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UVOD 
 
V Sloveniji je dogajanje na področju kongresne dejavnosti zelo živahno. Na to kaže 
investicijski cikel in splošno zanimanje tako politike in medijev kot tudi širše javnosti 
(Kondža, 2008). Nastajajo vedno večje kapacitete za izvedbo kongresnih dogodkov v večjih 
slovenskih središčih (Tifengraber, 2008). Trenutno je v Sloveniji 28 hotelov s kongresnimi 
kapacitetami (Hoteli s konferenčnimi zmogljivostmi, 2009), 5 kongresnih centrov (Kongresni 
centri, 2009) in 23 organizatorjev in ponudnikov kongresnih storitev (angl. professional 
congress organizers – PCO) (Ponudniki kongresnih storitev, 2009). Pomembnost dejavnosti 
nakazuje tudi dejstvo, da hotelirji pospešeno vlagajo v kongresne kapacitete, saj menijo, da je 
kongresna dejavnost pomembno dopolnilna ponudba (Kondža, 2008b). 

Podjetja s podporo informacijske tehnologije prenavljajo poslovne procese in gradijo nove 
poslovne modele (Lee, 2004, str. 214). Informacijska tehnologija pri tem vpliva na povečanje 
učinkovitosti podjetja (Klein, Koot & van Schaik, 1995, str. 8), kakovost odločitev, 
spreminjanje prodajnih in trženjskih kanalov, pa tudi širjenje in spreminjanje proizvodno-
prodajnega asortimenta.  

Prvo desetletje 21. stoletja je desetletje, v katerem tudi mobilne tehnologije določajo razvoj 
novih aplikacij (Isaac, Muntermann, Nickerson & Varshney, 2007). Uporaba teh novih 
aplikacij v navezi z mobilnimi telefoni in dlančniki uporabnike osvobodi žičnega dostopa do 
internetnih storitev (Isaac et al., 2007). Poleg uporabnikov imajo od mobilne tehnologije 
koristi tudi organizacije. Organizacijam se pripisujejo pozitivni učinki na treh strateških 
področjih zaradi uporabe mobilne tehnologije (Srivastra, Tassabehji & Wallace, 2008): 

• izboljšani delovni procesi; 

• izboljšana interna komunikacija in izmenjava znanja; 

• izboljšana prodaja in učinkovitejše oglaševanje. 
Vprašanje, ki se poraja v praksi in teoriji, je: kje in kako uporabiti mobilno tehnologijo v 
kongresni dejavnosti. Predpostavljam, da mobilna tehnologija lahko podpre izvajanje 
kongresne dejavnosti. Z mobilno tehnologijo se bodo zadovoljile določene potrebe in zahteve 
udeležencev. Organizacije bodo s pomočjo mobilne tehnologije učinkoviteje izvajale 
kongresno dejavnost. 

Temeljno tezo bom poizkusil dokazati s predlogi uporabe mobilne tehnologije v kongresni 
dejavnosti. Konkretne predloge bom podal na podlagi priložnosti za uporabo mobilne 
tehnologije v kongresni dejavnosti in poznavanja mobilnih aplikacij in mobilnih storitev, ki 
jih omogoča mobilna tehnologija. Sočasno bom upošteval tudi ugotovitve iz analize profila 
udeležencev kongresnih dogodkov in ugotovitve, pridobljene z intervjujem udeležencev.  

Izdelava predlogov bo slonela na design pristopu (angl. design science). Primer design 
pristopa je delo Baloha in Desouze (2009). Gre za pristop, pri katerem se z uporabo znanj z 
določenega poslovnega področja izdelajo artefakti. Artefakti odpravljajo problemska stanja. 
Predstavljajo aplikacije (fizični artefakti), ki v določenem poslovnem okolju rešujejo točno 
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določen problem. Z design pristopom se povezujejo štirje tipi artefaktov: konstrukti, modeli, 
metode in primerki (Hevner, March, Park & Ram, 2004). V primeru tega diplomskega dela bo 
artefakt metoda. Predstavili bomo, kako naj se izvede prenova poslovanja z uporabo mobilne 
tehnologije. Pokazana bo povezava med problemi/priložnostmi in prostorom rešitev. Dva 
procesa sta povezana z design pristopom: gradnja in ovrednotenje. Najprej se zgradi artefakt 
in nato se ga ovrednoti (ali resnično rešuje problem). Ta pristop je proaktiven do tehnologije 
in je ne jemlje kot dane (Hevner et al., 2004).  

Namen diplomskega dela lahko povzamemo v naslednjih točkah: 

• Skozi primer mobilnih tehnologij in kongresne dejavnosti pokazati, kako se lotiti 
načrtovanja sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij v poslovanje podjetij. 

• Identificirati priložnosti za uporabo mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti. 

• Pokazati, da mobilna tehnologija lahko podpre izvajanje kongresne dejavnosti. 
Cilj je izdelati nabor predlogov uporabe mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti. 

Opis raziskovalne metode 

Narava diplomskega dela zahteva kvalitativen pristop k raziskovanju. S kvalitativnim 
raziskovanjem raziskujemo pomen, koncept, definicijo, lastnosti, metafore, simbole in opis 
stvari (Berg, 2007, str. 3). Področje je relativno novo, zato bo raziskovalna kvalitativna študija 
primernejša od potrditvene kvantitativne. 

Pri kvalitativnem raziskovanju se uporablja kvalitativen način zbiranja podatkov (Neill, 
2006): 

• intervjuji; 

• dokumenti; 

• podatki, ki temeljijo na opazovanju. 
Dokumenti pomenijo knjige, strokovne članke in članke v časnikih. Do dokumentov bomo 
prišli z iskanjem v Centralni ekonomski knjižnici in z iskanjem po internetnih bazah (EBSCO, 
Emerald, ProQuest in ScienceDirect), ki so dostopne z računalnikov ekonomske fakultete. 
Dodatno bomo iskali dokumente preko komercialnih iskalnikov, kot sta Yahoo 
(http://www.yahoo.com) in Google (http://www.google.si). Profil udeležencev kongresnih 
dogodkov bo narejen na osnovi analize Kongresni gostje, njihove navade in potrošnja 
(Rosulnik, 2008). Podatki, pridobljeni iz tovrstnih dokumentov, sodijo v skupino sekundarnih 
podatkov. Za sekundarne podatke je značilno, da so jih pripravili že drugi (Dimovski, Penger 
& Škerlavaj, 2002, str. 71).  

Navade s področja uporabe mobilnih storitev bomo določili na podlagi opravljenega 
intervjuja z uporabniki mobilnih storitev, ki ustrezajo profilu udeležencev kongresnih 
dogodkov.  

Struktura diplomskega dela 

Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, petih poglavij in sklepa. Za sklepom sledi še navedba 
literature in virov. 
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V prvem poglavju bomo predstavili prenovo in informatizacijo poslovanja. Namen poglavja 
je seznanitev bralca s potekom prenove in informatizacije poslovanja, kar je v svoji osnovi 
konceptualno ogrodje diplomskega dela (podati predloge, ki bodo koristni pri 
informatizacijah konkretnega poslovnega področja). Cilj poglavja je prikaz korakov prenove 
in informatizacije poslovanja. 

Za to, da bomo lahko utemeljili predloge informatizacije, je potrebno dobro poznati področje, 
ki ga prenavljamo. Zato je naslednje poglavje namenjeno kongresni dejavnosti v Sloveniji. 
Ker je na tem področju precej nejasnosti pri poimenovanju dejavnosti, bomo najprej 
obrazložili izbiro poimenovanja dejavnosti. V nadaljevanju bomo predstavili kongresno 
dejavnost na splošno in nato v Sloveniji. Namen poglavja je predstavitev kongresne 
dejavnosti. Cilj poglavja je, da bo bralcu jasno izbrano poimenovanje dejavnosti in bo 
razumel, kaj je kongresna dejavnost. 

V diplomskem delu je eden ključnih sestavnih delov mobilna tehnologija, konkretneje, 
storitve, ki jih ta omogoča oziroma podpira. Predloge za informatizacijo poslovanja lahko 
utemeljeno podamo le s poznavanjem lastnosti informacijske tehnologije, ki naj bi podprla 
poslovanje. To bomo predstavili v tretjem poglavju. Namen poglavja je predstavitev mobilne 
tehnologije in storitev, ki jih le-ta podpira oziroma omogoča. Cilj poglavja je dokumentirati, 
kaj je mobilna tehnologija in katere storitve podpira oziroma omogoča.  

V četrtem poglavju bomo izdelali predloge uporabe mobilne tehnologije v kongresni 
dejavnosti. Najprej bomo s pomočjo obstoječe raziskave analizirali profil udeležencev 
kongresnih dogodkov. Nato bomo intervjuvali ljudi, ki ustrezajo profilu udeležencev 
kongresnih dogodkov. Namen intervjuja je spoznati potrebe in preference udeležencev na 
področju pridobivanja informacij povezanih s kongresnimi in obkongresnimi dogodki.  

Ugotovitve iz drugega poglavja in analize profila udeležencev dogodkov ter njihove potrebe 
in preference na področju pridobivanja informacij bodo služile kot osnova za utemeljitev 
predlogov – te ugotovitve bodo predstavljale priložnosti za uporabo mobilne tehnologije. 
Namen poglavja je opisati, katere lastnosti mobilne tehnologije ustrezajo udeležencem 
kongresnih dogodkov. Cilj je izdelati seznam priložnosti uporabe mobilne tehnologije v 
kongresni dejavnosti.  

Sledi poglavje z analizo obstoječega načina obveščanja udeležencev kongresnih dogodkov. Te 
aktivnosti so povezane z ugotovljenimi priložnostmi za uporabo mobilne tehnologije iz 
predhodnega poglavja. Obstoječi način izvajanja aktivnosti bomo preverili s pomočjo podjetja 
Go Mice d.o.o. Podjetje se ukvarja z organizacijo kongresnih dogodkov. Namen poglavja je 
raziskati trenuten način izvajanja teh aktivnosti. To nam bo služilo za analizo predlogov in 
njihovo dopolnitev. Cilj je 1.) preko analize izvajanja aktivnosti izboljšati podane predloge 
uporabe mobilne tehnologije, in 2.) podati predlog izboljšanja izvajanja obstoječih aktivnosti. 

V sklepu bomo povzeli ugotovitve, do katerih smo prišli med pisanjem diplomskega dela. 

 



 4

1 Prenova in informatizacija poslovanja 
 
Podjetja se informatizacije poslovanja lotevajo po korakih, ki jih bomo predstavili v 
nadaljevanju poglavja. V toku projekta informatizacije poslovanja podjetje potrebuje 
poznavanje konkretnih predlogov uporabe informacijske tehnologije za izbrano področje. To 
sodi v enega izmed korakov informatizacije poslovanja. Bistvo diplomskega dela sodi v ta 
korak. Zato bomo najprej predstavili splošne korake prenove in informatizacijo poslovanja, da 
bo jasno, kje v projektih prenove in informatizacije poslovanja so uporabni izsledki tega 
diplomskega dela. 

1.1 Informacijska tehnologija in informatizacija 
Informacijska tehnologija je skupek računalniške in telekomunikacijske tehnologije ter 
tehnologije za zajem slike (Chan, 2000, str. 224). Razvoj informacijske tehnologije je močno 
spremenil način poslovanja (Lee, 2004, str. 214). Vplival je na temeljito spremembo 
organiziranosti in načina poslovanja organizacij (Groznik, Jaklič, Kovačič & Štemberger, 
2004, str. 31).  

Uvedbo in uporabo informacijske tehnologije pojmujemo pod izrazom informatizacija 
(Groznik et al., 2004, str 2). Informatizacija poslovanja se usmerja v zagotavljanje 
konkurenčne prednosti podjetij oziroma k avtomatizaciji in optimizaciji izvajanja njihovih 
poslovnih procesov (Groznik et al., 2004, str. 2). Zmanjšuje stroške, povečuje učinkovitost in 
izboljšuje kvaliteto storitev (Alford & Clarke, 2009, str. 580). 

1.2 Koraki prenove in informatizacije poslovanja 
Prenove in informatizacije poslovanja se lotevamo z uporabo določenih metodologij (Groznik 
et al., 2004, str. 72). Metodologija je sestavljena iz metod, pravil, tehnik in konceptov, ki jih 
uporabljamo pri prenovi in informatizaciji poslovanja (Baloh & Vrečar, 2009, str. 13). Z 
izborom metodologije se držimo predpisanih korakov, ki se jih običajno prilagodi svojim 
potrebam (Baloh & Vrečar, 2009, str. 13).  

Avtorja sta podala okvirne korake, ki naj bi služili pri prenovi in informatizaciji poslovanja 
(Baloh & Vrečar, 2009, str. 13): 

• opredelitev problema/priložnosti;  

• identifikacija informacijskih potreb; 

• posnetek obstoječega stanja; 

• prenova obstoječega stanja; 

• izdelava ali nakup računalniških aplikacij; 

• testiranje in uvajanje novih rešitev med uporabnike; 

• ovrednotenje uvedenih rešitev; 

• vzdrževanje uvedenih rešitev. 
V prvem koraku se opredelijo poslovni problemi, ki jih je potrebno razrešiti oziroma katere 
poslovne priložnosti uresničiti. Poleg problemov je potrebno navesti tudi cilje, ki se jih želi 
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doseči. To je naloga ravnateljev. Njihova naloga je tudi opredelitev informacij, ki so potrebne 
za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev oziroma za izvajanje in nadzor poslovanja. Gre 
torej za identifikacijo informacijskih potreb (drugi korak), kjer se razlikuje med poročili in 
analizami. Poročila predstavljajo informacije v standardizirani obliki za izbrano obdobje; 
analize pa predstavljajo informacije, ki se jih potrebuje v času sprejemanja odločitve.  

V tretjem koraku se izdela posnetek obstoječega stanja poslovanja. Razlog za izvedbo 
posnetka stanja tiči v primerjavi med obstoječim in prenovljenim procesom ter da se pri 
postavljanju prenovljenega procesa ne pozabi na katerega od ključnih delov poslovanja. 
Posnetek stanja je sestavljen iz treh vsebinskih delov (Baloh & Vrečar, 2009, str. 16): 

• Izdelava procesnega modela – Katere aktivnosti se izvajajo v izbranem procesu, kdo jih 
izvaja, v kakšnem zaporedju se izvajajo in kateri so potrebni vhodi za izvedbo aktivnosti 
oziroma kaj so rezultati aktivnosti. Obstajajo različne metode in tehnike izdelave 
procesnih modelov. 

• Izdelava seznama obstoječih poslovnih pravil – Poslovna pravila postavijo ravnatelji 
podjetja/funkcij/procesov. Pravila krmilijo izvajanje izbranega procesa in so namenjena 
izvajalcem posameznih aktivnosti, da vedo, kako se morajo odločiti pri posameznem 
poslovnem dogodku. 

• Izdelava modela podatkov – O čem se zbirajo podatki, kateri podatki se zbirajo in na 
kakšen način so podatki med seboj povezani. V model so vgrajena poslovna pravila in 
določila o pravicah do dostopa podatkov. 

Četrti korak predstavlja prenova obstoječega stanja. Le-ta izhaja iz problemov/priložnosti, ki 
jih opredelijo ravnatelji. Gre za prehod iz problemskega v ciljno stanje. Iščejo se torej rešitve, 
ki se bodo kasneje implementirale in uporabljale. Vsebinski deli prenove obstoječega stanja 
so enaki kot pri posnetku obstoječega stanja. Izdela se tudi analiza stroškov in učinkov 
pripravljenih rešitev.  

Moje diplomsko delo sodi v ta, četrti, korak metodologije. Predlogi uporabe mobilne 
tehnologije predstavljajo predloge za prenovo obstoječega načina obveščanja udeležencev 
kongresnih dogodkov. Gre za predloge informatizacije poslovanja. S predlogi želim optimirati 
izvajanje procesov, povečati konkurenčnost in izboljšati kvaliteto storitev.  

Naslednji, peti korak, je odvisen od tega, kako v izbranem podjetju izvajajo računalniško 
podporo izbranim rešitvam. Podjetja lahko sama razvijejo računalniške aplikacije, lahko 
kupijo in uvedejo že izdelane, standardizirane rešitve ali pa prepustijo izdelavo računalniške 
rešitve zunanjemu podjetju (angl. outsourcing). Računalniška aplikacija se nato še testira in 
izdela se dokumentacija. 

V šestem koraku se preveri, ali izdelane rešitve rešujejo v prvem koraku postavljene 
probleme. Izbrani uporabniki testirajo rešitev. Po testiranju se pripravijo predlogi za 
morebitne spremembe izdelanih rešitev. Sledi uvajanje rešitve med uporabnike. Uporabnikom 
se predstavi prenovljeni procesni model, model podatkov, poslovna pravila in nauči se jih 
uporabljati nove računalniške aplikacije. 
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V sedmem koraku se ovrednotijo uvedene rešitve po določenem uvajalnem obdobju. Preveri 
se, ali uvedene rešitve rešujejo postavljene probleme in ali so doseženi prihranki izračunani v 
analizi stroškov in učinkov. 

Rešitev se po uvedbi preda uporabnikom. Ti morajo skrbeti, da se po potrebi izvajajo 
popravki uvedenih rešitev - osmi korak (potek procesa, poslovnih pravil, modela podatkov, 
računalniških aplikacij). Popravke računalniških aplikacij izvaja tisti, ki jih je izdelal. 

2 Kongresna dejavnost 
 
Poglavje služi seznanitvi s kongresno dejavnostjo. Poznavanje kongresne dejavnosti nam bo 
omogočilo izdelavo predlogov uporabe mobilne tehnologije. Ker se pojavljajo številna imena 
za to dejavnost, bomo najprej utemeljili izbiro poimenovanja dejavnosti. Sledi predstavitev 
kongresne dejavnosti. Najprej na splošno in nato opis stanja v Sloveniji. 

2.1 Poimenovanje dejavnosti 
Poimenovanje na tem področju ni poenoteno. Pri poimenovanju te dejavnosti se uporablja več 
izrazov. Nekateri izrazi tudi niso povsem primerni za pojmovanje te dejavnosti. Dunja Turk 
(2008) je govorila o tej temi z Gorazdom Čadom, urednikom revije Kongres, ki je povedal, da 
na tem področju vlada precejšnja zmeda. Meni, da bi bilo potrebno izrazoslovje poenotiti. 
Zaradi uporabe različnih izrazov, bomo na tem mestu predstavili vse izraze, ki so v uporabi, 
in utemeljili izbiro izraza, ki ga bomo uporabljali skozi celotno diplomsko delo. 

Med prebiranjem literature smo naleteli na uporabo naslednjih izrazov:  

• kongresni turizem; 

• MICE (meetings, incentives, corporates, exibitions); 

• industrija srečanj; 

• kongresna dejavnost. 

Kongresni turizem po mnenju Kovačiča (Kovačič, 2008) ni primeren izraz, saj kongres 
obsega veliko več kot le zgolj turizem. Tu poudarja obkongresno dejavnost, ki se ne šteje k 
turizmu. Turk (2008) potrjuje neprimernost izraza, saj so kongresi le eno od štirih glavnih 
področij poslovnega turizma. 

MICE je kratica, ki opredeljuje srečanja (angl. meetings), motivacijska srečanja (angl. 
incentives) korporacijska srečanja (angl. corporates) in razstave (angl. exibitions) (Jelen, 
2005, str. 3). Omenjeni izraz je zelo pogosto uporabljen predvsem v tujini. Se pa počasi 
opušča, saj postaja zastarel (Turk, 2008). Nadomešča ga izraz industrija srečanj (angl. 
meeting industry). Razlog, da se izraz opušča, je tudi v ponesrečeni kratici, ki v angleščini 
pomeni miši. 

Industrija srečanj je trenutno najbolj uporabljen izraz med tujimi strokovnjaki (Turk, 2008). 
V slovenskem jeziku se izraz ni prijel. 

Izraz kongresna dejavnost opredeljuje kongresni turizem in vse obkongresne dejavnosti. 
Omenjeni izraz je po mnenju Kovačiča (Kovačič, 2008) najbolj primeren, saj nakazuje na to, 
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da kongresi ne predstavljajo zgolj turistične veje, temveč so samostojna dejavnost. Primer 
kongresne dejavnosti v praksi je izvedba 50. svetovnega kongresa turističnih novinarjev in 
piscev. Društvo FIJET je v letu 2008 organiziralo ta mednarodni kongres v Ljubljani (Fijet, 
2009). Udeleženci so imeli poleg kongresnega programa pester obkongresni program (Fijet, 
2009). Tu se vidi dvojnost kongresne dejavnosti: na eni strani imamo sam kongresni dogodek 
in na drugi strani obkongresne aktivnosti, ki so vključevale druženja, zabave in oglede 
Slovenije. 

Pri iskanju priložnosti za uporabo mobilne tehnologije želimo biti temeljiti in jih iskati na 
vseh področjih, ki zadevajo tako kongresne dogodke kot tudi dejavnosti, ki so del 
obkongresne ponudbe. Kongresna dejavnost je izraz, ki zajema vsa področja našega 
raziskovanja. Zato bomo v diplomskem delu uporabljali izraz kongresna dejavnost. 

2.2 Kongresna dejavnost na splošno 
Kongresna dejavnost pomeni organizacijo komunikacije. Komunikacija poteka v obliki 
sestankov, prireditev ali srečanj. Za učinkovito izvedbo so potrebne dejavnosti iz terciarnega 
(storitvenega) sektorja (Praprotnik, 2006, str. 2). Za kongresno dejavnost je značilno 
prepletanje delovnega in turističnega motiva. Kongresna dejavnost je organizacijsko in 
investicijsko zelo zahtevna dejavnost, saj zahteva višjo raven kvalitete ponudbe (Donko, 
2004). Višja raven kvalitete ponudbe je potrebna zaradi zahtevnosti kongresnih gostov, ki 
porabijo v povprečju trikrat več denarja v času svojega bivanja kot drugi turisti (Hafner, 
2009). 

Razlogi za organizacijo kongresnih dogodkov so urejanje pravic in obveznosti, oblikovanje 
zakonov ter miritev nesporazumov in vojn, posredovanje in razvijanje znanja, izmenjava 
izkušenj, širitev religioznih in političnih idej ter zabava (Praprotnik, 2006, str. 4). Iz tega 
lahko sklepamo, da obstaja več vrst kongresnih dogodkov. Praprotnik (2004, str. 4) pravi, da 
lahko kongresne dogodke delimo glede na območje, tematiko, obseg in vrsto prireditve. 
Peterlič (1998, str. 235) razlikuje kongresne dogodke glede na območje: 

• Domači/nacionalni – Prireditev organizacije s članstvom iz ene (domače) države, vedno 
se organizira v domači državi. 

• Domači/regionalni – Podobno kot nacionalni; ob tem, da je prireditev vedno v 
določenem mestu. 

• Domači/tujci – Prireditev, ki se vedno organizira v domači državi, ob nacionalnih pa se 
prireditve udeležijo tudi tujci. 

• Mednarodni/celinski – Prireditev mednarodne organizacije, ki se organizira kjerkoli na 
celini. 

• Mednarodni/regionalni – Prireditev z mednarodno udeležbo, ki se organizira vedno v 
določeni regiji. 

• Mednarodni/medcelinski (svetovni) – Prireditev mednarodne organizacije, ki se 
izmenično organizira na različnih celinah. 

Glede na vsebino ločimo (Jelen, 2005, str. 3): 

http://www.fijet.net/
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• Znanstveni in strokovni dogodki; organizatorji so običajno neprofitna strokovna 
združenja, udeležba je prostovoljna, udeleženci običajno plačajo kotizacijo in so člani 
združenja, njihov osnovni namen pa je izmenjava mnenj in izobraževanje. 

• Dogodki gospodarsko-podjetniške narave; organizatorji so podjetja, osnovni namen je 
komercialni učinek, udeleženci so vabljeni in ne plačajo stroškov. 

• Dogodki medvladnih in političnih organizacij; vladna in medvladna srečanja, na katera 
so udeleženci ponavadi vabljeni, nosilec stroškov je običajno naročnik, na dogodkih sta 
zelo pomembna protokol in varnost udeležencev. 

V tej točki poglavja smo predstavili kongresno dejavnost na splošno. Za diplomsko delo je 
pomembna ugotovitev, da gre za dejavnost, v kateri gostje zahtevajo višjo raven kakovosti 
ponudbe. To dejstvo bomo upoštevali pri utemeljevanju predlogov uporabe mobilne 
tehnologije. Pri izdelavi predlogov uporabe mobilne tehnologije bomo upoštevali tudi delitev 
kongresne dejavnosti. Predlogi morajo biti izdelani tako, da bodo funkcionalni za vse oblike 
kongresnih dogodkov. 

2.3 Kongresna dejavnost v Sloveniji 
Kongresna dejavnost v Sloveniji je v razcvetu in predstavlja pomemben segment našega 
turizma (Tifengraber, 2008). Že uvodu smo zapisali, da nastajajo vedno večje kapacitete za 
izvedbo kongresnih dogodkov. Ta trend je jasno viden pri hotelirjih, saj ti kongresno 
dejavnost pojmujejo kot pomembno dopolnilno ponudbo (Kondža, 2008). Trenutne kapacitete 
in zmogljivosti uvrščajo Slovenijo med destinacije za izvedbo srednje velikih kongresnih 
dogodkov (Tifengraber, 2008).  

Število kongresih dogodkov vsako leto narašča. Posledično se povečuje tudi število 
udeležencev. To potrjuje tudi edina statistična analiza, ki jo je opravil Kongresno-turistični 
urad. Trenutno je na voljo statistična analiza za leto 2006 in primerjava z letom 2005. Glede 
na leto 2005 se je v letu 2006 povečalo število dogodkov za 29 odstotkov (Kovačič, 2008, str. 
4). Povprečno število udeležencev na dogodek se je povečalo s 77 udeležencev na dogodek v 
letu 2005 na 85 udeležencev na dogodek v letu 2006.  

Gruden (članek v Delu FT, 2009) je preverila, kako trenutna gospodarska kriza vpliva na 
kongresno dejavnost. Kriza naj bi se dotaknila tudi kongresne dejavnosti, a naj ne bi pustila 
hujših posledic. V članku Grudnova ugotavlja, da bo kriza imela največji vpliv na 
korporativna srečanja (predvsem na tista, ki niso strogo vezana na sklepanje poslov). Srečanja 
znanstveno-strokovnih združenj ne bodo tako močno prizadeta, saj se dogovori o izvedbi 
začenjajo že več let pred izvedbo.  

Poleg gospodarske krize se pojavljajo še številni izzivi in priložnosti, ki jih je potrebno 
odpraviti oziroma izkoristiti. O tem sem se pogovarjal z Miho Kovačičem, direktorjem 
Kongresno-turističnega urada (Kovačič, 2008b). Pravi, da vidi največji izziv v prepoznavnosti 
Slovenije. Prepoznavnost Slovenije je potrebno širiti na tuje trge (pogovor preko elektronske 
pošte). Gruden (članek v Delu FT, 2009) vidi priložnosti za prepoznavnost Slovenije v 
povezovanju z jugovzhodno Evropo. Kovačič vidi izzive tudi na področju obkongresne 
ponudbe. Obkongresna ponudba je širok pojem, kamor se prišteva tako spremljajoča hotelska 



 9

ponudba kot tudi dodatna ponudba v kraju s konferenčnimi zmogljivostmi, ki dopolnjujejo 
hotelsko ponudbo. Če destinacija nima dobro razvite obkongresne ponudbe, se bo težko 
uveljavila kot dobra kongresna destinacija. Poudarja, da udeleženci kongresov nimajo veliko 
časa za obkongresne dejavnosti. Obkongresna ponudba mora zato biti skrbno načrtovana. 
Zavedati se je potrebno potreb in zahtev organizatorjev kongresnih dogodkov in udeležencev. 

Natalija Bah Čad, vodja projektov v podjetju Go Mice d.o.o., (Bah Čad, 2008) navaja 
podobno problematiko kot Kovačič. Dodaja še izziv komuniciranja z udeleženci. Meni, da so 
premalo izkoriščene elektronske oblike komuniciranja z udeleženci.  

Hafner (2008) piše, da je potrebno na področju kongresne dejavnosti z inovativnim trženjem 
ustvariti močno blagovno znamko. S tem naj bi postala Slovenija bolj prepoznavna. Manjkajo 
tudi dvorane, ki bi sprejele več kot 800 udeležencev. 

Pri utemeljitvi predlogov uporabe mobilne tehnologije bom za utemeljitev uporabil tudi 
ugotovitve iz tega poglavja. 

3 Mobilna tehnologija 
 
Združevanje mobilne telefonije z internetom, spletnimi storitvami, navigacijskimi sistemi 
(GPS) in brezžično tehnologijo (na primer Bluetooth) ter množična uporaba mobilnih naprav 
(mobilni telefon, dlančnik) sta razloga, da je prišlo do razvoja številnih novih aplikacij in 
posledično do ponudbe novih storitev (Srivastra et al., 2008). Postajamo mobilni v vseh 
oblikah komuniciranja (govor, elektronska pošta, spletne strani, elektronska trgovina in 
elektronsko poslovanje). Mobilnost je ključna lastnost mobilne tehnologije. Z mobilnostjo se 
odpravljajo časovne in prostorske omejitve pri pridobivanju želenih informacij. Izboljšujejo 
se zmogljivosti, namenjene komuniciranju, koordiniranju, sodelovanju in izmenjavi znanja 
(Srivastra et al., 2008).  

Najprej bom na kratko predstavil razvoj mobilne tehnologije. S tem bo bralcu postalo jasno, 
kako se je skozi čas povečeval in spreminjal nabor storitev, ki jih omogoča mobilna 
tehnologija. Hkrati želim pokazati, da se z razvojem tehnologije možnosti uporabe mobilne 
tehnologije širijo na nova področja. 

Preostali del poglavja bo namenjen mobilnim storitvam, ki jih omogoča oziroma podpira 
mobilna tehnologija v današnjem času. S tem bo postalo jasno, kaj omogoča mobilna 
tehnologija. To mi bo služilo kot informacijsko-tehnološka osnova - nabor potencialnih 
rešitev, ki rešujejo probleme oziroma izkoriščajo priložnosti v aktivnostih kongresne 
dejavnosti. 

3.1 Razvoj mobilnih storitev 
V sledenju zahtevam naročnikov se je mobilna tehnologija nenehno razvijala (Karmakar, 
Dooley & Mathew, 2008, str. 2). Sprva so mobilna omrežja omogočala zgolj dve vrsti 
storitev: analogni prenos govora in prenos majhne količine podatkov (prva generacija mobilne 
tehnologije – 1G) (Karmakar, Dooley & Mathew, 2008, str. 2). Mobilna omrežja so nato z 
drugo generacijo (2G) postala digitalna (GSM omrežja). Z digitalizacijo se je povečal nabor 
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storitev, ki jih je omogočala mobilna tehnologija (Karmakar, Dooley & Mathew, 2008, str. 2). 
Pojavile so se prve storitve mobilnega poslovanja. Te so najprej slonele na avtomatskih 
glasovnih odzivnikih (na primer glasovno mobilno plačevanje) (Hribar, str. 162, 2003). Poleg 
govornih storitev je bilo mogoče pošiljati kratka tekstovna sporočila (angl. short messaging 
service) in napredna tekstovna sporočila (angl. enhanced messaging service).  

S prihodom tehnologije paketnega prenosa podatkov (angl. general packet radio service) se je 
pričelo govoriti o generaciji 2.5G (Karmakar, Dooley & Mathew, 2008, str. 10). 2.5G je 
uporabnikom omogočil uporabo mobilnih storitev, ki do takrat niso obstajale. Preko WAP-a 
(angl. wireless application protocol), mobilnega dostopa do storitev na internetu (Hribar, 
2003, str. 163), so se začele ponujati mobilne aplikacije. WAP je preko mobilnih portalov 
omogočal pridobivanje informacij (na primer o vremenu, novice, finance). Pošiljanje 
tekstovnih sporočil je bilo nadgrajeno z možnostjo pošiljanja glasbenih in grafičnih (slike in 
video) vsebin. Z mobilnega telefona je bilo možno komunicirati tudi preko elektronske pošte 
in spletnih klepetalnic. Hitrejši prenos podatkov je omogočil povezovanje z mobilnim 
telefonom na javna in zasebna omrežja (dostop na daljavo) (GPRS White paper).  

Leta 2001 je bila prvič na voljo komercialna uporaba 3G omrežja (Wikipedia, 3G, 2009). Gre 
za širokopasovno omrežje, ki omogoča hitrejše prenose podatkov in izvajanje novih storitev 
(Karmakar, Dooley & Mathew, 2008).  

3.1.1 Wlan in Bluetooth 
V naprave, kot so osebni računalnik, prenosni računalnik, igralna konzola, mp3 predvajalnik, 
dlančnik in mobilni telefon, so vgrajeni sprejemniki in oddajniki, ki delujejo po standardu 
IEEE 802.11 (imenovan tudi Wi-Fi standard). Ta tehnologija omogoča uporabnikom 
brezžični dostop do lokalnih omrežij. To omogoča uporabnikom uporabo elektronske pošte in 
dostop do interneta (Wikipedia, WLAN, 2009).  

Bluetooth je radijska tehnologija, ki omogoča brezžično povezovanje naprav. Storitve, ki jih 
omogoča povezovanje naprav z Bluetooth tehnologijo: prostoročno telefoniranje, 
vzpostavljanje mostu za povezavo do spleta, izmenjevanje datotek, sinhronizacija naprav in 
tiskanje dokumentov (HP, Understanding Bluetooth, 2009). Mobilna tehnologija se je skozi 
čas nenehno razvijala. Rezultat je vedno večji nabor mobilnih storitev, ki uporabnika 
zadovoljujejo na številnih področjih. Razvoj se ne ustavlja. Trenutno govorimo o omrežju 
tretje generacije (3G). Naslednje podpoglavje bo namenjeno predstavitvi mobilnih storitev in 
mobilnih aplikacij, ki jih omogoča 3G. 

3.2 Mobilne storitve in mobilne aplikacije v 3G 
Očitno je, da mobilna tehnologija ne služi zgolj kot orodje za govorno komuniciranje. Preko 
40 odstotkov svetovne populacije mobilnih uporabnikov uporablja svoje mobilne naprave za 
dostopanje do mobilnih storitev (Srivastra et al., 2008). Te storitve se izvajajo s pomočjo 
mobilnih aplikacij.  

Mobilna aplikacija pomeni uporabo mobilne tehnologije za določen namen s strani 
končnega uporabnika. Takšen primer je pregled vremenske napovedi ali pa nakup melodije za 
zvonec na mobilnem telefonu. Mobilne aplikacije delimo na tiste, ki omogočajo pridobivanje 
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informacij in na tiste za izvajanje transakcij. Mobilne aplikacije ponujajo ponudniki mobilnih 
storitev, ki imajo potrebno infrastrukturo za delovanje aplikacije (Isaac et al., 2007). 
Razlikujemo med mobilnimi aplikacijami, ki se namestijo na mobilni telefon, in t. i. 
mobilnimi spletnimi aplikacijami. Mobilne spletne aplikacije delujejo podobno kot spletne 
aplikacije. Spletne aplikacije delujejo preko spletnih strani (preko http-ja) in za izvajanje 
operacij (na primer JavaScript, xml) izkoriščajo strežnik ali odjemalca. Uporabnik dobi s 
spletno aplikacijo (znotraj spletnega brkljalnika) nabor enakih funkcionalnosti kot pri uporabi 
na napravo nameščene aplikacije (Connors & Sullivan, 2010).  

Koristenje mobilnih storitev je omogočeno z uporabo mobilnih aplikacij. V nekaterih 
primerih je potrebnih več mobilnih aplikacij za izvajanje ene same mobilne storitve. Storitev s 
področja popularne glasbe je takšen primer. Uporabnik prejema informacije o popularni 
glasbi in ima hkrati možnost nakupa pesmi v mp3 formatu (Isaac et al., 2009). 

Za potrebe diplomskega dela se bomo osredotočili na storitve, ki jih omogoča oziroma 
podpira mobilna tehnologija (v nadaljevanju dela bomo pisali mobilne storitve, da ne bo 
prihajalo do nejasnosti). V tehnično delovanje mobilnih aplikacij se ne bomo spuščali. 
Mobilne aplikacije bodo opisane zgolj z uporabniškega vidika. Razlog za to je v tem, da 
želimo v diplomskem delu pokazati s predlogi uporabe mobilne tehnologije, katere mobilne 
storitve so primerne za uporabo v kongresni dejavnosti.  

Temu primerno bo zastavljen zadnji del tega poglavja. Bralcu bomo predstavili nabor 
mobilnih storitev, ki so trenutno na voljo. Predstavili bomo dela različnih avtorjev. Od bolj 
splošnih opisov do podrobnejših opisov mobilnih storitev, po katerih je največ povpraševanja. 
Mobilne aplikacije bomo obravnavali v kontekstu uporabniške izkušnje. Predstavili bomo, 
kako se klasificirajo mobilne aplikacije, ki podpirajo določeno mobilno storitev, glede na 
uporabniško izkušnjo. Na koncu poglavja bomo predstavili delo, v katerem so avtorji z 
uporabo teoretskega znanja izdelali predloge uporabe mobilne tehnologije za potrebe 
turistične dejavnosti. 

3.2.1 Hribar  
Hribar razdeli mobilne storitve na tri sklope (2003, str. 163): 

• Osnovne storitve – elektronska pošta, sporočanje, internet dostop, glasovne storitve, 
določanje lokacije in dostop do digitalnih vsebin. 

• Storitve za uporabnike – rezervacije potovanj, vozovnic in vstopnic, bančništvo, borza, 
novice in šport, hazarderske igre, zabavne igre, nakupovanje in plačevanje. 

• Poslovne storitve – mobilne trgovine in neodvisno profesionalno sodelovanje pri vodenju, 
upravljanju in izvajanju nalog v podjetju. 

3.2.2 Bloch-Morhange in Fontela  
Bloch-Morhange in Fontela (2003) naštevata mobilne storitve, po katerih naj bi bilo največ 
povpraševanja. 

Mobilni intranet/ekstranet dostop. Storitev je namenjena podjetjem. Omogoča varni dostop 
do lokalnih omrežij, navideznih omrežij in interneta (Bloch-Morhange & Fontela, 2003). 
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Uporabniku prilagojene zabavne in informativne vsebine (angl. infotainment). Storitev, ki 
omogoča uporabniku dostop do njemu prilagojene vsebine. Dostop je neodvisen od 
uporabnikove naprave in je mogoč kadarkoli in s katerekoli lokacije (Bloch-Morhange & 
Fontela, 2003).  

Multimedijska (večpredstavnostna) sporočila. Pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih 
sporočil. Storitev deluje z zamikom (ne deluje v realnem času), a zaradi neprekinjene 
razpoložljivosti omogoča takojšnje pošiljanje sporočil (angl. instant messaging). S storitvijo 
se cilja na zaprte skupine uporabnikov, ki jih določi ponudnik storitev ali pa jo izoblikujejo 
uporabniki (Bloch-Morhange & Fontela, 2003). 

Mobilni dostop do interneta. Dostop do spleta (world wide web), prenos podatkov, 
elektronske pošte in zvoka ter slike. Storitev omogoča vse storitve, ki jih omogočajo 
ponudniki internetnih storitev (Bloch-Morhange & Fontela, 2003). 

Multimedijska (večpredstavnostna) sporočila za poslovno rabo. Storitev ima enake 
lastnosti kor multimedijska sporočila, le da je namenjena skupinam uporabnikov v podjetjih 
(Bloch-Morhange & Fontela, 2003). 

Storitve s področja navigacije. Uporabniki lahko s pomočjo te storitve locirajo ljudi, vozila, 
sredstva, naprave in storitve. Uporabniki lahko storitev uporabijo za določevanje lastne 
lokacije, lahko pa so locirani tudi s strani tretjih oseb (Bloch-Morhange & Fontela, 2003). 

Glasovne storitve. Napredne glasovne storitve vključujejo prenos govora preko IP naslova 
(VoIP), klice preko spleta (world wide web) in video telefonijo (Bloch-Morhange & Fontela, 
2003). 

3.2.3 Isaac, Montermann, Nickerson in Varshney  
Isaac Montermann, Nickerson in Varshney (2009) so klasificirali mobilne aplikacije glede na 
način (dimenzijo) uporabe: 

Kako se uporablja aplikacija glede na čas: 

• sinhrone aplikacije: uporaba v realnem času; 

• asinhrone aplikacije: uporaba z zamikom. 
Način komunikacije med aplikacijo in uporabnikom: 

• Aplikacije informativne narave: Informacije prehajajo od aplikacije k uporabniku 
(enosmerni pretok). 

• Aplikacije za poročanje: Informacije prehajajo od uporabnika k aplikaciji (enosmerni 
pretok). 

• Interaktivne aplikacije: Informacije prehajajo v obe smeri (dvosmerni pretok).  
Namembnost aplikacije: 

• Aplikacije za izvajanje transakcij: uporabnik preko aplikacije lahko kupuje storitve in 
dobrine. 
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• Aplikacije ne namenjene izvajanju transakcij: uporabnik ne more kupovati storitev in 
blaga preko aplikacije. 

Pravice do uporabe aplikacije: 

• Javne aplikacije: aplikacije so na voljo vsem uporabnikom. 

• Zasebne aplikacije: aplikacije lahko uporabljajo zgolj določeni uporabniki. 
Udeleženost uporabnika: 

• Aplikacije za individualno uporabo: aplikacija ni namenjena skupinski uporabi 
(sodelovanju). Uporabnikova izkušnja pri delu z aplikacijo je omejena na njegova dejanja. 

• Aplikacije za skupinsko (množično) uporabo: aplikacija je namenjena skupinski uporabi. 
Izkušnja pri uporabi je odvisna tudi od drugih uporabnikov (primer so igre za več 
igralcev). 

Odvisnost od lokacije:  

• Aplikacije, ki uporabljajo informacije o uporabnikovi trenutni lokaciji (delovanje 
aplikacije se spreminja glede na lokacijo).  

• Aplikacije, ki informacij o lokaciji ne uporabljajo. 

Identiteta uporabnika:  

• Aplikacija za svoje delovanje potrebuje uporabnikove informacije o identiteti (delovanje 
aplikacije se prilagaja glede na identiteto uporabnika). 

• Aplikacije ne potrebuje informacij o identiteti uporabnika za svoje delovanje.  

Posamezno mobilno storitev podpira mobilna aplikacija, ki se jo lahko klasificira na zgoraj 
predstavljen način. Avtorji so v nadaljevanju svojega dela predstavili, kakšen tip mobilne 
aplikacije podpira določeno mobilno storitev. 

Mobilno komuniciranje podpira aplikacija, ki ima naslednje lastnosti: sinhrona, interaktivna, 
ni namenjena izvajanju transakcij, zasebna, namenjena individualni uporabi, delovanje ni 
odvisno od lokacije uporabnika, delovanje je odvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 
2009). 

Mobilno sporočanje podpira aplikacija, ki ima naslednje lastnosti: asinhrona, informativna, 
ni namenjena izvajanju transakcij, zasebna, namenjena individualni uporabi, delovanje ni 
odvisno od lokacije uporabnika, delovanje je odvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 
2009). 

Mobilno navigacijo podpira aplikacija, ki ima naslednje lastnosti: sinhrona, informativna, ni 
namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni uporabi, delovanje je odvisno 
od lokacije uporabnika in neodvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilno TV podpira aplikacija, ki ima naslednje lastnosti: sinhrona, informativna, ni 
namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni uporabi, delovanje ni odvisno 
od lokacije in identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 
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Nakup vsebin vezanih na lokacijo podpira aplikacija, ki ima naslednje lastnosti: sinhrona, 
informativna, namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni uporabi, 
delovanje je odvisno od lokacije in identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilno upravljanje z inventarjem v podjetju podpira aplikacija, ki ima naslednje 
lastnosti: asinhrona, namenjena poročanju, ni namenjena izvajanju transakcij, zasebne, 
namenjena individualni uporabi, delovanje odvisno od lokacije (lokacija inventarja) in 
identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilno iskanje in sledenje (na primer določenih proizvodov) podpira aplikacija, ki je 
klasificirana kot: asinhrona, informativna, ni namenjene izvajanju transakcij, javna, 
namenjena individualni uporabi, delovanje odvisno od lokacije uporabnika, delovanje 
neodvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilne dražbe in finančne storitve podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: sinhrona, 
interaktivna, namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena skupinski uporabi, delovanje 
neodvisno od lokacije uporabnika in odvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilne igre podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: sinhrona, interaktivna, namenjena 
izvajanju transakcij, javna, namenjena tako individualni kot skupinski uporabi, delovanje 
neodvisno ali odvisno od lokacije uporabnika (nekatere igre za delovanje potrebujejo lokacijo 
uporabnika), delovanje odvisno od identitete uporabnika (ni nujno, da je identiteta prava, 
lahko jo nadomestijo vzdevki) (Isaac et al., 2009). 

Mobilno oglaševanje (usmerjeno na določen tip uporabnikov) podpira aplikacija, ki je 
klasificirana kot: asinhrona, informativna, ni namenjena izvajanju transakcij, javna, 
namenjena individualni uporabi, delovanje neodvisno od lokacije uporabnika, delovanje 
odvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilno oglaševanje (usmerjeno na uporabnike, ki se nahajajo na določeni lokaciji) podpira 
aplikacija, ki je klasificirana kot: asinhrona, informativna, ni namenjena izvajanju transakcij, 
javna, namenjena individualni uporabi, delovanje odvisno od lokacije uporabnika, delovanje 
neodvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilne storitve s področja zabave (vsebina na zahtevo, spremljanje dogodkov v živo) 
podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: sinhrona, informativna, namenjena izvajanju 
transakcij, javna, namenjena individualni uporabi, delovanje odvisno od lokacije uporabnika, 
delovanje neodvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilne osebne storitve (posredovanje zmenkov) podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: 
asinhrona, interaktivna, namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni 
uporabi, delovanje neodvisno od lokacije uporabnika (na željo uporabnika se lahko 
uporabljajo informacije o njegovi lokaciji), delovanje neodvisno od identitete uporabnika (na 
željo uporabnika se lahko uporablja njegova identiteta) (Isaac et al., 2009). 

Mobilno izobraževanje na daljavo podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: asinhrona (brez 
povezave do spleta) in sinhrona (povezava s spletom), interaktivna, ni namenjena izvajanju 
transakcij (razen v primeru, če mora uporabnik za tečaj ali nalogo plačati), javna in zasebna 
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(izobraževanje namenjeno na primer študentom določene fakultete), namenjena individualni 
uporabi, delovanje neodvisno od lokacije uporabnika, delovanje odvisno od identitete 
uporabnika (identiteta uporabnika ni potrebna, če ni ocenjevanja) (Isaac et al., 2009). 

Priporočanje proizvodov podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: asinhrona, informativna, 
ni namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni uporabi, delovanje 
neodvisno od lokacije uporabnika, delovanje neodvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 
2009) 

Mobilno telemedicino in nadzorovanje bolnikov podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: 
sinhrona, interaktivna, ni namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni 
uporabi, delovanje ni odvisno od lokacije uporabnika, delovanje je odvisno od identitete 
uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilne vstopnice podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: asinhrona, interaktivna, 
namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni uporabi, delovanje ni odvisno 
od lokacije uporabnika, delovanje ni odvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilne skupnosti podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: asinhrona, interaktivna, ni 
namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena skupinski uporabi, delovanje ni odvisno od 
lokacije uporabnika, delovanje ni odvisno od identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilno upravljanje z nujnimi primeri/nevarnostjo podpira aplikacija, ki je klasificirana 
kot: sinhrona, interaktivna, ni namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena skupinski 
uporabi, delovanje odvisno od lokacije uporabnika, delovanje neodvisno od identitete 
uporabnika (Isaac et al., 2009). 

Mobilno nadzorovanje okolja podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: sinhrona, 
namenjena poročanju, ni namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena skupinski uporabi, 
delovanje odvisno od lokacije uporabnika, delovanje neodvisno od identitete uporabnika 
(Isaac et al., 2009). 

Mobilno socialno mreženje podpira aplikacija, ki je klasificirana kot: asinhrona, 
interaktivna, ni namenjena izvajanju transakcij, zasebna, namenjena skupinski uporabi, 
delovanje ni odvisno od lokacije uporabnika, delovanje odvisno od identitete uporabnika 
(Isaac et al., 2009). 

3.2.4 Srivastra et al. – primer izdelave predlogov uporabe mobilne tehnologije 
Avtorji so v svojem delu (Srivastra et al., 2008) iskali nabor mobilnih storitev, primernih za 
uporabo v turistični agenciji. Rezultat je nabor desetih mobilnih storitev. 

Tabela 1: Nabor predlaganih mobilnih storitev za koristenje v turistični dejavnosti 
Mobilna storitev Primer 

Mobilna (v nadaljevanju M)-prijava Rešitev omogoča turistični agenciji sledenje 
aktivnosti turistov na področju prijave. 
Integracija rešitve z GPS sistemom in GDS. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

M-viza/potni list Viza se v elektronski obliki naloži na mobilni telefon 
skupaj s podatki o rezervaciji in potovanju potnika (PNR 
številka). Ob prihodu na letališče se ob pregledu potnika 
podatki avtomatično preberejo z mobilnega telefona. 

M-sestanek Gostje hotela so preko mobilnega telefona obveščeni o času 
in prostoru srečanja s predstavniki turistične agencije. 

M-novice/obvestila Pošiljanje želenih novic in obvestil na mobilni telefon. 
Obvestila lahko zajemajo tudi informacije o potovanju in 
spremembi urnika. Takšna obvestila so lahko poslana kot 
opozorila. 

M-klepet Turistom je omogočen klepet s turistično agencijo, v 
kolikor potrebujejo informacije. 

M-vodič V povezavi z GPS sistemom nudi informacije o lokaciji, na 
kateri se turist trenutno nahaja. Rešitev se bodisi namesti 
proti plačilu na turistov mobilni telefon (če ima ta vgrajen 
GPS sprejemnik); druga opcija je, da si turist izposodi 
dlančnik z omenjeno rešitvijo. 

M-plačevanje Tehnologija komuniciranja med napravami postaja zrela. 
Mobilni telefoni se lahko uporabljajo za potrebe 
plačevanja. V Dubaju se lahko z mobilnim telefonom plača 
parkirnina. Možen je tudi prenos denarja z v naprej 
določenega transakcijskega računa na drugega (preko 
mobilnega telefona se poveže z bankomatom). 

M-prodaja Ponudba in prodaja produktov in storitev preko mobilnega 
telefona, ki so zanimive za turista, v okolju, kjer se nahaja.  

M-vstopnice Nakup vstopnic za razne dogodke in predstave preko 
mobilnega telefona.  

M-rezervacije Rezervacija storitev in produktov turističnih agencij na 
dinamičen način: rezervacije se lahko spreminjajo v času 
potovanja – integracija mobilne storitve z GDS. 

Vir: Srivastra et al., Incorporating M-commerce into organizational strategy: A case study in the tourism sector, 
2008, str. 7. 

Avtorji ugotavljajo, da postaja mobilno oglaševanje del vseh predstavljenih mobilnih storitev. 
Promocija, prodaja in upravljanje odnosov s strankami (CRM) predstavljajo del mobilnih 
storitev, kamor se vključuje tudi mobilna trgovina. Iz tega je razvidno, da obstaja veliko 
priložnosti na področju oglaševanja. Uspešnost je odvisna od zrelosti tehnologije in 
udeleženosti tretjih oseb pri izvajanju storitev (na primer pripravljenost sodelovanja letališč 
pri izvajanju M-vize).  

Mobilno oglaševanje nameravamo vključiti v predloge uporabe, saj le-to predstavlja 
potencialne prihodke organizacijam in hkrati tudi dodatno motivacijo za investicijo v 
predlagano rešitev. Hkrati pa se zavedamo, da moramo biti pri predlogih za oglaševanje 
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pazljivi, saj je oglaševanje lahko moteče za uporabnike in jih odvrača od uporabe storitev. 
Upoštevati moramo želje uporabnikov. 

Spodnja tabela prikazuje, v katero kategorijo sodijo predlaganje mobilne storitve in katera 
vrsta mobilne aplikacije podpira izbrano storitev. 

Tabela 2: Klasifikacija predlaganih mobilnih storitev in mobilnih aplikacij, ki jih podpirajo 
 Klasifikacija storitev Klasifikacija aplikacije 

M-prijava Navigacijske storitve; 

storitve s področja 
sporočanja. 

Storitve s področja 
telemetrije. 

M-viza/potni list Storitve s področja 
sporočanja; 

navigacijske storitve. 

Posredovanje digitalnih 
vsebin. 

M-sestanek Navigacijske storitve. Posredovanje digitalnih 
vsebin. 

M-novice/obvestila Navigacijske storitve; 

storitve s področja 
sporočanja. 

Posredovanje digitalnih 
vsebin. 

M-klepet Storitve s področja 
sporočanja; 

storitve mobilnega klepeta 
preko spleta. 

Posredovanje digitalnih 
vsebin. 

M-vodič Storitve s področja 
sporočanja; 

navigacijske storitve. 

Storitve s področja 
telemetrije; 

posredovanje digitalnih 
vsebin. 

M-plačevanje Finančne storitve. Upravljanje s transakcijami. 

M-prodaja Nakupovanje (dodana 
vrednost pri nakupovanju). 

Storitve s področja 
telemetrije. 

M-vstopnice Finančne storitve; 

nakupovanje (dodana 
vrednost pri nakupovanju). 

Upravljanje s transakcijami; 

storitve s področja 
telemetrije. 

M-rezervacije Finančne storitve; 

nakupovanje (dodana 
vrednost pri nakupovanju). 

Upravljanje s 
transakcijami; 

storitve s področja 
telemetrije. 

Vir: Srivastra et al, Incorporating M-commerce into organizational strategy: A case study in the tourism sector, 
2008, str. 8. 

Očitno je, da večina predlaganih storitev sodi med storitve za izvajanje lociranja in med 
komunikacijske storitve. Sledijo mobilne storitve, ki sodijo med nakupovanje in med finančne 
storitve. Razvrstitev mobilnih storitev je hkrati tudi indikator razvitosti mobilne tehnologije.  
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S prebranimi deli smo spoznali, kakšne vrste mobilnih storitev obstajajo, kaj nudijo in kakšne 
mobilne aplikacije (poudarek na uporabniški izkušnji) jih podpirajo. Pri izdelavi predlogov se 
bomo držali okvira, ki ga ima delo Srivastre et al. (2008). Najprej bomo določili, katere 
mobilne storitve bodo primerne za potrebe udeležencev kongresne dejavnosti. Mobilne 
storitve bomo opisali z navezovanjem na deli Hribarja (2003) in Bloch-Morhangeja in Fontele 
(2003). Pri tem bo podan tudi konkreten primer uporabe mobilne storitve. Nato bomo opisali 
(z uporabniškega vidika) mobilno aplikacijo, ki podpira posamezno mobilno storitev. Pri tem 
se bomo navezovali na delo Isaaca et al. (2009). 

4 Predlogi uporabe mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti 
 
Hribar (2003) piše, da je potrebno imeti pri razvoju mobilnih storitev v mislih uporabnika. 
Treba se je osredotočiti na njegove zahteve, želje in tudi način razmišljanja. Uporabnik mora 
v ponujeni mobilni storitvi videti neko korist, sicer je ne bo uporabljal (Hribar, str. 163, 
2003). To bomo upoštevali pri izdelavi predlogov uporabe mobilne tehnologije v kongresni 
dejavnosti. Poglavje bomo pričeli z opisom profila udeležencev kongresnih dogodkov. Na 
podlagi teh informacij bomo poiskali uporabnike mobilnih storitev, ki ustrezajo profilu, in jih 
vprašali o navadah na področju uporabe mobilnih storitev.  

Profil udeležencev in njihove navade na področju uporabe mobilnih storitev bodo 
predstavljale potrebe uporabnikov, ki jih bomo skušali zadovoljiti. Hkrati bomo z izdelavo 
predlogov poizkusili odgovoriti na priložnosti in probleme v kongresni dejavnosti iz drugega 
poglavja. To poglavje predstavlja ključni del diplomskega dela, s katerim želimo ustvariti 
dodano vrednost za bralca. 

Namen je opisati, katere lastnosti mobilne tehnologije ustrezajo udeležencem kongresnih 
dogodkov. 

Cilj poglavja je seznam priložnosti uporabe mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti. 

4.1 Profil udeležencev kongresnih dogodkov 
V Sloveniji do nedavnega še ni bila opravljena raziskava o profilu udeležencev dogodkov. 
Prva takšna raziskava je bila narejena v letu 2008. Izvedli so jo Kongresno-turistični urad, 
Zavod za turizem Ljubljana in podjetje GoMice d.o.o. (Rosulnik, 2008). 

4.1.1 Predpostavke 
V raziskavo so bili zajeti le kongresni gostje mednarodnih strokovnih kongresov v Ljubljani, 
ki so potekali v septembru in novembru leta 2008. Raziskava je bila opravljena z metodo 
osebnega anketiranja na reprezentativnem vzorcu 524 kongresnih gostov (Rosulnik, 2008). 

Z raziskavo so avtorji želeli dobiti naslednje podatke (Rosulnik, 2008): 

• profil udeležencev mednarodnih dogodkov v Ljubljani; 

• navade kongresnih gostov v Ljubljani; 

• značilnosti mednarodnih dogodkov; 

• udeležba na mednarodnih dogodkih v Sloveniji; 
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• evalvacija kongresne ponudbe Slovenije. 
Za potrebe diplomskega dela nas zanima profil in navade udeležencev kongresnih dogodkov. 

4.1.2 Rezultati raziskave 
Tipičen kongresni gost je star med 30 in 39 let ter prihaja iz držav članic Evropske unije. Je 
višje izobražen (največji delež anketiranih ima opravljeno specializacijo ali magisterij – 
skupno preko 60 odstotkov). V Sloveniji se je mednarodnega dogodka udeležil prvič. Letno 
se udeleži dveh mednarodnih dogodkov. Najbolj pomembna motiva za ponovno udeležbo mu 
predstavljata mreženje ter izobraževanje in usposabljanje. Dogodki, ki se jih udeleži, imajo od 
501 do 1000 udeležencev in potekajo večinoma v kongresnih centrih. V povprečju traja 
dogodek 3,03 dni (Rosulnik, 2008). 

V času tridnevnega dogodka v povprečju porabi 2.350,00 EUR. Od tega predstavlja največji 
delež kotizacija (izdatek za kotizacijo znaša v povprečju 713,9 EUR). Sledijo izdatki za 
prevoz in namestitev (izdatek prevoza znaša v povprečju 614,4 EUR ter izdatek namestitve v 
povprečju 441,5 EUR). Najmanj potroši za zabavo (izdatek v povprečju 50,3 EUR) in kulturo 
(izdatek v povprečju 19,9 EUR) (Rosulnik, 2008). 

4.2 Zahteve udeležencev kongresnih dogodkov na področju pridobivanja 
informacij  

Zahteve udeležencev kongresnih dogodkov na področju pridobivanja informacij z uporabo 
mobilne tehnologije bomo določili na podlagi analize odgovorov ljudi, ki ustrezajo profilu 
udeležencev kongresnih dogodkov. Intervju je efektivna oblika pridobivanja informacij v 
primeru, ko iščemo informacije o določenem raziskovalnem vprašanju ali pa nas zanima 
dojemanje vprašanih in njihovo pripisovanje pomena določenemu fenomenu ali dogodku 
(Berg, 2007).  

Intervjujev je več vrst. Uporabljali bomo polstandardizirani intervju. Gre za tip intervjuja, ki 
se ga umešča med standardizirani in nestandardizirani intervju (Berg, 2007, str. 95). Ta tip 
intervjuja vsebuje nabor v naprej pripravljenih vprašanj na določeno temo. Ljudi se sprašuje 
po vrstnem redu, a je dovoljeno, da izpraševalec postavlja dodatna, nenapisana, vprašanja 
(Berg, 2007, str. 95). Gre torej za bolj fleksibilen način intervjuvanja v primerjavi s 
standardiziranim intervjujem. Izpraševalec lahko pridobi dodatne informacije, ki jih z uporabo 
standardiziranega intervjuja ne bi dobil (Berg, 2007). 

Intervju bomo razdelili na sklope: kongresno dejavnost bomo razdelili na sklope, ki 
predstavljajo aktivnosti udeležencev kongresnih dogodkov. Pri tem si bomo pomagali z 
urnikom 50. svetovnega kongresa turističnih novinarjev in piscev (Fijet, 2009)). Na podlagi 
urnika smo prišli do naslednjih aktivnosti: prihod/odhod in namestitev, kongresni dogodek, 
individualni ogled mesta, organizirani izleti ter družabni dogodki. Na koncu bo še sklop 
vprašanj, povezan z navadami na področju uporabe mobilne tehnologije. Zanimalo nas bo, 
kakšna tehnologija (mobilni telefoni) se uporablja in katere funkcionalnosti se koristijo. 
Hkrati nas zanima, na kakšen način so uporabniki pripravljeni dostopati do vsebin. Vprašalnik 
je prikazan v Prilogi 1. V nadaljevanju povzemamo ugotovitve, pridobljene z intervjujem. 
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Ugotovitve bodo predstavljene na enak način, kot je zastavljen intervju, se pravi po prej 
omenjenih sklopih. 

4.2.1 Rezultati intervjuja 
Na podlagi opravljenih intervjujev smo prišli do naslednjih spoznanj.  

A. Prihod/odhod in namestitev 

Večino informacij dobijo vprašani ob prijavi na dogodek. Dodatne informacije poiščejo sami 
pred odhodom na spletu. Ob prihodu jim je pomembno, kakšne oblike prevoza do hotela 
obstajajo in kolikšna je cena posameznega prevoza. Pri tem si želijo nekateri ogledati 
izdatnejšo ponudbo. 

»Rad bi vedel, kako najhitreje in najceneje priti do hotela.« 

»Zanima me tudi možnost najema osebnega vozila.« 

Enako velja za odhod. S tem, da je pri odhodu pomembna tudi informacija o uri odhoda iz 
hotela. 

Ob namestitvi v hotelu jih zanima dodatna ponudba hotela. Tu je poudarek na ponudbi za 
sproščanje in šport (bazen, masaža, fitnes, terme). Poleg omenjenega jih zanima tudi 
kulinarična ponudba v hotelu. 

»Od hotelske ponudbe me zanima ponudba na področju kulinarike.« 

"Zanima me, ali imajo fitnes in spa (bazen, termalni vrelci in masaže)." 

 

B. Kongresni dogodek 
Ob fizični registraciji ob pričetku dogodka prejmejo gradivo z informacijami o dogodku 
(potek dogodka, predstavitev predavateljev in gradivo o predavanjih). Nekatere udeležence 
moti, da dobijo obsežno gradivo, ki ga je težavno prenašati naokoli. Želeli bi si enostavnejši 
in hitrejši pregled nad predavanji in vsebinami, povezanimi s tem.  

»Fino bi bilo, da bi lahko sproti pregledoval vsebine predavanj. Enako velja tudi za 
predstavitve predavateljev.«  

Do gradiv s predavanj bi najraje dostopali preko mobilnega portala. Naprednejši uporabniki bi 
želeli, da so informacije o predavateljih na zahtevo lahko izdatnejše. Želijo, da bi lahko s 
klikom na povezavo prišli do socialnega omrežja, na primer LinkedIn, kjer se nahajajo profili 
predavateljev (socialno omrežje LinkedIn, 2010). 

Obveščanje o času in prostoru predavanj ter o morebitnih spremembah urnika je področje, ki 
ga je večina vprašanih posebej izpostavila. Vprašani želijo prejemati obvestila na mobilni 
telefon. To se jim zdi najenostavnejši in najhitrejši način. Pri tem so poudarili, da želijo 
prejemati zgolj obvestila, ki bi jih sami nastavili. Ne želijo prevelikega števila prejetih 
sporočil.  
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»Kar bi želel, je, da bi me obvestili zgolj o tistem, kar bi sam izbral. Storitve ne bi uporabljal, 
v kolikor bi to pomenilo, da bi hkrati dobil sporočila z oglasno vsebino in vsebinami, ki me ne 
zanimajo.« 

 

C. Individualni ogled mesta 
Vprašani so poudarili, da ni na voljo veliko prostega časa za individualne oglede 
znamenitosti.  

»Po navadi imam na voljo uro ali dve, da si ogledam znamenitosti.« 

Poleg osnovnih informacij o mestu želijo imeti spisek znamenitosti, ki si jih je moč ogledati v 
roku dveh ur.  

»Kar bi rad videl, je spisek najboljših petih znamenitosti, ki si jih je moč ogledati v 
doglednem času.«  

Nekateri so izrazili željo po predstavitvi restavracij v bližini hotela. Predvsem ne želijo imeti 
preveč informacij in preveč izbire, saj ni dovolj časa. Tudi pri priporočilu restavracij želijo 
imeti izbiro med dvema ali tremi restavracijami, ki ustrezajo njihovemu kriteriju. 

Med sprehodom po mestu si želijo navigacijske podpore s prikazom točk zanimanja (angl. 
points of interest).  

»Za lažjo orientacijo po mestu bi uporabljal mobilni telefon kot navigacijsko napravo.« 

»Mobilni telefon že uporabljam kot navigacijsko napravo. Se mi zdi zelo uporabno.« 

 

D. Organizirani izleti 

Vprašani predhodno nimajo časa, da bi se pozanimali o izletih, ki jih je pripravil organizator. 
Zato bi želeli imeti dostop do teh informacij, ko se že nahajajo na kongresnem dogodku.  

»Zanima me, za kaj se pravzaprav gre: kaj si bomo ogledali, koliko časa traja, in kakšna je 
kulinarična ponudba.«  

Želeli bi imeti dostop do elektronskega vodiča, ki bi jim omogočil predhodno seznanitev s 
kraji, ki jih bodo obiskali. 

 

E. Družabni dogodki 

Tu je pomembno, za kakšen dogodek gre (formalen ali neformalen) in koliko časa bo trajal. 
Vprašani so posebej izpostavili, da jih zanima, kdo bo prisoten na dogodku.  

»Družabni dogodki so idealna priložnost za mreženje, zato me zanima, kdo je prisoten na 
dogodku.«  

Zanima jih možnost dodatnega poizvedovanja o prisotnih na dogodku (uporaba spletnih 
iskalnikov). 
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F. Tehnologija 
Vprašani imajo različna znanja o uporabi mobilne telefonije.  

»Menim, da sem povprečna uporabnica.« 

»Imam se za zelo naprednega uporabnika mobilne tehnologije.« 

Večinoma uporabljajo napredne mobilne telefone, ki delujejo v UMTS omrežju, imajo 
vgrajen Wi-Fi sprejemnik in podpirajo delo z večpredstavnostnimi vsebinami. Mobilni 
telefoni, ki jih uporabljajo, pripadajo različnim blagovnim znamkam in delujejo na različnih 
operacijskih sistemih. Poleg govornih storitev uporabljajo storitve tekstovnega sporočanja 
(SMS), koledar, elektronsko pošto, fotoaparat in dostopanje do spleta. 

»Mobitel mi predstavlja sredstvo za komuniciranje (govorno in preko kratkih tekstovnih 
sporočil.« 

»Preko mobilnega telefona opravim veliko opravil: pregledujem in zajemam slike, 
odgovarjam na elektronsko pošto, brskam po spletu in uporabljam vgrajeno GPS napravo.« 

Sledilo je vprašanje, na kakšen način bi želeli spremljati vsebine. Za obveščanje bi najraje 
uporabljali kratka tekstovna sporočila. Kot smo že prej omenili, so tu izpostavili, da želijo 
prejemati zgolj informacije, ki bi jih sami izbrali. Za dostopanje do drugih vsebin so bili 
odgovori manj enoti. Nekateri so bolj naklonjeni spremljanju vsebin na mobilnem portalu, 
nekateri pa so v ta namen pripravljeni namestiti na mobilni telefon mobilno aplikacijo. Večina 
odgovorov je bila v prid dostopu do vsebin preko mobilnega portala. 

»Aplikacije ne bi želela namestiti. Nimam časa za to.« 

»Če bi bila aplikacija enostavna, bi jo namestil.« 

»Najraje bi do vsebin dostopal preko mobilnega portala.« 

Glede tipa povezave do vsebin so vprašani pripravljeni uporabljati mobilno omrežje. V 
kolikor je na voljo WLAN, bi uporabljali ta tip povezave za dostop do vsebin. 

Odgovori kažejo na to, da želijo biti udeleženci ažurno obveščeni o dogajanju na kongresnem 
dogodku. Pri tem želijo dobiti točne in izluščene informacije, ki jih dejansko zanimajo, saj 
nimajo veliko časa, da bi brskali po ogromnih količinah informacij. Ne želijo delati s 
preobiljem informacij. 

V kolikor jih kaj podrobneje zanima, so pripravljeni temu nameniti več časa. Izrazili so željo 
po možnosti dostopa do izdatnejših in podrobnejših vsebin. 

Na podlagi teh ugotovitev bomo izdelali predloge uporabe mobilne tehnologije v kongresni 
dejavnosti. Pri tem bomo upoštevali še ugotovitve iz drugega poglavja. 

4.3 Predlogi uporabe mobilne tehnologije 
Organizatorji kongresnih dogodkov so tisti, ki morajo zagotoviti maksimalno zadovoljstvo 
naročnikom in udeležencem kongresnih dogodkov. Zato bodo predlogi uporabe mobilne 
tehnologije sloneli na predpostavki, da bo nosilec teh mobilnih storitev organizator 
kongresnih dogodkov, ki bo k sodelovanju vabil tudi druge soudeležene organizacije pri 
izvajanju kongresnih dogodkov. Sodelujejo s hoteli (namestitev in ponudnik kongresnih 
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kapacitet), kongresnimi centri, turističnimi agencijami, in turističnimi zavodi. Vsaka 
organizacija ima točno določeno vlogo, ki jo mora opraviti pri izvedbi dogodka (Bah Čad, 
2009). Organizatorju kongresnih dogodkov naj bi ti predlogi predstavljali dodano vrednost za 
naročnike in udeležence kongresnih dogodkov ter konkurenčno prednost pred tekmeci. 

Predlogi uporabe predstavljajo celovito rešitev, ki naj bi pokrila vse zahteve udeležencev. Pri 
izdelavi predlogov smo imeli v mislih tudi uporabniško izkušnjo. Kako približati mobilno 
storitev uporabniku tako, da jo bo uporabljal in mu uporaba ne bo odveč - ne bo časovno 
potratna in zahtevna. Pregledali smo tudi nekaj spletnih strani, ki so na voljo tudi za mobilne 
telefone, in primerjali njihovo obliko ter funkcionalnost s sestrskimi stranmi za osebne 
računalnike. 

Predlagane mobilne storitve sodijo med osnovne storitve in storitve za uporabnike (Hribar, 
2003). Uporabnik bo s koriščenjem storitev dostopal do digitalnih vsebin, prejemal bo 
obvestila (sporočanje) in omogočeno mu bo orientiranje in navigacija po mestu (določanje 
lokacije). Možna bo tudi rezervacija (prijava) (Hribar, 2003). Po Bloch-Morhangeu in Fonteli 
(2003) gre za uporabniku prilagojene zabavne in informativne vsebine, storitve s področja 
navigacije ter za sporočila (avtorja tu navajata multimedijska sporočila kot storitev, po kateri 
se največ povprašuje. V osnovi gre za storitev sporočanja, ki je enaka kot pri tekstovnem 
sporočanju, ki bo vključeno v naših predlogih. Razlika je v obliki (funkcionalnostih) 
sporočanja.). Za lažje razumevanje bomo podali klasifikacijo mobilnih storitev pri vsakem 
sklopu. 

Mobilne (spletne) aplikacije bomo opisali (klasificirali) tako, kot so to storili Isaac et al. 
(2009). V primeru, da se bo določena mobilna (spletna) aplikacija pojavila pri več predlogih, 
jo bomo opisali le enkrat in se v nadaljevanju sklicevali na ta opis. 

Pri kompleksnejših predlogih bomo podali primer iz prakse. Tako bo bralcu bolj jasno, za 
kakšno funkcionalnost gre. 

4.3.1 Mobilni portal 
Na podlagi odgovorov vprašanih o preferencah glede dostopa (hitrost in enostavnost) do 
vsebin in dela z vsebinami, smo se odločili, da bo osnovo predstavljal mobilni portal. V 
nasprotju z mobilno aplikacijo, ki se jo namesti na mobilni telefon, je izdelava mobilnega 
portala manj zahtevna, saj je potrebno pri izdelavi mobilne aplikacije upoštevati dejstvo, da 
delujejo mobilni telefoni z različnimi operacijskimi sistemi. Še posebej je to izrazito pri t. i. 
pametnih telefonih različnih blagovnih znamk, ki delujejo na številnih operacijskih sistemih: 
Symbian, Windows Mobile, Apple iPhone, Android, RIM Blackberry in Linux instance (na 
primer Maemo) (Wikipedia, Mobile operating system, 2010). 

Mobilni portal predstavlja mobilno spletno stran, preko katere uporabniki dostopajo do 
mobilnih storitev in vsebin. Tako delujejo številne spletne strani in mobilne spletne strani. 
Primer slednje je Planet – mobilni portal podjetja Mobitel d.d. (Domača mobilna spletna stran 
portala Planet, 2010). Mobilni portal je vstopna točka za uporabo številnih mobilnih storitev. 
Strani so zasnovane enostavno in pregledno ter omogočajo uporabniku izbiro storitev, ki jih 
želi koristiti. Ponujene so enake vsebine kot na klasični spletni strani, le da so prilagojene za 



uporabo na mobilnih telefonih. Primerjava med stranjo za osebni računalnik in za mobilni 
telefon : 

Slika 1:Domača spletna stran portala Planet 

 
Vir: Domača spletna stran portala Planet, 2010. 

Mobilni portal je grafično manj bogat in zato primernejši za ogled na mobilnem telefonu. 

 
Slika 2: Domača mobilna spletna stran portala Planet 

 
Vir: Domača mobilna spletna stran portala Planet, 2010. 

Izvajanje mobilnih storitev je podprto z mobilnimi spletnimi aplikacijami. Primer uporabe 
mobilne spletne aplikacije je M-vstopnica: uporabniku je na voljo nakup kino vstopnic in 
vstopnic za gledališča. Uporabnik preko portala Planet rezervira ali kupi vstopnice za kino ali 
gledališče (M-vstopnica, Planet, 2010).  
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http://www.najdi.si/multimedia/?previewParam=UphThFYZBM64gPAHG3yEruFxPbuNCdsoL1Nqh3qPTGU%253D&referer=http%3A%2F%2Fwww.najdi.si%2Fnajdi_slike.jsp%3Fq%3Dmobilni%2520planet%26acnum%3D10%26offset%3D0%26foxsbar%3Dpage%26selfld%3D0%26hpage%3Dmy%26searchProvider%3Dnajdisi


Na področju turistične dejavnosti izstopajo mobilne spletne strani hotelirjev. Primer je 
mobilna spletna stran hotelske verige Marriott (Mobilna spletna stran, Marriott, 2010). 
Grafična podoba strani je zasnovana podobno kot Planet: enostavno in pregledno. 

Slika 3: Mobilna spletna stran hotelske verige Marriott 

 
Vir: Mobilna spletna stran, Marriott, 2010. 

Za potrebe kongresne dejavnosti predlagamo podobno zasnovo, kot jo imata mobilni portal 
Planet in mobilna spletna stran hotelske verige Marriott, torej enostavno vstopno stran z 
glavnimi povezavami do vsebin, ki bodo pokrivale vsa področja kongresne dejavnosti.  

Osnovna stran bo vsebovala naslednje povezave: Hotel, Dogodek, Vodič po mestu, Vabimo 
vas in Splet. Na dnu se bo nahajala povezava Moje strani. Poleg teh povezav bi dodali kot 
bližnjico povezavi, kako do hotela in kako do dogodka, v kolikor se dogodek ne odvija v 
hotelu. Ti dve povezavi bi bili izpostavljeni, da uporabniki hitro dobijo želene informacije. 
Običajno namreč ni veliko časa za brskanje po spletnih straneh, ko se išče prevoz in lokacijo. 
Na dnu strani bo prostor za oglasno sporočilo (t. i. oglasna pasica). 

Idejna zasnova domače strani mobilnega portala: 
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Slika 4: Idejna zasnova domače strani mobilnega portala 

 
Lastnosti in podobo mobilnega portala smo povzeli iz najboljših in najslabših praks 
(mobiThinking BestWorst, 2010).  

Predstavili bomo predloge uporabe, ki zadevajo posamezne sklope kongresne dejavnosti. 

4.3.2 Hotel 
S klikom na povezavo Hotel bo uporabnik dobil informacije, ki zadevajo prihod/odhod in 
namestitev. Šlo bo za osnovne storitve, ki bodo omogočale sporočanje (obveščanje) in 
posredovanje digitalnih vsebin (Hribar, 2003). Po Bloch-Morhangeju in Fonteli (2003) gre za 
pridobivanje uporabniku prilagojenih vsebin. Dostop do vsebin je neodvisen od uporabnikove 
naprave in je mogoč s katere koli lokacije (Bloch-Morhange & Fontela, 2003). Na strani 
Hotel bodo uporabniku na voljo naslednje vsebine: Kako do hotela?, Ponudba hotela in 
Odhod. 

Izvajanje mobilnih storitev bosta podpirali dve vrsti mobilnih spletnih aplikacij. Posredovanje 
digitalnih (uporabniku prilagojenih) vsebin podpira mobilna spletna aplikacija, ki je z 
uporabniškega vidika podobna kot mobilna aplikacija za izvajanje storitev s področja zabave 
(v obeh primerih gre za posredovanje vsebin na zahtevo (Isaac et al., 2009)). Ima naslednje 
lastnosti: sinhrona, informativne narave, ni namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena 
individualni uporabi, delovanje ni odvisno od lokacije in identitete uporabnika (Isaac et al., 
2009). Razvidno je, da se razlikujeta v dveh dimenzijah uporabe: ne prihaja do transakcij 
(predlagane mobilne storitve bodo na voljo brezplačno) in delovanje mobilne spletne 
aplikacije ni odvisno od lokacije uporabnika. 

Sporočanje (obveščanje) podpira mobilna spletna aplikacija, ki je z uporabniškega vidika 
enaka kot mobilna aplikacija za izvajanje storitev mobilnega sporočanja (Isaac et al., 2009). 
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Slika 5: Predlog mobilne strani s povezavami do informacij o hotelu 

 
4.3.2.1 Kako do hotela? 
Predstavljene bodo možnosti in cene prevoza. Uporabniku bodo predstavljene vse oblike 
prevoza s tipičnih vstopnih točk (letališče, avtobusno postajališče, železniška postaja). Tako si 
bo lahko uporabnik izbral zanj najprimernejšo obliko prevoza do hotela (taksi, avtobus, 
izposoja vozila). Če bo uporabnik na poti z avtomobilom, bo izbral to možnost in na voljo bo 
opis in grafičen prikaz poti do hotela (možnost povečave zemljevida za bolj natančen pogled 
ulic). Večina pametnih telefonov ima danes vgrajen navigacijski sprejemnik. Zato 
predlagamo, da se kot opcija doda možnost prenosa naslova hotela na mobilni telefon kot 
točke zanimanja (POI).  

Slika 6: Predlog mobilne strani z napotki do hotela od železniške postaje 

 
Primer iz prakse 

Hotelirji že uporabljajo mobilne spletne strani za informiranje gostov. Primer je hotelska 
veriga Marriott (Maps and transportation, Marriott, 2010). Ko se z mobilnim telefonom 
povežemo na njihov spletni naslov, se odpre mobilnim telefonom prilagojena spletna stran. 
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S klikom na povezavo Find and Book a Hotel, se uporabniku odpre možnost izbire države, 
mesta in datuma bivanja v hotelu. Na podlagi teh kriterijev dobi uporabnik na izbiro hotele na 
izbrani lokaciji. Ena izmed informacij, ki so na voljo, je opis poti do hotela. Opisane so vse 
alternative prevoza do hotela. Uporabniku je na voljo tudi zemljevid. Spodnja slika prikazuje 
opis poti do hotela, ki ga uporabnik vidi na mobilnem telefonu. 

Slika 7: Primer opisa poti do hotela 

 
Vir: Maps amd transportation, Marriott, 2010. 

Točke zanimanja (POI) je moč najti na spletni strani Points of Interest (Points of Interest, 
2010). S te strani bi se naložile točke zanimanja na stran Kako do hotela?. Če točke zanimanja 
ni na predlagani strani, jih je moč izdelati na spletu (Points of Interest editor, 2010). 

4.3.2.2 Ponudba hotela 
V sliki in besedi bo uporabnik spoznal, katere dodatne storitve mu nudi hotel. Predstavljene 
bodo storitve s področja kulinarike, športa, sproščanja (centri dobrega počutja) ter dodatne 
storitve, ki jih v hotelu želijo promovirati. Na voljo bo tudi povezava do uradne strani hotela.  

Slika 8: Predlog mobilne strani Ponudba hotela 
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Slika 9: Predlog predstavitve ponudbe hotela na področju dobrega počutja 

 
Primer iz prakse 

Hotelska veriga Marriott izkorišča mobilno tehnologijo za predstavitve svojih blagovnih 
znamk, pod katerimi podjetje trži različne kategorije hotelskih objektov (Mobilna spletna 
stran, Marriott, 2010). Tudi manj znani hoteli uporabljajo mobilne spletne strani. Primer je 
veriga hotelov in hostlov v Nemčiji – Meininger Hotels (Mobilna spletna stran, Meininger, 
2010). 

4.3.2.3 Odhod 
Gre za enako funkcionalnost kot pri usmerjanju do hotela, s to razliko, da bo tu na voljo še 
opomnik, kdaj je potrebno zapustiti hotelsko sobo. Uporabnik bo označil možnost opomnika. 
Preko kratkega tekstovnega sporočila bo nekaj ur pred odhodom prejel obvestilo, kdaj mora 
zapustiti hotelsko sobo.  

Slika 10: Predlog informiranja o odhodu iz hotela 

 
Primer iz prakse  

Možnost obveščanja preko kratkih tekstovnih sporočil je moč koristiti na Planetu (Obveščanje 
o vremenski napovedi, Planet, 2010). Uporabnik izbere določeno področje, o katerem želi biti 
obveščen (na primer vremenska napoved) in prične samodejno dobivati obvestila v obliki 
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kratkih tekstovnih sporočil. V zgornjem predlogu je logika enaka, le da gre tu za enkratno 
obvestilo. Pri obveščanju na Planetu uporabnik prejema obvestila do preklica. Srivastra et al. 
(2008) so podali podoben predlog za uporabo v turistični dejavnosti, ki ga imenujejo M-
novice/obveščanje – pošiljanje želenih obvestil na mobilni telefon. 

4.3.3 Dogodek 
Na tej povezavi bodo zbrane vse informacije in dokumenti, povezani s kongresnim 
dogodkom. Uporabniku bodo na voljo naslednje informacije: Kako do dogodka?, Čas in 
prostor predavanj, Predavatelji in Dokumenti. Pri tem gre za osnovne storitve – sporočanje in 
dostopanje do digitalnih vsebin (Hribar, 2003). Po Bloch-Morhangeju in Fonteli (2003) sodijo 
te storitve med uporabniku prilagojene vsebine. 

Izvajanje mobilnih storitev bosta podpirali dve vrsti mobilnih spletnih aplikacij. Posredovanje 
digitalnih vsebin (uporabniku prilagojenih in nalaganje na mobilni telefon) podpira mobilna 
spletna aplikacija, ki je z uporabniškega vidika podobna kot mobilna aplikacija za izvajanje 
storitev s področja zabave (v obeh primerih gre za posredovanje vsebin na zahtevo (Isaac et 
al., 2009)). Ima naslednje lastnosti: sinhrona, informativne narave, ni namenjena izvajanju 
transakcij, javna, namenjena individualni uporabi, delovanje ni odvisno od lokacije in 
identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). Razvidno je, da se razlikujeta v dveh dimenzijah 
uporabe: ne prihaja do transakcij (predlagane mobilne storitve bodo na voljo brezplačno) in 
delovanje mobilne spletne aplikacije ni odvisno od lokacije uporabnika. 

Sporočanje (obveščanje) podpira mobilna spletna aplikacija, ki je z uporabniškega vidika 
enaka kot mobilna aplikacija za izvajanje storitev mobilnega sporočanja (Isaac et al., 2009). 

 
Slika 11: Predlog mobilne spletne strani Dogodek 

 
4.3.3.1 Kako do dogodka? 
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Podobno kot pri usmerjanju do hotela in odhodu iz hotela gre tudi tu za posredovanje 
informacij o možnosti transporta do dogodka, če se ta ne nahaja v hotelskem kompleksu. 
Uporabniku bo na voljo urnik organiziranih prevozov do dogodka in alternativna oblika 
prevoza v primeru zamujenega organiziranega prevoza. 



Primer iz prakse 

Primer uporabe za to funkcionalnost je že podan (glej Prihod). 

4.3.3.2 Čas in prostor predavanj 
Kot že ime pove, bo uporabnik na tej povezavi obveščen o urniku in lokaciji predavanj. 
Uporabnik se bo lahko naročili na obveščanje o času predavanj in morebitni spremembi 
predavanj. Obveščanje bo potekalo preko kratkih tekstovnih sporočil. Uporabnik bo lahko 
pregledoval, na koliko obvestil se je naročil. S klikom na povezavo Info poleg posameznega 
predavanja bo moč priti do kratkega opisa predavanja. Ob vsakem kratkem opisu bo na voljo 
povezava do gradiv in do predstavitev predavateljev. 

Slika 12: Predlog mobilne strani Čas in prostor predavanj 

 
Primer iz prakse 

Možnost prijavljanja na večkratno obveščanje je na voljo na portalu Planet (Planet, 
obveščanje o športu in vremenu, 2010). Uporabnik lahko izbira med številnimi vsebinami, kot 
so prometne informacije, vremenska napoved, horoskop in šport. Pri vsaki vsebini je možnost 
obveščanja o novih vsebinah in posredovanje vsebin preko kratkega tekstovnega sporočila. 
Uporabnik tako lahko naenkrat prejme več obvestil. Na portalu lahko preveri, koliko vsebin in 
obvestil prejme preko kratkih tekstovnih sporočil (Moje naročnine, Planet, 2010). S 
funkcionalnega vidika so podoben predlog podali Srivastra et al. (2008) s storitvijo M-
novice/obveščanje. 

4.3.3.3 Predavatelji 
Na strani bodo predstavljeni predavatelji. Do strani bo moč priti direktno iz glavnega 
podmenija Kongresni dogodek ali preko opisa posameznega dogodka. Uporabnik bo na hitro 
prišel do ključnih podatkov o predavatelju.  

Predstavitve predavateljev bodo kratke. Bistvo predstavitve bodo predavateljeve ključne 
reference. Izdatnejše informacije bo moč pridobiti z iskanjem po spletnih iskalnikih (spletni 
iskalnik Google, 2010) ali z iskanjem po socialnih omrežjih (socialno omrežje LinkedIn, 

 31



2010). Povezave do iskalnika in socialnih omrežij bodo dodane pri vsaki predstavitvi 
predavatelja. 

Slika 13: Predlog predstavitve predavateljev 

 
Primer iz prakse 

Primer uporabe za to funkcionalnost je že podan (glej Ponudba hotela). 

4.3.3.4 Dokumenti 
Uporabniku bodo na voljo dokumenti, ki so povezani s posameznimi predavanji. Tu gre v prvi 
vrsti za predstavitve v formatu Microsoft PowerPoint ter za tekstovne datoteke v formatu 
Adobe Acrobat Reader (opcijsko tudi Microsoft Word in Microsoft Excel). Večina novih 
mobilnih telefonov omogoča delo z omenjenimi datotekami (Reviews, GsmArena, 2010). 
Uporabnik bo lahko pregledoval dokumente ter si jih nalagal na mobilne telefone. To storitev 
bo lahko koristil uporabnik le v primeru, če njegov mobilni telefon podpira pregledovanje teh 
datotek. 

Slika 14: Predlog dela z dokumenti 

 
Primer iz prakse  

Ko se povežemo na mobilno spletno stran z omenjenimi dokumenti, mobilni telefoni 
samodejno zaznajo, da želi uporabnik odpreti datoteko, ki ustreza formatu Microsoft 
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PowerPoint ali Adobe Acrobat Reader. Odpre se program, ki podpira te datoteke. Uporabnik 
lahko nato določi, ali bo datoteko pregledoval ali jo bo shranil na mobilni telefon (primer je 
podan pri uporabi mobilnega telefona Nokia N95, lastno testiranje). 

4.3.4 Vodič po mestu 
Udeleženci imajo ponavadi zelo malo časa in si želijo v času, ki ga imajo na voljo, ogledati 
najpomembnejše in najzanimivejše znamenitosti. Temu primerno bo zastavljena stran Vodič 
po mestu. Uporabnik bo izbiral med tremi povezavami: Mesto, Znamenitosti in Kulinarika. 
Mobilne storitve sodijo med osnovne storitve (Hribar, 2003). Uporabniku bo na voljo 
določanje lokacije (navigacija) in dostopanje do digitalnih vsebin. Po Bloch-Morhangeju in 
Fonteli (2003) sodijo te storitve med uporabniku prilagojene vsebine in storitve s področja 
navigacije. 

Izvajanje mobilnih storitev bosta podpirali dve vrsti mobilnih spletnih aplikacij. Posredovanje 
digitalnih vsebin (uporabniku prilagojenih vsebin) podpira mobilna spletna aplikacija, ki je z 
uporabniškega vidika podobna kot mobilna aplikacija za izvajanje storitev s področja zabave 
(v obeh primerih gre za posredovanje vsebin na zahtevo (Isaac et al., 2009)). Ima naslednje 
lastnosti: sinhrona, informativne narave, ni namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena 
individualni uporabi, delovanje je odvisno od lokacije uporabnika in ni odvisno od identitete 
uporabnika (Isaac et al., 2009). Razvidno je, da je razlika v eni dimenziji uporabe: ne prihaja 
do transakcij (predlagane mobilne storitve bodo na voljo brezplačno). 

Mobilna spletna aplikacija, ki podpira mobilne storitve s področja navigacije je z 
uporabniškega vidika enaka mobilni aplikaciji za podporo mobilni navigaciji (Isaac et al., 
2009). 

Slika 15: Predlog mobilne spletne strani Vodič po mestu 

 
4.3.4.1 Mesto 
Podan bo opis mesta s ključnimi informacijami o mestu. Namen je informirati in tudi 
navdušiti uporabnika za ogled mesta. Uporabnik naj bi koristil to storitev pred ogledom 
mesta.  
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V tem primeru delovanje mobilne spletne aplikacije ni odvisno od lokacije uporabnika, saj 
bodo posredovane informacije, ki niso odvisne od lokacije uporabnika. 

Primer iz prakse 

Na mobilni spletni strani Aerodroma Ljubljana so na kratko opisana vsa mesta, kamor letijo 
redne letalske linije (Destinacije, Aerodorom Ljubljana, 2010). Mobilna spletna stran hotelske 
verige Mariott ponuja uporabnikom veliko informacij o številnih mestih po svetu (City 
guides, Marriott, 2010). Mobilna spletna stran ponuja zgolj opise. Ni na voljo vsebin, ki so 
odvisne od lokacije uporabnika. 

Slika 16: Primer informacij, ki so na voljo na mobilni spletni strani Marriott 

 
Vir: City guides, Marriott, 2010. 

4.3.4.2 Znamenitosti 
Na podlagi lokacije uporabnika se bo izpisalo pet najpogosteje obiskanih znamenitosti v 
njegovi bližini. Lokacijo bo uporabnik lahko določil na tri načine: z uporabo GSM/UMTS 
lociranja signala mobilnega telefona, z vnosom GPS koordinat ali z vnosom naslova ulice, 
kjer se nahaja. Znamenitosti bodo predstavljene v besedi in sliki. Uporabniku bo dodana 
možnost usmerjanja do znamenitosti. Uporabnik z mobilnim telefonom, ki ima vgrajen 
sprejemnik za navigacijo, bo lahko naložili na mobilni telefon točke zanimanja. V primeru, da 
mobilni telefon ne podpira te funkcionalnosti, bo uporabnik lahko koristil navigacijo preko 
mobilnega portala. 
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Slika 17: Predlog mobilne strani z informacijami o znamenitostih mesta 

 
Primer iz prakse 

Na mobilnem portalu Planet je moč uporabljati navigacijske storitve (Navigacija, Planet, 
2010). Podajanje informacij uporabniku je narejeno na takšen način, kot smo ga podali zgoraj: 
ko uporabnik določi lokacijo, lahko izbere usmerjanje do želenega kraja ali pa izbere s 
seznama najbližjo točko zanimanja (trgovina, restavracija ...). 

Slika 18: Določanje začetne lokacije 

 
Vir: Vnos začetne lokacije Planet, 2010. 

Srivastra et al. (2008) so predlagali mobilno storitev M-vodič. Gost naj bi prejemal 
informacije o lokaciji v povezavi z GPS sistemom. Predlagana rešitev se namesti na gostov 
mobilni telefon. 

4.3.4.3 Kulinarika 
Funkcionalnosti strani bodo enake kot pri predstavitvi znamenitosti. Uporabnikom bo torej 
ponujenih pet restavracij v njegovi bližini. Možen bo tudi dodaten opis kulinarične ponudbe 
teh petih restavracij. 
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Primer iz prakse 

Primer uporabe za to funkcionalnost je že podan (glej Znamenitosti). 

4.3.5 Vabimo vas 
Pomemben del kongresnega dogodka predstavlja tudi neformalno druženje udeležencev. 
Temu delu kongresnega dogodka bodo namenjene mobilne spletne strani z informacijami o 
organiziranih izletih in družabnih dogodkih. Mobilne storitve s tega področja sodijo med 
osnovne storitve in storitve za uporabnike (Hribar, 2003). Uporabnik dostopa do digitalnih 
vsebin ter se lahko prijavi na dogodek (rezervacija). Bloch-Morhange in Fontela (2003) 
umeščata te mobilne storitve med uporabniku prilagojene storitve. 

Izvajanje mobilnih storitev bo podpirala mobilna spletna aplikacija, ki je z uporabniškega 
vidika podobna kot mobilna aplikacija za izvajanje storitev s področja zabave (v obeh 
primerih gre za posredovanje vsebin na zahtevo (Isaac et al., 2009)). Ima naslednje lastnosti: 
sinhrona, interaktivna, ni namenjena izvajanju transakcij, javna, namenjena individualni 
uporabi, delovanje ni odvisno od lokacije in identitete uporabnika (Isaac et al., 2009). 
Razvidno je, da je razlika v treh dimenzijah uporabe: v primeru rezervacij uporabnik pošilja 
informacije mobilni spletni aplikaciji, ne prihaja do transakcij (predlagane mobilne storitve 
bodo na voljo brezplačno) in delovanje ni odvisno od lokacije uporabnika. 

Slika 19: Predlog mobilne spletne strani Vabimo vas 

 
4.3.5.1 Organizirani izleti 
Podani bodo opisi izletov s poudarkom na znamenitostih. Predstavljen bo potek izleta skupaj s 
začrtano potjo na zemljevidu. Uporabnik bo tako dobil predstavo o obširnosti izleta. Na strani 
bo možnost prijave na izlet.  

 
 
 
 

 

 36
 



Slika 20: Predlog predstavitve izleta in prijava 

 
Primer iz prakse 

Na mobilnem portalu Planet uporabnik lahko izbira med predlogi za izlete (na primer 
kolesarski izleti). Podan je opis in trajanje izleta (Izleti, Planet, 2010). 

Hotel Meininger na svoji mobilni spletni strani omogoča vnos podatkov za povpraševanje o 
prosti sobi (Buchungsanfrage, Meininger, 2010).  

Mobilna spletna stran hotelske verige Marriot omogoča tudi rezervacijo preko mobilnega 
telefona (Reservation, Marriott, 2010). 

Mobilno storitev rezervacije in prijave so predlagali tudi Srivastra et al. (2008). Predlagali so 
dinamičen način: rezervacije se lahko spreminjajo v času potovanja. 

4.3.5.2 Družabni dogodki 
Opisani bodo družabni dogodki. Poleg opisa dogodka, kjer bodo podane informacije o vrsti 
dogodka in trajanju, bodo na voljo tudi informacije o kraju dogodka. Velikokrat se zgodi, da 
se ti dogodki odvijajo na kakšnih posebnih lokacijah. Primer so restavracije z bogato 
zgodovino, stare graščine in podobno. Tudi tu bo možnost prijave na dogodek. 

Primer iz prakse 

Primer uporabe za to funkcionalnost (rezervacija) je že podan (glej Organizirani izleti). 

4.3.6 Splet 
S klikom na povezavo Splet se bo odprla stran s povezavami do spletnih strani zunanjih 
ponudnikov, kot so spletni iskalniki in socialna omrežja. V intervjuju so vprašani izrazili željo 
po uporabi teh spletnih strani. To so osnovne storitve (Hribar, 2003). Uporabnik dostopa do 
digitalnih vsebin. Bloch-Morhange in Fontela (2003) umeščata te mobilne storitve med 
uporabniku prilagojene storitve. 

V tem primeru mobilna spletna aplikacija skrbi zgolj za posredovanje spletnih naslovov 
uporabniku (spletni naslovi se nahajajo v bazi). Z uporabniškega vidika je mobilna spletna 
aplikacija enaka kot mobilna aplikacija za mobilne storitve s področja zabave (Isaac et al., 
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2009). Tu ne prihaja do transakcij (mobilna storitev ni plačljiva) in delovanje ni odvisno od 
lokacije uporabnika. 

Primer iz prakse 

Na mobilnem portalu Planet imajo uporabniki možnost direktnega dostopa do mobilnih 
spletnih strani zunanjih ponudnikov mobilnih storitev (Vesolje, Planet, 2010). Naš predlog naj 
bi deloval po enakem principu. 

Slika 21: Primer povezav do zunanjih ponudnikov mobilnih storitev – Vesolje, Planet 

 
Vir: Vesolje, Planet, 2010. 

4.3.7 Moje strani 
Na vseh straneh bo na dnu povezava Dodaj med moje strani. Uporabnik si bo z uporabo te 
funkcionalnosti priredil mobilni portal po častnih željah. Ustvaril si bo povezave do vsebin, ki 
ga najbolj zanimajo, oziroma do njih največkrat dostopa. Stran Moje strani bo moč uporabiti 
kot domačo stran. 

Tu je logika delovanja mobilne spletne aplikacije podobna kot v zgornjem primeru, le da gre 
tokrat za interaktivno uporabniško izkušnjo. Mobilna spletna aplikacija je z uporabniškega 
vidika enaka kot mobilna aplikacija za mobilne storitve s področja zabave (Isaac et al., 2009). 
Razlika je v dimenziji komuniciranja: tu gre za interaktivno mobilno spletno aplikacijo. 
Uporabniku ne bo potrebno plačevati za uporabo mobilne storitve (ni transakcij) ter delovanje 
mobilne spletne aplikacije ni odvisno od lokacije uporabnika. 

Primer iz prakse 

Uporabniki mobilnega portala Planet imajo na voljo povezavo Moj Planet, kamor se dodajajo 
izbrane povezave do vsebin. S te mobilne spletne strani je moč tudi urejati povezave. Moj 
Planet je moč nastaviti za domačo stran (Moj Planet, 2010). Moj predlog naj bi deloval po 
enakem principu. 
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Slika 22: Mobilna spletna stran z uporabnikovimi povezavami, Moj Planet 

 
Vir: Moj Planet, 2010. 

4.3.8 Oglaševanje 
Oglasni prostor bo predstavljal možnost nevsiljivega oglaševanja. Od trženjske politike 
lastnika strani je odvisno, kaj se bo oglaševalo. Primerne vsebine so tiste, ki utegnejo zanimati 
uporabnike. V tem primeru so to: lokalna ponudba, posebej izpostavljena hotelska ponudba 
ali vsebine, povezane s kongresnim dogodkom (oglaševanje podjetij, pokroviteljev). 
Podrobnosti oglasa bodo vidne šele s klikom na oglas. 

Mobilna spletna aplikacija, ki omogoča oglaševanje, je enaka kot mobilna aplikacija za 
mobilno oglaševanje (Isaac et al., 2009). Oglaševanje je lahko pogojeno z lokacijo uporabnika 
(na primer oglaševanje restavracij, kavarn, znamenitosti). Oglaševalska politika je odvisna od 
ponudnika teh mobilnih storitev. 

Primer iz prakse 

Oglaševanje z oglasnimi pasicami izvaja družba Mobitel d.d. na mobilnem portalu Planet. 
Oglasna pasica se menja in je odvisna od tega, kaj uporabnik pregleduje (Domača mobilna 
spletna stran portala Planet).  
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Slika 23: Primer oglaševanja na mobilni spletni strani Avtomobilizem in podrobnosti 
oglasnega sporočila, Planet 

 
Vir: Avtomobilizem, Planet, 2010. 

 
S predstavljenimi predlogi smo poizkusili zadovoljiti potrebe in zahteve udeležencev 
kongresnih dogodkov ter odpraviti izzive, ki smo jih ugotovili pri analizi kongresne 
dejavnosti. Potrebno je preveriti, ali so podani predlogi dejansko ustrezni za uporabo v 
kongresni dejavnosti. To bomo preverili na podlagi obstoječega načina podajanja informacij 
udeležencem.  

5 Analiza obstoječega načina podajanja informacij udeležencem 
kongresnih dogodkov 

Zadnje poglavje je namenjeno analizi obstoječega načina obveščanja udeležencev o poteku 
kongresnega dogodka. Do potrebnih informacij s tega področja smo prišli z intervjujem gospe 
Natalije Bah Čad, zaposlene v podjetju Go Mice d.o.o. Predstavili bomo, kako v praksi poteka 
obveščanje udeležencev o poteku kongresnega dogodka. To je hkrati tudi namen poglavja – 
raziskati obstoječ način izvajanja aktivnosti povezanih z obveščanjem udeležencev 
kongresnih dogodkov. Cilj je na podlagi analize izboljšati podane predloge ter podati 
predloge za izboljšanje izvajanja obstoječih aktivnosti. Obstoječi način bomo preverili po 
sklopih kongresne dejavnosti, ki so enaki kot pri izdelavi predlogov uporabe mobilne 
tehnologije. 

5.1 Go Mice d.o.o. 
Podjetje nudi celovite storitve na področju kongresne dejavnosti: trženje, svetovanje, 
organizacija kongresov in prireditev. Za iskanje prizorišč za izvedbo kongresnega dogodka 
nudijo (zastopajo) storitve mednarodno uveljavljenega podjetja HelmsBriscoe. Ukvarjajo se 
tudi z vodenjem strokovnih združenj in založništvom (priprava korporativnih revij, trženje 
oglasnega prostora in distribucija) (Go Mice, Storitve, 2010).  

Natalija Bah Čad je v podjetju vodja kongresne dejavnosti. 
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5.2 Obstoječ način podajanja informacij udeležencem kongresnih 
dogodkov 

Da bi dobili odgovore, ki bodo sovpadali z ugotovljenimi priložnostmi za uporabo mobilne 
tehnologije, smo sestavili vprašalnik z enako strukturo (sklopi), kot smo jo imeli pri izdelavi 
predlogov. Vprašalnik je bil poslan gospe Bah Čad po elektronski pošti (zaradi časovne stiske 
je bila to najhitrejša oblika komunikacije). Uporabljen je bil polstandardizirani tip intervjuja 
(glej točko 4.2). Po potrebi sem lahko preko elektronske pošte zastavil dodatna vprašanja. 
Vprašalnik je podan v Prilogi 2, na tem mestu podajamo njene odgovore. 

A. Prihod/odhod in namestitev 

Posredovanje informacij je odvisno od velikosti in vrste dogodka. V primeru vladnih 
dogodkov se vse udeležence prepelje z letališča do hotela – posredovanje informacij ni 
potrebno. Pri običajnih dogodkih se udeležencem zagotovi prevoz do hotela proti 
vnaprejšnjemu plačilu. Udeleženci dobijo informacije o vrstah in ceni prevoza in si lahko 
predhodno rezervirajo prevoz. Pri manjših dogodkih se udeležencem posredujejo zgolj 
informacije o oblikah prevoza do hotela. Informacije o času in kraju odhoda dobijo udeleženci 
pri registracijskem pultu (Bah Čad, 2010). 

Informacij o dodatni hotelski ponudbi se ne posreduje vnaprej. 

B. Kongresni dogodek 

Večino informacij se udeležencem posreduje preko spletne strani kongresna. Udeleženci 
dobijo na spletni strani informacije o predavateljih, predavanjih in celotnem programu 
dogodka. Spletna stran ni prirejena za uporabo na mobilnih telefonih. Izpostavljena je bila 
problematika obveščanja udeležencev o morebitnih spremembah (Bah Čad, 2010). 

Nekatere pomembnejše informacije dobijo udeleženci po elektronski pošti (Bah Čad, 2010). 

C. Individualni ogled mesta 
Informacije so na voljo na spletni strani. Središče je na spremljevalcih (niso na predavanjih). 
V sodelovanju s Turizmom Ljubljana je udeležencem na voljo brezplačen ogled mesta. 
Informacije so jim na voljo tudi v obliki tiskanih edicij na recepciji hotela (storitev ni v 
domeni organizatorja kongresnega dogodka) (Bah Čad, 2010). 

D. Organizirani izleti 
Glavni vir informacij je spletna stran kongresnega dogodka. Preko obrazca na spletni strani se 
je ob registraciji moč tudi prijaviti na izlete (Bah Čad, 2010). 

E. Družabni dogodki 

Nekateri družabni dogodki so všteti v kotizacijo, za nekatere je potrebno doplačati. 
Informacije na voljo na spletni strani kongresnega dogodka. Možna je prijava preko spletne 
strani s pomočjo obrazca ob registraciji (Bah Čad, 2010). 
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5.3 Predlogi za izboljšanje obstoječega načina podajanja informacij 
udeležencem in izboljšanje podanih predlogov uporabe mobilne 
tehnologije 

Trenutno predstavlja glavni vir informacij spletna stran kongresnega dogodka. Predlagamo, 
da se udeležencem omogoči dostop do teh informacij tudi preko mobilnih telefonov. Pri tem 
naj se upoštevajo lastnosti mobilnih strani (portalov), ki smo jih podali v četrtem poglavju 
(glej 4.3.1 Mobilni portal). 

Obstoječi način obveščanja udeležencev zahteva, da spremenimo (dopolnimo) podane 
predloge.  

5.3.1 Hotel 
V primeru vladnih dogodkov ni potrebe po obveščanju udeležencev o prihodu in odhodu, saj 
je za to že v naprej poskrbljeno. Udeležencem običajnih in manjših dogodkov bi bile na voljo 
vse vsebine, povezane s prihodom, odhodom in namestitvijo. Tudi v primeru v naprej 
rezerviranega prevoza se lahko zgodi, da udeleženec zgreši ali zamudi prevoz ter potrebuje 
alternativno obliko prevoza.  

Trenutno ni posredovanja informacij o hotelski ponudbi. Glede na ugotovitve iz intervjuja z 
udeleženci kongresnih dogodkov predlagamo, da se ponudijo udeležencem tudi te vsebine.  

5.3.2 Kongresni dogodek 
V podanem predlogu smo zajeli vse informacije, ki jih trenutno dobijo udeleženci na spletni 
strani kongresnega dogodka. Vsebine se zgolj prenesejo na mobilni spletni portal. Dodatno se 
ponudi možnost obveščanja preko kratkih tekstovnih sporočil. V primeru državnih dogodkov 
ni potrebe po napotkih do kongresnega dogodka. 

5.3.3 Vodič po mestu 
Vsebine s spletne strani kongresnega dogodka se prenesejo na mobilni spletni portal. V 
primeru vodenih ogledov ni potrebe po mobilni navigaciji. Vseeno predlagamo, da se mobilna 
storitev obdrži, saj dopuščamo možnost, da se ne odločijo vsi (udeleženci in spremljevalci) za 
vodeni ogled. Na mobilni spletni portal se dodajo informacije o vodenem ogledu (kako poteka 
ogled). 

5.3.4 Vabimo vas 
Večina prijav na organizirane izlete se opravi ob registraciji preko spletnega obrazca. 
Možnost prijave preko mobilnega spletnega portala bi tako veljala zgolj za tiste, ki so se na 
dogodku premislili in še niso prijavljeni. Vse vsebine, povezane z organiziranimi izleti, 
ostanejo v takšni obliki, kot smo jih podali v četrtem poglavju. 

Vsebine, povezane z družabnimi dogodki, bi se razdelilo glede na vrsto družabnega dogodka 
(je pokrit s kotizacijo, je potrebno dodatno plačati). Drugo ostane kot podano v četrtem 
poglavju. 

Sklep 
Kongresna dejavnost je v Sloveniji perspektivna dejavnost, ki predstavlja pomemben segment 
našega turizma. Število kongresnih dogodkov vsako leto narašča, kar pomeni, da pride v 
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Slovenijo vsako leto več udeležencev. Gre za zahtevne goste, ki v povprečju zapravijo do 
trikrat več kot drugi turisti.  

Mobilna tehnologija se nenehno razvija. Storitve govornega komuniciranja so bile že zdavnaj 
presežene. Z razvojem se nabor mobilnih storitev širi in omogoča uporabniku nove 
uporabniške izkušnje in uporabnost na številnih področjih. 

Z analizo kongresne dejavnosti in intervjujem udeležencev smo identificirali priložnosti 
uporabe mobilne tehnologije. Področje uporabe zadeva informiranje udeležencev o 
kongresnem dogodku in o obkongresnih aktivnostih.  

S predlogi uporabe mobilne tehnologije smo pokazali, kako se lahko izboljša poslovanje (v 
primerjavi z obstoječim načinom poslovanja) v kongresni dejavnosti ter s tem dokazali, da 
mobilna tehnologija lahko podpre izvajanje kongresne dejavnosti.  

Pri tem bi opozorili, da bi bilo potrebno za izvedbo takšnega projekta analizo razširiti na več 
podjetij in opraviti večje število intervjujev. 

V uvodu postavljeni nameni in cilj diplomskega dela so bili doseženi na podlagi prebranih 
del, opravljenega intervjuja in praktičnega preverjanja že uveljavljenih mobilnih spletnih 
strani. 

Diplomsko delo bralcu pokaže, kako se lotiti načrtovanja sodobnih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij v poslovanje podjetja. Bralec spozna kongresno dejavnost in 
mobilno tehnologijo ter možnosti uporabe mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti. S 
primeri uporabe smo konkretno pokazali, kako naj se mobilna tehnologija aplicira v kongresni 
dejavnosti. Podjetjem v dejavnosti lahko služi to delo kot vir informacij pri odločanju in 
načrtovanju projekta. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Povabilo k sodelovanju in vprašalnik, ki je bil uporabljen za intervjuvanje 
udeležencev kongresnih dogodkov 
 
Marko Marn 

Ulica v Kokovšek 24,  

1231 Ljubljana - Črnuče 

Marko.marn@siol.com

GSM: 041789701 

 

 

Prošnja za sodelovanje pri raziskavi za diplomsko delo 

 
Spoštovani, 

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pišem pod mentorstvom dr. Petra Baloha diplomsko delo z 
naslovom Predlogi uporabe mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti. V diplomskem delu 
želim identificirati priložnosti za uporabo mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti in 
pokazati, da mobilna tehnologija lahko podpre izvajanje te dejavnosti. Cilj dela je izdelati nabor 
predlogov uporabe mobilne tehnologije.  

Da bom lahko dosegel zadani cilj, moram raziskati potrebe in navade udeležencev kongresnih 
dogodkov na področju pridobivanja informacij, povezanih s kongresnimi in obkongresnimi 
dogodki. Raziskava bo zadevala tudi navade na področju uporabe mobilne tehnologije. V 
raziskavo moram zajeti ljudi, ki ustrezajo profilu udeleženca kongresnih dogodkov. Gre za 
visoko izobražene ljudi, ki v povprečju obiščejo dva kongresna dogodka na leto.  

V kolikor se udeležujete kongresnih dogodkov, me zanima, če bi bili pripravljeni sodelovati pri 
raziskavi? Osebno ali po telefonu bi vam zastavil vprašanja o obravnavani tematiki (pridobivanje 
informacij in navade na področju uporabe mobilne tehnologije). Predvidevam, da bi vse skupaj 
vzelo največ 30 minut. 

S pomočjo vaših odgovorov in odgovorov drugih bom dobil jasno sliko o potrebah in navadah 
udeležencev kongresnih dogodkov, kar bo predstavljalo osnovo za izdelavo predlogov uporabe 
mobilne tehnologije v kongresni dejavnosti. 

Če vas tematika zanima, vam lahko ob zaključku diplomskega dela pošljem povzetek ugotovitev. 

 

Z najlepšimi pozdravi, 

Marko Marn 
 
Vprašalnik 
Kongresna dejavnost 

A. Prihod/odhod in namestitev 

1. Katere informacije potrebujete ob prihodu? 

mailto:Marko.marn@siol.com
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2. Katere informacije o hotelu potrebujete? 
3. Kaj vas zanima o dodatni hotelski ponudbi? 
4. Katere informacije potrebujete ob odhodu? 

 

B. Kongresni dogodek 
1. Kako se po navadi orientirate na kongresnem dogodku – katere informacije potrebujete 

(prihod na dogodek, registracija, izbira predavanj)? 
2. Kako bi želeli prejemati obvestila o poteku kongresnega dogodka (čas in prostor 

predavanj)? 
3. Katere informacije o kongresnem dogodku bi želeli prejeti in jih do sedaj niste prejeli? 
4. Kakšne zahteve imate na področju dela z dokumenti s predavanj (teksti, predstavitve)? 

 

C. Mesto nastanitve 
1. Katere informacije potrebujete, ko se odpravite v mesto? 
2. Katere informacije potrebujete, ko si že ogledujete mesto in znamenitosti? 

 

D. Izleti 
1. Katere informacije potrebujete o izletih oz. obiskih znamenitosti? 
2. Katere dodatne informacije o obiskanem kraju bi želeli imeti, ko si kraj že ogledujete? 
3. Kaj vas zanima o kulinariki, ki jo boste okusili med izletom? 

 

E. Družabni dogodki 
1. Kaj želite vedeti pred družabnim dogodkom? 
2. Katere informacije bi potrebovali, ko se nahajate na družabnem dogodku? 

Tehnologija 

1. Kakšen tip mobilnega telefona uporabljate? 

2. Katere funkcije največ uporabljate na mobilnem telefonu? 
3. Koliko vam je pomembna enostavnost in hitrost do dostopa vsebin? 
4. Bi sprejemali kratka tekstovna sporočila (sms) ali multimedijska sporočila (mms) z 

vsebinami? 
5. Ste pripravljeni na mobilni telefon namestiti aplikacijo, ki bi omogočala spremljanje 

vsebin? 
6. Bi obiskovali mobilni spletni portal, na katerem bi se nahajale vsebine? 
7. Bi se odločili za dostop do vsebin na podlagi načina povezave do informacije (mobilno 

omrežje, brezžični dostop do interneta (Wi-Fi))? 
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PRILOGA 2: Vprašalnik namenjen gospe Nataliji Bah Čad, s katerim sem želel preveriti 
obstoječi način podajanja informacij udeležencem kongresnih dogodkov 
 

A. Prihod/Odhod in namestitev  
1. Kako se udeleženci znajdejo do hotela (npr. od letališča)?  
2. Ali se jim posredujejo informacije o dodatni hotelski ponudbi?  
3. Se jim posredujejo informacije o odhodu? 
 

 
B. Kongresni dogodek  
1. Kako so po navadi udeleženci informirani o lokaciji kongresnega dogodka (če le-ta ni v 

hotelu, kjer bivajo)? 
2. Kako so obveščeni o času in prostoru predavanj?  
3. Na kakšen način dobijo večino dokumentov povezanih s predavanji?  
4. Kako so predstavljeni predavatelji? 

 
C. Individualni ogled mesta 
1. Ali se spodbuja udeležence k ogledu mesta, kjer so nastanjeni?  
2. Kako se jih informira o znamenitostih in kulinariki? 

 
D. Organizirani izleti  
1. Kako so obveščeni udeleženci o organiziranih izletih?  
2. Na kakšen način so vabljeni?  
3. Kako se predstavi kraje, ki se jih bo obiskalo? 

 
E. Družabni dogodki  
1. Na kakšen način so vabljeni? 
2. Katere informacije o dogodku se jim posreduje? 
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