimalno izkoriščanje možnosti tehnologije ter za vzpostavitev izvirnih poslovnih modelov in
načinov trženja. V digitalni ekonomiji predstavlja znanje osnovo za pridobivanje kompetitivne prednosti.
Znanje je potrebno skrbno varovati, vendar le pred konkurenco. Znotraj podjetja je potrebno znanje
sistematično upravljati, zbirati, hraniti in razširjati tako, da je vedno dostopno tam, kjer je potrebno. Zaradi
naštetega postaja znanje vse pomembnejši naložbeni vidik. Naložbe v kvalificirane človeške vire, ki so
opremljeni z znanjem, imajo prednost pred naložbami v fizično opremo.
Socialni vidik

Prihod informacijske družbe ima pomembno socialno dimenzijo. Možnosti uporabe sodobne
informacijske tehnologije niso v enaki meri zagotovljene vsakemu članu družbe. Institucionalna ureditev
družbe bi morala z različnimi ukrepi poskrbeti za deprivilegirane sloje prebivalstva. Nezmožnost uporabe
sodobnih informacijskih pripomočkov ima mnogotere vzroke. Med najpogostejše uvrščamo računalniško
nepismenost oziroma strah pred uporabo novih tehnologij.

1

Networking – omrežno povezovanje
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Slika 1: Digitalni razkorak v Sloveniji - računalnik v gospodinjstvu glede na družbeni sloj

Vir: Vehovar in Vukčevič, 2001
Prihod nove tehno-ekonomske paradigme sili države v repozicioniranje na svetovni ravni. V procesu
tehnološkega dohitevanja je potrebno razviti lastno tehnološko sposobnost, ki gospodarstvu omogoča
prilagoditev in preoblikovanje tuje tehnologije ter predvsem razvoj novih, lastnih tehnologij.

2.2.

Globalizacija in tehnološki determinizem

Zaradi ekonomskega, tehnološkega, družbenega in kulturnega razvoja postajajo ljudje na različnih delih
sveta vedno bolj povezani. Mobilnost kapitala, ljudi, izdelkov in storitev se z naraščajočimi možnostmi
tehnologije povečuje. Ljudje z različnih koncev sveta postajajo vedno bolj soodvisni. Ta proces
označujemo s pojmom globalizacija. Pretoki kapitala (blaga), informacij (idej) in ljudi se zaradi
tehnološkega razvoja krepijo in postajajo v vedno večji meri neodvisni od prostorskih, časovnih in
institucionalnih omejitev. Globalizacija povečuje medsebojno odvisnost svetovnega prebivalstva, pomeni
proces ekonomskega, kulturnega in tehnološkega povezovanja na svetovni ravni. Z razvojem in
izmenjavo novih idej in tehnologij nastajajo nove oblike tekmovalnosti in sodelovanja. Oblikovanje
globalne skupnosti se kaže tudi v kulturnem in sociološkem smislu, ključni dejavniki so ekonomske
narave. Naraščajoča soodvisnost ljudi celega sveta krepi zavest o planetarni pripadnosti ter pomaga k
preseganju rasnih, verskih in nacionalnih razlik. Globalizacija je pojav, ki je tesno povezan s prihajajočo
informacijsko dobo. Čas in prostor izgubljata pomen, manjša se vloga državnih meja in lokalne
zakonodaje. To je zlasti pomembno s stališča povezovanja poslovnih partnerjev, ponudnikov in
potrošnikov. Potrošniki bodo kupovali od absolutno najugodnejšega ponudnika na svetu, kar pomeni
nastanek globalnega tržišča in globalne konkurence.
Globalni trg spreminja naravo izdelkov, preko njih pa posredno vpliva na poslovne procese podjetij, ki se
morajo dinamično prilagajati zahtevam trga. Podjetja so prisiljena s številnimi inovacijami vedno znova
potrjevati svojo umestitev na globalnem trgu. Kljub temu, da bo precejšnji del proizvodnje reguliran
globalno, bodo nekatere storitve ostale v domeni lokalnega okolja (npr. maloprodaja, distribucija). Zaradi
časovnih omejitev, prevozov ali stroškov distribucije bo pri določenih proizvodih imela prednost lokalna
proizvodnja, vendar bo pritisk globalne konkurence te prednosti zmanjšal do minimuma (Vehovar,
Batagelj, Remec, 1998).
Vloga IT v globalizacijskem procesu

Informacijsko-komunikacijske tehnologije imajo odločujočo vlogo pri vseh vrstah ekonomskega,
političnega, tehnološkega, znanstvenega in kulturnega povezovanja v okviru globalizacijskega procesa, ki
vodi k nastanku nove svetovne ureditve. Informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo hitro,
interaktivno in cenovno dostopno mednarodno povezovanje na vseh ravneh. Povečujejo razpoložljivost
informacij in znanja, kar povzroča sinergične učinke pri povezovanju znanja in izkušenj. Informacijske
6

tehnologije so podlaga za visoko mobilnost kapitala in preusmerjanje finančnih virov v najobetavnejše
naložbe po vsem svetu. Finančni viri postajajo na ta način mednarodni proizvodni dejavnik.
Razvoj globalnih medijskih omrežij in satelitskih komunikacij pospešuje pretakanje idej, znanja in
kulture. Zaradi neenakih možnosti dostopa in uporabe teh tehnologij prihaja do ogroženosti svetovne
kulturne različnosti. Prevladuje izvoz ideologije, vrednot in kulture v smeri od bogatih k revnim.
Ogrožena je kulturna identiteta nerazvitih držav, katerih prebivalstvo je zelo dovzetno za privlačne
podobe bogatega sveta. Posledica rastoče globalne ekonomske enotnosti je tendenca kulturne
konvergence s prevlado ene kulture in enega jezika. Medsebojna obogatitev ljudi na podlagi kulturne
različnosti in izmenjave bi morala prevladati nad opcijo kulturnega redukcionizma.
Pritisk na lokalna gospodarstva

Zaradi vključevanja v mednarodne finančne tokove, mednarodnega sodelovanja in vključevanja v
mednarodne gospodarske organizacije, moči mednarodnega kapitala, ki ga zastopajo velike,
nadnacionalne korporacije, so lokalna, nacionalna in državna gospodarstva izpostavljena velikim
pritiskom. Velike družbe s svojo strategijo svetovne širitve ogrožajo regionalna gospodarstva. Narodna
gospodarstva so se prisiljena odpirati mednarodnemu kapitalu in globalno povezovati. Vloga državnih
inštitucij in regulative se zmanjšuje. Države so se prisiljene umikati iz gospodarskega življenja,
odpravljati državne monopole in sproščati zakonodajo. Ta proces označujemo s pojmom deregulacija.
Slednjemu smo priča na področjih telekomunikacij, energetike in medijev. Po eni strani povečuje
poslovne priložnosti podjetij, po drugi strani odpravlja varovalne mehanizme in jih izpostavlja
mednarodnem konkurenčnem pritisku. Nekatere države v tranziciji so doživele naglo razprodajo
državnega premoženja, divjo privatizacijo in liberalizacijo gospodarstva. Obdobje prehoda je
zaznamovala borba različnih, velikokrat zasebnih interesov, s ciljem prerazporeditve gospodarske in
politične moči skupin in posameznikov.
Tehnološki determinizem

Za širše razumevanje procesa globalizacije in družbenih sprememb ob nastajanju informacijske družbe je
pomembno, kako opredeljujemo vlogo tehnologije v odnosu do ostalih družbenih sil. Pri razlagi
družbenih zakonitosti so priljubljeni determinizmi, pri katerih kompleksne pojave pojasnjujemo s samo
eno vrsto vzrokov. Problem takšnega pristopa je izkrivljen in poenostavljen pogled na realnost. Ravno
zaradi te svoje značilnosti lahko pomenijo deterministični modeli močno ideološko orožje pri
uveljavljanju parcialnih interesov. V povezavi z globalizacijo in nastajanjem informacijske družbe je
uveljavljena teorija tehnološkega determinizma, po kateri se odnosi v družbi spreminjajo predvsem zaradi
vpliva tehnološkega razvoja. Tehnološki napredek naj bi samodejno reševal vse druge politične,
gospodarske in kulturne probleme v družbi. Tehnološki determinizem je priljubljena ideologija
tehnokratov in kapitalistov, ki upravljajo s tehnološkim razvojem predvsem v smislu lastnih koristi. Tezo
potrjuje podatek, po katerem okoli 85% vseh izumov ni nikoli uporabljenih, ker niso ekonomsko
relevantni (Šercar, 2002, str. 1). Po črnem scenariju so bogati in razviti predvsem zainteresirani, da se
sedanje stanje v prihodnosti ne poslabša, revni pa upajo, da jim bosta tehnološki napredek in globalno
vključevanje prinesla več blagostanja. V tem kontekstu lahko razumemo tudi ravnanje držav Evropske
unije, ki kandidatkam za članstvo postavljajo vedno nove pridružitvene pogoje.
Globalni kapitalizem podpira neoliberalistično ideologijo. Neoliberalizem se zavzema za omejitev
socialne države, zmanjševanje vseh oblik družbene solidarnosti, plača zaposlenega posameznika naj bi
bila edini temelj njegovega družbenega položaja, socialnega statusa, zdravstvenega varstva in varstva v
starosti. Učinki neoliberalizma se kažejo v maksimiziranju kapitalističnih dobičkov in povečevanju
družbenih nasprotij. Veča se množica nezaposlenih, brezpravnih in revnih prebivalcev, ki so potisnjeni na
družbeno obrobje in prisiljeni iskati delo na črno. Zaradi ponujenega slabo plačanega in neobdavčenega
dela postajajo predmet še večjega izkoriščanja. Siva ekonomija izpodriva stabilnost nacionalnih
ekonomij, kar povečuje moč korporativnega kapitalizma. Naraščanje socialnih napetosti zmanjšuje
stopnjo politične stabilnosti in družbene enotnosti (Šercar, 2002, str. 20).
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Nova svetovna ureditev

Informacijska družba potrebuje novo svetovno ureditev. Potrebno je na novo opredeliti družbeno funkcijo
brezposelnih in polovično zaposlenih. Možna rešitev je v okviru takoimenovane socialne ekonomije, ki
temelji na prostovoljnem neprofitnem delu za lokalne skupnosti oziroma prostovoljne organizacije. V
ZDA odpade na sektor prostovoljnega dela 6% BDP-ja (Šercar, 2002). Sektor se financira iz donacij in
daril, z oblikovanjem ustrezne zakonodaje lahko prispeva svoj del tudi država. Z ustreznimi subvencijami
bi lahko podprla neprofitne organizacije pri sprejemanju in usposabljanju najrevnejšega prebivalstva.
Socialno ekonomijo je potrebno globalizirati, da se zagotovijo možnosti osnovnega preživetja revnega
svetovnega prebivalstva. Informacijska družba se mora utemeljiti na pravičnem svetovnem redu. Najbolj
kričeča protislovja sodobnega sveta se morajo odpraviti. V okviru obstoječe kapitalistične ureditve tega
najbrž ne bo mogoče doseči. Človeštvo stoji pred enim od največjih izzivov v svoji zgodovini.

2.3.

Tehno-ekonomska paradigma

Tehno-ekonomska paradigma je pomemben koncept, ki nam pomaga razumeti dogajanja ob prehodu v
informacijsko družbo. Z zamenjavo tehno-ekonomske paradigme prihaja do bistvenega povečanja
produktivnosti na vseh gospodarskih področjih, zaradi novih tehnoloških možnosti se odpirajo številne
poslovne priložnosti, ki odpirajo raznolike investicijske priložnosti (Freeman in Perez, 1988, str. 48).
Hitra rast novih industrij povečuje povpraševanje po materialih, komponentah, zmogljivosti distribucije
in delu. Z razširjanjem novih tehnologij relativna cena dela narašča. Za obdobje rasti je torej značilno
uveljavljanje novih tehnologij, povečevanje cene dela in konkuriranje na osnovi novih izdelkov in
proizvodov. Po doseženem vrhu, ko se izteče obdobje širjenja novih tehnologij, prihaja do zmanjšanja
investicij, varčevanja, racionalizacij in konkuriranja na osnovi zmanjševanja stroškov, predvsem dela.
Posledica je povečevanje stopnje nezaposlenosti, gospodarstvo preide v fazo recesije. Sprememba tehnoekonomske paradigme je torej povezana z obdobjem gospodarske rasti in odpiranjem novih trgov, ki
ponujajo nove poslovne priložnosti za podjetja.
Prehod na novo tehnološko paradigmo otežujejo obstoječi vzorci družbenega vedenja in institucionalne
ureditve, ki so prilagojeni zahtevam predhodne paradigme. Po teoriji dolgega vala (Freeman, Clark,
Soete, 1982, str. 66) je gospodarska recesija rezultat neujemanja družbeno-ekonomskega okvira z novo
dinamiko tehno-ekonomske sfere. Nova tehno-ekonomska paradigma je povezana z globoko strukturno
spremembo gospodarstva, ki zahteva ustrezne družbene in politične spremembe s ciljem vzpostavitve
nove družbeno-institucionalne ureditve v okviru katere bo mogoče premostiti vedno večja nesorazmerja
na družbenem, kulturnem, socialnem in ekološkem področju. Popolni razvojni potencial nove tehnoekonomske paradigme se lahko sprosti šele z ustreznimi družbenimi in institucionalnimi
transformacijami.
Nastanek nove tehno-ekonomske paradigme pomeni temeljito preobrazbo gospodarstva in če želijo
posamezna podjetja preživeti, se morajo temu ustrezno prilagoditi. Podjetja, ki se bodo hitro in uspešno
prestrukturirala, bodo izkoristila nove poslovne priložnosti in doživela poslovni razcvet. Podjetja, ki bodo
vztrajala pri starih oblikah poslovanja, bodo izgubljala na konkurenčnosti svojih izdelkov in storitev, trgi
se jim bodo postopoma zapirali in njihovo preživetje bo resno ogroženo. V obdobju prehoda, ko se novi
načini poslovanja šele oblikujejo in potrjujejo, klasični, tradicionalni in preizkušeni načini poslovanja še
vedno prinašajo dobiček. Stari načini poslovanja ne bodo dolgo omogočali doseganja prednosti in
dobičkov. Ko se čas izteče, bo za mnoga podjetja prepozno. Prestrukturiranje poslovanja, uporaba novih
tehnologij in s tem povezano pridobivanje novega znanja ter razvoj novih izdelkov in storitev zahtevajo
veliko časa. Pravočasni prehod na novo tehnološko paradigmo zahteva od podjetij, da popolnoma
reorganizirajo svoje poslovanje. Vzpostavitev nove poslovne infrastrukture je povezana z zamenjavo in
rušenjem obstoječih, morda še vedno uspešnih oblik poslovanja ob negotovem končnem izidu. Zato je
preskok na novo tehno-ekonomsko paradigmo povezan z veliko mero poguma, drznosti in vizije
prihodnosti.
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2.3.1.

Konvergenca industrij

Zaradi intenzivne uporabe informacijskih tehnologij in digitalizacije različnih oblik informacij, ki jih je
možno obdelovati, prikazovati, shranjevati in prenašati na enoten način z uporabo sodobnih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, začenjajo meje med nekaterimi prej neodvisnimi industrijami
postopoma izginjati, različni sektorji pa se začnejo prekrivati.
Slika 2: Prikaz konvergence
Prej samostojne gospodarske dejavnosti se prekrivajo in združujejo.
Telekomunikacije:
- oprema
- storitve
- omrežje
Industrija elektronike:
- komponente
- sistemi
- mikroprocesorji
- naprave

Zabavna elektronika:
- audio naprave
- video naprave
- naprave za domačo
uporabo
- osebni računalnik

Zabavna industrija:
- filmska produkcija
- televizija
- igre
- kabelska televizija
- video kasete

Računalništvo:
- računalniki
- periferne naprave
- programska oprema
- storitve
Založništvo:
- knjige
- revije
- časniki
- on-line vsebine
- zgoščenke

Vir: Boar, 1997
Proces konvergence ustvarja kaotične razmere na trgu, saj začenjajo prej neodvisne panoge med seboj
konkurirati. Z nastankom globalnega trga se močno zaostrijo pogoji poslovanja, saj se poveča pritisk na
podjetja v oziru zniževanja stroškov in povečevanja kvalitete, saj lahko na trgu sodeluje in med seboj
tekmuje več gospodarskih subjektov z vseh koncev sveta. Obseg tekmovanja v okviru iste gospodarske
dejavnosti (horizontalna konkurenca) se je z nastankom globalnega trga močno povečal. Temu je
potrebno prišteti še medpanožno tekmovanje (vertikalna konkurenca), ki ga povzroča učinek
konvergence, in razumeli bomo obseg sprememb, ki se bodo v polni meri izrazile na trgih digitalne
ekonomije. Učinek konvergence povzroča največje pretrese in obsežna prestrukturiranja znotraj
konvergentnih industrij.
Tabela 1: Konvergentne industrije
Značilne konvergentne industrije
Komunikacije

Računalništvo

Informacijske vsebine

komunikacijska oprema
telekomunikacijska omrežja
brezžične storitve
pozivniki
radijsko oddajanje
televizijsko oddajanje
hišne audio/video naprave
kabelski sistemi
univerzalna pristopna omrežja

strojna oprema
programska oprema
storitve
polprevodniška industrija
električne naprave
iskanje/izbiranje vsebin
potrošniška elektronika
senzorji/signalizacija
video igre

časniki
revije
knjige
oglaševanje
komercialne umetnosti
filmska industrija
izposoja video vsebin
glasbena industrija
igre
informacijske storitve
fotografija

Vir: Boar, 1997
Informacijske tehnologije lahko razumemo kot tehnologije, ki jih uporabljamo za izvajanje osnovnih
funkcij nad informacijami v vseh njihovih oblikah (Boar, 1997, str. 28), slika 3.
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Slika 3: Funkcijska veriga informacijskih tehnologij (osnovne funkcije informacijskih tehnologij)
priprava, zbiranje
in predstavitev
informacij

obdelava,
preoblikovanje
informacij

shranjevanje
informacij

prenos in
premikanje
informacij

Različne oblike informacij, ki jih obdelujemo in prenašamo z uporabo informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, so besedilo, zvok, slike, animacije in video. Povezovanje različnih informacijskih oblik
opredeljujemo s pojmom večpredstavnost (multimedija). Informacijsko-komunikacijske tehnologije
lahko opredelimo s funkcijskimi verigami različnih informacijskih oblik, kot kaže slika 4 (Boar, 1997, str.
29).

oblike informacij

Slika 4: Informacijske tehnologije razumemo kot izvajanje osnovnih funkcij nad različnimi
oblikami informacij.
PODATKI

zapis, načrt

človek

papir

pošta

BESEDILO
GRAFIKA

tiskana stran

pisalni stroj,
tisk

papir, platno

tiskovina, risba

VIDEO
ANIMACIJE

ČB televizija

TV studio

celuloidni film

TV oddaja

gramofon,
radio

ojačevalniki

vinilna plošča,
magnetofonski
trak

radio oddaja

ZVOK
GLAS

PRIPRAVA
PRIKAZ
ZBIRANJE

OBDELAVA
TRANSFORMACIJA

SHRANJEVANJE

PRENOS
PREMIKANJE

funkcije informacij

Vir: Boar, 1997
Iz slike je razvidna ločenost funkcijskih verig. Pred pojavom konvergence je imela vsaka informacijska
oblika svojo funkcijsko verigo oziroma različen nabor funkcijskih tehnologij. Z digitalizacijo informacij
lahko vse oblike informacij zapišemo na enak način, kar povzroči, da funkcijske verige združijo. Vse
oblike informacij lahko namreč obdelujemo z v osnovi enakimi tehnologijami za digitalno procesiranje.
Zaradi istega razloga izginjajo ločnice med različnimi tehnologijami za prenos informacij, kot so omrežja
govorne in mobilne telefonije, kabelska omrežja, televizijsko in radijsko oddajanje ter podatkovna
omrežja.
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Slika 5: Sprememba pri obdelavi informacij
Zaradi digitalizacije se nad različnimi oblikami informacij lahko uporabi ista tehnološka funkcija.

oblike informacij

PODATKI

BESEDILO
GRAFIKA
VIDEO
ANIMACIJE

digitalna
priprava,
prikaz in
zbiranje
informacij

digitalna
obdelava

digitalno
shranjevanje

digitalni
signali po
mreži ali
brezžično

ZVOK
GLAS
PRIPRAVA
PRIKAZ
ZBIRANJE

OBDELAVA
TRANSFORMACIJA

SHRANJEVANJE

PRENOS
PREMIKANJE

funkcije informacij

Vir: Boar, 1997
Tekmovalnost na trgu se zaostruje, vedno več je rivalstva med podjetji iz različnih panog, česar pred
pojavom konvergence ni bilo. Pojav lahko razložimo na osnovi zgornjih slik. Ustvarjanje vrednosti in
tekmovalnost sta pred prihodom konvergence potekali v okviru posameznih funkcijskih verig. Različne
industrije so bile razmejene z različnimi oblikami informacij, na katerih je temeljilo njihovo poslovanje.
Po prihodu konvergence se zabriše meja med posameznimi oblikami informacij, pride do združitve
funkcijskih verig in nenadoma se podjetja iz prej ločenih gospodarskih dejavnosti znajdejo na istem trgu.
Pride do 90° zasuka tekmovalnosti, ko se podjetja iz različnih panog neposredno spopadejo za tržni delež.
Lep primer je medsebojna konkurenca telekomunikacijskih operaterjev, kabelskih operaterjev in podjetij
za distribucijo električne energije pri ponudbi dostopa do svetovnega spleta. Digitalizacija informacij je
omogočila nastanek novih izdelkov in storitev, povzročila je velike spremembe v poslovnih vrednostnih
verigah, odprla nova področja trženja in povečala pričakovanja potrošnikov. Širitev vpliva konvergence
je neposredno povezana z uveljavljanjem informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Bolj kot postajajo
le-te dostopne, močnejši postaja učinek konvergence.
Informacijsko-komunikacijske tehnologije so se tako razširile, da so učinki konvergence sprožili velike
premike v gospodarstvu in do skrajnosti zaostrili konkurenčni boj. Razvoj širokopasovnih komunikacij je
s stališča konvergence kritičnega pomena, saj se s povečevanjem razširjenosti informacijskih tehnologij in
vedno večjim obsegom procesiranja informacij povečuje potreba po intenzivni izmenjavi informacij.
Digitalizacija informacij, razširjanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in povečevanje pasovnih
širin komunikacijskih kanalov so osnovni vzrok vseh sprememb, ki jih prinaša nova tehno-ekonomska
paradigma. Zaradi učinkov konvergence se povečuje dostopnost informacij, nastajajo nove oblike
poslovnega sodelovanja, organizacijske strukture postajajo bolj prilagodljive, povečuje se učinkovitost
dela, ki postaja neodvisno od lokacije, krajšajo se odzivni časi, povezovanje partnerjev v vrednostni verigi
postaja pomemben element konkurenčnosti, izboljšuje se kvaliteta odločanja in odnosov s strankami.
Potrošniki zahtevajo nove storitve, ki jih omogoča enotno obvladovanje informacij, ne glede na obliko.
Ideje ustvarjajo denar, zato bo bolj kot kadarkoli nagrajena podjetnost, pripravljenost na tveganje in
zmožnost predvidevanja. Zaradi konvergence opremljenosti in zahtev je dandanes vrednost podjetja
vedno bolj odvisna od sposobnosti, odnosov in idej.
Omenjeni vplivi konvergence imajo globok vpliv na gospodarsko strukturo. Prihaja do prerazporeditve
gospodarskih dejavnosti, ki jih lahko razvrstimo v tri večje skupine (Boar, 1997, str. 47):
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•

•

•

konvegentne industrije: industrije, katerih izdelki in storitve so zasnovani na informacijah. Podjetja v
tej skupini so najbolj izpostavljena učinkom konvergence. Povečanje konkurenčnega pritiska in
prestrukturiranje trga zahtevata velike spremembe v ciljih in načinu poslovanja. Skupino sestavljajo
industrije, obravnavane v tabeli 1: komunikacije, računalniška industrija in proizvodnja
informacijskih vsebin.
sekundarne industrije: poslovanje podjetij v tej skupini v veliki meri ali v celoti temelji na
informacijah. Njihovo ponudbo je možno v veliki meri preoblikovati z uporabo tehnologij
informacijskih dobe. Izdelek ali storitev v tej skupini temelji pretežno na informacijah. Večino
storitev dejavnosti v tej skupini je možno opraviti elektronsko, ker v veliki meri temeljijo na
papirnem poslovanju.
ostale industrije: izdelki in storitve so večinoma fizične narave in jih zaradi tega ne moremo
nadomestiti z izdelki na temelju informacijskih tehnologij. Vseeno je možno doseči številne
izboljšave učinkovitosti poslovanja (trženja, logistike, prodaje, notranjih poslovnih procesov) in
povečati konkurenčnost poslovanja z izrabljanjem tehnologij informacijske dobe.

2.3.2.

Tehnološko prestrukturiranje

Ob velikih tehnoloških iznajdbah prihaja do velike negotovosti in zmede glede prevladujočih načinov
dela in ustvarjanja vrednosti. Nove tehnologije zamenjujejo obstoječe, preizkušene tehnologije zaradi
večjih zmogljivosti, večje kvalitete, nižjih stroškov obratovanja in možnosti za ustvarjanje novih izdelkov
in storitev. Nova tehnologija odpira nove tržne niše in omogoča doseganje večjih dobičkov. To privablja
konkurenco, ki začenja v vedno večjem številu posnemati in uporabljati novo tehnologijo. Dinamične
pojave, ki nastajajo ob tem, najbolje razumemo s stališča tehnološke zamenjave in širitve (Boar, 1997, str.
89). Tehnološka zamenjava je proces, v katerem nova tehnologija izpodriva obstoječo, ker omogoča
doseganje večjega poslovnega učinka. Delež ustvarjene tržne vrednosti in gospodarski pomen novih
tehnologij začneta v procesu širitve naraščati. Razširjanje novih tehnologij je povezano s sprejemljivostjo
trga za izdelke in storitve, ki se z njimi ustvarjajo. Bolj kot se novi izdelki in storitve uveljavljajo na trgu,
večja je privlačnost novih tehnologij, kar spodbudi proces širitve. Nova tehnologija začne izpodrivati
staro, ker le-ta z izdelki in storitvami na trgu ne more več konkurirati. Vlaganje v izboljšave obstoječe
tehnologije lahko upočasni proces širitve, ker se performančni limit le-te dvigne, kar do določene mere
vpliva na izboljšanje konkurenčnosti obstoječe tehnologije. Vlaganje v novo tehnologijo, nabiranje
izkušenj ob njeni uporabi, nove raziskave in inovacije ob predpostavki večjega potencialnega učinka
povzročijo, da nova tehnologija sčasoma popolnoma izpodrine staro. Življenjski cikel tehnologije lahko
najbolje ponazorimo z uporabo S-krivulj (Perez in Soete, 1988, str. 471).
Slika 6: Življenjski ciklus tehnologije in faze vstopanja
FAZA 1
Uvod

FAZA 2
FAZA 3
Zgodnja rast Pozna rast

FAZA 4
Zrelost

Vir: Perez in Soete, 1998
Vsaka tehnologija je omejena v svojih zmožnostih ustvarjanja vrednosti. V povezavi s tem govorimo o
izvedbenem limitu, ki ga določena tehnologija nikoli ne preseže, kljub vlaganju vanjo. Proti koncu
življenjskega cikla tehnologije so potrebna vedno večja vlaganja vanjo, da bi se dosegle vedno manjše
izboljšave njenega učinka. Zaradi tega učinek glede na stroške (stroškovna učinkovitost) pada in sledi
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gibanju S-krivulje (Boar, 1997, str. 89). Tako začenja tehnologija postopoma izgubljati svojo vlogo pri
doseganju konkurenčne prednosti. Nove tehnologije nadvladajo stare z doseganjem višjih izvedbenih
limitov in večjega pomena pri doseganju konkurenčne prednosti.
Tehnološki življenjski cikel razdelimo na različne razvojne stopnje glede na stroške, prednosti,
razširjenost in tržni pomen uporabe nove tehnologije. Poznavanje teh značilnosti in njihovega
spreminjanja je ključnega pomena za snovanje uspešne poslovne strategije, še posebej s stališča vstopanja
v novo tehnologijo. Podjetje lahko z izmenjavo tehnoloških valov zelo veliko pridobi oziroma celo
nepričakovano izgubi svojo ugodno tržno pozicijo, kar lahko potencialno ogrozi njegovo preživetje.
Razumevanje dinamike tehnoloških življenjskih ciklov lahko pomaga pri odpravljanju negotovosti in
razumevanju ozadja kaotičnih razmer, ki nastanejo ob prehodu v novo tehno-ekonomsko paradigmo. V
pogojih digitalne ekonomije, ki temelji na znanju in tehnoloških, tržnih, poslovnih ter organizacijskih
inovacijah, je odkrivanje novih tehnoloških sposobnosti eden od osnovnih virov zagotavljanja
konkurenčne prednosti. Zaradi tega pričakujemo vedno hitrejše izmenjavanje tehnologij, ki bo v čedalje
večji meri destabiliziralo pogoje poslovanja. Pojasnimo značilnosti posameznih razvojnih stopenj (Bučar,
2001, str. 124), ki so prikazane na sliki 6:
1. faza: Obdobje uvedbe zaznamujejo visoke cene novih izdelkov in storitev, ki so večinoma
namenjeni ozkim segmentom specializiranih uporabnikov s posebnimi potrebami. Za
razvojnike, inženirje, delavce, distributerje in potrošnike je to faza spoznavanja in učenja. Velik
pomen v tem obdobju imajo znanje in lokacijske prednosti. Manjši poudarek je na investicijah
in izkušnjah. Pričetki komercializacije nove tehnologije.
2. faza: Za fazo zgodnje rasti je značilno hitro širjenje in veliko tehnoloških izboljšav na izdelkih in
postopkih. Izkušnje so vedno bolj zaželjene, uporablja se več infrastrukture, pomen znanja je
nekoliko nižji kot v predhodni fazi. Povečuje se obseg naložb, saj prinašajo dobre donose in
zelo vplivajo na povečevanje vrednosti izdelkov.
3. faza: V obdobju pozne rasti se razmere stabilizirajo, znanje, povezano z novo tehnologijo, je
osvojeno, večji poudarek je na managerskih sposobnostih, naložbe so usmerjene v
zagotavljanje ekonomij obsega in izboljševanje procesov. Ob osnovnih naložbah v tehnologijo
obstajajo številne manjše, razdrobljene naložbe v dopolnjujoče in dodatne dejavnosti.
4. faza: V fazi zrelosti se tehnologija približuje svojim omejitvam. Tehnološki postopki in izdelki so
standardizirani, izboljšave so redke. Znanje je standardizirano in vgrajeno v izdelke in opremo.
Zahteve po potrebni usposobljenosti so jasno določene. Naložbe prinašajo majhno povečevanje
vrednosti za potrošnika, njihova donosnost zato pada. Poslovna politika se usmeri k zniževanju
stroškov, saj so možnosti razvoja in izboljšav omejene.
V okolju lahko pride do močnega odpora in nasprotovanja tehnološkim spremembam. V veliki meri je
vzrok odpora obseg naložb v obstoječo tehnologijo, ki bi s tem izgubile vrednost. Zato je zanimivo, da
lahko v tehnološko razvitejših okoljih pričakujemo večji odpor proti uvajanju novih tehnologij. Preskok
na novo tehnologijo je zato priložnost za manj razvita okoja, ki niso obremenjena z zapuščino preteklosti
in se novim tehnologijam lahko uspešneje prilagodijo. Seveda mora biti absorbcijska sposobnost takega
okolja dovolj velika, da je sploh sposobno asimilirati nove tehnološke rešitve. Velik pomen pri tem ima
izobrazbena struktura prebivalstva, na razpolago mora biti zadostna količina ustrezno usposobljenih
kadrov. Uspešnost uveljavljanja novih tehnologij je odvisna od razpoložljive infrastrukture, ki omogoča
izkoriščanje tehnologije. Lokacijske prednosti ali ovire so zato pomembna sestavina pri opredeljevanju
vstopnih stroškov. Dinamika naštetih stroškovnih skupin skozi tehnološki življenjski cikel močno vpliva
na pogoje vstopa v novo tehnologijo v različnih obdobjih tehnološkega razvoja (slika 7). Pomen in obseg
posameznih stroškov se razlikujeta zaradi spreminjanja tehnologije med procesom širitve, tako po obsegu
kot po sestavi.
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Slika 7: Razlike v komponentah stroškov vstopa med štirimi fazami tehnološkega ciklusa
Obseg potrebnih fiksnih investicij

Raven potrebnih lokacijskih prednosti

1
2
3
4 FAZA
Obseg potrebnega znanstveno
tehnološkega znanja

1

2

3

1

2

3

4

FAZA

Obseg potrebnih izkušenj in sposobnosti

4 FAZA

1

2

3

4

FAZA

Vir: Perez in Soete, 1988
Spreminjajoča se struktura stroškov opredeljuje najprimernejši trenutek za vstop v novo tehnologijo. Kot
najprimernejši za vstop se izkažeta začetna faza (1. faza) in faza zrelosti (4. faza) (Perez in Soete, 1988,
str. 471). Prva faza ne zahteva velikih investicijskih strošov in izkušenj, ampak veliko znanstvenotehnološkega znanja in ustrezne lokacijske prednosti. Zaželene so tudi neposredne subvencije. V četrti
fazi je potrebno za tehnologijo nameniti veliko sredstev, tehnologija se je na trgu že uveljavila, zato je
sorazmerno varnejša. Njena donosnost je odvisna od števila drugih podjetij, ki so se že odločila za uvedbo
tehnologije. Vstop v fazi zrelosti je pozen, saj mora podjetje odpraviti tehnološko zaostajanje za
konkurenti. Kljub visoki naložbi si zaradi precejšnje razširjenosti tehnologije ne bo zagotovilo bistvene
konkurenčne prednosti, temveč le osnovo za preživetje. Standardizirano tehnologijo v fazi zrelosti lahko
hitro zamenja nova, ki bo omogočila ustvarjanje konkurenčnejših izdelkov in storitev, zaradi tega lahko
investicije v fazi zrelosti hitro izgubijo vrednost.

zmogljivost

Slika 8: Ekonomski napredek je odvisen od uveljavljanja naprednih tehnologij

nova tehnologija
(napadalec)
stara tehnologija
(branilec)

čas/investicija

Vir: Boar, 1997
Povečanje tehnoloških zmogljivosti omogoča izvajanje zahtevnejših raziskovalnih metod, kar zaradi
učinka pozitivne povratne zanke vpliva na vedno hitrejše odkrivanje novih tehnologij. V določenem
trenutku se lahko pojavlja več konkurenčnih tehnologij. Problem izbire najprimernejšega trenutka za
vstop v novo tehnologijo postane zaradi tega še bolj zapleten, saj lahko podjetje zaradi prepogostega
menjavanja tehnologij v določenem obdobju izgubi več, kot če bi vztrajalo pri obstoječi tehnologiji.
Oglejmo si to na primeru, slika 9.
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Slika 9: Hitro menjavanje tehnologij (pogosto prehajanje med S-krivuljami) lahko povzroči
neugodne učinke.

D

največja
prednost

položaj po
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B
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skok 2

položaj brez
menjave tehnologije

C

skok 1
položaj po dveh prehodih
(pogosta menjava tehnologij)
dT

čas/investicija

Vir: Boar, 1997
Prehod na novo tehnološko paradigmo je vedno povezan s tveganji, ki nastopajo v različnih oblikah.
Zaostajajnje pri prisvajanju nove tehnologije ima lahko za posledico nevarno tehnološko zaostajanje in
inferiornost. S prehitrim vstopanjem v novo tehnologijo lahko podjetje po nepotrebnem zapravi
dragocene vire in čas za pridobitve, ki na trgu ne bodo imele želenega učinka. Zaradi različnega
razumevanja nujnosti in tveganj, ki jih prinašajo spremembe, podjetja privzemajo nove tehnološke rešitve
in inovacije v različnih obdobjih življenjskega cikla tehnologije. Časovno porazdelitev uvajanja
tehnoloških inovacij prikazuje slika 10.
Slika 10: Časovna porazdelitev uvajanja tehnoloških inovacij

2,5 %
inovatorji

13,5 %
zgodnji uvajalci

X − 2σ

34 %
zgodnja večina

X −σ

34 %
pozna večina

X

16 %
zamudniki

X +σ

Čas

Vir: Rogers, 1962
Porazdelitvena krivulja kaže, da se večina za uvajanje novih tehnoloških rešitev odloči v sredini obdobja
tehnološke širitve. Zgornja slika nakazuje, da je pozno vstopanje v novo tehnološko paradigmo povezano
z resnim poslovnim tveganjem, saj je večina že vpeljala napredne tehnološke rešitve, ki jim zagotavljajo
boljši tržni položaj (Porter in Millar, 1985, str. 160). Mlade, obetavne tehnologije praviloma vzbudijo
prevelika pričakovanja. Nujno je, da se tovrstna pričakovanja čez čas razblinijo in prilagodijo dejanski
vrednosti tehnologije. Prebujanje je marsikdaj povezano z razočaranji, izgubami in izgubo zaupanja v
vrednost tehnologije. Čez čas, ko se tehnologija začne potrjevati, začnejo pričakovanja oziroma
priljubljenost določene tehnologije spet naraščati. Priporočljivo je počakati, da prvi val navdušenja mine
in se glede možnosti vstopa v novo tehnologijo odločati šele po streznitvi. Na sliki 11 je prikazan model
prevelikih pričakovanj po Gartnerju (Linden, 1999, str. 12).
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vidnost

Slika 11: Model prevelikih pričakovanj

Tehnološki
sprožilec

Vrh prevelikih
pričakovanj

Streznitev

Razjasnitev

Donosnost

čas

Vir: Linden, 1999
Model prikazuje napredovanje tehnologije od začetnega vala navdušenja skozi streznitve zaradi napačne
uporabe tehnologije in njene nezrelosti do končnega razumevanja njene prave vrednosti. Gartner Group
svetuje (Linden, 1999, str. 12) previdnost glede (pre)zgodnjega vstopanja v mlado tehnologijo. Podjetja
naj se za to odločajo le v primerih, ko ima nova tehnologija velik vpliv na njihovo osnovno poslovno
dejavnost, sicer naj raje počakajo, da to storijo drugi. Pri strateško pomembnih tehnologijah je potrebno
biti med prvimi, saj je ustrezna tehnološka pristojnost pogoj za ustvarjanje konkurenčne prednosti na trgu.
Uvajanje vsake nove tehnologije potrebuje svoj čas za spoznavanje, preizkušanje in učenje, zato je
priporočljivo pri strateških tehnologijah čimprej začeti. Konkurenca ne miruje; ko bo začela tekmovati z
novo tehnologijo, bo za dohitevanje lahko že prepozno. Vsako zamujanje pri strateško pomembnih
tehnologijah, ki se nanašajo na osnovno dejavnost podjetja, lahko povzroči visoka tveganja. V kontekstu
vstopanja v tehno-ekonomsko paradigmo digitalne ekonomije ni vprašanje, ali bo imela informacijska
tehnologija pomemben vpliv na konkurenčen položaj podjetja, temveč kdaj in kje bo ta vpliv očiten
(Porter in Millar, 1985, str. 160). Nestabilnim razmeram navkljub bodo podjetja, ki ustrezno vrednotijo
vpliv informacijskih tehnologij, dogajanje ob prehodu v digitalno ekonomijo povsem nadzirala.

2.3.3.

Sprememba poslovne paradigme

Globalna konkurenca, mednarodni gospodarski tokovi in možnosti informacijskih tehnologij vplivajo na
nastanek novih oblik poslovanja in poslovnih doktrin. Vendar pa tudi najboljša tehnologija ne more
odpraviti pomanjkljivosti zastarelega razmišljanja. Razumevanje nove poslovne paradigme, ki zahteva
fundamentalne spremembe na vseh ravneh poslovanja in reorganizacijo poslovnih procesov v smislu
povečanja učinkovitosti, je osnovni pogoj za uspešno uvedbo informacijskih tehnologij v poslovanje. Na
žalost veliko managerjev razmišlja v oziru informacijske podpore obstoječim oddelkom in procesom v
organizaciji. Kljub visokim investicijam v informacijsko tehnologijo je le-ta pogosto napačno
uporabljena. Običajno povezujemo obseg avtomatizacije proizvodnje s sorazmernim dvigom
produktivnosti, kot kaže slika 12.
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Produktivnost
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Slika 12: Zmotno prepričanje, da višja stopnja avtomatizacije pomeni povečanje produktivnosti
10
20
30
40
50
10

20

Avtomatizacija

30
40
50
(% avtomatiziranih korakov pri sestavljanju)

Vir: Martin, 1997
Študija MIT (Martin, 1997, str. 279) kaže na popolnoma drugačno sliko. Primerjava med ameriškimi in
evropskimi proizvajalci znotraj avtomobilske industrije kaže, da med stopnjo avtomatizacije in
produktivnostjo ni odvisnosti. Povečanje stopnje avtomatizacije proizvodnje ne pomeni sorazmernega
dviga produktivnosti, slika 13.
Slika 13: Korelacija med avtomatizacijo in produktivnostjo pri proizvajalcih avtomobilov
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Vir: Martin, 1997
Zanimiva je primerjava z japonskimi proizvajalci avtomobilov. Japonska podjetja so pred uvedbo
avtomatizacije prenovila proizvodni proces v skladu z načeli "vitke" proizvodnje (ang. lean
manufacturing) in dosegla bistveno višje ravni produktivnosti kot ameriška in evropska podjetja. Prikazan
primer najbolje ilustrira pomen globokega razumevanja sprememb, ki jih prinaša prihod informacijske
tehno-ekonomske paradigme. Nekatere najbolj značilne povzema tabela 2.
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Tabela 2: Sprememba tehno-ekonomske paradigme
“Fordistična” (stara)

Informacijsko-komunikacijsko tehnološka (nova)

energetsko intenzivna
standardizirana
razmeroma stabilen niz proizvodov
avtomatizacija
samostojno podjetje
hierarhične strukture
oddelki
proizvod s storitvijo
centralizacija

informacijsko intenzivna
prilagodljiva (customized)
hitre spremembe v nizu proizvodov
sistematizacija
omrežne povezave (networking)
ravne horizontalne strukture
integriranost
storitev s proizvodom
informiranost in znanje razpršeno
(distributed intelligence)
večvrstno znanje (multi-skilling)
državna koordinacija informacij in regulativa, “vizija”

specializirano znanje
državna lastnina, nadzor in načrtovanje

Vir: Freeman, 1993, str. 22
Poglavitne značilnosti, ki jih nova tehno-ekonomska paradigma uvaja v poslovanje, so (Bučar, 2001, str.
136):
• hitrost: Bliskovit razvoj informacijskih tehnologij (mikroprocesorji, spominski čipi, pomnilniški
mediji), hitro povečevanje njihovih zmogljivosti, širok obseg njihovega uvajanja v gospodarstvu in v
širši družbi pospešujejo dinamiko poslovanja. Zaradi pritiskov trga in konkurence morajo podjetja
pospešeno uvajati informacijske tehnologije in iskati inovativne načine njene uporabe tako, da bodo
skrajšala čas razvoja novih izdelkov in storitev, podprla hitro spreminjanje njihovih značilnosti in
neprestano izboljševala funkcionalnost, oblikovanje in kakovost proizvodov ob stalnem
zmanjševanju stroškov.
• fleksibilnost: Medsebojno povezani računalniško vodeni stroji oziroma druge avtomatizirane enote
omogočajo hitro spreminjanje serij proizvodov z najmanjšimi stroški. Čas čakanja med posameznimi
proizvodnimi fazami se zmanjšuje, kar ima za posledico bolj hitro in tekoče odvijanje proizvodnega
procesa. Fleksibilnost v proizvodnji omogoča ekonomično proizvodnjo manjših serij s sprotnim
prilagajanjem delovnih orodij. Velikoserijska proizvodnja ni več ekonomska nujnost, kar zmanjšuje
prednosti, ki so jih zaradi izkoriščanja ekonomij obsega imela velika podjetja. Najpomembnejši vidik
fleksibilne proizvodnje je, da se podjetje z računalniško podprtimi delovnimi procesi in proizvodnimi
sredstvi hitro prilagaja razmeram na trgu in spremembam v povpraševanju.
• ekonomije obsega: informacijske tehnologije delujejo diferencirano na različne vrste ekonomij
obsega. Osnovni vir ekonomij obsega so stroški prilagajanja proizvodnje ob menjavi različnih vrst
izdelkov. Proizvajanje velikih serij homogenih izdelkov je tako postal osnovni način zniževanja
stroškov na enoto proizvoda. Z uvedbo fleksibilne proizvodnje postajajo stroški prilagajanja
proizvodnje sprejemljivi, zato se velikost proizvodnje, ki je potrebna za doseganje ekonomij obsega
začne spreminjati. Pričakovali bi, da z informatizacijo proizvodnje spremembe ekonomij obsega
potekajo dokaj premočrtno v smeri zmanjševanja potrebnega obsega proizvodnje za njihovo
doseganje. Vendar se na različnih dimenzijah ekonomij obsega pokažejo različni rezultati, tabela 3.
Tabela 3: Spremembe ekonomij obsega
dimenzije obsega
majhne serije
velike serije
kontinuirani procesi

proizvod
M
statične
rastoče
rastoče

obrat

S
statične
padajoče
padajoče

M
statične
rastoče
rastoče

S
naraščajoče
padajoče
padajoče

podjetje
M
statične
rastoče
rastoče

S
naraščajoče
nejasne
nejasne

M: mašinofaktura; S: sistemofaktura

Vir: Kaplinsky, 1989, str. 31
Po pričakovanju se je pri velikih serijah in kontinuiranih procesih na ravni proizvoda obseg
optimalne proizvodne zmogljivosti zmanjšal. Prevelika različnost proizvodov lahko vodi v kronično
neizkoriščenost proizvodnih zmogljivosti ozko specializiranih proizvodnih enot. Fleksibilni
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•

računalniško podprti in dragi sistemi zahtevajo sorazmerno velik skupni obseg proizvodnje za
ekonomsko učinkovito obratovanje. Zaradi povečane raznolikosti proizvodov in boljšega izkoristka
zelo produktivnih specializiranih, računalniško podprtih proizvodnih sistemov moramo ustrezno
razširiti obseg proizvodnje, da dosežemo sprejemljive stroške na enoto proizvoda. Uvajanje
informacijskih tehnologij v velika podjetja povečuje njihovo prilagodljivost, ker je maloserijska
proizvodnja ob velikem skupnem obsegu proizvodnje cenovno konkurenčna ponudbi malih podjetij.
Velika podjetja s tem pridobijo temeljno konkurenčno prednost malih podjetij, saj se lahko
učinkovito prilagajajo povpraševanju po večjem številu diferenciranih izdelkov.
omrežno povezovanje: Računalniška omrežja s svojo sposobnostjo trenutnega prenosa informacij
povezujejo svet bolj kot katerakoli tehnologija v človeški zgodovini in ustvarjajo novo planetarno
zavest medsebojnega sodelovanja, povezovanja, pripadnosti in enosti. Medsebojno sporazumevanje,
ki ga omogočajo globalna komunikacijska omrežja, ima odločilno vlogo pri premoščanju vseh vrst
razlik, nesporazumov in sporov, zato pomeni velik prispevek k svetovnemu miru. Omrežno
povezovanje je zelo pomembno s stališča gospodarskega razvoja in izmenjave, znanstvenoraziskovalne dejavnosti in poslovnega sodelovanja. Nove ideje, ki nastajajo na podlagi povezav med
specifičnimi sektorji in različnimi znanstvenimi disciplinami z interaktivnim sodelovanjem, ki ga
omogoča omrežno povezovanje, so osnova sistemskega inoviranja, znanstvenega razvoja in
gospodarskega napredka (Imai, Baba, 1991, str 389). S stališča nove poslovne paradigme so
pomembne tri razsežnosti omrežnega povezovanja (Bučar, 2001, str. 145):
- med kupci in ponudniki,
- med raziskavami, razvojem, trženjem in proizvodnjo,
- med fizičnim izdelkom, programsko podporo in storitvijo.
Omrežno povezovanje omogoča večjo prilagodljivost v strukturi proizvodov in storitev, znižanje
stroškov poslovanja ob doseganju boljših poslovnih rezultatov ter dinamično sestavljanje
pristojnosti, ki so potrebne za izpeljavo najzahtevnejših poslovnih projektov.

Organizacija poslovanja

Vedno bolj se kaže potreba, da se od tradicionalne funkcijske organiziranosti, ki temelji na vertikalni
hierarhični ureditvi in fragmentaciji nalog, organiziranost poslovanja bolj prilagodi tekočemu, hitremu in
stroškovno učinkovitemu izvajanju poslovnih tokov, ki prinašajo vrednost končnemu uporabniku.
Posledica je uveljavljanje organizacijske strukture, za katero je značilna horizontalna zasnova združevanja
in povezovanja. Potrebne spremembe v poslovni organiziranosti povzročajo dramatične spremembe v
zahtevanem profilu znanj delovne sile z velikim vplivom na kadrovsko zasedbo in odnosov na vseh
ravneh poslovne organizacije. Uvajanje novih tehnologij povzroča konflikt z zastarelimi organizacijskimi
strukturami, katerega posledica je lahko padec produktivnosti in večanje nezaposlenosti. Problemi lahko
hitro prerastejo okvir podjetja in odprejo širša socialna, ekonomska in politična vprašanja, s katerimi se
mora spopasti celotna družba.
Razvoj storitvenih dejavnosti

S prihodom nove paradigme postaja prodaja izdelkov zgolj dopolnitev v okviru celovite ponudbe storitev.
S ponudbo različnih storitev želijo podjetja povečati zvestobo kupcev in jih vezati v dolgoročno razmerje
z namenom celovitega izpolnjevanja njihovih potreb. V ospredje prihaja ponudba storitev, ki širijo znanje
o izdelku, povečujejo možnosti njegove uporabe in ugodno vplivajo na življenjsko kvaliteto potrošnikov.
Ponudba storitev, ki pomenijo veliko vrednost za potrošnika, postaja jedro konkurenčnega boja. Težišče
poslovanja se tako nagiba na stran storitvenih dejavnosti, kar ima velik vpliv na strukturo
(ne)zaposlenosti.
Zaposlovanje

Z uvajanjem tehnološko dovršenih proizvodnih sistemov se zmanjšuje potreba po manj kvalificiranih
delavcih, povečuje pa potreba po visoko izobraženi in tehnološko usposobljeni, zato tudi dražji, delovni
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sili. Zaradi hitrega razvoja in neprestanih sprememb na področju tehnologije je potrebno veliko investirati
v dodatno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Stroški delovne sile se zato ne zmanjšujejo
proporcionalno z zmanjševanjem števila zaposlenih. Nove tehnologije zmanjšujejo količino delovnega
časa, potrebnega za enoto proizvoda. Nekatere industrije in procesi dosegajo skokovito povečanje
produktivnosti dela. Prihaja do nesorazmerja med rastjo proizvodnje in rasti povpraševanja in posledično
do zapiranja delovnih mest v tradicionalnih panogah. Večja stopnja avtomatizacije delovnih postopkov
zmanjšuje obseg rutinskih opravil in s tem odpravlja potrebo po zaposlovanju nižje kvalificirane delovne
sile. Vendar je potrebno omeniti, da se pojavlja tudi nasprotni trend: računalniško vodeni postopki
omogočajo poenostavljanje delovnih postopkov, zato se za njihov nadzor lahko zaposli manj
kvalificirana, cenejša delovna sila. Zahteve po usposobljenosti delovne sile se zmanjšajo, saj velik del
odločanja in izvajanja prevzema računalniška tehnologija2. Obvladovanje informacijskih tehnologij in
novih poslovnih procesov zahteva ljudi z višjo kvalifikacijo in širokim znanjem na številnih področjih3.
Po eni strani smo priča zmanjševanju zahtevnosti in števila delovnih mest, ki zahtevajo nizko
kvalificirano delovno silo, po drugi strani zaradi obvladovanja tehnološko intenzivnih poslovnih procesov
naraščajo potrebe po visoko kvalificirani delovni sili s širokim znanjem. Slika 14 povzema ugotovitve
ankete o vplivu informacijskih tehnologij na slovenska podjetja.
Slika 14: Vpliv uvajanja informacijskih tehnologij na organizacijo in strukturo zaposlovanja
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Vir: Bučar, 2001, str. 181
Strukturna nezaposlenost

Novi informacijsko podprti tehnološki postopki ustvarjajo nove zaposlitvene možnosti. Nova delovna
mesta se odpirajo pretežno v storitvenih dejavnostih, zapirajo se mesta v proizvodnih dejavnostih. V
Sloveniji je delež zaposlenih v storitveni dejavnosti v letih 1990-1996 narastel z 42,2 odstotka na 52,4
odstotka (Stare, 1999, str. 99). Nova delovna mesta zahtevajo drugačna znanja in strukturo
usposobljenosti kot delovna mesta, ki se zapirajo v tradicionalnih panogah. S tem se povečujejo razlike
med izobrazbeno strukturo delovne sile in strukturo zahtevane usposobljenosti (Soete, 1995, str. 251).
Izgube delovnih mest v tradicionalnih panogah se le deloma nadomeščajo z odpiranjem novih delovnih
mest. Zaradi visoke tehnološke in poslovne intenzivnosti novih delovnih mest ob pretežno nizki
izobrazbeni ravni nezaposlene delovne sile prihaja do strukturne nezaposlenosti, z omejenimi možnostmi
prekvalifikacije delovne sile.

2
3

Deskilling – zmanjšanje zahtevnosti delovnih mest zaradi uvedbe sodobnih tehnologij
Multiskilling - povečanje zahtevnosti delovnih mest zaradi uvedbe sodobnih tehnologij
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2.4.

Elektronsko poslovanje kot nova poslovna paradigma

Elektronsko poslovanje je nova poslovna paradigma, ki managerjem in razvijalcem ponuja vrsto
upravljalskih, organizacijskih, tehničnih, poslovnih, kulturnih, strateških in kadrovskih izhodišč, ki lahko
podjetjem pomagajo pri izboljšanju poslovnih rezultatov, celostni prenovi poslovanja, minimiziranju
poslovnega tveganja, povečevanju konkurenčne prednosti in izbiri najbolj obetavne smeri razvoja.
Elektronsko poslovanje je zato najbolje razumeti kot strateško iniciativo transformacije podjetja in vseh
njegovih elementov (Volovšek, 2000, str. 201).
Elektronsko poslovanje lahko razumemo tudi drugače (povzeto po Jerman Blažič, 2001, str. 8):
• elektronsko poslovanje je po mnenju Evropske komisije katerakoli oblika poslovanja, pri katerem
stranke delujejo elektronsko, namesto da bi delovale fizično oziroma da bi bile v neposrednem
fizičnem stiku.
• po opredelitvi Electronic Commerce Association je elektronsko poslovanje kakršnakoli oblika
poslovne ali administrativne transakcije oziroma izmenjave informacij z uporabo katerekoli
informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Navedeni definiciji se enostransko omejujeta na tehnični vidik elektronskega poslovanja, ki je še najmanj
sporen. Tehnološka posodobitev podjetja brez sprememb na drugih poslovnih področjih ne bo prinesla
željenih rezultatov, omenjeni definiciji elektronskega poslovanja sta s tega vidika pomanjkljivi.
Po Gartnerju (Drobik, 1999, str. 1) je elektronsko poslovanje "neprestano izboljševanje ponudbe
vrednosti in položaja v vrednostni verigi na temelju digitalne tehnologije in uporabe interneta kot
osnovnega komunikacijskega kanala." S povečevanjem ponudbe vrednosti so povezani vsi vidiki
poslovanja, kot so: strateško planiranje poslovanja, vzpostavitev prilagodljivih organizacijskih in
upravljalskih struktur, reorganizacija poslovnih procesov, spremembe v kulturi podjetja in predvsem
zadovoljstvo kupcev kot največji cilj poslovanja. Izboljšanje položaja v vrednostni verigi je odvisno od
kvalitete poslovnega povezovanja in iskanja čim ugodnejših razmerij do drugih udeležencev v vrednostni
verigi. Zgornja definicija torej izpostavlja poslovanje na temelju uporabe digitalnih (elektronskih)
sredstev, v katerem so v središču pozornosti kupci in povezovanje s poslovnimi partnerji v smislu
doseganja čim večje vrednosti za kupce, zaposlene in lastnike podjetja. Internet kot osnovni
komunikacijski kanal zagotavlja hitro razširjanje informacij in transparentnost poslovnih procesov.
Zadovoljni kupci

Kupec je dominanten člen v vrednostni verigi, ker je zaradi uporabe informacijske tehnologije bolj
ozaveščen, ima več informacij o ponudbi in cenah konkurenčnih podjetij in zaradi tega večjo možnost
izbire. Postopek nakupovanja postaja nenaporen, kupec lahko enostavno primerja ponudbe različnih
podjetij. Izbere tisto podjetje, katerega ponudba mu najbolj ustreza in je najbolj prilagojena njegovim
potrebam. Potrošniki se izogibajo podjetjem, s katerimi je naporno poslovati zaradi dolgih odzivnih časov
pri izpolnjevanju naročil ali neprilagodljivosti ponudbe. Proces prodaje upočasnjujejo posredniki med
kupci in proizvajalci. Podjetja morajo zato vzpostaviti neposreden stik s kupci in jim omogočiti, da sami
opravijo čim več aktivnosti, ki so povezane z nakupom po načelu samopostrežbe.
Povezovanje izdelkov in storitev

Kupci pričakujejo celovite rešitve svojih problemov in svetovanje pri možnih načinih uporabe.
Nepovezana, neusklajena in enostranska ponudba izdelkov in storitev lahko kupcu povzroči dodatne
sitnosti in stroške, ker bo moral za dokončno zadovoljitev svojih potreb vložiti več časa in napora. S
celovito ponudbo morajo podjetja kupcu ponuditi veliko praktične vrednosti v obliki dodatnega
svetovanja, različnih ugodnosti, dodatnih storitev in boljše postrežbe. S ponudbo celovitih rešitev ima
podjetje več koristi, saj kupcu proda več izdelkov in s tem poveča prihodek na posameznega kupca.
Ponudba široke palete izdelkov in storitev na enem mestu povečuje lojalnost kupcev, nakupovanje je
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lažje, večja izbira pomeni višji obseg prodaje, tudi zaradi povečanja števila nenačrtovanih nakupov.
Danes je na trgu mogoče izbirati med velikim številom izdelkov sorodne vrste in podobne kakovosti.
Kupec je soočen s problemom izbire med številnimi možnostmi, ki se mu ponujajo. Odločanje je za
kupca lažje v okviru izbire celovitih rešitev, zato se z uvajanjem celovitih, povezanih rešitev povečujejo
možnosti prodaje.
Vidnost poslovnih procesov

Vidnost poslovnih procesov pomeni, da so kupcem v vsakem trenutku na voljo informacije o veljavnih
cenah, razpoložljivosti izdelkov, statusu naročil, poteku servisiranja, dobavnih rokih in drugih poslovnih
dogodkih. Poslovni procesi in sistemi morajo biti zasnovani tako, da so interne operacije čim bolj vidne. S
povečevanjem vidnosti poslovnih procesov naraščata zaupanje strank in posledično tudi povpraševanje
po izdelkih in storitvah.
Prenova poslovanja

Pri uvajanju elektronskega poslovanja lahko preveliko vztrajanje pri posodabljanju obstoječih poslovnih
procesov, postopkov in aplikacij onemogoči doseganje željenih poslovnih učinkov. Tradicionalni
poslovni procesi so utemeljeni na preživelih poslovnih, organizacijskih in upravljalskih izhodiščih, ki
ovirajo uvajanje elektronskega poslovanja. Prehod na elektronsko poslovanje zahteva temeljne
spremembe pri oblikovanju poslovnih izhodišč, snovanju poslovne strategije in izdelavi poslovnega
modela ob upoštevanju možnosti novih tehnologij v smislu ponudbe čim večje vrednosti za kupca.
Seveda to ne pomeni, da je potrebno zavreči vse pretekle, preizkušene poslovne rešitve. Prilagajanje
obstoječih poslovnih procesov lahko v določenih primerih prinese dobre rezultate. Uspeh v elektronskem
poslovanju je odvisen od poslovnega poguma, potrebnega za oblikovanje inovativnih in včasih tudi
nepreizkušenih poslovnih modelov, ki zagotavljajo zadovoljstvo kupcev ter hitro odzivnost na
spremembe trga. Dediščina preteklosti v obliki obstoječih tehnologij, organizacijskih in upravljalskih
struktur ter predvsem miselnih vzorcev je lahko pretežka, da bi podjetje redefiniralo svoj poslovni proces.
Zaradi večplastnosti uvajanja elektronskega poslovanja je lahko odpor posameznih struktur v podjetju
tako velik, da je nadaljnji razvoj onemogočen. V takem primeru je najbolje ustanoviti hčerinsko podjetje,
neobremenjeno z dediščino preteklosti in mu nuditi vso potrebno podporo pri vpeljavi novih, elektronskih
poslovnih modelov.
Pri elektronskem poslovanju je v ospredju učinkovitost poslovnih dejavnosti v smislu povečevanja
kvalitete, zanesljivosti, krajšanja odzivnega časa, zmanjševanja stroškov in čim boljšega izkoristka
obstoječe tehnologije. Elektronsko poslovanje se tako osredotoča na tri pomembne vidike:
• zunanja učinkovitost poslovanja, ki se nanaša na odnose s strankami, poslovnimi partnerji in
poslovnim okoljem,
• učinkovitost notranje strukture in dejavnosti podjetja,
• povezovanje na nivoju organizacijske strukture, procesov in aplikacij v smislu zagotavljanja "enotne
točke interakcije".
Preprečevanje podvajanja poslovnih aktivnosti in podatkov, zmanjšanje verjetnosti nastanka napak v
poslovnem procesu pomembno prispevajo k povečanju notranje in zunanje učinkovitosti poslovanja.
Prihodnost elektronskega poslovanja

Nekateri analitiki ocenjujejo, da bo širitev elektronskega poslovanja dokončana v nekaj letih. Ko se to
zgodi, se ne bo več govorilo o elektronskem poslovanju, ker bo vse poslovanje elektronsko. Z
razširjenostjo se v čedalje večji meri uveljavljajo prednosti elektronskega poslovanja nad tradicionalnim.
Izginjanje tradicionalnih poslovnih oblik je nujnost, ker bodo tradicionalna podjetja zaradi inferiornosti
izdelkov in storitev, večjih stroškov poslovanja in neprilagodljivosti tržnim zahtevam izgubljala prihodke
od prodaje. Pričakovati je, da se bodo tradicionalne oblike poslovanja ohranile le v redkih, zelo
specifičnih tržnih segmentih ali v protekcionističnih okoljih.
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vidnost e-poslovanja

Slika 15: Razvoj elektronskega poslovanja
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2.4.1.

Spremembe v pogojih poslovanja

Razvoj tehnologije in pričakovanja potrošnikov se lahko zasukajo v povsem nepričakovano smer in hitro
vzpostavijo nove pogoje poslovanja. Uveljavljajo se nove definicije vrednosti na trgu (Kalakota, 1999,
str. 4):
• hitrost: Storitev ni nikoli prehitra. Odziv mora biti trenuten, primeren in prilagodljiv;
• priročnost: Kupci želijo učinkovitost pri dobavi blaga in storitev;
• poosebljenje: Kupci želijo biti obravnavani kot posamezniki, ne kot del množice. Ponudba podjetij se
mora v čim večji meri približevati potrebam posameznih kupcev;
• cena: Najbolje uspevajo podjetja, ki za ugodno ceno punujajo edinstvene izdelke in storitve. Z
uporabo novih tehnologij je potrebno ustvarjati novo vrednost za kupca, npr. izboljševati proizvode,
nižati cene in večati kvaliteto storitev.
Hitro odkrivanje novih tržnih niš ali celo novih poslovnih področij, iskanje novih poslovnih modelov in
prefinjena uporaba informacijskih tehnologij predstavljajo pogoj za doseganje primerjalne prednosti, ki jo
je zelo težko izničiti. Vse spremembe v pogojih poslovanja postavljajo pred podjetja tri osnovne zahteve:
inovativnost, učinkovitost in povezanost poslovnih procesov, sistemov in aplikacij. Inovativnost je
odločilnega pomena pri ustvarjanju nove vrednosti za kupce oziroma pri preoblikovanju poslovanja v
smeri čim večje učinkovitosti poslovnega sistema in sodelovanju s poslovnimi partnerji. Postavlja se
vprašanje prilagodljivosti poslovnega sistema: podjetja, ki imajo največ virov in sredstev za
zadovoljevanje potrošnikov, imajo zaradi svoje velikosti najbolj neprilagodljive in toge strukture. Majhna
in prilagodljiva podjetja se običajno soočajo s pomanjkanjem pristojnosti za izvajanje zahtevnejših
projektov. Prehod na elektronsko poslovanje lahko prinese rešitev za te probleme. Uporaba
informacijskih tehnologij lahko zmanjša zahteve po virih in delovnem kapitalu, po drugi strani pa
prispeva k povečanju prilagodljivosti velikih poslovnih sistemov.
Povečanje intenzivnosti, dostopnosti in hitrosti izmenjave informacij odpira nove vidike poslovanja na
ravni razširjene vrednostne verige. Največji učinki so po Gartnerju naslednji (Sondergaard, 1999, str. 7):
4

World Wide Web (WWW) – Svetovni splet
Dot.Com – poimenovanje za hitro rastoča internetna podjetja, ki so se uveljavila predvsem na račun pretirane
lakomnosti in neutemeljenih pričakovanj vlagateljev na borzah.
6
Initial Public Offering (IPO) - začetek javne prodaje delnic podjetja na borzi
5
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•

•

•

•

•

hitrost poslovanja se povečuje. Hitrost izvajanja poslovnih operacij povzroča krajšanje časa med
naročilom in dobavo. Zastoji med posameznimi fazami v poslovnem procesu oziroma med
poslovnimi subjekti v vrednostni verigi so skrčeni na minimum.
naraščanje moči kupca: Zaradi dostopnosti velike količine informacij se možnosti izbire povečujejo.
Izbira je zaradi dobre informiranosti kupca bolj premišljena in pretehtana. Zaradi možnosti
neposrednega izmenjevanja informacij s ponudnikom se pomen posrednikov v vrednostni verigi
zmanjšuje. Prikladnost neposrednega poslovanja s ponudnikom je za kupca vedno večja, tudi zaradi
znižanja stroškov poslovanja. Ponudniki morajo zato utrditi svojo navzočnost v elektronskem
prostoru.
zaradi dostopnosti in pretočnosti informacij se nivoji odločanja v upravljalski strukturi znižujejo.
Prenos odgovornosti in pooblastil odločanja bližje k točkam izvajanja v poslovnem procesu omogoča
povečanje učinkovitosti in prispeva k zmanjševanju stroškov poslovanja. Tudi delavci na najnižjih
nivojih poslovne hierarhije lahko zaradi dostopnosti bistvenih informacij sprejemajo zahtevne
odločitve. Prenos odgovornosti je mogoč zaradi sledljivosti vseh dejavnosti znotraj informacijskega
sistema podjetja. Primer je odobritev popustov pri prodaji glede na prihodek, ki ga stranka prinaša.
izločanje poslovnih procesov omogoča povečevanje učinkovitosti, kvalitete in prilagodljivosti tržnim
spremembam. Najemanje storitev zunanjih izvajalcev prispeva k znižanju stroškov. Podjetje se
osredotoča na svoje osnovne dejavnosti, o katerih ima največ znanja in izkušenj in jih zaradi tega
izvaja bolje kot konkurenca. Podporne poslovne procese in spremne dejavnosti zaupa specialistom
na svojih področjih. V primeru spremembe povpraševanja lahko svoj poslovni sistem hitro prilagodi
novim zahtevam z najemanjem zunanjih pristojnosti.
naraščajoč pomen znanja. Podjetja morajo sistematično pristopiti k zbiranju in upravljanju znanja.
Izkoriščanje intelektualnega kapitala s hitrim razširjanjem znotraj podjetja predstavlja pomembno
osnovo za dvig učinkovitosti, hitrosti in zmanjšanje stroškov.

Spremembe v pogojih poslovanja povzemam v tabeli 4.
Tabela 4: Glavne smernice elektronskega poslovanja
Potrošniške smernice

•
•
•

hitrost storitve
samopostrežba
povezane, celovite rešitve namesto posamičnih proizvodov

Storitvene/procesne usmeritve

•
•

zbliževanje prodaje in storitev: prilagajanje in povezovanje
enostavnost uporabe: povečati konsistentnost in zanesljivost
storitev
prožnost in priročnost pri ponudbi storitev: izboljšave v delovanju
oskrbne verige

•
Organizacijske usmeritve

•
•
•
•

Smernice tehnologij poslovanja

•
•
•
•
•

pogodbena proizvodnja: poudarek na blagovni znamki, ne na
kapitalu
obdržati osnovne pristojnosti, izločiti ostale: izločanje poslovnih
procesov
povečanje transparentnosti in vidnosti poslovnih procesov
neprenehne inovacije in ohranjanje zaposlenih
poslovne aplikacije: povezati podjetje
zbliževanje infrastrukture: združevanje zvoka, podatkov in videa
povezovanje kanalov: računalniška telefonija in prepoznavanje
glasu
poudarek na brezžičnih aplikacijah
izkoriščanje preteklih investicij: naraščajoč pomen tehnologij
srednjega nivoja pri povezovanju poslovnih aplikacij

Vir: Kalakota, 1999
Obvladovanje informacij ima zaradi osrednjega pomena v informacijski tehno-ekonomski paradigmi
velik vpliv na spreminjanje pogojev poslovanja. Upravljanje z informacijskimi tokovi je veliko bolj
24

vplivno in stroškovno učinkovito od izdelovanja in premeščanja fizičnih izdelkov (Kalakota, 1999, str. 6).
Informacije tako postajajo poglavitni dejavnik strukturne transformacije. Strukturna transformacija
vzpostavlja nove okvire poslovanja z nastajanjem novih gospodarskih panog in poslovnih modelov, z
zaostrovanjem tržnega boja in spremembo povpraševanja zaradi novega razumevanja vrednosti za
končne uporabnike. Če se želijo podjetja tem spremembam uspešno prilagajati, morajo svoje poslovne
modele utemeljiti na obvladovanju informacijskih tokov. Zagotoviti je potrebno visoko pretočnost
informacijskih tokov tako znotraj podjetja kot v odnosu do zunanjih subjektov. Prehod na informacijsko
intenzivne poslovne modele lahko pomeni redefinicijo produktnega portfelja ali celo zamenjavo
celotnega poslovnega sistema (Kalakota, 1999, str. 6).

2.4.2.

Razvoj novih poslovnih modelov

Poslovni model je izhodišče za postavitev poslovne arhitekture kot nadgradnje poslovne vizije in
strategije podjetja. Poslovni model obravnava osnovne elemente poslovanja, kot so (Hoque, 2000, str.
184):
• določitev primarnih uporabnikov oziroma ciljnega tržnega segmenta,
• oblikovanje ponudbe izdelkov in storitev glede na izbrani tržni segment,
• postavitev finančnega modela,
• trženje oziroma razvoj blagovne znamke,
• organizacija prodajnih in distribucijskih kanalov,
• upravljanje z viri,
• strategije poslovnega povezovanja.
Iz poslovnega modela morajo biti razvidni kriteriji merjenja učinkovitosti in uspešnosti pri zasledovanju
poslovnih ciljev, kot tudi pravila igre, ki jasno opredeljujejo vloge posameznih nosilcev aktivnosti.
Po študiji Evropske unije (Timmers, povzeto po Jerman Blažič, 2001, str. 28) je poslovni model
opredeljen kot zgradba poslovnega sistema, storitev ali toka informacij. Poslovni model jasno opredeljuje
vloge vseh udeležencev poslovanja z opisom njihovih potencialnih interesov in vseh virov dohodka.
Spremembe v poslovni strategiji se morajo odražati tudi na poslovnem modelu, katerega je potrebno
neprestano vrednotiti, prilagajati in izboljševati. Vloga znanja je pri tem odločilnega pomena. Poslovni
model se mora s prihodom digitalne ekonomije preobraziti v elektronski poslovni model, ki predpostavlja
obsežno uporabo digitalnih tehnologij.
Integracija in inovacija

Integracija in inovacija sta poglavitni dimenziji, po katerih vrednotimo poslovne modele v elektronskem
poslovanju (Timmers po Jerman Blažič, 2001, str. 41). Inovativnost opredeljuje sposobnost podjetij, da se
prilagajajo razmeram na trgu, poiščejo nove tržne niše, ponudijo nove izdelke in storitve oziroma večjo
vrednost svojim uporabnikom. Sposobnost inoviranja je odločilna v boju za tržni delež, saj le neprestano
uvajanje novih idej, znanja in tehnologij pomeni zadostno osnovo za doseganje konkurenčne prednosti.
Poslovni modeli so glede na stopnjo inovativnosti razvrščeni od tradicionalnih do specifičnih elektronskih
modelov, ki jih je omogočil šele razvoj informacijskih tehnologij in širjenje uporabe interneta.
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Slika 16: Poslovni modeli v elektronskem poslovanju
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Vir: Timmers, 1998
V spodnjem levem kotu se nahajajo tradicionalni poslovni modeli, izvedeni na elektronski način.
Ugotavljamo, da tudi elektronske poslovne modele razvrščamo s stališča vrednosti, ki jih definira prihod
informacijske dobe: znanje (inovativnost) oziroma dostopnost informacij (povezovanje funkcij).
Z uvajanjem inovativnih poslovnih modelov tudi majhna podjetja brez velikega kapitala uspešno
konkurirajo velikim poslovnim sistemom. Primerjalna prednost poslovnih modelov je seveda odvisna
tudi od možnosti posnemanja tekmecev. Zapletene poslovne modele, ki se odlikujejo po visoki stopnji
integracije poslovnih procesov, tesnem poslovnem sodelovanju med člani vrednostne verige in
intenzivnosti medsebojne izmenjave informacij, je zelo težko posnemati. Dinamično združevanje
pristojnosti različnih partnerjev v vrednostni verigi omogoča izjemne sinergijske učinke in ustvarja
primerjalne prednosti, ki jih je težko izničiti.
Z načrtovanjem in spremembami svojih poslovnih modelov se uspešna podjetja sproti prilagajajo
nastajajočim trendom ter jih izkoriščajo v svoj prid. Poslovni model je strateško orožje za razločevanje
podjetij na trgu. Namesto postopnega izboljševanja poslovnih procesov je nujno, da so podjetja sposobna
spreminjati stare miselne vzorce in oblikovati popolnoma nove, učinkovite in inovativne poslovne
modele. Načrtovanje poslovnega modela se mora v prvi vrsti prilagajati razmeram na trgu, kot kaže slika
17.
Slika 17: Obračanje vrednostne verige
notranje
pristojnosti

toga poslovna
infrastruktura
in procesi

izdelki in
storitve

kanali

stranke

potrebe
strank

povezani
kanali

izdelki in
storitve

prožna
infrastruktura
in procesi

zunanje in
notranje
pristojnosti

Vir: Kalakota, 1999
S prihodom novih generacij izdelkov na trg kot posledice uporabe novih tehnologij in inovativnih
poslovnih procesov zastarijo izdelki prejšnjega rodu, spremenijo se razmerja na trgu, zaostri se
konkurenčni boj. Če zastarijo izdelki, potem zastari tudi tehnologija, po kateri so bili izdelani. Za uspeh v
digitalni ekonomiji je potrebno neprestano iskati nove rešitve v smislu izboljševanja poslovnih modelov,
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poslovnih procesov in aplikacij na način, da se prednosti uporabe novih tehnologij izrazijo v največji
možni meri. Soodvisnost le-teh prikazuje slika 18.
Slika 18: Razvoj poslovne infrastrukture v digitalni ekonomiji
Tržne smernice

Tržno povpraševanje

Strategija in vizija
Dinamični poslovni modeli
Segmentacija trga

Izdelki in storitve

Prilagodljivi poslovni procesi
Blagovna znamka
in distribucija

Stranke

Prilagodljiva aplikacijska arhitektura
Programske
komponente

Proizvodnja

Distribucija

Prilagodljivi aplikacijski modeli
SCM7

Podatki

CRM8

e-prodaja

Vir: Hoque, 200078

2.4.3.

Nevarnosti elektronskega poslovanja

Nove tehnologije, nove oblike organiziranosti, digitalizirani poslovni procesi so osnova konkurenčne
prednosti, ki je tradicionalna podjetja v elektronskem poslovanja ne morejo doseči. Nerazumevanje
razsežnosti in nujnosti sprememb, nepripravljenost in odklonilen odnos do uvajanja novosti, strah in
nezaupanje v odnosu do neznanega kažejo na neustrezen način razmišljanja vodstvenih krogov v
podjetju. Tradicionalna podjetja se večinoma neutemeljeno zanašajo na svojo velikost, monopolni
položaj, pretekle poslovne uspehe ali druge prednosti, ki so jih dosegla v preteklosti. Brez sprememb v
kulturi podjetja in vizije digitalne prihodnosti ni mogoče razgraditi (do sedaj) uspešnih poslovnih
sistemov ter vzpostaviti nove temelje poslovanja, ki bi spodbudili učinkovitost sodobnih informacijskokomunikacijskih in proizvodnih tehnologij pri izkoriščanju priložnosti elektronskega poslovanja. Zaradi
prevelike obremenjenosti z dediščino preteklosti bodo podjetja odlašala z vpeljavo novih poslovnih
modelov, preoblikovanjem poslovnih procesov, izvedbo nujnih organizacijskih in kulturnih sprememb
toliko časa, dokler jih ne bo odplaknil val elektronskega poslovanja.
Nezmožnost izkoriščanja prednosti novih tehnologij in poslovnih pristopov ima pogosto korenine v zelo
slabi komunikaciji med upravitelji informacijskih tehnologij in upravitelji posameznih poslovnih
področij. Nevarnost preži že v sami upravljalski strukturi podjetja, v kateri so managerji s področja
informacijskih tehnologij odstavljeni na stranski tir. Tako se dogaja, da poslovna sfera ne razume
poslovnih priložnosti, ki jih ponujajo sodobne informacijske tehnologije. Po drugi strani upravitelji
informacijskih tehnologij niso povabljeni k sodelovanju pri snovanju poslovne strategije ter ustrezno
seznanjeni s cilji poslovanja in proizvodno tehnologijo. Vse to jim onemogoča, da bi bolje razumeli
potrebe podjetja in izkoristili velik poslovni potencial sodobnih informacijsko-komunikacijskih
tehnologij. Upravitelji poslovnih področij ne razumejo priložnosti in nevarnosti, ki jih prinaša
uveljavljanje elektronskega poslovanja, upravitelji informacijskih tehnologij pa nimajo možnosti
vplivanja na poslovne odločitve. Osnovna zahteva elektronskega poslovanja je prav interdisciplinarno
povezovanje in medfunkcijsko sodelovanje na vseh ravneh poslovanja. Izkoriščanje sinergičnih učinkov
novih idej, ki ob tem nastajajo, je odločilnega pomena za poslovno preživetje podjetja v zahtevnih
pogojih digitalne ekonomije.

7
8
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3.

Poslovna strategija v digitalni ekonomiji

Podjetja se morajo na poslovne dogodke hitro in učinkovito odzivati, pod pogojem da imajo na voljo
dovolj manevrskega prostora. Manevrski prostor označuje stanje potencialnosti, v katerem ima podjetje v
vsakem trenutku odprte različne smeri delovanja. Manevrski prostor je torej povezan s svobodo pri
sprejemanju poslovnih odločitev v smislu doseganja čimvečje primerjalne prednosti. Primerjalna
prednost je odvisna od prožnosti pri zadovoljevanju kupčevih potreb. Prožnost poslovnega sistema je
mogoče zagotoviti le pod pogojem, da k poslovanju pristopamo na celovit, konsistenten način z jasno
opredeljenimi potmi delovanja. Poslovni sistem je fleksibilen, če so njegovi podsistemi usklajeni v smislu
doseganja skupnih ciljev. Podjetje mora razviti sposobnost prepoznavanja poslovnih dogodkov, ki
zahtevajo ustrezno odzivanje poslovnega sistema, in vedeti, v kateri smeri sprostiti poslovne potenciale.
Zaključimo lahko, da je za uspešno poslovanje v nestabilnih okoliščinah digitalne ekonomije osnovnega
pomena usklajenost postavljenih ciljev in smeri delovanja ter povezanost vseh elementov poslovnega
sistema, ki omogoča koordinirano in hitro odzivanje na poslovne dogodke. V tem kontekstu lahko
izpostavimo pomen poslovne strategije kot osnovnega povezovalnega dejavnika, ki podjetju zagotavlja
optimalno smer in skladnost delovanja. Posamično reševanje problemov brez upoštevanja poslovne
strategije načenja konkurenčno sposobnost podjetja.
S prihodom digitalne ekonomije dobivajo informacijsko-komunikacijske tehnologije nov pomen.
Informacijski sistemi se v vedno večji meri vključujejo kot podpora izvajanju in oblikovanju poslovne
strategije. Informacije in znanje, ki so izhodišče pravilno usmerjenega inovativnega poslovnega
delovanja, tako postajajo osnovno sredstvo ustvarjanja vrednosti. Povečevanje povezanosti poslovne
strategije in informacijsko-komunikacijskih tehnologij je značilni učinek prihajajoče informacijske tehnoekonomske paradigme. V nadaljevanju izpostavljam nekatera izhodišča za razmišljanje o poslovni
strategiji.

3.1.

Podjetje in poslovno okolje

Digitalna ekonomija je ustoličila globalni tržni prostor, ki usodno spreminja tradicionalne pogoje
poslovanja. V preteklosti so na globalni ravni dominirala velika podjetja, ki so imela dovolj resursov,
znanja in kapitala, da so vzpostavila dovolj veliko prepoznavnost blagovne znamke, zadostne proizvodne
zmogljivosti in razvejane kanale trženja. Uspeh velikih podjetij je izhajal iz masovne proizvodnje in
različnih ekonomij obsega, ki so omogočala zadostno zaščito pred vdorom konkurence. Na lokalnih
tržiščih so prevladovala manjša podjetja, ki so se lažje prilagajala lokalnim potrebam. Veliki poslovni
sistemi podjetij na globalni ravni niso bili dovolj fleksibilni, da bi bilo prilagajanje proizvodnje lokalnim
potrebam opravičljivo s stališča ekonomij obsega.
Poslovno okolje daje podjetju smoter poslovanja v obliki uresničevanja svoje poslovne vizije skozi
zasledovanje poslovnih priložnosti. Z razumevanjem gospodarskih, političnih in zakonskih dejavnikov,
tehnoloških in organizacijskih smernic razvoja se lahko podjetje optimalno umesti v odnosu do svojih
kupcev, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in konkurenčnih ponudnikov. Medorganizacijske povezave in
strateška partnerstva so v pogojih digitalne ekonomije pomemben vir poslovne uspešnosti. Uveljavlja se
načelo, da podjetje samo ne more uspešno konkurirati na trgu, temveč mora izkoriščati prednosti
poslovnega sodelovanja, da bi doseglo pričakovano ponudbo vrednosti. Razumevanje poslovnega okolja
in zapletenih odnosov, ki se vzpostavljajo med nastopajočimi subjekti, so predpogoj uspešnega
poslovanja. Poslovanje v okviru digitalne ekonomije postaja dinamično in nestanovitno.
V času digitalne ekonomije se ne moremo zanašati na stabilnost poslovnega okolja. Prepričanja o
predvidljivi bodočnosti, ki izhaja iz logičnega nadaljevanja sedanjosti, niso primerna. Razgibanost
poslovnega okolja je tako velika, da se upravitelji ne morejo več zanašati na počasne, nepretrgane in
predvidljive spremembe v njem. Spremembe v pogojih poslovanja so najbolj zaznavne na stičnih točkah
med podjetjem in njegovim okoljem. Prodajalci, zastopniki, posredniki, agenti, referenti in ostali, ki
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prihajajo v neposredni stik s kupci, bodo prvi opazili spremembe v povpraševanju po izdelkih in
storitvah. Te informacije so zelo dragocene za stvarno zastavljanje ciljev. Podjetja morajo periodično
preverjati vsako področje svojega poslovanja glede prednosti in slabosti v odnosu do subjektov
poslovnega okolja. Skladno z novimi spoznanji se prilagodi poslovna strategija. Dobra strategija lahko
pripelje do fleksibilnega, visoko zmogljivega poslovnega sistema, zasnovanega na optimalni uporabi
tehnoloških zmogljivosti.

3.1.1.

Vrednostne verige

V sodobnem okolju digitalnega poslovanja, v katerem se poslovni pogoji hitro spreminjajo, je ponujanje
novih izdelkov in storitev poslovna prioriteta, ki jo morajo upoštevati vsa podjetja. Zaradi spreminjanja
prodajnih in dobavnih pogojev se podjetja dinamično povezujejo, da bi se čim bolje prilagodila novim
zahtevam. Nove poslovne zahteve lahko strnemo v naslednjih točkah (Kalakota, 1999, str. 201):
• Širitev proizvodnje in možnosti dostave v globalnem obsegu, povečevanje povpraševanja po
izdelkih, ki so prilagojeni lokalnim tržiščem.
• Nepredvidljivost kanalov zaradi povečanega povpraševanja po boljši oskrbi lokalnih tržišč.
Zahtevano je bolj usklajeno povezovanje različnih prodajnih kanalov.
• Prednost hitrega odziva: potreba po hitrejši in bolj prilagojeni dostavi pomeni preobrat za
tradicionalne načine skladiščenja in transporta.
• Pritisk po nižanju cen zaradi povečevanja tržnega deleža: podjetja morajo preurediti vrednostne
verige tako, da čim bolj znižajo stroške in povečajo učinkovitost. Odpraviti je potrebno nepotrebno
delo, poenostaviti procese, odpraviti zakasnitve in napake ter povečati fleksibilnost poslovnih
sistemov.
Vrednostne verige so določene z materialnimi, finančnimi in informacijskimi tokovi v sosledju poslovnih
aktivnosti dodajanja vrednosti od nastanka do končne uporabe izdelka oziroma storitve (Jerman Blažič,
2001, str. 27). V tradicionalnem poslovanju je vrednostna veriga potekala v okviru enega podjetja.
Obsegala je vse najpomembnejše poslovne aktivnosti, od razvoja, načrtovanja in proizvodnje do trženja
in podpore. Logično je, da so imela v takih razmerah prednost velika podjetja. V novi ekonomiji se
tradicionalna sestava prerazporedi na več podjetij. Vsako podjetje opravlja poslovno dejavnost, ki jo
najbolje obvlada, ostale pa daje v izvedbo zunanjim izvajalcem9 in poslovnim partnerjem. Podjetja s
tovrstnim povezovanjem povečujejo svojo konkurenčnost na trgu oziroma pri delitvi dohodka v okviru
razširjene vrednostne verige.
S prihodom digitalne ekonomije prihaja do radikalnega preoblikovanja vrednostnih verig. Tržišče se
premika v virtualni prostor, izdelki in storitve postajajo bolj informacijsko intenzivni. Informacijski
tokovi zamenjujejo materialne tokove. Vrednostno verigo, ki temelji na izmenjavi blaga, nadomešča
informacijska veriga, v kateri prevladuje izmenjava informacij. Elektronsko povezovanje partnerjev
omogoča učinkovito izmenjavo informacij vzdolž celotne vrednostne verige, kar omogoča dramatično
povečanje učinkovitosti vseh poslovnih procesov v njej.

3.1.1.1. Notranje vrednostne verige
Notranja vrednostna veriga obsega vse poslovne aktivnosti, ki v procesu dodajanja vrednosti potekajo
znotraj podjetja. Tradicionalne notranje vrednostne verige določajo poslovno arhitekturo s stališča
izdelkov oziroma storitev, ki so ponujeni na trgu. Tekmovanje na osnovi tradicionalnega pojmovanja
vrednostne verige je temeljilo na ponujanju dobro razumljenih izdelkov in storitev (Kalakota., 1999, str.
59). Primerjalne prednosti so se iskale z izboljševanjem učinkovitosti in nižanjem stroškov poslovanja.
Analiza vrednostne verige je usmerjena v iskanje tistih poslovnih aktivnosti, ki prinašajo vrednost.
Vrednost, ki jo poslovne aktivnosti v okviru vrednostne verige ustvarjajo, lahko vrednotimo le na osnovi
cene, ki jo je končni uporabnik pripravljen plačati za končni izdelek ali storitev. Vsaka poslovna aktivnost
9
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povzroča stroške. Z analizo notranje vrednostne verige je mogoče lažje identificirati vire stroškov, ki
nastajajo pri poslovanju, in ugotoviti možnosti izboljšanja poslovnih operacij v smislu le-teh. Vse
poslovne aktivnosti, ki posredno ali neposredno ne prispevajo k dodajanju vrednosti, morajo biti
odpravljene. Izboljševanja poslovnih aktivnosti ni mogoče obravnavati posamično, temveč v okviru
celotnega poslovnega sistema. Koncept vrednostne verige je pomemben pri zagotavljanju celostnega
pogleda na poslovanje, ki je nujno potreben pri strateških in taktičnih poslovnih odločitvah.
Po Porterju delimo poslovne aktivnosti v vrednostni verigi na temeljne in podporne (Edwards et al., 1991,
str. 68). Temeljne aktivnosti neposredno prispevajo k povečevanju dodane vrednosti. Razlika med
dodano vrednostjo in stroški poslovanja izkazuje dobiček podjetja, ki je merilo primerjalne prednosti.
Med temeljne aktivnosti uvrščamo:
• vhodno logistiko: pridobivanje in skladiščenje vložkov in virov, ki so potrebni za poslovne operacije,
sodelovanje s podizvajalci,
• poslovne operacije: preoblikovanje vložkov in virov v izdelke in storitve, sestavljanje, izdelovanje in
procesne dejavnosti, ki so usmerjene na zadovoljevanje povpraševanja,
• izhodno logistiko: distribucija izdelkov in storitev na prodajna mesta ali neposredno k kupcem,
• prodajo in trženje: seznanjanje kupcev in potrošnikov o izdelkih in storitvah, promocija izdelkov in
storitev na način, ki kupcu olajša odločitev o nakupu,
• vzdrževanje in poprodajne aktivnosti: servisiranje izdelkov ob reklamacijah, izobraževanje o načinih
uporabe izdelkov in storitev, ponujanje dodatne vrednosti z različnimi storitvami.
Podporne aktivnosti posredno vplivajo na dodajanje vrednosti z zagotavljanjem ustreznih pogojev za
izvajanje, razvoj in nadzor primarnih aktivnosti. Med podporne aktivnosti uvrščamo:
• zagotavljanje poslovne infrastrukture,
• obvladovanje kadrovskih virov,
• razvijanje proizvodov ter tehnologije,
• nabavljanje virov,
• informacijski sistem.
Slika 19 prikazuje sestavo notranje vrednostne verige. Izhod iz vrednostne verige je dodana vrednost v
obliki dobička, ki je merilo konkurenčne sposobnosti podjetja.
Slika 19: Notranja vrednostna veriga
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poslovna infrastruktura
obvladovanje kadrovskih virov
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informacijski sistem
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poprodajne
aktivnosti
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izobraževanje
uporabnikov in
reševanje pritožb

kupci

identifikacija aktivnosti , ki dodajajo vrednost s stališča
dobaviteljev in kupcev in primerjava s konkurenco

Vir: Edwards, 1991
Slabost koncepta notranje vrednostne verige je razumevanje poslovanja v terminih poslovnih funkcij.
Poslovne aktivnosti, ki dajejo določen poslovni rezultat, so organizacijsko razporejene na več funkcijskih
oddelkov. Organiziranost poslovnih aktivnosti postaja zato nepovezana in brez celovitega nadzora
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(Martin, 1997, str. 84). Materialni, informacijski in finančni tokovi v vrednostni verigi so zaradi tega
moteni, kar vpliva tako na učinkovitost in stroške poslovanja kot posredno tudi na konkurenčni položaj
podjetja. Poslovni procesi v funkcijsko organiziranem podjetju postajajo zapleteni, nepregledni in zaradi
tega močno podvrženi napakam in zastojem.
Vsak oddelek je zadolžen za izvajanje dela poslovnih aktivnosti v okviru svojih pristojnosti. Za celoto
poslovnih aktivnosti v vrednostnem toku običajno ni enotnega polja odgovornosti. Kvaliteta nadzora,
upravljanja in obvladovanja vrednostnih tokov je zaradi tega na nizki ravni. Parcialni pristop k poslovanju
povečuje razdrobljenost poslovnih aktivnosti, zmanjšuje učinkovitosti vrednostnih tokov in preglednost
poslovanja. Visoka učinkovitost posameznih oddelkov ne zagotavlja učinkovitosti celotnega poslovnega
sistema. Analiza vrednostne verige lahko odločilno prispeva k ugotavljanju informacijskih potreb
podjetja. Informacijska tehnologija lahko pomembno prispeva k povečevanju učinka vrednostne verige z
(Edwards et al., 1991, str. 72):
• izboljševanjem odnosov s kupci in dobavitelji,
• odpravljanjem zastojev in zamud na temelju izboljševanja kritičnih informacijskih tokov,
• izboljšanjem učinkovitosti temeljnih in podpornih aktivnosti,
• povečevanjem povezanosti temeljnih in podpornih aktivnosti.
Preoblikovanje poslovnih procesov10 na osnovi analize vrednostne verige je pomemben vidik povečanja
primerjalne prednosti podjetja. Ključno vlogo pri tem ima ustrezna uporaba informacijskokomunikacijske tehnologije - strateških informacijskih sistemov.

3.1.1.2. Zunanje vrednostne verige
Povezovanje med poslovnimi partnerji omogoča dramatično izboljšanje lastnosti proizvodov. Niz
poslovnih aktivnosti, ki se začenjajo s povpraševanjem končnega uporabnika in zaključujejo z
ustvarjanjem določene koristi za končnega uporabnika, obsega poslovne sisteme več podjetij,
dobaviteljev, distributerjev in drugih poslovnih subjektov. V tem kontekstu govorimo o razširjeni
vrednostni verigi, slika 20.
Slika 20: Zunanja vrednostna veriga
lokalni distribucijski
kanali

dobavitelji
surovine
izdelki
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trg B
trg C
agencije in
distributorji
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neposredni
dobavitelji
komponente

izvozni distribucijski
kanali

delo
storitve

konkurenca
informacije o vrednosti in povpraševanju
informacije o ceni in dobavi

Vir: Edwards, 1991
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Razširjanje vrednostne verige pomeni združevanje vrednostnih verig posamičnih podjetij, da bi ustvarili
izredno zmogljivo poslovno infrastrukturo, ki daleč presega zmogljivosti posameznega podjetja.
Povezovanje v vrednostno verigo vsem udeležencem zagotavlja strateške primerjalne prednosti.
Vzpostavlja se mreža poslovnih partnerstev, ki zaradi enostavnih in cenenih možnosti poslovnega
povezovanja na podlagi informacijsko-komunikacijskih tehnologij omogoča sodelovanje tudi majhnim in
srednje velikim podjetjem. Zaradi širine in dostopnosti komunikacij se izgublja pomen velikosti podjetja.
V zaostrenih pogojih digitalne ekonomije je izgradnja informacijsko povezanih vrednostnih verig
osnovnega pomena za doseganje primerjalne prednosti. Na podlagi intenzivne izmenjave informacij med
udeleženci v vrednostni verigi lahko podjetje doseže učinkovito prilagajanje ponudbe glede na trenutno
povpraševanje. Oblikovanje integriranih vrednostnih verig je bistvenega pomena za večanje učinkovitosti
in nižanje stroškov dela, skladiščenja in transporta ter izkoriščanja močnih sinergijskih učinkov
povezovanja med podjetji.
Vrednostne verige se razraščajo v poslovne mreže, tekmovanje med posameznimi podjetji se preobraža v
spopadanje vrednostnih verig (Hoque, 2000, str. 90). Vrednostne verige usklajujejo svoje dejavnosti tako,
da ob ustvarjanju vrednosti za kupca maksimizirajo dobiček vsakega člena verige. Vrednostne verige
odražajo celosten pristop k poslovanju, pri katerem se vedno upoštevajo koristi celotne verige in ne zgolj
interesi posameznih članov. Rezultat povezovanja v vrednostne verige so večji prihodki, bolj smotrna
izraba virov in nižanje cen. Uspešnost celotne verige presega vsoto uspešnosti posameznih članov. Pri
delitvi prihodkov med udeleženci vrednostne verige je pomemben položaj, ki ga podjetje v njej zavzema.
Položaj je opredeljen s strateškim pomenom osnovnih pristojnosti podjetja za poslovno uspešnost
vrednostne verige. Podjetja torej tekmujejo tudi s partnerji v vrednostni verigi za povečanje deleža
dobička, ki jim pripada v okviru celotne vrednostne verige oziroma gospodarske dejavnosti. Povečevanje
skupnega dobička vrednostne verige je mogoče le pod pogojem, da je vzdolž celotne vrednostne verige
usklajeno razmerje med ponudbo in povpraševanjem (Edwards et al., 1991, str. 62). To je možno le ob
dostopnosti informacij o obsegu trenutnega povpraševanja in dobavljivosti vložkov, ki so potrebni za
proizvodnjo. Slab pretok informacij v vrednostni verigi povečuje stopnjo nedoločenosti in negativno
vpliva na planiranje proizvodnje, stroške in odzivnost poslovnega sistema.
Informacijske tehnologije morajo omogočiti hiter prenos informacij med vsemi udeleženci vrednostne
verige, kar jim omogoča, da v kar največji meri uskladijo poslovne aktivnosti, odpravijo zastoje in zaloge
ter znižajo stroške poslovanja. Med pomembnejše učinke uporabe informacijskih tehnologij v kontekstu
razširjene vrednostne verige prištevamo (Hoque, 2000, str. 116):
• skrajšanje proizvodnih ciklov: ob spremembah tržne dinamike so tradicionalne verige reagirale
počasi. Spremembe v obsegu in vrsti povpraševanja so se zelo počasi prenašale vzdolž vrednostne
verige. Posledica slabega poznavanja tržnih razmer je pomanjkljivo planiranje poslovnih aktivnosti,
ki se odraža v povečevanju stroškov poslovanja in neprilagodljivosti ponudbe vrednosti. Z
informacijskim povezovanjem partnerjev v vrednostni verigi se tržne informacije hitro prenašajo v
globino verige. Vsi člani verige so pravočasno obveščeni o spremembah tržnih pogojev, celotna
veriga se zato hitro prilagaja novonastalim razmeram.
• zmanjšanje zalog in stroškov skladiščenja: Večja točnost proizvodnih načrtov, poznavanje zmožnosti
dobaviteljev in trenutnih tržnih razmer zaradi boljše informiranosti omogočajo drastično znižanje
obsega skladiščenja. Dobava vseh vložkov poteka "ravno ob pravem času"11. Podjetja se lahko hitro
prilagodijo spremembam na trgu, kar je pomembna konkurenčna prednost.
• nižji operativni stroški: z uporabo skupnih podatkovnih skladišč, v katera se stekajo podatki iz
celotne vrednostne verige, lahko managerji s pomočjo sistemov za podporo odločanju bolj kvalitetno
načrtujejo nabavni proces ter z večjo točnostjo napovejo obseg prihodnjega povpraševanja. To
managerjem pomaga bolje zastaviti proizvodne načrte, kar neposredno vpliva na znižanje
operativnih stroškov ter na povečevanje učinkovitosti poslovanja.

11

Just-In-Time (JIT) – proizvodnja brez skladiščenja surovin, materialov in sestavnih delov. Vse sestavine se zagotovijo “ravno
ob pravem času” med izdelavo končnega proizvoda.
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•

povezovanje malih in srednjih podjetij: vrednostne verige, ki temeljijo na uporabi spletnih tehnologij,
odpirajo možnosti poslovnega sodelovanja tudi malim in srednje velikim podjetjem. Vključevanje
malih in srednje velikih podjetij v vrednostne verige je pomembno s stališča obogatitve ponudbe z
edinstvenimi storitvami in izdelki, ki pomenijo na trgu veliko konkurenčno prednost. Visoki stroški
uporabe in zapletenost informacijsko-komunikacijskih sistemov so majhnim in srednje velikim
podjetjem onemočali poslovno in informacijsko povezovanje z udeleženci v vrednostni verigi.

Poslovni ekosistemi

Podjetja postajajo organizmi, ki jih lahko primerjamo z bitji v naravi. Kot bitja narave se tudi podjetja
borijo za preživetje v okolju, v katerem morajo neprestano potrjevati svoje kvalitete. Močnejši, hitrejši in
sposobnejši preživijo. Na svet elektronskega poslovanja lahko gledamo s stališča Darwinove evolucijske
teorije. Podjetja so vpeta v svet zapletenih povezav in odvisnosti med različnimi entitetami, ki v
prizadevanju za preživetje vzpostavljajo različna razmerja do drugih subjektov. Ti odnosi so lahko bodisi
tekmovalnega, nevtralnega ali kooperativnega značaja. Vendar ne smemo pozabiti, da obstaja vrsta na
prvi pogled neopaznih soodvisnosti, ki pomembno vplivajo na okolje in možnosti preživetja vsakega
posameznega organizma. Vsota vseh soodvisnosti med organizmi opredeljuje ravnotežje ekosistema, v
katerem se organizem giblje. Zavedati se moramo, da lahko navidezno nepomemben član ekosistema
odločilno prispeva k možnostim njegovega razvoja in preživetja. Poslovni ekosistem je skupnost
poslovnih subjektov, ki vstopajo v različne medsebojne odnose in se v skladu s spremembami
poslovnega okolja dinamično prilagajajo in razvijajo (Martin, 1997, str. 140).
Poslovni ekosistemi se lahko raztezajo čez več gospodarskih vej, kar je še posebno očitno zaradi posledic
konvergence industrij. Poslovni ekosistem je koncept, ki je širši od pojma razširjene vrednostne verige.
Pojem poslovnega ekosistema je zelo pomemben s stališča strateškega načrtovanja poslovanja. Poslovni
uspeh podjetja je namreč neposredno odvisen od uspešnosti celotnega poslovnega ekosistema, v katerem
deluje. S prepoznavanjem skritih soodvisnosti med subjekti poslovnega ekosistema se odpirajo številne
poslovne priložnosti za izboljšanje poslovnega uspeha. Podjetja morajo delovati v smeri skupnih ciljev in
povečevanja uspešnosti celotnega ekosistema. Poslovna optika se z razumevanjem celovitosti poslovnega
ekosistema dovolj razširi, da podjetju omogoči poglobljeno razumevanje zapletenosti raznovrstnih
poslovnih dejavnikov in svoje vloge v ekosistemu. Vloga informacijsko-komunikacijskih tehnologij je pri
tem odločilna, saj predstavlja potreben pogoj za preobrazbo podjetij v organizme, ki so zmožni
bliskovitega odzivanja na spremembe v svojem poslovnem okolju. Delovanje in razvoj tovrstnih
informacijsko-komunikacijskih sistemov sta zato tesno povezana s poslovno strategijo podjetij.

3.1.2.

Dinamika sistemov

Podjetja usklajujejo svoje dejavnosti z drugimi udeleženci v vrednostni verigi in s pogoji bivanja v
poslovnem ekosistemu, kateremu pripadajo. Povezano zaporedje aktivnosti, ki prinašajo določen rezultat,
lahko opredelimo kot sistem (Martin, 1997, str. 193). Zaporedja poslovnih aktivnosti v podjetju oziroma
razširjeni vrednostni verigi sestavljajo poslovni sistem. Vsak sistem se na osnovi različnih kombinacij
vhodnih parametrov odziva na sebi lasten način. S preučevanjem odzivanja na kombinacije različnih
vhodnih dražljajev ugotavljamo različne vzorce obnašanja. V določenih primerih lahko sistem pade iz
ravnotežne lege, usklajenost delovanja njegovih sestavnih delov se poruši do te mere, da je nadaljnji
obstoj sistema pod vprašajem. V takšnih primerih govorimo o nestabilnih sistemih. Pri večjih poslovnih
sistemih ne moremo natančno identificirati vseh vhodnih parametrov, ki vplivajo na njihovo obnašanje.
Različni korektivni ukrepi lahko stanje celo še poslabšajo. Za snovanje uspešne poslovne strategije je
nujno poznavanje različnih vidikov obnašanja sistema. Poslovni sistemi se pogosto odzivajo v nasprotju s
pričakovanji in izkušnjami managerjev. Obnašanje sistemov je lahko sebi lastno do mere, ko različni
ukrepi ali celo različni ljudje ne morejo bistveno izboljšati rezultatov (Senge po Martinu, 1997, str. 193).
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Razpon sistemskega delovanja

Učinki delovanja sistema so lahko zelo oddaljeni v prostorskem ali v časovnem smislu. V tem oziru
govorimo o razponu sistemskega delovanja (Martin, 1997, str. 193). Odzivi na določene dogodke lahko
nastopijo zelo pozno ali se pojavijo na različnih prostorskih lokacijah. To otežuje razumevanje obnašanja
sistema, saj je zaradi časovne in prostorske razpotegnjenosti zelo težko povezati posledice z njihovimi
vzroki. Managerji pogosto enostransko gledajo na delovanje poslovnega sistema zaradi omejenosti pri
razumevanju celovitosti njegovega obnašanja. Zaradi tega so veliko bolj nagnjeni k sprejemanju
odločitev, ki prinašajo kratkoročne rezultate oziroma zgolj začasne prednosti. Dolgoročno se takšne
rešitve lahko izkažejo za neustrezne. Zaradi omejenosti pri našem dojemanju časa in prostora smo
nagnjeni k odpravljanju posledic, ne pa vzrokov. Vse slabosti v poslovnem sistemu postajajo zaradi tega
hitro vidne, njihovi negativni učinki postajajo sčasoma vedno večji. Začasne rešitve ne zagotavljajo, da se
težave naslednjič ne bodo ponovile v veliko večjem obsegu in intenzivnosti ter resno ogrozile poslovanje.
Sistemskih rešitev ne moremo uvajati brez jasno opredeljene poslovne strategije in izdatne uporabe
informacijsko- komunikacijskih tehnologij. Učinki delovanja sistema v času in prostoru postanejo z
uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij bolj vidni in zaradi tega lažje razumljivi. Omrežne
povezave med podjetji odpravljajo časovne zakasnitve, ki so izvor nestabilnosti sistema. Sistemi z
velikimi časovnimi zakasnitvami so nagnjeni k pretiranim odzivom. Že zelo drobna sprememba takšnega
sistema lahko sproži silovito nihanje sistema in celo povzroči njegovo uničenje (Senge po Martinu, 1997,
str. 200). Za tipične proizvodne poslovne sisteme so na primer zelo nevarna nihanja v distribucijskem
sistemu. Majhno povečanje povpraševanja lahko zaradi velikih časovnih zakasnitev sproži pretirano
kopičenje zalog in preveliko povečanje proizvodnih kapacitet vzdolž celotne vrednostne verige. Stroški
poslovanja tako narastejo do mere, ko jih ni več možno tržno upravičiti.
Časovne zakasnitve so poglavitni vzrok sistemskih problemov. Računalniška omrežja in informacijski
sistemi povečujejo količino in hitrost prenašanja informacij med člani vrednostne verige. S tem se
zmanjšujejo časovne zakasnitve in možnosti nepričakovanih sistemskih odzivov.
Povratne zanke

Prenos informacij o učinkih delovanja nekega sistema na njegov vhod imenujemo povratna zanka.
Sistem preko povratne zanke krmilimo z informacijami, ki nastajajo na njegovem izhodu. Pri poslovnih
sistemih obstaja veliko povratnih zank, ki vplivajo na njihovo obnašanje. Nekatere so vidne, druge so
manj očitne. S poslovnim povezovanjem in vključevanjem v poslovna omrežja število povratnih zank
narašča. Možnosti vzajemnega vplivanja poslovnih sistemov so zaradi hitrosti elektronskega prenosa in
globalnega dosega informacij večje. Uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v poslovne
sisteme povečuje učinke povratnih zank. Nepremišljena uporaba informacijskih tehnologij v poslovanju
je s tega stališča lahko tudi nevarna.
Za razumevanje dinamike sistemov je osnovnega pomena, da ločimo med dvema vrstama povratnih
zank. Pri negativni povratni zanki se sistem obnaša tako, da deluje v smeri zmanjševanja odstopanj
izhodne vrednosti od željene. Negativne povratne zanke so uporabne pri sistemih, pri katerih želimo
ohranjati izhodno vrednost v okviru dopustne tolerance. Primer uporabe negativnih povratnih zank v
poslovanju je uravnavanje obsega proizvodnih zmogljivosti glede na povpraševanje pri končnih
uporabnikih. Želimo proizvajati natančno toliko, kolikor lahko prodamo. Če proizvajamo več, nam to
povzroči nepotrebne stroške. V nasprotnem primeru izgubimo del prihodkov, ker se potencialni kupci
obrnejo k drugemu ponudniku.
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Slika 21: Negativna povratna zanka učinkuje v smeri zmanjševanja odstopanja izhodne vrednosti
od željene. V primeru slabe regulacije lahko povzroči velika nihanja in destabilizacijo sistema.
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Vir: Houpis, 1985
V sistemih z negativno povratno zanko lahko zaradi velikih časovnih zakasnitev pri prenosu informacij
nastanejo nevarna nihanja, ki ogrožajo njihovo stabilnost. Vpliv človeškega dejavnika stanje dodatno
poslabša, saj smo ljudje pri korektivnih ukrepih nagnjeni k pretiranim reakcijam.
Pozitivna povratna zanka povzroča pospešeno rast. Z naraščanjem izhodne vrednosti se sistem odziva v
smeri njenega nadaljnjega povečevanja. Pri pozitivni povratni zanki je opazen učinek plazu: majhna
sprememba lahko povzroči učinek neslutenih razsežnosti.
Slika 22: Pozitivna povratna zanka povzroča naraščanje odstopanja izhodne vrednosti.
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Naraščanje odstopanja od pričakovane vrednosti je pogosto eksponencialnega značaja. Hitrost
približevanja končni vrednosti je pri eksponencialni funkciji zelo velika.
Slika 23: Pozitivna povratna zanka povzroča eksponencialno rast. Spremembe se nenadoma
izrazijo v vsej svoji silovitosti.
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Iz slike 23 je razvidno, da je sprememba izhodne vrednosti dolgo zanemarljiva, tik predno doseže končno
vrednost, pa naglo naraste. S stališča poslovanja v pogojih digitalne ekonomije je zadnja ugotovitev zelo
pomembna. Vpliv pozitivne povratne zanke je zelo očiten pri širitvi informacijsko-komunikacijskih
tehnologij na poslovnem področju, kjer se z njihovim uveljavljanjem zelo hitro vzpostavlja nova kvaliteta
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poslovanja12. Ko je dosežena kritična masa uporabnikov nove tehnologije, se spremenijo temeljna
ekonomska, socialna in politična razmerja (Downes in Mui, 1998).
Uporabna vrednost interneta strmo narašča s številom priključenih uporabnikov13. Slednje bo nenadoma
tako veliko, da bo zanemarjanje poslovne vrednosti interneta kot izjemnega tržnega, prodajnega in
komunikacijskega kanala postalo hudo kaznivo dejanje, s stališča poslovne uspešnosti seveda. Vzroki za
poslovno spremembo lahko ostanejo dolgo skriti, ko se približajo kritični vrednosti, pa naglo vzpostavijo
nove pogoje poslovanja. Za spoznavanje in uvajanje novih tehnologij pa je potreben čas. Podjetja se
morajo pravočasno pripraviti za tehnološko prihodnost. Ko postane nujnost sprememb bolj očitna
(približevanje eksponencialne krivulje kritični vrednosti), bo za večino zamudnikov pri uvajanju novih
načinov poslovanja že prepozno. Sledile bodo bliskovite spremembe, ki ne bodo ponujale dovolj časa za
prilagajanje. Številna podjetja bo val sprememb enostavno odplaknil na rob poslovnega preživetja.
Strateško načrtovanje poslovanja postaja zaradi nujnosti pravočasnega prilagajanja spremembam kritični
dejavnik poslovnega preživetja.
Oba tipa povratnih zank lahko povzročata tako pozitivne kot negativne posledice. Na poslovni sistem
deluje v vsakem trenutku veliko število povratnih zank, katerih učinki se med seboj prekrivajo.
Obnašanje poslovnega sistema lahko postane povsem nepredvidljivo. Nerazumevanje zaporedja
poslovnih dogodkov zmanjšuje možnosti poslovnega preživetja. Z uvajanjem informacijskih tehnologij,
upravljalskimi, organizacijskimi in sistemskimi spremembami je možno zelo izboljšati preglednost,
odzivnost in stabilnost poslovnega sistema.
Z elektronskim povezovanjem prostorsko ali časovno oddaljenih dogodkov lahko preprečimo nastajanje
nevarnih povratnih zank, ki ogrožajo delovanje sistema. Uporaba informacijsko-komunikacijskih
tehnologij omogoča zbiranje in obdelovanje vseh vrst informacij ne glede na časovno ali prostorsko
oddaljenost in s tem pomembno prispeva k izboljšanju kvalitete odločanja. Nepotrebna zapletenost
poslovnih procesov je vzrok za nastajanje zakasnitev in napak v poslovnem sistemu. Enostavnost
poslovnih procesov, upravljalske in organizacijske strukture so odločilnega pomena za večanje
preglednosti in zanesljivosti poslovnega sistema (Martin, 1997, str. 210). Za razumevanje dolgoročnih
vplivov posameznih poslovnih dogodkov je potrebno sistematično zbiranje in obvladovanje vseh
informacij o poslovanju. Informacijska tehnologija lahko pomaga pri pravočasnem prepoznavanju skritih
vzorcev obnašanja in nastajajočih smernic razvoja poslovnega sistema, ki odločevalcem omogočajo, da
dovolj zgodaj prekinejo neželjeni potek dogodkov. S tega vidika je nujno poskrbeti za vzpostavitev
nemotenega pretoka informacij med vsemi člani razširjene vrednostne verige. Elektronsko povezovanje
med poslovnimi partnerji povečuje vidnost posamičnih aktivnosti v vrednostni verigi, odpravlja zastoje
pri medsebojnih interakcijah in tako zmanjšuje verjetnost nepredvidljivega obnašanja poslovnega
sistema.

3.1.3.

Vrednostni tokovi

Materialni, finančni in informacijski tokovi v tradicionalnem podjetju niso povezani. Potekajo skozi
različna funkcijska področja (funkcijski silosi), organizacijske enote in območja upravljanja. Pri prehodu
iz enega področja v drugo je njihov tok oviran in upočasnjen. Na stičnih področjih se zamenjujejo
pristojnosti, sistemi nadzora in upravljanja, zamenja se odgovornost za potek dela. Pri zamenjavi
funkcijskega področja se zaradi naštetega poveča možnost napak ob nejasni odgovornosti za skupni
rezultat. Meje, ki jih mora premagovati tok vrednosti pri prehodu iz enega funkcijskega silosa v drugega,
zmanjšujejo hitrost in kvaliteto prenosa informacij ter otežujejo nadzor in preglednost nad potekom
vrednostne verige. Z neučinkovitimi in nepreglednimi poslovnimi procesi, nepoznavanjem trga in
12

Primer je znani Moore-ov zakon, po katerem se v zadnjih 30 letih za enako ceno zmogljivost računalniške
tehnologije podvaja na vsakih 18 mesecev. To pomeni, da se je uporabnost informacijskih tehnologij v zadnjem letu
povečala skoraj toliko kot v celotnem preteklem obdobju.
13
Po Metcalfe-ovem zakonu je uporabna vrednost omrežja sorazmerna kvadratu števila priključenih uporabnikov.
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konkurence, ohlapnimi stiki s poslovnimi partnerji, nestabilnim poslovnim sistemom nepredvidljivih
reakcij podjetje ne more slediti visokemu ritmu elektronskega poslovanja.
Slika 24: Funkcijski silosi v tradicionalni strukturi podjetja
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Vir: Martin, 1997
Informacijski sistemi v tradicionalnih organizacijah so bili zasnovani po razdelitvi na funkcijske silose.
Vsak oddelek je imel svojo informacijsko podporo, lastne aplikacije in podatkovne baze, ki so bile slabo
povezane z ostalimi organizacijskimi enotami v podjetju. Materialni in finačni tokovi so bili zaradi slabe
informacijske povezanosti neučinkoviti. Notranja razcepljenost je porazno vplivala na usklajenost
poslovnih aktivnosti, kar se je odražalo v slabem izkoristku virov in slabi obvladljivosti in stabilnosti
celotnega poslovnega sistema. Zaradi nepreglednosti, nepovezanosti, ob nejasni odgovornosti za
delovanje sistema kot celote se je poslovna arhitektura spremenila v togo, monolitno strukturo, ki je
nesposobna prilagajanja hitro se spreminjajočim pogojem digitalne ekonomije.
Vrednostni tok je zaporedje aktivnosti z jasno določenim namenom - zadovoljiti stranko ali končnega
uporabnika. Uporabnik je lahko zunanji - stranka podjetja - ali notranji - zaposleni v podjetju. Vrednostni
tokovi so močno naravnani na zagotavljanje vrednosti uporabniku glede na njegove potrebe. Nadzor in
upravljanje vrednostnih tokov poteka z neposrednim vrednotenjem rezultatov, ki jih proizvaja (Martin, lit.
1997, str. 82). Vrednostni tok je ožji pojem od vrednostne verige. Vrednostna veriga obravnava
ustvarjanje vrednosti na nivoju celega podjetja. Vrednostni tok se nanaša na vsako zaporedje aktivnosti, ki
prinaša rezultat za določenega uporabnika. Možni razponi vrednostnih tokov znašajo od posameznih
poslovnih aktivnosti znotraj podjetja do zapletenega elektronsko podprtega poslovnega povezovanja
partnerjev v razširjeni vrednostni verigi. Razumevanje poslovanja v terminih vrednostnih tokov je
izrednega pomena za izvajanje poslovne strategije ter organizacijskih, upravljalskih in poslovnih ukrepov,
ki povečujejo zmogljivosti poslovnih sistemov v zahtevnih razmerah elektronskega poslovanja.
Optimalno izvajanje vrednostnih tokov zahteva enostavne poslovne operacije, sploščene upravljalske
strukture in prilagodljivo organizacijo. Vsak vrednostni tok ima jasno opredeljene cilje. Vrednostni tok je
celota vseh aktivnosti, ki sledijo od ugotavljanja potreb določenega uporabnika do njihove zadovoljitve.
Kot tak zahteva enotno upravljanje in nedeljeno odgovornost. Enotna odgovornost za izvajanje
vrednostnega toka omogoča povečanje njegove učinkovitosti.
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Slika 25: Organizacija podjetja v elektronskem poslovanju
vrhnji managament

podporni vrednostni tokovi in funkcije

primarni vrednostni tokovi

zadovoljstvo
kupca

potrebe kupca

Vir: Martin, 1997
Vse aktivnosti vrednostnega toka morajo biti tesno usklajene in optimizirane tako, da omogočijo kar
najhitrejši potek dela in visoko učinkovitost pri zadovoljevanju pričakovanj končnih uporabnikov.
Preoblikovanje poslovnih procesov v skladu s filozofijo vrednostnih tokov lahko privede do drastičnega
skrajšanja odzivnega časa. Martin navaja primer Chubb Insurance iz Londona, kjer jim je uspelo skupni
odzivni čas pri sklepanju zavarovalne police skrajšati z meseca dni na vsega pol ure. Hitrost poslovanja
močno izboljša konkurenčno sposobnost poslovne organizacije.
Z oblikovanjem učinkovitih vrednostnih tokov se povečuje povezanost poslovnega sistema. Povezanost
poslovnega sistema povečuje njegovo notranjo in zunanjo vidnost, ki je odločilnega pomena za
učinkovito sodelovanje v razširjeni vrednostni verigi.
Razvrstitev vrednostnih tokov

Vrednostne tokove razvrščamo glede delitev poslovnih aktivnosti na primarne (temeljne) in podporne.
Primarni vrednostni tokovi imajo običajno zunanje uporabnike, podporni vrednostni tokovi pa notranje zaposlene v podjetju. Najpomembnejši so strateški vrednostni tokovi. Strateški vrednostni tokovi
združujejo znanje, sposobnosti in pristojnosti podjetja, kar je ključno za doseganje primerjalne prednosti
in razlikovanje podjetja od ostalih ponudnikov na trgu. Strateški vrednostni tokovi vsebujejo poslovne
aktivnosti, ki jih konkurenca zelo težko posnema. Vsebujejo najboljše, kar podjetje lahko ponudi.
Namenjeni so doseganju zastavljene vizije poslovanja. Ti vrednostni tokovi morajo biti zasnovani tako,
da so maksimalno učinkoviti. Odločilna pri tem je inovativnost pri načrtovanju poslovne infrastrukture in
uvajanje novih načinov dela na temelju edinstvenih organizacijskih, upravljalskih in informacijskokomunikacijskih rešitev (Martin, 1997, str. 91).
Poslovanje vsake, tudi največje poslovne organizacije je mogoče razdeliti na približno deset do dvajset
vrednostnih tokov. Nekateri najbolj značilni so navedeni v tabeli 5.
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Tabela 5: Značilni vrednostni tokovi v poslovanju
vrednostni tok

začetek

konec

pridobivanje naročil

tržni obeti, usmerjanje kupca pri naročanju

naročilo

izpolnjevanje naročil

zahtevki kupca

dostava

nabava

odločenost

plačilo

hipotečno posojilo

poizvedba

rešitev

proizvodnja

nabava

pošiljka

razvoj izdelkov in storitev

zamisel

prototip

poslovna aplikacija

zamisel

uporaba

razvoj strategije

zahteve trga

poslovna strategija

stiki s strankami

poizvedbe strank

zanimanje strank za izdelke in storitve

reševanje pritožb

poročilo o problemu

izplačilo zahtevka

Vir: Martin, 1997
Vrednostni tokovi v zgornji tabeli so definirani glede na začetek in konec poslovnih aktivnosti, ki jih
sestavljajo. Omenjene vrednostne tokove bi lahko opredelili tudi kot primarne ali podporne, vendar le v
primeru, če bi poznali osnovno dejavnost ali poslanstvo podjetja. Poslovne dejavnosti, ki bi jih pri enem
podjetju opredelili kot podporne, bi namreč pri drugem lahko uvrstili med primarne vrednostne tokove.
Zaradi splošnosti prikaza pa tega v zgornji tabeli ni mogoče storiti, ker ne prikazuje primer določenega
podjetja. Podobna ugotovitev velja za primer strateških vrednostnih tokov, ki zagotavljajo konkurenčnost
poslovanja določenega podjetja.

3.1.4.

Informacijski tokovi

Poslovno organizacijo lahko pogojno razumemo kot sistem za obdelavo informacij. Podjetje na osnovi
zunanjih informacij načrtuje, usklajuje in izvaja svoje poslovne operacije. Informacije so življenjska sila
podjetja. Informacijski tokovi med različnimi poslovnimi entitetami oživljajo vse poslovne aktivnosti.
Podobno kot pri krvotoku tudi informacijski tokovi prežemajo celoten poslovni organizem in mu
dovajajo kisik-informacije, ki so nujne za njegovo delovanje. Notranja stabilnost poslovnega sistema se
mora ohranjati ne glede na spremembe v okolju. Poslovni organizem se mora s prilagajanjem svojih
notranjih funkcij in procesov usklajevati z zahtevami okolja ter zagotavljati nemotenost izvajanja
poslovnih operacij. Informacijski tokovi imajo pri zagotavljanju stabilnega notranjega okolja podobno
vlogo kot živčni sistemi živih bitij za ohranjanje homeostaze.
Informacijski tokovi so izredno raznoliki in spremenljivi. Neprestano se prilagajajo poslovni dinamiki.
Raznoliki informacijski tokovi se pretakajo med različnimi dimenzijami poslovnega sistema. Obsežnost
informacijskih tokov lahko bolje opredelimo s stališča štirih vidikov (Boar, 1999, str. 26):
• geografska raznovrstnost: določa spremenljivost prostorske lokacije opravljanja dela,
• organizacijska raznovrstnost: opredeljuje različne vrste delovnih skupin, ki izvajajo določene
poslovne aktivnosti,
• informacijska raznovrstnost: opredeljuje različne oblike informacij in pogoje za njihovo uporabo,
• tehnološka raznovrstnost: se nanaša na različne vrste informacijskih sistemov, ki omogočajo zbiranje,
obdelovanje in shranjevanje informacij.
S povezovanjem v vrednostno verigo narašča zapletenost informacijskih tokov. Konkurenčno delovanje
razširjene vrednostne verige je torej lahko zagotovljeno le v primeru, če v celotnem njenem razponu
poteka intenzivna izmenjava informacij. Informacijski tokovi na ta način postajajo mehanizem
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strateškega manevriranja (Boar, 1999, str. 25). Vsak člen vrednostne verige ima svoje, sebi lastne
informacijske tokove. Informacijski tokovi so že znotraj podjetja izjemno zapleteni. Notranja struktura
podjetja lahko zelo močno ovira pretakanje informacij. Še bolj zapleteno sliko dobimo, če na
informacijske tokove gledamo s stališča celotne razširjene verige vrednosti. V okviru le-te je zelo težko
vzpostaviti intenziven in nemoten pretok informacij. Vsako podjetje v vrednostni verigi ima lastno
množico informacijskih tokov, ki temeljijo na edinstveni poslovni platformi. Zaradi različnosti informacij
in informacijskih virov ter strukturne ločenosti podjetij je prenos informacij po vrednostni verigi izredno
zahtevna naloga.
Informacijski tokovi vzpostavljajo nujno potrebno zaupanje med poslovnimi partnerji, dobavitelji in
kupci. Informacijska integracija vrednostne verige ne more biti predmet posamičnih in naključnih
prizadevanj, temveč izhodišče skupnih prizadevanj vseh članov vrednostne verige, natančno opredeljeno
v skupni poslovni strategiji. Visoka informacijska povezanost je osnovni imperativ konkurenčne
sposobnosti podjetij. Sposobnost prenašanja in obdelovanja informacij postaja strateško vprašanje.
Spodbujanje in pospeševanje informacijskih tokov tako znotraj podjetja kot v okviru vrednostne verige je
primarna funkcija IT arhitekture. Težišče konkurenčnega boja se z digitalizacijo vseh vrst informacij
premika na področje informacijskih sistemov posebne vrste - strateških informacijskih sistemov. Z
učinkovitim obvladovanjen informacijskih tokov, ki ga omogoča intenzivna uporaba informacijskokomunikacijskih tehnologij, lahko dosežemo naslednje prednosti (Boar, 1999, str. 28):
• hitro spreminjanje ponudbe vrednosti,
• upravljanje poslovnega ritma,
• učinkovito izkoriščanje nastajajočih tržnih niš,
• masovno prilagajanje ponudbe vrednosti,
• vplivanje na pravila igre, ki vladajo na trgu,
• tesno sodelovanje s poslovnimi partnerji pri ustvarjanju vrednosti na način, ki ga drugi težko
posnemajo.

3.2.

Opredelitev strategije

Namen strategije je izgrajevanje, vzdrževanje in povečevanje primerjalnih prednosti, ki prinašajo
prihodek. Pri snovanju strategije je potrebno obdelati ogromno količino informacij iz različnih virov ter
jih oplemeniti z izkušnjami, znanjem in domišljijo. Poslovna strategija nudi povezovalni okvir, ki je
potreben za skladno delovanje celotnega poslovnega sistema. Vloga poslovne strategije z zaostrovanjem
konkurenčnega boja postaja vse pomembnejša zato, ker naraščajoči izzivi digitalnega trga zahtevajo
mobilizacijo vseh razpoložljivih potencialov podjetja. To je izvedljivo le, če se okoli skupnega cilja
združijo prizadevanja nosilcev različnih interesov. Poslovna strategija nudi pregledno sliko razmer, ki so
prisotne v našem poslovnem ekosistemu in oceno naše trenutne pozicije. Strategija je povezana množica
dejavnosti, katerih cilj je dolgoročno povečanje blagostanja in moči podjetja (Edwards et al., 1991, 28).
Osnovni namen teh aktivnosti je doseganje privlačne podobe prihodnosti, ki jo določata poslanstvo in
vizija podjetja. Strategija je premikanje iz sedanje na željeno prihodnjo pozicijo s čim manjšimi napori,
stroški, časom ali porabo virov.
Poslanstvo in vizija

Oblikovanje strategije temelji na poslanstvu in viziji podjetja. Poslanstvo izkazuje namen, poslovno
filozofijo, prepričanja in smisel delovanja podjetja v kontekstu zunanjega okolja (Kovačič, 1998, str. 46).
Poslanstvo izraža osnovno dejavnost podjetja in nakazuje, katerim strankam je poslovanje namenjeno.
Poslanstvo podjetja je opredeljeno z vidika zadovoljevanja potreb uporabnikov izdelkov in storitev ter
splošne družbene koristnosti cilja njegovega poslovanja.
Vizija je kratka izjava, ki opredeljuje željeno podobo podjetja v prihodnosti. Služi za razlikovanje podjetja
od konkurence, mobilizacijo in usklajevanje prizadevanj pri doseganju željenega cilja. Vizija je jasna in
privlačna podoba prihodnosti, ki vzbuja spoštovanje, entuziazem in predanost pri zaposlenih. V
elektronskem poslovanju se razlikuje od linearne ekstrapolacije sedanjosti in zahteva obsežne spremembe
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v načinu poslovanja. Vizija je kulminacija znanja, ker omogoča zavedanje in prepoznavanje stvari, ki jih
drugi ne vidijo (Boar, 1997, 106).
Poslanstvo in vizija sta temeljni izhodišči, ki določata smer delovanja podjetja in vsebino poslovanja. Z
njuno pomočjo se oblikujejo temeljni cilji, ki služijo kot izhodišče za oblikovanje strategije. Strategija
elektronskega poslovanja temelji na predpostavki nezanesljive bodočnosti.
Posledice pomanjkljive strategije

Poslovna uspešnost je odvisna od izvajanja koherentne poslovne strategije. Zaradi hitro spremenljivih
pogojev poslovanja in agresivne konkurence mora podjetje skrbeti za periodično osveževanje svoje
strategije. Nekonsistentna strategija je vzrok številnih problemov, ki zmanjšujejo učinkovitost poslovnega
sistema in negativno vplivajo na poslovno uspešnost. Posledice so podvajanje naporov, netočnost in
zamude pri izvajanju poslovnih aktivnosti ter slabšanje kvalitete odločanja. Zaradi pomanjkanja jasnega
fokusa na ključne poslovne cilje se poslovne prioritete in načrti pogosto menjujejo, posledice so
povečanja medsebojnih trenj in konfliktov. Korektivni ukrepi za odpravljanje poslovnih problemov brez
usklajenosti s strategijo ne prinašajo pričakovanih rezultatov zaradi prepozne implementacije sistemov,
prekoračenja načrtovanih stroškov in slabo opredeljenih poslovnih prioritet (Edwards et al., 1991, str. 28).

3.2.1.

Konkurenčna prednost

Uspešnost poslovanja je odvisna od primerjalne prednosti v odnosu do ponudnikov sorodnih izdelkov in
storitev, ki izvira iz zadovoljstva končnih uporabnikov-kupcev. Pri snovanju poslovne strategije je
potrebno upoštevati različne vrste primerjalnih prednosti (Boar, 1999, str. 63). Podjetje tekmuje na
osnovi:
1. cene: zmožnost ponuditi izdelke ali storitve ceneje kot drugi ponudniki,
2. razlikovanja: ponujanje izdelka ali storitve, ki ima na trgu zelo zaželjeno, edinstveno lastnost ali
funkcionanost,
3. naravnanosti: ponujanje vrednosti glede na dobro prepoznane potrebe posameznega kupca,
4. izvedbe: boljše zadovoljevanje potreb končnih uporabnikov od ponudnikov konkurenčnih
izdelkov in storitev,
5. prilagajanja: zmožnost hitrejšega uvajanja poslovnih sprememb od konkurence.
Glede na obstojnost so dosežene primerjalne prednosti lahko kratkotrajne ali dolgotrajne. Trajnost
primerjalnih prednosti je zaradi intenzivnega pritiska globalne konkurence čedalje krajša. Tekmovanje na
osnovi začasnih prednosti zahteva neprestano ustvarjanje novih primerjalnih prednosti. Doseganje
prednosti je odvisno od sposobnosti hitrega prilagajanja poslovnega sistema visokemu ritmu sprememb
digitalnega trga. Izgradnja primerjalnih prednosti je odvisna od širine manevrirnega prostora, ki ga je na
podlagi poslovne strategije ustvarilo podjetje. Edina resnična primerjalna prednost, sposobnost
prilagajanja, je osnova za doseganje ostalih prednosti. V tej optiki igrajo odločilno vlogo znanje, izkušnje
in ideje, ki se uresničujejo z inovativno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Dolgotrajne
poslovne prednosti prispevajo k stabilnosti in uspešnosti poslovanja. Podjetje, ki ni razvilo trajnih
primerjalnih prednosti, je zelo ranljivo, ker se začasne prednosti lahko vsak trenutek izničijo. Podjetje je s
tem izpostavljeno hudemu konkurenčnemu pritisku in agoniji boja za preživetje. Način doseganja
prednosti mora ostati tekmecem skrit. Na obstojnost konkurenčne prednosti vplivajo zapletenost
poslovnega povezovanja s poslovnimi partnerji pri združevanju pristojnosti, nedosegljivost znanja in
nedostopnost uporabljenih virov, ki jih konkurent potrebuje za posnemanje. Obstojnost poslovne
prednosti lahko vrednostimo s stališča časa oziroma stroškov, ki so potrebni za izničenje prednosti (Boar,
1997, str. 65). Trajanje poslovne prednosti je odvisno od časa, potrebnega za razvoj nadomestnega
izdelka in višine stroškov, ki bi ob tem nastali. Čas je najpomembnejša sestavina trajne poslovne
prednosti. Dolžino razvojnega cikla je nujno potrebno skrajšati na najmanjšo možno vrednost. Dolžina
razvojnega cikla določa hitrost odzivanja podjetja na tržne spremembe. Brez sposobnosti hitrega
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odzivanja se ni mogoče učinkovito prilagajati tržnim spremembam. Stroški razvoja predstavljajo manjšo
omejitev kot čas, ker je finačna sredstva z raznimi oblikami investiranja razmeroma enostavno zagotoviti.
Slika 26: Hiperkonkurenca zmanjšuje primerjalno prednost zaradi zniževanja časa in stroškov, ki
so potrebni za njeno posnemanje ali nadomestitev.
stroškovno razmerje=

stroškovno razmerje

Hiperkonkurenca

1

0

obstojna
primerjalna
prednost

izpodbitna primerjalna
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ni primerjalne prednosti

časovno razmerje=

strošek posnemanja
celotna vrednost primerjalne prednosti

čas, ki je potreben za posnemanje
pričakovano trajanje primerjalne prednosti
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prednost

časovno razmerje

1

Hiperkonkurenca

Vir: Boar, 1999
Velikost podjetja sama po sebi ne zagotavlja primerjalne prednosti. Doseganje dolgoročne primerjalne
prednosti je odvisno od znanja, ki se odraža v uvajanju inovativnih načinov poslovanja ob uporabi
zmogljivih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in hitrega vključevanja v nove tržne niše. Zmožnost
masovne proizvodnje je majhnega pomena, če podjetje ne more dobavljati željenih proizvodov takrat, ko
je priložnost za prodajo odprta. Tudi velika podjetja morajo z inovativnim poslovnim pristopom izkoristiti
prednosti, ki izhajajo iz njihove velikosti. Intenzivna uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij
za povečevanje hitrosti poslovanja je odločilna sestavina doseganja konkurenčne prednosti.

3.2.2.

Hiperkompetitivnost in hiperkonkurenca

S pospešeno digitalizacijo poslovanja so se omejitve časa in prostora zrušile. Vzniknilo je enotno,
elektronsko povezano globalno tržišče. Njegov nastanek je vzpostavil nova pravila poslovanja, ki jih
označujemo s pojmom hiperkompetitivnost oziroma hiperkonkurenca.
Značilnosti hiperkonkurence

Na elektronskem globalnem tržišču se podjetja s celega sveta neposredno spopadajo med seboj. Vsak
trenutek se lahko pojavi nov tekmovalec, ki je sposoben ogroziti tržni položaj podjetja. Zaradi visoke
konkurenčnosti je izredno težko ohranjati primerjalne prednosti. Z inovativno ponudbo vrednosti lahko
konkurenca v trenutku odpravi primerjalno prednost podjetja. Če želi podjetje ohranjati visok tržni delež,
mora poskrbeti za neprestano obnavljanje primerjalnih prednosti. Uspešno izpeljane inovacije lahko
spremenijo tržno ravnotežje v korist podjetja. Digitalni trg je prostor kaotičnih razmer, v katerem se ne
more vzpostaviti ravnotežno stanje. Vrednost za kupca se neprestano spreminja in jo je potrebno vsakič
na novo opredeliti. Obstojnost primerjalnih prednosti se skrajšuje. Z naraščanjem ritma sprememb se
tekmovalnost stopnjuje do skrajnosti. Podjetja morajo hitro spreminjati svojo ponudbo vrednosti z
uvajanjem novih izdelkov in storitev. Nezadovoljni kupci v iskanju višje vrednosti lahko hitro zamenjajo
ponudnika. Zaradi zaostrenih tržnih razmer se spreminja pristop k načrtovanju poslovne strategije. Od
pasivnega pristopa k tekmovalni strategiji, ki je bila usmerjena na varovanje doseženih tržnih pozicij, se
vedno bolj uveljavlja aktivni pristop, ki je usmerjen na napadanje tržnih pozicij konkurentov z načrtnim
spodkopavanjem trga. Zaradi intenzivnega uvajanja inovacij prihaja do sprememb v tehnološkem znanju
in poslovnih sposobnostih.
Hiperkonkurenca vzpostavlja nove pogoje poslovanja, za katere veljajo naslednje ugotovitve (Boar, 1999,
str. 24):
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1. podjetje postane tržno uspešno na temelju nepretrganega razvoja kratkotrajnih primerjalnih
prednosti,
2. v hipertekmovalnem poslovnem okolju je sposobnost ustvarjanja novih poslovnih prednosti
odvisna od možnosti manevriranja,
3. možnosti manevriranja so odvisne od arhitekture informacijske tehnologije. Možnosti
manevriranja določajo stopnjo prilagodljivosti podjetja, ki je neposredno odvisna od prožnosti
informacijske arhitekture. V ospredje stopa pomen informacijske povezanosti podjetja, ki
zagotavlja vidnost in spremenljivost poslovnih procesov. Nedopustno je, če je izvajanje
poslovnih procesov pogojeno z obstoječo informacijsko arhitekturo.
Inovativna uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij v pogojih hiperkonkurenčnega poslovanja
je osnovno strateško orožje za doseganje primerjalnih prednosti. Medsebojno tekmovanje podjetij v
prizadevanjih za doseganje čim večjega tržnega deleža moramo razumeti v kontekstu medsebojnega
spopadanja informacijskih sistemov. Ločimo več stopenj tekmovalnosti (Boar, 1999, str. 4):
1. Nizka tekmovalnost: prevlada tržnih monopolov. Monopolist je legalno zaščiten in uživa popolno
primerjalno prednost. Dobički monopolista so zaradi tega zelo veliki.
2. Zmerna tekmovalnost: na trgu se pojavlja več konkurentov s tihim dogovorom o delitvi tržnega
deleža. Prizadevajo si, da bi ohranili svoj tržni delež, vendar se raje izogibajo neposrednemu
soočenju s konkurenco. Tržni delež je pridobljen na osnovi dolgotrajnih primerjalnih prednosti.
Obstojnost primerjalnih prednosti spodbuja tržno stabilnost in preglednost tržnih odnosov.
3. Intenzivna tekmovalnost: konkurenti neprestano napadajo dosežene tržne pozicije svojih
tekmecev. Dosežene primerjalne prednosti so kratkotrajne. Za ohranjanje tržnega deleža morajo
tekmeci nepretrgoma uveljavljati nove primerjalne prednosti. Trg se nahaja v stanju neprestanega
prevrata.
4. Skrajna tekmovalnost: Dosežena primerjalna prednost je neznatna. Ponudbe vrednosti različnih
tekmecev so si med seboj zelo podobne. Izdelki in storitve so izpopolnjeni, kupec dobi odlično
vrednost za svoj denar. Na vsak tržni manever se tekmeci bliskovito odzovejo in takoj izničijo
vsako razliko v ponudbi.
Narava primerjalne prednosti se z vsako stopnjo tekmovalnosti spremeni. S povečevanjem
konkurenčnosti se obstojnost primerjalnih prednosti krajša, slika 27.

Nizka:
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velikost primerjalne prednosti

velikost primerjalne prednosti

Slika 27: Modeli primerjalnih prednosti
Vsako stanje zahteva drugačno obliko primerjalne prednosti.
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Vir: Boar, 1999
Zaostrovanje tekmovalnosti narekuje pospeševanje poslovnega ritma s hitrim, neprekinjenim uvajanjem
novih primerjalnih prednosti. Poslovna arhitektura mora biti zasnovana na način, ki omogoča nepretrgano
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spreminjanje ponudbe vrednosti ob čim manjšem notranjem trenju z bliskovitimi in nepričakovanimi
poslovnimi manevri. To je izvedljivo z uvajanjem organizacijskih, poslovnih in kulturnih inovacij na
podlagi obsežne uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

3.2.3.

Strateški paradoks

Zaradi intenzivnosti konkurence se definicije vrednosti na trgu zelo hitro spreminjajo v korist
potrošnikov. Tržna prednost se lahko ob vstopu konkurenta, ki postavi nova pravila igre, zelo hitro
spremeni v svoje nasprotje. V tovrstnih razmerah je izredno težko ustvariti in ohraniti obstojno
primerjalno prednost. Z intenzivnim in konfliktnim poslovnim okoljem se na trgu vzpostavlja izredno
stanje, podobno vojnim razmeram. Vsakemu dejanju sledi sistematično in inteligentno oviranje
nasprotnika. Tekmeci se med seboj nadzirajo in ocenjujejo. Izdelujejo se analize, katerih cilj je ugotoviti
prihodnje ravnanje konkurentov. Zaradi tovrstnih razmer se velikokrat izkaže, da so na prvi pogled
nelogične rešitve izredno uspešne. Tekmeci predvidevajo določen potek dogodkov na osnovi logike
zdravega razuma in preteklih izkušenj. Ravnanje v nasprotju s tovrstnimi pričakovanji se lahko pogosto
izkaže za odlično rešitev. V hiperkompetitivnem stanju prihaja do presenetljivega preobrata logike
zdravega razuma. Linearna logika, ki temelji na varčnem odnosu do časa, sredstev in naporov v
prizadevanjih za doseganje željenih rezultatov, v takšnih pogojih odpove. Zavedati se moramo, da je prav
zaradi tega pomen strateškega načrtovanja poslovanja toliko večji, a obenem tudi veliko težji. Strateška
dejanja, zasnovana na zdravorazumski logiki v hiperkompetitivnih razmerah poslovanja pogosto zatajijo
oziroma dosežejo nasproten učinek od pričakovanega. Nujnost sprememb v pogojih elektronskega
poslovanja je večja kot kadarkoli, vendar so spremembe zaradi hipertekmovalne narave poslovanja veliko
bolj tvegane. S tega stališča je primerno, da se seznanimo z nekaterimi značilnosti logike
hipertekmovalnega stanja, ki jo imenujemo strateški paradoks (Boar, 1997, str. 73). Osnovni značilnosti
logike strateškega paradoksa sta:
• prehajanje nasprotij: logično dejanje ali stanje se spremeni v svoje nasprotje. Vzemimo primer
primerjalne prednosti na trgu - če podjetje predolgo vztraja pri doseženi primerjalni prednosti, se ta
spremeni v slabost, ki lahko nevarno ogrozi prihodnje poslovanje podjetja.
• obrat nasprotij: konfliktne razmere zasučejo običajno linearno logiko. Doseganje zastavljenih
rezultatov moramo snovati na ukrepih, ki so v nasprotju z ravnanjem, katerega narekuje logika
zdravega razuma. Bližnjica do zastavljenega cilja se pogosto ne izkaže za najhitrejšo pot. Pravilo
obrata nasprotij priporoča, da ravnamo v nasprotju z ukrepi, ki nas navidezno približujejo cilju. Slaba
logika postane dobra logika ravno zato, ker je slaba logika.
Sposobnost paradoksalnega razmišljanja je pomembna prednost pri snovanju poslovne strategije.
Kano metodologija

Kano metodologija (slika 28) je značilen primer logike strateškega paradoksa. Kano metodologija loči tri
tipe aktivnosti:
• tip 1: aktivnosti z naraščajočim prihodkom pri stalnem vložku v poslovni cilj,
• tip 2: aktivnosti, pri katerih je iztržek sorazmeren vložku,
• tip 3: aktivnosti, ki prinašajo vedno manjši iztržek glede na količino vloženih virov.
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zadovoljstvo kupcev

Slika 28: Vpliv aktivnosti na zadovoljstvo kupcev po Kano metodologiji
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učinek
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investicija v izboljšanje proizvodnje

Vir: Boar, 1997
Paradoksalna logika se kaže v naslednjem: Kano metodologija svetuje, da se izjemni izdelki in storitve
(aktivnosti tipa 1) potrošniku predstavijo kot običajni. Potrošnik lahko pogreša izjemne oziroma vrhunske
lastnosti izdelkov (rezultati aktivnosti tipa 3), vendar bo stežka sprejemal odsotnost običajnih, splošno
priznanih lastnosti. Pri tradicionalnem pristopu bi se podjetje, potem ko bi uveljavilo primerjalno prednost
na osnovi izjemne ponudbe izdelkov in storitev, ustavilo. Svojo primerjalno prednost bi s poudarjanjem
izjemnih lastnosti svojih izdelkov pred konkurenčnimi poizkusilo uveljaviti in utrditi v očeh potrošnikov.
Pri logiki strateškega paradoksa je potrebno stopiti korak naprej. Kano metodologija svetuje, da podjetje
svojo primerjalno prednost navidezno izniči z zanikanjem izjemnosti svoje ponudbe. Novo raven storitev
in izdelkov naj predstavi kot običajno, splošno sprejeto merilo kvalitete. Potrošniki na ta način ne bodo
več sprejemali izdelkov in storitev, ki se nahajajo pod ravnijo kvalitete, ki jo je s svojo ponudbo definiralo
podjetje. Izjemni izdelki se predstavijo kot običajni. S tem se hitro vzpostavijo nova pravila igre na trgu,
ki imajo lahko uničujoče posledice. Konkurenčna podjetja si krčevito prizadevajo, da bi dosegla
zahtevano raven storitev, medtem ko prodaja upada. Njihovi poslovni sistemi zapadejo pod ogromen
pritisk, ki večino virov zasede v prizadevanjih za hitro doseganje pričakovanih rezultatov. Podjetje se
mora naglo prilagoditi zahtevam trga in odstopiti od prvotnih poslovnih načrtov. Prisiljeno je upoštevati
pravila igre, ki jih narekujejo drugi. Če podjetje ne more izvajati svoje poslovne strategije, je to zelo
nevarno z vidika poslovnega preživetja, saj se usklajenost in povezanost njegovega delovanja zmanjšata,
poslovna odločnost pa se spremeni v brezciljno tavanje. Podjetje, ki izkorišča paradoksalno obnašanje
hiperkompetitivnega trga, povečuje strateško razdaljo med seboj in konkurenti (slika 29).
Slika 29: Učinek izkoriščanja strateškega paradoksa po Kano metodologiji

zadovoljstvo kupcev
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Vir: Boar, 1997

3.2.4.

Definicija strateških informacijskih sistemov

V zaostrenih razmerah poslovanja je prožnost poslovnega sistema temeljni pogoj za obvladovanje hitrega
ritma sprememb na trgu digitalne ekonomije. Ne smemo pozabiti na naraščajoči pomen povezovanja
zunanjih vrednostnih verig oziroma nastajajočih virtualnih podjetij, ki skupaj oblikujejo strateške mreže
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poslovnega sodelovanja z izjemnim tržnim vplivom. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so
poglavitni nosilec naštetih smernic poslovnega razvoja. Informacijsko-komunikacijske tehnologije se
vedno bolj uveljavljajo kot ključni dejavnik pri doseganju konkurenčne prednosti, vendar pa moramo ob
tem previdno zapisati, da same niso zadostna osnova za njeno uveljavljanje. Informacijskokomunikacijske tehnologije pomembno prispevajo k doseganju konkurenčne prednosti, vendar le s
pogojem, da se uvedejo korenite spremembe v poslovnem modelu in procesih, organizacijski in
upravljalski strukturi ter seveda v vrednotah, ki jih poslovna organizacija neguje.
V dobi digitalne ekonomije je prepoznan strateški učinek informacijskih sistemov. Povečevanje notranje
učinkovitosti ob sočasnem zniževanju stroškov, spodbujanje sinergičnih učinkov poslovnega sodelovanja
med partnerji v vrednostni verigi, skupni pristopi k reševanju problemov, poslovno odpiranje navzven, k
strankam in razvijanje znanja, ki ustvarja nove poslovne priložnosti, temeljijo na obsežni uporabi
informacijskih sistemov. Informacijski sistemi postajajo neposredno udeleženi pri uveljavljanju
primerjalne prednosti, ki je osnovni cilj poslovne strategije podjetja. S tega vidika govorimo o strateških
informacijskih sistemih (SIS). Strateški informacijski sistemi podpirajo in uveljavljajo poslovno strategijo
podjetja ter prispevajo k povečevanju lastne primerjalne prednosti oziroma k zmanjševanju primerjalne
prednosti tekmecev (Wiseman, 1988, str. 98).
Definicija strateških informacijskih sistemov je zelo široka. Pri obravnavi strateških informacijskih
sistemov želim izpostaviti pomen, ki ga ima način uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij za
uspešnost poslovanja v informacijski dobi. Vlogo strateških informacijskih sistemov lahko igrajo različne
vrste poslovnih in tehničnih informacijskih sistemov, od sistemov za transakcijsko procesiranje14,
sistemov za podporo odločanju15, sistemov za računalniško podprto načrtovanje in proizvodnjo16,
sistemov za podporo pisarniškemu poslovanju17 do direktorskih informacijskih sistemov (DIS), ki
temeljijo na podatkovnih skladiščih18, sistemov za upravljanje znanja19 in rešitev za celovito vodenje
poslovanja20.
Strateški informacijski sistemi se od ostalih razlikujejo po tem, da prispevajo k doseganju primerjalne
prednosti. Ugotovimo torej, da uvrstitev med strateške informacijske sisteme ni toliko odvisna od
funkcionalnosti kot od načina uporabe informacijskih sistemov. Tukaj lahko še enkrat izpostavim
odločujočo vlogo znanja in inovativnega pristopa. Ko govorimo o strateških informacijskih sistemih,
pravzaprav govorimo o temeljnih spremembah v načinu poslovanja, ki ga prinaša informacijska doba.
Strateški učinek informacijskih sistemov je odvisen od razumevanja informacijske tehno-ekonomske
paradigme v pogojih elektronskega poslovanja. Naj povzamemo: lastnost strateških informacijskih
sistemov ni odvisna od tehničnih značilnosti posameznih informacijskih sistemov, temveč od načina
njihove uporabe. Smernice za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v smislu povečevanja
tekmovalnih prednosti ponuja miselni okvir elektronskega poslovanja. Strateški informacijski sistemi
dobivajo svojo moč z omrežnim povezovanjem na osnovi internetnih tehnologij. Množično vključevanje
poslovnih subjektov in kupcev v globalna javna in poslovna omrežja (internet, ekstranet, intranet) so
poglavitni dejavnik sprememb, ki jih prinaša prihod informacijske dobe. Brez omrežnega povezovanja ne
bi bilo zadostne penetracije informacijskih tehnologij, da bi se spremembe prevladujoče tehnoekonomske paradigme lahko uveljavile.

14

Transaction Processing Systems (TPS) – sistemi za transakcijsko procesiranje
Decision Support Systems (DSS) – sistemi za podporo odločanju
16
Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM) - računalniško podprto načrtovanje in proizvodnja
17
Office Automation Systems (OAS) - sistemi za podporo pisarniškemu poslovanju
18
Data Warehousing (DW) – podatkovno skladiščenje
19
Knowledge Managament (KM) – upravljanje znanja
20
Enterprise Resource Planning (ERP) – celovite programske rešitve
15

46

Strateški sunki

Informacijski sistemi imajo pomembno vlogo pri uveljavljanju poslovnih prednosti. Wiseman definira
strateške sunke v smislu priložnosti in premikov, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske
tehnologije. Osnovne značilnosti strateških sunkov (Frenzel, 1992, str. 46) so naslednje:
1. razločevanje: razlikovanje v ponujeni vrednosti med lastnimi proizvodi in ponudbo svojih
konkurentov,
2. stroški: doseganje prednosti z zniževanjem lastnih stroškov, stroškov partnerjev v vrednostni
verigi in stroškov končnih uporabnikov. Strateška razdalja se poveča tudi z dvigovanjem
stroškov svojih tekmecev.
3. inovacija: ponujanje novih ali spremenjenih izdelkov na trgu, prenavljanje poslovnih procesov
za doseganje večje poslovne odličnosti.
4. rast: povečevanje ponujene vrednosti na trgu, širjenje obsega poslovanja in povezovanja
poslovnih procesov v vrednostni verigi.
5. združevanje ali izločanje: poslovno povezovanje podjetij, strateška partnerstva, izločanje delov
podjetja in posameznih poslovnih operacij.
6. čas: hitrost izvajanja poslovnih operacij in odzivnost poslovnega sistema na spremembe v
svojem poslovnem okolju sta odločilna dejavnika doseganja primerjalne prednosti. Poslovne
priložnosti, ki nastajajo v ozkih tržnih segmentih, so zaradi nasičenosti globalnega trga vedno
bolj kratkotrajne.
Strateški informacijski sistemi so sposobni popolnoma spremeniti pravila tržnega tekmovanja v določeni
gospodarski dejavnosti na osnovi povečanja strateških sunkov. Prilagajanje organizacijske strukture
podjetja povečuje učinkovitost strateških sistemov. V strateške informacijske sisteme je potrebno
neprestano investirati, saj lahko le s tem pogojem vzdržujejo tekmovalno prednost. Začetki strateških
informacijskih sistemov pogosto izvirajo iz prizadevanj za izboljšanje učinkovitosti notranjih operacij, ki
pozneje prispevajo k občutnem znižanju stroškov in povečanju tržne vrednosti, da se spremenijo v
pomembno konkurenčno prednost. Značilen primer tovrstne evolucije so veliki računalniški sistemi za
letalske rezervacije (Sabre, Covia). Ob izboljšanju notranje učinkovitosti so prinesli revolucijo v prodaji
letalskih vozovnic in povečanju dobičkonosnosti poletov (Frenzel, 1992, str. 62). Spremljanje zunanjih
dejavnikov, kot so spremembe pri delitvi tržnih deležev med konkurenti, spreminjanje pogojev
poslovanja ter moči dobaviteljev in kupcev, odpira nove poslovne priložnosti uporabe strateških
informacijskih sistemov.
Pri upravljanju strateških informacijskih sistemov je potrebno neprestano budno spremljati spremembe
notranjih in zunanjih dejavnikov v smislu povečevanja učinka strateških sunkov, ki prispevajo k
povečevanju primerjalne prednosti. Dopolnjen Wiseman-Macmillanov model prikazuje slika 30.
Slika 30: Integriran model strateških vplivov
dobavitelji

konkurenca

kupci

razlikovanje
strošek
inovacija
rast
zavezništvo
čas

r
not
nji
a
n
zu

Vir: Frenzel, 1992
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4.

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje je poslovna doktrina, ki je osnova za izvajanje poslovnih, organizacijskih,
upravljalskih in kulturnih transformacij poslovnega sistema, potrebnih za uspeh na kaotičnem trgu
digitalne ekonomije. Doktrina elektronskega poslovanja ob dobrem poznavanju sodobnih tehnologij
odpira nove poslovne horizonte, ki jih je nujno treba upoštevati pri snovanju uspešne poslovne strategije.
Elektronsko poslovanje se uveljavlja s spoznanjem, da golo uvajanje novih informacijskokomunikacijskih tehnologij oziroma delna informatizacija nekaterih poslovnih aktivnosti ne zadošča za
izkoriščanje velikega poslovnega potenciala, ki ga omogočajo nove tehnologije. Zaostrovanje
konkurenčnega boja sili podjetja v razmislek o inovativnih pristopih k poslovanju ob uporabi sodobnih
informacijskih-tehnologij, ki podjetjem omogoča, da svoje sposobnosti v čim večji meri spremenijo v
otipljivo primerjalno prednost na trgu. Elektronsko poslovanje naglo prodira na vsa poslovna področja.
Širjenja informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne smemo enačiti s širjenjem elektronskega
poslovanja, čeprav sta med seboj zelo povezana. Vedenje o najbolj učinkovitih načinih uporabe novih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij lahko pride precej pozneje po uvedbi le-teh v poslovanje
podjetja. Elektronsko poslovanje je skupni imenovalec, ki združuje poslovno uspešnost, strategijo in
učinkovito uporabo novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Osnovna področja elektronskega
poslovanja so (Jerman-Blažič, 2001, str. 13):
• poslovanje med potrošniki in organizacijami,
• notranje poslovanje organizacije,
• poslovanje med organizacijami,
• poslovanje državne administracije med seboj in občani.
Najširše gledano, elektronsko poslovanje vključuje vse vidike poslovnega sodelovanja na temelju
uporabe vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije.

4.1.

Opredelitev značilnosti

Uspeh v svetu elektronskega poslovanja je mogoč le ob strukturni transformaciji notranjih temeljev
poslovanja. Analiza vrednostne verige in njeno preoblikovanje v okviru elektronskih poslovnih modelov
v skladu s postavljeno poslovno strategijo je prvi korak pri ustvarjanju zmogljive infrastrukture
elektronskega poslovanja. Uvedba elektronskega poslovanja v podjetju mora zagotoviti:
• visoko odzivnost podjetja na spremembe v pogojih poslovanja oziroma tržnega povpraševanja,
• povezanost vseh poslovnih aktivnosti vzdolž celotne vrednostne verige s krepitvijo informacijskih,
materialnih in plačilnih tokov,
• povečevanje učinkovitosti poslovnih operacij.
Z ustreznim načrtovanjem in spremembami poslovnih modelov se uspešna podjetja sproti prilagajajo
nastajajočim poslovnim smernicam ter jih izkoriščajo v svoj prid. Načrtovanje poslovnega modela
pomeni strateško orožje za tržno razlikovanje: ključ do uspeha je sposobnost spreminjanja starih miselnih
vzorcev.

4.1.1.

Razvojne faze e-poslovanja

Na začetku so imele informacijske tehnologije zelo ozko področje uporabnosti. Podjetja so z uporabo
informacijskih tehnologij avtomatizirala posamezne poslovne aktivnosti, kar se je obrestovalo v nižjih
stroških, krajšem času razvoja ter večji kvaliteti izdelkov. Tako so si podjetja hitro priborila primerjalno
prednost, saj je bila dostopnost informacijskih rešitev omejena z visokimi stroški, dolžino razvoja
aplikacijskih rešitev in redkostjo ustreznega kadrovskega potenciala. Informacijske tehnologije so postale
nosilni dejavnik poslovanja. Primerjalna prednost, ki je izhajala iz uporabe informacijskih tehnologij, vse
bolj postaja tekmovalna nujnost, od katere je odvisno preživetje poslovne organizacije. V tradicionalnem
poslovanju, katerega glavna značilnost je masovna produkcija, so bila prizadevanja podjetij usmerjena v
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celovito obvladovanje določenega trga. Velike poslovne organizacije so želele obvladovati vse izdelke,
storitve in prodajne kanale, ki so bili namenjeni zadovoljevanju določenih potreb potrošnikov. S tem so si
izbojevale občutno primerjalno prednost pred tekmeci. Osnovna naloga informacijskih tehnologij je bila
v zagotovljanju čim večje učinkovitosti in obvladovanju stroškov proizvodnje. K povečevanju obsega
masovne proizvodnje je odločilno pripomogla avtomatizacija poslovnih procesov. Informacijske
tehnologije so odigrale pomembno vlogo tudi pri širjenju pristojnosti zaposlenih, saj je povečevala obseg
in raznolikost del, ki jih je bil posameznik sposoben opraviti v delovnem času. Z elektronskim
poslovanjem se uveljavlja totalna konkurenca elektronskega trga, ki sili podjetja korak naprej, v iskanje
novih, izvirnih načinov poslovanja in oblikovanja vrednosti za končne uporabnike.
Razvoj elektronskega poslovanja lahko opredelimo z naraščanjem poslovne vrednosti, ki nastaja s
povezovanjem spletnih in poslovnih aplikacij ter podpornih sistemov v obsegu celotne zunanje
vrednostne verige, slika 31.

naraščanje poslovne vrednosti

Slika 31: Razvojna obdobja elektronskega poslovanja

2000-2005
Transformacija
1998-2003
Transakcija
1997-2000
Interakcija
1996-1999
Prisotnost
Lastnosti:
- tržne informacije
- prospekti

Dodatne lastnosti:
- intranet aplikacije
- interaktivnost
- personalizacija
- osnovno iskanje
- povezana spletna mesta

Dodatne lastnosti:
- E-trgovina
- RIP
- upravljanje oskrbne verige
- povezano poslovanje
- samopostrežne aplikacije

Dodatne lastnosti:
- optimizacija oskrbne verige
- upravljanje odnosov s kupci
- povezovanje strank
- personalizacija

naraščanje stroškov aplikacij

Vir: Drobik, 1999

4.1.2.

Povezovanje vrednostnih verig

Elektronsko poslovanje je usmerjeno v spodbujanje povezav med partnerji v vrednostni verigi, strankami,
v industrijski panogi in različnimi skupnostmi uporabnikov. Ključno mesto pri tem pripada internetnim
tehnologijam oziroma spletnim aplikacijam, ki ponujajo standardno platformo za vključevanje
udeležencev z zelo različnimi tehnologijami. Z vstopanjem v dinamične poslovne povezave lahko
podjetja z uporabo postopkov in sistemov elektronskega poslovanja oblikujejo zelo prilagodljive
poslovne sisteme, ki omogočajo doseganje visoke konkurenčne prednosti. Zaradi pospešenega pretoka
informacij se vsak poslovni dogodek v hipu prenese vzdolž celotne vrednostne verige, katere člani lahko
na tej osnovi optimalno razporedijo svoje vire in proizvodne zmogljivosti. Z dinamičnim povezovanjem
lahko poslovna organizacija hitro nadomesti manjkajoče pristojnosti in na trgu zelo hitro ponudi nove
izdelke in storitve. V zrelem obdobju elektronskega poslovanja dominirajo dinamične poslovne povezave
in vrednostne verige z razponom, ki lahko obsega več gospodarskih panog. Tesno poslovno sodelovanje
na podlagi intenzivnega izkoriščanja zmožnosti informacijskih tehnologij omogoča podjetjem, da skupaj
združijo najboljše pristojnosti na določenem poslovnem področju in nastopijo na trgu pod enotno
blagovno znamko. Podjetje se proti končnemu uporabniku navidezno predstavi kot enoten poslovni
sistem, čeprav dejansko poteka v ozadju usklajeno sodelovanje množice poslovnih partnerjev. V tem
oziru govorimo o navideznih vrednostnih verigah in navideznih podjetjih, ki omogočajo tudi manjšim
podjetjem, da se neposredno primerjajo z največjimi poslovnimi sistemi.
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4.2.

Poslovni modeli e-poslovanja

Poslovni model opredeljuje osnovne načine trženja in prodaje, kot so utrjevanje ugleda blagovne znamke,
vzpostavitev prodajnih kanalov in različnih možnosti dostave izdelkov. Poslovni model opisuje načine
pridobivanja dohodka, vloge ključnih udeležencev v poslovanju in opredeljuje njihove interese v
poslovanju podjetja (Timmers po Jerman-Blažič, 2001, str. 28). Elektronske poslovne modele moramo
razumeti v kontekstu naslednjih smernic, ki se uveljavljajo v digitalni ekonomiji:
• podjetje na visoko konkurenčnem globalnem trgu ne more uspeti samo, temveč le kot del razširjene
vrednostne verige,
• namesto osredotočenosti na notranje operacije in na izdelke je v izhodišču vseh poslovnih dejavnosti
končni uporabnik,
• izdelki se informatizirajo, dodajajo se jim različne vsebine in storitve, ki v kar največjem obsegu
zadovoljujejo raznolike potrebe kupcev. Meja med izdelki in storitvami je zaradi tega vedno bolj
zabrisana.
• visoka dinamika sprememb v povpraševanju po izdelkih in storitvah ter vse hitrejša zasičenost tržnih
niš.
Podjetje mora zasnovati poslovni model tako, da zavaruje svojo pozicijo v vrednostni verigi predvsem s
stališča delitve prihodkov. Poslovni model mora zagotoviti instrumente kontrole in nadzora glede na
kritične dejavnike uspeha in zastavljene poslovne cilje. Pri snovanju poslovnega modela je potrebno
upoštevati pogoje poslovanja in oceniti lastne zmogljivosti in pristojnosti, ovrednotiti poslovne priložnosti
in možnosti poslovnega sodelovanja. Poslovni model je strateško orožje za razločevanje podjetij na trgu.
Starejše oblike tekmovalnosti, kot so nižanje stroškov poslovanja, postopno povečevanje kvalitete
izdelkov in poslovnih procesov, ne zadoščajo več. Namesto tega morajo podjetja spremeniti stare miselne
vzorce in oblikovati učinkovite, inovativne elektronske poslovne modele (Kalakota, 1999, str. 53).
Elektronski poslovni modeli se odlikujejo po prilagodljivosti in prožnosti po meri kupcev. Poslovni
model mora povezati poslovne partnerje, dobavitelje oziroma distributorje v enotno infrastrukturo
elektronskega poslovanja. Vrednostna veriga je osnova za gradnjo poslovnega modela. Arhitektura
poslovnega modela nastaja tako, da najprej razčlenimo in identificiramo sestavne dele in jih nato ponovno
sestavimo v smiselno celoto.
Podjetja, ki želijo uspeti v visoko konkurenčnem boju za preživetje in uspeh na globalnem trgu, morajo
razviti poslovne modele z naslednjimi lastnostmi (Boar, 1997, str. 42):
1. uvedba interaktivnih večpredstavnih distribucijskih kanalov za poosebljene21 stike z uporabniki;
2. povečevanje vrednosti z digitaliziranimi in informacijsko podprtimi izdelki in storitvami;
3. tesno elektronsko povezovanje vseh udeležencev v vrednostni verigi, ki omogoča učinkovito
izmenjavo informacij vzdolž celotne zunanje vrednostne verige ter dramatično povečanje
učinkovitosti vseh poslovnih procesov, ki potekajo v njenem okviru;
4. informacijski tokovi v vrednostni verigi morajo podpirati finančne in materialne tokove v
vrednostni verigi tako, da so izvajalcem posameznih poslovnih aktivnosti v vsakem trenutku na
voljo informacije v najustreznejši obliki za povečanje kvalitete procesa odločanja;
5. masivno podatkovno skladiščenje in analize omogočajo razumevanje dogajanja in predvidevanje
bodočih dogodkov.
V elektronski poslovni model moramo vključiti poslovno strategijo in sistematično upravljanje z vsemi
oblikami znanja in informacij. Preveliko zaupanje v moč elektronskega poslovanja brez dobro
zamišljenega poslovnega načrta je eden od razlogov poslovnega neuspeha, kot v primeru številnih
stečajev internetnih podjetij v ZDA na prelomu dvajsetega stoletja. Poslovna strategija, znanje,
informatizirani in elektronsko povezani poslovni procesi so gradniki uspešnega elektronskega poslovnega
modela, slika 32.

21

personalization – poosebljenje, prilagajanje vsebine potrebam in željam posameznika
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Slika 32: Elektronski poslovni model

Strategije

Poslovni
procesi

Elektronski
poslovni model

Upravljanje z
znanjem

Vir: Bipin, 2002
Osnovna področja elektronskega poslovnega modela so usmerjena proti kupcem, poslovnim partnerjem v
vrednostni verigi in notranjim poslovnim procesom. Poslovna področja lahko razumemo kot agregacije
osnovnih poslovnih procesov. Prednost elektronsko povezanega poslovnega modela je razširitev
poslovanja proti kupcem, dobaviteljem in poslovnim partnerjem, ki na enostavnejši, hitrejši in udobnejši
način vzpostavljajo različne poslovne odnose z matičnim podjetjem.

4.2.1.

Poslovanje s strankami (B2C22)

Elektronski poslovni modeli, ki podpirajo poslovanje s končnimi uporabniki, so pospešili prenos moči od
ponudnikov proti kupcem. B2C poslovanje ni omejeno samo na posamezne uporabnike izdelkov in
storitev, temveč lahko v vlogi kupca nastopajo tudi različne pravne osebe oziroma poslovne organizacije.
Na razvoj in uveljavitev elektronskega poslovanja s končnimi uporabniki je odločilno vplival nagel porast
uporabnikov interneta, ki je zagotovil kritično maso potencialnih kupcev na globalnem elektronskem
trgu. B2C poslovni modeli so podjetjem odprli številne poslovne priložnosti, saj so omogočili nastanek
novih tržnih niš oziroma okrepili poslovanje na obstoječih tržnih segmentih. Z različnimi oblikami B2C
poslovnih odnosov so podjetja povezala in obogatila svojo ponudbo predvsem z dragocenim znanjem o
različnih vidikih uporabe svojih izdelkov in storitev ter s tem povečala ponudbo vrednosti za končnega
uporabnika.
Slika 33: Projekcija deleža uporabnikov interneta v celotni populaciji Slovenije

Vir: RIS, 2002a
Uvajanje B2C poslovnih modelov zaznamuje svojevrsten paradoks: po eni strani povečanje poslovnih
priložnosti za podjetja, po drugi strani pa tudi zaostrovanje tekmovalnosti in povečanje ogroženosti
22

Business-To-Customer (B2C) – poslovanje s strankami

51

poslovnega preživetja. Uveljavljanje elektronskih modelov poslovanja premika težišče konkurenčnega
boja v elektronski prostor. Poslovne prednosti, ki so utemeljene na fizični lokaciji podjetja oziroma
dostopnosti do posameznega lokalnega trga, se hitro manjšajo. Končni uporabniki so zaradi enostavnosti
in udobnosti uporabe elektronskih pripomočkov sposobni hitro primerjati različne ponudbe ter izbrati
najugodnejšega ponudnika na globalnem trgu. Zaradi tega so morala podjetja v svoji tekmovalni strategiji
bolj izpostaviti izboljševanje kvalitete izdelkov in storitev, utrjevati ugled blagovne znamke, vzpostaviti
dolgoročno zaupanje kupcev in izboljšati učinkovitosti distribucijskega sistema.
Konflikt prodajnih kanalov

Elektronski poslovni modeli širijo meje poslovnega sistema proti kupcem in poslovnim partnerjem.
Kupci z uporabo aplikacij elektronskega poslovanja in internetnih tehnologij stopajo v neposredne
interakcije s poslovnim sistemom ponudnika ter ob tem puščajo ob strani številne posrednike, ki imajo v
tradicionalnih poslovnih sistemih pomembno vlogo. Na ta način prihaja do konflikta prodajnih kanalov. Z
vzpostavitvijo neposrednih odnosov s kupci in zmanjšanjem vloge posrednikov se ponuja možnost
znižanja stroškov poslovanja oziroma cen za končnega uporabnika. Vendar moram opozoriti, da
tradicionalni prodajni kanali v določenih primerih pomenijo dopolnitev ponudbe elektronskega
poslovanja in dragoceno podporo tako kupcem kot ponudniku blaga in storitev predvsem z vidika
poprodajnih aktivnosti vzdrževanja, servisiranja in skrbi za kupce. Ob uvedbi elektronskih poslovnih
modelov morajo podjetja ponovno ovrednostiti vlogo prodajnih in distribucijskih kanalov s stališča
poslovne koristi in vpliva (moči) posameznega kanala, slika 34.
Slika 34: Konflikt kanalov v elektronskem poslovanju

moč posrednika

visoka

nizka

zaobiti in
odstraniti

spoštovati

odstraniti

ljubiti

vrednost posrednika

visoka

Vir: Drobik, 1999
Napačno razumevanje vloge posameznega prodajnega kanala lahko pripelje do konfliktov in izgube
številnih poslovnih priložnosti. Nejasna poslovna politika v zvezi s prodajnimi kanali lahko vzpostavi
škodljivo vzdušje straha in nezaupanja, tudi v primeru ko ukinjanje prodajnih kanalov ni načrtovano.
Podjetje se mora jasno opredeliti, v kolikšni meri bo uvedba elektronskih poslovnih modelov vplivala na
obseg prodajne oziroma distribucijske mreže. Podjetje mora upoštevati, da se tudi lastno prodajno osebje
lahko spremeni v tehnološki višek. Nerazumevanje vloge prodajnih in distribucijskih kanalov lahko
ogrozi tržno konkurenčnost ob uvedbi elektronskega poslovnega modela.
Hitrost in prilagodljivost poslovanja

Velika prednost B2C elektronskega poslovanja so hitrost in prilagodljivost pri uvajanju izdelkov na trg ter
možnost enostavnega spreminjanja cen izdelkov in storitev. Pri nekaterih B2C poslovnih procesih se cene
dinamično prilagajajo trenutnemu povpraševanju ter na ta način izboljšujejo možnosti prodaje blaga in
storitev končnim uporabnikom. Značilen primer tovrstnega poslovnega procesa je spletna prodaja
presežka letalskih vozovnic, ležišč v hotelskih kompleksih in avtomobilov (www.priceline.com). Kupci
navedejo ceno, ki so jo pripravljeni plačati za izdelek oziroma storitev. Z elektronsko podprtimi postopki
se nato išče ponudnik, ki je pripravljen sprejeti predlagano ceno.
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Razpon poslovanja, ki ga omogočajo B2C poslovni modeli, je močno pogojen z učinkovitostjo in
dosegom dostavne službe. Podjetja, ki poslujejo z izdelki in storitvami, katerih ni mogoče digitalizirati in
prenašati po elektronskih kanalih, morajo veliko pozornosti nameniti povečanju hitrosti in zanesljivosti
dostave svojih izdelkov končnim uporabnikom. Prednosti enostavnega, udobnega in hitrega naročanja se
hitro razblinijo, če mora kupec dolgo čakati na izpolnitev svojega naročila. Pri organizaciji dostavne
službe je potrebno posebno pozornost nameniti lokalnim navadam in posebnostim določenega okolja,
kljub globalnemu dosegu njihovega delovanja (Jerman-Blažič, 2001, str. 21).
Slika 35: B2C poslovni proces
identifikacija
izdelka

katalog

primerjava
izdelkov

nakup

Vir: Hoque, 2000
Potek B2C poslovnega procesa lahko opredelimo z naslednjimi koraki (Hoque, 2000, str. 23), slika 35:
• identifikacija izdelka: kupca je potrebno pritegniti z različnimi prijemi oglaševanja in trženja, ki
temeljijo na strategijah B2C poslovanja. Pomembno vlogo pri tem imajo spletni naslovi, ki
omogočajo agregacijo podatkov različnih ponudnikov, kateri so zanimivi za kupca (spletni iskalniki,
portali interesnih skupnosti). Doseganje kritične mase obiskovalcev na spletnih straneh je pogoj za
vzpostavitev B2C elektronskega poslovanja.
• iskanje po katalogu: elektronski prodajni katalogi predstavljajo pomemben povezovalni člen med
ponudniki in kupci. Postavljeni so lahko pri proizvajalcih, dobaviteljih, kupcih (podjetja) ali pri
neodvisnih prodajnih posrednikih. Elektronski prodajni katalog mora na pregleden način razvrščati
ponudbo izdelkov in storitev ter omogočiti enostavno iskanje in primerjanje različnih ponudnikov.
Vsebina elektronskih katalogov se lahko dinamično prilagaja nakupovalnim navadam in iskalnim
vzorcem posameznega kupca. Dobro zasnovan elektronski katalog vsebuje poleg cen še množico
uporabnih informacij o izdelkih in storitvah, ki zagotavljajo vračanje obiskovalcev.
• primerjava ponudb: kupcu je potrebno v čim večji meri poenostaviti primerjavo lastnosti, kvalitete in
prodajnih pogojev sorodnih ponudb ter jih približati njegovim potrebam.
• nakup: elektronsko naročanje in plačevanje mora potekati ob visoki stopnji varnosti in zaupnosti
opravljenih transakcij. Temeljnega pomena je, da si podjetje poveča ugled in vzpostavi zaupanje v
očeh kupcev ter da prepreči vse morebitne zlorabe zbranih podatkov.
Podrobnosti izvedbe B2C poslovnega procesa prikazuje slika 36.
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Slika 36: Značilen potek B2C poslovnega procesa
ponudba izdelkov in
storitev
zahteva
potrditev

kupec

dobava

podjetje

izračun
elektronsko plačilo
status dobave, servisa,
podpore

Značilnost: veliko transakcij z neznanimi partnerji

Vir: Eržen, 2000
Strategije B2C poslovanja

Bistvo elektronskega povezovanja je v vzpostavitvi neposrednih stikov s strankami na osnovi uporabe
internetnih tehnologij na način, ki omogoča navidezen prenos strank v središče poslovanja s hitrejšim in
učinkovitejšim zadovoljevanjem njihovih potreb od drugih ponudnikov (Michael Dell po Hoque, 2000,
str. 57). Uporaba informacijskih tehnologij v B2C elektronskem poslovanju omogoča podjetjem, da na
osnovi obsežnega zbiranja podatkov ob uporabi analitičnih in statističnih metod ugotovljajo navade, želje
in interese posameznih kupcev. Z ustrezno prilagoditvijo tržnih pobud jim nato ponudijo tiste izdelke in
storitve, ki jih najbolj potrebujejo. Možnosti uporabe različnih oblik B2C elektronskega poslovanja
znižujejo stroške prodaje izdelkov in storitev ter povečujejo učinkovitost prodajnega procesa. Podjetje
mora kupcem v čim večjem obsegu ponuditi samopostrežne storitve, kot so odgovori na pogosto
zastavljena vprašanja in različne oblike svetovanja pri uporabi izdelkov in storitev. Z nudenjem
samopostrežnih storitev se lahko ob avtomatizaciji poslovnih postopkov, ki potekajo v ozadju, poveča
učinkovitost in hitrost zadovoljevanja kupcev. Zaposleni v podjetju se razbremenijo rutinskih opravil in se
preusmerijo k nalogam, ki v večji meri prispevajo k izboljševanju ponudbe vrednosti.
Uspeh B2C elektronskega poslovanja je odvisen od izvedbe treh strategij, ki so usmerjene v povečevanje
vrednosti za končne uporabnike. Zaradi tega te strategije sestavljajo kritični faktor uspeha B2C
elektronskega poslovanja (Hoque, 2000, str. 57):
a. Utrjevanje prepoznavnosti spletne znamke: uspeh v svetu elektronskega poslovanja je odvisen od
učinka oglaševalskih akcij, ki podobno kot v svetu tradicionalnega poslovanja vplivajo na
oblikovanje javne podobe in zaznavanja vrednosti določenega izdelka. Privabljanje dovolj
velikega števila obiskovalcev spletnih strani ponudnika je prvi pogoj za izvajanje B2C
poslovanja. Za povečanje prometa na spletnih straneh je potrebno poleg oglaševanja na internetu
zagotoviti prisotnost v tradicionalnih medijih: časopisih, na radiu in televiziji. Poleg klasičnih
metod se je potrebno posluževati tudi oglaševalskih tehnik svetovnega spleta: oglasne pasice23,
stalna navzočnost v iskalnih strojih, specializiranih portalih in sodelovanje v partnerskih
programih24. Šele po dobro usklajeni oglaševalski akciji se bodo uporabniki začeli pojavljati na
spletnih straneh, kjer začnejo podjetja direktno naslavljati kupce. Še večja prepoznavnost spletnih
strani se lahko doseže s trženjem poslovnega portala kot blagovne znamke (npr. 24ur.com in
emka.si). Internet je dvosmeren medij, zato je potrebno pri oglaševanju upoštevati izkustvo in
prepričanja uporabnikov. Na ta način se uporabniku ponudi resnična, izkustvena vrednost. Ta
vrednost je dosežena na osnovi dialoga z uporabniki ob upoštevanju tržne strategije, ki temelji na
intenzivni uporabi internetnih tehnologij.

23
24

Banners – oglasne pasice
Affiliate programs – način oglaševanja na svetovnem spletu. Storitev se obračuna glede na obisk oglaševanih spletnih strani.
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b. Poosebljenje (1:1 trženje): podjetja morajo posvetiti veliko pozornosti vzdrževanju odnosov s
kupci in predstavitvi svojih izdelkov in storitev. Kupci so dobro obveščeni, zahtevajo veliko
pozornosti in želijo kvalitetno in hitro postrežbo. Prodajalci morajo dobro obvladati svoje
področje, če želijo kupce prepričati, jim svetovati in jih usmeriti v nakup določenega izdelka.
Podjetja se v svetu elektronskega poslovanja ne morejo zanašati na zvestobo nestanovitnih
kupcev, kupca morajo pridobiti s poosebljenim in prijaznim pristopom. 1:1 trženje posnema
domačnost prodajalcev v majhnih trgovinah, ki svoje stranke odlično poznajo. V vsakem
trenutku so pripravljeni pomagati pri nakupu z nasveti, ki izhajajo iz dobrega poznavanja
kupčevih potreb, želja in nakupovalnih navad. Kupec mora ob obisku elektronske trgovine
začutiti pozornost in zadovoljstvo ob pregledovanju vsebin, ki so ukrojene po meri njegovih
interesov. Trženje na osebnem nivoju lahko z uporabo informacij, ki so zbrane v podatkovnih
bazah podjetja, ponudi izdelke in storitve, ki jih določen kupec po vsej verjetnosti najbolj
potrebuje ali želi. S takim pristopom se pri kupcih poveča število neplaniranih nakupov, dosežen
je boljši izkoristek tržnih promocij. V tradicionalnem poslovanju posamezni kupci niso
prepoznani: k dolgoročnim kupcem se pristopa na enak način kot kupcem, ki prvič kupijo
določen izdelek. V svetu elektronskega poslovanja se zgodi premik od masovne prodaje
brezimnim kupcem proti masovnemu prilagajanju ponudbe posamičnim kupcem. Dodatne
ugodnosti se ponudijo najbolj zvestim in dobičkonosnim kupcem, ki so za podjetje najbolj
pomembni.
c. Omrežne skupnosti povezujejo uporabnike s skupnimi interesi, v katerih si med seboj
izmenjujejo izkušnje in mnenja. Člani omrežnih skupnosti delijo skupne vrednote in cilje, ki jih
povezujejo. Omrežne skupnosti lahko nastanejo na povsem neformalni osnovi, lahko pa jih kot
dragoceno dopolnilo tržnih akcij razvijajo podjetja, ki na ta način prihajajo do dragocenih
povratnih informacij o izkušnjah kupcev pri uporabi njihovih izdelkov in storitev. Oglaševanje in
trženje spletnega naslova omrežne skupnosti v klasičnih medijih sta odločilnega pomena pri
vzpostavljanju baze uporabnikov. Seveda je število obiskovalcev v največji meri odvisno od
privlačnih vsebin, ki jih morajo zagotoviti skrbniki skupnosti. Koristne in zanimive informacije
so pogoj za ohranjanje zvestobe obiskovalcev. Omrežne skupnosti so za podjetja neprecenljivega
pomena. Prav zaradi svoje namembnosti, ki je določena s skupnimi vrednotami in interesi
uporabnikov, predstavljajo omrežne skupnosti dobro definirane tržne segmente. Člani omrežnih
skupnosti so poznani, ker se identificirajo ob prijavi v sistem. Omrežne skupnosti so zaradi tega
primerne za izvajanje dobro merjenih tržnih akcij, ki so usmerjene na ozek segment potencialnih
kupcev z dobro znanimi potrebami. Verjetnost uspešnega izida tovrstnih tržnih pobud je zato zelo
velika. Omrežne skupnosti so s svojo zakladnico informacij, izkušenj in znanja dragoceno
dopolnilo obstoječe ponudbe podjetij in lahko predstavljajo pomembno referenco za potencialne
kupce. Prav tako so lahko v veliko oporo po opravljenem nakupu, ko je večina kupcev
prepuščena sama sebi. Najbolj znane oblike omrežnih skupnosti so novičarske skupine, omrežne
klepetalnice, poštni seznami, spletne oglaševalske deske in spletni koledarji ter strani, ki
omogočajo izmenjavo mnenj.
Naj povzamemo: B2C elektronsko poslovanje postavlja stranko v središče poslovnega dogajanja.
Elektronski sistemi, ki podpirajo poslovanje s strankami, morajo slediti naslednjim izhodiščem:
privabljati potencialne kupce,
omogočiti izvajanje poslovnih transakcij,
povečevati zvestobo kupcev z osebnim in prijaznim pristopom ter povezovanjem v omrežne
skupnosti.

4.2.2.

Poslovanje s poslovnimi subjekti (B2B25)

Različne oblike poslovnega povezovanja med podjetji, ki temejijo na intenzivni uporabi digitalnih
tehnologij, opredeljujemo kot družino B2B poslovnih modelov. Za B2B poslovno povezovanje so
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značilni dolgoročni in simbiotski odnosi, v katerih udeleženci sodelujejo v smislu povečevanja ponudbe
vrednosti (izdelkov in storitev) za končnega uporabnika ob čim nižjih stroških poslovanja. Elektronsko
poslovanje zahteva intenzivno in tesno sodelovanje partnerjev v vrednostni verigi26. Podjetje posamično
ne more konkurirati na zahtevnem globaliziranem digitalnem trgu, kjer skupaj nastopajo povezana
podjetja v sklopu razširjenih vrednostnih verig ali poslovnih ekosistemov. Hiper konkurenca poraja
paradokse: kupci pričakujejo višje ravni storitev in zahtevajo nižje cene. Pričakovanja kupcev se hitro
spreminjajo, vendar obenem zahtevajo bolj zapletene in dovršene izdelke in storitve, ki celovito
naslavljajo njihove potrebe. To pomeni, da je potrebno povečevati kvaliteto kljub skopo odmerjenemu
času, ki je na voljo za razvoj novih proizvodov. Investitorji pričakujejo visoke stopnje rasti, nižje stroške
poslovanja in večji dobiček. Omenjene zahteve nakazujejo, da postaja poslovno sodelovanje kritičen
dejavnik uspeha v digitalni ekonomiji. Te zahteve je mogoče izpolniti le v okviru poglobljenega,
dinamičnega sodelovanja na ravni celotne vrednostne verige.
Razvoj strateških pristojnosti

Podjetje mora razvijati sposobnosti, ki ga razločujejo na trgu, in identificirati tiste, ki jih lahko opravlja
bolje od drugih. To so strateške pristojnosti, na katerih podjetje gradi svoje poslovanje. Razvoj strateških
pristojnosti lahko pomeni prodor na številne trge in zelo različne tržne niše. Strateške pristojnosti lahko
pomenijo osnovo za ponudbo zelo široke palete proizvodov in storitev, ki podjetju odpirajo manevrirni
prostor in večajo fleksibilnost poslovanja. Podjetje ne sme zanemarjati razvoja svojih strateških
pristojnosti na račun ustvarjanja novih, ki z dolgoročnega vidika niso pomembne. Bolje je trenutne
potrebe izpolniti z omrežnim povezovanjem in poslovnimi partnerstvi. Na ta način lahko podjetje hitro
spreminja smer svojega delovanja in svoje vire usmerja v aktivnosti, ki mu z dolgoročnega vidika
prinašajo največ prednosti. V dinamičnih razmerah elektronskega poslovanja s kratkotrajnimi poslovnimi
priložnostmi podjetja nimajo veliko časa za razvoj novih izdelkov in storitev ter razvoj sposobnosti in
virov, ki so potrebni za njihovo izkoriščanje. Po drugi strani pa informacijska tehnologija omogoča nove,
cenene in učinkovite načine poslovnega povezovanja, ki omogočajo navidezno ustvarjanje novih
pristojnosti. Podjetja na ta način pridejo do znanja, virov in sposobnosti, ki niso v njihovi lasti, vendar jih
uporabljajo, kot da so njihove.
Slika 37: Dostop slovenskih podjetij do interneta glede na velikost – pokazatelj možnosti za B2B
poslovanje
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Pri povezovanju v oskrbno verigo je pomembno načelo komplementarnosti osnovnih pristojnosti.
Pristojnosti se morajo v čim večji meri dopolnjevati, izogibati se je potrebno njihovemu prekrivanju
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oziroma neskladnosti (Jones, 1999, str. 68). S tem se doseže večja učinkovitost oskrbne verige ter
odpravljanje rivalstva kot možnega izvora nesporazumov med sodelujočimi podjetji. S tesnim
povezovanjem ob intenzivni uporabi informacijskih tehnologij nastopa oskrbna veriga kot splet strateških
partnerjev, ki prispevajo edinstvene sposobnosti k doseganju skupnih poslovnih ciljev. Tovrstna združba
je lahko uspešna le v primeru, če lahko vsak od njih zadovoljuje svoje dolgoročne interese ob izkoriščanju
ugodnih sinergijskih učinkov tesnega poslovnega sodelovanja.
Prednosti B2B elektronskih poslovnih modelov

Uvajanje B2B poslovnih modelov krepi intenzivnost pretoka informacij vzdolž vrednostne verige, kar
prinaša naslednje prednosti (Business-to-Business Integration for the New Network Economy, 2001, str.
3):
• Hitrejši razvoj novih izdelkov in storitev: izmenjava informacij med partnerji glede obsega
povpraševanja, tržnih napovedi, proizvodnih načrtov, obsega zalog poslovnih partnerjev in
dobaviteljev omogoča boljše poznavanje tržnih smernic, kvalitetnejše načrtovanje ter odpravljanje
zastojev in napak pri razvoju novih izdelkov in storitev. S hitrejšim nastopom na trgu se večajo
dobički in prednost pred konkurenco.
• Izboljšana kvaliteta oskrbe kupcev: stranke zahtevajo konsistentne odnose s ponudnikom izdelkov in
storitev, neodvisno od izbire komunikacijskega kanala, časa ali geografske lokacije. Neodvisno od
točke stika se morajo v poslovni sistem pretakati vse poslovne informacije, ki so potrebne za
zadovoljitev kupčevih zahtev. Podjetja se morajo kupcu predstaviti z znanjem in odgovornostjo za
izvedbo celotnega naročila, tudi v primeru, če je dobava obljubljene storitve ali izdelka vezana na
sodelovanje drugih udeležencev v razširjeni vrednostni verigi.
• Večji obseg prodaje: podjetja včasih ne morejo izpolniti naročila v obljubljenem roku. Največkrat
zato, ker izdelkov ali materialov, potrebnih za izdelavo, nimajo na zalogi oziroma ker jih dobavitelji
ne morejo dostaviti v dogovorjenem času. Zahtevnejši kupci pričakujejo takojšnjo potrditev termina
dobavljivosti izdelkov. Naročniki zahtevajo, da jim podjetje nudi informacije o statusu njihovega
naročila med potekom njegove realizacije. Povezovanje poslovnih sistemov na nivoju oskrbne verige
omogoča takojšnje nudenje informacij glede konfiguracijskih možnosti, cenikov in terminov dobave.
Uvajanje B2B poslovnih modelov povečuje vidnost vseh poslovnih procesov v razširjeni vrednostni
verigi, kar kupcem omogoča boljši vpogled glede zadovoljevanja njihovih naročil. Boljša
informacijska povezanost povečuje učinkovitost prodajnega procesa, odpravlja nepotrebne
zakasnitve in krepi zadovoljstvo kupcev.
• Nižji operativni stroški: podjetja namenjajo velik delež prihodkov za izvajanje administrativnih
postopkov. Nabava pisarniškega materiala je značilen primer. Povezovanje sistemov za obdelavo
naročil med dobavitelji in podjetjem ob avtomatizaciji postopka nabave lahko prispeva tudi k 85%
znižanju stroškov izvedbe naročila (Business-to-Business Integration for the New Network
Economy, 2001, str. 3). K znižanju je potrebno prišteti še prihranek zaradi popustov na količino
enkratnega naročila pri dobavitelju. Informatizacija postopka nabave je namreč usmerjena k
omejevanju števila majhnih, neusklajenih naročil različnim dobaviteljem. Naročila se povezujejo
tako, da je mogoče pri dobaviteljih doseči dodatne ugodnosti z ozirom na velikost naročila.
• Nižji stroški proizvodnje: tesnejše B2B sodelovanje s poslovnimi partnerji lahko prinese pomembne
izboljšave na področju razvoja izdelkov, sestavnih delov oziroma vgradnih komponent, ki se
uporabljajo v procesu proizvodnje. Zaradi slabe komunikacije med načrtovalci in podizvajalci
nastajajo zastoji v proizvodnji in prekoračitve predvidenih stroškov. Z izboljšanjem poslovnega
sodelovanja na podlagi intenzivne uporabe digitalnih tehnologij se poveča stopnja avtomatizacije
proizvodnih procesov kot tudi kvaliteta oskrbe s surovinami in polproizvodi, ki so potrebni v
postopku izdelave.
• Zmanjšanje obsega zalog in stroškov skladiščenja: zaloge so vezan kapital, ki vsebuje veliko stopnjo
tveganja. V primeru zmanjšanja obsega povpraševanja oziroma prihoda nove generacije izdelkov in
storitev lahko izdelki v skladiščih nenadoma zastarijo. Podjetja jih bodisi ne morejo prodati ali pa so
jih prisiljena prodati pod ceno, ki še zagotavlja rentabilnost poslovanja. Upoštevati moramo tudi
stroške skladiščnih zmogljivosti, ki so potrebne za vzdrževanje zalog. Podjetja načrtujejo velikost
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zalog glede na tržne smernice, predvidevanja prihodnje prodaje, proizvodne plane ter v veliki meri
glede na zanesljivost dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Veliko nejasnosti pri načrtovanju zalog se
lahko odpravi z intenzivno izmenjavo informacij s strankami, dobavitelji, poslovnimi partnerji in
distribucijskimi kanali ter avtomatizacijo procesov med poslovnimi organizacijami. Cilj je
zmanjšanje obsega skladiščenja27 na najnižjo možno raven kot tudi stroškov, ki ob tem nastajajo. S
kvalitetno orkestracijo vseh poslovnih aktivnosti v razširjeni vrednostni verigi je včasih mogoče v
celoti odpraviti potrebo po skladiščenju. Izdelava proizvoda se v tem primeru začne šele ob prejemu
naročila28. Ob prejemu naročila se sprožijo ustrezne poslovne aktivnosti v celotni oskrbni verigi.
Zaradi večje učinkovitosti poslovanja dosegajo takšna podjetja višje marže na trgu ob ugodnejših
cenah za končnega uporabnika.
Podjetja z uporabo digitalnih tehnologij tudi na B2B področju stopajo v neposredne odnose, ki znižujejo
stroške poslovanja zaradi manjše vloge posrednikov. Značilni potek B2B poslovnega procesa prikazuje
slika 38. Za B2B poslovno sodelovanje so značilne pogoste, homogene transakcije z vnaprej določenimi
partnerji.
Slika 38: Značilni potek B2B poslovnega procesa
ponudba izdelkov in storitev
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Značilnost: pogoste, homogene transakcije z znanimi partnerji

Vir: Eržen, 2000
Celovito povezovanje poslovanja

Pri B2B poslovnem sodelovanju je zelo pomembno, da se na poslovne transakcije gleda skozi prizmo
vrednostnih tokov oziroma celovitega29 povezovanja vseh poslovnih postopkov, ki so vključeni v
medorganizacijski poslovni proces. S tega vidika lahko zaključimo, da avtomatizacija poslovnega
sodelovanja z dobavitelji oziroma poslovnimi partnerji nima večjega učinka, če notranji poslovni procesi
v podjetju niso povezani in avtomatizirani. S povezovanjem medorganizacijskih procesov se začenjajo
udeleženci v oskrbni verigi obnašati kot ena entiteta. Poslovne transakcije med partnerji od dobaviteljev
surovin do kupcev končnih izdelkov potekajo hitro in učinkovito. Celotna veriga postane zelo prožna in
prilagodljiva, s širjenjem avtomatizacije se preobrazi v mrežo poslovnih partnerstev, v kateri se
informacije hitro izmenjujejo. Vsi udeleženci so sproti obveščeni o dogodkih in se zaradi tega hitro
odzivajo na poslovne dogodke. Pretok blaga in storitev vzdolž celotne oskrbne verige je optimiziran,
učinkovit in hiter.
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Zero-level inventories – poslovanje brez vmesnega skladiščenja
Build-to-order – izdelava po prejemu naročila
29
End-to-end – celovito razumevanje poslovanja
28
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Slika 39: Primer celovitega povezovanja B2B poslovanja
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Vir: E-Business Manufacturing, 2001
B2B poslovna transakcija poteka na naslednji način, slika 39:
1. Aplikacija za načrtovanje proizvodnje v podjetju A ugotovi potrebo za nakup določene
komponente. Zahtevo posreduje aplikaciji za podporo procesu nabave.
2. Aplikacija za nabavo pošlje elektronsko naročilo v podjetje B.
3. CRM aplikacija v podjetju B sprejme naročilo.
4. CRM aplikacija preveri stanje zalog ob sodelovanju sistema za upravljanje zalog. Ob sodelovanju
distribucijskega sistema preveri razpoložljivost transportnih zmogljivosti.
5. Če je komponenta na zalogi in jo je mogoče dostaviti, je po elektronski poti poslana potrditev
sprejema naročila v podjetje A.
6. Nabavni sistem v podjetju A sprejme potrdilo in ga posreduje aplikaciji za načrtovanje
proizvodnje.
V primeru, da je celoten postopek avtomatiziran, se transakcija naročanja izvede v trenutku, brez
človeškega posredovanja. Proizvodni načrti se sproti prilagajajo razpoložljivosti sestavnih delov, ki so
potrebni za izdelavo.

4.2.3.

Poslovanje z zaposlenimi (B2E30)

Zaradi rušenja vstopnih ovir za prodor na globalni trg in nižjega relativnega pomena kapitala se možnosti
podjetij v boju za tržni delež izenačujejo. Podjetja torej ne tekmujejo več na osnovi akumulacije kapitala,
temveč na osnovi znanja, inovativnosti in svežih idej. Zaradi tega morajo nameniti posebno pozornost
svojim zaposlenim in jim omogočiti stimulativno delovno okolje, v katerem bi v kar največji meri
uresničili svoje potenciale. Kljub velikim zmožnostim informacijskih tehnologij v smislu povezovanja in
avtomatizacije delovnih postopkov, ki omogočajo povečanje kvalitete in odzivnosti ter upadanje stroškov
poslovanja, pa vendarle ostaja odločilen dejavnik poslovnega uspeha človek.
Ohranjanje in privabljanje kvalitetnih kadrov

Poslovanje z zaposlenimi zajema dejavnosti, ki jih podjetje uvaja z namenom, da bi v kar največji meri
pritegnilo in obdržalo zaposlene, ki na osnovi svojega znanja, izkušenj in dela odločilno prispevajo h
kvaliteti ponudbe vrednosti za končnega uporabnika, prepoznavnosti in poslovnemu uspehu podjetja.
Podobno kot na B2C segmentu poslovanja se podjetja trudijo čim bolje spoznati in razumeti svoje
zaposlene, da bi bili le-ti čim bolj zadovoljni in s tem tudi motivirani za ustvarjalno delo. Izobražen in
izkušen kader je na trgu delovne sile čedalje težje dobiti. Upoštevati moramo, da se zaradi hitrega razvoja
novih tehnologij povečuje tudi frekvenca sprememb v poslovnih postopkih in delovnih sredstvih. S
prihodom novih tehnologij obstoječe naglo zastarijo, z njimi pa tudi znanje in izkušnje, ki so potrebne za
njihovo uporabo. V tej zvezi sem že omenil problem strukturne nezaposlenosti. Po drugi strani se
30
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povečuje potreba po zaposlenih s specialističnim znanjem, inovativnostjo in seveda z ustrezno
izkušenostjo, ki jim omogoča suvereno obvladovanje svojega področja. Za podjetja pomeni izguba
takšnega kadra veliko grožnjo, tudi z vidika odliva znanja, kar je kritičnega pomena za izvajanje
poslovnih procesov. Podjetja si zato prizadevajo, da bi privabila in obdržala kvaliteten kader z
zagotavljanjem dobrih možnosti za strokovni in osebnostni razvoj v spodbudnem delovnem okolju. V
tem smislu mora kadrovska politika vključevati agresivne tehnike pridobivanja strokovnjakov in
ponujanje različnih ugodnosti in možnosti - npr. fleksibilen delovni čas, prenos pooblastil, različne oblike
stimulacije, upoštevanje specifičnih želja in potreb posameznikov. Smoter teh aktivnosti je povečanje
zadovoljstva zaposlenih in občutka pripadnosti organizaciji.
Poslovno obveščanje zaposlenih

V ožjem smislu se pojem B2E uporablja v povezavi s poslovnim portalom, ki ponuja prilagodljive
poslovne vsebine za zaposlene v organizaciji. B2E portal je zasnovan tako, da poleg delovnih vsebin in
poslovnih informacij ponuja tudi priljubljene vsebine za vsakega zaposlenega in možnost, da jih prilagaja
svojim potrebam. B2E poslovnega portala ne smemo enačiti z intranetom. Pri B2E portalu je v središču
posameznik, zaposlen v podjetju, pri intranetu pa celotna poslovna organizacija. B2E portal je zasnovan z
mislijo na izkušnjo uporabnika in mu v tem oziru ponuja različne vsebine, ki jih lahko sam izbira: od
različnih servisov in aplikacij, ki izboljšujejo delovni učinek, do zanimivosti, ki vplivajo na zadovoljstvo
uporabnika. Boljša obveščenost lahko prispeva k bolj smotrni izrabi delovnega časa. Pomembna naloga
B2E poslovanja je spodbujanje povezovanja, izmenjave znanja in izkušenj med zaposlenimi. S prenosom
pooblastil in demokratizacijo delovnega okolja se nižajo nivoji odločanja v organizaciji. Podjetje mora
poskrbeti, da so zaposlenim na voljo vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih
zadolžitev. Z bolj učinkovitim dostopanjem do poslovnih informacij, ki jih omogoča poosebljenje v
okviru B2E poslovanja, se izboljšuje kvaliteta poslovnega odločanja in izvajanja poslovnih procesov.
B2E poslovni pristop lahko veliko doprinese na področju kadrovske politike. S primerno zasnovo B2E
portala lahko omogočimo zaposlenim, da se aktivno vključujejo v načrtovanje svoje kariere in izboljšamo
obveščenost o možnostih napredovanja. S posredovanjem informacij o prostih delovnih mestih v okviru
podjetja in pogojih za njihovo zasedbo povečamo možnosti zaposlenih za prerazporeditev v skladu z
njihovimi željami in sposobnostmi. B2E poslovanje lahko poveča razvojne možnosti zaposlenih in
učinkovitost upravljanja s človeškimi viri. Zaposleni naj imajo več možnosti za izražanje svojih hotenj in
pričakovanj, kar lahko podjetje koristno uporabi. Za podjetje je predvsem pomembno, da ima kvaliteten
pregled nad stopnjo izobrazbe, usposobljenosti in izkušenosti svojih zaposlenih in jih v skladu s tem
optimalno razporedi na delovna mesta. Velikokrat se zgodi, da podjetja najemajo znanje zunaj, ne da bi se
zavedala, da ga imajo v hiši. B2E sistem lahko zaposlenim posreduje informacije o pogojih za zasedbo
določenih delovnih mest v okviru podjetja ter jim posreduje seznam usposabljanj, ki jih morajo opraviti
pred zasedbo. Osnovna preverjanja se lahko izvajajo anonimno v okviru B2E sistema. Resnejši kandidati
se lahko na osnovi rezultatov testiranj in svojih želja s svojimi nadrejenimi dogovorijo o načrtu za
prihodnji razvoj (Martin, 1997, str. 252). B2E sistem lahko na ta način spodbudi razvoj in usposabljanje
zaposlenih, kar je velika želja podjetja. S stališča zaposlenih se povečujejo možnosti napredovanja in
kompenzacije za opravljeno delo. Sistem lahko na različne načine ugotavlja razpoloženje zaposlenih in
pomaga pri pravočasnem odpravljanju negativnih smernic.

4.3.

Aplikacijska arhitektura e-poslovanja

S stališča aplikacijske podpore ključnim poslovnim področjem so se v elektronskem poslovanju
izoblikovale značilne vrste aplikacij, ki omogočajo pomembno podporo strategiji elektronskega
poslovanja, slika 40. Navedene vrste aplikacij zelo široko obravnavajo posamezna poslovna področja in
omogočajo visoko povezljivost med procesi v celotni vrednostni verigi.
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Slika 40: Aplikacijska arhitektura elektronskega poslovanja
Poslovni partnerji
dobavitelji, distributorji, prodajalci

povezovanje
poslovnih aplikacij
(EAI)

podpora
kupcem

prodaja

upravljanje odnosov s strankami (CRM)

lastniki

obvladovanje
znanja in poslovna
inteligenca
(KM, BI)

upravljanje financ, računovodstva
in nadzora nad poslovanjem

distribucija

proizvodnja

logistika

celovite programske rešitve (ERP)

trženje

administrativni nadzor
upravljanje s kadri, pisarniške potrebščine,
nabava

zaposleni

upravljanje oskrbne verige
(SCM)

upravljanje tržne mreže

stranke
kupci, posredniki

Vir: Kalakota, 1999

4.3.1.

Upravljanje odnosov s strankami (CRM31)

Upravljanje odnosov s strankami je poslovna strategija, katere cilj je večplastno razumevanje kupcev,
njihovih potreb in navad. S stališča CRM so enako pomembni poslovni procesi, ki določajo vse postopke
za zagotavljanje in ohranjanje zadovoljstva kupcev kot tudi tehnološka infrastruktura, ki zagotavlja
kvalitetno zbiranje, organiziranje in uporabljanje informacij o številnih strankah podjetja. Zagotavljanje
kvalitetenih odnosov s kupci je uspešno le v primeru, če se k vsaki stranki pristopa na individualen način
glede na njene specifične zahteve in potrebe. Učinkovito upravljanje odnosov s strankami omogoča
podjetju bistveno izboljšanje primerjalnih prednosti na trgu. Negovanje odnosov s kupci je potrebno
razumeti s stališča naraščajoče moči in osveščenosti kupcev, ki so sposobni uveljavljati svoje zahteve.
Večanje vpliva kupcev v poslovnem odnosu povzroča zaostrovanje konkurenčnega boja in postavlja pred
podjetja nove izzive. Vedno več podjetij se odloča za ovrednotenje in izboljšanje odnosov s kupci,
poudarek je na tistih, ki so za podjetje najbolj koristni. Cilj izboljšanja odnosov s kupci je povečanje
njihove zvestobe. Politika dolgoročnega ohranjanja kupcev je najbolj koristna s stališča poslovne
uspešnosti in varne prihodnosti v digitalni ekonomiji.
Poslovna prioriteta – povečevanje zvestobe kupcev

Podjetja si prizadevajo povečati zvestobo kupcev zato, ker je veliko lažje in ceneje prodajati obstoječim
kupcem kot pridobivati nove. Pridobivanje novih kupcev je povezano s stroški oglaševalskih akcij, dobro
poznavanje kupcev pa odpira nove možnosti prodaje. Stroški prodaje novim kupcem so lahko tudi do
šestkrat večji kot stroški obstoječim. Z večanjem izgube kupcev je podjetje prisiljeno v dodatne naložbe
za izvedbo oglaševalskih akcij, kar se zrcali v povečanju stroškov poslovanja ter znižanju obsega
razpoložljivih sredstev za izvajanje ostalih poslovnih procesov. Raziskave kažejo, da se dobiček podjetja
lahko poveča do 85%, če podjetju uspe zadržati 5% več kupcev na leto. Verjetnost prodaje novemu
kupcu je 15%, obstoječemu pa celo do 50%. Obenem je ugotovljeno, da 70% nezadovoljnih kupcev
zaradi pomanjkljivosti v kupljenih izdelkih in storitvah ob kvalitetni poprodajni podpori in servisiranju
podjetja ne bo zapustilo (Kalakota, 1999, str. 110). Kvalitetno izvajanje CRM je močno odvisno od
31
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uporabe informacijskih tehnologij in računalniških aplikacij, ki v preteklosti niso bile dosegljive.
Tradicionalni poslovni modeli so več poudarka namenjali zmanjšanju stroškov z masovno proizvodnjo v
okviru ekonomij obsega.
Povezovanje kanalov

Podjetje mora zagotavljati konsistentne odnose s strankami ne glede na izbiro komunikacijskega kanala
ali točke stika med podjetjem in stranko. Pri premoščanju vseh razmejitev in razlik je odločilna uporaba
informacijskih tehnologij v okviru povezovanja vseh komunikacijskih kanalov in zagotavljanja
učinkovitega prenašanja informacij o kupcu povsod, kjer je to potrebno. Razdrobljenost v poslovni
infrastrukturi, informacijski otoki in nepovezane applikacije onemogočajo kroženje informacij in s tem
vzdrževanje kvalitetnih odnosov s kupci. Celovitost razumevanja strank je odvisna od zbiranja podatkov
na vsakem koraku skupnega poslovnega sodelovanja. V ta namen je potrebno povezati različne
komunikacijske kanale in sisteme. V ospredju je integracija telefonije32, ki omogoča zbiranje in
prikazovanje podatkov o strankah med telefonskimi pogovori, spletnih strežnikov in sistemov za
upravljanje podatkovnih baz. Povezovanje telefonije s poslovnimi informacijskimi sistemi omogoča
podjetjem izvajanje poslovnih pravil ob prejemu telefonskih klicev. Podatki o telefonskem klicu služijo
kot ključ do ustreznih informacij o stranki v podatkovni bazi, ki se nato prikažejo na zaslonu referenta.
Identifikacija najboljših kupcev

CRM aplikacije omogočajo enostaven in hiter dostop do zbranih informacij in njihovo najbolj primerno
predstavitev s stališča izboljševanja odnosov s kupci. Pridobljeni podatki se skladiščijo v centralnem
repozitoriju in koristno uporabijo ob vseh naslednjih stikih kupca s podjetjem. Z uporabo ustreznih
analitičnih orodij in sistemov za podporo odločanju33 se lahko prepoznajo skriti vzorci in pravila v
obnašanju kupcev ter na njihovi osnovi vzpostavijo nove možnosti prodaje. Sistemi za podporo odločanju
pomagajo pri analizi in modeliranju prihodnjih odločitev kupcev na osnovi vseh razpoložljivih podatkov.
Tovrstni sistemi so podjetju v veliko pomoč pri ugotavljanju in ohranjanju najboljših kupcev.
Tradicionalna podjetja so pri ugotavljanju značilnosti svojih strank in tekmecev odvisna od opisnih
podatkov, ki so jih pridobivala posredno, ob sodelovanju svojih poslovnih partnerjev ali drugih
posrednikov. Tovrstni opisi so bili pogosto nepopolni in netočni ali pa so vsebovali premalo podrobnosti.
Kot taki so pogosto napeljevali k napačnim poslovnim odločitvam. Uvajanje interaktivnih
komunikacijskih kanalov in načrtno zbiranje podatkov iz transakcijskih sistemov so močno povečali
količino dosegljivih podatkov o strankah. Brez uvajanja ustreznih organizacijskih sprememb in
prilagoditve poslovnih procesov ob intenzivni uporabi analitičnih orodij ostajajo ti podatki v največji meri
neizkoriščeni. Povečevanje izkoristka zbranih podatkov o strankah lahko pomembno vpliva na povečanje
tekmovalne prednosti.
Z oblikovanjem poslovnih zavezništev, širjenjem poslovnega sodelovanja in vključevanjem zunanjih
izvajalcev se problem kvalitetne oskrbe strank širi preko meja podjetja. Zagotoviti je potrebno kvalitetno
in konsistentno oskrbo strank v obsegu celotne zunanje vrednostne verige. V ta namen mora podjetje
vzpostaviti učinkovito izmenjavo informacij s svojimi poslovnimi partnerji in jim odpreti dostop do
centralne baze podatkov, v kateri hrani podatke o svojih strankah.
Strategija upravljanja odnosov s kupci

Širitev CRM infrastrukture se lahko izvede na temelju internetnih tehnologij in spletnih aplikacij, ki
poslovnim partnerjem omogočajo preprosto in učinkovito dostopanje do zbranih informacij. Zbiranje
podatkov o strankah nudi izhodišče za segmentacijo trga. Da bi jih v čim večji meri izkoristili, je potrebno
CRM strategijo povezati z naslednjimi strategijami trženja (Kalakota, 1999, str. 119):

32
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Decision Support Systems (DSS) – sistemi za podporo odločanju
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•

•

navzkrižna prodaja in dodatna prodaja34: v poslovni sistem se vgradijo sprožilci, ki na osnovi
poslovnih dogodkov in prepoznanih dejstev sprožijo nove tržne pobude. Pri navzkrižni prodaji gre za
prodajo izdelkov, ki z vidika celovitega zadovoljevanja kupcev zaokrožajo uporabnost v preteklosti
kupljenih izdelkov ali storitev. Pri dodatni prodaji se kupcu ponudijo novi izdelki ali storitve s
podobnimi ali izboljšanimi lastnostmi od tistih, ki jih je kupil v preteklosti. CRM aplikacija lahko na
osnovi različnih poslovnih pravil in spremljanja interakcij kupca s podjetjem avtomatsko prepozna
tovrstne priložnosti za prodajo in poskrbi za primerno ukrepanje.
direktno trženje35: zajema predprodajne aktivnosti po meri posameznega kupca, ki pospešijo njegovo
odločitev o nakupu. S sistematičnim zbiranjem podatkov se dopolnjuje osebni profil stranke, ki
opredeljuje njene značilnosti in interese. Na temelju osebnega profila se predvidijo potrebe določene
stranke in sproži ustrezna tržna akcija.

Avtomatizacija trženja je kritičnega pomena za večje organizacije, saj je težko sočasno spremljati več
tržnih programov, ustrezno ovrednotiti njihove učinke ter opredeliti stroške glede na komunikacijske
kanale.

4.3.2.

Upravljanje oskrbne verige (SCM36)

Oskrbna veriga združuje vse dejavnosti, povezane s prenosom blaga od surovin do končnega uporabnika.
Surovine na vsaki stopnji vstopajo v člen oskrbne verige, ki jih predeluje v izdelke, ti pa so lahko
namenjeni končnim potrošnikom ali pa so surovine za naslednjo fazo oskrbne verige. Oskrbna veriga je
povezana združba podjetij, ki nastopajo v materialnih, finančnih in informacijskih tokovih vključno z viri
in spretnostmi, ki so potrebni za nabavo, preoblikovanje, proizvodnjo, skladiščenje in prodajo surovin,
polizdelkov in končnih izdelkov oziroma storitev. Podjetje je člen v oskrbni verigi, ki je na obeh straneh
povezan z drugimi podobnimi členi. Povezavo med dvema členoma oskrbne verige, še bolj pa povezavo
med oskrbno verigo in končnim potrošnikom, imenujemo tudi distribucijski sistem. V oskrbno verigo je
povezanih več podjetij, ki v vsaki fazi izdelku dodajo vrednost (Reinhardt, 2001, str. 20).
Gibanja v oskrbni verigi

Oskrbna veriga zajema vse odnose, ki jih mora podjetje vzdrževati s svojimi trgovskimi partnerji, da bi se
lahko oskrbovalo, proizvajalo in dostavljalo izdelke iz svoje ponudbe. Povezave med členi oskrbne verige
so dvosmerne: čeprav teče blagovni tok večinoma od dobavitelja h kupcu, pa teče informacijski tok
večinoma v nasprotno smer. Kupec zagotavlja informacije o povpraševanju in vse pogosteje tudi dokaj
neposredno vpliva na sam izdelek. Materialni tokovi zajemajo pretok fizičnih proizvodov od dobaviteljev
do kupcev. V obliki zavrnjenih proizvodov z napako zaradi servisiranja oziroma recikliranja in odlaganja
lahko potekajo tudi v nasprotni smeri. Informacijske tokove sestavljajo napovedi povpraševanja, izdajanje
naročil in dobavnic ter informacije, ki omogočajo povezovanje medorganizacijskih procesov. Finančni
tokovi se nanašajo na izdajanje in plačevanje računov, urejanje lastništva, prenos informacij za plačevanje
s kreditnimi karticami oziroma določanje pogojev plačila (Kalakota, 1999, str. 198).
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Slika 41: Procesni tokovi v oskrbni verigi
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distribucija
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tok izdelkov
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PLAČILNI TOKOVI

IZVAJANJE OSKRBNE VERIGE

Vir: Kalakota, 1999
S povezovanjem na ravni oskrbne verige podjetja povečujejo učinkovitost proizvodnje, krajšajo čas
dobave in nižajo stroške transporta, skladiščenja in dela. Tesno sodelovanje med podjetji in povezovanje
poslovnih procesov na ravni oskrbne verige je zaradi naštetih prednosti pomembna strateška usmeritev, ki
je v pogojih zaostrenega konkurenčnega boja lahko povezana tudi s poslovnim preživetjem.
Upravljanje oskrbne verige delimo na planiranje in izvajanje (Kalakota, 1999, 195). Planiranje obsega
predvidevanje povpraševanja, simulacije vodenja zalog in načrtovanja proizvodnje, transporta in dostave.
Cilj je izboljšanje točnosti napovedi, optimiziranje proizvodnih planov, znižanje stroškov skladiščenja,
skrajšanje časov izpolnjevanja naročil, zmanjšanje stroškov transporta in izboljšanje ravni storitev. Pri
izvajanju je v ospredju nabava, proizvodnja in razpošiljanje izdekov po vrednostni verigi. Aplikacije na
tem področju upravljajo pretok izdelkov v distribucijskih centrih in skladiščih ob uporabi najustreznejših
prevoznih možnosti, da bi bili izdelki dostavljeni na pravo mesto ob pravem času.
Slika 42: Strateški cilji upravljanja oskrbne verige
Koordinacija proizvodnje in
poslovnih procesov med
udeleženci v vrednostni verigi

Učinkovita distribucija in
partnerstva med kanali

Odzivnost do strank in
likvidnost poslovanja

Vir: Kalakota, 1999
S širjenjem globalizacije in povečevanjem zapletenosti odnosov med dobavitelji, proizvajalci, trgovci,
distributerji in kupci se povečuje pritisk na podjetja in raven zahtevnosti poslovanja zaradi naslednjih
dejavnikov (Kalakota, 1999, str. 195):
• širitev proizvodnje in dostave na globalnem obsegu, večanje povpraševanja po izdelkih, ki so
prilagojeni lokalnim tržiščem,
• nepredvidljivost kanalov zaradi povečanega povpraševanja po boljši oskrbi lokalnih tržišč, kar
zahteva bolj usklajeno delovanje raznovrstnih dostavnih kanalov,
• prednost hitrega odziva pred učinkovitostjo. Potreba po hitrejši in bolj prilagojeni dostavi pomeni
preobrat za tradicionalne načine skladiščenja in transporta,
• potreba po nižanju cen zaradi zagotavljanja boljšega tržnega deleža: podjetja morajo preurediti
oskrbovalne verige tako, da čim bolj znižajo stroške in povečajo učinkovitost.
Informatizacija oskrbne verige omogoča izkoriščanje teh pritiskov kot novih poslovnih priložnosti v svetu
elektronskega poslovanja. Povečevanje zapletenosti poslovnih odnosov, ki jih s svojimi partnerji razvija
podjetje, je morda najpomembnejša oblika povečevanja konkurenčne prednosti na trgu, saj jo je najtežje
replicirati. S tega vidika postaja upravljanje oskrbne verige ena od strateško najpomembnejših dimenzij
elektronskega poslovanja.
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Izboljšanje učinkovitosti oskrbne verige

Prenova oskrbne verige v elektronskem poslovanju temelji na predpostavki, da mora delovanje oskrbne
verige uravnavati povpraševanje kupcev. Podjetje želi izdelovati tisto, kar lahko prodaja, ne pa prodajati,
kar lahko izdela (Reinhardt, 2001, str. 20). Prav tako je potrebno upoštevati, da so postali proizvodni
stroški že marsikdaj mnogo manjši od stroškov distribucije. V proizvodnji je razmeroma malo možnosti
za izvajanje večjih optimizacij, ker je povečevanje proizvodne učinkovitosti s tradicionalnega vidika že
dolgo v ospredju pozornosti. Po drugi strani se da veliko narediti na področju distribucije, ki prispeva
velik del k skupnim stroškom. Znižanje skupnih stroškov dosegamo z odpravljanjem vmesnih členov v
oskrbni verigi (predvsem skladišč) in povečevanjem učinkovitosti posameznih členov. Optimizacija
oskrbne verige je odvisna tudi od vrste končnih izdelkov ali storitev. Pri blagu široke potrošnje prevladuje
razmeroma dolgotrajno stabilno povpraševanje, ki dopušča daljše razvojne cikle. Optimizacija oskrbne
verige je v tem primeru usmerjena v zmanjševanje skupnih stroškov. Pri izdelkih, ki so ob visoki stopnji
inovativnosti namenjeni ozkim tržnim nišam, pričakujemo kratko življenjsko dobo in nepredvidljivost
povpraševanja. Pri tovrstnih izdelkih je najpomembnejša sposobnost hitrega prilagajanja spremembam v
povpraševanju in visoka odzivnost oskrbne verige. Pri prenovi oskrbne verige je potrebno upoštevati
naslednje (Kalakota, 1999, str. 212):
• izboljšati informacijske tokove in dosegljivost informacij, ki so kritičnega pomena za uspešnost
oskrbne verige. Pomembne informacije morajo biti vedno na voljo vsem udeležencem pri poslovnem
odločanju in izvajanju poslovnih operacij. Vse podatke je potrebno sistematično zbirati in skladiščiti
v centralnem repozitoriju, do katerega imajo dostop vsi člani oskrbne verige. Člani oskrbne verige si
med seboj izmenjujejo informacije in na osnovi zmanjšanja negotovosti poizkušajo povečati
učinkovitost.
• uvajanje skupnega planiranja na temelju razumevanja prednosti povezovanja v oskrbni verigi. Ta
prizadevanja so usmerjena v optimalno načrtovanje proizvodnih aktivnosti in doseganje najnižjih
stroškov. Vzpostaviti je potrebno enotne kriterije in skupno opravljanje meritev učinkovitosti. Pri tem
je pomembno partnersko sodelovanje, ki temelji na zaupanju na dolgi rok.
• optimalno razporediti odgovornosti in delo po celotni oskrbni verigi. S tem dosežemo povečanje
učinkovitosti in hitrosti izpolnjevanja naročil ob kar najnižjih stroških. Upoštevati je potrebno tudi
inovativne poslovne pristope, kot npr. vodenje zalog pri kupcu, za katerega je zadolžen dobavitelj.
• preoblikovanje poslovnih procesov in prilagoditev portfelja izdelkov in storitev ob upoštevanju vseh
članov vrednostne verige s stališča doseganja sinergičnih učinkov in povečanja skupnega dobička
oskrbne verige. Povezovanje in usklajevanje odnosov med udeleženci v oskrbovalni verige je
zapleteno in težavno, ker presega meje organizacije in lahko vključuje več podjetij.

4.3.3.

Celovite programske rešitve (ERP37)

Nepovezanost poslovnih funkcij je resen in težko rešljiv problem, ki povečuje togost poslovnega sistema,
možnost napak, stroške in čas izvajanja poslovnih aktivnosti. Izhodišče uvajanja celovitih programskih
rešitev je celostno razumevanje poslovanja. Nastopajo kot povezujoča poslovna platforma, ki povečuje
hitrost, učinkovitost in preglednost poslovnih procesov. V osnovi si podjetja z uvedbo celovitih
programskih rešitev prizadevajo za razvoj procesne standardizacije ob intenzivni uporabi infomacijskih
tehnologij v obsegu celotnega poslovanja, ki ima za glavni cilj rast dobička in boljšo povrnitev kapitalskih
vložkov. ERP sistemi delujejo kot pospeševalci poslovanja, izboljšujejo izmenjavo informacij med
posameznimi deli podjetja, vplivajo na krajšanje proizvodnih ciklov, zmanjšanje obsega zalog in
skladiščenja, nižanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti poslovnih operacij. Ugodni poslovni učinki
uvedbe ERP sistemov so še: izboljšanje odnosov s strankami zaradi hitrejšega izpolnjevanja naročil in
pravočasnih dobav, kvalitetnejše načrtovanje in vodenje proizvodnje, pregled nad obsegom prodaje ter
združevanje in poenotenje poslovnih operacij. Slednje zahteva višjo stopnjo standardizacije vseh
poslovnih aktivnosti, kar vpliva na njihovo zanesljivost in povečuje prožnost pri modeliranju poslovnih
procesov (E-Business Manufacturing, 2001, str. 1). S spremljanjem izvajanja poslovnih operacij in
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beleženjem vseh pomembnejših parametrov poslovanja je zagotovljena preglednost poslovanja, nujno
potrebna za zagotavljanje primerjalne prednosti na hiperkonkurenčnem trgu. Z uvedbo celovitih
programskih rešitev tako dosežemo večji nadzor nad poslovanjem ob boljšem obvladovanju stroškov z
manj administracije. Sistemi ERP nudijo managamentu boljšo osnovo za odločanje, saj so vse
pomembne informacije o poslovanju kvalitetnejše in dosegljive v vsakem trenutku. V preteklosti so
zbiranje in priprava teh informacij zahtevali veliko časa in ročnega dela, kar je povečevalo verjetnost
nastanka napak. Zaradi časovnega zamika je bil del teh informacij v času, ko so bile predstavljene
vodstvu, že zastarel.
Izboljšanje učinkovitosti notranje vrednostne verige

ERP aplikacije zagotavljajo podjetju naslednjo funkcionalnost, ki je kritičnega pomena za e-poslovanje
(Kalakota, 1999, str. 175):
• Utrjevanje in združevanje osnovnih podpornih poslovnih procesov (backoffice) omogoča boljšo
izrabo lastnih zmogljivosti. Cilj je centralizacija vseh operacij ter enoten vmesnik proti poslovnim
partnerjem.
• Poenotenje podpornih poslovnih procesov glede na uporabo različnih prodajnih poti in
komunikacijskih kanalov. Zaradi visoke stopnje standardizacije poslovnih postopkov in aplikacijskih
rešitev je lažje uvajanje novih kanalov, kar povečuje prožnost poslovnega sistema. Zaradi nezadostne
povezanosti informacijskega sistema je bila podpora različnim kanalom v preteklosti pomanjkljiva in
nekonsistentna, zaradi česar podjetje ni imelo dobrega nadzora nad potekom poslovanja.
• Spreminjanje poslovnih navad. Podjetja poizkušajo z uvedbo ERP aplikacij, ki podpirajo najboljše
poslovne prakse, izboljšati in spremeniti način poslovanja.
• Lažje uvajanje novih tehnologij in spreminjanje funkcionalnosti sistema. ERP arhitektura zakriva
zapletenost uporabljenih tehnologij, uporabnikom omogoča enostavno spreminjanje in razvoj
programov z uporabo učinkovitih programskih orodij. Programska orodja zagotavljajo enostavnost
in učinkovitost spreminjanja aplikacij v skladu s poslovnimi potrebami ne glede na zahtevnost strojne
in programske opreme ter omrežnih tehnologij, na katerih temelji ERP arhitektura.
ERP sistemi so sestavljeni iz prilagodljivih programskih modulov, ki povezujejo informacije in na njih
temelječe procese znotraj in med posameznimi funkcijskimi področji v organizaciji. Podpirajo različne
segmente poslovanja, kot so: administrativne aplikacije (finance in računovodstvo), vodenje kadrovskih
zadev (izplačila, nagrade), planiranje proizvodnje in nabave38 ter omogočajo hitrejše izvajanje naročil.
ERP sistem je hrbtenica elektronskega poslovanja, lahko ga razumemo kot poslovni operacijski sistem.
Uvajanje ERP programskih rešitev

Celovite programske rešitve integrirajo informacijsko podporo za vse poslovne fukcije. Ti paketi
omogočajo povezovanje transakcijsko usmerjenih podatkov in poslovnih postopkov v obsegu celotne
organizacije. Novejše programske rešitve sežejo še dlje, vzdolž celotne oskrbne verige, ki obsega več
poslovnih organizacij (Ahlin, 2001, str. 283). S stališča uvajanja so ERP programske rešitve izjemno
zahtevne in kompleksne. Uspešnost njihove uvedbe je zaradi visokih stroškov in dolgotrajnosti kritična s
stališča poslovnega preživetja poslovne organizacije. Ker ERP sistemi pokrivajo vse notranje in zunanje
poslovne operacije, se upravičeno ugotavlja, da je uvedba ERP sistemov najpomembnejši dogodek v
celotnem poslovnem življenju organizacije (Kalakota, 1999, str. 165)). Uvedba ERP sistemov zahteva
široko paleto poslovnih in tehničnih znanj ter organizacijskih in komunikacijskih spretnosti. Podjetja
običajno ne izpolnjujejo vseh zahtev, zato se večinoma odločajo za najem zunanjih ekspertov in
svetovalcev z dobrim poznavanjem programskih modulov in problematike določenega poslovnega
področja. Kljub temu se ugotavlja, da tudi do 70% projektov uvajanja ERP sistemov ni uspešnih s stališča
prekoračitve rokov oziroma doseganja zastavljenih ciljev (Ahlin, 2001, str. 283). Poslovna škoda zaradi
neuspeha pri uvajanju ERP sistemov je velika, saj poleg vloženih sredstev podjetja izgubijo precej poslov
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in velik tržni delež. Nekateri proizvajalci so zaradi tega razvili metodologije, ki omogočajo hitrejšo
implementacijo39.
Celovite programske rešitve temeljijo na referenčnih poslovnih modelih. Referenčni poslovni modeli so
zgrajeni na temelju poslovnih procesov v najbolj uspešnih podjetjih. Referenčni model je posplošeni
model, ki ga uporabimo pri izvedbi konkretnih poslovnih procesov. Referenčni modeli predstavljajo
poskus standardizacije poslovnih procesov in tudi poslovnih postopkov med podjetji40. Tako je uvajanje
ERP poslovnih rešitev povezano s prenosom poslovnega znanja, vsebovanega v programskem paketu, v
poslovanje organizacije, ki te rešitve uvaja. Uvajanje dobrih poslovnih navad v poslovne postopke
organizacije, ki jih spodbujajo vsebovani referenčni modeli, samo po sebi še ne zagotavlja končnega
uspeha. Pri odločanju, v kolikšni meri prilagoditi programski paket, koliko pa spremeniti sam poslovni
proces, ima pomembno vlogo poslovna strategija. Odločitev o uvedbi ERP sistema sovpada z
načrtovanjem poslovne arhitekture41. ERP aplikacije podpirajo poslovno arhitekturo, kot jo določajo
uporabljeni referenčni modeli, zato je pri izbiri ponudnika potrebno upoštevati vizijo razvoja poslovne
arhitekture poslovne organizacije. Ob tem je seveda najpomembnejše dobro poznavanje poslovnega
področja ter prednosti in pomanjkljivosti obstoječih poslovnih procesov.
Osnovno vprašanje - prenova ali prilagajanje?

Pred uvedbo ERP rešitev je potrebno preveriti poslovne procese s stališča hitrosti, stroškovne
učinkovitosti in doseganja poslovnih ciljev ter v okviru prenove poslovnih procesov42 opraviti potrebne
izboljšave. Prilagajanje ERP programskih rešitev zelo poveča stroške in tveganje uvajanja. Za to je
potrebno veliko znanja, finančnih sredstev in časa, kar je še posebno kritično za manjša in srednje velika
podjetja. Za ilustracijo navajam podatek, da je za vsak tolar, ki je namenjen nakupu programske opreme,
potrebno nameniti še tri do sedem tolarjev za svetovanje in druge storitve pri uvajanju programske rešitve
(Ahlin, 2001, str. 283). Veliko stroškov ne izvira iz zapletenosti ERP programskih rešitev temveč iz
zamotanosti velikih poslovnih sistemov, njihovih poslovnih procesov in organizacijske (ne)urejenosti.
Največja napaka, ki jo lahko naredi podjetje pri uvajanju ERP rešitev, je, da podpre zastarele,
neučinkovite in stroškovno zahtevne procese, ki prinašajo majhne koristi. Z dragim prilagajanjem ERP
rešitev tovrstnim poslovnim procesom se podaljša njihova življenjska doba, zaradi globlje vpetosti v
poslovanje jih je veliko težje odpraviti, ERP programske rešitve postanejo bolj zapletene in drage, končni
učinek pa ne izpolni pričakovanj. Nekateri avtorji zaradi tega priporočajo, da se prilagoditvi poslovnih
postopkov in organizacije poslovanja rešitvam v programskem paketu da prednost pred prilagajanjem
programskega paketa obstoječim poslovnim postopkom (Ahlin, 2001, str. 283). Navedenemu priporočilu
ne moremo ugovarjati pri poslovnih procesih, ki podpirajo osnovno dejavnost podjetja in niso vir
primerjalne prednosti (primer so finance in računovodstvo). Pri osnovnih dejavnostih podjetja, ki so
namenjene zadovoljevanju potreb primarnih uporabnikov in so kot take vir prihodkov in konkurenčne
prednosti, pa ostaja vprašanje odprto. Splošnega odgovora ni mogoče podati, saj je reševanje tega
vprašanja odvisno od dejanskih razmer in poslovne politike podjetja, ki uvaja ERP rešitev. Zavedati se je
potrebno, da kupljene programske rešitve z vsebovano tehnologijo poslovanja ne prinašajo izrazite
konkurenčne prednosti, čeprav lahko vplivajo na izboljšanje poslovnih postopkov. Enako tehnologijo
lahko namreč kupi tudi konkurenca. S tega vidika je smotrno, da se pri poslovnih procesih, na katerih
podjetje gradi svojo primerjalno prednost, kupljene programske rešitve z intenzivnim delovnim vložkom
deli aplikacij reprogramirajo in prilagodijo. Prilagajanje ERP programskih rešitev je upravičeno s stališča
usklajevanja z zastavljeno poslovno strategijo. K temu je potrebno pristopiti preudarno, saj se podjetja
soočajo s kroničnim pomanjkanjem kvalificiranega kadra, znanja, izkušenj in slabega poznavanja
najnovejših tehnologij. Vztrajanje pri lastnem razvoju ERP aplikacij lahko resno ogrozi poslovanje
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podjetja zaradi izredno visokih skupnih stroškov lastništva, ki si jih lahko privoščijo le največja in
najbogatejša podjetja.
Prihodnost ERP sistemov

ERP sistemi so osnova za povezovanje s poslovnimi partnerji in izhodišče za upravljanje oskrbne
verige43. Zaradi razpona obvladovanja vseh poslovnih dogodkov predstavljajo pomemben vir podatkov
za ostale sisteme elektronskega poslovanja (podatkovno skladiščenje, sistemi za podporo odločanju,
direktorski informacijski sistemi, upravljanje odnosov s strankami in druge oblike poslovne inteligence).
S porajanjem novih oblik poslovnega povezovanja in sodelovanja v elektronskem poslovanju
(povezovanje v navidezna podjetja, inovativni poslovni modeli, skupne raziskave in razvoj izdelkov in
storitev) se pred ERP sisteme postavljajo nove zahteve. S tega vidika govorimo o novi generaciji celovitih
programskih rešitev, ERP II (Wood, 2000a, str. 4). Starejši ERP sistemi so usmerjeni v optimiranje
poslovanja v okviru poslovne organizacije, sistemi nove generacije pa so usmerjeni v povečevanje koristi,
ki izhajajo iz različnih oblik poslovnega sodelovanja. ERP II sistemi so namenjeni za podporo
dinamičnim navideznim podjetjem, spodbujanju poslovnega sodelovanja, izmenjavi bogatih
informacijskih vsebin in intelektualnega kapitala med zaposlenimi znotraj podjetja, poslovnimi partnerji,
kupci in ostalimi udeleženci v določeni poslovni dejavnosti. Ti sistemi presegajo okvir optimiranja
poslovnih transakcij in podpirajo poglabljanje poslovnega sodelovanja v obliki skupnega razvoja novih
izdelkov in storitev, načrtovanja poslovanja, optimalnega upravljanja s kapitalom in povečevanja
poslovnih priložnosti na nivoju celotne vrednostne verige.

4.3.4.

Obvladovanje znanja

Podjetja vsakodnevno sprejemajo na tisoče odločitev, od katerih je odvisno njihovo poslovno preživetje.
Vse odločitve, od odločitev pri izdelavi poslovne strategije do operativnih odločitev pri vsakodnevnih
poslovnih transakcijah, so odvisne od znanja in informacij, ki so na voljo v času njihovega sprejemanja.
Digitalna ekonomija je ekonomija znanja. Znanje vpliva na donosnost poslovnih odločitev, ki se kaže v
kvalitetnih izdelkih in storitvah, učinkovitem trženju, nizkih stroških poslovanja in zadovoljnih kupcih.
Vrednost poslovne organizacije je v pogojih elektronskega poslovanja sorazmerna znanju, sposobnostim,
odnosom in informacijam, ki jih uporablja v svojem poslovanju. Znanje je poglavitni vir konkurenčne
prednosti. Vrednost znanja in človeškega kapitala v digitalni ekonomiji presega vrednost merljivega
premoženja poslovne organizacije, ki je sorazmerno kapitalu, opremljenosti, tehnologiji in drugim
materialnim virom. Poslovne organizacije morajo nameniti posebno pozornost sistematičnemu širjenju in
negovanju znanja, s katerim razpolagajo. Zato morajo vzpostaviti infrastrukturo znanja, ki bo znanje
zajemala, ustvarjala, hranila in v pravem času ponudila vsem, ki ga potrebujejo pri izvajanju svojih
zadolžitev (Martin, 1997, str. 20).
Znanje kot konkurenčna prednost

Podjetja se morajo neprestano učiti in širiti obseg svojega znanja, če želijo ostati konkurenčna. Z
izmenjevanjem in dopolnjevanjem tega znanja s partnerji v obsegu celotne oskrbne verige lahko podjetja
dosežejo nove ravni konkurenčnosti. Infrastrukturo znanja, ki naj bi to omogočila, opredeljujemo s
pojmom poslovna inteligenca44. Poslovna inteligenca mora zajeti vse poslovne aktivnosti v celotni
organizaciji. Osnovna naloga poslovne inteligence je pretvarjanje surovih podatkov v informacije, do
katerih imajo dostop vsi zaposleni v podjetju in na ta način povečujejo skupno vedenje in poznavanje
poslovanja (Liautaud, 2000, str. 8). Če želimo to znanje koristno uporabiti, moramo ustrezno poskrbeti za
njegovo upravljanje45. Pri tem je odločilno zbiranje vseh informacij, formalnih in neformalnih, ki so v
povezavi s poslovanjem organizacije, ne glede na obliko. Z različnimi postopki digitalizacije jih
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pretvorimo v elektronsko obliko, organiziramo in katalogiziramo in uporabnikom omogočimo enostaven
dostop in preiskovanje zbranih informacij (Hainski, 2001, str. 51). Z infrastrukturo znanja vzpostavimo
formalni proces, ki vse udeležence v poslovanju spodbuja k pridobivanju novih znanj in posredovanju
izkušenj, ki so dragocen kapital podjetja. Ta proces mora zajeti in povezati ljudi, tehnologije, predmete
obravnave in vzpostaviti ustrezno organizacijsko strukturo, ki bo podprla učinkovito obvladovanje
informacij (Žorž, 2001, str. 9). Nujno je, da podjetja usvojijo doktrino "učečega se podjetja"46, ki
spodbuja pridobivanje novih znanj in njihovo uporabo v smislu povečevanja poslovne uspešnosti. V ta
namen morajo podjetja vzpostaviti spodbudno delovno okolje za zaposlene, ki bodo v delovnih izzivih
videli priložnost za samouresničitev in bodo za to tudi primerno nagrajeni. Učenje, ki ustvarja novo
znanje, je primarna konkurenčna prednost (Martin, 1997, str. 20).
Infrastruktura znanja

Infrastruktura znanja temelji na arhitekturi, ki jo sestavlja preplet tehnoloških in poslovnih rešitev
(Kalakota, 1999, str. 288). Sestavljena je iz sistemov za upravljanje baz podatkov47, podatkovnih skladišč,
omrežne komunikacijske tehnologije, operacijskih sistemov, utemeljena pa je na odprtih standardih.
Podatkovna skladišča so elektronska odlagališča zgodovinskih podatkov, ki se zbirajo iz različnih
podatkovnih virov. Podatkovna skladišča omogočajo pridobivanje novega znanja za izboljšanje kvalitete
poslovnih odločitev na podlagi ugotovitev iz zbranih zgodovinskih in operacijskih podatkov. Pri tem se
transakcijski podatki zajamejo, očistijo, organizirajo in shranijo v primerni obliki na centralno odlagališče.
Tako preoblikovani podatki omogočajo različne analize, poglede, predstavitve in iskanje skritih vzorcev,
ki so osnova za podporo odločanju. Podporne tehnologije, ki vsebujejo analitična orodja za
poizvedovanje, izdelavo poročil in analizo podatkov glede na bolj intuitivna poslovna pravila in
dimenzije, predstavljajo naslednji sloj v arhitekturi infrastrukture znanja. Dominantna tehnologija na tem
sloju je OLAP48, ki omogoča večdimenzijski pogled na podatke, izdelavo zapletenih poročil, preigravanje
možnih scenarijev poslovanja ("kaj-če" analiza), ugotavljanje smernic in iskanje skritih vzorcev v
podatkih. Vrhnji sloj infrastrukture znanja vsebuje aplikacijske rešitve, ki nudijo pomembno podporo
posameznim segmentom poslovanja in so vsklajene s poslovno politiko.
Sploščanje hierarhije vodenja

Visoka pogostost sprememb zahteva neprestano prilagajanje in uporabljanje novih znanj, ki so potrebna
za obvladovanje in uvajanje novih poslovnih metod, tehnik in tehnologij. Zahtevnost delovnih mest se s
tem povečuje. Po drugi strani se hierarhija odločanja v podjetju niža, ker se s tem pridobi prožnost in
hitrost poslovnega sistema. To pomeni, da se veliko pooblastil in odgovornosti z managamenta prenaša
navzdol, na zaposlene. Ti lahko zaradi večjih pooblastil hitreje ukrepajo. Takšno poslovanje zahteva
večjo raven strokovnega znanja zaposlenih in dobro opremljenost z informacijami, ki jih le-ti potrebujejo
pri svojem delu. Informacijska orodja poslovne inteligence imajo pri tem kritično vlogo. Raven
strokovnega znanja in kvaliteta odločanja zaposlenih sta lahko v veliki meri izboljšani ob primerni
uporabi ekspertnih sistemov in sistemov za podporo odločanju49. Z vgrajenimi poslovnimi pravili lahko ti
sistemi vodijo zaposlene tudi ob izvrševanju najzahtevnejših delovnih nalog.
Organizacijsko učenje

S kvalitetnim upravljanjem znanja se povečuje učinek učenja na napakah. Znanje, pridobljeno z
izkušnjami, se lahko ob uporabi sistemov za upravljanje znanja hitro in učinkovito razširi na celotno
poslovno organizacijo in s tem omeji poslovno škodo, ki nastaja zaradi ponavljanja istih napak.
Spodbujanje prenosa znanja iz glav zaposlenih v centralne repozitorije znanja pomeni za podjetja tudi
večjo gotovost poslovanja, saj organizacijsko znanje ostaja v podjetju, tudi ko delovno razmerje z
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zaposlenimi preneha. Znanje, pridobljeno z izkušnjami, je najbolj dragoceno, vendar je na žalost običajno
najmanj formalizirano. Zaradi vedno večje zahtevnosti poslovanja, ki se sorazmerno povečuje z dinamiko
sprememb na hiperkonkurenčnem trgu, so podjetja prisiljena iskati vedno nove poslovne poti, uvajati
nove tehnologije, prenavljati poslovne procese in spreminjati organizacijo poslovanja. Vse to zahteva od
zaposlenih veliko večji obseg znanj kot v preteklosti. Pogosta izkušnja managerjev je, da po uvedbi
spremembe v poslovanje učinkovitost pade zaradi številnih in nepričakovanih težav (Martin, 1997, str.
257). Zaposleni morajo čim prej usvojiti nova znanja, če se želijo uspešno spopasti s težavami. Od hitrosti
organizacijskega učenja je odvisna prilagodljivost podjetja in s tem tudi njegova konkurenčna sposobnost.
Zaradi tega je potrebno nove poslovne operacije načrtovati tako, da se omogoči čim hitrejše doseganje
ravni znanja, ki zagotavlja njihovo učinkovito izvajanje. K temu lahko veliko prispevajo sistemi poslovne
inteligence. Kot primer navajam ekspertne sisteme, ki zaposlenim pomagajo pri reševanju zapletenih
nalog tako, da jim sugerirajo najprimernejše odločitve. Ekspertni sistemi lahko podajo utemeljitev
odločitve in s tem razkrijejo sosledje dejavnikov, ki so jih pripeljali do končne ugotovitve. Zaposleni na ta
način bolje razumejo različne vidike problemov, se jih naučijo povezovati in tako pridobljeno znanje
koristno uporabijo v prid organizacije pri nadaljnjem delu.
Prihodnost – povezovanje znanja

Pri povečevanju konkurenčne sposobnosti zaradi znanja moram omeniti še prednosti, ki izhajajo iz
povezovanja, združevanja in dopolnjevanja znanja in izkušenj med različnimi poslovnimi subjekti v
vrednostni verigi. Seveda je osnovni pogoj takega sodelovanja vzpostaviti ozračje zaupanja in
sodelovanja. Sodelujoči partnerji morajo deliti skupne vrednote, če hočejo poslovati na tej ravni. Pri tem
si partnerji delijo vse informacije, ki bi lahko vplivale na izboljšanje končnega poslovnega rezultata, od
skupnega razvoja novih izdelkov in storitev do skupnega načrtovanja poslovnih procesov in materialnih,
finančnih in informacijskih tokov v razširjeni vrednostni verigi ter optimizaciji uporabe virov. Gartner
opredeljuje to raven elektronskega poslovanja s sintagmo c-commerce50 in tako nakazuje smernice
prihodnjega razvoja elektronskega poslovanja (Wood, 2000, str. 2).

4.4. Tehnologija
Sprememba poslovne paradigme, ki jo opredeljujemo s pojmom elektronsko poslovanje, je nastala kot
rezultat razvoja informacijskih tehnologij, ki so odprle nove možnosti poslovanja. Od načina uporabe teh
tehnologij je v veliki meri pogojen poslovni uspeh podjetja. Informacijske tehnologije prežemajo vse
vidike poslovanja v digitalni ekonomiji. Pravilna uporaba informacijskih tehnologij v poslovanju je pogoj
za doseganje primerjalne prednosti na globalnem elektronskem trgu. Informacijski sistem podjetja ima v
tem oziru strateški pomen za poslovanje podjetja. Prav zaradi tega lahko zapišemo, da so informacijski
sistemi v elektronskem poslovanju strateški. Strateški informacijski sistemi prinašajo rezultate, ki so
pomembni v oziru poslovne strategije, le ob razumevanju celovitosti poslovanja in mnogoplastnosti
vidikov, ki spremljajo uporabo informacijskih tehnologij v pogojih zaostrene konkurenčnosti
elektronskega trga.
Pregled najpomembnejših informacijskih tehnologij elektronskega poslovanja je podan v prilogi.
Predstavljene tehnologije so v največji meri vplivale na spremembo poslovne paradigme in vsebujejo
strateški potencial, ki ga snovalci poslovne strategije ne smejo spregledati.

50

Collaborative Commerce (CC) – poslovanje na visoki ravni medsebojnega zaupanja in partnerskega sodelovanja
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5.

Rešitev elektronskega poslovanja v zavarovalništvu

Zavarovalništvo je posebna gospodarska dejavnost, ki je vpeta v širše družbeno okolje, pravno urejena z
zakonskimi določili in pod strogim nadzorom države. Njen namen je zagotavljati individualno in
kolektivno varnost ljudi po načelih izravnavanja nevarnosti. Posledice škodnih dogodkov se porazdelijo
na veliko število ljudi ob upoštevanju dejstva, da ti ne nastopajo pri vseh ogroženih subjektih in tudi ne v
enakih razsežnostih. Zavarovalništvo dopolnjuje prizadevanja države pri zagotavljanju socialne varnosti
svojih državljanov. Le-ti se samoiniciativno združujejo v okviru organizirane zavarovalne dejavnosti z
obljubo, da bo skupnost ogroženih odpravila posledice nastalih škodnih dogodkov. Zavarovanje se
organizira po načelih podjetniške pridobitnosti, saj se zbrana zavarovalna sredstva poleg zaščite pred
posledicami škodnih dogodkov uporabljajo tudi za pridobitev nove presežne vrednosti (Ivanjko, 1999, str.
12). Sredstva, zbrana v zavarovalnih skladih, so zelo pomembna s širšega gospodarskega vidika in zato
predstavljajo vir politične in družbene moči. Zavarovalniška dejavnost je stičišče finančnih, socialnih,
gospodarskih, medicinskih, družbenih in pravnih razmerij. Pomembna je z narodnogospodarskega vidika
in z vidika socialne varnosti posameznika.
Zavarovalniška dejavnost je zelo primerna za uvajanje elektronskega poslovanja, ker poslovanje na
področju zavarovalništva lahko v osnovi razumemo kot obdelovanje različnih informacij. Prav zaradi
nematerialne narave poslovanja je zavarovalništvo zelo podvrženo spremembam, ki jih napoveduje
prihod informacijske dobe in njenih spremnih pojavov, kot so globalizacija, deregulacija,
hiperkonkurenca, dezintermediacija in uveljavljanje paradigme elektronskega poslovanja.
Uveljavljanje elektronskega poslovanja je odvisno od zakonske ureditve, ki mora zagotoviti ustrezno
pravno podlago za uvajanje novih tehnoloških in poslovnih rešitev ter za reševanje odprtih vprašanj, ki se
pri tem pojavljajo. S stališča pravnih razmerij je pomembno zlasti področje veljavnosti elektronskih
dokumentov kot temeljnih elementov poslovanja. V Sloveniji je potrebno zakonsko podlago za izvajanje
elektronskega poslovanja zagotovil Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP,
Ur.l. RS, št. 57/2000), ki ureja pravna vprašanja, katera postavlja hiter tehnološki razvoj in pospešeno
uvajanje elektronskega poslovanja v poslovni in javni sektor.
Spremembe in preoblikovanje zavarovalniškega trga

Zavarovalniški trg v Sloveniji bo doživel temeljite pretrese po vključitvi naše države v Evropsko unijo.
Zavarovalne družbe v Sloveniji bodo morale pred vključitvijo konsolidirati svoje poslovanje in
vzpostaviti nove oblike strateškega poslovnega sodelovanja in povezovanja, če se želijo uspešno soočiti s
tujo konkurenco. Združevanje in prevzemanje podjetij je zadnjih nekaj let značilna stalnica prihajajoče
nove ekonomije na svetovni ravni. Prav gotovo ta trend ne bo zaobšel zavarovalnega trga v Sloveniji v
naslednjih letih. Širjenje elektronskega poslovanja, razvoj in padanje cen informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, naraščajoča pričakovanja uporabnikov zavarovalnih storitev in napovedane spremembe v
pogojih poslovanja potrjujejo, da se zavarovalniška dejavnost nahaja v prelomnem obdobju. Prihajajoče
spremembe še niso tako izrazite, da bi bili plat zvona, vendar je zagotovo skrajni čas, da se pristopi k
organiziranemu in sistematičnemu prestrukturiranju zavarovalniške dejavnosti v skladu s paradigmo
elektronskega poslovanja.
Primer zavarovalne družbe Adriatic

Kot sem nakazal v preteklih poglavjih, obstajajo številni pokazatelji, ki v bližnji prihodnosti napovedujejo
velike spremembe v pogojih in načinih poslovanja. Vodstva zavarovalnih družb bi se morala zavedati
kritičnega pomena sedanjega časa, v katerem se tlakuje pot za prihodnost. Potreba po prestrukturiranju
poslovnega sistema še ni tako očitna, saj je še vedno mogoče poslovati na dosedanji način. Zakaj bi
spreminjali poznane in utečene poslovne modele, procese in aktivnosti? Zakaj bi tvegali z odkrivanjem
novih poti? Ko bo odgovor na zastavljena vprašanja poznan, bo za mnoge že prepozno. Če želijo
zavarovalne družbe v čim večji meri izkoristiti priložnosti sedanjega časa in se izogniti nevarnostim, ki jih
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prinašajo spremembe poslovnega okolja, se morajo čimprej organizirano in sistematično lotiti
prestrukturiranja svojega poslovnega sistema ob upoštevanju izhodišč elektronskega poslovanja in močni
zavezanosti vseh zaposlenih k doseganju zastavljene vizije. Na primeru Adriatic zavarovalne družbe, d.d.,
Koper, želim v nadaljevanju predstaviti možen pristop k reševanju te naloge.

5.1.

Predstavitev zavarovalne družbe

Adriatic zavarovalna družba, d.d., je po tržnem deležu na tretjem mestu med zavarovalnicami v Sloveniji.
Njena ponudba obsega premoženjska zavarovanja (imovinska, avtomobilska, transportna in kreditna),
osebna zavarovanja (življenjska, rentna, nezgodna in zdravstvena) in zavarovanja odgovornosti. V
sodelovanju z Zavodom za zdravstvena zavarovanja Slovenije (ZZZS) izvaja prostovoljna osnovna in
nadstandardna zdravstvena zavarovanja.
Strateški cilji družbe izhajajo iz dejstva, da bo le uspešna in dobičkonosna zavarovalnica lahko
dolgoročno zagotavljala varnost zavarovancev in zaposlenih, le zadovoljni zaposleni bodo zavarovancem
nudili ustrezne storitve in le zadovoljni zavarovanci bodo zavarovalnici omogočili doseganje
dolgoročnega dobička. Strateške cilje torej opredelimo kot (Poslovna politika za leto 2001, str. 3):
• varnost zavarovancev,
• varstvo zaposlenih,
• ustvarjeni dobiček.
Zavarovalna družba Adriatic pokriva celotno območje Slovenije. Organizacijska struktura zavarovalnice
odraža dve osnovni delitvi odgovornosti:
• delitev glede na zavarovalne in finančne storitve, ki jih izvaja zavarovalnica. Organizacijske enote, ki
pripadajo tej strukturi, definirajo zavarovalne produkte, poslovne procese in pravilnike poslovanja za
svoje področje zavarovalnih storitev. Ta organizacijska struktura je jedro poslovnega sistema
zavarovalnice in obstaja samo v centrali.
• teritorialna delitev na poslovne enote, agencije in dislocirane pisarne, ki oblikuje tržno, prodajno in
storitveno mrežo zavarovalnice. Poslovanje je teritorialno razdeljeno na devet poslovnih enot, ki so
podrejene centrali. Poslovnim enotam so podrejene zavarovalne agencije na določenem območju.
Večino teh agencij predstavljajo poslovni partnerji, ki jih veže pogodba o poslovnem sodelovanju.
Slika 43: Organigram zavarovalne družbe
notranja organizacija - CENTRALA

UPRAVA

terenska mreža

štabne službe
Notranje revizijska
služba

Služba za aktuariat in
statistiko

Pravna služba
Poslovne enote

področja
Področje premoženjskih
zavarovanj

Področje zdravstvenih
zavarovanj

Področje trženja
Agencije

sektorji
Sektor življenjskih,
rentnih in pokojninskih
zavarovanj

Sektor računovodstva

Sektor zakladništva in
financ

Sektor organizacije in
informacijskih tehnologij

Vir: Letno poročilo Adriatic ZD, 2000
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Sektor kadrovskih in
splošnih zadev

Pisarne

Slika 44: Zavarovalna družba sodeluje s številnimi poslovnimi partnerji in državnimi ustanovami.
Uvajanje elektronskega poslovanja na osnovi informatizacije poslovnih komunikacij odpira
pomembne priložnosti na mnogih področjih poslovanja.
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5.2.

Vrednostna veriga zavarovalnice

Elektronsko poslovanje poleg avtomatizacije poslovnih postopkov uvaja nove tržno-komunikacijske
kanale, nove poslovne modele in predvsem novo filozofijo poslovanja, ki v izhodišče postavlja stranke.
To pomeni, da je potrebno poslovne procese ustrezno nadgraditi in povezati z elektronskimi poslovnimi
modeli. Kot izhodišče služi pri tem analiza vrednostne verige (poglavje 3.1.1.), ki omogoča celovit pogled
na poslovanje in osnovo za preoblikovanje, prilagajanje in povečevanje učinkovitosti poslovnih procesov.
Osnovni sestavni deli vrednostne verige zavarovalnice so, slika 45:
• obdelava zavarovalne pogodbe,
• reševanje zavarovalnih primerov,
• podporni procesi.
Slika 45: Vrednostna veriga zavarovalnice, prirejena po Porterjevem modelu notranje vrednostne
verige (poglavje 3.1.1.1.)
Na sliki so prikazani temeljni poslovni procesi, podporni procesi so le nakazani, ker niso bistveni z
vidika konkurenčnosti zavarovalnice.
podporni procesi
dobavitelji

vhodna
logistika
poslovni partnerji

nabava, sprejem,
skladiščenje in
priprava ključnih
vhodnih virov

proizvodnja
obdelava
zavarovalne
pogodbe

reševanje
zavarovalnih
primerov

izhodna
logistika

prodaja in
trženje

poprodajne
aktivnosti

distribucija
zavarovalnih
polic in storitev

prepoznavnost in
prepričevanje kupcev,
informiranje o
prodaji zavarovanj

finančne storitve,
izobraževanje
zavarovancev in
reševanje pritožb

zavarovanci

Osnovna usmeritev analize je ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na čas izvedbe, produktivnost in stroške
izvedbe posamezne aktivnosti (Boar, 1999, str. 232). Glede na relativni pomen poslovne aktivnosti
poizkušamo z različnimi prilagoditvami znižati skupne stroške izvedbe poslovnih procesov.
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5.3.

Opredelitev strateških vrednostnih tokov

Doktrina elektronskega poslovanja zahteva, da postavimo končnega uporabnika oziroma stranko v
izhodišče vseh poslovnih aktivnosti. Poslovne aktivnosti vrednotimo glede na delež, ki ga prispevajo h
končni ponudbi vrednosti. Uporabnik vrednosti je pri tem lahko zunanji (stranka) ali notranji (zaposleni).
S tega vidika govorimo o vrednostnih tokovih, ki povezujejo poslovne aktivnosti s stališča doseganja
uporabnih rezultatov za končnega uporabnika (poglavje 3.1.3.). V našem primeru prepoznavamo dva
osnovna vrednostna toka v vrednostni verigi:
• obdelava zavarovalne pogodbe, katerega rezultat je veljavna zavarovalna polica,
• reševanje zavarovalnih primerov, katerega rezultat je izplačilo škodnega zahtevka.
Dejavnosti v okviru zgoraj navedenih vrednostnih tokov uvrščamo med osnovne pristojnosti zavarovalne
družbe, od katerih je odvisna primerjalna prednost na trgu. Navedena vrednostna toka sta zato strateška
(poglavje 3.1.3.)!
Tabela 6: Opredelitev strateških vrednostnih tokov v zavarovalni družbi
vrednostni tok
obdelava zavarovalne pogodbe
reševanje zavarovalnih primerov

začetek
izražena namera po sklenitvi zavarovalne
pogodbe
zahtevek po odškodnini iz naslova
zavarovalnega kritja

konec
veljavna zavarovalna polica
izplačilo škodnega zahtevka

Omenjen pristop in razdelitev poslovnih aktivnosti s stališča končnega uporabnika lahko ponazorim tudi
z diagramom primerov uporabe po UML notaciji, slika 46. Spodnja slika nam nakazuje, da opredelitev
poslovanja z vrednostnimi tokovi sovpada ponazoritvi s primeri uporabe in na ta način potrjuje osrednjo
vlogo uporabnikov v poslovnem procesu.
Slika 46: Poslovanje zavarovalne družbe z vidika primarnih uporabnikov zavarovalnih storitev
zavarovalnica
obdelava
zavarovalne
pogodbe

«uses»

«uses»
reševanje škodnih
primerov
«uses»

zavarovanec

pripravljanje in
izdelovanje nove
pogodbe
obdelava obstoječe
pogodbe
spremljanje
zavarovalne
pogodbe

5.3.1. Obdelava zavarovalne pogodbe
Obdelava zavarovalne pogodbe vsebuje naslednje poslovne aktivnosti:
• Pripravljanje in izdelava informativne ponudbe:obravnavanje zahtevka za informativno ponudbo in
pridobivanje dodatnih podatkov, zagotavljanje pozavarovalne zaščite, dogovarjanje aktivnega
sozavarovanja, določanje elementov informativne ponudbe, izdelovanje informativne ponudbe,
zavračanje zahtevka za izdelavo informativne ponudbe, preverjanje odgovora na posredovano
informativno ponudbo.
• Pripravljanje in izdelava ponudbe: obravnavanje in pridobivanje dodatnih podatkov za izdelavo
ponudbe, zagotavljanje pozavarovalne zaščite, dogovarjanje aktivnega sozavarovanja, določanje
elementov ponudbe, izdelovanje ponudbe, zavračanje zahtevka za ponudbo, prejemanje in
posredovanje spremne dokumentacije, preverjanje ponudbe, dodatno ocenjevanje rizika po ponudbi
in prevzemanje jamstva, zavračanje ponudbe.
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Pripravljanje in izdelava pogodbe: obravnavanje in pridobivanje dodatnih podatkov za izdelavo
pogodbe, zagotavljanje pozavarovalne zaščite, dogovarjanje aktivnega sozavarovanja, določanje
elementov pogodbe, izdelovanje pogodbe, zavračanje zahtevka za izdelavo pogodbe.
Preverjanje, fakturiranje in prevzemanje: ugotavljanje potrebe po fakturiranju premije, fakturiranje
premije, generiranje pričakovanih vplačil, ugotavljanje potrebe po preverjanju pogodbe, prejemanje
in posredovanje pogodbe ter spremne dokumentacije, preverjanje pogodbe, prevzemanje jamstva po
pogodbi, evidentiranje pozavarovalnih rizikov, evidentiranje sozavarovateljev na polici aktivnega
sozavarovanja.
Sprejemanje rizikov v sozavarovanje.
Obdelava obstoječe pogodbe: sprememba, prenehanje in prekinitev pogodbe.
Spremljajoče funkcije: odlaganje dokumentov (arhiviranje), polnjenje zavarovalnih vsot, analiziranje
vzrokov odklonitve, izdelovanje skadencarja, izračunavanje matematičnih rezervacij, izračunavanje
rezervacij za prenosno premijo, izračunavanje izravnalnih rezervacij, izračunavanje rezervacij za
starost, ugotavljanje rezultatov poslovanja, črpanje zavarovalne vsote, izdelovanje poročil za
sklenjene pogodbe, izračunavanje presežkov življenjskih zavarovanj, izračunavanje sredstev za
izravnalne sheme, izdelovanje obvestila zavarovancu/delodajalcu, provizioniranje, izračunavanje
rezervacij za bonuse in popuste.

Slika 47: Opredelitev vrednostnega toka “Obdelava zavarovalne pogodbe” z diagramom aktivnosti
po UML notaciji
Pripravljanje in izdelovanje pogodbe

Obdelava obstoječe pogodbe

Spremljanje
zavarovalne pogodbe

zahtevek

pripravljanje in izdelovanje informativne ponudbe

pripravljanje in izdelovanje ponudbe

pripravljanje in izdelovanje pogodbe

preverjanje, fakturiranje in prevzemanje
obdelava spremembe pogodbe

sprejemanje rizikov v sozavarovanje
obdelava prekinitve pogodbe

pogodba je sklenjena

obdelava prenehanja pogodbe

spremljajoče funkcije

5.3.2. Reševanje zavarovalnih primerov
Reševanje zavarovalnih primerov vsebuje naslednje poslovne aktivnosti:
• Obdelava podatkov o škodi: prijava škodnega dogodka, oskrbovanje na mestu, preverjanje obstoja
zavarovanja, odpiranje škodnega zahtevka in najava škode.
• Izdelava škodnega spisa: ogledovanje škode in izdelava cenitve, določitev škodne rezervacije,
preverjanje in dopolnjevanje obvezne dokumentacije, sprejemanje mnenja strokovnjaka, sprejemanje
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mnenja strokovne službe, črpanje dokumentov iz arhiva, prijava in evidentiranje pozavarovalnih
škod, prijava in evidentiranje sozavarovalnih škod.
Ugotavljanje obveznosti pri reševanju zavarovalnih primerov: ugotavljanje obveznosti iz
zavarovanja, izvajanje pritožbenega postopka, ugotavljanje možnosti regresa, odklonitev zahtevka.
Obdelava zneska odškodnine/zavarovalnine: obračun škode zavarovalnega primera, obdelava
rešenih delov, obračun zavarovalnine, izračun odškodnine, poravnava s stranko, popravljanje
odškodnine, preverjanje odprtih terjatev zavarovanca, ugotavljanje zavarovalne skupine, reklamacija
računa, knjiženje odškodnin.
Obdelava izplačila sklenjenih zavarovalnih polic: izdelovanje naloga za izplačilo, izdelava in izpis
dokumenta plačila, odkup zavarovalnine, zaključevanje škodnega spisa, obračun - obremenitev tuje
zavarovalnice, vodenje saldov za usklajevanje likvidiranih škod.
Spremljanje zavarovalnih primerov: knjiženje izplačil, delitev obračunanih odškodnin, kompenzacija
škod, vodenje terjatev za regrese, preverjanje prispelosti plačila, obračun pozavarovalnih škod,
obračun sozavarovalnih škod.
Regresiranje škod: postavitev regresnega zahtevka, opominjanje pri regresih, preverjanje prispelosti
plačila, odpisovanje regresnega dolga, sodni postopek za izterjavo dolga, odprodaja regresnih
terjatev, obračunavanje sozavarovalnega/pozavarovalnega deleža regresa, ugotavljanje zmožnosti
poplačila regresnega dolga.
Vodenje sporov sklenjenih zavarovalnih polic: tožba in sodni postopek s poravnavo, sodni postopek
za izterjavo dolga.

Slika 48: Opredelitev vrednostnega toka “Reševanje zavarovalnih primerov” z diagramom
aktivnosti po UML notaciji
zahtevek

obdelava podatkov o škodi
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Naloga analize vrednostnih tokov je predlagati takšne spremembe v sestavi poslovnih aktivnosti, zgradbi
poslovnih procesov, organizacijski in vodstveni strukturi, da se doseže čim bolj tekoče, učinkovito in hitro
doseganje končnih rezultatov z upoštevanjem novih tržno-komunikacijskih kanalov, informacijskih
tehnologij in poslovnih modelov elektronskega poslovanja.
76

5.4.

Vpeljava novih strateških izhodišč

Snovanje poslovne strategije v finančnih organizacijah je v preteklosti temeljilo na poznanih zakonitostih
in predvidljivih vzročno-posledičnih poslovno-tržnih razmerjih. Z naraščanjem tekmovalnosti kot
posledice globalne odvisnosti finančnih in gospodarskih sistemov ter razvoja globalnih komunikacijskih
omrežij prihaja do rušenja uveljavljenih konceptov poslovanja. Naraščanje konfliktnosti na trgu odpira
široko paleto možnih prihodnjih stanj, ki jih podjetja ne morejo obvladati z dosedanjim pristopom k
poslovanju. S širjenjem paradigme elektronskega poslovanja se uveljavljajo naslednje poslovne prioritete
(Furlonger, 2000, str. 3):
• potreba po visoki stopnji prilagodljivosti poslovnega sistema,
• osredotočanje na osnovne pristojnosti in poslovne procese,
• redefinicija vrednostne verige,
• hitrost in odzivnost poslovnega sistema,
• skalabilnost virov in poslovne infrastrukture,
• prilagodljiva in zmogljiva IT infrastruktura,
• povezljivost poslovnih aplikacij.
Strategija elektronskega poslovanja v zavarovalnici bi morala upoštevati dva osnovna dejavnika:
• priložnosti in nevarnosti, ki so posledica zamenjave tehno-ekonomske paradigme in vrednostnega
sistema. Pri finančnih organizacijah je potrebno upoštevati vedno večjo globalno odvisnost finančnih
sistemov in tokov, ki presegajo nacionalne razmejitve.
• sposobnost za izvajanje iniciativ in uvajanja novih poslovnih modelov, sistemov in tehnologij. Pod
sposobnostjo razumemo hitrost, učinkovitost in kvaliteto udejanjanja postavljenih ciljev. Upoštevati
je potrebno razpoložljive materialne, kadrovske in finančne vire. Hitrost razvoja je odločilnega
pomena v nestalnih pogojih digitalne ekonomije, kjer se pogoji poslovanja hitro spreminjajo.
Poslovne priložnosti se lahko hitro in nepričakovano preobrazijo v potencialne nevarnosti, ki
ogrožajo poslovanje.

5.4.1. Elektronsko poslovanje v zavarovalniški dejavnosti
Področje zavarovalništva v primerjavi z bančnim sektorjem pri uvajanju elektronskega poslovanja
zaostaja. Prva zavarovalna polica je bila sklenjena preko interneta šele 10. maja leta 2000. To je bila
zavarovalna polica avtomobilske odgovornosti (AO) pri zavarovalni družbi Progressive (Gardašanić,
2001, str. 39).
Zavarovalniško dejavnost lahko v osnovi razumemo tudi kot obdelovanje informacij. Prav zaradi
nematerialne narave poslovanja lahko na področju zavarovalništva pričakujemo, da se bodo učinki
informacijske tehno-ekonomske paradigme, ki že potekajo pod površjem, odrazili v vsej svoji silovitosti.
Posledica bo temeljito prestrukturiranje zavarovalniškega trga, ki bo še večje zaradi vključevanja naše
države v evropske integracijske tokove. Eden od značilnih učinkov informacijske dobe, konvergenca, se
namreč že kaže tudi v finančnem sektorju. K temu sklepu nas navaja razvoj novih, kompleksnih oziroma
mejnih produktov, ki jih ne bi bilo brez sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Le-ti
omogočajo, da se zavarovancu ali investitorju na enem mestu ponudijo vsi finančni produkti (bančni,
zavarovalniški in skladovski) ter tako imenovani mejni produkti kot kombinacija zavarovalnih, bančnih
in skladovskih produktov (Ivanušič, 2001, str. 45). To pomeni, da različne finančne institucije, banke,
zavarovalnice in skladi, vstopajo v neposredno konkurenco.
Pri opredelitvi poslovne strategije je pomembno stališče vodstva podjetja do elektronskega poslovanja.
Vodstvo ga lahko razume kot osnovno pristojnost velikega strateškega pomena ali kot obrobno področje,
ki ni kritičnega pomena za prihodnost podjetja. Podpora vodstva je odločilnega pomena za premagovanje
najrazličnejših ovir in interesov, ki zavirajo izvajanje projektov elektronskega poslovanja. Finančni sektor
je zelo primeren za koriščenje prednosti elektronskega poslovanja zaradi nematerialne narave svojih
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poslovnih aktivnosti. Pričakovati je, da bodo finančne organizacije zaradi tega pokazale velik interes za
uvajanje elektronskega poslovanja, vendar raziskave kažejo drugače, slika 49.
Slika 49: Elektronsko poslovanje v finančnem sektorju
Pomen strategije elektronskega poslovanja v
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Vir: Furlonger, 2000
Iz slike ugotavljamo, da je prav zavarovalniška industrija najmanj zainteresirana za elektronsko
poslovanje. Možni vzroki za to izhajajo iz posebnih značilnosti in zapletenosti zavarovalniškega
poslovanja, tradicionalne naravnanosti in zadržanosti do novosti, slika 50.

cena spremembe poslovanja

Slika 50: Zapletenost zavarovalniške dejavnosti ovira uvajanje elektronskega poslovanja.
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Vir: Furlonger, 2000
Zapletenost zavarovalniških tehnologij in sistemov pogojuje sorazmerno neprilagodljivost poslovanja in
odklonilno stališče do uvajanja sprememb. K nakazanemu stanju prispeva tudi nepoznavanje priložnosti
elektronskega poslovanja s stališča uvajanja novih informacijsko-komunikacijskih sistemov, ki je
posledica tradicionalnih komunikacijskih pregrad med področjem informatike in drugimi poslovnimi
področji. Poslovna infrastruktura zavarovalne družbe mora zagotoviti odlično izkoriščanje in plasiranje
osnovnih poslovnih pristojnosti, visoko učinkovitost poslovnih procesov, prilagajanje storitev
pričakovanjem posameznih zavarovancev in prožnost poslovnega sistema. Potrebna je konsolidacija vseh
poslovnih operacij, racionalizacija cenovnega modela zaradi večjih možnosti neposredne primerjave s
konkurenčnimi ponudniki, izločanje poslovnih aktivnosti, ki niso strateškega pomena za zavarovalnico, in
seveda razvoj novih storitev in prodajnih kanalov, zasnovanih po principih elektronskega poslovanja.
Vzpostavitev nakazane poslovne infrastrukture predstavlja za zavarovalno družbo velik poslovni,
organizacijski in tehnični izziv.
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5.5.

Vzpostavitev organizacijske strukture e-poslovanja

Prehod na elektronsko poslovanje zahteva vsebinske spremembe v poslovanju, kar odpira nova vprašanja
glede organizacije in vodenja. Elektronsko poslovanje je potrebno razumeti kot okvir za povezovanje,
usklajevanje in izvajanje vseh poslovnih aktivnosti zavarovalne družbe. Poslovna področja, funkcionalne
in organizacijske enote ter upravljalsko strukturo je potrebno na podlagi uvajanja informacijskih
tehnologij elektronskega poslovanja povezati tako, da se povečajo hitrost in učinkovitost poslovanja,
zadovoljijo vedno večja pričakovanja uporabnikov zavarovalnih storitev in zagotovi primerjalna prednost
zavarovalnice glede na konkurenčne ponudnike. Za udejanjanje strategije elektronskega poslovanja je
potrebno postaviti tako organizacijsko strukturo, ki bo omogočala sinergijo med poslovnim in tehničnim
vidikom elektronskega poslovanja, kulturo organizacije in zagotavljala dobro izkoriščenost kadrovskega
potenciala. Elektronsko poslovanje razumemo kot nepretrgan tok sprememb, ki zahtevajo neprestano
prilagajanje poslovnega sistema zavarovalnice obstoječim tržnim pogojem in drugim nestanovitnim
poslovnim dejavnikom. Elektronsko poslovanje v zavarovalni družbi se zato ne more izvajati v okviru
enega samega projekta. Če bi hoteli zajeti vso večplastnost in razsežnost elektronskega poslovanja v
enem samem projektu, bi bilo potrebno predviden čas zaključka projekta postaviti daleč v neopredeljeno
prihodnost. Cilji projekta bi v tem primeru zanesljivo zastareli. Odločilnega pomena pri vseh aktivnostih
elektronskega poslovanja je čim krajši čas realizacije postavljenih ciljev. Pri organizaciji elektronskega
poslovanja je potrebno upoštevati stalnost sprememb digitalne ekonomije, ki zahteva neprestano
osveževanje vizije in poslovne strategije zavarovalne družbe. Iz tega izhaja, da se taktični in operativni
cilji nenehno spreminjajo. Investicije v drage in dolgotrajne projekte so s tega vidika zelo tvegane. Zato je
bolje zastaviti uvajanje elektronskega poslovanja na osnovi zaporedja sorazmerno enostavnih korakov z
nižjo stopnjo tveganja.
Slika 51: Program elektronskega poslovanja zagotavlja postopen razvoj ter usklajevanje različnih
poslovnih interesov in aktivnosti na poti do uresničitve vizije elektronske zavarovalnice.
Izvajanje programa elektronskega poslovanja
Vizija elektronskega
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Projekt 1
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Vir: Pahulje, 2002
Posamezni koraki bi se izvajali kot projekti elektronskega poslovanja, slika 51. Projekte elektronskega
poslovanja je potrebno na osnovi postavljene strategije elektronskega poslovanja medsebojno povezovati.
Zagotoviti je potrebno, da se cilji in aktivnosti v okviru posameznih projektov ne podvajajo ali celo
izključujejo.

5.5.1. Neprimernost tradicionalne poslovno-funkcijske organiziranosti poslovanja
Poslovna uspešnost projektov elektronskega poslovanja je odvisna od organiziranosti poslovanja v
zavarovalni družbi. Elektronsko poslovanje ne more biti uspešno brez vodoravnih, mrežnih oblik
poslovnega organiziranja, ki so usmerjene v povečanje učinkovitosti in hitrosti izvajanja poslovnih
procesov. Zaradi uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki znižujejo raven zahtevnosti
delovnih mest51, povezanih z rutinskimi opravili in avtomatizacijo poslovnih opravil, se prednosti
klasične, poslovno-funkcijske organiziranosti poslovanja (specializacija kadrov, konsistentnost in
učinkovitost izvajanja aktivnosti v okviru poslovne funkcije, boljši nadzor) zmanjšujejo. Ugodne učinke
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Deskilling – zniževanje zahtevnosti delovnih mest z rutinskimi opravili
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uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij lahko izničijo slabosti tradicionalne poslovnofunkcijsko usmerjene organiziranosti poslovanja: prevelika zapletenost poslovnih procesov, nepotrebne
poslovne aktivnosti, delitev odgovornosti, toga pravila, odvečna administracija, slaba komunikacija…
Zaradi tega lahko med najpomembnejše naloge programa uvrstimo preoblikovanje poslovne
organiziranosti v smeri vodoravnih, decentraliziranih struktur in spremembo kulture v podjetju, ki jo tak
prehod zahteva.

5.5.2. Vzpostavitev programa elektronskega poslovanja v zavarovalni družbi
Vodenje in usklajevanje projektov elektronskega poslovanja skladno s tehnološkimi in poslovnimi cilji, ki
so določeni na temelju začrtane strategije, bi se izvajali na temelju organizacijske oblike programa
elektronskega poslovanja. Program elektronskega poslovanja omogoča formalizacijo pravic, pristojnosti,
pooblastil in odgovornosti pri izvajanju večjih posegov v organizaciji poslovanja, preoblikovanju in
usklajevanju poslovnih aktivnosti ter odpravlja nasprotovanje predlaganim spremembam zaradi neznanja
in parcialnih interesov posameznikov. Največja prednost tega programa je vzpostavitev enotnega polja
odgovornosti in skrbništva na ravni celotnega poslovnega sistema, ki zagotavlja celovito razumevanje in
usklajevanje poslovanja.
Program elektronskega poslovanja zagotavlja skladnost tehnične izvedbe posameznih projektov in dober
izkoristek finančnih vlaganj. Program vzpostavlja nujno potreben organizacijski okvir v okviru katerega
se izvaja dolgoročno sodelovanje poslovnih področij in povezovanje poslovnih funkcij na ravni celotnega
poslovnega sistema, skladno s strategijo elektronskega poslovanja. Uvedba programa elektronskega
poslovanja omogoča premostitev komunikacijskih pregrad, ki jih narekuje obstoječa organizacijska
struktura, predvsem glede komunikacije in izmenjave znanja med poslovnim in tehničnim delom
poslovnega sistema. Program elektronskega poslovanja omogoča prevajanje zmogljivosti informacijskokomunikacijskih tehnologij, poslovnih modelov elektronskega poslovanja in poslovnih interesov
zavarovalnice v ponudbo novih izdelkov in storitev, ki večajo kvaliteto in prijaznost poslovanja z
zavarovanci. Na osnovi budnega spremljanja poslovnih in tržnih smernic ter razvoja informacijskokomunikacijskih tehnologij omogoča hitro proženje ustreznih razvojnih aktivnosti ter tako povečuje
manevrsko sposobnost podjetja, ki je ključnega pomena v digitalni ekonomiji. Program elektronskega
poslovanja s svojimi pozitivnimi učinki pri zagotavljanju primerjalne prednosti zavarovalno družbo
notranje pripravlja za skorajšnji vstop na skupni evropski trg.
Dejavnosti znotraj predlaganega programa elektronskega poslovanja razdelimo na štiri glavna področja,
ki predstavljajo tematsko zaokrožene sklope glavnih problemskih domen elektronskega poslovanja.
Posebno vlogo ima področje poslovne inteligence (Business Intelligence - BI), ki nastopa kot povezovalni
element celotnega programa. Sistemi poslovne inteligence so zadolženi za pretvarjanje surovih podatkov
v informacije in znanje, ki lahko pomembno vplivajo na poslovne odločitve in izvajanje poslovnih
aktivnosti. V program elektronskega poslovanja namestimo še naslednja področja:
- poslovanje s strankami (B2C): razvoj elektronskega poslovanja s strankami in vzpostavitev novih tržnokomunikacijskih poti,
- poslovno sodelovanje (B2B): podatkovno povezovanje, povezovanje in vzpostavitev
medorganizacijskih poslovnih procesov, razvoj inovativnih poslovnih modelov in vzpostavitev tesnejšega
sodelovanja s poslovnimi partnerji in konkurenčnimi ponudniki. Slednje je zelo pomembno z vidika
prihoda tuje konkurence po vstopu Slovenije v Evropsko skupnost,
- poslovni procesi (PP): prilagajanje zavarovalne tehnologije novim tržno-komunikacijskim kanalom in
poslovnim modelom elektronskega poslovanja, odpravljanje papirnega poslovanja,
- IT infrastruktura: skrb za programsko in strojno opremo platforme elektronskega poslovanja,
vzdrževanje in administracija informacijskih sistemov elektronskega poslovanja, zagotavljanje varnosti v
okviru vzdrževanja infrastrukture javnih ključev (PKI), vzdrževanje komunikacijskih omrežij in opreme
za izvajanje elektronskega poslovanja.
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Slika 52: Predlog organizacije programa elektronskega poslovanja v zavarovalni družbi
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Vir: Pahulje, 2002
Predstavljena področja elektronskega poslovanja sodelujejo pri razvoju najbolj učinkovitih poslovnih
modelov elektronskega poslovanja s področjem poslovne inteligence (BI) na naslednje načine:
• poslovanje s strankami (B2C): inteligentna uporaba najrazličnejših podatkov o strankah omogoča
segmentacijo strank, individualno trženje in razvoj sistemov za upravljanje odnosov s strankami
(CRM),
• poslovno sodelovanje (B2B): tesnejše informacijsko povezovanje s poslovnimi partnerji in
dobavitelji odpira možnosti za racionalizacijo nabave, nižanje stroškov in kvalitetnejšo oskrbo v
okviru sistemov za upravljanje oskrbne verige (SCM),
• poslovni procesi (PP): pospeševanje pretoka notranjih informacij in odpravljanje ozkih grl s pomočjo
sistemov za racionalizacijo poslovanja in celovitih programskih rešitev (ERP).
• poslovno odločanje: razvoj sistemov poslovne inteligence, sistemov za upravljanje z znanjem,
sistemov za upravljanje z dokumenti ter njihovo povezovanje s sistemi za upravljanje poteka dela52
izboljšujejo kvaliteto odločanja na vseh ravneh poslovanja. S premoščanjem časovnih in prostorskih
razdalj, ki ga omogočajo ti sistemi, je mogoče izboljšati razumevanje poslovanja na operativnem,
taktičnem in strateškem nivoju.

5.6.

Prodaja zavarovanj preko interneta

Zavarovalniška dejavnost je ena zadnjih na finančnem področju, ki niso izkoristile prednosti
elektronskega poslovanja. Med največje priložnosti na tem področju uvrščam prodajo zavarovalnih polic
preko interneta (“online” prodaja). S tovrstno ponudbo zavarovalnih polic povečamo prodajne priložnosti
zaradi večjega števila potencialnih kupcev in širjenja poslovanja izven delovnega časa zavarovalnice.
Zavarovancem se z uvedbo elektronskega kanala prodaje ponudijo dodatne ugodnosti in možnosti
poslovanja z zavarovalnico. Prednosti tovrstnega načina prodaje so večplastni: možnost prodaje
zavarovalnih polic neodvisno od delovnega časa zavarovalnice, avtomatska obdelava prejetih podatkov in
generacija police vključno s fakturiranjem in izvedbo plačilnega prometa brez posredovanja
zavarovalnega zastopnika, hitrost, zanesljivost in transparentnost poslovanja, nižji stroški dela in manj
izdatkov za provizije zavarovalnih zastopnikov. Prednosti na strani sklenitelja so preglednost in
enostavnost postopka sklenitve, možnost poljubne izbire časa sklenitve, hitrost in udobnost postopka
sklenitve, saj sklenitelju ni potrebno stopiti v neposreden fizičen stik z zavarovalnim zastopnikom
oziroma oditi v prostore zavarovalnice, kar je prednost predvsem za osebe, ki stanujejo v krajih s slabimi
prometnimi povezavami, pri hendikepiranih osebah in osebah, ki imajo težavo z medosebno
komunikacijo. Možnost sklenitve brez fizične prisotnosti zavarovalnega referenta pomeni tudi prihranek
časa in stroškov poti do izpostave zavarovalnice.
52
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Zavarovalnica lahko s prodajo zavarovanj preko interneta sorazmerno zmanjša obseg prodajne mreže
glede na število prodanih zavarovalnih polic. S tem so relativni stroški provizij in obdelave na posamezno
zavarovalno polico manjši, kar je pomemben prispevek k ugodni poslovni bilanci. Zavarovalnica lahko iz
tega naslova ponudi še dodatne popuste za sklepanje zavarovanj preko interneta, ki še povečajo
privlačnost tovrstnega načina prodaje. Naj ob tem navedem primer ameriške zavarovalnice Allstate, ki je
z uvedbo dveh novih prodajnih kanalov pri sklepanju zavarovalnih polic avtomobilske odgovornosti interneta in telefonskega centra - od leta 2000 zmanjšala število zaposlenih zavarovalnih agentov za 50%
oziroma za 6500 ljudi, ki so poiskali nove oblike zaposlitve (Gardašanić, 2001, str. 38). Takšno krčenje
prodajne mreže nedvomno pomembno prispeva k zmanjšanju stroškov poslovanja in povečanju
konkurenčnosti zavarovalnice.

5.6.1. Kanibalizem prodajnih kanalov
Pri odpiranju novih prodajnih kanalov na spletu se lahko pojavi konflikt z obstoječimi tržnimi in
prodajnimi kanali. Odnos med tradicionalnimi in elektronskimi prodajnimi kanali je potrebno urediti
skladno s poslovno strategijo podjetja in vizijo elektronskega poslovanja. Osnovna naloga je uskladitev
različnih prodajnih kanalov, da bodo prihodki kar se da veliki. Tradicionalna prodajna mreža
zavarovalnih agentov in zastopnikov bo še nekaj časa najpomembnejši člen pri prodaji zavarovanj.
Vprašanje je, v kolikšni meri lahko novi elektronski kanali prodaje zavarovalnih polic nadomestijo
klasične. Problem nastaja zaradi zapletenosti zavarovalnih pogojev in specifičnih značilnosti nekaterih
zavarovalnih polic. Zavarovalni zastopniki imajo pomembno vlogo pri prepričevanju potencialnih
skleniteljev, razlagi prednosti in ugodnosti, ki jih prinaša sklenitev zavarovalne pogodbe, pri tolmačenju
zavarovalnih pogojev in premijskega sistema. Zaradi številnih možnosti pri sklenitvi zavarovalnih
pogodb ostaja pomoč zavarovalnih zastopnikov v določenih primerih nepogrešljiva. S stališča
elektronske prodaje je vprašljivo sklepanje zavarovanj, pri katerih so potrebni predhodni ogledi stanja
oziroma pregledi, kot na primer pri sklenitvi avtomobilskih kasko zavarovanj, stanovanjskih zavarovanj
ali nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj.
Slika 53: Z uvajanjem elektronskega poslovanja se spreminja vrednost in vloga posrednikov pri
prodaji zavarovanj.

sposobnost izvajanja

nizko tveganje
majhne koristi,

"Sladko mesto e-poslovanja"

velike koristi,
nizko tveganje

Osnovne naloge:
- ovrednotiti poslovne priložnosti, ki najbolj ustrezajo organizaciji in poslovnemu modelu
- identificirati način za hitro in uspešno izvajanje

nizko tveganje

majhne koristi,
visoko tveganje

velike koristi,
visoko tveganje

Sposobnost izvajanja:
nizko tveganje = sposobnosti so dosegljive
visoko tveganje = sposobnosti je potrebno razviti z visokimi vložki

visoko tveganje
majhne

tržne priložnosti in nevarnosti

velike

Vir: Furlonger, 2000

5.6.2. Nove priložnosti pri prodaji zavarovanj
Sodelovanje elektronskih in tradicionalnih prodajnih kanalov na področju zavarovalništva lahko zaradi
svojih specifičnih prednosti odpre nove priložnosti in poveča sinergijske učinke pri prodaji zavarovanj. S
postavitvijo primerne poslovne strategije se je mogoče v veliki meri izogniti konfliktom med njimi in jih
uskladiti na način, ki prinaša največ vrednosti tako zavarovancem kot zavarovalnici. Uvajanje
elektronskih prodajnih kanalov pomeni s stališča tradicionalne prodajne mreže zagotovo izpad dela
prihodkov, ki se obračunavajo kot provizije zavarovalnim agentom in zastopnikom. S tega vidika je
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možno pričakovati upiranje širjenju elektronske prodaje zavarovalnih polic. Vsem oporečnikom je
potrebno razložiti prednosti kombiniranja obeh načinov prodaje in nove možnosti zaslužka, ki ob tem
nastajajo. Te so povezane s prestrukturiranjem klasične prodajne mreže zavarovalnih zastopnikov in
agentov v smeri večje specializacije na določenih segmentih prodaje zavarovanj. Težišče dela
zavarovalnih zastopnikov bi se premaknilo v smeri nudenja strokovne pomoči pri izbiri in konfiguraciji
zavarovalnih produktov glede na specifične potrebe posamezne stranke, razlagi zavarovalnih pogojev in
ugodnosti ter nudenja celovitih rešitev na področju zavarovanj. Delo zavarovalnih zastopnikov bi bilo v
večji meri sestavljeno iz celostne podpore prodajnemu procesu, katerega vrh je sklenitev zavarovalne
police. Zadnji korak se lahko izvede po elektronskem ali klasičnem prodajnem kanalu. Zastopniki na
terenu lahko ob sklenitvi zavarovanja na svoji prenosni delovni postaji uporabijo enake aplikacije, ki so
namenjene prodaji zavarovanj preko interneta. S tem postane vloga tradicionalne prodajne mreže v
elektronskem poslovanju bolj razvidna - razumemo jo kot dopolnitev in nadgradnjo elektronskega načina
sklepanja zavarovanj, v katero se bo postopno razvila. Drugi primeri dopolnjevanja elektronskega
prodajnega kanala so: posredovanje vprašanj zavarovalnim svetovalcem preko interneta, reševanje
tekočih zadev z zavarovalnim referentom po elektronski poti, naročanje zastopnika na dom in prijava v
zavarovanje. Najpomembnejša prednost elektronskega prodajnega kanala je lahka dostopnost in
neodvisnost od časovnih in prostorskih omejitev. Zaradi tega je pričakovati, da se bo elektronski prodajni
kanal postopno razvil v primarno stično točko med bodočim zavarovancem in zavarovalnico. Elektronski
kanal lahko prevzame številne tržne in prodajne funkcije, ki so jih tradicionalno opravljali zavarovalni
agenti in zastopniki. Naj omenim le nekatere: predstavitev zavarovalnih produktov, zavarovalnih pogojev
in ugodnosti, informativni izračuni, svetovanje pri izbiri najustreznejših zavarovalnih produktov in njihovi
konfiguraciji, sklepanje zavarovanj (le nekatere zavarovalne vrste) in plačevanje. Spodaj je prikazana
preglednica elektronskih možnosti trženja in prodaje zavarovanj po posameznih zavarovalnih vrstah.
Tabela 7: Predlog prenosa zavarovalniškega poslovanja na internet
Področje

Zavarovalni produkt

Imovina

Požar
Stanovanje
Odgovornost

x
x
x

x
x

Avtomobilski kasko
Avtomobilska odgovornost
Asistenca

x
x
x

x
x
x

x
x

Nezgodna
zavarovanja

Nezgode pri delu
Nezgode mladine

x
x

x
x

Življenje

Življenjska zavarovanja
Rentna zavarovanja

x
x

x
x

Pokojninska
zavarovanja

Prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje

x

x

Zdravstvena
zavarovanja

Doplačila
Nadstandard
Asistenca v tujini

x
x
x

x
x
x

Avtomobil

Predstavitev Informativni Sklepanje
izračun
x

Prijava
škode

Naročilo
zastopnika

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

5.7. Prenova sklepanja zdravstvenih zavarovanj po načelih elektronskega
poslovanja
Sklepanje zavarovanj spada med osnovne poslovne aktivnosti zavarovalne družbe. Poslovni proces
sklepanja zavarovanj moramo razumeti kot vrednostni tok (poglavje 3.1.3.), ki ima opredeljen začetek in
točno določene rezultate, ki so namenjeni uporabniku - sklenitelju zavarovanja. V našem primeru
predstavlja začetek vrednostnega toka izražena namera in pripravljenost stranke za sklenitev zavarovanja.
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Končni rezultat vrednostnega toka je zavarovalna polica z jamstvom, na podlagi katerega zavarovanec
uveljavlja pravice iz naslova zavarovanja. Vrednostni tok sestavlja nedeljiv sklop poslovnih aktivnosti, ki
so zasnovane in medsebojno prilagojene za doseganje največje učinkovitosti, hitrosti in kvalitete v okviru
enotnega področja odgovornosti.
V nadaljevanju želim ponazoriti praktično uporabo predhodno predstavljenih konceptov elektronskega
poslovanja na primeru sklepanja prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj za doplačila. Prostovoljno
zdravstveno zavarovanje za doplačila krije stroške vseh doplačil, ki bi jih sicer pacient moral plačati pri
uporabi zdravstvenih storitev, navedenih od 2. do 6. točke 23. člena zakona o Zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 1992).
Zavarovanec uveljavlja svoje pravice na podlagi zapisa na Kartici zdravstvenega zavarovanja, ki jo
predložijo izvajalcem zdravstvenih storitev.
Vrednostni tok v primeru sklenitve prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za doplačila je določen z
naslednjim:
• začetek: izražena namera za sklenitev zavarovanja,
• konec: zapis jamstva na Kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero upravičenec koristi pravice iz
naslova zavarovanja.

5.7.1. Opredelitev problemske domene
Namen obravnave je poiskati možnosti za poenostavitev in avtomatizacijo postopka sklenitve, povečati
hitrost in učinkovitost odziva poslovnega sistema, povečati kvaliteto storitev, odpraviti nepotrebne
poslovne aktivnosti in udeležbo zavarovalnih referentov v postopku, zmanjšati obseg papirnatega
poslovanja, znižati stroške dela in izkoristiti prednosti elektronske prodaje zavarovanj. Obstoječi poslovni
proces sklepanja prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj želimo prilagoditi možnostim elektronske prodaje
in odpreti poslovni sistem zavarovalnice navzven, neposredno do uporabnikov. Potencialnim skleniteljem
želimo ponuditi prijaznejšo in dostopnejšo možnost sklenitve zavarovanja, neodvisno od delovnega časa
in prostorske lokacije zavarovalnih izpostav. Zaradi večje dostopnosti možnosti sklenitve upamo, da se bo
število potencialnih skleniteljev povečalo in s tem tudi poslovna uspešnost prostovoljnih zdravstvenih
zavarovanj. S čimvečjo stopnjo avtomatizacije poslovnih aktivnosti želimo v čim večji meri znižati
administrativne stroške sklenitve zavarovanja in zaposlene razbremeniti rutinskih, administrativnih
opravil. Osnovno vodilo pri prilagoditvi tehnologije za sklepanje preko interneta je odpravljanje
človeškega posredništva in papirnatega poslovanja v čim večji meri, saj so to osnovni dejavniki, ki
vplivajo na hitrost, zanesljivost, kvaliteto in stroške postopka. Postopek sklenitve razumemo kot
vrednostni tok, ki mora čim prej zagotoviti pričakovane rezultate.
Naloga ni enostavna, saj v sebi združuje več vidikov. Pri poslovnem vidiku gre za izkoriščanje
pomembnih tržnih priložnosti na področju sklepanja in izvedbi prilagoditev v tehnologiji poslovnega
procesa sklepanja. Pri izvedbi novega poslovnega procesa je izpostavljen tudi organizacijski vidik potrebno je tesno medsebojno sodelovanje in usklajevanje več organizacijskih enot: področja trženja na
segmentu oblikovne zasnove in funkcionalne uporabnosti spletne aplikacije, področja prostovoljnih
zdravstvenih zavarovanj za poslovni del, pravne službe za svetovanje o vprašanjih pravne veljavnosti
spletnega poslovanja, finančno-računovodske službe za področje fakturiranja in plačilnega prometa ter ne
nazadnje sektorja organizacije in informacijskih tehnologij, za usklajevanje vseh aktivnosti in
informacijsko podporo prenovljenemu procesu. Kulturni vidik se dotika splošnega razumevanja in
sprejetosti elektronskega poslovanja v zavarovalni družbi. Zaradi zapletenosti področja zavarovalništva in
tradicionalnega konzervatizma obstajajo precejšnji zadržki pri uvajanju novih načinov poslovanja.
Osnovnega pomena je spremeniti togost in neprilagodljivost notranjih struktur za nove poti trženja
zavarovanj, ki jih zahtevajo vedno večja zasičenost zavarovalnega trga, naraščajoča konkurenčnost in
širjenje elektronskega poslovanja. Ne nazadnje je potrebno omeniti tehnični izziv, ki se nanaša na
uvajanje novih informacijskih tehnologij in standardov, reševanja povezljivosti elektronskega portala z
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aplikacijami v zalednem produkcijskem sistemu ob zagotavljanju visoke stopnje varnosti pred
zlonamernimi poskusi ogrožanja podatkov in delovanja informacijskega sistema zavarovalnice.

5.7.2. Prikaz osnovnega procesa sklepanja prostovoljih zdravstvenih zavarovanj
V postopku sklenitve zavarovalnih polic prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj nastopajo naslednji
akterji:
• sklenitelj: oseba, ki sklepa zavarovanje zase ali za drugo osebo in bo plačnik zavarovalne premije,
• zastopnik: pooblaščenec zavarovalnice za izvedbo postopka sklenitve in zavarovalne pogodbe,
• referent: pooblaščenec za obdelavo plačila premije in arhiviranje dokumentacije,
• kontrolor: oseba, zadolžena za preverjanje pravilnosti vnosa in kontrolo polic,
• blagajnik: prejme inkasirani denar in izda potrdilo o prejemu.
Slika 54: Glavni akterji v procesu sklepanja PZZ za doplačila po UML notaciji

zavarovalnica

zastopnik

referent

Sklenitev
PZZ za doplačila

zavarovanec

blagajnik
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kontrolor

Slika 55: Prikaz procesa sklepanja PZZ za doplačila z diagramom aktivnosti po UML notaciji

seznanjanje s pogoji za sklenitev
zavarovanja
sklenitelj
.

pripravljanje in izdelovanje ponudbe na
papirju
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.

plačevanje 1. obroka zav. premije

izročanje ponudbe na papirju in potrdila o
placilu
spremljajoče
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.

prepisovanje ponudbe v informacijski
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ročna izdelava
police

referent

preverjanje in
fakturiranje
tiskanje, arhiviranje in podpisovanje
police
zapiranje
terjatve

kontrolor
.

Sklenitelj se seznani s splošnimi pogoji za sklenitev zavarovanja, preveri pravice, ki
jih pridobi s sklenitvijo in se seznani z višino zavarovalne premije.
Sklenitelj se oglasi pri zavarovalnem zastopniku na najbližji izpostavi zavarovalnice.
Zastopniku predloži dokumente, ki so potrebni za sklenitev. Zastopnik na osnovi
prejetih dokumentov sestavi ponudbo za sklenitev zavarovanja v papirni obliki.
Nanjo ročno zapiše podatke, ki so potrebni za sklenitev zavarovanja. Na ponudbo
se zapiše številka pobotnice, ki bo uporabljena pri plačilu.

Sklenitelj podpiše ponudbo in plača prvi obrok zavarovalne premije.

Pobotnica, ki je uporabljena pri plačilu, se pripravi v treh izvodih: za
sklenitelja, zastopnika in notranjo kontrolo. Zastopnik izroči sklenitelju zavarovanja
ponudbo in pobotnico. Ročno napisana ponudba nima identifikacijske številke,
zavarovalna polica v tem trenutku še ne obstaja. Sklenitelj zapusti prostore
zavarovalnice.
Zastopnik ob koncu delovnega dne vloži inkasirani znesek v blagajno, pobotnice
posreduje na oddelek notranje kontrole, ponudbe na papirju pa pošlje referentu. Če
zastopnik ni fizično prisoten na poslovni enoti, nakaže inkasirani znesek na
centralni transakcijski račun zavarovalnice, pobotnice pa pošlje po pošti. Zastopnik
vsako porabljeno pobotnico evidentira na seznamu uporabljenih pobotnic, ki ga ob
koncu delovnega dne pošlje v oddelek notranje kontrole.
Referent prepiše podatke s ponudbe v informacijski sistem zavarovalnice. Ob
tem se v informacijskem sistemu določi identifikacijska številka ponudbe. Referent
zapiše to številko na papirni izvod ponudbe in jo arhivira.
Na osnovi ponudbe referent ročno sproži izdelavo police
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v informacijskem sistemu.
Referent izvede fakturiranje za prvi obrok, ki je že bil plačan. Odprta
terjatev onemogoči avtomatsko izdelavo položnic za plačilo tega obroka ob redni
mesečni obdelavi (terjatev je že plačana).
Referent natisne zavarovalno polico in jo pošlje v podpis sklenitelju po pošti.
Sklenitelj vrne podpisano polico. Referent prejeto polico pripne k ponudbi in jo
arhivira.
Kontrolor pošlje blagajniški izpisek in potrjen seznam pobotnic referentu.
Referent na osnovi prejetih dokumentov ročno izvede zapiranje terjatve prvega
obroka, ki je plačan ob izročitvi papirne ponudbe sklenitelju.

pogodba je
sklenjena

* S temno barvo so označene aktivnosti, ki so v postopku preoblikovanja
procesa za elektronsko sklepanje občutno poenostavljene ali celo odpravljene.
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Slika 56: Prikaz procesa sklepanja PZZ za doplačila z zaporednim diagramom po UML notaciji
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5.7.3. Slabosti osnovnega procesa sklepanja
Glavne slabosti opisanega procesa sklepanja so naslednje:
• Postopek zahteva zelo veliko administrativnega dela, saj vsebuje veliko papirnatih obrazcev, ki se
prekladajo med različnimi subjekti: zastopniki, zaposlenimi v oddelku notranje kontrole, blagajno in
referenti na poslovni enoti.
• Izpolnjevanje obrazcev se izvaja ročno, kar pomeni, da zaradi nepazljivosti, površnosti,
malomarnosti in neznanja prihaja do številnih napak pri izpolnjevanju obrazcev in nepravilnosti v
postopku sklenitve. Odpravljanje teh napak je zamudno in drago, ker oseba, ki je naredila napako, ni
vedno dosegljiva in je zato za odpravo potrebno vložiti več napora.
• Zastopniki na oddaljenih izpostavah včasih niso seznanjeni z najnovejšimi poslovnimi pravili, zato
prihaja do nekonsistentnosti pri obračunu popustov in zavarovalne premije. Iz tega razloga prihaja do
številnih zavrnitev sklenjenih zavarovalnih pogodb.
• Obstoječi postopek vsebuje podvojen vpis podatkov, ki po nepotrebnem povečuje količino in stroške
dela ter možnosti napak. Podatki o zavarovanju se najprej zapišejo na papirni obrazec ponudbe,
pozneje se s ponudbe prepišejo v informacijski sistem zavarovalnice.
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•

•

•

Sklenitelj ob odhodu nima v roki zavarovalne police, temveč le na roko izpisano ponudbo, ki nima
niti svoje identifikacijske številke. Zavarovanec dobi zavarovalno polico šele pozneje, po pošti, ko je
opravljena administracija zavarovalne police. Zavarovanec mora po prejemu polico podpisati in jo po
pošti poslati na zavarovalnico, kar od njega zahteva dodaten napor, čas in denar. Zavarovalnica bi s
takojšnjo izstavitvijo polic prihranila veliko dela in stroškov vsem udeležencem v zavarovalni
pogodbi in povečala prijaznost do svojih strank.
Zaradi počasnosti postopka in zastojev zaradi napak prihaja do zamud pri prenosu podatkov o
sklenjenem zavarovanju v sistem Kartice zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanec zaradi tega ne
more koristiti svojih pravic iz naslova zavarovanja ter na ta način prihaja v neprijeten položaj pri
izvajalcih zdravstvenih storitev, zavarovalnica pa ima pri obdelavi zahtevkov za poravnavo
samoplačil dodatne administrativne stroške.
Odvisnost od delovnega časa in prostorske lokacije: možnosti za sklenitev zavarovanja so prostorsko
in časovno omejene, kar vpliva na zmanjšanje števila potencialnih skleniteljev zavarovanja.

5.7.4. Predlog elektronskega procesa sklepanja prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj
V prenovljenem procesu sklenitve zavarovalnih polic prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj preko
interneta nastopata naslednja akterja:
- sklenitelj: oseba, ki sklepa zavarovanje zase ali za drugo osebo in bo plačnik zavarovalne premije,
- referent: pooblaščenec za reševanje težav pri elektronski prodaji zavarovanj in arhiviranje
dokumentacije.
Slika 57: Glavni akterji v elektronskem procesu sklepanja po UML notaciji
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Slika 58: Prikaz elektronskega procesa sklepanja PZZ za doplačila z diagramom aktivnosti po
UML notaciji
Sklenitelj se seznani s splošnimi pogoji za sklenitev zavarovanja, preveri
pravice, ki jih pridobi s sklenitvijo in višino zavarovalne premije. Vse te podatke
pridobi na spletni strani elektronskega portala zavarovalnice.
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dodatna
pojasnila
po telefonu.

avtomatska izdaja
police
podpisovanje in
placevanje

referent

aktiviranje
police

arhiviranje

Referent arhivira
podpisano polico.

pogodba je
sklenjena

Sklenitelj opravi informativni izračun zavarovalne premije s pomočjo spletne
aplikacije. Pri tem se upoštevajo specifični pogoji za sklenitev zavarovalne
pogodbe, ki se nanašajo na starost zavarovanca, trajanje zavarovalne
pogodbe, popust za krvodajalce in seveda željena dinamika plačevanja.
Sklenitelj na ta način preveri različne možnosti sklenitve zavarovalne pogodbe
in se odloči za njemu najustreznejšo. Parametri informativnega izračuna so
pridobljeni neposredno iz produkcijskega sistema in zato vedno ažurni,
v nasprotju z natisnjenimi ceniki zavarovanja.
Če se sklenitelju zdi izračunana premija sprejemljiva, nadaljuje z vpisom osebnih
podatkov, ki so potrebni za sklenitev zavarovanja. Spletna aplikacija na prijazen
način vodi uporabnika skozi postopek sklenitve. Inteligentni spletni obrazci z
vgrajenimi kontrolnimi mehanizmi opozarjajo uporabnika na napake in preprečujejo
nepravilne vnose. Vse identifikacijske številke, lastne osebi, ki sklepa zavarovanje,
se preverjajo z algoritmi za izračun kontrolne številke (EMŠO, številka obveznega
zdravstvenega zavarovanja, davčna številka), vnos podatkov o stalnem bivališču
poteka na temelju uporabe referenčne baze Geodetske uprave Republike
Slovenije (GURS). S tem se preprečijo napake zaradi napačnega vtipkavanja
podatkov. Vsi vpisani podatki so zaradi kvalitetnega preverjanja vpisa dobra
osnova za sklenitev zavarovanja, zato se lahko takoj vnesejo v produkcijski
sistem zavarovalnice.
Sklenitelju se tik pred končno odločitvijo na zaslonu izpišejo vsi podatki, ki se
bodo uporabili ob sklenitvi. Če je sklenitelj z njimi zadovoljen, potrdi svojo odločitev
o sklenitvi zavarovanja.
Vsi postopki, ki so povezani z administrativnim delom sklepanja zavarovanja se
opravijo avtomatsko v produkcijskem informacijskem sistemu zavarovalnice po
potrditvi sklenitelja v predhodnem koraku. Med te spadajo generacija ponudbe,
generacija police, izračun obrokov za plačilo zavarovalne premije in odprtje terjatve
za plačilo prvega obroka. Vse te aktivnosti v klasičnem postopku sklenitve ročno
izvede zavarovalni zastopnik. Sklenitelju se na zaslonu izpišejo zavarovalna polica z
vsemi podatki o zavarovanju, podatki za plačilo prvega obroka zavarovalne premije
(znesek, sklic in številka transakcijskega računa) na prijazen način v obliki obrazca
za posebno položnico z že izpolnjenimi polji ter naslov in kontaktni telefon poslovne
enote zavarovalnice, ki jo je sklenitelj izbral v postopku za reševanje dodatnih
vprašanj in pošiljanje dodatne dokumentacije, potrebne za uveljavljanje določenih
popustov. Zavarovalnica pošlje na elektronski naslov, ki ga je izbral sklenitelj,
zavarovalno polico v elektronski obliki, ki je podpisana z digitalnim certifikatom
kvalificiranega overitelja. Čeprav je polica generirana v produkcijskem sistemu
zavarovalnice, se nahaja v stanju mirovanja, dokler sklenitelj ne poravna prvega
obroka zavarovalne premije.
Da bi bila zavarovalna pogodba veljavna, mora sklenitelj zavarovalnici posredovati
podpisano zavarovalno polico. To lahko stori na naslednje načine:
- polico, ki jo je prejel po elektronski pošti, natisne na svojem domačem tiskalniku, jo
podpiše in pošlje zavarovalnici po običajni pošti.
- če tiskalnika nima, mu zavarovalnica pošlje po običajni pošti polico v podpis,
- zavarovanec digitalno podpiše zavarovalno polico, ki jo je prejel po elektronski
pošti in jo po elektronski poti pošlje zavarovalnici. Ta način se bo v večji meri
uveljavil v prihodnosti, ko bo postala uporaba digitalnih certifikatov kvalificiranih
overiteljev bolj razširjena.
Sklenitelj poravna prvi obrok zavarovalne premije s plačilom preko interneta, z
uporabo plačilne storitve mobilnega operaterja (npr. storitev Moneta operaterja
mobilne telefonije Mobitel) ali fizično na najbližjem bančnem okencu.
Ko zavarovalnica prejme obvestilo o plačilu prvega obroka iz zbirnega centra, se
terjatev avtomatsko zapre, podatki o sklenjenem zavarovanju se avtomatsko
posredujejo v sistem Kartice zdravstvenega zavarovanja. Po potrditvi svoje kartice
na samopostrežnem terminalu lahko zavarovanec uveljavlja vse pravice iz naslova
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za doplačila pri izvajalcih zdravstvenih
storitev. V primeru, da zavarovalnica v določenem roku ne prejme plačila prvega
obroka in podpisane zavarovalne police s strani sklenitelja, se zavarovalna polica,
ki se nahaja v stanju mirovanja, avtomatsko stornira.
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Slika 59: Prikaz elektronskega procesa sklepanja PZZ za doplačila z zaporednim diagramom po
UML notaciji
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5.8.

Sklenitelj plača preko spletnega
mesta zavarovalnice, elektronskega
bančništva ali fizično. V zadnjih
dveh primerih prejme zavarovalnica
obvestilo o plačilu iz zbirnega
centra banke.

Elektronsko sklepanje v osnovnem procesu prodaje zavarovanj

Uvedba procesa sklepanja preko interneta pomeni vzpostavitev hitrega in učinkovitega vrednostnega
toka, ki v največji možni meri odpravlja potrebo po posredovanju pooblaščenih oseb v zavarovalnici.
Administrativna opravila pri sklenitvi police prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za doplačila, ki so
jih izvajali zavarovalni zastopniki in referenti v vrednostnem toku, nadomešča avtomatska obdelava v
produkcijskem sistemu zavarovalnice. Hitrost in učinkovitost vrednostnega toka elektronskega sklepanja
lahko uporabimo tudi v obstoječem procesu sklepanja zavarovanj na zavarovalnem okencu. Zavarovalni
zastopnik namesto ročnega vpisovanja zavarovalnih podatkov na papirni obrazec ponudbe uporabi
spletno aplikacijo za sklepanje zavarovanj preko interneta. Vgrajeni kontrolni mehanizmi preprečujejo
nastanek napak pri vnosu podatkov. Možnosti napak zaradi površnosti, malomarnosti, neznanja ali
preutrujenosti so zaradi ostre kontrole vnosa odpravljene. Po končanem vnosu podatkov lahko zastopnik
takoj natisne polico in da zavarovancu v podpis. Zavarovanec polico podpiše in po plačilu prvega obroka
zapusti prostore zavarovalnice z veljavno polico prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kar v
osnovnem procesu ni izvedljivo. Zavarovalnici ni več potrebno naknadno pošiljati zavarovalne police v
podpis, zavarovancu pa so prihranjeni napori, čas in stroški pošiljanja podpisane police v zavarovalnico.
Nadaljevanje postopka, ki se nanaša na obravnavo gotovinskega plačila, ostaja nespremenjeno, slika 60.
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Slika 60: Diagram aktivnosti kombiniranega procesa sklepanja zavarovanj
Tradicionalni proces sklepanja
Zastopnik opravi informativni izračun
s pomočjo spletne aplikacije.
Skupaj s skleniteljem se dogovorita za
najbolj ustrezno obliko zavarovanja.

Sklenitelj se seznani s splošnimi pogoji
za sklenitev zavarovanja, preveri pravice,
ki jih pridobi s sklenitvijo, in se seznani z
višino zavarovalne premije.

seznanjanje s pogoji za sklenitev
zavarovanja
informativni
izracun

Sklenitelj predloži potrebne
dokumente. Zastopnik vpiše
osebne podatke sklenitelja
v spletno aplikacijo.

vpisovanje osebnih
podatkov

Zastopnik pokaže sklenitelju vpisane
podatke na zaslonu računalnika.
Sklenitelj potrdi pravilnost vpisanih podatkov.

preverjanje in
potrditev

Po potrditvi podatkov se avtomatsko izdelata ponudba in polica, izračunajo se
obroki za plačilo zavarovalne premije in odpre se terjatev za plačilo prvega obroka.
Spletna aplikacija pošlje na elektronski naslov, ki ga je izbral sklenitelj, zavarovalno
polico v elektronski obliki, ki je podpisana z digitalnim certifikatom kvalificiranega
overitelja.

plačevanje 1. obroka zav. premije

tiskanje, arhiviranje in podpisovanje
police

spremljajoče
funkcije

Sklenitelj izroči zastopniku
znesek za 1. obrok zavarovalne
premije.
Zastopnik natisne zavarovalno
polico, sklenitelj jo takoj podpiše.
Zastopnik pošlje referentu izvod
police za arhiv.

avtomatska izdaja
police

Zastopnik ob koncu delovnega dne vloži
inkasirani znesek v blagajno, pobotnice
posreduje oddelku notranje kontrole,
ponudbe na papirju pa pošlje referentu. Če
zastopnik ni fizično prisoten na poslovni
enoti, nakaže inkasirani znesek na centralni
transakcijski račun zavarovalnice,
pobotnice pa pošlje po pošti. Zastopnik
vsako porabljeno pobotnico evidentira na
seznamu uporabljenih pobotnic, ki ga ob
koncu delovnega dne pošlje v oddelek
notranje kontrole.

izročanje police in potrdila o plačilu
Pobotnica, uporabljena pri plačilu, se izdela
v treh izvodih: za sklenitelja, zastopnika in notranjo
kontrolo. Zastopnik izroči sklenitelju zavarovanja
polico in pobotnico. Sklenitelj zapusti prostore
zavarovalnice z veljavno zavarovalno polico.

zapiranje
terjatve

Kontrolor pošlje blagajniški izpisek
in potrjen seznam pobotnic referentu.
Referent na osnovi prejetih
dokumentov ročno izvede zapiranje
terjatve prvega obroka, ki je plačan
ob izročitvi papirne ponudbe sklenitelju.

Elektronski proces sklepanja

* S temno barvo so označene aktivnosti izvornih procesov, ki so enake ali le neznatno prilagojene kombiniranemu procesu sklepanja zavarovanj.

5.8.1. Uporabnost spletne aplikacije v procesu sklepanja zavarovanj
Možnost zgoraj nakazane kombinirane uporabe spletne aplikacije sklepanja preko interneta (zunanji
uporabniki in zaposleni v zavarovalnici) nakazuje portalski pristop pri aplikacijski zasnovi uporabe
poslovnih storitev zavarovalnice. Po tem pristopu vsi uporabniki poslovnih aplikacij (zunanji in notranji)
vstopajo v poslovni sistem zavarovalnice skozi skupno vhodno točko ter glede na svoj uporabniški profil
dostopajo do storitev, ki so jim odobrene. Pri tem je pomembno, da v največji možni meri uporabljajo iste
poslovne aplikacije in programsko logiko za dostopanje do poslovnih storitev zavarovalnice, seveda v
natančno določenem okviru svojih pristojnosti. Največja prednost tovrstnega pristopa je, da se izognemo
ločenemu razvoju poslovnih aplikacij za različne skupine uporabnikov in podvajanju poslovne logike. S
tem se izognemo visokim stroškom vzdrževanja in administracije poslovnih aplikacij ter vedno perečemu
problemu ažurnosti podvojenih funkcionalnih sklopov. Na ta način upoštevamo eno od osnovnih načel
elektronskega poslovanja: konsistenten pogled na poslovanje ne glede na časovne in prostorske
pogojenosti in uporabo različnih komunikacijskih kanalov neodvisno od različnih skupin poslovnih
uporabnikov. S portalsko zasnovo aplikacij dosežemo visoko prilagodljivost poslovnega informacijskega
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sistema zavarovalnice, saj lahko z enostavno konfiguracijo pristopnih pravic odpiramo poslovne storitve
različnim skupinam poslovnih uporabnikov, ki do njih dostopajo preko različnih komunikacijskih
kanalov. Kot primer naj navedem možno nadgradnjo in širitev uporabe spletne aplikacije sklepanja
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj do različnih skupin mobilnih uporabnikov, ki bi do nje dostopali
preko različnih mobilnih naprav: prenosnih računalnikov, osebnih pomočnikov, mobilnih telefonov... Za
zavarovalnico se tako odpreta dve zelo pomembni skupini poslovnih uporabnikov: mobilni zavarovalni
zastopniki, ki delujejo na terenu, in množica uporabnikov storitev mobilne telefonije. Prav slednji so
potencialno najbolj zanimiva skupina zaradi izredne razširjenosti uporabe mobilnih telefonov, ki postajajo
vedno bolj zmogljive naprave, s pisano paleto funkcionalnosti. Širitev uporabe pametnih SIM kartic bo
mobilne telefone preobrazila v zmogljive terminale, ki bodo sposobni izvajanja najzahtevnejših poslovnih
transakcij, predvsem v povezavi z različnimi oblikami plačevanja poslovnih storitev.
Slika 61: Uporabnost spletne aplikacije v poslovnem sistemu zavarovalnice
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5.8.2. Zasnova tehnične izvedbe
Z odpiranjem poslovanja na svetovnem spletu dobijo številni uporabniki možnost neposrednega vstopa v
poslovni sistem zavarovalnice. To pomeni, da postane poslovanje veliko bolj transparentno in na očeh
javnosti. Morebitne slabosti, napake ali celo zastoji se čedalje težje prikrijejo. Vse to vpliva na javno
podobo in ugled zavarovalnice in seveda tudi na poslovno uspešnost. Vse aplikacije, ki se izvajajo v
okviru elektronskega portala zavarovalnice, morajo zato temeljiti na preizkušenih, zanesljivih in varnih
programskih rešitvah in robustni arhitekturi informacijskega sistema. Vse te zahteve so izpolnjene z
uporabo večnivojske arhitekture informacijskega sistema, ki zagotavlja enostavno vzdrževanje,
prilagodljivost pri razvoju novih in uporabi obstoječih programskih rešitev. Možnost uporabe obstoječih
programskih rešitev je temeljnega pomena za hitrost implementacije in skrajšanja obdobja testiranja
zaradi preizkušene zanesljivosti obstoječih programskih sklopov. Vse to zelo vpliva na znižanje stroškov
razvoja in števila kadrov, ki so vključeni v izvedbo. Nepodvajanje programske logike zmanjšuje
verjetnost nastanka napak in poenostavlja vzdrževanje aplikacije. Pri razvoju spletne aplikacije je
ključnega pomena zagotavljanje čim večje neodvisnosti od sprememb, ki nastajajo v zalednem
produkcijskem sistemu. V prvi vrsti se spremembe nanašajo na šifrante, cenike in poslovna pravila glede
popustov pri izračunu zavarovalne premije. Vse te spremembe se morajo transparentno odražati pri
delovanju spletne aplikacije, ne da bi bilo potrebno za to spreminjati programsko kodo. To je doseženo s
konceptom dinamičnih spletnih strani, pri katerih se vsi parametri in programska logika funkcionalnih
sklopov spletne aplikacije uporabljajo neposredno iz produkcijskega sistema. Neodvisnost izvedbe
spletne aplikacije od zalednega produkcijskega sistema dosežemo s postavitvijo vmesnika med
elektronskim portalom in produkcijskim sistemom, slika 62.
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Slika 62: Zasnova tehnične izvedbe e-portala
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Osnovni pogoj pri izvedbi spletne aplikacije je uporaba programskih modulov v programskem vmesniku.
S programskim vmesnikom se poslužujemo načela enkapsulacije produkcijskega sistema, podobno kot
pri objektni tehnologiji. Pri tem je zagotovljena neodvisnost delovanja spletne aplikacije od sprememb v
produkcijskem sistemu v okviru elektronskega portala, dokler ne spremenimo programskih objektov v
vmesniku. S tem dobimo proste roke pri spreminjanju, zamenjavi in nadgrajevanju strežnikov,
operacijskih sistemov in aplikacij zalednega produkcijskega sistema, ne da bi bilo zaradi tega potrebno
posegati v elektronski portal. Enkapsulacija zalednega produkcijskega sistema pomembno prispeva k
skupni prilagodljivosti in prožnosti poslovnega sistema zavarovalnice, kar je zelo pomembno načelo
elektronskega poslovanja. Pri tehnični izvedbi je potrebno paziti na nadgradljivost in odprtost za
funkcionalne razširitve ter povezljivost z najrazličnejšimi platformami, kar zagotavljamo z uporabo
odprtih sistemov in standardov. Prevladujoči standardi elektronskega poslovanja, kot so TCP/IP, HTTP,
SSL, XML, Java, SOAP in drugi, so sprejeti in vgrajeni v rešitve vodilnih proizvajalcev programske
opreme zaradi močnega poslovnega interesa in podpore v elektronskem prostoru svetovnega spleta, zato
je pri izbiri platforme elektronskega poslovanja priporočljivo uporabljati izdelke najbolj uveljavljenih
proizvajalcev, njihova velikost in ugled pa jamčita tudi za kvalitetno tehnično podporo, servisiranje in
nadgrajevanje programske in strojne opreme v prihodnosti. Enostavnost vzdrževanja je pomemben
dejavnik primerjalne prednosti. Vzdrževanje samo neposredno ne prispeva k dodajanju vrednosti za
končnega uporabnika, zato je zaželjeno, da mu je namenjeno čim manj materialnih in kadrovskih virov. S
povečanjem transparentnosti poslovnega sistema je potrebno trajanje zastojev zaradi vzdrževanja
zmanjšati na najmanjšo možno mero. Enostavno vzdrževanje predstavlja prvi korak v tej smeri.

5.8.3. Varnostni vidiki elektronskega procesa sklepanja zavarovanj
Vpeljava elektronskega sklepanja zavarovanj pomeni odpiranje poslovnega sistema različnim skupinam
uporabnikov. Storitve informacijskega sistema uporabljajo tudi neznani uporabniki, ki lahko zlorabijo
obstoječe možnosti povezovanja. Informacijski sistem je zaradi tega izpostavljen številnim varnostnim
tveganjem. Pri tehnični izvedbi je zato potrebno poskrbeti tudi za varno delovanje spletne aplikacije.
Osnovno varovanje informacijskega sistema zavarovalnice pred nezaželjenimi vdori je zagotovljeno s
kvalitetno namestitvijo požarne pregrade53. Za potrebe spletne aplikacije sklepanja moramo uporabiti
uveljavljene varnostne protokole54, spletna in osebna digitalna potrdila v okviru infrastrukture javnih
ključev55 ter močne avtentifikacijske in avtorizacijske mehanizme v okviru elektronskega portala.

53

Firewall - požarna pregrada
primer je Secure Sockets Layer (SSL)
55
Public Key Infrastructure (PKI) – infrastruktura javnih ključev
54
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Varnostne zahteve se glede na različne skupine uporabnikov razlikujejo, zaradi tega tudi uporaba
različnih varnostnih sistemov, tabela 8.
Tabela 8: Pregled varnostnih zahtev za različne skupine uporabnikov
osnovna zaščita s
požarno pregrado
obiskovalec spletne strani (pregled
predstavitve zavarovanj, informativni
izračuni)

da

stranka (naročanje zastopnika, izdelava
informativne ponudbe)

da

stranka (pregled sklenjenih zavarovanj,
finančnih terjatev in poteka reševanja
škodnih primerov)

da

sklenitelj zavarovanja

da

uporabniško
ime in geslo

enkripcija
prometa

digitalni
certifikat

da
da

da

(opcija)

da

(opcija)

(opcija)

da

mobilni delavci

da

(opcija)

da

da

poslovni partner za trženje zavarovanj

da

(opcija)

da

da

zavarovalni referent

5.9.

Prednosti elektronske prodaje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj

Izvedba procesa sklepanja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za doplačila preko interneta je
popolnoma informatizirana in avtomatizirana v skladu z načeli elektronskega poslovanja. V tem oziru
želim skladno z osnovno temo naloge poudariti, da prenovljen proces sklepanja temelji na strateškem
informacijskem sistemu, saj je njegovo delovanje neposredno povezano z osnovnim poslanstvom
zavarovalne družbe in povečanjem tržnega deleža na področju osebnih zavarovanj.
Prednosti prenovljenega procesa sklepanja na zavarovalnem okencu lahko strnem v naslednje:
• povečanje hitrosti sklepanja zavarovanj,
• povečanje kvalitete sklepanja zavarovanj,
• uvedba novega prodajnega kanala, ki povečuje dostopnost zavarovanja za potencialne sklenitelje,
• zmanjšanje stroškov prodaje.
Povečanje hitrosti je pomembno na naslednjih segmentih prodajnega postopka:
• obdelava naročila za sklenitev police zdravstvenega zavarovanja: izračun zneska zavarovalne
premije z upoštevanjem veljavnih cenikov, popustov in načina plačevanja se opravi avtomatsko takoj
po vnosu podatkov namesto zamudnega ročnega računanja v osnovnem procesu sklepanja.
Zavarovalni zastopnik je moral v osnovnem procesu pregledovati sezname popustov in cenike na
papirju ter iz njih razbirati ustrezne vrednosti. Vse to je prispevalo k zamudnosti postopka.
• komunikacija do potencialnega sklenitelja zavarovanja: sklenitelj lahko na osnovi informativnega
izračuna hitro preveri različne pogoje sklenitve zavarovanja ter njihov vpliv na končni znesek
zavarovalne premije. V osnovnem procesu je to opravljal zavarovalni zastopnik z zamudnim ročnim
računanjem,
• administrativna obdelava police zdravstvenega zavarovanja: po vpisu vseh podatkov v spletni
obrazec se avtomatsko opravijo generacija ponudbe, police in fakturiranje prvega obroka. V
osnovnem procesu je zavarovalni zastopnik najprej prepisal podatke v informacijski sistem
zavarovalnice in potem na osnovi uporabe različnih aplikacij postopoma izvedel omenjena opravila
administrativne obdelave. Povečala se je hitrost sklenitve zavarovalne pogodbe. V osnovnem
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procesu je zavarovanec naknadno po pošti prejel izvod zavarovalne police, jo podpisal in poslal
nazaj. V nekaterih primerih se zaradi brezbrižnosti zavarovancev to ni nikoli zgodilo. V
prenovljenem procesu zavarovanec podpiše polico v trenutku sklenitve, pravna veljavnost
zavarovalne pogodbe s tem nastopi takoj.
obdelava plačila prvega obroka in aktiviranja police zdravstvenega zavarovanja: v primeru sklepanja
po internetu se vsi postopki zapiranja terjatve prvega obroka zavarovalne premije izvajajo
popolnoma avtomatsko po prejetju obvestila o plačilu. V osnovnem procesu je zavarovalni referent
na osnovi kupa na roko (včasih nečitljivo) ročno izpisanih pobotnic in zavarovalnih ponudb zapiral
posamezne terjatve. Postopek je zamuden zaradi nepreglednosti papirne dokumentacije in števila
ročnih operacij za izvedbo postopka zapiranja.

Povečanje kvalitete procesa sklepanja se kaže v naslednjem:
• zavarovalni zastopnik razpolaga z vsemi potrebnimi informacijami za izvedbo postopka sklepanja:
od najnovejših cenikov, popustov in poslovnih pravil pri obračunu zavarovalne premije. Slednja so
vgrajena v spletno aplikacijo. S tem je odpravljena možnost nekonsistentnega poslovanja in
različnega obračunavanja zavarovalnih premij zaradi neobveščenosti, neznanja in površnosti
zavarovalnih zastopnikov. Možnost hitrega izračunavanja zavarovalne premije glede na različne
pogoje sklenitve omogoča približevanje individualnim željam posamezne stranke.
• zmanjšanje možnosti nastanka napak: uporaba inteligentnih spletnih obrazcev s kontrolo vnosa
zmanjšuje verjetnost nastanka napak. Odprava uporabe papirnatih obrazcev je onemogočila nastanek
napak zaradi nečitljivega ali nepazljivega zapisa, ki je povzročal veliko težav pri poznejši obdelavi
zavarovalne police in veliko dodatne komunikacije med zavarovalnim zastopnikom in referentom v
matični hiši.
• sklenitelju je v postopku takoj izročena zavarovalna polica. Naporno in zamudno naknadno
pošiljanje police po pošti v podpis ni več potrebno. Sklenitelj namesto samo s potrdilom o plačilu
odide z veljavno polico v roki. Prijaznost in profesionalna podoba zavarovalnice sta v očeh
sklenitelja večji.
• zavarovalni referenti so v osnovnem procesu administracijo zavarovalne police in obdelavo plačila
zaradi preobilice drugega dela odložili na stran. Postopek sklenitve se je zaradi tega podaljšal. V
procesu sklepanja zavarovanj preko interneta obdelava zavarovalne police in plačila ni več odvisna
od razpoložljivosti referentov, ker so postopki avtomatizirani. Zavarovanci lahko v najkrajšem
možnem času začnejo uveljavljati pravice iz naslova zavarovanja.
• pri pregledovanju predstavitvenih strani prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in izvajanju
infomativnih izračunov na internetu se implicitno zbira veliko koristnih podatkov o preferencah
uporabnikov, ki so pomembni za kvaliteto odločanja in tržni razvoj produkta. Analiza prometa na
internetu lahko pokaže, katere opcije zavarovanja so tržno najbolj zanimive.
• pomembna prednost prenovljenega postopka so nižji stroški poslovanja zaradi manjšega obsega
administrativnega dela pri vnosu podatkov, obdelavi police in plačila.
• v prenovljenem procesu se uporablja manj papirne dokumentacije kot v osnovnem procesu. Zaradi
tega so stroški priprave, tiska in distribucije papirnate dokumentacije, stroški prostora in drugi
materialni stroški bistveno manjši. V nekaterih primerih sklepanja police v papirni obliki
zavarovancem ni potrebno pošiljati po pošti, zato se zmanjšajo tudi stroški za obrazce, ovojnice in
poštnino.
• zaradi zmanjšanja verjetnosti nastanka napak se zniža količina dela zaposlenih, ki je namenjena
njihovemu odpravljanju, posledično pa tudi stroški iz tega naslova.
• manj stroškov za zavarovanca, ker ni več potrebno (fizično) obiskati izpostave zavarovalnice. Zanj to
pomeni prihranek časa in stroškov prevoza.

95

6.

Sklep

Sprememba prevladujoče tehno-ekonomske paradigme povzroča temeljne spremembe v načinu
doseganja ekonomskega, družbenega in socialnega blagostanja. Na prehodu v informacijsko družbo se
kot osnovno sredstvo za doseganje blagostanja uveljavljajo informacije, znanje in inovacije ter na tem
mestu izpodrivajo delo, zemljo in kapital. Vstopanje v novo tehno-ekonomsko paradigmo ruši obstoječa
pravila in zakonitosti poslovanja ter vzpostavlja nova razmerja na vseh področjih človekovega
udejstvovanja. Na poslovnem področju je življenjskega pomena pravočasno prepoznavanje sprememb in
obetov, ki jih prinaša nova ekonomija. Temeljne spremembe, ki vplivajo na tradicionalne pogoje
poslovanja, so naslednje:
• globalizacija in deregulacija: vzpostavitev elektronskega trga, zmanjševanje vloge držav pri
regulativi nacionalnih gospodarstev, povečanje moči multinacionalnih korporacij,
• konvergenca gospodarskih dejavnosti kot posledica digitalizacije vseh vrst informacij,
• zaostrovanje tekmovalnosti (hiperkonkurenca): zmanjševanje ovir za vstop na trg povečuje možnosti
potencialnih konkurentov, da nenadno in nepričakovano ogrozijo tržni položaj uveljavljenih podjetij,
• naraščanje moči končnih uporabnikov proizvodov in storitev - kupcev: zaradi dobre informiranosti
lahko hitro zamenjajo ponudnika, njihova pričakovanja hitro naraščajo.
Tehnološki razvoj, širjenje širokopasovnih omrežij in naraščanje števila uporabnikov interneta odpirajo
nove poslovne priložnosti. Vloga informacijsko-komunikacijskih tehnologij je pri prehodu v novo tehnoekonomsko paradigmo ključna, ni pa odločilna. Možnosti, ki jih omogočajo informacijskokomunikacijske tehnologije, je potrebno povezati s poslovnimi potrebami, ki izhajajo iz dobro
premišljene poslovne strategije. Podjetja morajo ohraniti konkurenčnost tudi v spremenjenih pogojih
poslovanja, ki jih prinaša nova poslovna paradigma. V obdobju prehoda nobenemu podjetju ni vnaprej
zagotovljeno poslovno preživetje. Razvoj novih tehnologij, povezovanje osnovnih pristojnosti in znanja,
združevanje v visoko učinkovite vrednostne verige prinašajo na trg nove generacije izdelkov in storitev,
ukrojenih po meri posameznih kupcev. Starejše generacije izdelkov in storitev jim s stališča
funkcionalnosti, časa, stroškov in prijaznosti do uporabnikov ne morejo več konkurirati. Zaradi uporabe
informacijsko-komunikacijskih tehnologij je vedno več izdelkov in storitev povezanih z informacijskimi
vsebinami, ki povečujejo njihovo uporabnost in tržno vrednost.
Spremembe zaradi uveljavljanja nove tehno-ekonomske paradigme so povezane z razširjanjem novih
tehnologij, poslovnih modelov in novih pristopov k poslovanju. Zaradi postopnosti tega procesa so
spremembe v pogojih poslovanja na začetku rahle in neprepoznavne, vendar pa bodo v določenem
trenutku izbruhnile v vsej svoji silovitosti. Prav tu se skriva največja nevarnost za podjetja, ki ne zmorejo
ali ne želijo prepoznati procesov, ki potekajo pod površjem tradicionalnega poslovanja. Podjetja se
morajo zavedati, da bo poleg nenadnega porasta konkurenčnosti prišlo do korenite spremembe v
pričakovanjih kupcev, ki bodo postali veliko bolj zahtevni in izbirčni.
Na elektronsko poslovanje ne smemo gledati izključno s stališča uporabe informacijsko-komunikacijskih
tehnologij. Uvedba elektronskega poslovanja je povezana s temeljito preobrazbo na vseh ravneh
poslovanja. Elektronsko poslovanje zahteva spremembe v poslovnih procesih, organizaciji, načinu
vodenja in kulturi podjetja. Pri uvajanju rešitev elektronskega poslovanja je potrebno paziti, da se
neučinkoviti in pretirano zapleteni poslovni procesi, ki vključujejo veliko nepotrebnih in podvojenih
aktivnosti, ustrezno preoblikujejo in poenostavijo.
Uporabnost informacijskih tehnologij vrednotimo s stališča doseganja konkurenčne prednosti. Uvajanje
elektronskega poslovanja se udejanja v razvoju strateških informacijskih sistemov. Učinkovita in
intenzivna uporaba strateških informacijskih sistemov mora prispevati k boljši pretočnosti materialnih,
finančnih in zlasti informacijskih tokov. Nemoteno pretakanje informacij je osnovni pogoj za
povezovanje na vseh ravneh poslovanja.
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V zaključnem delu naloge sem obravnaval primer zavarovalne družbe, ki je za strateški vrednostni tok
sklepanja prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj vzpostavila elektronski prodajni kanal. Izpostavil sem
slabosti dosedanjega poslovnega procesa in nakazal način za njegovo preoblikovanje skladno z načeli
elektronskega poslovanja. Na konkretnem primeru sem nakazal vidik uporabe informacijskokomunikacijskih tehnologij skladno z načeli elektronskega poslovanja in prednosti, ki smo jih s tem
dosegli zaradi občutnega povečanja hitrosti, učinkovitosti in kvalitete poslovnega procesa ter znižanja
stroškov poslovanja. Z uvedbo elektronskega prodajnega kanala smo dosegli novo raven poslovanja, ki je
uporabniku bolj prijazna, dostopna in cenovno ugodna.
Izpostavil sem, da področje zavarovalništva v primerjavi z drugimi institucijami v finančnem sektorju
nevarno zamuja pri uvedbi elektronskega poslovanja. Zavarovalne družbe so dolgo zanemarjale razvoj
elektronskega poslovanja, deloma zaradi tradicionalnega konzervatizma, deloma zaradi zapletenosti
zavarovalnih tehnologij. Učinki konvergence vplivajo na celoten finančni sektor, banke, zavarovalnice in
skladi razvijajo mešane finančne produkte ter tako vstopajo v neposredno konkurenco. Zaradi tega
pričakujemo temeljito prestrukturiranje zavarovalniškega trga v Sloveniji, ki ga bo še pospešilo
vključevanje naše države v evropske integracije. Nepripravljenost na elektronsko poslovanje bo zaradi
dramatičnega povečanja konkurenčnosti usodno vplivala na možnosti poslovnega preživetja mnogih
finančnih organizacij.
Elektronsko poslovanje je nujnost, ki je podjetja ne smejo zanemarjati. Poslovno preživetje je v prvi vrsti
povezano s spremembo zastarelih vzorcev razmišljanja ter vzpostavitvijo novega vrednostnega sistema v
kulturi podjetij. Pred njimi je zahtevna naloga temeljitega preoblikovanja poslovanja, če želijo uspevati v
spremenjenih pogojih nove tehno-ekonomske paradigme. Čim prej se lotijo tega izziva, več možnosti
imajo, da v novih pogojih poslovanja zasedejo ugoden tržno-konkurenčni položaj, ki bo dolgoročno
zadovoljil potrošnike, zaposlene in lastnike podjetij.
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PRILOGA:
A.

Osnovne tehnologije elektronskega poslovanja

Tehnologije interneta

Glede na širino sprememb, ki jih uvaja paradigma elektronskega poslovanja in vpliva na poslovanje
podjetij celega sveta, lahko ocenimo pomen in vrednost tehnologij interneta kot enega ključnih
gospodarskih dejavnikov. Zaradi svoje povezovalne vloge je internet omogočil enostavnejšo
komunikacijo globalnih razsežnosti. S tem je vplival na širjenje novih idej in soočanje vrednostnih
sistemov, prispeval k nastajanju globalne kulture in spodbudil medsebojno izmenjavo znanja in izkušenj,
ki so omogočila nova spoznanja, tehnološki in znanstveni razvoj. Internet vzpostavlja globalni elektronski
trg, ki je neprestano odprt za ponudnike in kupce. S povečanjem dostopnosti do storitev medmrežja se
povečujejo poslovne priložnosti za inovativna podjetja, ki so se zmožna hitro prilagajati novim zahtevam.
Kot pomemben tržni kanal ga izkoriščajo podjetja, ki lahko na prijazen način predstavijo svojo ponudbo v
skladu z zahtevami posameznega kupca. Internet se uveljavlja kot medij za stroškovno ugodno poslovno
povezovanje med podjetji, ki lahko bolje izkoriščajo svoje resurse in poslovanje v celoti prilagodijo
zahtevam trga. Internet botruje nastanku novih izdelkov in storitev, načinov sodelovanja in poslovnih
modelov. Z dodajanjem informacijske vsebine povečuje vrednost obstoječim izdelkom in storitvam.
Internet vzpostavlja globalno konkurenco, ki sili podjetja v prenavljanje svojih poslovnih procesov,
iskanje novih trgov, krajšanje produktnih ciklov, nižanje stroškov poslovanja in iskanje nove vrednosti za
kupca. Vstopne ovire za trženje izdelkov in storitev na globalnem trgu postanejo z vstopom v internet
nizke in premostljive tudi za najmanjše ponudnike. Internet je dvosmerni komunikacijski kanal. Podjetja s
pomočjo internetnih tehnologij vzpostavljajo interaktiven odnos s kupci in dialog, ki jim omogoča boljše
prepoznavanje potreb posameznega kupca in vzpostavljanje osnove za boljše trženje svojih izdelkov in
storitev. Po svoji tehnološki funkciji je internet svetovno omrežje omrežij, ki uporabljajo protokole in
storitve protokolnega sklada TCP/IP in drugih odprtih standardov. Po svoji informacijski funkciji je
internet globalni informacijski sistem (Turk, Jaklič, 1998, str. 138). Internet omogoča neomejeno in
enostavno objavljanje informacij na cenovno ugoden način. S prenosom na internet se poveča
dosegljivost in razpoložljivost poslovnih aplikacij in informacij, kar pomembno vpliva na dvig
učinkovitosti, hitrosti in prilagodljivosti poslovnega sistema. Internet združuje komunikacijske
tehnologije, večpredstavnost in informacijske tehnologije (Curtis, 2000, str. 29).
Skladovnica komunikacijskih protokolov TCP/IP

Zaradi svoje neverjetne prilagodljivosti in uporabnosti je postal TCP/IP protokolni sklad de facto standard
svetovnega omrežja internet. Pomembna lastnost protokolnega sklada TCP/IP je, da podpira popolno
gibkost povezav. To pomeni, da se v primeru izpada osnovne povezave vzpostavi nadomestna pot (če je
fizično možna) za posredni prenos podatkov. Navedena lastnost je dobrodošla tudi v primeru večje
obremenjenosti določenih segmentov omrežja, ko omrežni usmerjevalniki avtomatsko vzpostavijo
nadomestne prenosne poti in s tem poskrbijo za bolj enakomerno obremenitev omrežja.
Novi pristopi k poslovanju, ki predvidevajo intenzivno uporabo informacijsko-komunikacijskih
tehnologij (elektronsko poslovanje) in eksplozivno večanje števila uporabnikov interneta, postavljajo
nove zahteve glede zanesljivosti, varnosti in kvalitete prenosa podatkov v globalnem omrežju. TCP/IP
nabor protokolov vsebuje množico uporabnih storitev, ki so podprte s cenovno dostopnimi izdelki. Kljub
temu pa nekatere pomanjkljivosti TCP/IP nabora protokolov nakazujejo, da ga bo potrebno za potrebe
elektronskega poslovanja dopolniti in razširiti, morda pa celo nadomestiti. Med najresnejše
pomanjkljivosti TCP/IP protokolnega sklada z vidika elektronskega poslovanja uvrščamo varnostno
izpostavljenost podatkov, saj varnostni mehanizmi niso vgrajeni v sam protokol, temveč je zaščita
odvisna od načina izvedbe posamezne implementacije, v največji meri od arhitekture komunikacijske
opreme, izvedbe aplikacijskih strežnikov, zasnove aplikacij in načina uporabe infrastrukture javnih
ključev. Zaradi vedno večjega obsega izmenjave zaupnih poslovnih podatkov, ki si jih poslovni partnerji
izmenjujejo v okviru omrežnega sodelovanja, je vidik varnega prenosa podatkov vse pomembnejši. K
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temu sodi tudi nadzor nad kakovostjo prenosa ter zagotavljanje kakovosti storitev56, ki v TCP/IP
protokolnem skladu niso ustrezno podprte. Izpostaviti je potrebno tudi problem omejenega naslovnega
prostora protokolnega sklada TCP/IP, ki postaja pereč zaradi velikega števila priključenih naprav ter
pričakovanega povečanja števila teh naprav v prihodnosti. Poskusi reševanja navedene problematike
potekajo v okviru poskusov standardizacije na mednarodnem nivoju (ISO-OSI57 model), uvajanja novih
protokolov in storitev (Secure Sockets Layer -SSL, Secure HTTP- SHTTP, IPsec, Virtual Private
Networks - VPN) oziroma prenove temeljnih protokolov (uvedba nove verzije IP protokola, verzije 6 IPv6).
TCP/IP protokolni sklad je dobil ime po dveh standardih, ki jih vsebuje. To sta Transmission Control
Protocol (TCP) in Internet Protocol (IP), slika 63.
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Slika 63: Umestitev protokolov TCP/IP v OSI referenčni model
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Protokolni sklad TCP/IP je na zgornji sliki prikazan v skladu z delitvijo na plasti, ki so določene v
standardnem modelu OSI. Na transportni plasti obstajata dva protokola, TCP in UDP (User Datagram
Protocol). Pri UDP protokolu je zelo enostaven protokol, pri katerem se za razliko od TCP protokola seja
med dvema vozliščema ne vzpostavi. UDP prenos je zaradi tega manj zanesljiv, vendar je obenem tudi
hitrejši, saj po omrežju ni potrebno prenašati kontrolnih paketov, ki so namenjeni za vzpostavitev,
vzdrževanje in zaključevanje seje ter za zagotavljanje zanesljivosti prenosa podatkovnih paketov.
Tovrstni prenos je primeren pri prenosu večpredstavnih vsebin (npr. pri pošiljanju na več naslovov
hkrati58), ko je potrebno prenesti čim večjo vsebino v čim krajšem času ob predpostavki, da izguba
posameznih podatkovnih paketov ni kritičnega pomena. Povsem nasprotne zahteve veljajo pri občutljivih
poslovnih transakcijah, kjer ima nezanesljiv prenos podatkov lahko resne posledice. Prenos z
vzpostavitvijo seje imenujemo virtualna povezava, v nasprotnem primeru govorimo o datagramski
povezavi, ki je nepovezana (Vidmar, 1997, str. 300).
Internet je omrežje naprav, ki na osnovi uporabe protokolnega sklada TCP/IP izmenjujejo podatkovne
pakete. Vsaka naprava v omrežju ima svoj IP naslov, ki jo enoznačno določa. Protokolni sklad TCP/IP
uporabljajo različni tipi omrežij in računalnikov, zato je med njimi zagotovljena povezljivost.
Storitve interneta

Internet omogoča dostop do nepregledne množice podatkov, ki jih hranijo priključeni računalniki. Zaradi
količine in neizčrpnosti dostopnih informacij se je uveljavil pojem navideznega ali kibernetskega
56

Quality of Service (QoS) – zagotavljanje predpisane ravni storitev
Open System Interconnection – povezovanje odprtih sistemov
58
Broadcasting – hiter sočasen prenos velike količine podatkov na več naslovov
57

priloga - 2

prostora, ki najbolje opredeljuje neskončne možnosti interneta. Uporabnost teh informacij bi bila
omejena, če ne bi bilo orodij za njihovo obvladovanje. Storitve interneta59 olajšujejo iskanje,
pregledovanje, objavljanje in upravljanje informacij v omrežju vseh omrežij.
Svetovni splet

Svetovni splet je poenostavil uporabo interneta in povzročil njegovo naglo širitev iz akademskih krogov
med širše množice uporabnikov. Prav zaradi njegove priljubljenosti ga marsikdo enači z internetom. Za
dostopanje do dokumentov na svetovnem spletu se uporabljajo pregledovalniki60, ki združujejo
funkcionalnost, potrebno za pravilno prikazovanje spletnih strani. Spletne strani so osnovni gradniki
svetovnega spleta. Zapisane so v označevalnem jeziku HTML (Hyper Text Markup Language), ki določa
vse lastnosti besedila za pravilen prikaz v pregledovalniku. Pomembna lastnost jezika HTML je, da
podpira prikazovanje različnih vsebin (besedilo, slike, animacije) in dopušča vključevanje dodatnih
funkcionalnosti. Za to skrbijo programski moduli61, ki se lahko samostojno naložijo v pregledovalnik in s
tem nadgradijo njegovo funkcionalnost. Na ta način postane pregledovalnik zmogljivo orodje, primerno
za prikazovanje najzahtevnejših večpredstavnih vsebin (film, zvok, animacije, radijski program, video
konference, dokumenti v različnih zapisih...). V spletne strani so običajno vključeni kazalci ali
povezave62, ki vsebujejo vse potrebne informacije za prikaz druge spletne strani, ki se lahko nahaja na
kateremkoli računalniku, priključenem v omrežje internet. Tem povezavam pravimo hiper povezave.
Besedilo, ki jih vsebuje, je hiper besedilo ali hiper tekst. Vlogo hiper povezav lahko opravljajo razen
besedila tudi različni grafični elementi (slike, deli slik, animacije). Na ta način je uporabnikom
omogočeno prijazno pregledovanje vsebin, ki za to ne potrebujejo posebnega računalniškega predznanja.
Dostopanje do vsebin, ki se nahajajo na različnih spletnih straneh, je omogočeno z enostavnim klikanjem
na hiper povezave.
Pomemben mejnik v razvoju svetovnega spleta je uvedba dinamičnih spletnih strani, kot rezultat razvoja
dodatnih programskih sistemov (CGI63, Java, Javascript, ActiveX, skriptni jeziki na strani strežnika,
moduli za povezljivost s sistemi za upravljanje baz podatkov, komponentni modeli, ki so vsebovani v
aplikacijskih strežnikih, standard XML) . Dinamične spletne strani niso vnaprej pripravljene, temveč se
vsebina določi v času dostopanja do strani glede na trenutno veljavne pogoje dela. Dodatni programski
sistemi so zagotovili univerzalnost interneta tudi v smislu njegove poslovne uporabe s stališča izvajanja
zapletenih poslovnih aplikacij, ki zahtevajo visoko stopnjo varnosti in transakcijski način dela.
Dostopanje do spletnih strani in njihov prenos omogoča tekstovni protokol HTTP (Hyper Text Transfer
Protocol). Lokacija datotek v svetovnem spletu je določena z URL naslovom64. Zapis URL vsebuje vse
informacije, ki so potrebne za posredovanje zahteve za prikaz datoteke s spletno stranjo: protokol, ki se
uporablja za dostop do vira, ime strežnika, na katerem se datoteka nahaja, in pot do datoteke. Pri tem ima
pomembno vlogo storitev DNS (Domain Name System), ki omogoča preslikavo imena strežnika v
njegov IP naslov. Storitev DNS omogoča uporabnikom bolj prijazno označevanje računalnikov z
njihovimi imeni namesto s številčnim zapisom, ki si ga je težko zapomniti in je slabo razumljiv.

B.

Poslovni portal

Poslovni portal zagotavlja izhodiščno točko za dostop do najrazličnejših informacij, zalednih aplikacij,
podatkovnih baz, poslovnih sistemov in drugih informacijskih virov, ki se lahko nahajajo tako znotraj kot

59

Med najpomembnejše storitve interneta uvrščamo elektronsko pošto (E-mail), oddaljeno prijavljanje (Telnet), prenos datotek
(File Transfer Protocol - FTP), novice (News) in svetovni splet (World Wide Web-WWW) (Vidmar, 1997, str. 373).
60
Browser – spletni pregledovalnik ali brkljalnik
61
Plug-in – programski dodatek, ki se ob nalaganju strani samostojno namesti v spletni pregledovalnik
62
Link – povezava na druge spletne strani
63
Common Gateway Interface (CGI) – skupni posredovalni vmesnik (Vidmar, 1997, str. 389)
64
Uniform Resource Locator - naslov vira v enotni obliki
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zunaj podjetja. V prvi vrsti je namenjen strankam podjetja, vendar lahko do njegovih vsebin dostopajo
tudi poslovni partnerji, zaposleni v podjetju, in širši krog uporabnikov.
Poslovna vrednost

Predstavitve vsebin na poslovnem portalu prispevajo k celostni podobi podjetja, ki pomembno vpliva na
odločitev o nakupu. Zato so sodobni portali zasnovani na privlačni grafični podobi in opremljeni z
bogatimi in zanimivimi vsebinami, katerih naloga je, da kupcu predstavijo ponudbo podjetja na učinkovit,
vendar nevsiljiv način. Predstavitve vsebin na portalu naj bi obiskovalce v čim večji meri navajale k
nakupu. Poslovni portali so zaradi tega pomemben tržno-komunikacijski kanal, ki omogoča dodajanje
vrednosti za kupce v smislu višje kakovostne ravni storitev. Če se želijo podjetja tržno približati svojim
strankam, morajo sistematično zbirati najrazličnejše podatke o njih. Poslovni portali so s tega vidika
dragocen pripomoček k trženju in prodaji, ker omogočajo dvosmerno komunikacijo med podjetjem in
strankami. Pri pregledovanju vsebin, ki so objavljene na portalu, pusti stranka sled, ki nakazuje njeno
zanimanje za ponudbo podjetja. Z različnimi strategijami spletnega trženja lahko podjetje od obiskovalca
poslovnega portala izvabi številne podatke, ki jih lahko koristno uporabi pri segmentaciji trga in izvajanju
tržnih akcij. Poslovni portal zagotavlja neprekinjeno prisotnost podjetja v virtualnem prostoru. To
pomeni, da lahko potrošniki komunicirajo s poslovnim sistemom podjetja tudi izven delovnih ur v času in
okoliščinah, ki jim najbolj ustreza. Zaradi globalne narave virtualnega prostora postanejo podjetja z
vzpostavitvijo poslovnega portala prisotna po celem svetu. Možnosti prodaje so zaradi tega veliko večje.
Z uvedbo poslovnega portala se odpira nov kanal za širjenje idej in vzpostavljanje odnosov, ki vplivajo na
stališča uporabnikov. Vzpostavijo se nove prodajne in distribucijske poti, z izboljšanjem dostopa do
potencialnih kupcev in širjenjem trženjskega dometa se razvijajo novi prihodkovni viri. Poslovni portali
omogočajo poosebljeno komunikacijo s kupci in vzpostavljanje dolgoročnih odnosov z njimi.
Osnovne značilnosti

Poslovni portali so vrata v poslovni sistem, ki povezujejo raznovrstne informacijske vsebine in
funkcionalnost. Kot taki morajo izpolnjevati naslednje zahteve (Hoque, 2000, str. 205):
• varnost in kontrola dostopa: zaradi zaupnosti podatkov z občutljivo informacijsko vsebino imajo
poslovni portali vgrajene robustne varnostne mehanizme. Varnostni mehanizmi vzpostavljajo
zaupanje med uporabniki portala, nujno potrebno za dvosmerno komuniciranje, izvajanje poslovnih
transakcij in zaščito informacijskih virov. Poslovni portal mora s tega vidika zagotavljati:
• avtentifikacijo uporabnikov: na zanesljiv način je potrebno ugotoviti identiteto uporabnikov, ki
vstopajo v sistem. Mehanizmi, ki se pri tem uporabljajo, so uporabniška imena in gesla in digitalni
certifikati kot del infrastrukture javnih ključev. Pri izvajanju občutljivih poslovnih transakcij z
najvišjo stopnjo varnosti se uporabljajo pametne kartice z nameščenimi digitalnimi certifikati ali
zaporednim generiranjem gesel. Pomembno načelo je možnost enkratne prijave pri delu z različnimi
sistemi, ki zahtevajo avtentifikacijo.
• avtorizacija glede na uporabniški profil: zagotavlja dostopne pravice do zaščitenih informacijskih
vsebin in virov, aplikacij in drugih računalniških sistemov.
• avtentifikacija strežnika oziroma poslovnega portala: uporabnikom poslovnega portala zagotavlja
njegovo istovetnost. Izkazuje se s spletnim digitalnim certifikatom, ki ga uporabniki preverijo s
preprosto uporabo spletnega pregledovalnika.
• varnost prenosnih poti: prenos zaupnih osebnih in poslovnih podatkov po javnem omrežju je zaščiten
z enkripcijo vsebine, ki se izvaja na podlagi spletnih certifikatov in varnostnega protokola (npr. SSL Secure Socket Layer).
• profiliranje uporabnikov: prilagajanje zahtevam uporabnikov je eden od najpomembnejših pogojev
za uspešno elektronsko poslovanje. Poslovni portali morajo uporabnika prepoznati ter ustrezno
prilagoditi vsebino njegovim potrebam v skladu z informacijami, ki so o njem zbrane v preteklosti.
Vse informacije, ki so povezane z uporabnikom portala, so povezane v profil, ki mora biti dostopen v
celem poslovnem sistemu. Informacije o uporabniku se morajo neomejeno razširjati po celem
poslovnem sistemu in uporabljati v različnih poslovnih aplikacijah. Profil uporabnika je lahko
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segmentiran v različne ciljne skupine kupcev za povečanje učinkovitosti tržnih akcij in oglaševanja.
Poslovni portal mora vsebovati različne mehanizme za pridobivanje podatkov o uporabniku, s
katerimi se postopno dopolnjuje njegov profil. Najpogosteje uporabljeni načini so nudenje dodatnih
informacij, informativni izračuni, nagradne igre in dodatne storitve v zameno za podatke.
iskanje informacij: uporabnikom poslovnega portala je potrebno olajšati in poenostaviti dostop do
informacij, ki so lahko shranjene v raznovrstnih zalednih podatkovnih virih. Poslovni portali
potrebujejo enostaven in učinkovit navigacijski sistem, ki uporabnika hitro pripelje do željene
vsebine. Uveljavljeno je pravilo treh klikov, ki zahteva dostop do iskanega podatka v največ treh
korakih. Poslovni portali omogočajo iskanje po ključni besedi ali po kategoriji - značilni lastnosti
iskanega izdelka, osebe ali pojma. Na osnovi vpisane besede ali opredeljene kategorije se uporabniku
na zaslonu izpiše seznam strani z iskano vsebino s kratkim povzetkom. Možnosti izbire se na ta način
omejijo v zadostni meri, da se uporabnik dokoplje do željene informacije. Nekateri poslovni portali
omogočajo iskanje vsebin, ki se le približno ujemajo z navedenimi parametri. Ti zadetki so
razporejeni glede na stopnjo ujemanja.
upravljanje vsebin in katalogov: poslovni portali morajo inteligentno prilagajati vsebino posameznim
uporabnikom glede na opredeljene pravice dostopa in informacije, ki so zapisane v profilu
uporabnika. Polja v predlogi se izpolnijo z informacijami iz različnih podatkovnih virov.
plačilni promet: poslovni portal mora omogočiti plačevanje storitev in izdelkov z različnimi
plačilnimi instrumenti. Z možnostjo takojšnjega in enostavnega plačila se izkoristi trenutno
navdušenje kupcev, ki se takoj odločijo za nakup. V primeru odloženega plačila so možnosti, da si
kupec glede nakupa premisli, veliko večje. V uporabi so različni plačilni instrumenti, ki pa se glede
na področje uporabe lahko razlikujejo.
obveščanje o poslovnih dogodkih: pomembni poslovni dogodki, ki vplivajo na odločitve kupcev,
poslovnih partnerjev ali na izvajanje poslovnih aktivnosti na operativnem, taktičnem in strateškem
nivoju, ne smejo ostati nezapaženi. Poslovni portal kot del celovite platforme elektronskega
poslovanja mora zagotoviti pravočasno in kvalitetno obveščanje vseh, ki so vpleteni v poslovanje
podjetja. Poslovno obveščanje naj poteka na osnovi prožilcev, ki so vgrajeni v poslovni sistem brez
posredovanja človeškega dejavnika. V čim večji meri naj se omeji potreba po osebnih stikih oziroma
telefonskih klicih. Avtomatizirano obveščanje prispeva k transparentnosti poslovnega sistema, ki je
zelo pomembna za stranke podjetja in poslovne partnerje. Stranko je po prijavi na poslovni portal
potrebno informirati o napredovanju izvajanja naročila ali poteku reševanja pritožbe, na njeno
zahtevo je potrebno uporabiti tudi druge komunikacijske poti, kot so elektronska pošta, SMS
sporočila ali faks.
poročila in analize prometa: Na osnovi analize prometa na poslovnem portalu se pridobijo dragocene
informacije o vplivu na ciljne skupine uporabnikov in njihovem poslovanju s podjetjem, ki lahko
vključuje več poslovnih procesov in funkcij, kot so trženje, prodaja in reševanje pritožb. Te
informacije so osnova za približevanje potrebam uporabnikov s prilagajanjem vsebine poslovnega
portala, proizvodnega portfelja, poslovnih postopkov in vodenjem oglaševalskih akcij. Analiza
prometa na poslovnem portalu je pomemben del celovite strategije elektronskega poslovanja, ker se s
tem pridobivajo pomembne povratne informacije o učinku poslovnega sistema. Analize in poročila o
prometu na poslovnem portalu vsebujejo štetje obiskov, lestvico najbolj zanimivih strani in vsebin,
dolžino zadrževanja na posameznih vsebinah, delež obiskovalcev, ki se vračajo na strani in druge
statistične parametre, ki so zelo uporabni pri snovanju ukrepov za izboljšanje poslovnega učinka.
podatkovno/sporočilno povezovanje: je pomembno z vidika izmenjave sporočil in podatkov med
poslovnimi partnerji, ki usklajujejo svoje aktivnosti v okviru razširjene vrednostne verige. Na podlagi
mesebojne izmenjave sporočil je možno premostiti razlike, ki izvirajo iz uporabe različnih
tehnoloških platform in rešitev. Sistemi, ki zagotavljajo zanesljivo dostavo sporočil pri asinhroni
komunikaciji65, povečujejo prožnost, zanesljivost in učinkovitost povezovanja različnih sistemov
elektronskega poslovanja. Ti sistemi zagotavljajo dostavo sporočila tudi ob prekinitvi
komunikacijskih poti ali izpadu delovanja informacijskih sistemov. S tem je zagotovljeno izvajanje
občutljivih poslovnih transakcij na ravni celotne oskrbne verige.
Message Oriented Middleware (MOM) – sistemi za zanesljivo dostavo sporočil
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C.

Večnivojska arhitektura

Informacijski sistemi v elektronskem poslovanju morajo vzdržati visoko stopnjo obremenitve ob
ohranjanju zanesljivosti delovanja. Nenadno povečanje povpraševanja lahko povzroči nevaren porast
števila sočasnih poslovnih transakcij. Ne glede na spremenljivost obremenitve mora poslovni
informacijski sistem vzdržati večji obseg poslovanja in nuditi nespremenjeno raven storitev. Naj
povzamem zahteve, ki jim mora zadostiti platforma elektronskega poslovanja v podjetju (Roman, 1999,
str. 38):
• Zagotavljanje univerzalnega dostopa do poslovnih virov ne glede na uporabljen komunikacijski
kanal ali napravo.
• Visoka zanesljivost in neprekinjenost obratovanja, ki omogoča izvajanje poslovnih transakcij v
kateremkoli času.
• Varnost je ključnega pomena zaradi večje informacijske izpostavljenosti poslovnega sistema ter
možnosti, ki jih imajo zlonamerni obiskovalci za povzročitev škode. Podjetje hitro izgubi ugled
zanesljivega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja, če se razkrije varnostna luknja v njegovem
informacijskem sistemu.
• Prilagodljivost informacijskega sistema spremembam v pogojih poslovanja zagotavlja optimalno
raven delovanja poslovnega sistema oziroma dobro izkoriščenost poslovnih priložnosti. Prožnost
platforme elektronskega poslovanja odpira manevrski prostor pri uresničevanju strateških ciljev.
Pomemben je hiter razvoj novih poslovnih aplikacij in uvajanje novih tehnologij, ki prispevajo k bolj
uspešnemu poslovanju.
• Enostavnost vzdrževanja prispeva k zanesljivosti, varnosti in prilagodljivosti informacijskega
sistema. Enostavno vzdrževanje pomeni tudi bolj kvalitetno vzdrževanje, manj stroškov in
zasedenosti visoko usposobljenega kadra, ki se lahko preusmeri k bolj koristnim opravilom.
• Odprtost tehnološke arhitekture zagotavlja visoko raven povezljivosti s sistemi, ki temeljijo na
različnih tehnologijah. Pri različnih oblikah poslovnega sodelovanja, uvajanja inovativnih poslovnih
modelov, povezovanja na ravni oskrbne verige in združevanja je povezljivost različnih tehnoloških
sistemov kritičnega pomena. Visoka zmožnost povezljivosti povečuje prožnost poslovnega sistema
in omogoča več manevrskega prostora pri uresničevanju primerjalnih prednosti.
• Razširljivost tehnološke arhitekture je pomembna predvsem s stališča uvajanja novih tehnologij in
aplikacij, ne da bi bilo potrebno zaradi tega izvajati korenite posege na obstoječih sistemih. Visoka
razširljivost pomeni hitro uvajanje novih sistemov ob sprejemljivih stroških in posledično višjo
konkurenčnost podjetja.
• Skalabilnost poslovanja pomeni, da se čas izvajanja poslovnih transakcij ohranja v predvidenem
okviru, ne glede na njihovo število. Pri tem je pomembno, da se stroški, vezani na posamično
poslovno transakcijo, ne povečujejo. Najbolj skalabilni sistemi zagotavljajo celo zniževanje stroškov
na posamezno transakcijo z večanjem njihovega števila.
Naštete poslovne zahteve podpira večnivojska tehnološka arhitektura66 informacijskega sistema.
Tehnološka arhitektura opredeljuje delovanje celotnega poslovnega sistema ter določa njegove omejitve.
Osnovna značilnost večnivojske arhitekture je razdelitev v funkcionalne plasti. Vsaka plast opredeljuje
določen vidik delovanja informacijskega sistema, slika 64.
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Slika 64: Večnivojska arhitektura informacijskega sistema

HTML
odjemalec

nivo poslovne logike ali
srednji nivo

požarna
pregrada

predstavitveni nivo

podatkovni nivo ali nivo
trajnosti podatkov

baza
podatkov
spletni
strežnik

HTML
odjemalec

aplikacijski
strežnik

samostojni
odjemalec
(aplikacija)

zaledna
aplikacija

zaledni
sistem

Vir: Roman, 1999
Predstavitveni nivo

Predstavitveni nivo67 je namenjen prikazovanju uporabniškega vmesnika in podpori vzajemne
komunikacije med uporabnikom in računalniškim sistemom. Na predstavitvenem nivoju se izvajajo
enostavne operacije, kot so preverjanje pravilnosti uporabniškega vnosa, prikazovanje aplikacijskih
podatkov in vnašanje podatkov v računalniški sistem. Predstavitveni nivo lahko vsebuje tudi podporo bolj
zahtevni manipulaciji podatkov, čeprav je to v osnovi prepuščeno nivoju poslovne logike. Glede na
funkcionalne zmogljivosti odjemalcev govorimo o "tankih"68 in "debelih"69 odjemalcih (Hoque, 2000,
str. 236). Tanki odjemalci podpirajo le osnovno funkcionalnost, ki zagotavlja vhodno-izhodno
komunikacijo med uporabnikom in računalniškim sistemom. Med tanke odjemalce uvrščamo spletne
pregledovalnike. Spletni pregledovalniki zagotavljajo izvajalno okolje za delovanje programčkov, ki so
vključeni v spletne strani. Debeli odjemalci so lahko samostojne aplikacije z velikim obsegom podprtih
funkcionalnosti. Prednosti tankih odjemalcev so nizka cena, enostavna namestitev in vzdrževanje,
neodvisnost od operacijskega sistema, nizke zahteve po sistemskih virih in univerzalna razširjenost.
Debeli odjemalci podpirajo bogatejši uporabniški vmesnik, delo z njimi je lahko bolj tekoče, ker se zaradi
njihove večje samostojnosti po omrežju prenaša manjša količina podatkov. Pomanjkljivosti debelih
odjemalcev se najbolj pokažejo pri velikem številu uporabnikov. Sprememba poslovne logike lahko
zahteva ponovno namestitev aplikacije na vsakem odjemalcu. Posledica so zahtevnost in visoki stroški
namestitve in vzdrževanja debelih odjemalcev.
Nivo poslovne logike

Nivo poslovne logike ali srednji nivo70 zagotavlja podporo za obdelovanje poslovnih podatkov po
predpisanih poslovnih pravilih. Poslovne aplikacije so nameščene na aplikacijskem strežniku71
(programskem strežniku), ki zagotavlja dobro izkoriščenost sistemskih virov in s tem podporo velikemu
številu odjemalcev. V aplikacijskem strežniku so združene še številne druge storitve, ki omogočajo hiter
razvoj aplikacij in visoko zanesljivost delovanja. Izvajalno okolje aplikacijskega strežnika ponuja številne
sistemske storitve, ki jih razvijalci koristno uporabijo in na ta način skrajšajo čas razvoja. Zaradi tega
razvijalci lahko več časa namenijo reševanju poslovnega problema, kar prispeva k večji kakovosti
izdelkov. Občutljive sistemske storitve, kot so podpora transakcijskemu načinu dela, posredovanje
zahtev, varnost in sporočanje, so že vgrajene v okolje programskega strežnika s strani proizvajalca v
skladu z veljavnimi industrijskimi standardi. Zaradi profesionalnega pristopa pri razvoju teh storitev so
67
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končna kvaliteta, zanesljivost in robustnost izvedenega informacijskega sistema zelo visoke. Aplikacijski
strežniki vsebujejo standarden nabor storitev in funkcij, ki so potrebne za zanesljivo, usklajeno delovanje
celotnega sistema in dobro izkoriščenost sistemskih virov. Sistemske storitve aplikacijskega strežnika
vsebujejo podporo za izvajanje programskih komponent, upravljanje s poslovnimi transakcijami in
sejami, module za povezovanje z drugimi sistemi (konektorji72), upravljanje s skupnim fondom povezav
na podatkovni strežnik73, omrežne storitve (posrednik zahtev, sporočanje)74, varnostne mehanizme, ki
preprečujejo nepooblaščen dostop do sistemskih virov, mehanizme za izravnavanje obremenitve75 med
posameznimi nivoji, preusmerjanje programskih klicev na druge strežnike v primeru izpada sistemskih
virov, usklajevanje obdelave v primeru sočasnega dostopa do programskih komponent, nadziranje
izvajanja programske kode, obveščanje ob nastanku napak ali izpadih sistemskih virov (Sessions, 2000,
str. 103).
Razvoj tehnologij srednjega nivoja je omogočil nastanek najzahtevnejših spletnih aplikacij, ki podpirajo
izvajanje zapletenih poslovnih transakcij ob visoki stopnji varnosti. Tehnologije poslovnega nivoja so
odločilno vplivale na širjenje in uveljavljanje elektronskega poslovanja.
Nivo trajnosti podatkov

Nivo trajnosti podatkov ali podatkovni nivo76 je namenjen trajnemu shranjevanju podatkov in stanj
objektov, ki nastopajo pri obdelavi na poslovnem nivoju. Med sisteme, ki jih uvrščamo na podatkovni
nivo, prištevamo različne podatkovne baze, datotečne sisteme, obstoječe poslovne informacijske sisteme
in sisteme za celovito vodenje poslovanja (celovite programske rešitve - ERP).
Prednosti večnivojske arhitekture

Pri večnivojski arhitekturi zgoraj nakazana logična razdelitev nivojev dejansko ustreza fizični
porazdelitvi. Fizična razdelitev je lahko izvedena na ravni procesov v istem računalniškem sistemu,
fizično ločenih računalniških sistemov ali celo na ravni poslovnih organizacij. Prednosti večnivojske
arhitekture informacijskega sistema izhajajo iz njenih lastnosti (Muirhead, 2000, str. 7):
• enkapsulacija: vsak nivo skriva zapletenost svoje zgradbe pred ostalimi. Prehodi med nivoji so
določeni s programskimi vmesniki. Navedena lastnost izboljšuje prožnost in razširljivost sistema ter
poenostavlja vzdrževanje. Posegi na posameznem nivoju ne vplivajo na delovanje ostalih, če pri tem
ne spreminjamo programskih vmesnikov, preko katerih so nivoji medsebojno povezani.
• ločitev odgovornosti: Sistem je lažje obvladljiv, ker vsak nivo združuje vsebinsko povezano množico
funkcionalnosti. Napake so lokalizirane in omejene na posamezen nivo. Padec zmogljivosti na
posameznem nivoju ne vpliva na delovanje ostalih nivojev. V takem primeru je potrebno dodati
sistemske vire samo na enem nivoju, da se zmogljivost celotnega računalniškega sistema poveča v
skladu s potrebami.
• ponovna uporaba izdelanih programskih rešitev. Posamezne programske rešitve lahko zaradi
ločenosti nivojev povezujemo na različne načine in tako razvijamo funkcionalnosti sistema.
• hitrejši razvoj novih funkcionalnosti. Funkcionalna ločenost nivojev omogoča enostavnejše uvajanje
novih programskih rešitev.
Tehnologijo posameznega nivoja lahko zamenjamo in izkoristimo prednosti nove tehnologije, ne da bi jo
bilo potrebno zamenjati tudi na ostalih nivojih. Primer je zamenjava uporabniškega vmesnika brez
spreminjanja izvedene poslovne logike ali obstoječe podatkovne strukture. Večnivojska arhitektura
zagotavlja visoko stopnjo varnosti informacijskega sistema, slika 65.
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Slika 65: Ločenost nivojev v arhitekturi informacijskega sistema omogoča visoko stopnjo varnosti
na temelju postavitve dodatnih pravil in pogojev za prehod med njimi.
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Višjo stopnjo varnosti, ki se zahteva pri najbolj občutljivih sistemih, lahko zagotovimo z varnostnimi
pravili na prehodih med posameznimi nivoji. Med predstavitveni nivo in poslovni nivo na primer
namestimo požarno pregrado77, ki zagotavlja nadzor nad uporabo sistemskih virov in omejuje pravice
uporabnikov skladno z veljavno varnostno politiko pri dostopu iz javnega omrežja. Občutljivi deli
informacijskega sistema, kot so poslovna logika na programskem strežniku ali občutljivi poslovni
podatki, shranjeni v podatkovni bazi, so tako varno skriti pred zlonamernimi obiskovalci, ne da bi bila
zaradi tega funkcionalnost celotnega sistema kakorkoli okrnjena.
Prednosti večnivojske arhitekture so najbolj izražene pri sistemih z velikim številom odjemalcev, ker je
postavitev delovnih postaj (v tradicionalni arhitekturi odjemalec/strežnik) zahtevna tako z vidika
namestitve in vzdrževanja kot tudi z vidika kadrovskih in materialnih virov. Centralizacija informacijskih
virov poenostavlja skrbništvo in povečuje zanesljivost informacijskega sistema, ker centralne računalnike
običajno kvalitetno vzdržujejo visoko usposobljeni strokovnjaki (Kovačič, 1998, str. 149).
Večnivojska arhitektura zagotavlja visoko skalabilnost in odpornost na napake78. Pri velikem povečanju
števila poslovnih transakcij lahko obstoječe zmogljivosti enostavno razširimo tako, da vključimo dodatne
sistemske vire na posameznih nivojih. Prednost tega pristopa je, da lahko selektivno širimo zmogljivosti
brez nepotrebnega nadgrajevanja kapacitet, enostavnejšemu in cenejšemu vzdrževanju. Z dodajanjem
redundantnih računalniških virov na posameznih nivojih lahko dodatno zavarujemo najbolj kritične dele
sistema in odpravimo točke ogroženosti, ki lahko povzročijo izpad delovanja celotnega sistema79.

Č.

Komponentne arhitekture

Informacijski sistem mora z naborom poslovnih aplikacij zadovoljiti naraščajoče potrebe poslovnega
sistema. V ospredje stopa potreba po hitrem razvoju in nadgrajevanju aplikacij, ki podpirajo zahtevano
funkcionalnost. Največjo prilagodljivost prinaša modularni pristop k izdelavi programskih rešitev, kjer se
posamezni gradniki poljubno povezujejo med seboj glede na obstoječe funkcionalne zahteve, pri tem pa
pravzaprav niti ni pomembno, na kateri fizični lokaciji se gradnik nahaja. Tovrstno razumevanje razvoja
informacijskih sistemov nas privede do porazdeljenih računalniških80 sistemov, ki temeljijo na
komponentnih arhitekturah srednjega sloja.
Prednosti uporabe komponentnih arhitektur

Komponentne arhitekture prinašajo številne prednosti glede razvoja, vzdrževanja, prilagodljivosti,
zanesljivosti in učinkovitosti izvajanja programskih rešitev. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja
podjetjem primanjkuje kadrovskih in finančnih virov, da bi lahko nove tehnologije učinkovito uvajali v
77
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svoje poslovanje. Slabo poznavanje novih tehnologij in pomanjkanje izkušenj botruje nekvalitetnim in
nepreizkušenim informacijskim rešitvam, ki zaradi svojih slabosti ogrožajo delovanje poslovnega
sistema. Razvoj programskih rešitev, zasnovanih na komponentnih arhitekturah, te pomanjkljivosti
odpravlja. Podjetja lahko na trgu kupijo že narejene in preizkušene programske module, ki so jih razvili
vrhunski poznavalci svojega področja, in jih enostavno vključijo v svoje poslovne aplikacije.
Osnovna prednost komponentnih arhitektur izhaja iz zastiranja (enkapsulacije) programske kode, s katero
so realizirane komponente. Vsebina komponente oziroma njena notranja programska struktura je
navzven popolnoma zakrita s programskim vmesnikom. Komunikacija med komponentno in njenim
okoljem poteka podobno kot pri objektni tehnologiji le preko določenih vmesnikov oziroma metod, ki jih
komponenta izpostavlja svojemu okolju. Sintakso klicev metod in njihovih parametrov predpiše
proizvajalec glede na izbrani standard uporabljene komponentne arhitekture. Zaradi ločenosti
programskega vmesnika od notranje programske strukture so komponentne arhitekture izjemno
prilagodljive in enostavne za vzdrževanje. Programsko kodo komponente je mogoče spreminjati
popolnoma transparentno, ne da bi to vplivalo na ostale dele aplikacije, seveda če pri tem ne spreminjamo
definicije programskega vmesnika. Pri prevajanju aplikacije, ki uporablja komponente, se namreč
upoštevajo le definirani programski vmesniki, ne pa tudi programska koda, s katero so komponente
izvedene.
Pomembno načelo pri razvoju programskih vmesnikov komponent je, da se določenih metod vključno s
seznamom parametrov, ki jih uporabljajo, nikoli ne spreminja, temveč se po potrebi le dodajajo nove. S
tem je zagotovljena združljivost s programskimi rešitvami, ki uporabljajo starejše različice komponent
(Roman, 1999, str. 34). Komponent ne smemo zamenjevati z objekti. Komponenta je le skupek
programske kode, ki ima definiran vmesnik. Objekt je entiteta, ki ima določene lastnosti in obnašanje.
Komponente nikoli ne nastopajo kot samostojni programski moduli, temveč so vpete v izvajalno okolje,
ki jim nudi storitve, potrebne za njihovo delovanje. To izvajalno okolje najpogosteje zagotavlja
aplikacijski strežnik na srednjem nivoju. Najpomembnejši elementi pri vzpostavitvi komponentnih
arhitektur so (Roman, 1999, str. 33):
• povezana razvojna okolja81: vsebujejo orodja, ki avtomatizirajo razvojni postopek. Razvijalci se z
uporabo tovrstnih orodij v večji meri posvečajo izdelavi poslovne logike, ki bo implementirana v
komponenti. Za tehnološki vidik izdelave pa v največji možni meri poskrbi samo razvojno okolje.
• izvajalno okolje - vsebnik82: zagotavljajo ustrezno okolje in pogoje za delovanje komponent. V
okviru vsebnika so izvedene sistemske storitve, ki jih komponente potrebujejo za svoje delovanje.
Naj navedem nekaj primerov izvedenih sistemskih storitev: upravljanje z življenjskim ciklom
komponent, podpora transakcijskemu načinu dela, shranjevanje stanja komponent, posredovanje
zahtev, reševanje problemov sočasnega dostopa, dostop do zunanjih virov podatkov in uporaba
varnostnih pravil.
• orodja za namestitev in vzdrževanje komponent: komponente so generično pisani programi, ki jih
komercialni ponudniki razvijajo za posamezna področja poslovanja. Orodja za namestitev in
vzdrževanje omogočajo prilagoditev funkcionalnosti komponente konkretnim poslovnim zahtevam,
potrebam uporabnika in posebnostim izvajalnega okolja.
Zakaj so komponentne arhitekture učinkovite?

Komponentne arhitekture zagotavljajo skalabilnost, robustnost in zanesljivost poslovnih aplikacij. Za
opravljanje enakih nalog potrebujejo v primerjavi s ostalimi arhitekturami informacijskih sistemov manj
sistemskih in omrežnih virov. Poslovne transakcije so zaradi visoke učinkovitosti izvajanja aplikacij,
zasnovanih na komponentnih arhitekturah, hitrejše, obenem pa lahko poslužujejo veliko večje število
odjemalcev. Prednosti komponentnih arhitektur izhajajo iz bolj gospodarne uporabe razpoložljivih
81
82
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računalniških virov (Sessions, 2000, str. 101). Komponentne arhitekture izkoriščajo prazen tek
odjemalcev. Odjemalci so večinoma aktivni le manjši del trajanja seje. Večji del časa porabi uporabnik
aplikacije za pregled prikazane slike na računalniškem zaslonu in vpisovanje podatkov. Zaradi tega so
odjemalci "leni". Težava pri drugih arhitekturah informacijskih sistemov je, da so dragoceni sistemski in
omrežni viri zasedeni ves čas trajanja seje, čeprav večji del časa ne potekajo nobene aktivnosti s strani
odjemalcev. Komponentne arhitekture izkoriščajo dejstvo, da navkljub velikemu številu sočasnih sej
obstaja sorazmerno majhno število zahtevkov, ki jih je potrebno oskrbeti. Pri povezovanju na podatkovni
strežnik ali uporabi omrežnih virov se komponente poslužujejo vnaprej pripravljenega bazena sistemskih
virov83. Ob prejemu novega zahtevka se iz bazena virov uporabi vnaprej pripravljena povezava na
podatkovni strežnik ali že pripravljena omrežna povezava (vtičnica84). Ko podatkovni strežnik izpolni
zahtevek, se povezava vrne v bazen in sprosti za uporabo druge instance. Zamudnega čakanja za
vzpostavitev povezave ni, povezave na podatkovni strežnik niso zasedene ves čas trajanja posamezne
uporabniške seje. Posluževanje uporabniških zahtev je zaradi tega hitro in učinkovito.

D.

Objektna tehnologija (modeliranje)

Zaradi visokega ritma sprememb na globalnem trgu digitalne ekonomije je zaželjen čim enostavnejši in
hiter razvoj novih programskih rešitev. Enostavnost dosežemo z razbitjem problema na manjše, bolj
obvladljive in razumljive sklope ter z uvajanjem in povezovanjem že poznanih in preizkušenih rešitev. Če
lahko idejo rešitve uporabimo tudi v drugačnem kontekstu, lahko zelo veliko pridobimo. Na idejo rešitve,
ki jo lahko uporabimo v več različnih primerih, lahko gledamo kot na vzorec. Vzorci izboljšujejo
kvaliteto razvojnega procesa in omogočajo lažje reševanje zapletenih problemov zaradi akumulacije
znanja in izkušenj. Podjetja po drugi strani trpijo veliko škodo zaradi odliva znanja in izkušenj, ki nastaja
zaradi migracije zaposlenih (Domajnko et al., 1998, str. 12). Vzorci pomagajo pri hranjenju in prenosu
informacij, znanja in izkušenj med zaposlenimi. Objektna tehnologija spodbuja uporabo vzorcev pri
reševanju problemov. Idejna rešitev je zajeta v hierarhijah objektov, njihovih lastnostih in obnašanju. Iz
objektov na enostaven način tvorimo nove objekte, ki se le deloma razlikujejo od svojih predhodnikov.
Objektni pristop omogoča več ravni abstrakcije določenega problema. To je velika prednost, saj nam
omogoča, da k reševanju problema pristopimo iterativno in osnovno zamisel v več zaporednih ciklih
razvijemo do končne rešitve. S tem dosežemo razkosanje problema na manjše dele in zagotovimo
možnost usklajevanja razvojnega procesa s spreminjajočimi se robnimi pogoji, kar nas pripelje do
krajšega časa razvoja, nižjih stroškov in večje kvalitete končne rešitve.
Objektni pristop k razvoju informacijskih sistemov nam omogoča, da se pri upodabljanju resničnosti zelo
približamo dejanskemu stanju. V programskih objektih so povezani podatki in programska logika, ki na
prepričljiv način posnemajo lastnosti in obnašanje entitet v resničnem svetu. Modeliranje informacijskega
sistema je zaradi tega veliko lažje. Objekt je definiran s svojimi lastnostmi (atributi) in vedenjem.
Množica vseh lastnosti objekta v določenem trenutku opredeljuje njegovo stanje. Podatki v objektu so
zaščiteni85 z vmesnikom. Do podatkov (lastnosti) dostopamo posredno preko operacij (metod), ki so
izpostavljene v vmesniku. Lastnosti objekta ne moremo neposredno spreminjati. Z izvajanjem operacij
nad podatki objekta spreminjamo stanje objekta in vplivamo na njegovo vedenje.
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Slika 66: Načelo enkapsulacije v objektni tehnologiji
Sprememba lastnosti objekta je možna le preko klica njegove metode.
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Spremembe v programski kodi, s katero je objekt izveden, ne vplivajo na delovanje ostalega sistema, če
ne spreminjamo vmesnika, ki ograjuje objekt. Objekti s podobnimi lastnostmi, enakim obnašanjem in
odnosom do drugih objektov sestavljajo razred objektov86. Iz razredov objektov izvajamo nove razrede.
Izvedeni razredi podedujejo operacije in lastnosti svojih predhodnikov. Tem razredom lahko dodajamo
nove operacije in lastnosti, jih po potrebi spreminjamo in tako širimo njihovo funkcionalnost (Frenzel,
1992, str. 261). Objektna tehnologija nam na ta način omogoča, da enostavno in učinkovito uporabimo
obstoječe programske rešitve. Prednost tovrstnega pristopa je, da razvijamo sistem z veliko mero že
uporabljenih in preizkušenih rešitev, kar znižuje raven tveganja. Razredi objektov nam dovoljujejo več
nivojev abstrakcije problema, kar nam omogoča postopen in modularen razvoj rešitev. Na začetku
postavimo osnutek rešitve z definicijo osnovnih razredov objektov, operacij nad njihovimi lastnostmi in
razmerij med njimi. V več iterativnih korakih se nato z dopolnjevanjem lastnosti, dodajanjem operacij in
izvajanjem novih razredov objektov postopoma približujemo končni rešitvi.
Mednarodna neprofitna organizacija OMG87 skrbi za uveljavljanje objektne tehnologije in standardov v
svetovnem merilu. Njeno poslanstvo je razvoj in širjenje standardov pri izdelavi objektno usmerjenih
poslovnih aplikacij.

E.

Spletne storitve

V digitalni ekonomiji se podjetja povezujejo v poslovne mreže in skupnosti. Prevladujejo povezave tipa
eden-z-enim oziroma topologije preprostega vozlišča, slika 67.
Slika 67: Vrste povezovanja med poslovnimi partnerji

preprosto vozlišče

razširjeno vozlišče

Vir: Wong, 2001
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skupnost

Zaradi velikega števila povezav in njihove intenzivnosti ne more nobeno podjetje prevladovati in
vsiljevati svoje tehnologije in rešitev drugim. Povezave v okviru poslovne skupnosti so decentralizirane,
vendar pa v njih vsako podjetje vidi sebe kot center, okoli katerega se povezujejo ostala vozlišča. Zaradi
narave tovrstnih povezav, tipa mnogi-z-mnogimi, niso primerne rešitve, ki se uporabljajo v primeru
preprostega vozlišča (eden-z-enim, slika 67). Cena teh rešitev namreč eksponencialno narašča s številom
povezav. Zaradi velike zapletenosti in stroškov vzdrževanja je število le-teh omejeno, ob tem moramo
upoštevati tudi pomanjkanje kadrov na področju informacijskih tehnologij. Potrebujemo rešitev, ki
omogoča ceneno, dinamično in standardizirano poslovno povezovanje. Osnovne zahteve, ki jih
pričakujemo v skladu s smernicami elektronskega poslovanja, so (Durchslag, 2001, str. 8):
• povezovanje heterogenih sistemov, ki so med seboj enakovredni,
• prožne dinamične povezave s številnimi poslovnimi partnerji,
• razločno delitev funkcionalnosti namesto tesne vertikalne povezanosti aplikacij enega samega
proizvajalca,
• preproste programske komponente namesto velikih, zapletenih in tesno povezanih aplikacij,
• robustno povezljivost, ki temelji na izmenjavah sporočil,
• možnost najema funkcionalnosti, ne da bi bilo zato potrebno postaviti lastno infrastrukturo in razviti
lastne aplikacije,
• visoko skalabilnost rešitve, ki predvideva padajoče inkrementalne stroške ob povečanju števila
povezav,
• neomejenost povezovanja zaradi odvisnosti od odprtih standardov.
Internet kot decentralizirano, globalno omrežje, ki dopušča neomejene možnosti komuniciranja, je tem
zahtevam zelo blizu. Spletne storitve so rešitev, ki izkorišča možnosti interneta na področju poslovnega
povezovanja in komuniciranja brez človeškega posredovanja.
Slika 68: Razvojne stopnje poslovnega povezovanja s tehnologijami elektronskega poslovanja
1. faza:
elektronska pošta

2. faza:
spletne strani

3. faza:
spletne storitve

povezuje ljudi

povezujejo ljudi
in informacije

povezujejo aplikacije
in procese

Vir: Wong, 2001
Spletne storitve so tehnološka osnova za novo vrsto modularnih, dinamično sestavljenih poslovnih
aplikacij, ki temeljijo na odprtih standardih interneta. Največji svetovni proizvajalci programske opreme
so podprli razvoj spletnih storitev. Ponujajo jih kot razširitev obstoječih zmogljivosti aplikacijskih
strežnikov in programskih rešitev na področju poslovnega sodelovanja88. Prav zaradi tega je spletnim
storitvam odprta široka pot na področje poslovne uporabe, saj zagotavljajo dober izkoristek preteklih
investicij v programsko opremo. Izvedene so v obliki programskih komponent z dobro definiranimi
vmesniki, ki so dostopni preko uveljavljenih internetnih protokolov. Spletne storitve nudijo povezavo do
obstoječih poslovnih aplikacij in prenašajo njihovo funkcionalnost na internet.
88
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Poslovni pomen spletnih storitev

Spletne storitve so poslovne komponente, ki jih lahko dinamično sestavljamo glede na zahtevano
funkcionalnost. Njihova uporaba omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti poslovnega sistema in
učinkovitosti poslovnega povezovanja. Slednje je zelo pomembno za poslovno uspešnost vrednostnih
mrež, katerih konkurenčnost temelji na porazdeljenih poslovnih operacijah med specializiranimi člani
mreže. Spletne storitve zmanjšujejo stroške povezovanja in s tem odpirajo nove možnosti poslovanja tudi
za majhna podjetja, za katera so bili pretekli načini elektronskega povezovanja zaradi stroškov
nedosegljivi. Spletne storitve bodo v prihodnosti omogočile tako visoko raven povezovanja med podjetji,
da se bodo zabrisale tradicionalno pojmovane razmejitve med njimi. Mejo med posameznimi podjetji
lahko namreč razumemo kot točko, na kateri postanejo stroški komunikacije med njimi večji od
vrednosti, ki je pri tem ustvarjena. Če se stroški komunikacije približujejo ničli, potem postaja tudi
tradicionalna meja vedno bolj nedoločena (Durchslag, 2001, str. 10).
Uporaba spletnih storitev zahteva ustrezno prilagoditev in preoblikovanje poslovnih procesov. Najbolje
je, če poslovanje podpremo z normaliziranimi gradniki, servisi in komponentami, ki jih zatem izvedemo
v obliki spletnih storitev. Obstoječo programsko logiko lahko z ekstrapolacijo (preoblikovanjem
programske kode) razgradimo in normaliziramo v strukturo, primerno za izvedbo v obliki spletnih
storitev. Pri komercialnih programskih paketih ta pristop običajno ni izvedljiv, zato v tovrstnih primerih
zgradimo ovojnico s programskimi vmesniki, ki jih nato povežemo s spletnimi storitvami. V takem
primeru govorimo o psevdo storitvah (Pezzini, 2001, str. 6).
Osnovni standardi spletnih storitev

Potencial spletnih storitev temelji na široko sprejetih odprtih standardih. Naj omenim najpomembnejše
(Eyle, 2001, str. 2):
89
• UDDI (Universal Discovery Description Integration) : standard, ki določa način objavljanja in
odkrivanja ponudnikov spletnih storitev.
90
• WSDL (Web Services Description Language) : opisuje spletno storitev in način njene uporabe.
• SOAP (Simple Object Access Protocol)91: opredeljuje dostop do imenika spletnih storitev (UDDI
registra) in komunikacijo s spletnimi storitvami. SOAP temelji na HTTP komunikacijskem
protokolu in sporočilih, ki upoštevajo predpise standarda XML. Prehod po protokolu HTTP je
večinoma omogočen na požarnih pregradah, ki varujejo notranja omrežja podjetij. Dostopnost
spletnih storitev, ki so locirane izven meja podjetja, s tega vidika ni vprašljiva.

F.

Povezovanje aplikacij na ravni podjetja oziroma oskrbne verige

V pogojih elektronskega poslovanja je potreba po povezovanju (integraciji) aplikacij, ki omogoča
medsebojno komunikacijo in interakcijo med različnimi informacijskimi sistemi, vedno bolj
izpostavljena. Prožna in skalabilna arhitektura elektronskega poslovanja omogoča podjetjem, da
izboljšajo oskrbo strank, povečajo kvaliteto operacij v celotnem poslovnem sistemu in prilagodijo
tehnologijo poslovnim ciljem. Med prednosti povezane tehnološke arhitekture uvrščamo tudi lažji, hitrejši
in cenejši razvoj novih aplikacij, ki zagotavljajo hitrejše privajanje uporabnikov za njihovo uporabo.
Razdrobljene poslovne aplikacije je potrebno neprestano izpopolnjevati in povezovati, da se zadosti
naraščajočim poslovnim potrebam in vzpostavi celovitost poslovanja. Nepovezanost aplikacij preprečuje
uporabo že razvitih rešitev in ovira vključevanje novih funkcionalnosti v obstoječe poslovanje podjetja.
Tako je podjetje obremenjeno z reševanjem notranjih težav, namesto da bi se posvetilo približevanju
zahtevam uporabnikov, taktičnim manevrom konkurenčnih ponudnikov in izkoriščanju poslovnih
priložnosti. Pri nepovezanih poslovnih operacijah in omejeni dosegljivosti informacij so možnosti
89
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zastojev in napak večje. Za povečevanje kvalitete ponudbe in obsega storitev morajo podjetja v čim večji
meri izkoristiti vire, ki so jim na voljo. To je možno s pogojem, da svoje razdrobljene poslovne aplikacije
in podatke vključijo in povežejo v enotno platformo elektronskega poslovanja, ki zagotavlja hitro in
učinkovito poslovanje.
Strateško povezovalno vozlišče

Eden od možnih pristopov je uvedba strateškega povezovalnega vozlišča, ki temelji na visoko zmogljivih
tehnologijah srednjega nivoja. Osnovna zamisel tovrstnega povezovanja92 poslovnih aplikacij je, da se
vzpostavi povezava do vozlišča in s tem posredno tudi do vseh aplikacij, ki so z njim že povezane.
Platforma EAI sama po sebi ne zagotavlja nobene vsebinske podpore poslovnim procesom, temveč le
omogoča prenos, pretvorbo in usmerjanje sporočil, ki jih pri medsebojni komunikaciji izmenjujejo
aplikacije. Programske rešitve tovrstnih sistemov lahko temeljijo na različnih pristopih, od preprostega
preoblikovanja sporočil, uporabe definiranih programskih vmesnikov (API) do enkapsulacije celotne
aplikacije, do katere dostopamo preko standardnega vmesnika93. Tehnična zapletenost tovrstne rešitve je
bistveno manjša kot v primeru, da se aplikacije neposredno povezujejo po načelu " vsak z vsakim", slika
69.
Slika 69: Povezovanje poslovnih aplikacij z uvedbo strateškega povezovalnega vozlišča na temelju
večnivojske arhitekture informacijskega sistema
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Vir: Pezzini, 2001
Platforma EAI omogoča hitro in enostavno vključevanje novih aplikacijskih rešitev. S povezovanjem
obstoječih aplikacij v okviru enotne platforme elektronskega poslovanja povečamo njihovo uporabnost,
jim podaljšamo življenjsko dobo in izboljšamo izkoristek vloženih finančnih sredstev94. Platforma EAI
rešuje problem povezovanja z uporabo standardiziranih orodij srednjega nivoja in ob uporabi
porazdeljene objektne tehnologije, ki predstavlja platformo za funkcionalno povezovanje ločenih
aplikacij (integracijski strežnik). S platformo EAI uvedemo enotni nivo standardiziranih programskih
komponent, ki poenostavljajo povezovanje različnih aplikacij. Z uvedbo omenjenih komponent
pridobimo hitrost povezovanja novih aplikacij ob nižjih stroških razvoja in izboljšav.
Sestavljene aplikacije

Koncept sestavljenih (kompozitnih) aplikacij se uporablja takrat, ko se zahteva dostop do podatkov, ki so
porazdeljeni med več podatkovnih virov in jih uporabljajo med seboj nepovezane, neprilagodljive

92

Enterprise Application Integration (EAI)
Primer so spletne storitve, angl. Web Services
94
Return on Investment (ROI)
93

priloga - 15

aplikacije. V osnovi lahko problem povezovanja poslovnih aplikacij rešujemo na naslednje načine
(Pezzini, 2001, str. 8), slika 70:
1. Najenostavnejši način dostopa do porazdeljenih informacij je njihovo zbiranje v skupni
podatkovni bazi.
2. Podatki se zajemajo iz različnih podatkovnih virov s paketnimi obdelavami v skupno,
konsolidirano podatkovno bazo. Ker paketne obdelave potekajo občasno, je tovrsten pristop
primeren za branje podatkov, ki se redko spreminjajo. Če želimo dostopati do "živih" podatkov in
jih tudi spreminjati, moramo neposredno dostopati do porazdeljenih podatkovnih virov.
3. Pri zahtevnejših transakcijskih sistemih predhodni pristop ni primeren zaradi zapletenosti
izvedbe, omejene skalabilnosti, visokih performančnih zahtev in slabe podpore izvajanju
transakcij. Najučinkovitejši način pri transakcijskem načinu procesiranja je neposredno vzbujanje
aplikacij, ki obvladujejo porazdeljene podatke. Pri tem načinu se s pomočjo programskih
vmesnikov95 izvede poslovna logika, ki z upravljanjem aplikacij opravi manipulacijo nad
podatki.
Slika 70: Osnovna načela povezovanja poslovnih aplikacij
Če se podatki poredko spreminjajo:
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Vir: Pezzini, 2001
Povezovanje poslovnih aplikacij in podatkov odpira informacijski prostor ter omogoča uporabnikom
enostaven in hiter dostop do vseh poslovnih informacij. Informacijska povezanost odraža funkcijsko
zlitost poslovnih procesov in sistemov v podjetju in prispeva k izboljšanju poslovnega sodelovanja na
ravni oskrbne verige. Zaradi lažjega obvladovanja sprememb se prav tako izboljša tudi konkurenčni
položaj podjetja.

G.

Standardi povezljivosti

V tradicionalnem poslovanju, kjer so podatki pretežno zapisani na papir, je človek določal njihov pomen
na podlagi logičnega sklepanja, preteklih izkušenj, z branjem opomb, z iskanjem pomoči pri sodelavcih
in z drugimi sorodnimi načini.
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Slika 71: Poslovno povezovanje je bilo v preteklosti odvisno od človeškega dejavnika. Zaradi
omejenih možnosti in počasnosti komuniciranja ter številnih napak ni omogočalo učinkovitega
poslovnega sodelovanja.
K UPCI

PO NUDNIK I

ER P

MRP
ročno brezno

drugo

intranet

Vir: Ricker, 1999
Pri računalniški izmenjavi podatkov je človek kot posrednik izključen, zato je potrebno podatke natančno
strukturirati in določiti njihov pomen v tej strukturi. Računalniški program mora odčitati elektronski
dokument in določiti pomen podatkov v njegovi strukturi dokumenta z uporabo pravil, ki jih določa
standard zapisa. S tem pristopom zagotovimo točnost sprejema, pravilno razumevanje in obdelavo
podatkov pri poslovnih transakcijah. Zanesljivost pravilnega tolmačenja podatkov je kritičnega pomena
za poslovanje podjetja, saj bi v nasprotnem primeru utrpelo velikansko poslovno škodo.
Slika 72: Računalniška izmenjava podatkov omogoča hitro in stroškovno učinkovito izmenjavo
podatkov med poslovnimi partnerji in s tem odpira nove možnosti poslovnega sodelovanja.
KUPCI

PONUDNIKI

ERP

MRP
XML strežnik

internet

XML strežnik

drugo

intranet
XML strežnik

XML strežnik

Vir: Ricker, 1999
Računalniška izmenjava podatkov (RIP)

Prevladujoča oblika elektronskega povezovanja v preteklosti je potekala po omrežjih z dodano
vrednostjo96 (VAN) ob uporabi omrežne infrastrukture komercialnih ponudnikov. Standard za
elektronsko izmenjavo podatkov, ki se je uveljavil v omrežjih z dodano vrednostjo, je RIP97 (računalniška
izmenjava podatkov). RIP se je sprva uporabljal v zaprtih omrežjih z dodano vrednostjo, vendar je bil
pozneje prilagojen tudi za uporabo na internetu. RIP ima široko področje uporabe, uveljavil se je v
številnih gospodarskih dejavnostih. Prevladujoča standarda na tem področju sta ANSI X12 in EDIFACT.
ANSI X12 se je uveljavil na ameriškem trgu, EDIFACT pa je mednarodni standard pod pokroviteljstvom
Organizacije združenih narodov (OZN). V okviru obeh standardov so izdane številne različice, katerih
združljivost je velikokrat vprašljiva (Ricker, 1999, str. 5). RIP ima naslednje pomanjkljivosti, ki ovirajo
njegovo širjenje na poslovnem področju (Roman, 1999, str. 615):
96
97

Value Added Networks (VAN) – omrežja z dodano vrednostjo
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•

•

•

•

najemnina omrežij z dodano vrednostjo je zelo visoka, nekateri komercialni ponudniki celo
zaračunavajo provizijo glede na število opravljenih poslovnih transakcij. Ponudniki storitev v VAN
omrežjih običajno zagotavljajo pogodbeno določeno kvaliteto storitev98, ki običajno vključuje
potrditev dostave sporočila. Zaradi visokih stroškov si RIP lahko privoščijo le velika podjetja, ki
izkoriščajo ekonomijo obsega, nedostopen pa je malim in srednje velikim podjetjem. To pomeni, da
je nemogoče povezati vse udeležence v oskrbni verigi, saj velika podjetja sodelujejo s številnimi
poslovnimi partnerji, izvajalci, distributerji in dobavitelji, ki poslujejo v veliko manjšem obsegu.
vprašljivo in težavno povezovanje podjetij, ki uporabljajo VAN omrežja s podjetji, ki poslujejo na
internetu. Omrežja z dodano vrednostjo (VAN) so prilagojena občasnemu prenosu paketnih
podatkov, neprimerna so za sprotni prenos in procesiranje podatkov. Izvajanje poslovnih transakcij
preko VAN omrežij je zaradi tega zamudno in neučinkovito. RIP rešitve so zato ustrezne le v
primerih, kjer so dopustne večje časovne zakasnitve pri izmenjavi poslovnih podatkov.
pomanjkanje odprtih standardov zavezuje poslovne partnerje, da se prilagodijo strukturi podatkov, ki
jo predpišejo najmočnejša podjetja v vrednostni verigi. Podjetja so prisiljena uporabiti predpisane
standarde in zaprte rešitve, ki omejujejo možnosti za elektronsko izmenjavo podatkov z drugimi
partnerji.
RIP je neprilagodljiv, neroden in nerazširljiv standard za elektronsko izmenjevanje podatkov.
Prednosti računalniške izmenjave podatkov (RIP) po omrežjih z dodano vrednostjo (VAN) so
zanesljivost, varnost in preizkušenost. Veliko podjetij ne želi tvegati z uporabo novih, malo poznanih
in nepreverjenih tehnologij, zato število uporabnikov RIPa kljub navedenim slabostim in dolgoročni
neperspektivnosti te tehnologije narašča.

Standard XML

Extensible Markup Language (XML) je odprt internetni standard, ki omogoča strukturirano zapisovanje
podatkov in avtomatsko prepoznavanje njihovega pomena. XML omogoča poljubno strukturiranje
dokumentov in podatkov z uporabo oznak, ki jih uporabniki določijo v skladu s svojimi potrebami. Prav
ta razširljivost je ena od največjih prednosti standarda. XML je metaoznačevalni jezik, ki omogoča, da se
na podlagi pravil standarda izvedejo poljubne oznake, katerih pomen je enoznačno določen. Dokumenti
XML so samoopisljivi, kar pomeni, da je možno določiti pomen podatkov iz njih samih. Računalniški
program lahko samostojno določi pomen podatkov v elektronskem dokumentu in jih ustrezno obdela.
XML standard omogoča avtomatsko preoblikovanje in poljubno predstavitev elektronskih dokumentov,
kar je izrednega pomena za povezovanje sistemov, ki uporabljajo različno strukturirane zapise. XML
dokumenti so zapisani v obliki tekstovnih datotek, ki jih lahko bere in razume tudi človek. XML
dokumente je možno urejati in obdelovati tudi z najbolj preprostimi urejevalniki besedil, ki zagotavljajo
široke možnosti uporabe standarda XML. Pomembna lastnost tekstovnih datotek je, da je možno z
ustreznimi programskimi orodji doseči zelo veliko stopnjo stiskanja podatkov. XML standard je zaradi
tega primeren za masovno hranjenje podatkov, programsko stiskanje zapisov pa omogoča učinkovito
prenašanje XML dokumentov po komunikacijskih mrežah.
XML je družina tehnologij. Na temelju osnovne specifikacije XML metajezika, ki jo je leta 1998 izdal
W3C Consortium (XML 1.0, http://www.w3.org) se je razvila množica tehnologij in specifikacij, ki širijo
in izboljšujejo uporabnost XML na številnih področjih uporabe. Xlink specifikacija določa način za
dodajanje hipertekstnih povezav v XML dokumente. XSL je jezik, ki določa oblikovno predstavitev
XML dokumentov. Jezik za transformacijo XML dokumentov, XSLT, omogoča preoblikovanje,
razvrščanje, dodajanje in brisanje oznak in lastnosti XML dokumentov. Specifikacija DOM določa nabor
funkcijskih klicev za upravljanje in obdelovanje XML datotek iz programskih jezikov. XML naslovni
prostor99 je specifikacija, ki opisuje oblikovanje URL naslovov za vsako posamezno oznako ali atribut
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XML dokumenta. XML sheme100 omogočajo razvijalcem natančno definicijo strukture in vsebine XML
dokumentov (Eddy in Schnyder, 2000, str. 136).
Pomen XML

Poglavitna poslovna področja, ki lahko veliko pridobijo z uporabo XML standardov, so (XML's Impact
on E-Commerce A Closer Look at its Role in EDI, EAI, and Supply-Chain Processes, 2001, str. 5):
• povezovanje in sodelovanje s poslovnimi partnerji: večja učinkovitost in hitrost pri izmenjavi
informacij, poslovnih dokumentov in izvajanju plačilnega prometa.
• povezovanje poslovnih aplikacij101: XML omogoča enostavno preoblikovanje strukture sporočil in
elektronskih zapisov, kar povečuje možnosti njihove uporabe s strani različnih aplikacij.
• upravljanje oskrbne verige: z uporabo XML je možno povečati transparentnost poslovanja in v večji
meri približati poslovanje partnerjem in strankam. S tem se odpirajo nove možnosti za spremljanje
poslovnih učinkov pri poslovnih partnerjih in dobaviteljih, povečanja odzivnosti do strank in boljšega
usklajevanja poslovnih operacij med člani oskrbne verige.
• upravljanje z vsebinami102: strukturiran zapis v XML dokumentih je mogoče razgraditi na vsebinske
elemente, ki jih lahko enostavno povezujemo, združujemo in prikazujemo na različne načine v
skladu z veljavnimi poslovnimi pravili in potrebami uporabnikov. XML omogoča dodajanje
strukture in inteligence različnim vsebinam, lažje obvladovanje in povezovanje informacij in
raznolike možnosti predstavitve vsebin na različnih medijih in napravah. Te vsebine so dostopne
različnim skupinam uporabnikov (zaposleni, poslovni partnerji, stranke) skladno s postavljenimi
pravili uporabe.
Slika 73: Osnovni princip upravljanja vsebin na temelju uporabe tehnologije XML
Strukturiran
vhodni
dokument

XML
označeni
vsebinski
elementi

Upravljanje
elementov v
odprtem
repozitoriju

baza
vsebinskih
elementov

Paketno in
dinamično
objavljanje

Različni
odjemalci

Inteligentna
oblika in
struktura
predstavitve
Možnost
večkratne uporabe
vsebinskih
elementov

Vir: Interleaf, 2000
Na področju neposredne izmenjave elektronskih podatkov med dvema informacijskima sistemoma se
poraja vprašanje nadaljnje vloge tradicionalnih RIP sistemov v primerjavi z rešitvami, zasnovanimi na
družini standardov XML.

100

XML Schemas
Enterprise Application Integration (EAI)
102
Content Managament
101
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Tabela 9: Primerjava XML in RIP rešitev
XML rešitev elektronskega poslovanja
• optimizirana za enostavno programiranje
• zahteva spletni strežnik v cenovnem razponu 05000 US$
• uporablja obstoječo povezavo z internetom
•
•

sintakso XML sporočil je mogoče obvladati v
nekaj urah
možnost enostavne izvedbe na temelju skriptnih
jezikov (npr. JavaScript, Visual Basic, Python ali
Perl)

RIP rešitev elektronskega poslovanja
• optimizirana za zgoščena sporočila
• potrebuje namenski RIP strežnik v cenovnem
razponu 10.000-100.000 US$
• uporablja omrežje z dodano vrednostjo (VAN), v
katerem se posamezno sporočilo obračuna v
znesku do 20 US$ ali več
• sintaksa RIP sporočil zahteva večmesečno
usposabljanje
• zahteva visoko usposobljene C++ programerje

Vir: Ricker, 1999
Vodilo pri razvoju tradicionalnih RIP rešitev je usmerjenost k čim večji izkoriščenosti pasovne širine
zaradi načina obračunavanja storitev omrežij z dodano vrednostjo (VAN). To je pripeljalo do zapletenosti
in zgoščenosti RIP sporočil, ki jih je zaradi tega zelo težko obvladovati. RIP sporočila zaradi istega
razloga ne vsebujejo metapodatkov, iz katerih bi bilo mogoče razbrati pomen posameznih zapisov v
strukturi. Zapletenost RIP rešitev je narekovala počasno uvajanje tovrstnih rešitev, dolgotrajno šolanje
kadrov ali drag najem specialistov s tega področja. Infrastruktura, ki je potrebna za izvedbo RIP rešitev, je
zato neprimerno dražja in zahtevnejša (komunikacijski sistem, strojna in programska oprema, kadri) v
primerjavi z XML rešitvami. Tradicionalne RIP rešitve imajo navzlic naštetim pomanjkljivostim
pomembno prednost pred XML tehnologijami - dolgoletno standardizacijo, dogovarjanje in
sporazumevanje pri določanju pomena posameznih polj v strukturi sporočila. XML dopušča pri tem
popolno fleksibilnost, vendar njegovo uporabnost omejuje odsotnost univerzalno sprejetih standardov na
tem področju, čeprav potekajo v tej smeri aktivnosti številnih mednarodnih teles.
ebXML

Eden od sadov tovrstnih prizadevanj je spletni jezik XML za elektronsko poslovanje, ebXML. ebXML je
priporočilo, ki ponuja standardno okolje za izmenjavo poslovnih sporočil in prenos podatkov. Namen
ebXML priporočila je vzpostavitev globalne tržne infrastrukture na svetovnem spletu, ki bi omogočala in
pospeševala sodelovanje poslovnih partnerjev. V tem okviru naj bi bilo podprto prepoznavanje
potencialnih poslovnih partnerjev in samodejna vzpostavitev poslovnega odnosa na podlagi izmenjave
dokumentov XML. V teh dokumentih so definirani sintaktični elementi, ki natančno opisujejo vlogo
podjetja v vrednostni verigi. Največji prispevek priporočila predstavlja mehanizem samodejnega
vzpostavljanja poslovnega odnosa med dvema ali več partnerji. Prav področje poslovnega sodelovanja
oziroma združevanja osnovnih pristojnosti posameznih poslovnih organizacij v prilagodljive, učinkovite
vrednostne mreže z dobro usklajenimi poslovnimi operacijami predstavlja najpomembnejši strateški vir
za doseganje primerjalne prednosti. V tem oziru je ebXML ena od najpomembnejših tehnologij
prihajajočega časa. Osnovna sestavina infrastrukture ebXML je profil podjetja ali stranke v zapisu XML.
V njem so opredeljene poslovne in tehnične zahteve stranke ter njena vloga v poslovnem odnosu. Profili
strank se hranijo v zbirkah, ki vsebujejo mehanizme za registracijo novih uporabnikov in odkrivanje
poslovnih profilov. Priporočilo ebXML povzema splošno uveljavljene standarde na področju varnega
spletnega poslovanja. Varnostni elementi so vpeti v ebXML infrastrukturo na način, ki dopušča popolno
odprtost pri posodabljanju varnostnih algoritmov in standardov. Varnost je zagotavljena z digitalnimi
potrdili, ki omogočajo šifriranje in digitalno podpisovanje dokumentov (Jerman Blažič, 2002, str. 10).
Razvoj standardov ebXML103 poteka pod pokroviteljstvom neprofitne organizacije za razvoj standardov
elektronskega poslovanja OASIS104 in centra Organizacije združenih narodov za spodbujanj globalnega
poslovanja UN/CEFACT105.
103

http://www.ebxml.org
http://www.oasis-open.org
105
http://www.unece.org/cefact
104
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Slovar tujih izrazov
Affiliate program – partnerski program za oglaševanje na svetovnem spletu. Storitev se obračuna glede
na obisk oglaševanih spletnih strani.
Application Programming Interface(API) – programski vmesnik za dostop do aplikacij
Application Server – aplikacijski (programski) strežnik
Banner – oglasna pasica
Broadcasting – oddajanje, hiter sočasen prenos velike količine podatkov na več računalnikov v omrežju
Browser – spletni pregledovalnik ali brkljalnik
Build-to-order – izdelava po prejemu naročila
Business intelligence (BI) – poslovna inteligenca
Business Process Reengineering (BPR) – prenova, reinžiniring poslovnih procesov
Business-tier – poslovni nivo v večnivojski arhitekturi računalniškega sistema
Business-To-Business (B2B) – poslovanje med podjetji
Business-To-Customer (B2C) – poslovanje s strankami
Business-To-Employee (B2E) – poslovanje z zaposlenimi
Class – razred v objektni tehnologiji, družina objektov z enakim naborom lastnosti in metod
Collaboration software – programska oprema za poslovno sodelovanje nove generacije
Collaborative Commerce (CC) – Poslovanje na visoki ravni medsebojnega zaupanja in partnerskega
sodelovanja
Collaborative Enterprise – podjetje, ki ga odlikuje visoka raven sodelovanja s poslovnimi partnerji pri
razvoju, načrtovanju in proizvodnji.
Common Gateway Interface (CGI) – skupni posredovalni vmesnik za spletne aplikacije
Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM) - računalniško podprto načrtovanje in
proizvodnja
Computer based telephony (CBT) – računalniško podprta telefonija
Connection pool – bazen omrežnih povezav pri komponentnih arhitekturah
Connectors – konektorji; programski vmesniki za povezovanje aplikacij.
Container – vsebnik; izvajalno sistemsko okolje za komponente na aplikacijskih strežnikih.
Content Managament – upravljanje z vsebinami
Cross-selling - navzkrižna prodaja
Customer Relationship Managament (CRM) – upravljanje poslovanja s strankami
Datagram – informacijski paket, ki potuje po omrežju
Data Warehousing (DW) – podatkovno skladiščenje
Data-tier – podatkovni nivo v večnivojski arhitekturi informacijskega sistema
Decision Support Systems (DSS) – sistemi za podporo odločanju
Deskilling – zmanjšanje zahtevnosti delovnih mest zaradi uvedbe sodobnih tehnologij
Direct Marketing – direktno trženje

Distributed Systems – porazdeljeni računalniški sistemi. Gradniki računalniških aplikacij se lahko
nahajajo tudi na več fizično ločenih računalnikih.
Dot.Com - poimenovanje za hitro rastoča internetna podjetja, ki so se uveljavila predvsem na
račun pretirane lakomnosti in neutemeljenih pričakovanj vlagateljev na borzah.
E-mail - elektronska pošta, storitev interneta
Electronic Data Interchange (EDI) – računalniška izmenjava podatkov (RIP)
Encapsulation – enkapsulacija, ovijanje, zastiranje. Princip pri razvoju računalniških aplikacij, kjer
izpostavljeni programski vmesnik zakrije notranjost komponente ali objekta.
End-to-end – celovitost, vseobsežnost
Enterprise Architecture Planning (EAI) – načrtovanje poslovne arhitekture
Enterprise Resource Planning (ERP) – celovite programske rešitve
Fat client – “debeli” odjemalec; oznaka za (programsko in strojno) bogato opremljen računalnik, ki je
zmožen izvajanja najzahtevnejših uporabniških aplikacij v dvonivojski ali večnivojski arhitekturi
računalniškega sistema.
Fault tolerance- odpornost na napake
Firewall – požarna pregrada; namenski računalnik za varovanje privatnih oziroma lokalnih omrežij pred
nenadzorovanimi dostopi.
File Transfer Protocol (FTP) – storitev interneta za prenos datotek
Hypertext Markup Language (HTML) – jezik za označevanje hiperteksta
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) – protokol za prenos hiperteksta
Initial Public Offering (IPO) – začetek javne prodaje delnic podjetja na borzi
Integrated Development Environment (IDE) – povezano razvojno okolje za računalniške aplikacije v
večnivojski arhitekturi računalniškega sistema
International Standards Organization (ISO) – Mednarodna organizacija za standardizacijo
Internet – okrajšava za svetovno omrežje (povezana omrežja) z arhitekturo TCP/IP
Just-In-Time (JIT) – oznaka za proizvodnjo brez skladiščenja surovin, materialov in sestavnih delov. Vse
sestavine se zagotovijo “ravno ob pravem času” med izdelavo končnega proizvoda.
Knowledge Managament (KM) – upravljanje z znanjem
Lean Manufacturing – vitka proizvodnja
Learning Enterprise – oznaka za podjetje, ki sistematično razvija in obvladuje znanje o svojem
poslovanju.
Link – povezava na druge spletne strani
Load balancing- porazdeljevanje obremenitve med več računalniki. Uporabniške zahteve poslužuje
računalnik, ki ima največ prostih sistemskih virov.
Local Area Network (LAN) – krajevno (lokalno) omrežje
Material Requirement Planning (MRP) – sistem za upravljanje inventarja
Manufacturing Resource Planning (MRP II) – sistem za planiranje proizvodnje in nabave
Message Oriented Middleware (MOM) – sistemi za zanesljivo dostavo sporočil
Messaging - sporočanje
Middle-tier – srednji (poslovni) nivo v večnivojski arhitekturi računalniškega sistema

Multiskilling - povečanje zahtevnosti delovnih mest zaradi uvedbe sodobnih tehnologij
N-tier architecture – večnivojska arhitektura informacijskega sistema
Networking – omrežno povezovanje
News – novice, storitev intereneta
Office Automation Systems (OAS) - sistemi za podporo pisarniškemu poslovanju
Online Analytic Processing (OLAP) – sprotno analitično procesiranje, tehnologija za izdelavo zapletenih
analiz in napovedovanje poslovnih trendov na osnovi velike količine podatkov
Open System Interconnection (OSI) – povezovanje odprtih sistemov
Outsourcing – izločanje poslovnih aktivnosti
Persistence-tier – podatkovni nivo v večnivojski arhitekturi informacijskega sistema
Personalization - poosebljenje, prilagajanje vsebine potrebam in željam posameznika
PL/SQL – razširitev osnovnega poizvedbenega jezika SQL ponudnika sistemov za upravljanje baz
podatkov Oracle, ki omogoča izdelavo in uporabo programskih procedur.
Plug-in – programski dodatek, ki se ob nalaganju strani samostojno namesti v spletni pregledovalnik.
Presentation-tier – predstavitveni nivo v večnivojski arhitekturi informacijskega sistema
Protocol – protokol, zbirka pravil za komunikacijo oziroma za nadzor nad izmenjavo podatkov
Public Key Infrastructure (PKI) – infrastruktura javnih ključev
Quality of Service (QoS) – zagotavljanje predpisane ravni (kvalitete) storitev
Relational Database Managament System (RDBMS) – sistem za upravljanje baz podatkov (SUBP)
Request broker – posrednik zahtev, sistemska storitev pri porazdeljenih arhitekturah računalniških
sistemov
Resource pool – bazen virov
Return on Investment (ROI) – Metoda za izračun povračila vložka po Gartnerju
Secure Sockets Layer (SSL) – protokol za varen (kriptiran) prenos podatkov po omrežju
Service Level Agreement (SLA) – poslovni sporazum o zajamčeni kvaliteti storitev
Single Point of Failure – lastnost sistemov, pri katerih odpoved delovanja enega posameznega elementa
povzroči izpad celotnega sistema.
Socket – omrežna vtičnica
Structured Query Language (SQL) – strukturiran poizvedbeni jezik za delo z relacijskimi bazami
podatkov
Supply Chain Managament (SCM) – upravljanje oskrbne verige
Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) – referenčni model za poslovne procese na ravni
oskrbne verige
Telnet – terminalska emulacija prijave na oddaljeni računalnik, storitev interneta
Thin client – lahki odjemalec. Računalnik, ki je opremljen le z najnujnejšo programsko opremo za
prikazovanje uporabniškega vmesnika, običajno je to spletni pregledovalnik.
Transaction Processing Systems (TPS) – sistemi za transakcijsko procesiranje. Oznaka za informacijski
sistem, katerega glavni namen je podpora izvajanju poslovnih procesov.
Transmission Control Protocol (TCP) – Protokol za nadzor oddajanja – protokol po arhitekturi TCP/IP, ki
zagotavlja zanesljiv dvosmeren prenos sporočil med računalniškimi aplikacijami.

Uniform Resource Locator - naslov vira v enotni obliki
Up-selling - dodatna prodaja
Value Added Networks (VAN) – omrežja z dodano vrednostjo
Web Services – spletne storitve
Wide Area Network (WAN) – široko omrežje, ki pokriva večje razdalje
Workflow – potek dela ali poslovnih aktivnosti
World Wide Web – svetovni splet, storitev interneta
XML Namespaces – naslovni prostor, ki se uporablja v standardu XML
XML Schemas – predpis za definiranje strukture dokumentov po standardu XML
Zero-level inventories – poslovanje brez vmesnega skladiščenja

