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Uvod 
 
Elektronsko poslovanje postaja po vsem svetu vse bolj uveljavljen način poslovanja podjetij.  
Uveljavljanje informacijske tehnologije ter uvajanje elektronskega poslovanja omogoča 
podjetjem in celotnemu gospodarstvu zmanjšanje stroškov poslovanja, pridobivanje novih 
virov dohodkov in izboljšanje odzivnega časa pri izvajanju poslovnih procesov. Zato sem se 
tudi v svojem diplomskem delu odločil predstaviti elektronsko poslovanje podjetja. Izbral sem 
podjetje Alpina d.d., ki je znan slovenski izvoznik obutve po celem svetu. V podjetju so se že 
zgodaj zavedali prednosti dobrega informacijskega sistema. Če so računalniki v preteklosti 
služili predvsem kot orodje za obdelavo podatkov za potrebe odločanja, so z razvojem 
tehnologije in svetovnega omrežja postali predvsem komunikacijsko orodje. Razvoj ni vplival 
samo na poslovanje podjetij, ampak na družbo kot celoto. Živimo namreč na prehodu iz 
industrijske v informacijsko družbo, kjer imata ključno vlogo znanje in informacijska 
tehnologija.  
 
V prvem delu diplomskega dela tako predstavim oblike elektronskega poslovanja, razvoj 
elektronskega poslovanja ter njegove prednosti in slabosti. Osredotočil sem se predvsem na 
medpodjetniško poslovanje in sam zgodovinski razvoj od prvih oblik računalniške izmenjave 
podatkov do sodobnega poslovanja prek interneta. Če so podjetja na začetku uporabljala 
internet predvsem za predstavitev na svetovnem medmrežju, ga sedaj uporabljajo za skoraj 
ves poslovni proces od nabave materialov, proizvodnje, do končne prodaje izdelkov. Zaradi 
hitrega povečevanja števila posameznikov z dostopom do interneta posvečajo podjetja večjo 
pozornost tudi prodaji končnim potrošnikom preko interneta. Za zaključek prvega dela sem 
predstavil še prednosti in slabosti interneta, število internetnih uporabnikov, prihodnost 
interneta in stanje spletnih trgovin v Sloveniji. 
 
V drugem delu predstavim sam razvoj podjetja, dejavnost, s katero se ukvarja, finančno 
poročilo za preteklo leto. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo in prodajo obutve. Predstavil sem 
tudi značilnosti obutvene panoge v svetu, zahodni Evropi in stanje obutvene industrije pri nas. 
Obutev kot proizvod ima določene specifičnosti, zaradi katerih nima najboljše perspektive za 
prodajo preko interneta. Vzrok za to je v kompleksnosti prileganja obutve nogi. Podobno kot 
pri prstnih odtisih, tudi pri nogi ne bomo našli dveh ljudi s popolnoma enako obliko noge. 
Tehnologija izdelave obutve po meri bo morda v prihodnosti rešila ta problem, vendar se 
trenutno nahaja šele v fazi preizkušanja, ko še ne moremo z gotovostjo napovedati uspešnosti 
rešitve problema. Podjetje Alpina je že dolgo časa prisotno na svetovnem spletu. Na  spletnih 
straneh ponuja tudi nakup obutve, vendar so spletne strani namenjene bolj predstavitvi 
artiklov in podjetja kot sami prodaji. Predstavil sem tudi informacijski sistem podjetja, kakšno 
programsko in strojno opremo ima, kako je z varovanjem podatkov in kako je organizirana 
služba za informatiko. 
 
Tretji del predstavlja bistvo mojega diplomskega dela. Tukaj predstavim elektronsko 
poslovanje v podjetju od nabave materiala, proizvodnje, do prodaje. V podjetju veliko vlagajo 
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v razvoj elektronskega poslovanja. Pri razvoju sistema elektronskega poslovanja so se 
osredotočili predvsem na medpodjetniško poslovanje s svojimi dobavitelji in kupci. Ker je 
Alpina proizvodno podjetje, je zelo pomembno, da ima dober pregled nad zalogo materialov 
in dobro plansko službo, da lahko pravočasno naroča potrebne materiale za proizvodnjo. 
Organizacija proizvodnje pa je odvisna od količine in razporeda naročil in nenazadnje od 
dobro oblikovane kolekcije proizvodov. Za področje prodaje obutve sem predstavil celotno 
pot prenosa elektronskih podatkov od prodajnega referenta do prevzema blaga s strani 
poslovodje trgovine.  

 
1 Elektronsko poslovanje 
 
Elektronsko poslovanje (electronic business, e-business) se nanaša na izvajanje poslovnih 
transakcij, na upravljanje odnosov s strankami in na komuniciranje tako znotraj podjetja kot 
med podjetji, kupci in javno upravo. Izvaja se lahko prek zasebnih ali javnih omrežij. 
 
Najpomembnejši področji elektronskega poslovanja sta poslovanje med podjetji (business to 
business – B2B ali medpodjetniško poslovanje) ter poslovanje med podjetji in končnimi kupci 
(business to consumer – B2C). 
 
Pri poslovanju med podjetji ali medpodjetniškem poslovanju lahko govorimo o poslovnih 
odnosih med podjetji v vlogah kupcev in podjetji v vlogah prodajalcev. Pri tem gre za 
naročanje izdelkov ali storitev po elektronski poti ter za opravljanje plačilnih transakcij. Pri 
maksimalnem izkoriščanju tovrstne tehnologije so potrebne nove strategije in nova poslovna 
miselnost. Učinkovita integracija internetnih tehnologij v poslovne procese je eden 
najpomembnejših izzivov, s katerimi se danes soočajo podjetja in njihovi managerji.  Korist 
nam lahko prinese le spremenjen način dela, ne pa tehnologija sama. Pri uvajanju 
elektronskega poslovanja običajno nastopijo težave, ki pa največkrat niso tehnološke, temveč 
organizacijske narave. Vse poslovne procese je potrebno prilagoditi novim tehnologijam, da 
se izkoristijo vse prednosti, ki jih le-te ponujajo. Pri tem je poleg investiranja v tehnologijo 
zelo pomemben dejavnik tudi investiranje v izobraževanje kadrov (Skrt,  2002, str. 57). 
 
Elektronsko poslovanje je obstajalo še preden se je pojavil internet. Te oblike elektronskega 
poslovanja še vedno obstajajo. Eno od prvih oblik elektronskega poslovanja med podjetji 
predstavlja računalniška izmenjava podatkov (RIP). RIP je predhodnik elektronskega 
poslovanja prek interneta. RIP so najpogosteje uporabljali za izmenjavo podatkov med 
uporabniki, ki so bili neposredno povezani prek zasebnega omrežja.  
 
Elektronsko trgovanje (e-commerce) je ožji pojem in se nanaša samo na nabavo ali prodajo 
izdelkov/storitev prek interneta. V praksi ta termin pogosto zamenjujejo s terminom 
elektronsko poslovanje. Elektronsko trgovanje se deli na elektronsko nabavo (e-procurement) 
in elektronsko prodajo (e-commerce). Elektronsko trgovanje omogoča izvajanje transakcij, ki 
vključujejo izmenjavo dobrin in storitev med dvema ali več partnerji z uporabo elektronskih 
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sredstev. Sloni na elektronskem procesiranju in prenosu podatkov, ki so lahko besedilo, zvok, 
video, ali pa poljubna kombinacija prej naštetih (Toplišek, 1998, str. 15). 
 
Razvoj elektronskega trgovanja je tesno povezan z razvojem internetnega omrežja. Ko je 
postalo internetno omrežje dostopno tudi najmanjšim domačim podjetjem, se je pričela 
eksponentna rast elektronskega poslovanja. Podjetja in organizacije so začele uporabljati 
elektronska sredstva za oglaševanje in trženje izdelkov in storitev na globalnem nivoju. Po 
začetnih varnostnih problemih, predvsem pri varovanju prenosa podatkov o kreditnih 
karticah, ki so še vedno najpogostejše sredstvo za plačilo nakupa prek interneta, se je z 
razvojem ustreznih varnostnih protokolov in standardov pričelo množično nakupovanje prek 
interneta. Proizvajalci in trgovci na drobno v oddaljenih deželah prek interneta ponujajo svoje 
izdelke in storitve skupaj z informacijami o lastnostih posameznih izdelkov, njihovih 
prednostih, cenah, proizvodnih in dobavnih rokih ter prodajnih pogojih. Te informacije pa 
omogočajo kupcu, da naroči želeno blago ali storitev pri najugodnejšem ponudniku. 
 
1.1 Začetki elektronskega poslovanja med podjetji 

Začetki elektronskega poslovanja med podjetji (B2B) segajo slaba štiri desetletja nazaj, ko so 
začeli uporabljati prve sisteme RIP. Z velikimi vlaganji v informacijsko tehnologijo so 
podjetja dosegla visoko stopnjo avtomatizacije internega poslovanja. Računalniki so v 
preteklost služili predvsem kot orodje za obdelavo informacij za potrebe odločanja, 
komunikacija s poslovnim okoljem pa je še vedno temeljila na klasičnih načinih 
sporazumevanja. Tako so blago naročali prek informacijskega sistema, račune pa so tiskali in 
pošiljali z navadno pošto. Ker so prejeto dokumentacijo prejemniki ročno vnašali v svoj 
informacijski sistem, je obstajala velika verjetnost, da se zgodi napaka pri tipkanju in da se 
dokumenti napačno zavedejo. Zaradi pošiljanja dokumentov s klasično pošto je obstajala tudi 
nevarnost, da se dokumenti izgubijo ali da se med prevozom poškodujejo (Skrt, 2002, str. 56). 
 
Ker se je največji del komunikacije odvijal neposredno med računalniškimi sistemi poslovnih 
partnerjev, so morali ti sistemi uporabljati iste komunikacijske protokole in isto hitrost 
prenosa podatkov, imeti so morali združljivo strojno opremo in prosto telefonsko linijo v 
trenutku potrebe po komunikaciji. Ker so bile za vzpostavitev izmenjave podatkov prek 
zasebnih omrežij potrebne velike finančne naložbe in primerno usposobljen kader, je bilo 
elektronsko poslovanje nedosegljivo za številna mala in srednje velika podjetja. Če temu 
dodamo še zelo zahtevno in dolgotrajno uvajanje, pomanjkanje prožnosti v poslovnem okolju 
in visoke stroške vzdrževanja, je več kot jasno, zakaj RIP kljub številnim prednostim 
(povečana storilnost znotraj podjetja, zmanjšanje stroškov papirne dokumentacije, nižji 
nabavni stroški, hitrejša dostava dokumentov, boljše upravljanje z zalogami) ni nikoli 
doživela množične uporabe. Manjšim podjetjem je postalo elektronsko poslovanje dostopno 
šele s prihodom interneta, ki je povzročil pravi razcvet in eksponentno rast elektronskega 
poslovanja. Razvoj tehnologije je povezal računalnike v globalno omrežje in jim dodal 
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multimedijske funkcije (audio in video). Tako so postali računalniki tudi komunikacijsko 
orodje. 
 
Podjetja vseh velikosti lahko sedaj med seboj komunicirajo elektronsko, in sicer preko 
javnega omrežja (internet), preko omrežij, namenjenih samo podjetjem (intranet), oziroma 
omrežij, namenjenim podjetjem in njihovim poslovnim partnerjem (ekstranet), ter preko 
privatnih omrežij. 
 
Glede na partnerje, ki sodelujejo v tržni transakciji, lahko definiramo štiri osnovne kategorije 
uporabe elektronskega poslovanja: 
• sodelovanje med organizacijami, ki se nanaša na transakcije med dvema podjetjema; 
• razmerje proizvajalcev in potrošnikov, ki se kaže v velikem številu tržnih transakcij preko 

interneta; 
• sodelovanje organizacij in javne uprave; 
• interakcija med javno upravo in državljani. 
 
1.2 Prednosti in slabosti elektronskega poslovanja med podjetji 

Razloge za hitro rast elektronskega poslovanja med podjetji gre iskati v številnih prednostih, 
ki jih tovrstna oblika poslovanja prinaša podjetjem, in v vse večjem prenosu elektronskega 
poslovanja med podjetji v internet. Med poglavitne prednosti sodijo predvsem nižji 
transakcijski in administrativni stroški, hitrost opravljanja transakcij, avtomatizacija različnih 
poslovnih procesov, možnost hitrejšega prilagajanja spremembam na trgu in možnost dostopa 
do globalnega trga, nove tržne priložnosti, ki se z uvedbo elektronskega poslovanja med 
podjetji odpirajo podjetjem, učinkovitejše poprodajne storitve. Z uporabo sodobnih tehnologij 
lahko podjetja tudi bolje optimirajo zaloge, spremljajo njihovo stanje, oblikujejo učinkovit 
sistem naročanja ter sledijo izdelkom na njihovi distribucijski poti. 
 
Elektronsko poslovanje, ki poteka skozi odprta omrežja, zahteva učinkovite mehanizme, ki 
zagotavljajo zasebnost in varnost. Raziskave kažejo, da so v podjetjih najbolj zaskrbljeni 
glede varnosti finančnih podatkov in zasebnosti transakcij. Opazno je tudi pomanjkanje 
zaupanja kupcev do elektronskih transakcij. Pogosto se pri elektronskem poslovanju omenja 
problem znanja, ki se nanaša na pomanjkanje usposobljenih in izobraženih kadrov. 
Udeležence elektronskega poslovanja med podjetji skrbijo tudi težave, povezane s pravno 
obveznostjo in pogodbami. 
 
Eno najhitreje rastočih področij elektronskega poslovanja med podjetji so e-tržnice, ki so 
namenjene trgovanju med potencialnimi kupci in prodajalci skozi celoten cikel izvajanja 
poslovnih procesov. E-tržnice so idealno mesto za trgovsko menjavo, saj zbližujejo 
dobavitelje, prodajalce in kupce s podobnim poslovnim interesom. Na e-tržnicah lahko 
podjetja tudi sklepajo pogodbe, izvajajo plačilne transakcije, uporabljajo finančne, logistične 
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in zavarovalniške storitve. Vse transakcije se odvijajo prek interneta in omogočajo izvajanje 
poslovanja v »enem koraku« (One Step Business). Zaradi razmeroma velike vrednosti 
posameznega naročila, kot tudi zaradi možnosti enostavnega povezovanja kupcev in 
prodajalcev (ustvarjanje trga), so e-tržnice nosilci rasti celotnega elektronskega poslovanja 
med podjetji. 
 
1.3 Širitev rabe interneta pri poslovanju podjetja 

V začetnem obdobju uporabe interneta v komercialne namene so podjetja najprej uporabljala 
internet za predstavitve svojih prodajnih programov. S časom se je uporaba vse bolj širila tudi 
na ostala področja poslovanja. Na sliki 1 je predstavljena širitev rabe interneta. 
 
Slika 1: Širitev rabe interneta 
 

 
 
Vir: Remenyi, 2000,  str. 17. 
 
Elektronsko poslovanje je širši pojem kot e-trgovina. Podjetja vse bolj uporabljajo internet 
tudi na ostalih področjih poslovanja – od tržnih raziskav do izvedbe plačil. Celotno 
poslovanje podjetja verjetno ne bo nikoli popolnoma digitalizirano, vendar je pričakovati 
večanje deleža elektronskega poslovanja. Obseg vrednosti elektronskega poslovanja ni 
direktno merljiv. Digitalizacija poslovanja pa je osnova za prenos digitalnih podatkov preko 
interneta.  
 
1.4 Obseg interneta 

Internet predstavlja danes množica računalnikov in različnih povezav med njimi. Nekateri viri 
ocenjujejo, da bo konec leta 2005 po celem svetu že milijarda internetnih uporabnikov. Če 
gledamo internet s tržnega vidika, je število uporabnikov najpomembnejši kriterij za oceno 
obsega interneta. Vprašanje, ki se zastavi samo po sebi, je, kolikšna bo prodaja po internetu 

Celotno poslovanje 

E-poslovanje 

E-trgovina (prodaja/nabava) 

E-predstavitev podjetja 
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leta 2005, če se že sedaj, pri blizu pol milijarde uporabnikov po vsem svetu, proda letno za 
več kot 20 milijard dolarjev blaga in storitev (Skrivnosti elektronskega poslovanja, 2002). 
 
Vendar se ocene o številu uporabnikov iz različnih virov med seboj precej razlikujejo. 
Razlogi za to so predvsem v naslednjem: 
• število uporabnikov naglo narašča, čeprav se v informacijsko razvitih državah že 

stabilizira; 
• ni enotnega kriterija, kako pogosto naj bi neka oseba uporabljala internet, da bi jo lahko 

šteli kot uporabnika interneta; 
• metodološka neusklajenost raziskav v različnih državah. 
 
Pričakovati je, da bo internet kot medij v prihodnosti povečeval svoj delež glede časa, ki mu 
ga namenijo potrošniki. Vendar bo v prihodnosti vedno težje ločevanje interneta od ostalih 
medijev, kot so na primer internetne verzije časopisov, video na zahtevo, glasba na internetu. 
 
1.5 Prednosti in slabosti interneta 

Internet moramo z vidika podjetja obravnavati kot orodje za komuniciranje in izvajanje 
poslovnega procesa. Internet omogoča učinkovitejše izvajanje procesa komuniciranja (širši 
pas pretoka informacij in avtomatizacijo tega procesa). Uspešno komuniciranje podjetja s 
poslovnimi partnerji in potrošniki je ključno za uspešnost podjetja. Da bi bilo komuniciranje 
tudi uspešno, je potrebno zagotoviti ustrezno urejenost in vsebino informacij: 
• urejenost: samo integriran informacijski sistem znotraj podjetja je lahko osnova  za 

integracijo navzven. 
• vsebina: integracija mora izhajati iz tržne usmerjenosti podjetja do potrošnikov in 

poslovnih partnerjev. 
 
Žal je beseda internet tudi sinonim za ogromno količino kaotično urejenih podatkov, zato je 
pri uporabi potrebna velika kritičnost. Pri mnogih podatkih je težko ločiti zrno od plevela. 
Prednost uporabe interneta kot vira je zlasti ažurnost, vendar dostop do kvalitetnih informacij 
tudi na internetu ni zastonj. 
 
Ob pojmu elektronskega poslovanja najprej pomislimo na e-nakupovanje, ki nam je vsem 
najbližje. 75 % poslov e-trgovine v Evropi opravijo trenutno podjetja iz ZDA. Večina 
trgovine na internetu se izvede na lokalnem nivoju. Po uradnih podatkih je leta 1999 v ZDA 
obseg e-trgovine znašal 0,65 % vse prodaje na drobno (Remenyi, 2000, str. 12). 
 
Velik problem pri e-trgovanju trenutno predstavlja distribucija. V Veliki Britaniji naj bi po 
nekaterih ocenah decembra leta 1999 zaradi distribucije spodletelo 47 % božičnih nakupov 
preko interneta. Lahko si je predstavljati (ne)zadovoljstvo kupca, ki prejme božično jelko po 
Svetih treh kraljih (Remenyi, 2000, str. 12). 
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1.6 Prihodnost interneta 

Še pred časom so mnogi napovedovali svetovni uspeh nakupovanju preko interneta. V ZDA se 
je v lanskih devetih mesecih obseg internetne prodaje povečal za spodbudnih 30 % in je znašal 
kar 30 milijard dolarjev, do konca lanskega leta je bilo po napovedih porabljenih dobrih 38,2 
milijarde dolarjev. In če je letna rast internetne prodaje v ZDA dobrih 48 %, je v Evropi kar 
75 %, v Sloveniji pa naj bi bila letna rast internetne prodaje okoli 40 % (Bartolini, februar 
2003, str. 60).   
 
Izdelki, ki se trenutno najbolje prodajajo preko interneta, so: 
• računalniški programi, 
• računalniki, 
• glasba na zgoščenkah, 
• knjige. 
 
Dobro perspektivo za prodajo imajo izdelki, ki jih je možno digitalizirati, na primer: 
• bančne, zavarovalniške in borzne storitve; 
• rezervacije letalskih vozovnic, hotelskih sob, karte za prireditve; 
• glasba in video posnetki – odvisno od omejitev pri hitrosti prenosa podatkov. 
 
Internet omogoča ustvarjanje dobička predvsem naslednjim skupinam podjetij: 
• telekomunikacijskim podjetjem, 
• ponudnikom dostopa do interneta, 
• izdelovalcem in prodajalcem programskih in organizacijskih rešitev, 
• iskalnikom informacij (Yahoo), 
• maloštevilnim investitorjem v nekaj specifičnih poslih. 
 
Internetno nakupovanje pomeni le dobrega 1,5 % vseh nakupov končnih kupcev. Analitiki 
napovedujejo, da bo tudi leta 2010 le kakih 7-10 % izdelkov končne potrošnje nabavljenih na 
ta način. Za večje premike bo potrebno počakati na zamenjavo generacij in s tem miselnosti 
potrošnikov (Remenyi, 2000, str. 15). 
 
Na resen razmah prodaje končnim potrošnikom preko interneta bo potrebno torej še počakati, 
drugačna pa je slika na področju prodaje med podjetji. V prid napovedani rasti prodaje med 
podjetji govori tudi dejstvo, da ima vsaka prodaja končnemu potrošniku v ozadju več 
transakcij med podjetji. Elektronsko poslovanje po internetu med podjetji naj bi po ameriški 
napovedi letošnje leto znašalo neverjetnih 2800 milijard dolarjev (Bartolini, februar 2003, str. 
60). 
 
Evropska smernica (97/7/EC), ki je doslej uravnavala prodajo po internetu, je zahtevala 
varstvo potrošnikov pri trgovanju na daljavo, obveznost informiranja potrošnika, pravico 
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potrošnika do odstopa od pogodbe, varstvo pri plačilu s plačilno kartico in obveznost opraviti 
naročilo v največ 30 dnevih. Nova smernica (2000/31/EC) zagotavlja varstvo vseh 
uporabnikov storitev informacijske družbe, postavlja zahteve po dodatnih informacijah, 
informacije, ki se nanašajo na samo sklenitev pogodbe in splošne pogoje, zahteva sredstva 
za identifikacijo in odpravljanje napak vnosa in potrditev naročila z e-sredstvi brez 
nepotrebnega odlašanja. Poostrena je odgovornost ponudnikov storitev informacijske 
družbe, izboljšano varstvo zasebnosti in osebnih podatkov in uveljavljen večji nadzor 
upoštevanja pravil v internetu (Bartolini, marec 2003, str. 65). 
 
1.7 Spletne trgovine v Sloveniji 

V Sloveniji je bilo lansko leto, torej leta 2002, leto velikega preboja e-nakupovanja. Od 
lanskih 570.000 mesečnih uporabnikov interneta jih je 120.000 nakupovalo prek interneta 
vsaj enkrat v dvanajstih mesecih. Preboj e-nakupovanja je bil pomemben tudi zato, ker se je 
povprečna vrednost »online« nakupa  povečala s 44.000 tolarjev v letu 2001 na 66.000 
tolarjev v letu 2002 (Bartolini, marec 2003, str. 64). 
 
Pri nas predstavlja velik problem za postavitev spletne trgovine majhnost trga in s tem malo 
potencialnih nakupovalcev in trgovcev. Sam vložek oziroma stroški postavitve spletne 
trgovine pa se bistveno ne razlikujejo, če gre za 300 milijonov ali 300 tisoč nakupovalcev. 
Zato je v slovenskem delu spleta tako malo spletnih trgovin, ki bi bile primerljive s tujimi. 
Podjetja pri nas na spletnih straneh ne ponujajo svojih artiklov po občutno nižjih cenah, kot je 
primer v tujini. Cene so podobne tistim v klasičnih trgovinah. 
 
V obdobju uvajanja internetnega poslovanja v Sloveniji je vsako podjetje hotelo imeti svojo 
spletno stran. Nekaj časa je namreč veljalo, da če podjetje nima svojih spletnih strani, 
dejansko ne obstaja. Zato so bile spletne trgovine, ne samo pri nas, velikokrat bolj podobne 
promocijskim stranem, kot pa ponujale prave možnosti cenejšega, hitrejšega in udobnejšega 
nakupovanja.  
 
Podjetja so se odločala za prodajo preko spletnih strani na podlagi napovedi o naraščanju 
števila uporabnikov interneta in predvsem na podlagi podatkov o širjenju interneta med 
potencialnimi kupci. Odločitve na tej podlagi so bile pogostokrat premalo, da bi spletna 
trgovina uspela. Pogosto so ustvarjalci spletne trgovine računali tudi na ciljno geografsko 
območje, a tam, kjer še do pred kratkim ni bilo »pravih« trgovin, zdaj v neposredni bližini 
rastejo veliki trgovski centri. Veliki trgovski centri s svojo ugodno in pestro ponudbo tako 
predstavljajo močno konkurenco prodaji preko spletnih strani. Veliko podjetij tudi ni znalo 
presoditi, kateri izdelki so sploh primerni za prodajo preko interneta. 
  
Vsa vprašanja pred odločitvijo o spletni trgovini zapletejo še nujno potrebna zahteva po 
spremembah poslovnih procesov in distribucijskih poti ter predvsem stroški vpeljave takšne 
spletne trgovine: stroški načrtovanja, programske in strojne opreme, vzdrževanja in 
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nadgradnje, sprememb poslovnih procesov in distribucije ter predvsem stroški promocije. 
Stroški promocije so izrednega pomena, predvsem stroški spletne promocije. Usmerjanje na 
spletno stran trgovine prek oglasnih pasic na drugih straneh je lahko uspešno, lahko pa tudi 
varljivo in s tem je uspeh takšne spletne trgovine ogrožen. 
 
Za oblikovanje in vzdrževanje spletnih strani podjetja so potrebna specifična znanja, ki jih 
ponavadi podjetja nimajo, zato največkrat najamejo zunanjega izvajalca. Uspešnost spletnih 
strani se meri po številu obiskov. V primeru, da najamemo zunanjega izvajalca za izdelavo, 
oglaševanje in promocijo spletnih strani, moramo računati tudi z dejstvom, da lahko le-ta tudi 
priredi rezultate obiskanosti naše strani, na primer na naslednje načine:  
• priredi program tako, da le-ta šteje število poslanih elementov spletne strani namesto 

dejanskega števila obiskov; 
• lahko uporabi poseben program, imenovan »robot«, ki bo poljubno dolgo obiskoval našo 

spletno stran in tako priredil rezultate; 
• lahko pa tudi direktno popravi arhivske datoteke. 
 
Remenyi (2000, str. 176) definira obisk na spletni strani takole: uporabnik se mora na spletni 
strani zadržati najmanj 7 minut in mora biti pri tem aktiven, torej mora zahtevati ali 
posredovati določene informacije. 
 
Hitrost dostopa uporabnikov je na prvi pogled sicer tehnična kategorija, vendar menim, da so 
ti podatki pomembni tudi s trženjskega vidika. Hitrost nalaganja strani je obratno sorazmerna 
s količino podatkov, ki jih je potrebno prenesti na računalnik uporabnika. Zato je potrebno pri 
oblikovanju spletnih strani izbrati primeren kompromis med bogastvom strani in hitrostjo 
dostopa, s katero razpolaga povprečen uporabnik. Pri tem je potrebno vedeti tudi to, da je 
hitrost dostopa omejena tudi s propustnostjo internetnega okolja (hitrost strežnikov in 
povezav med njimi na lokalnem, mednarodnem in medcelinskem nivoju). 

 
2 Predstavitev podjetja Alpina, d.d. 
 
2.1 Razvoj podjetja 

Tradicija izdelave čevljev na Žirovskem sega zelo daleč v zgodovino. Prva omemba čevljarja 
na Žirovskem je že iz začetka 16. stoletja. Žirovska čevljarska tradicija se je glede na mestno, 
kjer so bili čevljarji hitro organizirani v cehe, razvila iz samostojne podeželske obrti. Ob 
koncu 19. in v začetku 20. stoletja so se že pričele pojavljati prve delavnice, čevljarska obrt v 
zasebni lasti in pa tudi čevljarsko gospodarske zadruge. Značilnost obdobja pred drugo 
svetovno vojno za čevljarstvo v Žireh je združevanje obrtnikov, podjetnikov in vse večji 
pomen zadrug. Podoben trend se je nadaljeval tudi po vojni, saj so obrtniki videli možnost 
obstoja le, če bodo delovali s skupnimi močmi. Združeni so prešli v državni sektor in 
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15. avgusta 1948 svečano odprli gospodarsko podjetje z imenom Tovarna športnih čevljev 
Žiri. Ta dan se navaja tudi kot uradna ustanovitev današnjega podjetja Alpina, d.d. 
 
Razvoj znanosti in tehnologije je pustil velik pečat tudi v čevljarski industriji in je bistveno 
vplival tudi na razvoj Alpine. Širitev in razvoj podjetja sta najbolj vidna v številu zaposlenih, 
ki je naraslo z 281 zaposlenih leta 1947 do približno 1300 leta 1998 ter v številu izdelanih 
čevljev. Največja proizvodnja je bila sicer leta 1986, ko je bilo izdelanih 2.359.000 parov 
obutve, vendar je bilo zaposlenih približno 2.000 delavcev. Ob ustanovitvi podjetja pred nekaj 
več kot petdesetimi leti je skoraj vsa proizvodnja tekla ročno, poleg tega pa je bil tudi izbor 
obutve zelo majhen (Naglič, 1997, str. 77). Značilnost današnje proizvodnje pa je prav v 
veliki raznovrstnosti obutve. Danes 1115 zaposlenih letno proizvede približno 1,5 milijonov 
parov modne in športne obutve. Večji del proizvodnje se proda v tujino pod lastno blagovno 
znamko (O podjetju Alpina, d.d., Žiri, 2003). Konec junija 2003 je bilo v podjetju zaposlenih 
1060 delavcev (Interni podatek podjetja). 
 
Veliko prelomnico je za podjetje predstavljalo leto 1995, ko se je preoblikovalo iz družbenega 
podjetja v delniško družbo, katere večinski lastniki so postali zaposleni in bivši zaposleni. 
Njihov kapitalski delež v podjetju je konec leta 2001 znašal 44 %. Zunanji lastniki podjetja 
so: Evropska banka za obnovo in razvoj (16 %), Kapitalska družba (12 %), Maksima 1 
(10 %),  Slovenska odškodninska družba (10 %), Državna založba Slovenije (7 %) in ostali 
lastniki (1 %) (Lastništvo, 2003). 
 
Slika 2: Lastniška struktura Alpine, d.d., Žiri, na dan 31.12.2001 

Notranji lastniki

EBRD

KAD

Maksima 1

SOD

DZS, d.d.

Ostali

Vir: Lastništvo, 2003 
 
2.2 Dejavnost podjetja  

Osnovna dejavnost delniške družbe Alpina je proizvodnja in prodaja obutve. Organizacijsko 
podjetje sestavljajo: 
• tehnični sektor, 
• komercialni sektor, 



 - 11 -  

• splošno kadrovski sektor, 
• finančno računovodski sektor. 
 
Tehnični sektor je zadolžen za razvoj, pripravo, organizacijo in izvedbo celotne proizvodnje 
doma in v tujini. Komercialni sektor se deli na nabavo in tri profitne enote: športni program, 
modni program, maloprodajna mreža. Športni program obsega obutev za smučarski tek, 
smučarske čevlje in planinsko obutev. Program modne obutve je sestavljen iz programa 
lepljene obutve in programa brizgane obutve. V svetu je Alpina bolj poznana po športnem 
programu, v zadnjih letih pa se močno povečuje tudi količina prodane modne obutve. 
Najpomembnejši delež med športno obutvijo ima tekaška obutev, saj ima podjetje kar 30 % 
svetovni tržni delež. 
 
Proizvodni program tako sestavljajo smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh, planinski čevlji 
in modni čevlji. Dve tretjini celotne proizvodnje predstavljata ženska in moška modna obutev, 
preostalo tretjino proizvodnje pa predstavlja športna obutev. Podjetje prodaja lastno obutev in 
obutev iz dokupa. Ima lastno maloprodajno mrežo na slovenskem trgu in na trgih bivše 
Jugoslavije. Trenutno ima v Sloveniji 35 lastnih in 14 pogodbenih prodajaln, na Hrvaškem 30 
prodajaln in v Bosni in Hercegovini 9 prodajaln. Poleg tega ima tudi več franšiznih prodajaln 
v Bolgariji in na Madžarskem. Podjetje je uspešno tudi pri izvozu svoje obutve na zahtevne 
zahodne trge, najpomembnejše uvoznice Alpinine obutve so Norveška, ZDA, Italija, Kanada, 
Japonska, Švedska, Nemčija, Francija in Belgija. 
 
Danes ima podjetje v svetu uveljavljeno blagovno znamko Alpina in je pomemben slovenski 
izvoznik, saj na tuje trge proda več kot 65 % lastne proizvodnje (O podjetju Alpina, d.d., Žiri, 
2003). Pogoj, da lahko podjetje dosega vse to, pa je nenehno vlaganje v razvoj lastnih 
proizvodov in lastnih kadrov. 
 
Z uvedbo in izpopolnjevanjem elektronskega poslovanja v delovni proces poslovanja podjetja 
si bo podjetje še bolj utrdilo ugled in s tem omogočilo sposobnost konkurenčnega nastopanja 
na skupnem evropskem in svetovnem trgu. Temu ustrezna je tudi vizija podjetja, zapisana v 
Strategiji razvoja proizvodnih in prodajnih programov Alpine za obdobje 2000 - 2005, ki 
pravi: »Alpina smo razvojno usmerjena družba za proizvodnjo in prodajo obutve.« V 
strategijo je vodstvo podjetja zapisalo tudi poslanstvo, smotre in cilje podjetja (Strategija 
razvoja proizvodnih in prodajnih programov Alpine za obdobje 2000-2005, 2000): 
• biti največji slovenski proizvajalec in prodajalec obutve na drobno; 
• postati mednarodno priznano in spoštovano podjetje z uveljavljeno blagovno znamko; 
• postati proizvodna in distribucijska zveza med bivšo Jugoslavijo ter zahodno in srednjo 

Evropo; 
• imeti osrednjo vlogo pri prestrukturiranju slovenske obutvene industrije; 
• biti vodilen v panogi, tako v proizvodnji kot pri uvajanju novih tehnik prodaje in v 

prizadevanju za višjo učinkovitost (kakovost, dobiček). 
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2.3 Finančno poročilo za leto 2002 

Alpina je zaključila leto 2002 uspešno. Podjetje je doseglo načrtovano raven prihodkov iz 
prodaje (11 milijard tolarjev) in so v primerjavi z letom prej realno narasli za 4 %. Povečal se 
je tudi delež izvoza v celotni prodaji podjetja, in sicer s 66 % leta 2001 na 70 %. Doseženi 
prihodki so zadoščali za zaključek leta z dobičkom v višini 283 milijonov tolarjev, ki se je 
tako v primerjavi z letom 2001 realno povišal za 73 %. Stopnja rasti čistega dobička je 
presegla povprečno stopnjo rasti v obdobju zadnjih treh let za 23 %. Bilančna vsota podjetja 
je zadnji dan leta 2002 znašala 9,2 milijarde tolarjev in se je v primerjavi z letom prej 
povečala za 6 %. Med posebej pozitivno izstopajočimi kazalci v letu 2002 je donosnost 
kapitala, ki se je povzpela z 2,98 % leta 2001 na 5,77 % v letu 2002. Podobno rast je izkazala 
tudi donosnost na vložena sredstva.  
 
Dodana vrednost na zaposlenega je v preteklih štirih letih rasla s povprečno letno stopnjo rasti 
5,9 %, v letu 2002 pa te rasti ni dosegla in je znašala le 2,8 %. Razloge lahko najdemo v 
relativno nizkem povečanju vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje in 
relativno visokem številu zaposlenih (vrednost zalog je v letu 2001 znašala 283 milijonov 
tolarjev, v letu 2002 pa le 54 milijonov tolarjev). Zmanjšanje vrednosti zalog, pa gledano 
samo zase, pomeni, da je podjetje v letu 2002 učinkoviteje upravljalo z zalogami, in 
posledično, da je podjetje potrebovalo manj finančnih sredstev za njihovo financiranje. Tudi 
na podlagi števila proizvedenih parov obutve (porast za 6 % v primerjavi z lanskim letom) 
lahko zaključimo, da je podjetje uspešno zaključilo leto 2002. Sredstva za investicije (418 
milijonov tolarjev) so bila med drugim porabljena tudi za obnovo in odprtje dveh novih 
prodajaln (Debeljak, 2003, str. 4) 
 
2.4 Obutvena panoga 

Glavni svetovni proizvajalec in izvoznik obutve je Kitajska. Večjo proizvodnjo kot prodajo 
imajo le še nekatere azijske države in skupina treh držav v južni Evropi (Italija, Španija in 
Portugalska). Vse ostale regije so pretežni uvozniki obutve. 
 
Proizvodnja obutve v zahodni Evropi se vse bolj specializira. Manjši proizvajalci se 
povezujejo. Specializacija gre v smer zahtevnejše proizvodne tehnologije, uporabe novih 
materialov, znanj in veščin pri oblikovanju ter proizvodnji obutve. Nekdanji proizvajalci 
obutve iz bolj razvitih držav EU se intenzivno preusmerjajo v globalne trgovce. Proizvajalci 
so proizvodno specializirani in izvajajo aktivno razvojno politiko preko skupnih institucij – 
tehnoloških centrov. Sodelujejo z drugimi podjetji v okviru modne industrije. Usmerjajo se v 
tržne segmente, kjer je potrebna hitra odzivnost na zahteve kupcev in kjer sta tehnologija in 
material skladna z ekološkim tipom proizvodnje. Povprečna rast porabe obutve je približno 
3 % letno. 
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Slovenska obutvena industrija po vseh ekonomskih kazalcih nazaduje že od leta 1990. Do leta 
1988 so se podjetja širila, razvijala in dodatno zaposlovala. Osnovni trgi so bile republike 
bivše SFRJ, države bivše Sovjetske zveze in druge vzhodne države. Danes je stanje v 
obutveni industriji v Sloveniji drugačno. Po velikosti proizvodnih obratov in uporabljeni 
tehnologiji ima obutvena industrija pogosto značaj velikoserijske proizvodnje, medtem ko 
deluje na tržnih segmentih, ki so tipični za male obrate. Slabo se odziva na potrebe kupcev. Je 
skoncentrirana v eni sami regiji – na Gorenjskem, kjer so tri največja podjetja s 77 % 
realizacije, 73 % bruto dodane vrednosti, 78 % zaposlenih, 90 % kapitala, 84 % izvoza. Za 
izdelavo para čevlja porabi dvakrat več časa kot konkurenca v EU. Realizacija na zaposlenega 
znaša 25.000 ECU oziroma štirikrat manj kot realizacija na zaposlenega v obutveni industriji 
v EU, bruto dodana vrednost pa je 8.000 ECU oziroma trikrat manj kot v EU (Program 
prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga Evropske 
unije, 1999). 
 
2.5 Specifičnosti obutve 

Osnovni funkciji obutve sta zaščita in estetska funkcija. Noga je organ človeškega telesa. 
Sestavlja jo 27 kosti, sklepi, mišice, kite, krvne žile, živci, nohti in različno debela koža. 
Oblika noge je matematično teže opisljiva kot oblika avtomobila ali letala. Zaradi tega 
standardni CAD programi niso direktno uporabni za modeliranje obutve. Na svetu ne 
obstajata dva človeka, ki bi imela popolnoma enako obliko noge. Pri istem človeku je spočita 
noga manjša od utrujene, zato čevljev ni priporočljivo kupovati v dopoldanskem času. Noga 
se z leti spreminja, pri civiliziranih narodih tudi deformira kot posledica nošenja obutve. 
Obutev se mora nogi čim bolj prilegati, vendar ne sme tiščati – subjektivne tolerance so 
različne za posamezne dele noge. Na splošno so te zahteve pri obutvi bolj zaostrene kot pri 
obleki. Prileganje obutve je včasih tudi umetnost, čeprav bi jo želeli imeti za čisto znanost. 
 
2.6 Izdelava obutve po meri 

Alpina doslej še ni izkoristila vseh možnosti, ki jih ponuja klasična tehnika pri reševanju 
problema prileganja čevlja nogi. Pri izdelavi obutve po meri gre za prihajajočo tehnologijo, na 
katero je potrebno računati in se nanjo pripravljati, vendar bi bila stava samo na to karto 
nevarna. Projekt izdelave obutve po meri je za Alpino dolgoročno morda zanimiv, 
kratkoročno in srednjeročno pa se mora Alpina usmeriti v izboljšanje klasičnega izdelka. Pri 
tem je uporaba sodobnih internetnih komunikacijskih orodij neobhodno potrebna – skladno z 
Juršetovo trditvijo, da je odjemalcem potrebno nameniti osrednjo vlogo tudi v procesu razvoja 
novih izdelkov (Jurše, 2001). 
 
Trenutno poteka v raziskovalno razvojni skupini razvoj treking obutve v treh variantah, kar 
pomeni, da bo imel kupec na razpolago obutev od velikostne številke 38 do 47 in vsako 
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velikostno številko v treh variantah. Prva varianta predstavlja model z manj volumna in je 
primeren za ožja stopala. Druga varianta je najbližje modelu, ki se trenutno prodaja, in je 
malenkost širši od prve variante. Pri tretji različici je volumna največ, zato je primeren za 
širša stopala. 
 
Rast velikostnih številk obutve je sedaj celostna, saj upošteva celo stopalo z vsemi merami. 
To je omogočila moderna tehnologija in računalniška integracija večine postopkov, saj 
izdelava več variant iste številke obutve zahteva še posebej natančno izdelavo kopita. Cilj 
podjetja je doseči tolikšno natančnost pri izdelavi kopita, da bo kopito, izdelano v 
računalniškem programu popolnoma enako tistemu, ki ga naredijo v kopitarni. Tega pa 
trenutna stopnja razvoja računalniške tehnologije v podjetju še ne omogoča, saj je tako 
preciznost mogoče doseči le ob popolni avtomatizaciji procesov izdelave kopit.  
 
Prva naloga pred razvojem treking obutve v več variantah je bila pridobiti čim več podatkov, 
na osnovi katerih bi razvili kopita, ki bi ustrezala čim širšemu krogu kupcev. Te podatke so 
dobili z množičnim optičnim merjenjem stopal. Na podlagi analize rezultatov meritev so 
izdelali kopita za treking obutev v treh variantah. Rezultati testiranja so namreč pokazali, da 
je izbira treh variant najustreznejša.  
 
Ko je bil izdelan sortiment1, so začeli s testiranjem. Izbranim posameznikom je na podlagi 
optičnega merjenja stopal posebej za to izdelan program izpisal ustrezno velikostno številko 
in varianto za levo in desno stopalo. Redki so namreč tisti, ki imajo obe stopali enako široki in 
enako dolgi. Analiza rezultatov je pokazala, da so potrebni še manjši popravki pri posameznih 
velikostnih številkah in variantah, predvsem pa pri računalniškem programu za izbiro le-teh.  
 
Sredi junija leta 2003 so v Mercator centru v Ljubljani začeli s testno prodajo obutve v 
opisanih variantah in z uporabo optičnega merilca. Kupcu v prodajalni z optičnim merilcem 
izmerijo nogo, program izbere ustrezno velikostno številko obutve in varianto, podatki se v 
XML2 obliki pošljejo v podjetje. XML zapis vsebuje ime trgovine, ime stranke in velikostno 
številko ter varianto za vsako nogo posebej. Skladiščnik v podjetju glede na poslane podatke 
zapakira ustrezno obutev in jo pošlje v prodajalno, kjer jo potem prevzame kupec. 
 
Na analizo omenjenega načina prodaje bo potrebno še počakati. Prodaja namreč poteka samo 
v eni prodajalni in še to samo enega modela obutve. Izdelava obutve po meri naj bi imela tudi 
vpliv na prodajo obutve preko interneta. Kupcu obutve v prodajalni z optičnim merilcem 
izmerijo nogo, podatki se nato zapišejo v bazo. Ti podatki bi se lahko ponovno uporabili pri 
naslednjem nakupu, saj bi kupec preko spletnih strani samo izbral želeni model obutve. 
 

                                                 
1 Sortiment: množina blaga  po vrstah in kakovosti; posamezni artikel obutve v vseh velikostnih številkah. 
2 XML: angl. Extensible Markup Language (razširljivi označevalni jezik).  
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2.7 Informacijski sistem podjetja 

V podjetju se več let trudijo vzpostaviti kompleksen informacijski sistem, ki bi bil sposoben 
dinamičnih prilagoditev na nove programske aplikacije in druge zahteve elektronske 
tehnologije. Stanje informacijskega sistema podjetja je odraz dolgoletnega razvoja na podlagi 
specifičnosti poslovanja podjetja in potreb uporabnikov. Celotna infrastruktura je zasnovana 
na modelu centralnega informacijskega sistema z dnevnimi periodičnimi izmenjavami 
podatkov z oddaljenimi lokacijami, kot so trgovine, podjetja v lasti Alpine in poslovni 
partnerji.  
 
2.7.1 Strojna oprema 

 
IBM AS/400 strežnik 
 
Jedro informacijskega sistema v podjetju je zasnovano na sistemu AS/400 podjetja IBM, ki 
velja za stabilno in zanesljivo platformo. Strežnik uporablja operacijski sistem OS/400 
Version 5 Release 1, ki med drugim podpira logične strežnike s tehnologijo LPAR. Ta 
omogoča, da en fizični strežnik razdelimo na do 12 navideznih strežnikov, s čimer lahko na 
preprost način ločimo organizacijske enote. Podjetje IBM je eden od začetnikov na področju 
uporabe računalnikov za potrebe poslovanja. Razpon tehnologije IBM je vse od e-serverjev z 
operacijskimi sistemi OS, AIX, Linux, NT, do rešitev za elektronsko poslovanje, kot je 
družina WebSphere, DB/2, Lotus Domino in druge. 
 
Na strežniku AS/400 teče večina poslovnih aplikacij podjetja. Za delovanje strežnika skrbi 
operater, za aplikacije pa skrbniki posameznih aplikacij. Da lahko uporabnik dostopa do 
posamezne aplikacije, mora imeti uporabniški račun, ki mu ga določi skrbnik, odgovoren za 
posamezni sklop aplikacij. Samo delo pa poteka preko terminalov ali terminalske emulacije 
na posamezni delovni postaji. 
 
V okviru strežnika je namenski sistem za arhiviranje podatkov. Dnevno se na kasete izvajajo 
polne varnostne kopije podatkov.  Kasete se menjajo in prepisujejo; v uporabi so tri dnevne 
kasete, tri tedenske kasete in tri mesečne kasete. Na vsakih šest mesecev se kaseta za stalno 
spravi v protipožarno omaro. 
 
PC strežniki 
 
V računalniškem centru so PC strežniki: strežnik za pošto, strežnik za prenos spletnih strani, 
datotek in uporabljenih datotek v skupni rabi ter strežnik za arhiviranje podatkov. Le-ti 
delujejo na operacijskih sistemih WIN 2000 Professional. Dostop do posameznega strežnika 
ima lahko hkrati največ 10 uporabnikov.  
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Na strežniku za pošto je nameščen Web client, ki omogoča dostop do elektronske pošte tudi 
preko interneta z uporabo spletnega brskalnika. Na datotečnem strežniku so določene mape 
dostopne vsem uporabnikom, nekaj map pa ima dostop omejen z uporabniškim imenom in 
geslom.  
 
Delovne postaje 
 
Tako strojni kot tudi programski del se sproti obnavljata glede na potrebe. Kljub temu je v 
uporabi še vedno nekaj računalnikov z manjšo zmogljivostjo, ki pa se uporabljajo za manj 
zahtevna opravila. Večina računalnikov je tipa Pentium III. ali Celeron, z nameščenim 
operacijskim sistemom Windows 98 ali Windows 2000. Računalniki z manjšo zmogljivostjo 
so nameščeni v proizvodnji, kjer je večinoma potreben samo dostop do AS/400 strežnika in je 
zato poleg operacijskega sistema nameščen samo še Client Access za terminalski dostop. 
 
Velikost RAM-a se uporablja odvisno od zahtevnosti delovnega mesta. Med delovna mesta, 
ki zahtevajo najzmogljivejše procesorje, grafične kartice, RAM in druge komponente, sodi 
CAD-CAM obdelava. Pri teh postajah je še posebno pomembna zmogljiva grafična kartica, 
čim več pomnilnika in po možnosti vsaj dva čim zmogljivejša procesorja. 
 
Omrežja in komunikacije 
 
V podjetju imajo dve omrežji, ki vključujeta približno 120 osebnih računalnikov v omrežju 
Ethernet in 20 terminalov Twinax. Vsaka delovna postaja ima dostop do glavnega računalnika 
IBM AS/400, dostop do interneta pa je omejen na osebne računalnike. Mreža pokriva vse 
nivoje podjetja in omogoča vpogled v bazo glavnega računalnika. Glede na to, da se teži k 
kompleksnemu in dinamičnemu informacijskem sistemu, se terminali Twinax opuščajo. 
Terminali Twinax se trenutno uporabljajo predvsem za potrebe skladiščnega poslovanja in kot 
rezerva v primeru izpada Ethernet omrežja. Nedaleč nazaj sta v podjetju obstajali dve omrežji, 
od katerih se je omrežje TokenRing popolnoma opustilo in prešlo na omrežje Ethernet. 
 
Zunanja povezava v svetovno omrežje je vzpostavljena preko ADSL, ki omogoča prenos 
podatkov s hitrostjo 2 MB/s v podjetje in s hitrostjo 768 MB/s iz podjetja. Trgovinsko 
poslovanje pa se izvaja preko sistema Centrex, ki deluje s pomočjo ISDN linij. 
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Slika 3: Omrežje podjetja Alpina, d.d. 

 
Vir: Interni podatki podjetja. 
 
2.7.2 Programska oprema 

 
Na delovnih postajah imajo v večini primerov operacijski sistem Windows 98, Windows 2000 
ali Windows NT. Pri programski opremi se največ uporabljajo programi iz programskega 
paketa MS Office 2000 (Business in Proffesional), na nekaterih postajah pa še tudi MS Office 
97. Standardno programsko opremo delovne postaje sestavljajo še Client Access za 
terminalski dostop do AS/400, Acrobat Reader za branje pdf dokumentov, Irphan View za 
pregledovanje slik in antivirusni program podjetja Trend Micro. Uporablja se tudi več 
namenskih programov za potrebe šivalnih avtomatov, CAD-CAM modeliranja3 in grafičnega 

                                                 
3 Pri novi kolekciji Alpininih smučarskih čevljev (Challenger za moške ter Lynnea za ženske) so prvič uporabili 
računalniški CAD-CAM postopek modeliranja obutve in izdelave orodij na računalniško vodenih obdelovalnih 
strojih. Zaradi zahtevnih oblik in zapletenih konstrukcijskih rešitev izdelava novih smučarskih čevljev brez 
omenjene tehnologije sploh ne bi bila mogoča. 
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oblikovanja. V podjetju proučujejo možnost prehoda iz Windows okolja na Linux SuSE 
distribucijo in na Open Officce pisarniški paket. 
 
Sodobni trendi zahtevajo, da ima vsak računalnik (z izjemo nekaterih pomembnih strežnikov) 
omogočeno povezavo v internet omrežje. Podjetje uporablja dvojno ADSL linijo, tako da 
imajo vsi uporabniki omogočen nemoten dostop do interneta. Vsi uporabniki interneta 
uporabljajo spletni brskalnik Internet Explorer 5.5 ali novejši, in program za pošto MS 
Outlook ali Outlook Express. 
 
2.7.3 Organizacija službe za informatiko 

 
Služba za informatiko zaposluje skupaj z vodjo 8 strokovnjakov, in sicer:   
• vodjo računalniškega centra, 
• skrbnika strojne opreme, 
• skrbnika plačnega sistema in nabave, 
• vzdrževalca informacijskega sistema maloprodaje, 
• vzdrževalca informacijskega sistema financ in proizvodnje, 
• skrbnika maloprodajne mreže in podpore prodajaln, 
• PC programerja, 
• operaterja glavnega računalnika AS/400. 
 
Večji del aktivnosti službe za informatiko je usmerjen v razvoj (programiranje) in podporo 
uporabnikom. Služba skrbi predvsem za zagotavljanje operativnega delovanja 
informacijskega sistema, preostali čas pa je namenjen za načrtovanje novih projektov. Služba 
ima ustrezna znanja, manjkajo pa ji specialistična znanja, ki jih pokriva z zunanjimi partnerji. 
Tudi politika štipendiranja v podjetju deluje v smeri zagotavljanja bodočih strokovnjakov s 
področja informacijskih tehnologij. 
 
2.7.4 Shranjevanje in zaščita podatkov 

 
Varnost in zaščita podatkov sta danes ključnega pomena za optimalno delovanje 
informacijskih sistemov in baz podatkov. Da preprečimo izgubo podatkov moramo 
pravočasno vzpostaviti sistem varnostnega shranjevanja, ki poskrbi, da se podatki redno 
prepisujejo z diskov na prenosne nosilce. Tako imamo v primeru, da podatke izgubimo v 
produkcijskem okolju, na voljo njihovo kopijo na traku. 
 
Raziskave so pokazale, da je najpogostejši vzrok za izgubo podatkov še vedno človeški 
faktor. Kar 2/3 izgub se zgodi zaradi napačnih operacij v podatkovnih bazah, neprevidnega 
brisanja in podobnih spodrsljajev. Izgube podatkov zaradi virusov in sabotaž predstavljajo 
16 % izgub, medtem ko okvare strojne opreme predstavljajo 17 % izgub. Izguba podatkov nas 
ponavadi stane več, kot sprva ocenimo. Veliki stroški nastanejo že pri obnavljanju podatkov, 
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če so sploh vsi obnovljivi. Stroški nastanejo tudi zaradi motenega poslovnega procesa. Ti so 
ponavadi še veliko večji, saj v današnjem svetu elektronskega poslovanja motnje med 
delovanjem pomenijo neposredno izgubo zaslužka, strank in ugleda. 
  
Da bi preprečili izgubo pomembnih podatkov zaradi zgoraj navedenih razlogov, je potrebno 
izdelati varnostne kopije. Varnostne kopije se izdelujejo tako, da podatke kopiramo na 
izmenljive pomnilniške medije, kot so diski, tračne enote, CD-ji in podobno. Izdelava 
varnostne kopije na posamezni delovni postaji mora biti enostavna in za uporabnika časovno 
nezahtevna. Če je izdelava zahtevna, se je uporabniki izogibajo. V podjetju imajo v ta namen 
strežnik, na katerem se izvaja varnostno arhiviranje vseh pomembnih podatkov s posameznih 
delovnih postaj. Vsaka delovna postaja v omrežju ima enkrat tedensko določen termin, ko se 
podatki samodejno arhivirajo. Tako se zmanjša verjetnost izgube podatkov. Največja izguba 
podatkov, če se je uporabnik držal navodil in tedensko izdeloval varnostno kopijo, je tako en 
teden. Posameznik pa ima možnost tudi samodejno izvesti arhiviranje svojih podatkov, če se 
mu to zdi potrebno. Celotna arhiva s strežnika pa se dodatno shranjuje na magnetne trakove.  
 
Strategija izdelave varnostnih kopij predvideva tudi njihovo shranjevanje v daljših časovnih 
intervalih. Skrbniki sistemov imajo izdelan poseben načrt za izmenično uporabo izmenljivih 
medijev, na katere izdelujejo varnostne kopije. Za izdelavo varnostnih kopij v podjetju 
uporabljajo tako imenovano strategijo »dedek/oče/sin« (glej Tab. 1). Pri tej strategiji od 
ponedeljka do četrtka uporabijo medije, namenjene za vsak posamezni dan. V treh od štirih 
petkov v mesecu naredijo varnostno kopijo na medij, namenjen temu dnevu, četrti petek v 
mesecu pa uporabijo mesečni medij. Tudi na centralnem računalniku, ki že sam zagotavlja 
veliko varnost pred okvaro diskov, se podatki dnevno shranjujejo na trakove (Škorjanc, 
november 2002, str. 96). 
 
Tabela 1: Strategija izdelave varnostnih kopij »dedek/oče/sin« 
 
 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
Teden 1 Medij1 Medij2 Medij3 Medij4 Medij5 
Teden 2 Medij6 Medij7 Medij8 Medij9 Medij10 
Teden 3 Medij11 Medij12 Medij13 Medij14 Medij15 
Teden 4 Medij16 Medij17 Medij18 Medij19 Mesečni medij
 
Vir: Škorjanc, november 2002, str. 96. 
 
Trakovi z varnostnimi kopijami se shranjujejo v posebej za to namenjeno protipožarno omaro. 
Le-ta je zaklenjena, dostop do nje pa imajo le pooblaščene osebe. Dodatna kopija mesečnega 
medija je iz varnostnih razlogov shranjena na drugi lokaciji v podjetju.     
 
Na delovnih postajah v podjetju za zaščito pred virusi uporabljajo antivirusni program 
OfficeScan proizvajalca Trend Micro. Sistem je nameščen na centralnem strežniku, kjer se 



 - 20 -  

zbirajo nove definicije virusov, ki se nato prenesejo na posamezno delovno postajo. Za 
zaščito omrežja pa uporabljajo proxy strežnik, ki deluje kot požarni zid4. 
 
2.8 Podjetje na internetu 

Alpina je na internetu prisotna od leta 1996, ko je mešano podjetje Alpina-Sports iz ZDA 
postavilo svojo spletno stran s predstavitvijo prodajnega programa, in sicer športnega 
programa Alpine (http://www.alpinasports.com/). Leto kasneje je svojo spletno stran na 
internetu postavilo tudi matično podjetje (http:/www.alpina.si/). Stran je bila izdelana s 
pomočjo zunanjega sodelavca in je vsebovala mnoge pomanjkljivosti. Alpina je šla v izdelavo 
spletne strani z nejasno vizijo o tem, komu je spletna stran namenjena in kakšni so cilji 
predstavitve. Osnovni problem je bil v tem, da je bila Alpina slabo pripravljena na 
konkurenčne izzive, ki jih je prinašal internet na področje poslovanja. Možnosti uporabe 
interneta v poslovnem procesu Alpine so mnogo širše, kot zgolj predstavitev podjetja in 
proizvodno-prodajnega programa. 
 
Alpina tako že nekaj let na internetu predstavlja svoj prodajni katalog, vendar so rezultati 
prodaje slabi. Zato je podjetje v lanskem letu postavitev spletnih strani zaupalo novim 
poslovnim partnerjem. Obiskovalec spletnih strani oziroma potencialni kupec ima možnost 
videti, v kateri prodajalni lahko dobi želeno številko izbranega artikla. Podjetje, ki je 
oblikovalo spletne strani, je zadolženo tudi za njihovo posodabljanje, zato se jim dnevno 
posredujejo podatki, ki se objavljajo na spletnih straneh.  
 
Ker so v podjetju želeli preseči zgolj predstavitev svoje prodajne kolekcije na internetu, 
ponujajo spletne strani obiskovalcu osnovne informacije o podjetju (zgodovina, sestava 
uprave, lastništvo, organizacija, finančni podatki, vizija), novice iz sveta športa, predvsem 
športne dogodke, povezane z izdelki podjetja, razna sporočila za medije. Podrobno je 
predstavljena tudi razvojno-raziskovalna skupina in projekti, s katerimi se ukvarja. Na 
spletnih straneh lahko dobimo tudi naslove prodajaln v Sloveniji in v tujini, njihove 
telefonske številke in naslove elektronske pošte. Spletne strani imajo kakovostno zasnovo, 
moti pa neažurnost nekaterih podatkov in nedostopnost nekaterih informacij, ki jih uvodna 
stran uporabniku internetnih strani podjetja obljublja.   
 
V podjetju želijo v prihodnje omogočiti svojim poslovnim partnerjem vnos naročil preko 
spletnih strani. Ključna kriterija pri oblikovanju spletnih strani naj bi bila preglednost in 
enostavnost vnosa ter prenosljivost podatkov: 
• Preglednost: kolekcija mora biti ustrezno hierarhično urejena. Osnova hierarhični 

urejenosti so lahko edino le tipi končnih potrošnikov, katerim je obutev namenjena. Pri 

                                                 
4  Požarni zid (angl. firewall) strojna in/ali programska oprema, ki je med dvema omrežjema, kot na primer 
interno omrežje in ponudnik internetne storitve. Ščiti omrežje z zavrnitvijo dostopa nepotrjenim uporabnikom. 
Lahko tudi zaustavi sporočila določenim naslovnikom zunaj internega omrežja. 
 

http://www.alpinasports.com/
http://www.alpina.si/
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oblikovanju vmesnika za vnos naročil vzorcev in pri naročilih iz zaloge mora biti 
poudarjena preglednost celotne kolekcije, saj je pričakovati, da se bodo partnerji odločili 
za naročilo sproti ob pregledovanju kolekcije iz zaloge. 

• Enostavnost vnosa in prenosljivost podatkov v izogib dvojnemu vnosu: Alpinini poslovni 
partnerji razpolagajo z različno nestandardno računalniško programsko opremo. Z 
nekaterimi distributerji ima Alpina že sedaj vpeljan sistem elektronske izmenjave 
podatkov, ki ni standardiziran. Pri rednih naročilih obstaja precejšna verjetnost, da bo 
kupec na podlagi poslanih vzorcev že imel oblikovano naročilo, zato mora pri vmesniku 
za vnos naročila obstajati tudi varianta, kjer bo poudarjena funkcionalnost pri 
vnosu/prenosu podatkov. 

Pri kreiranju spletnih strani je potrebno namreč izhajati iz potreb uporabnikov, katerim so 
spletne strani namenjene. 

 
3 Elektronsko poslovanje v Alpini, d.d. 
 
Uporaba informacijske tehnologije naj bi povečala kakovost komuniciranja in pripomogla k 
zmanjšanju operativnih stroškov. Pri tem so enako pomembni vsi členi v verigi vrednosti, 
tako na nabavni kot na prodajni strani. Elektronsko poslovanje v podjetju je zaenkrat omejeno 
zlasti na poslovne partnerje in ne toliko na končne potrošnike. V podjetju se trudijo predvsem 
olajšati poslovanje z Alpino. 
 
Najhitrejši razvoj na področju uvajanja informacijske tehnologije je doživela elektronska 
pošta, vsak uporabnik delovne postaje ima svoj poštni račun in dostop do interneta. Ostale 
možnosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, pa so v Alpini še precej neizkoriščene. 
Osnovni razlog za takšno stanje lahko iščemo v neizobraženosti in neosveščenosti 
uporabnikov znotraj Alpine, distributerjev, kupcev ter notranjih in zunanjih sodelavcev, ki so 
zadolženi za strokovno podporo. Tudi veliko partnerskih podjetij je v informacijski 
tehnologiji še zelo nerazvitih oziroma so na stopnji, ko informacijsko tehnologijo uvajajo 
znotraj podjetja, do nivoja povezav navzven pa še niso prišli. 
 
S sodelovanjem vodilnih v podjetju, notranjih in zunanjih sodelavcev bi bilo najprej potrebno 
ustrezno motivirati in izobraziti zaposlene v podjetju in tudi poslovne partnerje ter jim 
pomagati pri izbiri in postavitvi opreme. Motiv pri slednjih verjetno ne bi bil večji problem. 
 
Težko si je predstavljati, da bi Alpina lahko tekmovala z vodilnimi v e-trgovini. Obutev 
enostavno ni primerna za prodajo preko interneta. Na področju poslovanja podjetje – podjetju 
ima Alpina boljše možnosti. Alpina bi lahko igrala ključno vlogo pri povezavi v povprečju 
majhnih dobaviteljev, distributerjev in prodajaln v dobro organizirano, fleksibilno verigo 
vrednosti. 
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V zadnjem letu v podjetju veliko pozornosti posvečajo nabavi, saj razvoj informacijske 
tehnologije ponuja veliko možnosti za bolj racionalno nabavo. Od dobre nabave pa je v veliki 
meri odvisen končni rezultat poslovanja. 
 
Največ sprememb pa prinaša razvoj informacijske tehnologije pri organiziranju proizvodnje. 
Tukaj je poudarek na proizvodnji, ki se opravlja izven matične družbe. Gre za proizvodno 
delo pri pogodbenih partnerjih, saj je Alpina del proizvodnje prenesla na trge s cenejšo 
delovno silo, v države bivše Jugoslavije, v Romunijo in na Kitajsko. Med matičnim podjetjem 
in lokacijsko ločenimi proizvodnimi enotami je bilo zato potrebno zagotoviti ustrezne 
komunikacijske poti, potrebne za uspešno poslovanje. 
 
Proces prodaje pa je seveda tisto področje, kjer kupec Alpininih proizvodov spremembe, ki 
jih prinaša elektronsko poslovanje, najhitreje vidi. Podjetje, ki uporablja elektronsko 
poslovanje, izboljša svojo prepoznavnost, tako na domačem kot na tujem trgu. S tem lahko v 
svoj krog kupcev pritegne tudi tiste izven meja svoje države. Med elektronsko poslovanje 
spada tudi internetna prodaja, pri kateri pa so v podjetju zaenkrat še zelo previdni. Zelo 
uspešni pa so pri povezavah podjetje s podjetjem, saj so dosegli visoko stopnjo digitalne 
povezanosti s svojimi kupci (Kopač, junij 2003, str. 30). 
 
Elektronsko poslovanje se uporablja tudi za pripravo boljših in podrobnejših podatkov o 
kupcih in dobaviteljih. Ti podatki olajšajo načrtovanje proizvodnje in izboljšajo izdelke in 
storitve. Večina malih podjetij si ne more privoščiti najema dragega raziskovalnega ali 
svetovalnega podjetja, ki bi zanj opravilo tržno raziskavo. Elektronsko poslovanje pa jim 
omogoča, da s še sprejemljivimi stroški opravijo svoje lastne tržne raziskave. 
 
3.1 Upravljanje odnosov z dobavitelji 

Elektronsko poslovanje je znatno izboljšalo nabavo in postopke, povezane s preskrbovalnimi 
verigami. Nekatera mednarodna podjetja trdijo, da so s prehodom na elektronsko nabavo 
zmanjšala število delavcev v nabavi za 60 %, materialne stroške za 20 %, čas, potreben za 
izbiro dobavitelja, pa za 50 % (Skrivnosti elektronskega poslovanja, 2002).  
 
Vendar rešitve v okviru elektronskega poslovanja za nabavo še niso prilagojene potrebam 
malih in srednjih podjetij. Med srednja podjetja se uvršča tudi Alpina. Razlog za to je 
predvsem visoka investicija in zahtevna infrastruktura. Obstajajo pa določeni postopki, ki jih 
lahko opravimo preko spleta. Mednje sodijo: zbiranje tehničnih informacij o delih in izdelkih, 
spremljanje tehnoloških trendov, iskanje delov, pridobivanje predračunov pri dobaviteljih, 
preverjanje in primerjava cen, preverjanje zaloge dobavitelja, pridobivanje finančnih 
informacij o dobavitelju ter pošiljanje naročil in spremljanje njihovega napredovanja.  
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V Alpini so v tekočem letu veliko pozornosti posvetili razvoju informacijskega sistema v 
procesu nabave. Razvoj informacijske tehnologije namreč ponuja velike možnosti za bolj 
racionalno nabavo. V podjetju so prednosti videli predvsem na naslednjih področjih: 
• možnost hitrejšega komuniciranja, 
• manjša potreba po fizičnem obisku dobaviteljev, 
• izboljšan proces naročanja, ažuriranja naročil in 
• izboljšana kontrola prevzema materialov. 
 
Potrebno pa je poudariti težavo, s katero se pri razvoju lastnega informacijskega sistema 
srečuje podjetje, to je stopnja razvitosti informacijske tehnologije pri njegovih poslovnih 
partnerjih, ki je zelo nizka (Kopač, junij 2003, str. 30). Ta težava je še toliko bolj prisotna, ker 
ima  podjetje veliko število majhnih dobaviteljev. Za določen material ima lahko podjetje celo 
več dobaviteljev. 
 
Pri uvajanju elektronskega poslovanja v svojo preskrbovalno verigo mora namreč podjetje 
upoštevati naslednje: 

• Pravočasno mora obvestiti svoje dobavitelje, da lahko prilagodijo svoje sisteme, obvestijo 
banke in usposobijo svoje osebje glede na zahtevnost novega nabavnega postopka. 

• Uvajanje elektronskega poslovanja naj bo na začetku, dokler se ne popravijo začetni 
"hrošči" v rešitvah, omejeno s takim obsegom dolgoročne nabave, ki ne bo bistvenega 
pomena za podjetje. 

• Podjetje mora izbrati zanesljivega internetnega ponudnika. 
 
Pri najboljših usnjarnah je že mogoče, da se površine kož digitalno posnemajo v sami 
usnjarni. To pomeni, da klasičen prevzem prevzemalca v usnjarni ni več potreben, podatki pa 
omogočajo proizvajalcu obutve, da vnaprej natančno ve, kako kakovosten material bo dobil, 
da  kasneje plača to, kar je dobil, ter da so tudi vsi podatki za pripravo sekanja že digitalizirani 
in takoj, brez dodatnih opravil, na voljo za nadaljnjo obdelavo (Kopač, junij 2003, str. 30). 
 
3.1.1 Elektronsko poslovanje v skladišču materiala 

 
Vzdrževanje podatkov 
 
Ob prehodu na elektronsko poslovanje moramo preveriti, kako bo naš notranji sistem 
obvladoval naročila po internetu in kako bodo potekala plačila. Če so naši dobavitelji mala in 
srednja podjetja iz tujine, je smiselno razmisliti o možnosti elektronskega prenosa sredstev na 
depozitne bančne račune, saj se s tem izognemo visokim stroškom za akreditive (Skrivnosti 
elektronskega poslovanja, 2002). 
 
Pri vzpostavitvi dobrega informacijskega sistema za nabavo predstavlja v Alpini velik 
problem velika razdrobljenost materialov, ki je posledica pomanjkljive standardizacije 
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materialov pri razvoju kolekcije. Vsi podatki o materialih so na centralnem strežniku AS/400. 
Materiali se nahajajo v osmih ločenih skladiščih, iz skladišč se lahko izdajajo le sproščene 
zaloge. Informacijski sistem nima vpeljanih signalnih, minimalnih in varnostnih zalog, kar je 
njegova velika pomanjkljivost. Vsak material se vodi pod določeno sedem mestno šifro. Šifra 
materiala nam pove: 
• naziv materiala, 
• enoto mere, 
• šifro skladišča, kjer se material nahaja, 
• šifro konta za knjiženje v materialno knjigovodstvo, in 
• način vrednotenja materiala. 
 
V podjetju poznajo dva načina vrednotenja materiala. Prvi način se imenuje HIFO (High In, 
First Out), kar pomeni, da se najprej odknjiži zaloga z najvišjo ceno. Drugi način je metoda 
planske cene, material se knjiži po planskih cenah. Za vsak material se vodijo kataloške 
številke dobaviteljev, za isti material je lahko tudi več dobaviteljev. Vsak dobavitelj ali kupec 
podjetja Alpina ima svojo kataloško številko, za katero se skriva naziv in naslov podjetja. 
 
Ob izdaji materiala prodajni referent odpre delovni nalog. Funkcija delovnega naloga je v 
tem, da lahko nanj združujemo več izdaj in nato izdelamo skupen obračun izdaje materiala po 
delovnih nalogih. Ker vsak nabavljen material predstavlja za podjetje strošek, mora ob izdaji 
materiala prodajni referent prijaviti nosilca stroškov (na primer vzdrževanje nekega izdelka, 
stroja, skupine le-teh ali delo na nekem projektu). Šele, ko prodajni referent delovni nalog 
zapre, sledi obračun stroškov za finančno službo. Prodajni referent določi tudi način 
vrednotenja, ali gre za HIFO ali za planske cene. 
 
Prevzem materiala 
 
V podjetju poznajo več načinov prevzema materiala: 
 
a) Običajni/redni prevzem: Naloga tistega, ki prevzame material, je, da za izbrano šifro 
materiala iz šifranta materialov vnese prejeto količino in vrednost iz dobavnice, če gre za 
obračun po HIFO, oziroma prazno, če se zaloga obračunava po planskih cenah. Vpisati je še 
potrebno šifro skladišča, številko prevzemnice, šifro dobavitelja iz šifranta kupcev in 
dobaviteljev, številko naročilnice, dobaviteljevo številko dobavnice in datum dobaviteljeve 
dobavnice. 
 
b) Nefakturiran prevzem: Nefakturiran prevzem v podjetju uporabljajo za prevzem blaga, za 
katerega ne poznajo vrednosti. V primeru, da se zaloga obračunava po planskih cenah, se 
lahko blago kljub temu prevzame kot redni prevzem. Razlika med obema variantama je samo 
v tem, da lahko pri nefakturiranem prevzemu blago prevzamejo samo količinsko, vrednost 
blaga pa se bo naknadno dopisala na prevzemnico. V primeru, da se uporablja HIFO način 
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obračunavanja vrednosti zalog, ni možno vrednotenje izdaj, dokler se ne izvrši tudi vrednostni 
prevzem. 
 
c) Vrednostni prevzem: V primeru, da je bil predhodno izvršen samo količinski prevzem 
(nefakturiran prevzem), se mora naknadno izvesti še vrednostni prevzem. Vnesejo se 
vrednosti, status dokumenta se spremeni iz nefakturiranega v normalnega. 
 
Pri vseh načinih prevzema materiala je možno tudi naknadno popravljanje prevzemnic, 
vendar so spremembe možne samo v okviru obračunskega meseca. 
 
Izdaja na nalog 
 
Pri izdaji materiala na nalog je potrebo vpisati: 
• šifro materiala iz šifranta materialov, 
• izdano količino, 
• izdana vrednost pa se izračuna iz predhodno vnesenih podatkov. 
 
Če se material obračunava po planskih cenah, se izračuna planska vrednost, drugače vrednost 
za ustrezno količino iz neizdane prevzemnice z najvišjo ceno. Če količina ne zadošča, se 
vzame iz naslednje prevzemnice z najvišjo ceno. Izdaja se vrednoti po dveh cenah, in sicer po 
ceni na prevzemnici in po revalorizirani ceni. Ravalorizacija se izvede glede na spremembo 
tečaja EUR med datumom prevzemnice in datumom izdajnice. Potrebno je še vpisati šifro 
skladišča, številko izdajnice, datum izdaje, šifro prejemnika oziroma stroškovno mesto iz 
šifranta kupcev in dobaviteljev in seveda delovni nalog iz šifranta delovnih nalogov. Delovni 
nalog mora biti odprt. 
 
Če gre za prodajo materiala, je postopek identičen. V tem primeru ne vpišemo delovnega 
naloga, vpišemo pa kupca iz šifranta kupcev in dobaviteljev. Podobno, kot pri prodaji 
materiala, je tudi pri odpisu materiala, le da tukaj kot prejemnika vpišemo neko stroškovno 
mesto, običajno kar skladišče samo. 
 
Inventura 
 
Med izvajanjem inventure se blokira vnos ostalih (rednih) skladiščnih dokumentov. V 
primeru, da se inventurno stanje ujema s knjižnim, se knjižna količina prenese v inventurno 
količino. V primeru, da se ti dve količini ne ujemata in gre za pozitivno razliko med 
inventurnim in knjižnim stanjem, je potrebno vnesti ceno, po kateri se inventurna razlika 
ovrednoti. Ko je inventura zaključena, se omogoči vnos rednih izdaj in prevzemov v 
skladiščih. 
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3.1.2 Elektronsko poslovanje nabavnih referentov 

 
Kartica materiala 
 
V veliko pomoč nabavnemu referentu pri njegovem delu so tako imenovane kartice materiala. 
Vsak material v podjetju ima svojo kartico, na kateri so naslednje postavke: 
• začetno stanje zaloge materiala; 
• potreba po materialu; 
• naročilo dobavitelju.  

 
Začetno stanje zaloge materiala prikaže zalogo za določen datum oziroma trenutno stanje 
zaloge. Potreba po materialu prikaže številko potrebe, artikel in oddelek ter planirani datum 
proizvodnje, in seveda potrebno količino materiala. Sistem na podlagi plana proizvodnje in 
tehnoloških opisov izračuna materialne potrebe in v kartico materiala zapiše datum, ko mora 
biti material na voljo. Če gre za naročilo dobavitelju, na kartici vidimo rok izdobave naročila 
in naročeno količino pri posameznem dobavitelju. Na kartici nabavni referent vidi tudi 
seštevek vseh neizdobavljenih količin ter neizdane potrebe (seštevek vseh količin za potrebe 
proizvodnje). 
 
Izdelava naročila 
 
Sistem izdela naročilo materiala na podlagi bodoče negativne zaloge materialov v izbranem 
časovnem obdobju, vendar referenta ne obvesti o potrebnih nabavah materialov. Potrebno je 
ročno iskanje po karticah materiala. Delo opravlja 6 referentov. Vsak ima svojo šifro in za 
vsakega referenta se avtomatično številčijo zaporedne številke naročil. Pri naročilu materiala 
mora nabavni referent vpisati šifro materiala, naročeno količino, rok naročila in dobavitelja. 
Pri šifri materiala naletimo na prvi problem, ki ga je potrebno rešiti. Poslovna partnerja 
namreč uporabljata različne šifre za posamezni artikel, material. Gre torej za vprašanje 
pogovornega jezika med partnerjema. Če je odnos med partnerjema enakopraven, se 
dogovorita, kateri šifrant bosta uporabljala, v nasprotnem primeru pa močnejši uveljavi svojo 
voljo (Jelovčan, 1999, str. 15). 
 
Drugi problem je pogosto nepotrebna razdrobljenost naročil dobaviteljem. Razlogi so 
naslednji: 
• razdrobljenost kolekcij (zlasti v modnem programu) - posledično je pogosto pomanjkljiva 

tudi tehnološka priprava; 
• operativne spremembe planov proizvodnje, ki pogosto izvirajo iz neusklajenega in 

nenačrtnega lansiranja proizvodnih naročil prodajne službe; 
• neustrezno lansiranje naročil dobaviteljem – za posamezne materiale se naročila izdajajo 

prej, kot bi bilo to potrebno z vidika planiranja proizvodnje. 
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Tretji problem, ki se pojavlja v podjetju pri izdelavi naročila, je premajhna koncentracija 
dobaviteljev. Isti material se pogosto naroča pri več dobaviteljih, kot bi bilo to nujno 
potrebno. 
 
Ker se vsa baza podatkov o materialih v podjetju nahaja na centralnem strežniku AS/400, 
nabavni referent dostopa do baze preko terminalskih postaj. Ponavadi je to delovna postaja 
(osebni računalnik), na katero je nameščena programska oprema, ki mu omogoča dostop. Ko 
nabavni referent zaključi vnos naročila na centralnem strežniku, si naročilo prenese na svojo 
delovno postajo v  obliki Excelove datoteke. Ta zapis naročila lahko nabavni referent izpiše in 
pošlje dobavitelju po navadni pošti ali mu ga posreduje v elektronski obliki.   
 
3.1.3 Dodatne možnosti, ki jih ponuja elektronsko poslovanje pri nabavi 
 
Kalakota in Robinson (1999, str. 232) navajata, da nabava ni le nakup, ki se začne s 
povpraševanjem in zaključi s plačilom, ampak zajema tudi transport, skladiščenje in kontrolo 
kvalitete. Nabavljeni material predstavlja v tipičnem podjetju preko 50 % stroškov izdelave 
končnega izdelka. Ta odstotek je praktično enak tudi v Alpini. 
 
Avtorja definirata cilje učinkovite nabave: 
• zmanjšanje stroškov procesa nabave in skrajšanje procesa nabave, 
• avtomatizacija procesa nabave s pomočjo samopostrežbe, 
• povečanje nabavnih zmožnosti in spretnosti. 
 
Prednosti in koristi internetne tehnologije pri preskrbovalni verigi se kažejo pri zmanjšanju 
stroškov transakcij in povečanju hitrosti pretoka informacij. Izboljšave pri hitrosti in 
kakovosti informacij pri celotni preskrbovalni verigi lahko skrajšajo dobavni rok, zmanjšajo 
zaloge in olajšajo delo. Podjetja bodo tudi lažje razumela zahteve svojih strank in se nanje 
bolje odzivala. Posledica uvajanja internetne tehnologije je tudi racionalizacija transportnih 
storitev, saj elektronski načrti poti in sledenje tovora delujejo že po vsem svetu.  
 
V podjetju Alpina imajo lasten vozni park, s katerim oskrbujejo lokacijsko ločene obrate. 
Podjetje ima proizvodne obrate v Gorenji vasi in na Colu, lastniško pa je povezano tudi s 
podjetjem FOGS iz Sarajeva (Fabrika obuče i galanterije Sarajevo). Vozni park podjetja ni 
velik, zato za prevoze večjih volumnov najema zunanja prevozna podjetja. Tudi podjetja, ki 
nimajo velikega transportnega parka, lahko pridobijo s tem, ko bolj obremenijo svoja 
transportna sredstva in zmanjšajo število praznih voženj.  
 
Elektronsko poslovanje bo omogočilo malim podjetjem, da se združijo v nabavne konzorcije 
(grozde), ki dajejo svojim članom nasvete o učinkoviti nabavi in možnosti kupovanja v 
svežnjih, ki je povezano s količinsko lestvico, oziroma s popusti na večje količine. Nabavni 
konzorciji so sestavljeni na osnovi neformalnih dogovorov med malimi in srednjimi podjetji 
in so lahko posebej uspešni v državah, kjer je veliko malih in srednjih podjetij, kot na primer 
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v Nemčiji, na Finskem ali v Sloveniji. Pred časom se je veliko govorilo o povezovanju 
slovenske čevljarske industrije. Vodstvo podjetja se je celo dogovarjalo za prevzem 
čevljarskega podjetja Peko iz Tržiča, vendar za to ni bilo zadostne podpore s strani vlade. 
 
Malo podjetje5, povezano z nekaj elektronskimi trgi ali dražbami, je lahko ravno tako 
učinkovito, kot veliko podjetje. Prednost malega podjetja je v tem, da ne dobavitelj ne stranka 
ne pričakujeta, da bo postavilo zapleten lastni sistem za elektronsko poslovanje. 
 
Ko imamo dostop do interneta, lahko raziščemo različne zvrsti spletnih strani, ki omogočajo 
nabavo. Izdelki, ki jih iščemo, se lahko pojavljajo na splošnih ali specializiranih spletnih 
straneh, ki pripravljajo dražbe (na primer www.i2i.com in www.goindustry.com), ali spletnih 
straneh, ki so vezane na določeno industrijsko panogo (na primer www.chemkey.com). 
Programsko opremo za uporabo teh spletnih strani običajno brezplačno naložimo. Če 
kupujemo blago na teh spletnih straneh, moramo biti pozorni na overitvene zahteve. Ponudbo 
je potrebno oceniti ravno tako previdno, kot pri vsakem nakupu »na daljavo«. Preveriti je 
potrebno prodajalčeve plačilne pogoje in če lahko izpolnimo njegove referenčne zahteve. 
Čeprav je v Alpini omogočen dostop do interneta na večini delovnih postaj, vodstvo podjetja 
ni najbolj naklonjeno raziskovanju spleta s strani uporabnikov. Vodstvo se boji, da bi 
zaposleni uporabljali dostop do interneta v zasebne namene; težko je namreč opredeliti ali gre 
za zasebno rabo interneta ali za službeno uporabo. Pri uporabi interneta za zasebne namene ne 
gre samo za izgubljeni delovni čas zaposlenih, ampak predstavlja brskanje po spletu tudi 
veliko nevarnost okužbe informacijskega sistema z virusi. 
 
Druga možnost namesto lova na dobavitelje iskanega blaga po svetovnem spletu je uporaba 
spletne strani za postavitev seznama vseh izdelkov, ki jih potrebujemo. Gre za neke vrste 
odprto povabilo ponudnikom. Preden dopustimo potencialnim ponudnikom ogled svoje strani, 
jih zaprosimo, da se prijavijo in vpišejo podatke o svojem podjetju. Njihove ponudbe lahko 
sprejemamo v obliki elektronskega obrazca na svoji spletni strani ali pa po e-pošti, ki je 
navedena ob iskanem izdelku. Oblikovanje spletnih strani s seznamom izdelkov, ki jih 
potrebujemo, je relativno poceni, pa tudi njihovo vzdrževanje ni prezahtevno, poleg tega pa 
zahtevajo le malo dragocenih kadrov in finančnih sredstev. Morda si lahko investicijo 
razdelimo z drugimi kupci in tako zagotovimo večjo opaznost na internetu. Del sredstev, ki bi 
jih sicer vsak kupec porabil za programsko in strojno opremo, lahko namenimo na primer 
oglaševanju strani pri potencialnih dobaviteljih. Glede na to, da ima podjetje Alpina spletno 
stran že postavljeno, bi lahko na svojih spletnih straneh hitro dodalo seznam izdelkov in 
materialov, ki jih potrebuje. Večji problem bi verjetno bil pri izdelavi seznama in prilagoditvi 
notranjih poslovnih procesov v nabavni službi. 

                                                 
5 Navedba velja za mala podjetja v tujini. V to skupino podjetij lahko uvrstimo tudi naša srednje velika podjetja, 
kamor se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah uvrščajo podjetja, katerih povprečno število 
zaposlenih ne presega 250, katerih letni prihodki ne presegajo 800.000.000 tolarjev in katerih povprečna letna 
vrednost aktive na začetku in na koncu poslovnega leta ne presega 400.000.000 tolarjev (Zakon o gospodarskih 
družbah s komentarjem, 1998).  
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Velika pridobitev za nabavno službo so tudi tako imenovane internetne tržnice. Ena od 
njihovih prednosti je znižanje transakcijskih stroškov (za 50 %) in zmanjšanje potrebnih 
zalog, kot rezultat izboljšanih storitev in večje zanesljivosti. Standardni internetni programi 
zamenjujejo sestanke z dobavitelji in omogočajo izmenjavo informacij. E-pošta, video 
konference in spletne skupinske razprave so enostavne za uporabo in cenejše od telefona, 
telefaksa in običajne pošte. Tako so stroškovni prihranki spodbudili mnoge večnacionalne 
družbe, da zahtevajo od svojih dobaviteljev kot osnovni pogoj usposobljenost za poslovanje 
po internetu.  
 
3.2 Organizacija proizvodnje 

V preteklem in tekočem letu je razvoj informacijske tehnologije v podjetju Alpina prinesel 
največ sprememb pri organizaciji proizvodnje. Samo organizacijo proizvodnje lahko 
razdelimo na proces priprave kolekcije, prevzem podatkov o naročilih kupcev in pošiljanje 
naročil v proizvodnjo. Ravno pri pošiljanju naročil proizvodnji je moralo priti do korenitih 
sprememb. Naročila proizvodnji so bila do nedavnega napisana samo v papirni obliki. V 
preteklih letih pa je Alpina del proizvodnje prenesla na trge s cenejšo delovno silo, v države 
bivše Jugoslavije, Romunijo in na Kitajsko. Posebej zanimiva je Kitajska, s katero poslovanje 
brez sodobne informacijske tehnologije zaradi velike oddaljenosti sploh ne bi bilo mogoče. 
 
3.2.1 Priprava kolekcije podjetja 

 
Evidenca kolekcije 
 
Kolekcija vsebuje tako izdelke Alpine (50 %), kot tudi izdelke, kupljene pri drugih 
dobaviteljih (50 %). Kolekcija služi kot vir za predstavitev na spletnih straneh, izdelavo 
katalogov in kot vir za pripravo obrazcev za naročanje v obliki Excelovih datotek. Kolekcija 
obsega 45 skupin artiklov, ki se delijo na posamezne podskupine glede na stil obutve. 
Podskupinam pa pripadajo posamezni artikli, ki se vodijo v bazi podatkov pod svojimi 
šestmestnimi šiframi. Prvi znak šifre artikla pove, ali je artikel izdelan v Alpini ali je 
dokupljen. Prvi štirje znaki določajo posamezni artikel, zadnja dva znaka v šifri artikla pa 
določata inačico artikla. 
 
Pri obutvi v modnem programu se oblikujeta dve osnovni kolekciji letno, in sicer 
pomlad/poletje in jesen/zima. Podobno je tudi na športnem programu, vendar tu v glavnem 
govorimo o ločenih kolekcijah za zimske in poletne športe. Zimski športi so močneje 
zastopani kot poletni, kar ima svoje prednosti in slabosti. Prednost je zlasti v večji 
specializaciji, slabost pa v relativno dolgi dobi obračanja zalog materialov, polizdelkov in 
končnih izdelkov. Obstaja tudi razlika med športno in modno kolekcijo, nanaša se predvsem 
na število modelov, ki se razvijajo. Športni modeli so zahtevnejši po razvojni plati, proizvodni 
postopki zahtevajo dražja orodja za izdelavo. Razvoj športne kolekcije je skoncentriran na 
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manjše število modelov, medtem ko je število modelov na modnem programu kar za nekaj 
velikostnih razredov večje. 
 
Oblikovanja kolekcije 
  
Prva faza oblikovanja kolekcije je analiza prodaje in zalog ter prednosti in slabosti pretekle 
kolekcije. Pred pripravo kolekcije so zelo pomembni odzivi na obutev iz prejšnje sezone. Pri 
izbiri kolekcije je potrebno podrobno spremljati tekočo prodajo v prodajalnah, konkurenco in 
modne trende. Od izbire kolekcije je namreč odvisna prodaja in zato je to zelo pomembna in 
odgovorna naloga. Podatki o zalogi in prodaji pretekle kolekcije za področje Slovenije in 
držav bivše Jugoslavije so dostopni v digitalni obliki. V ostalih državah, kjer se prodaja 
Alpinina obutev, pa je potrebno ustrezno zbiranje podatkov šele oblikovati. 

 
Da bi dobilo več povratnih informacij od kupcev svoje obutve, je lansko jesen podjetje v 
zvezi s kolekcijo za pomladno/poletno sezono za leto 2002 izvedlo raziskavo med prodajalci 
v svojih trgovinah. Namen raziskave je bil ugotoviti, kaj je bilo narejeno dobro in čemu se je 
treba pri pripravi novih modelov izogniti (Kopač, december 2002, str. 14). Prodajalci, ki so 
vsak dan v neposrednem stiku s kupci, lahko posredujejo veliko podatkov in nasvetov. 
Vodilni pa bi morali znati te informacije pridobiti, statistično analizirati in nenazadnje 
koristno uporabiti pri odločanju. Anketo med  kupci Alpininih proizvodov je izvedlo podjetje 
Gral ITEO. 
 
Pri drugi fazi oblikovanja kolekcije gre za spremljanje modnih oziroma športnih trendov ter 
zbiranje idej za novo kolekcijo. Viri pridobivanja teh podatkov so različni članki v modnih 
revijah, modnih časopisih, različni sejmi in podatki z interneta. Potrebno bi bilo zagotoviti 
sistematično zbiranje in digitalizacijo teh informacij ter pritegniti tudi poslovne partnerje v 
njihovo zbiranje. 
 
Tretja faza zajema oblikovanje osnutka nove kolekcije ter predstavitev kolekcije 
distributerjem in trgovcem. Alpina razpolaga s programi za 3D oblikovanje in konstruiranje 
obutve. Podjetje izdela predstavitev posameznega novega modela na računalniku, še preden  
je izdelan prototip in vzorčni model. Pri oblikovanju kolekcije uporablja podjetje tri vrste 
aplikacij. Prva aplikacija Microdynamics, ki omogoča dvodimenzionalno modeliranje 
izdelkov, je v opuščanju. Dolgoročno jo bo nadomestila aplikacija Shoemaster, ki omogoča 
tridimenzionalno modeliranje izdelkov. Tretja aplikacija se imenuje Simatron, je pa 
namenjena tridimenzionalnem modeliranju plastičnih izdelkov. To je CAD/CAM aplikacija, 
ki zagotavlja razvoj izdelka od prototipa do krmiljenja stroja. Za vse aplikacije je značilno, da 
niso integrirane v informacijski sistem podjetja; podatki iz teh aplikacij se v informacijski 
sistem podjetja prenašajo ročno. V prihodnosti bi bilo potrebno povezati aplikacije za 
modeliranje in razvoj izdelkov z izdelavo evidence kolekcije. 
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Za četrto fazo oblikovanja kolekcije je značilna predstavitev kolekcije na sejmih. Na sejmih 
se Alpinino prodajno osebje srečuje s precejšnjim številom poslovnih partnerjev. Na sejmu 
Garda poleti 2000 je Alpina prvič uporabila nov računalniški program za zbiranje naročil 
vzorcev. Uporabljena je bila tehnologija odčitavanja šifer s pomočjo črtne kode, naročnik je 
prejel izpis naročila, na katerem so bile izrisane tudi skice čevljev. Odziv partnerjev je bil ob 
dejstvu, da je bila Alpina prva s takšnim pristopom, zelo ugoden. 
 
V zadnji fazi oblikovanja kolekcije se skupaj z distributerji in trgovci naredi končni izbor 
kolekcije, hkrati pa se začnejo že zbirati naročila za vzorce namenjene potniškim kolekcijam.  
 
V vseh fazah oblikovanja kolekcije je potrebno ustrezno poskrbeti za varnost pretoka 
informacij. Gre za uporabo mehanizmov požarnih zidov, enkripcije pri prenosih podatkov, 
podeljevanje pooblastil za dostop do podatkov z gesli in njihovo sprotno spreminjanje. V 
celotnem poslovnem procesu je varovanje podatkov o nastajajoči kolekciji pred konkurenco 
zelo pomembno. Za poslovno uspešnost Alpine je oblikovanje kolekcije kritičnega pomena. 
Komuniciranje s prodajalnami, kupci in distributerji je pri oblikovanju kolekcije ključno. 
Dejstvo je, da uporaba interneta poveča učinkovitost komunikacij, vendar tehnologija ni 
dovolj, potrebna je tudi ustrezna vsebina. V podjetju si želijo vzpostaviti dober sistem 
notranjega komuniciranja. Pretok informacij med kupci, prodajalci in centralo bi bilo 
potrebno še okrepiti, saj je le-teh večkrat premalo. Neposredne informacije od kupcev in 
prodajalcev bi pomagale pri sprejemanju odločitev (Kacin, marec 2003, str. 19). 
 
Načrtovane spremembe v prihodnosti 
 
Pri oblikovanju kolekcij za modni program bo kmalu prišlo do sprememb. Logika razvoja za 
dve sezoni ob neprestanem razvoju modelov ni več primerna. Modni trendi se namreč zelo 
hitro spreminjajo in temu mora slediti celoten razvoj in izdelava obutve. To pomeni, da se 
mora čas od ideje do proizvodnje močno skrajšati. Količine posameznih modelov se 
zmanjšujejo, več pa bo novih skupin in modelov obutve. Da bi proizvodnja temu lahko 
sledila, bo potrebno najti nove tehnološke rešitve (Rejc, marec 2003, str. 5). 
 
Na športnem delu sta poleg rednega razvoja kolekcije v ospredju predvsem razvoj in izdelava 
tako imenovane obutve po meri in razvoj novega smučarskega čevlja. Prvo, razvoj in izdelava 
obutve po meri, to je »prilagojene obutve«, poenostavljeno pomeni, da bodo določene modele 
proizvajali v različnih širinah. Širine bodo določene na podlagi izvedenih meritev stopal. 
Celoten proces bo zahteval izdelavo posebnih kopit, prilagoditev zgornjih delov, veliko mero 
natančnosti pri izdelavi in uporabo materialov s čimbolj konstantnimi lastnostmi. 
 



 - 32 -  

Drug pomemben projekt na športnem oddelku je izpeljava razvoja smučarskega čevlja z 
uporabo dvokomponentnega brizganja 6. Za njegovo izvedbo bo potreben nakup nove strojne 
opreme, potrebne bodo tudi organizacijske in kadrovske spremembe.  
 
Zgoraj navedene spremembe se bodo izrazile tudi v proizvodnji, manjša količina vsakega 
modela in povečanje števila modelov bosta zahtevala še več potrebne natančnosti in 
pazljivosti pri izdelavi. Velike serije in enostavni izdelki so namreč rezervirani za proizvajalce 
v državah s cenejšo delovno silo. Tudi Alpina bo povečala svojo proizvodnjo na Hrvaškem, v 
Bosni in Hercegovini in v Romuniji. Pogoj za uspeh podjetja je tako učinkovita domača 
proizvodnja kot proizvodnja v kooperaciji. 
 
Učinkovitost dela v podjetju naj bi še naprej povečevali z uvajanjem sodobnejše opreme, z 
natančnejšim analiziranjem delovnih operacij ter z zniževanjem stroškov, s ciljem povečati 
produktivnost in izboljšati delovne pogoje. Pomembno vlogo pri vsem tem bo moral odigrati 
tudi informacijski sistem. Njegovi prvi nalogi v prihodnje bosta vzpostavitev optimalnih 
povezav med vsemi programskimi orodji, ki jih uporabljajo, in zagotovitev sledenja 
lokacijsko in modelno razdrobljeni proizvodnji. 
 
3.2.2 Naročila kupcev 

 
Naročila kupcev so običajno v elektronski obliki, lahko pa so posredovana tudi preko 
telefona. Naročila prihajajo v obliki obrazcev za naročanje, ki jih je pripravilo podjetje, ali v 
nestandardnih oblikah, kot so Excelove preglednice, Wordovi dokumenti in druge. Naročila 
kupcev na podlagi izpolnjenih obrazcev za naročanje se avtomatsko evidentirajo v 
informacijski sistem podjetja, naročila v nestandardnih oblikah pa je potrebno ročno vnesti. V 
podjetju imajo že od leta 1990 vzpostavljen prenos podatkov o naročilih svojih poslovnih 
partnerjev z Norveške in iz Nemčije s tehnologijo računalniške izmenjave podatkov. Takrat 
so za prenos podatkov uporabljali klasične modemske linije. Tehnologija se je ohranila do 
danes, povečala se je samo hitrost prenosa.  
 
Poznamo več vrst naročil: 

• naročila vzorcev; 
• redna naročila; 
• ponaročila; 
• naročila iz zaloge. 

 
Naročila vzorcev se od rednih naročil razlikujejo po tem, da se pri vzorcih običajno naroča po 
polovico para, medtem ko se pri rednih naročilih naroča izključno cele pare. Gre za naročila 

                                                 
6 Dvokomponentno brizganje pomeni, da je en plastičen kos odbrizgan iz dveh različnih materialov. Različna je 
lahko samo barva materiala ali pa tudi vrsta materiala - različna trdota, prožnost, kakovost materiala. Zaradi 
dvokomponentnega brizganja naj bi bil izdelek atraktivnejši za kupce (več barv) in tudi kakovostnejši zaradi 
možnosti kombiniranja različno kvalitetnih materialov. 
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potniških kolekcij in za naročila reprezentativnih vzorcev. Za vzorčna naročila veljajo 
običajno nižje cene, kot pri rednih naročilih. 
 
Redna naročila predstavljajo glavnino naročil. Zaradi sezonskega značaja prodaje obutve na 
drobno in praktično konstantne velikosti proizvodnih kapacitet se redna naročila zbirajo 
približno štiri do šest mesecev pred začetkom maloprodajne sezone. 
 
Osnovo za ponaročila predstavljajo podatki o začetnem odzivu potrošnikov na novo 
kolekcijo. Na osnovi prodaje pred začetkom sezone je možno s precejšno gotovostjo 
napovedati, kateri modeli se bodo najbolj uspešno prodajali na višku maloprodajne sezone. 
Na osnovi teh podatkov se nato dodatno naroči modele, ki imajo najboljše izglede za prodajo 
na višku sezone. Hitro in kvalitetno komuniciranje med členi v oskrbovalni verigi je 
ključnega pomena za uspešnost izvedbe dodatnega naročanja. Cena obutve pri dodatnih 
naročilih je praviloma višja, saj gre za zasedbo najbolj zasedenih proizvodnih terminov. 
 
Naročila iz zaloge predstavljajo naročila za obutev, ki se nahaja v skladišču in je pripravljena  
za takojšno odpremo ter ni rezervirana oziroma zapakirana za znanega kupca. Razlogi za 
nastanek te zaloge so naslednji: 
• viški, ki so bili proizvedeni zaradi možnosti sprotnega dopolnjevanja na vrhuncu 

maloprodajne sezone na podlagi predvidevanj bodoče prodaje ali zaradi usklajevanja 
naročenih količin po velikostnih številkah z optimalno porazdelitvijo količin po 
velikostnih številkah; 

• storni naročil s strani kupcev ali ustavljene dobave zaradi poslabšanja bonitete 
naročnikov; 

• nekurantna obutev kot posledica napačnih preteklih odločitev. 
 
Pri prodaji razpoložljive zaloge je hitrost pretoka informacij med Alpino in maloprodajnimi 
točkami ključna za uspešnost. Alpinine prodajalne v Sloveniji so že sedaj dobro obveščene o 
zalogi v centralnem skladišču, slabša je obveščenost distributerjev in ostalih prodajaln. Od 
kvalitetnega pretoka informacij imata lahko velike koristi oba partnerja. Prodajalne in 
distributerji lahko hitro dopolnijo svojo ponudbo na višku prodajne sezone z razpoložljivimi 
modeli in potrebnimi velikostnimi številkami. To je še posebej pomembno, saj se lahko danes 
aktualna in dobro prodajana obutev že čez teden ali dva spremeni v nekurantno obutev. 
 
Trendi svetovne izdelave obutve so v hitrem prilagajanju novostim in tudi v Alpini 
razmišljajo, da bo potrebno sistem razvoja, naročanja in izdelave obutve spremeniti in uvesti 
celo štiri sezone. 
 
Na jesenski poslovodski konferenci v začetku oktobra v Kranjski Gori je bil predstavljen nov 
način naročanja. Prej so obutev za naslednjo sezono poslovodje za vsako prodajalno posebej 
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naročali na konferenci. Po novem pa je del kolekcije naročen že takoj po sejmu Garda7 (za 
kolekcijo pomlad poletje 2003 že junija 2002), del pa po sejmu GDS v Düsseldorfu v 
septembru. Poslovodje so si lahko izbrane in naročene modele le ogledali, naročila bodo 
odslej narejena v centrali. Komisija za izbor bo iz širšega izbora modelov izbrala kolekcijo za 
prodajalne. Modele bo razvrstila v skupine po pomembnosti. Ustrezna količina obutve bo 
naročena proizvodnji glede na različne dejavnike in kazalce. Upoštevala se bo dosedanja 
prodaja v posameznih prodajalnah in modni trendi. Potem bo obutev na podlagi izdelanih 
kriterijev in kazalcev, upoštevajoč tudi različnost prodajaln, razposlana po prodajalnah. 
Seveda bodo v primeru, da bo obstajalo povpraševanje po določeni obutvi, v prodajalnah še 
vedno lahko dodatno naročili želene modele (Kacin, december 2002, str. 8). 
 
Pri novem načinu bo večja odgovornost za pravilno izbrano kot tudi za pravo količino 
izdelane obutve na delavcih v razvoju in centralni maloprodajni mreži, ki bodo skrbeli, da bo 
blago prispelo v prodajalne. S tem se bodo zmanjšale razlike med obutvijo, ki je bila v 
ponudbi ene ali druge prodajalne in je bila posledica različnih okusov poslovodij. Ti bodo s 
tem razbremenjeni skrbi za glavna naročila. To pa ne pomeni, da ne bo možnosti za dodatna 
ponaročila obutve, ki se bo v posamezni prodajalni dobro prodajala. Od poslovodij pa se 
zaradi tega pričakuje več drugih aktivnosti; izboljšati bo potrebno sodelovanje prodajaln s 
centralo, bolj skrbeti za izgled prodajaln in samo prodajo (Kacin, december 2002, str. 8). 
 
Naročila na podlagi avkcij bi lahko predstavljala dobro dopolnitev obstoječega sistema 
naročanja. Relativno enotna kolekcija se prodaja na različnih trgih z različno časovno 
dinamiko, uspešnost prodaje posameznih artiklov in velikostnih številk pa je po trgih različna. 
Zato se je v okviru lastne maloprodajne mreže v Sloveniji uspešno uveljavil sistem 
predisponiranja. Pri tem gre za to, da prodajalna, ki nek model slabše prodaja, pošlje obutev 
prodajalni, v kateri se ta model prodaja bolje. Prodajalne izven tega zaprtega sistema nimajo 
možnosti za tovrstno izmenjavo obutve. 
 
3.2.3 Naročila  proizvodnji 

 
Večina naročil proizvodnji se avtomatsko evidentira na podlagi naročila kupcev, pri ostalih 
gre za ročni vnos. Naročilo proizvodnji vsebuje artikel, količino in predvideni rok izdelave. 
Podatki o naročilih proizvodnje so vir za planiranje proizvodnje. Za potrebe planiranja 
proizvodnje se podatki o naročilih in tehnološki opisi prenesejo na ločen sistem. Tam se 
izvedejo preračuni glede na zmogljivost proizvodnje in izdelavni čas za posamezni izdelek, 
rezultat je plan proizvodnje. Tehnološki opisi vsebujejo podatke o normativih porabe 
materiala in porabe časa za posamezni izdelek. 
 

                                                 
7 Alpina na sejmu v Rivi del Gardi razstavlja svojo obutev že deset let. Letos se je prvič predstavila povsem 
samostojno, prejšnja leta je razstavni prostor delila s svojim distributerjem in agentom iz Nemčije. 
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Na osnovi plana proizvodnje, naročil proizvodnji in materialnih potreb se izdela proizvodna 
dokumentacija, ki je bila še do nedavnega napisana samo v papirni obliki. V preteklih letih pa 
je Alpina razširila proizvodnjo preko pogodbenih partnerjih v države bivše Jugoslavije, v 
Romunijo in na Kitajsko. Alpina je 19. aprila 2001 postala večinski lastnik FOGS-a. Širitvi 
proizvodnje na bolj oddaljene lokacije je morala slediti tudi tehnologija komunikacije planske 
službe s proizvodnim oddelkom. Ker se planska služba fizično nahaja na drugi lokaciji kot 
proizvodnji oddelki, je potrebno zagotoviti varen, zanesljiv in hiter prenos podatkov med 
oddaljenima lokacijama preko javnih omrežij. 
 
Tehnologija, ki jo uporablja podjetje za varno komuniciranje preko javnih omrežij (interneta), 
se imenuje navidezno zasebno omrežje (VPN, Virtual Private Network). Navidezno zasebno 
omrežje lahko obstaja med dvema ali več omrežji, lahko pa tudi med posameznim 
računalnikom in krajevnim omrežjem. To pomeni, da smo lahko z VPN-jem prisotni v 
krajevnem omrežju našega podjetja, čeprav smo s svojim računalnikom na drugem koncu 
sveta, ne da bi s tem ogrozili varnost svojega krajevnega omrežja. VPN ustvari med dvema 
omrežjema tako imenovani tunel, v ozadju se vrši še šifriranje podatkov in izmenjava 
kodirnih ključev (Ocvirk, 2003, str. 51). Skozi ta navidezni tunel se varno prenašajo podatki. 
Rešitve VPN so lahko strojne, programske ali kombinirane. V podjetju uporabljajo rešitev 
podjetja NetScreen, ki je kombinirana rešitev, ker uporablja tako strojni del (požarni zid) kot 
programsko zaščito.  
 
Še tako varna povezava preko navideznega zasebnega omrežja pa nam ne pomaga, če ni 
poskrbljeno za varnost samih krajevnih omrežij ali računalnikov, ki se povezujejo med seboj 
prek VPN-a. Krajevna omrežja morajo biti zaščitena z požarnimi zidovi, samostojne delovne 
postaje in prenosni računalniki, ki vstopajo v omrežje, z osebnimi požarnimi zidovi, vsi pa 
morajo imeti ustrezno protivirusno opremo. Na prenosnih računalnikih v podjetju uporabljajo 
programski požarni zid ZoneAlarm in antivirusni program OfficeScan. Če pride do zunanjega 
vdora v računalnik v trenutku, ko se ta uporabnik poveže z omrežjem podjetja, ima vsiljivec 
dostop do vseh zaupnih podatkov, ki so na voljo uporabniku; ne samo na njegovem 
računalniku, ampak v celotnem krajevnem omrežju. 
 
Posebej zanimiva je Kitajska, s katero poslovanje brez sodobne informacijske tehnologije 
zaradi velike oddaljenosti sploh ne bi bilo mogoče. Medtem ko je vsa priprava proizvodnje 
(razvoj sekal, tehnično-tehnološka priprava za izdelavo zgornjih delov, sestavnih delov in 
montaže) in komuniciranja med naročnikom (običajno nekje izven Kitajske) in proizvajalcem 
na Kitajskem narejena z vrhunsko informacijsko tehnologijo, pa se samo fizično delo opravi 
še na zelo primitivnih strojih in na enostaven način. Organizatorji proizvodnje, ki vso to 
tehnologijo imajo, so v 99 % na Tajvanu in v Hong Kongu. V teh primerih naročnik 
mnogokrat sploh ne vidi proizvajalca. V večini primerov se glavni del posla sklene na sejmu, 
vsa kasnejša izmenjava podatkov pa gre prek interneta (Kopač, junij 2003, str. 30). 
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Drugače pa je v primeru poslovanja s podjetji iz evropskih držav. V teh primerih ponavadi 
matično podjetje v Žireh pripravi večino sestavnih delov, ki so potrebni za izdelavo zgornjega 
dela obutve ali celega čevlja. Ostali sestavni deli pa se pripravijo v tovarni, ki izdela končni 
proizvod. Kljub temu pa tekoča proizvodnja zahteva mnogo dnevnih intervencij med centralo 
in proizvodnjo pri kooperantu. Problematično je zlasti tekoče reševanje zapletov, ki se lahko 
pojavijo v proizvodnem procesu, ter zagotavljanje primerne kvalitete izdelave, saj je potrebna 
čim hitrejša rešitev. Poseben problem v preteklosti so bile informacije o tekočem stanju 
proizvodnje v dislociranih obratih. Danes pa informacijska tehnologija omogoča planerju, da 
v vsakem trenutku za vsak par, ki se izdeluje v katerem koli podjetju izven Alpine, razpolaga 
s točnimi podatki, v kateri fazi proizvodnje se nahaja, oziroma, kdaj bo narejen in na 
razpolago za prodajo (Kopač, junij 2003, str. 30). 
 
3.3 Prodaja 

Zadnji, toda zelo pomemben proces je prodaja. Ne glede na predhodne procese, od nakupa 
materiala, razvoja in proizvodnje, je prodaja nekega proizvoda v veliki meri odvisna prav od 
prodajnih sposobnosti grosistične službe, prodajnih referentov in trgovcev v trgovinah. 
Seveda pa je za dobro prodajo zelo pomembno, kakšni so izdelki. Pri obutvi je pomemben 
tako izgled kot tudi udobje in kakovost izdelave. Potrebno se je prilagajati potrebam in željam 
kupcev, saj se bodo le zadovoljni kupci ponovno vračali v prodajalne (Kacin, marec 2003, 
str. 19). 
 
Proces prodaje je tisto področje, kjer so spremembe, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, 
vidne tudi kupcu Alpininih proizvodov. Sem spada tudi internetna prodaja, pri kateri pa so v 
podjetju zaenkrat še zelo previdni, saj je bilo v ZDA veliko neuspelih poskusov internetne 
prodaje obutve. Velika je namreč stopnja vračanja kupljene obutve, kar 35 %. Zelo uspešno 
pa je pri povezavah podjetje s podjetjem, saj je doseglo visoko stopnjo digitalne povezanosti s 
svojimi kupci.  
 
Veliko je narejenega tudi pri »online« povezavi lastnih prodajaln v drugih državah, vendar je 
tudi tu uspešnost v veliki meri odvisna od razvitosti informacijske infrastrukture v državah, 
kjer se prodajalne nahajajo. 
 
Glavne naloge oddelka prodaje so: 
• evidentiranje in spremljanje naročil, 
• evidentiranje in spremljanje pogodb, 
• načrtovanje prodaje, 
• pregled stanja odprtih naročil, 
• izpis odpremnih dokumentov na osnovi naročil, 
• fakturiranje, 
• priprava statističnih podatkov o prodaji po proizvodih in kupcih, 
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• priprava kataloga poslovnih partnerjev. 
 
S programsko rešitvijo je področje prodaje pokrito od prejema naročila in usklajevanja načrta 
poslovanja s stanjem naročil, do izstavljanja odpremnih dokumentov, fakturiranja in analize 
prodaje. 
 
3.3.1 Elektronsko poslovanje prodajnih referentov 

 
Proces prodaje izdelkov v podjetju se prične, ko dobi prodajni referent od poslovodij, 
grosistov, nabavnih agentov ali drugih naročnikov naročilo za želeno količino izdelkov. Ta 
naročila so običajno v elektronski obliki, lahko pa so posredovana tudi preko telefona. Ko 
sprejme naročilo, je naloga referenta preveriti stanje zalog v skladišču in izdelati nalog za 
izdajo iz skladišča. Hkrati z izdelavo naloga za izdajo iz skladišča prodajni referent že označi 
potrebno količino izdelkov kot rezervirano zalogo. V primeru, da določenih artiklov ni v 
skladišču, prodajni referent pošlje naročilo v proizvodnjo za izdelavo želenih proizvodov. Na 
nalogu za izdajo iz skladišča je potrebno glede na zahteve standarda ISO 9001 za področje 
prodaje natančno navesti naslednje podatke: 
• številko naloga, 
• ime in priimek prodajnega referenta, 
• naslov kupca, 
• naslov plačnika proizvodov (ni nujno da je isti plačnik kot naročnik), 
• številko in naziv artikla, 
• barvo izdelkov, 
• kvaliteto izdelkov, 
• število parov, 
• pozicijo v skladišču, kjer se izdelki nahajajo. 
 
Izdelan nalog se v elektronski obliki pošlje v skladišče, kjer skladiščnik pripravi pošiljko in 
dobavnico. 
 
3.3.2 Elektronsko poslovanje v skladišču gotovih izdelkov 

 
Delovni proces v skladišču gotovih izdelkov se prične s sprejemom izdelkov iz proizvodnje. S 
pomočjo čitalnika črtne kode se vnese prejete izdelke v bazo skladišča končnih proizvodov. 
Sledi proces sortiranja in zlaganja izdelkov na ustrezno, že vnaprej določeno mesto v 
skladišču. 
 
Delovni proces se nadaljuje z odpremo izdelkov iz skladišča gotovih izdelkov v trgovine. 
Pogoj za odpremo izdelkov je prejem naloga za izdajo iz skladišča. Le-tega izdela in izda 
prodajni referent v elektronski obliki na osnovi naročila s strani poslovodje trgovine, 
grosistov ali drugih kupcev. Skladiščnik nalog za izdajo, ki je v elektronski obliki, natisne na 
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papir in pripravi ustrezne artikle za odpremo. Zaradi možne naknadne kontrole se natančno 
vodi ime skladiščnika, naročnika in prevoznika, ki so vključeni v proces odpreme izdelkov. 
 
V skladišču gotovih izdelkov poznamo štiri vrste zaloge: 
• prosta zaloga – kupec gotovih izdelkov ni znan; 
• rezervirana zaloga – ko je kupec znan, se gotovi izdelki iz proste zaloge prenesejo na 

rezervirano zalogo; ta način se uporablja predvsem v športnem programu; 
• zapakirana zaloga – izdelki se proizvajajo za znanega kupca in običajno že v proizvodnji 

zapakirajo; največkrat se uporablja za modni program; 
• zaloga na nalogih za izdajo – nalog za izdajo iz skladišča je že izdelan. 
 
Na osnovi pravilno izpolnjenega naloga, pripravljene pošiljke in končne kontrole pošiljke se 
izdela dobavnica v papirni obliki, ki mora biti v treh izvodih. En izvod gre v arhiv skladišča, 
dva izvoda pa kupcu, ki en izvod podpiše in ga vrne v centralo prodaje. Povratne informacije 
o pravilno dostavljeni pošiljki kupcu se v skladišče ne prejme. Prejme jo le v primeru, če 
pošiljka ni takšna, kot je bila naročena. V trenutku, ko je izdelana dobavnica, se zmanjšajo 
tudi zaloge iz skladišča končnih proizvodov. Glede na to, da je lahko za eno trgovino 
pripravljenih več dobavnic, se za vsako trgovino posebej izdela še odpremnica, kjer so 
podatki o številkah dobavnic, številu kartonov in skladiščniku, ki je blago odpremil. 
 
Prodajne poti Alpininih proizvodov: 
• Lastne prodajalne v Sloveniji: naročanje poteka na polletnih konferencah, kjer poslovodje 

naročijo sortimente čevljev, ki jih bodo prodajali naslednjo sezono. Maloprodajna mreža 
Alpine8 v Sloveniji je v sklopu informacijskega sistema podjetja, kar pomeni, da imajo 
prodajalne  povezavo, ki poteka preko interneta. 

• Pogodbene prodajalne v Sloveniji: Alpina v teh trgovinah nima lastniškega deleža, temveč 
tem trgovinam le dobavlja svoje čevlje. Lastniki trgovin naročajo izdelke na polletnih 
konferencah, dostavljajo pa se tedensko. Zaloge v pogodbenih prodajalnah so financirane 
s strani Alpine, saj prejme plačilo za izdelke šele, ko so prodani. 

• Franšizne prodajalne v tujini: take prodajalne ima Alpina v nekaterih državah vzhodne 
Evrope. Naročanje poteka na pol leta, izdelke pa plačajo ob prevzemu ne glede na uspeh 
prodaje. Alpini plačujejo določen procent od prodaje za uporabo blagovne znamke. 

• Velike trgovske verige: trgovske verige nimajo lastnih nabavnih referentov, zato 
sodelujejo z agenti, ki jim predstavijo izdelke. Alpina ima takšen način prodaje 
vzpostavljen v Franciji, v Belgiji, na Češkem in na Madžarskem. 

• Prodaja preko agentov: agenti običajno obiščejo večje modne sejme, na katerih sodeluje 
tudi Alpina. Le-ti naročijo kolekcijo in jo predstavijo velikim trgovskim verigam ali 
distributerjem. Preko agentov se urejajo tudi vse poprodajne aktivnosti. 

• Prodaja preko distributerjev: običajno dobijo ekskluzivno zastopstvo za prodajo na 
določenem trgu, s tem pa tudi skrb za predstavitev blagovne znamke. Naročilo poteka 

                                                 
8 K skupnemu dobičku podjetja največ prispeva maloprodajna mreža. 
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preko vzorčne kolekcije, kjer izberejo modele za katere menijo, da se bodo najbolje 
prodajali. 

• Grosistični kupci: v Sloveniji Alpina preko svoje grosistične službe zalaga manjše 
prodajalne s svojimi izdelki. V tujini grosistični kupci prejemajo izdelke preko 
distributerjev, ki so tudi odgovorni za prodajo. 

• Prodajalne v državah bivše Jugoslavije: Alpina ima lastno maloprodajno mrežo na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Srbiji. 

• Kataloški prodajalci: vzpostavljeno je orodje za prodajo preko katalogov in interneta, 
vendar zaradi specifičnosti obutve prodaja ni zelo razširjena. 

 
Domača prodaja je vrednostno dosegala v lastnih trgovinah v preteklih letih približno 74 % 
dohodkov, grosistična prodaja okoli 25 %, medtem ko je bil delež kataloške prodaje približno 
0,1 % (Kavčič, maj 2003, str. 11). 
 
Več indikatorjev kaže na to, da obutev ni posebej primerna za prodajo končnim potrošnikom 
preko interneta. Vzrok za to je v kompleksnosti problema prileganja obutve nogi. Podobno 
kot pri prstnih odtisih, tudi pri nogi ne bomo našli dveh ljudi s popolnoma enako obliko noge. 
Tehnologija izdelave obutve po meri bo morda v prihodnosti rešila ta problem, vendar se ta 
trenutno nahaja v fazi laboratorijskega preizkušanja, ko še ne moremo z gotovostjo 
napovedati uspešnosti rešitve problema (tehnološki in tržni vidik)9. Prodajalne bodo tako še 
nekaj časa igrale odločilno vlogo pri posredovanju obutve končnim potrošnikom. 
Zagotavljanje učinkovitega pretoka informacij med prodajalnami kot posredniki informacij  o 
zahtevah kupcev in Alpino je ključ za uspešno uporabo interneta. Za ustrezno odzivnost do 
zahtev trga se mora Alpina povezovati tudi z dobavitelji in ostalimi partnerji. Digitalizacija 
poslovanja znotraj podjetja je osnova za sodoben način povezovanja navzven. Pri tem je 
znanje zaposlenih ključnega pomena. 
 
Koliko bo uporaba interneta skrajšala distribucijske verige, je ta trenutek težko napovedati. 
Alpinini distributerji imajo danes zaradi monopola nad pretokom informacij med končnimi 
prodajalnami in Alpino veliko moč, ki se odraža tudi v njihovih provizijah. Pričakovati je 
odpor distributerjev do tega, da bi Alpina neposredno komunicirala s končnimi prodajalnami. 
V praksi se komuniciranje preko posrednikov običajno ne obnese. Potrebno bo načrtno 
delovanje Alpine v smer vzpostavljanja neposrednega komuniciranja s končnimi 
prodajalnami. Sedanji distributerji bi ob ustreznem reorganiziranju morda lahko igrali 
koristno vlogo v distribucijski verigi zaradi poznavanja razmer na lokalnih trgih (koordinacija 
na terenu, tržne raziskave itd.). 
 
V preteklosti so se v Alpini izoblikovali različni distribucijski kanali do končnih potrošnikov 
(tako geografsko kot tudi po posameznih prodajnih programih). Obutev spada v skupino 
izdelkov, ki je težavna za prodajo po internetu. Zato kratkoročno in srednjeročno ni 

                                                 
9 Večje prodajalne naj bi opremili z laserji za merjenje nog (v sklopu  priprav na izdelavo obutve po meri). 
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pričakovati, da bi direktna prodaja končnim potrošnikom (e-trgovina) predstavljala 
pomembnejši delež v Alpinini prodaji. Alpina mora paziti na to, da pri morebitni e-trgovini ne 
bi vzbudila nezadovoljstva tistih udeležencev v distribucijski verigi, od katerih je kratkoročno 
in srednjeročno odvisna.  
 
3.3.3 Elektronsko poslovanje v trgovinah 

 
Celotna maloprodajna mreža Alpine v Sloveniji je vključena v enoten informacijski sistem 
podjetja, kar pomeni, da imajo prodajalne skupno povezavo, ki poteka z modemsko povezavo 
preko interneta. Tovrstna povezava je predvsem pomembna zaradi možnosti vpogleda v 
centralno bazo podatkov o proizvodih in zalogah v skladišču gotovih proizvodov. Zelo dobra 
stran te povezave je tudi v tem, da je možno neprestano kontrolirati zaloge po skladiščih 
trgovin, videti najbolje prodajane artikle, pokritost posameznega asortimenta in druge 
podatke. Vse to si je možno ogledati iz vsake trgovine, kar pomeni, da je možno preko 
enotnega informacijskega sistema ugotoviti, v kateri trgovini se določen artikel, ki si ga kupec 
želi, pa ga v določeni trgovini ni, nahaja. 
 
Pomembnost elektronskega poslovanja za trgovine se kaže tudi pri prenosu podatkov konec 
dneva. Prenesejo se podatki o celotni dnevni prodaji posamezne trgovine, in sicer v obliki 
dveh datotek o količini prodanih izdelkov in denarnih prilivih tega dne. Prenos podatkov o 
dnevni prodaji in denarnih prihodkih na glavni računalnik IBM AS/400 je izvršen preko 
interneta s FTP protokolom. Podatki o prodaji določenega modela v posamezni prodajalni in o 
zalogi konec dneva omogoča tako imenovano predisponiranje ali razpošiljanje blaga med 
prodajalnami. Če se določen model obutve v eni prodajalni ne prodaja dobro, ga preusmerijo 
tja, kjer je po tem modelu več povpraševanja (Kacin, marec 2003, str. 19). 
 
Trenutno sta v vsaki trgovini dve delovni postaji, od katerih ena služi blagajniškemu 
poslovanju, druga pa elektronskemu komuniciranju in prenosu podatkov med sedežem 
podjetja in trgovinami. Blagajniško poslovanje se izvaja v DOS okolju, programi so napisani 
v programskem jeziku Clipper. Večinoma so to starejše delovne postaje tipa 386, 486 ali 
Pentium I. Druga delovna postaja je sodobnejša; procesorji tipa Pentium III ali Celeron ter z 
novejšim operacijskim sistemom Windows 98 in programskim paketom MS Office. Zaradi 
zmanjševanja stroškov se načrtuje prehod na operacijski sistem Linux. Delovni postaji sta 
povezani med seboj v mrežo. 
 
Baza podatkov se nahaja na novejši delovni postaji, ki deluje kot strežnik. Na drugi delovni 
postaji je varnostna kopija podatkov s strežniške postaje. Tako v primeru odpovedi strežnika 
zunanji vzdrževalec v zelo kratkem času usposobi sistem na tej postaji. V kolikor zataji ta 
postaja, uslužbenci v trgovini sami premestijo tiskalnik za račune na strežnik in nadaljujejo z 
delom. Enkrat tedensko se izdeluje varnostna kopija podatkov na diskete. Način izdelave 
varnostnih kopij na diskete je tvegan, saj so diskete zelo nezanesljiv medij.   
 



 - 41 -  

Prednost elektronskega poslovanja preko enotnega informacijskega sistema je tudi pri prenosu 
cenikov, podatkov o sezonskih popustih za določene izdelke, popustov glede na način plačila, 
prenosu raznih šifrantov ter pri spreminjanju cen artiklov. Vse to je možno izvesti direktno iz 
centrale, od koder je omogočen tudi nadzor trgovinskega poslovanja na daljavo (remote 
control), ki ga omogoča programska oprema »PC AnyWhere«. 
 
Funkcije zaposlenih v trgovini: 
• naročanje artiklov; 
• prevzem naročenega blaga; 
• prodaja preko blagajne, naročilnic; 
• inventure; 
• vodenje evidenc; 
• nadzor zalog. 
 
Trgovina prevzame naročeno pošiljko na osnovi dobavnice, na kateri so podatki o prispelih 
izdelkih. Le-ti se ročno vnesejo v računalnik in s tem v skladišče posamezne trgovine. Drugo 
dobavnico trgovina podpisano vrne prodajnemu referentu v prodajo, kjer jo arhivirajo. 
 
3.3.4 Elektronsko poslovanje med centralo in trgovinami 

 
Prenos podatkov o dnevni prodaji se iz trgovine dnevno izvede na glavni računalnik AS/400. 
Centralni računalnik omogoča vpogled v bazo podatkov skladišča končnih proizvodov. 
Datoteke v centralnem računalniku so razporejene po posameznih knjižnicah, iz katerih lahko 
izberemo želene podatke. V njih lahko vidimo podatke o dobaviteljih, številki dobavnice, 
artiklih, velikostnih številkah posameznih artiklov, kupcih, datumu izdaje, datumu knjiženja 
ter druge podatke. 
 
Največjo odgovornost v procesu prenosa in obdelave podatkov ima zagotovo informatik, ki 
skrbi za maloprodajno mrežo in podporo prodajalnam. Poleg tega, da mora vzdrževalec 
poznati celovit proces pretoka podatkov v fazi prodaje, mora tudi skrbeti za nemoten pretok 
podatkov. Njegova naloga je tudi obnavljanje cenikov v sistemu, vnos različnih popustov in 
šifrantov, odgovoren pa je tudi za nemoteno delovanje. 
 
Pri distribuciji končnih proizvodov do trgovin je potrebno upoštevati možne težave, ki se 
pojavljajo predvsem v obliki premalo natančnih in ažurnih informacij, zaradi katerih 
prodajalci porabijo veliko časa za administrativna dela. Veliko število dobaviteljev in majhnih 
pošiljk blaga zahteva od trgovca veliko časa za usklajevanje in preverjanje dobav. To je 
običajno potrebno izvajati ročno z vnosom v računalnik, pri čemer je tudi večja verjetnost za 
napake. Z uvedbo elektronskih dobavnic, ki bi jih prejeli iz skladišča, bi hitrost in zanesljivost 
dela zelo izboljšali. Na ta način bi se tudi olajšal nadzor oddelka prodaje pri spremljanju 
naročil in prodaje. 



 - 42 -  

Sklep 
 
Alpina, d.d. je sodobno, v prihodnost usmerjeno podjetje, ki tudi po zaslugi informacijske 
podpore poslovnim procesom dosega zavidljive rezultate tako na domačem, kot tudi na tujem 
trgu. Jedro informacijskega sistema podjetja je zasnovano na stabilni in zanesljivi platformi, 
sistemu AS/400, kar je za podjetje s tako velikim obsegom poslovanja izrednega pomena. 
Tudi ostala tehnologija, ki jo uporabljajo, je na dovolj visokem nivoju. Stanje informacijskega 
sistema je rezultat dolgoletnega razvoja na podlagi specifičnosti poslovanja podjetja in potreb 
uporabnikov. Sodelovanje službe za informatiko s poslovnim delom podjetja je dobro, 
komunikacija in pretok informacij poteka v obe smeri. Tudi v prihodnje bo potrebno 
zagotoviti, da se odločitve, povezane s posameznimi aplikativnimi rešitvami, ne bodo 
sprejemale le v službi za informatiko, niti ne samo v poslovnem delu, ampak s čim višjo 
stopnjo sodelovanja, kar bo ustvarilo sinergijske učinke in omogočilo kakovostno rešitev 
problematike. Obstoječa tehnologija pa ne omogoča dovolj hitrega prilagajanja spremembam 
v spreminjajočem se poslovnem okolju, zato bo verjetno v prihodnosti potrebno razmišljati o 
posodobitvi obstoječega informacijskega sistema, tako da bo bolj prilagodljiv in odprt.  
 
Služba informatike trenutno zaposluje osem strokovnjakov, skupaj z vodjo informatike. Kljub 
razmeroma skromnemu številu jim uspeva na zavidljivi ravni vzdrževati poslovni sistem in 
spremljajočo infrastrukturo. Ekipa ima vsa potrebna znanja za operativno delovanje sistema. 
Manjkajo ji predvsem specialistična znanja, ki jih pokriva z zunanjimi partnerji. Tudi politika 
štipendiranja v podjetju deluje v smeri zagotavljanja bodočih strokovnjakov s področja 
informatike.  
 
Elektronsko poslovanje v podjetju je zaenkrat omejeno na poslovne partnerje in ne toliko na 
potrošnike. V podjetju so v tekočem letu posvetili veliko pozornosti razvoju informacijskega 
sistema v procesu nabave. Sistem nabave znotraj podjetja nudi dovolj podpore uporabnikom, 
problem pa predstavlja komunikacija z dobavitelji. Podjetje ima veliko majhnih dobaviteljev, 
ki so slabo pripravljeni na elektronsko poslovanje in zaradi svoje majhnosti tudi niso 
pripravljeni investirati v sodobno informacijsko tehnologijo.  
 
Zaradi vedno dražje delovne sile v Sloveniji je podjetje, če hoče ostati konkurenčno, 
prisiljeno seliti svojo proizvodnjo na trge s cenejšo delovno silo. Selitvi proizvodnje mora 
slediti tudi informacijska podpora tej proizvodnji. Potrebno je zagotoviti predvsem varno in 
učinkovito komunikacijo med matičnim podjetjem in oddaljenimi proizvodnimi enotami. 
Dolgoročno naj bi v Sloveniji ostal le še razvoj in režijske službe podjetja, kar je v skladu s 
svetovnimi trendi v čevljarski industriji.  
 
Podjetje ima vzpostavljen zelo dober sistem za komuniciranje z lastnimi prodajalnami v 
Sloveniji. Podatki o poslovanju posameznih prodajaln se dnevno prenašajo v centralo, kar 
omogoča sprotno analizo uspešnosti prodaje. Uspešnost vzpostavitve elektronske 
komunikacije z lastnimi prodajalnami v drugih državah je v veliki meri odvisna od razvitosti 
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informacijske infrastrukture v teh državah; podjetje namreč širi lastno maloprodajno mrežo 
predvsem v vzhodnoevropske države, kjer je informacijska infrastruktura slabše razvita. 
Prodaja v zahodnoevropske države poteka večinoma preko distributerjev, zato podjetje na teh 
trgih ne more vzpostaviti direktnega stika s prodajalnami. 
 
Podjetje je že dolgo časa prisotno na internetu, kjer ima predstavljen tudi svoj prodajni 
katalog, vendar je prodaja majhna. Obutev namreč zaradi svojih specifičnosti ni primerna za 
prodajo preko interneta. Predstavitev izdelkov na internetu pa je za podjetje vseeno koristno, 
saj na ta način obiskovalec spletnih strani dobi informacijo o raznovrstnosti ponudbe podjetja. 
Na spletnih straneh so med drugim predstavljene tudi novice iz sveta športa, predvsem uspehi 
športnikov, ki tekmujejo v izdelkih podjetja, kar povečuje prepoznavnost blagovne znamke 
Alpina.  
 
Informacijski sistem v tem trenutku zagotavlja funkcionalnost, ki jo podjetje v današnji tržni 
situaciji potrebuje. Dejstvo pa je, da se poslovno okolje zunaj podjetja spreminja. Podjetje 
mora tem spremembam v okolju slediti in prilagajati tudi notranje poslovne procese. Seveda 
je možnosti za nadgradnjo in posodobitev še veliko. Prepričan sem, da je Alpina d.d. na dobri 
razvojni poti in da bo na podlagi znanja strokovnjakov v podjetju ter s sodelovanjem zunanjih 
strokovnjakov s področja informacijskih tehnologij kos izzivom, ki jih prinaša bodoče tržno, 
konkurenčno in zelo zahtevno poslovno okolje. 
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