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POVZETEK 

Elektronsko poslovanje je postalo del vsakdanjika skoraj vsakega podjetja in posameznika. 

Vedno več podjetij poskuša izkoristiti ta trend v svojo korist. Vendar pa veliko število 

neuspelih projektov uvedbe elektronskega poslovanja kaže na to, da njegovo uvajanje v 

podjetje ni enostavno. Diplomska naloga tako obravnava proces uvajanja elektronskega 

poslovanja in na podlagi izkušenj v določenem podjetju poda rešitve, ki naj jim podjetje sledi, 

da bo implementacija uspešna. Uspešni projekti implementacije imajo na začetku skupno 

dobro idejo, ki nudi dodano vrednost uporabniku. Skupaj z analizo notranjega in zunanjega 

okolja podjetja in jasno določenimi cilji ima projekt implementacije elektronskega poslovanja 

večje možnosti za uspeh. 

Ključne besede: elektronsko poslovanje, e-poslovanje, implementacija, strategija. 

SUMMARY 

Electronic business became a part of everyday life of a majority of businesses and individuals. 

More and more businesses try to take advantage of this trend but a large number of failed 

electronic business projects shows that implementing electronic business strategies is not 

easy. This thesis researches the process of implementing electronic business strategies and 

then, on an example of an actual company, gives solutions of good practice when 

implementing electronic business. Firstly, a good idea that has an added value for the user is a 

good start. Together with an analysis of company’s resources in clearly set objectives the 

project of implementing electronic business has larger chances of success. 

Keywords: electronics business, e-business, implementation, strategy. 

UDK: 004.738.5:659.23(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Elektronsko poslovanje oziroma e-poslovanje je izmenjava poslovnih informacij preko 

omrežij s pomočjo računalniške izmenjave podatkov in vseh podobnih tehnologij (RS 

Upravne enote 2008).  

Podjetje, ki v svojih vsakodnevnih poslih uporablja internet oziroma druga omrežja za 

izmenjavo podatkov, posluje elektronsko in njegovo poslovanje lahko imenujemo e-

poslovanje. To služi v takih podjetjih za sodelovanje z distributerji, tržniki, za interakcijo, za 

nudenje storitev strankam in za skupne raziskave s poslovnimi partnerji (BusinessDictionary 

2014). 

E-poslovanja uporabljajo podjetja (angl. business – B), potrošniki (angl. costumer/consumer – 

C) oziroma državljani (angl. citizen – C) in država oziroma državna uprava (angl. government 

– G). Tako poznamo, glede na udeležence v poslovanju, več oblik e-poslovanja (DigiSmith 

2014):  

- e-poslovanje med podjetji (B2B), na primer spletne banke za pravne osebe (Bank@net, 

iNet…) 

- e-poslovanje med podjetji in potrošniki (B2C ali C2B), na primer spletne trgovine 

(Superge.si, Mimovrste.com…) 

- e-poslovanje med potrošniki (C2C) , na primer spletne dražbe (bolha.com) 

- e-poslovanje med podjetji in javno oziroma državno upravo (B2G ali G2B), na primer e-

uprava, e-davki … 

- e-poslovanje znotraj javne oziroma državne uprave (G2G), na primer notranji 

informacijski sistemi  

Razširjenost e-poslovanja je razvidna iz statističnih podatkov. Tako ima v Sloveniji 94 % 

mikro podjetij dostop do interneta (SURS 2013a) v letu 2015 pa je imelo dostop do interneta 

99 % podjetij z 10 zaposlenimi ali več (SURS 2015e) Prav tako ima dostop do interneta 78 % 

gospodinjstev. Med fizičnimi osebami je v letu 2015 na internetu 61 % uporabnikov iskalo 

informacije o blagu in storitvah, 34 % pa informacije o izobraževanju in tečajih. 34 % 

uporabnikov interneta uporablja tudi spletno bančništvo (SURS 2015b).  

Širjenje e-poslovanja med pravnimi in fizičnimi osebami je majhno podjetje, ki se ukvarja z 

davčnim svetovanjem in računovodskimi storitvami, spodbudilo k uvedbi elektronskega 

poslovanja. 

Uvedba e-poslovanja je zahtevno opravilo. Podjetja se morajo zavedati, da bo internet vplival 

na naravo njihovega posla in s tem na njihovo prihodnost. Zato uvedba tega zahteva 
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vzpostavitev e-strategije, to je strategija implementacije in ravnanja z e-poslovanjem (Turban, 

King in Langl 2009, 520–523). 

Celoten proces implementacije strategije e-poslovanja je sestavljen iz več korakov, ki si 

sledijo tako, da vključujejo vse vidike e-poslovanja. Čeprav lahko najdemo v teoriji več 

strategij implementacije e-poslovanja, imajo vse strategije skupne elemente, ki si sledijo v 

podobnem zaporedju. 

Prvi korak strategije je analiza okolja, trga, potencialnih strank, tekmecev in SWOT analiza 

podjetja. V drugem koraku naj podjetje določi cilje, vizijo in izbiro strategije za njihovo 

dosego. V naslednjem koraku sledita razvoj in implementacija strategije. Na koncu se opravi 

še spremljanje virov in ocenjevanje uspešnosti (Chaffey 2007, 207–208). 

Projekt e-poslovanja je tako lahko zelo dolgotrajen in težaven projekt. Podjetje se srečuje z 

naslednjimi težavami (Lesjak in Sulčič 2004, 6–7):  

- pomanjkanje časa in znanja za vrednotenje projekta, 

- prekoračitev načrtovanih stroškov, 

- pomanjkanje znanja o samem e-poslovanju, 

- problemi z izobraževanjem uporabnikov,  

- problemi s podizvajalci, 

- predolgo trajanje projekta. 

Da je možnost za neuspeh uvedbe e-poslovanja velika, govori tudi podatek, da kar 90 % vseh 

spletnih projektov oz. poslov propade (Promatcher 2014). 

Raziskave neuspelih internetnih poslov so pokazale več napak poslovodstva, ki so pripomogle 

k neuspehu. Podjetja podcenjujejo čas, ki je potreben, da se trg prilagodi novemu načinu 

poslovanja, poleg tega od novega posla pričakujejo hiter in velik zaslužek. Drugi razlogi za 

neuspeh so še (Chaffey 2007, 250–251): 

- časovna neusklajenost ponudbe s povpraševanjem,  

- pomanjkanje kreativnosti in izvirnosti,  

- ponujanje brezplačnih storitev, ki naj bi jih potem nadomestile plačljive,  

- prevelika ambicioznost in napačna ocena, ali je nov izdelek oz. storitev res potreben.  

Uvedba e-poslovanja je torej zahteven projekt za prožna podjetja, kaj šele za podjetje, ki bo 

predmet obravnave v naši nalogi. To namreč deluje v dejavnosti davčnega svetovanja in 

računovodskih storitev. Sama dejavnost je zelo toga, saj narava posla zahteva dosledno 

sledenje zakonom, standardom in točno določenim pravilom.  

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Zaradi zahtevnosti projektov uvajanja e-poslovanja želimo v diplomski nalogi analizirati 
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primernost uvedbe na izbranem podjetju.  

V diplomski nalogi bomo uresničili naslednje cilje:  

- predstavili osnovne pojme s področja e-poslovanja, 

- predstavili postopke uvajanja e-poslovanja v podjetje, 

- na primeru izbranega podjetja bomo analizirali projekt uvedbe e-poslovanja, 

- podali priporočila za izboljšanje strategij uvajanja e-poslovanja v podjetja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Z uporabo deskriptivne in komparativne metode bomo v teoretičnem delu predstavili pojem         

e-poslovanje ter metode in strategije za njegovo implementacijo v obstoječe poslovanje 

podjetja. V teoretičnem delu bomo preučili dejavnost, v kateri posluje podjetje.  

Na osnovi teoretičnih spoznanj o metodologiji uvajanja projektov e-poslovanja bomo v 

empiričnem delu diplomske naloge analizirali izvedbo projekta uvedbe e-poslovanja v 

izbranem podjetju.  

Na podlagi analize in teoretičnega dela naloge bomo podali predlog strategije, ki bi bila 

najprimernejša za uvedbo e-poslovanja v dano podjetje.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Na temo e-poslovanja in implementacije le-tega obstaja veliko literature. Zaradi omejitev 

diplomske naloge ne bomo mogli preučiti vse, zato se bomo osredotočili le na tisto, ki nam bo 

dostopna na spletu ali v knjižnici. Poleg tega se bomo osredotočili predvsem na proučevanje 

mikro in majhnih podjetij, saj ta predstavljajo večji del strank obravnavanega podjetja.  

Predpostavljamo, da so strategije uvajanja e-poslovanja prenosljive na izbrano podjetje. Pri 

tem se bomo omejili le na proučevanje dejavnikov, ki so za izbrano podjetje pomembni. 
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

2.1 Opredelitev e-poslovanja 

V slovenskem jeziku uporabljamo izraz e-poslovanje, v angleškem jeziku pa večkrat 

zasledimo pojem »electronic commerce«, ki v prevodu v slovenščino pomeni elektronsko 

trgovanje (e-trgovanje), kar pa je samo vrsta e-poslovanja (Turban idr. 2010, 46). Šele v 

zadnjih letih se tudi v angleški literaturi uveljavlja bolj splošen in pravilnejši izraz, torej 

»electronic business«, kar v slovenščini razumemo pod pojmom e-poslovanje. E-poslovanje 

tako, poleg e-trgovanja, ki vključuje le prodajanje in kupovanje izdelkov in storitev s pomočjo 

interneta, vključuje še skrb za stranke in sodelovanje s poslovnimi partnerji ter vse 

elektronske transakcije, ki jih podjetje ali posameznik še opravljata preko interneta (Turban 

idr. 2010, 46–47). 

Pri iskanju novejših opredelitev e-poslovanja naletimo na težave. Čeprav se informacijska 

tehnologija zelo hitro razvija in spreminja, so opredelitve e-poslovanja starejše od 10 let. Tudi 

avtorji v novejših delih, na primer Turban s soavtorji v svojem delu iz leta 2010 navaja 

opredelitev, ki jo je postavil že leta 2002.  

Podjetje, ki v svojih vsakodnevnih poslih uporablja internet oziroma katerokoli drugo vrsto 

elektronske mreže, posluje elektronsko in njegovo poslovanje lahko imenujemo e-poslovanje. 

E-poslovanje v takih podjetjih služi za sodelovanje z distributerji, tržniki, za interakcijo in 

nudenje storitev strankam in za skupne raziskave s poslovnimi partnerji (BusinessDictionary 

2014). 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu opredeli e-poslovanje kot 

poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo IKT (Pavliha idr. 2002, 21). Jerman 

Blažičeva (2001, 11) opredeli e-poslovanje kot vse, kar danes delamo v sklopu svoje poslovne 

dejavnosti s pomočjo računalniških aplikacij in računalniških omrežij. Tako obsega e-

poslovanje (prav tam):  

- elektronsko bančništvo,  

- elektronsko trženje,  

- elektronsko trgovanje,  

- spletno trgovino,  

- svetovanje na daljavo,  

- elektronsko zavarovalništvo,  

- računalniško podprto skupino,  

- delo na daljavo,  

- pouk na daljavo.  

- avkcije na daljavo.  
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E-poslovanje je izmenjava poslovnih informacij preko omrežij s pomočjo računalniške 

izmenjave podatkov in vseh podobnih tehnologij (RS Upravne enote 2008). 

Zanimiva so predvidevanja izpred več kot deset let, da bomo v prihodnosti e-poslovanje 

imenovali preprosto poslovanje, saj bo razvoj tehnologije poskrbel, da bo praktično vse 

poslovanje potekalo elektronsko (Jerman Blažič 2001, 19). Kljub temu danes še vedno 

govorimo in pišemo o elektronskem poslovanju in ne o poslovanju.  

V zadnjih letih se uveljavlja uporaba pojma e-poslovanje v oblaku ali kar poslovanje v oblaku 

(angl. Cloud computing). Poslovanje v oblaku omogoča, da dostopamo do vsebin, omrežij, 

strežnikov, podatkov, rešitev in tudi storitev od kjer koli in kadar koli, če le imamo dostop do 

spleta (Mell in Grance 2011, 2). 

2.2 Začetki e-poslovanja 

E-poslovanje se je začelo z razvojem interneta, računalniških omrežij, združevanjem 

informacijske in telekomunikacijske tehnologije ter standardom za računalniško izmenjavo 

podatkov (RIP). Njegovi začetki segajo v leto 1968. Ena prvih oblik e-poslovanja je bil 

elektronski prenos finančnih sredstev iz enega računa na drugega. V začetku razvoja nihče ni 

slutil, kakšne razsežnosti bo takšno poslovanje doseglo, saj je bila vsa tehnologija namenjena 

le strokovnjakom in velikim podjetjem (Turban idr. 2010, 53).  

S pojavom elektronskih finančnih prenosov med bankami (prek varnih zasebnih omrežij) se je 

spremenil način poslovanja na finančnem trgu. V začetku osemdesetih let se je e-poslovanje, 

in sicer v obliki sistemov za prenos datotek, računalniške izmenjave podatkov in elektronske 

pošte, preneslo tudi na podjetja. S tem se je povečala avtomatizacija pisarniškega poslovanja, 

s katero so želeli nadomestiti papirnate dokumente. Računalniška izmenjava podatkov se je 

razvijala naprej, v več različnih smeri, še posebej uspešne so bile tehnologije v veleprodaji in 

distribuciji trgovinam na drobno. V poznih osemdesetih letih in v začetku devetdesetih let so 

sistemi za izmenjavo sporočil postali sestavni del računalniških sistemov in omrežij. Pojavile 

so se elektronske konference in prenos znanja (Jerman Blažič 2001, 13–16). 

E-poslovanje se je razširilo z razvojem svetovnega spleta v začetku 90. let prejšnjega stoletja, 

ko so omrežja (internet) postala dostopna tudi manjšim in srednje velikim podjetjem (Turban 

idr. 2010, 53). E-poslovanje je začelo dobivati obliko, kot jo poznamo danes. V tem obdobju 

je že večina večjih podjetij v Ameriki in Evropi imela spletno stran. Okrog leta 2000 se je 

pozornost e-poslovanja preusmerila iz e-trgovanja na druge oblike e-poslovanja.  

Aplikacije so postale prijazne uporabniku in dostopne vsem. Internet je znižal stroške za 

učinkovito komunikacijo, ekonomija je začela postajati globalna. S pomočjo interneta je vstop 

na trg postal lažji tudi za mala podjetja (Jerman Blažič 2001, 13–16). 

 



 

6 

Sočasno z razvojem e-poslovanja so se začele razvijati celovite informacijske rešitve ali ERP 

sistemi. Sistemi so se najprej, v začetku 60. letih prejšnjega stoletja, uporabljali za podporo 

proizvodnje v podjetju, kasneje pa so podprli tudi druge poslovne funkcije v podjetju. V 90. 

letih so ERP sistemi povezovali tudi partnerje znotraj oskrbovalnih verig (Rashid, Hossain in 

Patrick 2002, 3–12), kar poznamo pod pojmom medorganizacijski informacijski sistemi. 

2.3 Vrste e-poslovanja 

Glede na subjekte, ki nastopajo pri e-poslovanju, razlikujemo različne vrste e-poslovanja. Pri 

tem se uporabljajo kratice, prevzete iz angleškega jezika, ki označujejo posameznega 

udeleženca e-poslovanja. Tako B (angl. Business – B) označuje podjetje, C (angl. Consumer 

ali costumer, ali citizen – C) označuje potrošnika oziroma državljana in G (angl. Government 

– G) označuje državo oziroma javno upravo (Turban idr. 2010, 51). Tako poslovanje med 

podjetji označimo z B2B, poslovanje podjetja s potrošniki B2C, poslovanje med potrošniki 

C2C, poslovanje med podjetji in javno oziroma državno upravo B2G, poslovanje med 

državljani in javno oziroma državno upravo C2G in poslovanje znotraj javne oziroma državne 

uprave (G2G) (Kovačič idr. 2004, 55–56) (Slika 1). 

 

Slika 1: Vrste e-poslovanja  

Vir: Lesjak 2004, 77. 

E-poslovanje med podjetji in potrošniki je pogosto opredeljeno kot najpomembnejša oblika e-

poslovanja, vendar to ne drži (Kovačič idr. 2004, 56). Po ocenah analitikov ima največji delež 

poslovanja B2B e-poslovanje, saj zajema vse, to je od elektronskega bančništva za pravne 

osebe do povezav z dobavitelji in kupci ter tudi virtualne organizacije (prav tam).  

Poslovanje B2C nam je kot potrošnikom najbližje in to vrsto e-poslovanja najpogosteje 

uporabljamo. Poznamo elektronske banke za fizične osebe, elektronske trgovine, 

izobraževanja na daljavo in tako dalje (Turban idr. 2010, 51). 

E-poslovanje C2C je namenjeno komunikaciji potrošnikov, na primer na spletnih forumih in 
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družabnih omrežjih, poslovanju na spletnih dražbah, na primer Ebay
1
 ali dejavnosti 

potrošnikov na slovenski Bolhi2
 (prav tam).  

Pomemben način e-poslovanja predstavlja tudi e-poslovanje z javno oziroma državno upravo. 

Podjetja elektronsko oddajajo obračune DDV, zaključna poročila, se prijavljajo na javne 

razpise itd. V tem primeru gre za t. i. B2G e-poslovanje. C2G e-poslovanje pa predstavlja 

poslovanje državljanov, ki oddajajo napovedi za odmero dohodnine, vloge za različne 

obrazce, potrdila itn. (Kovačič idr. 2004, 56).  

2.3.1 E-poslovanje med podjetji (B2B) 

Razvoj poslovanja med podjetji se je začel že pred štirimi desetletji z računalniško izmenjavo 

podatkov. Takrat se je prvič pojavila standardizirana in dvostranska izmenjava poslovnih 

informacij preko elektronskih kanalov (Groblinghoff 2001, 6). Za tako izmenjavo podatkov 

so se uporabljala draga omrežja, zaradi česar so pri e-poslovanju lahko sodelovala le velika 

podjetja, ki so si lahko privoščila uporabo takšnih omrežij za elektronsko izmenjavo podatkov 

(prav tam). S pojavom interneta, ki je zaradi nizke cene in lažje dostopnosti dostopen vsem 

uporabnikom, so elektronsko začela poslovati tudi manjša podjetja. Druga faza razvoja e-

poslovanja je bila objava spletnih katalogov, v katerih so lahko podjetja predstavila svoje 

izdelke preko interneta. Tretja faza razvoja pa so elektronska tržišča. 

Hitra rast B2B e-poslovanja je posledica številnih prednosti, ki jih ima taka oblika poslovanja 

za podjetja (Skrt 2002). Med glavne prednosti B2B e-poslovanja štejemo nižje stroške, tako 

administracije kot transakcijske stroške, hitrejše opravljanje transakcij in samodejno 

opravljanje poslovnih procesov. Ti dejavniki vplivajo tudi na to, da se podjetja hitreje 

prilagajajo spremembam na trgu. Tržišče pa je, s pomočjo interneta, postalo večje in globalno. 

Z uporabo IT tehnologije lahko podjetja optimizirajo nabavo, skladiščenje in prodajo. Taka 

optimizacija ima za posledico nižje stroške nabave, saj se zmanjša dobavni čas, lažje je 

iskanje boljših dobaviteljev, zmanjšajo se tudi stroški zalog, ki so optimizirane in bolj 

likvidne. 

Podjetja preko e-poslovanja B2B največkrat trgujejo s kemikalijami, računalniškimi deli in 

pripomočki, izdelki za kmetijstvo, gorivom, motornimi vozili, papirjem, pisarniškim 

materialom in hrano (Turban idr. 2010, 237). 

Glede na število udeleženih prodajalcev in kupcev ločimo tri vrste e-poslovanja B2B, četrta 

vrsta pa predstavlja e-poslovanje B2B, ki vključuje tudi druge aktivnosti, ne le prodaje in 

kupovanja.  

- Pri prvi vrsti e-poslovanja B2B gre za enega prodajalca, ki prodaja velikemu številu 

                                                 
1
 http://www.ebay.com 

2
 http://www.bolha.com 
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kupcev, kar lahko vidimo na Sliki 3 (Chaffey 2007, 10). To je spletna prodaja. Take vrste 

poslovanje se običajno dogaja na zaprtih omrežjih in je privatno. Prodajalec je lahko 

proizvajalec izdelka, prodaja ga naprej veletrgovcu ali grosistu oz. posameznim 

podjetjem. Lahko pa je veletrgovec, ki prodaja naprej. Pri tej vrsti e-poslovanja B2B 

poznamo tri večje prodajne metode. Prva je prodaja preko elektronskih katalogov, druga 

so elektronske dražbe, tretja vrsta pa je prodajni posel med enim kupcem in enim 

prodajalcem, ki ga običajno določa vnaprej izpogajana pogodba (Turban idr. 2010, 244). 

 

Slika 2: Spletna prodaja B2B 

Vir: Turban idr. 2010, 239. 

Ena najbolj poznanih spletnih trgovin v svetu Amazon je v zadnjem letu odprla tudi 

platformo, ki se ukvarja s prodajo B2B, imenuje pa se Amazon business
3
. Amazon ponuja na 

tej platformi več ugodnosti za kupce (Forbes 2015).  

V Sloveniji deluje samo na področju IT tehnologije več B2B spletnih trgovin, na primer 

Diss
4
, Avtera

5
 ipd. V primerjavi s spletno prodajo fizičnim osebam ponujajo boljše pogoje 

pošiljanja, količinske popuste, ugodnosti za velike kupce in podporo strankam.  

- Pri drugi vrsti B2B e-poslovanja je prisotnih malo kupcev in veliko prodajalcev. 

Večinoma gre za vse aktivnosti povezane z nabavami in za interakcijo z dobavitelji 

(Chaffey 2007, 10). Tako vrsto e-poslovanja imenujemo spletni nakup. Internet se pri tej 

vrsti e-poslovanja uporablja za spoznavanje in iskanje novih dobaviteljev, pošiljanje 

povpraševanj in prejemanje ponudb, kupovanje izdelkov oz. storitev, informiranje 

poslovnih partnerjev ter kupovanje in prodajo v spletnih trgovinah. Pomemben del te vrste 

e-poslovanja so tudi ERP sistemi, ki delujejo ali na internetu kot spletne aplikacije ali kot 

programi, ki potrebujejo internet za črpanje imenikov informacij, pošiljanje e-računov ipd. 

(Turban idr. 2010, 244). 

                                                 
3
 http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=11261610011 

4
 http://www.diss.si/ 

5
 http://www.avtera.si 
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Slika 3: Spletni nakup B2B  

Vir: Turban idr. 2010, 239. 

Spletni nakup se lahko vrši na spletni strani kupca, skozi nakupne dražbe, na spletni strani 

prodajalca, skozi kataloge, dražbe, pogajanja in spletne trgovine. Tretja možnost je, da se tak 

nakup vrši na spletnih tržnicah ali s posredovanjem posrednika (Turban idr. 2010, 252). Četrta 

možnost pa je skupinsko nakupovanje. Pri tej možnosti združijo kupci svoja povpraševanja v 

eno večje, tako dobijo večjo pozornost pri prodajalcu in s tem boljšo ponudbo (Turban idr. 

2010, 258).  

Kupci se lahko združujejo tudi preko spletnih strani, ki ponujajo tako storitev, na primer 

buyerzone.com (prav tam).  

- Pri tretji vrsti e-poslovanja B2B je veliko kupcev in veliko prodajalcev, ki se elektronsko 

srečujejo zaradi medsebojnega trgovanja. Tako vrsto trgovanja lahko imenujemo tudi 

izmenjava. Prvotna ideja je bila združiti podjetja na enem mestu na internetu in jim 

omogočiti skupen prostor za trgovanje s produkti in storitvami, ter za izmenjavo 

podatkov. Danes so spletne strani, ki omogočajo izmenjavo, osredotočene ali na majhna 

podjetja, ki nimajo sredstev in poznanj, da bi dobila produkte, ki jih želijo po ugodnih 

cenah prodati, ali pa na posamezno industrijo (Epiq Technologies 2010). Spletne strani za 

izmenjavo imajo tri glavne funkcije (Thurban idr. 2010, 262):  

o Povezovanje kupcev s prodajalci. Povezovanje je omogočeno s sistemi za iskanje 

ujemanj med zahtevami kupcev in ponudbo prodajalcev, opisom storitev in 

produktov ter njihovimi cenami, orodji za primerjanje cen različnih prodajalcev, 

organiziranjem dražb in ponudb, podporo za pogajanja med kupci in prodajalci ter 

imenikom kupcev in prodajalcev. 

o Sistemi za olajševanje poslovnih procesov in transakcij.  

o Vzdrževanje prodajnih politik in infrastrukture. 
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Slika 4: Elektronska izmenjava 

Vir: Turban idr. 2010, 239. 

Trenutno največja svetovna spletna tržnica je Alibaba.com, kjer veliko število prodajalcev 

prodaja podjetjem po celem svetu. Bolha.com je spletna tržnica, ki deluje v Sloveniji. Poleg 

prodaje B2C ponuja tudi registracijo za podjetja, torej omogoča tudi B2B poslovanje.  

- Pri četrti vrsti e-poslovanja B2B ne gre za prodajo oz. kupovanje, ampak gre za vse druge 

procese znotraj oskrbovalne verige nekega podjetja. Gre torej za procese znotraj nabave, 

proizvodnje, prodaje in logistike. Podjetja se namreč ne povezujejo le zaradi prodaje, 

ampak tudi zaradi načrtovanj, komunikacije in deljenja informacij (Turban idr. 2010, 

239). Avtorji v kasnejših delih četrte vrste e-poslovanja B2B ne omenjajo več, saj štejejo 

vse te aktivnosti za aktivnosti znotraj oskrbovalne verige, prodajo in nabavo (Chaffey 

2015, 253). 

 

Slika 5: Izboljšave v oskrbovalni verigi 
Vir: Turban 2010, 239. 

Primer takega poslovanja so spletne banke, na primer Poslovni Bank@net
6
, ki ga Nova KBM 

d. d. ponuja zgolj za poslovanje s podjetji. Taka spletna banka, v primerjavi z banko, ki je 

namenjena fizičnim osebam, omogoča več funkcionalnosti, kot je na primer: boljši register 

poslovnih partnerjev, lažje tiskanje in izvoz bančnih izpiskov ipd.  

2.3.2 E-poslovanje med podjetji in potrošniki (B2C) 

Pri B2C e-poslovanju gre za prodajo blaga in storitev ter za interakcijo s končnimi potrošniki 

                                                 
6
 https://bankanet.nkbm.si/prijava/poslovni 



 

11 

(Chaffey 2015, 28). Razlika med B2C e-poslovanjem in B2B elektronskim poslovanjem ni 

vedno jasna, saj veliko število spletnih trgovin, ki prodajajo končnim potrošnikom, istočasno 

prodaja tudi drugim podjetjem (Turban idr. 2010. 143). Večinoma gre samo za spremembo 

vmesnika ali pa samo za drugačno formo pri vpisu podatkov za izstavitev računa.  

Potrošniki na internetu poizvedujejo in tudi rezervirajo potovanja, hotele, opravljajo še druge 

različne vrste rezervacij, kupujejo računalnike in računalniške komponente, pisarniški 

material, športne pripomočke, knjige, glasbo, filme, igrače, vse za lepoto in zdravje, karte za 

raznorazne dogodke (gledališče, koncerti, kino …), oblačila in obutev, nakit, avtomobile, 

hrano, izdelke za male živali in raznorazne storitve, kot so: elektronsko bančništvo, borze, 

nepremičnine, zavarovanje. Prav ponudba in zanimanje za storitve se v nekaterih primerih 

lahko v enem letu več kot podvojita (prav tam). 

Nakup nekaterih od prej naštetih produktov in storitev se vrši neposredno na internetu, za 

druge pa internet služi bolj kot zelo močno orodje informiranja. Statistični podatki namreč 

kažejo, da je samo 7,9 % celotnih prihodkov ustvarjenih na internetu (SURS 2014a). To pa ne 

pomeni, da ni internet popolnoma spremenil načina nakupa.  

Jeseni leta 2014 je podjetje Taxa d. o. o. iz Ajdovščine organiziralo seminar z naslovom Kaj 

lahko naša spletna stran stori za nas, pa še ni. Predavateljica Lučka Peljhan je povedala, da 

so raziskave pokazale, da se večina strank pred nakupom avtomobila prepriča o vseh njegovih 

lastnostih ter o izkušnjah uporabnikov na spletnih forumih. Kupec samo še gre v prodajalno in 

ga kupi, vendar se proces prodaje kot take (predstavitev lastnosti izdelka, prepričevanje 

stranke v nakup ...) ne vrši več v avtomobilskih salonih.  

Potrošniki lahko na internetu najdejo varnostne teste otroške opreme, na primer avtomobilske 

sedeže za dojenčke in otroke. Hkrati si preberejo še izkušnje drugih staršev na spletnih 

forumih. Večina proizvajalcev ima objavljena tudi navodila za uporabo tega izdelka, in ko se 

odločijo za nakup, pridejo v trgovino veliko bolje informirani kot večina prodajalcev in 

prodajalk. Nekatere spletne strani celo ponujajo vpogled v svojo trenutno zalogo blaga v 

posameznih trgovinah, tako da lahko stranka že ve, ali imajo kaj na voljo ali ne.  

Spremenil se je tudi način pristopa do potencialnih strank. Včasih se je namreč čakalo, da je 

stranka obiskala spletno stran, danes pa se s pomočjo socialnih medijev prodajalci poskušajo 

stranki približati in jo pritegniti, da obišče njihovo spletno stran (Turban 2010, 150). 

Spletnih strani, ki ponujajo poslovanje B2C, je veliko. Mimovrste
7
, Mercator

8
, Baby-center

9
 

ipd. so le ene izmed spletnih trgovin. Vse večje banke ponujajo spletne banke za 

posameznike, kjer ponujajo storitve plačilnega prometa po ugodnejših cenah kot na bančnem 

                                                 
7
 http://www.mimovrste.si 

8
 http://www.mercator.si 

9
 http://www.baby-center.si 
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okencu. Ponujajo tudi druge storitve, na primer brezplačni varčevalnik na Bank@netu10
, 

spletni banki Nove KBM d. d. Vedno več bank ponuja tudi mobilno bančništvo, stranka tako 

do nekaterih bančnih storitev dostopa preko mobilnega telefona. Bolha.si pa je primer 

elektronske tržnice, kjer lahko podjetja prodajajo fizičnim osebam.  

2.4 Razširjenost e-poslovanja v Sloveniji 

Razširjenost e-poslovanja smo raziskali s pomočjo objavljenih podatkov SURS, literature, ki 

je na voljo, in z analizo podatkov podjetja, ki je predmet obravnave. Osredotočili smo se na 

podatke v Sloveniji, saj je to naš ciljni trg.  

SURS je izvedel raziskavo o spletni prodaji v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da je v letu 

2014 prodajalo 14 % podjetij izdelke ali storitve, sem je vključeno tudi prejemanje rezervacij 

prek spletnih strani. 94 % teh podjetjih je naročila sprejemalo iz Slovenije, 50 % iz drugih 

držav članic Evropske unije, 19 % pa tudi iz drugih svetovnih držav. Leta 2012 se je takega 

načina prodaje posluževalo 11 % podjetij (SURS 2015d). 

Podjetja so s tako prodajo ustvarila 7,9 % celotne vrednosti svojega prihodka. Malo več so 

ustvarila podjetja, ki so v gostinsko-nastanitveni dejavnosti, saj jim spletna prodaja 

predstavlja 8,1 % vrednost prihodka.  

Podjetja v vseh drugih dejavnostih, razen v prej omenjeni, so 97 % izdelkov ali storitev  

prodala drugim podjetjem preko spleta. V gostinsko-nastanitveni dejavnosti pa je ravno 

obratno, saj so 84 % prihodkov ustvarili s prodajo končnim potrošnikom. V tej dejavnosti je 

tudi več naročil iz drugih držav članic, in sicer kar 50 %, 20 % pa predstavljajo naročila iz 

drugih držav sveta.  

Po statističnih podatkih za leto 2014, ki jih predstavljamo v Sliki 6, ima 83 % podjetij, ki 

imajo 10 ali več zaposlenih, svojo spletno stran. Pri večjih podjetjih pa je ta odstotek večji, saj 

ima v skupini podjetij, ki imajo 250 ali več zaposlenih, 100 % vprašanih lastno spletno stran. 

Na spletni strani predstavljajo svoje izdelke, storitve, kataloge ali aktualne cenike. 37 % 

podjetjih ima profil na vsaj enem izmed socialnih omrežij. 22 % podjetij uporablja internet za 

oglaševanje, v največjem obsegu velika podjetja, saj kar 34 % plačuje za oglaševanje na 

internetu. Manj podjetij uporablja internet za spletno prodajo. Raziskava Statističnega urada je 

pokazala, da je takih podjetij 14 %. Največji delež spletne prodaje imajo velika podjetja 

(SURS 2015a). 

                                                 
10

 https://bankanet.nkbm.si/prijava/bnk 



 

13 

 

Slika 6: Spletna prodaja v Slovenji v letu 2015 

Vir: SURS 2015e. 

Raziskava o uporabi interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih v Sloveniji v letu 2015 je 

pokazala, da ima dostop do interneta večina prebivalstva, 78 % vseh gospodinjstev, na spletu 

pa je nakupovalo 37 % ljudi. Posamezniki, ki nakupujejo na internetu, so v 65 % stari med 16 

in 24 let. Na Sliki 7 so predstavljeni najpogostejši razlogi uporabe interneta v tej starostni 

skupini. Večina oseb, ki uporablja internet, ga uporablja za iskanje informacij o blagu ali 

storitvah, za pošiljanje in prejemanje e-pošte in za branje spletnih časopisov in revij (SURS 

2015b). 

 

Slika 7: Namen uporabe interneta med osebami starimi 16 do 74 let 

Vir: SURS 2015b. 

O razširjenosti e-poslovanja priča tudi podatek, da se je med leti 2005 in 2012 podvojilo 

število podjetij, ki delujejo v IKT sektorju (SURS 2014a). 
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Razširjena je tudi uporaba IKT v mikro podjetjih (podjetja s 5 do 9 zaposlenimi). 94 % mikro 

podjetij uporablja internet, 56 % v teh podjetjih zaposlenih oseb ima na svojih službenih 

računalnikih dostop do interneta, 57 % podjetij ima svojo spletno stran (SURS 2013a). 

V letu 2008 je bila izvedena manjša raziskava o e-poslovanju v slovenskih malih in srednje 

velikih podjetjih. 78 % takih podjetij sprejema naročila kupcev preko interneta, 71 % naroča 

blago ali storitve, 84 % komunicira s strankami, 82 % plačuje račune, 82 % spremlja 

informacije s področja delovanja in 78 % uporablja internet za prebiranje novic (Sulčič 2008). 

Podjetje, ki ga obravnavamo, ima trenutno približno 270 rednih strank. Ker jih o svojih 

dejavnostih redno obvešča tudi preko e-pošte, ima urejen skupen adresar, kjer so zajeti vsi 

elektronski naslovi. Podjetje ima v adresarju trenutno 250 elektronskih naslovov, kar pomeni, 

da ima 92 % strank elektronske naslove in vsaj del njihovega poslovanja predstavlja e-

poslovanje. Podatki so primerljivi s podatki SURS. 

2.5 Razlogi za uvajanje e-poslovanja  

Razlogov za uvajanje e-poslovanja v podjetju je več in so odvisni od posameznega podjetja in 

ciljev, ki jih imajo. Eden izmed pogostejših razlogov je zmanjševanje stroškov nabave. 

Zniževanje stroškov, ki ga lahko podjetje doseže z uvedbo e-poslovanja, je odvisno od 

panoge, kjer podjetje deluje. Raziskave so pokazale, da so največji prihranki mogoči pri 

nabavi surovin za proizvodnjo elektronskih naprav (Chaffey 2015, 308). Postopek nakupa je 

kompleksen proces, ki ga spremlja veliko število dokumentov, in sicer povpraševanje, 

ponudba, naročilo, dobavnica, račun, plačilni nalog. Izmenjava dokumentov poteka 

obojestransko. Podjetja znižujejo stroške nakupov z združevanjem naročil in tesnejšim 

sodelovanjem s svojimi ključnimi dobavitelji. Tako dobijo količinske popuste in tesnejše 

povezovanje svojih proizvodnih procesov. Avtomatizacija postopkov omogoča zaposlenim 

več časa za pogajanja o boljših pogojih in tudi za ustvarjanje boljših odnosov z dobavitelji. S 

tem se znižujejo stroški na področju izvajanja procesa nakupa, znižujejo se tudi stroški samih 

dokumentov. Po ocenah podjetja tako prihranijo 5-10 % stroškov nakupa (Kovačič idr. 2004, 

269–272). Z boljšo povezanostjo z dobavitelji se zmanjša potreba podjetja po lastnih zalogah. 

Velike zaloge, ki se počasi obračajo, pomenijo za podjetje velik strošek in ne nujno boljše 

odzivnosti na potrebe kupcev. Z zmanjševanjem obsega zalog se manjšajo stroški 

skladiščenja, skladiščni prostor je bolje izrabljen, zaloge so s tem bolj pregledne (prav tam). 

Dobro povezana podjetja lahko neposredno vplivajo na proizvodni proces ključnih 

dobaviteljev. V dobro organizirani oskrbovalni verigi je lahko izhodno skladišče skupno 

vhodnemu skladišču naslednjega v verigi. S tem se manjšajo lastni in dobaviteljevi stroški 

skladiščenja. E-poslovanje nam s povezovanjem s ključnimi kupci in dobavitelji nudi mnogo 

hitrejše pošiljanje, sprejemanje in obdelavo naročil, računov in drugih dokumentov. S tem se 

skrajšajo poslovni cikel, razvoj, izdelava in posredovanje proizvoda kupcu, kar pomeni, da se 

znižajo tudi stroški. Poleg tega je podjetje zaradi hitrosti bolj elastično in pripravljeno na 
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zahteve tržišča (Chaffey 2015, 277).  

Podjetje lahko s pomočjo interneta ponudi svojim strankam podroben opis svojih storitev in 

vpogled v status njihovih naročil. S tem razbremenijo svojo prodajno službo, na drugi strani 

pa se dvigne zaupanje in zadovoljstvo strank. Podjetja, ki svojim strankam nudijo tehnično 

pomoč, tudi uporabljajo internet. Računalniška podjetja ponujajo podporo in gonilnike za 

svoje produkte, s tem se zmanjša čas, ki ga stranke potrebujejo za to, da pridejo do rešitve; na 

strani podjetja pa se zmanjšajo stroški, saj jim tega ni več potrebno opravljati preko telefona, 

pošte ali pa neposredno pri stranki. To doseže podjetje z uvedbo e-poslovanja v management 

odnosov s strankami (Chaffey 2007, 393).  

Zadnji razlog za implementacijo e-poslovanja pa je zmanjševanje stroškov trženja in tudi bolj 

učinkovito trženje izdelkov. Pri fizični prodaji izdelkov so podjetja vedno omejena s številom 

prodajalcev, če pa preselijo trgovino na internet, se ta omejitev odpravi, s sabo pa ne prinese 

dodatnih stroškov. Spletne trgovine so odprte 24 ur na dan, vse dni v tednu. Kupci niso 

geografsko in časovno omejeni, kupujejo lahko od kjer koli. Možnost neposrednega naročanja 

odpravlja zamudno ročno izpolnjevanje naročil, prodajalci se tako lahko bolj posvetijo kupcu 

in skrbijo za njegovo zadovoljstvo (Kovačič idr. 2004, 269–272). 

V zadnjem času je v porasti tudi uporaba družabnih omrežij, kot so Facebook, Twitter, 

Google+ in drugi. Leta 2013 je kar 72 % Američanov uporabljalo eno izmed socialnih 

spletnih strani. Trženje preko teh je postalo ključnega pomena. Z njihovo pomočjo lahko 

podjetja hitro in poceni dosežejo veliko ljudi (Macarthy 2014, 2). 

2.6 Uvajanje e-poslovanja v podjetje 

Nujnost razvoja strategije e-poslovanja kot prve faze uvajanja e-poslovanja v podjetje je 

razvidna iz posledic, če taka strategija ne obstaja. Podjetje lahko zamudi dane priložnosti, saj 

nima razvitih sistemov, ki bi jih znali prepoznati. Če je strategija slabo razvita in nepopolna, 

lahko podjetje vlaga ogromna sredstva na napačen del poslovanja in s tem izgublja d  enar. 

Slaba integracija strategije e-poslovanja v poslovanje podjetja lahko pomeni, da so kupi 

informacij izgubljeni po posameznih informacijskih sistemih, namesto da bi tvorili celoto, ki 

bi dala poslovodstvu informacije za sprejemanje pravih odločitev. Prav tako se enako izgubijo 

sredstva, potrebna za razvoj vseh teh različnih informacijskih sistemov (Chaffey 2015, 185). 

Strategija podjetja je groba in široka formula, kako bo podjetje tekmovalo na trgu, kakšne 

cilje bo imelo in kako jih bo uresničilo (Porter 1980, 24). Strategija e-poslovanja pa je 

definicija, kako implementirati in uporabljati notranje in zunanje elektronske komunikacije, 

da bodo ne samo podpirali, ampak tudi vplivali na strategijo podjetja (Chaffey 2015, 185). 

Dejstvo, da je strategija, ki jo podjetje izbere za pristop k e-poslovanju, zelo pomembna, 

pomeni, da je izjemnega pomena tudi, kako se ta razvije in oblikuje. Razvoj strategije ni 
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nikoli enak, odvisen je od njene vrste, vrste metode implementacije, velikosti podjetja in od 

pristopa, ki ga podjetje izbere (Turban idr. 2010, 590). 

2.7 Faze uvajanja e-poslovanja v podjetje 

Lynch z modelom zaporedne korporativne strategije, Johnson in Scholes z modelom paralelne 

korporativne strategije, McDonald z modelom zaporedne strategije trženja in Smith s 

SOSTAC modelom načrtovanja so le nekateri izmed avtorjev, ki so se ukvarjali z razvojem 

strategije. Čeprav je pristopov več, pa imajo vsi skupne elemente in določeno zaporedje, ki se 

ne spreminja veliko. Vsi pristopi vključujejo strateško analizo, sestavljeno iz analize 

notranjega in zunanjega okolja podjetja, določitev točnih ciljev, razvoj in implementacijo 

strategije ter spremljanje uspešnosti (Chaffey 2007, 208–209). 

2.7.1 Strateška analiza zunanjega in notranjega okolja podjetja 

S strateško analizo podjetje prouči notranje vire, s katerimi razpolaga, obstoječe procese 

znotraj podjetja, mikro okolje, to so kupci, dobavitelji in konkurenca; in makro okolje, torej 

razmere na širšem trgu (Chaffey 2015, 190).  

Analiza zunanjega okolja zajema proučitev zakonodaje, etike, socialnega in ekonomskega 

ozadja, politične situacije in tehnologije (Chaffey 2007, 208–209). PEST analiza vključuje 

analizo političnega, ekonomskega, socialnega in tehnološkega stanja v makro okolju podjetja, 

ker pa gre za analizo okolja za e-poslovanje, se svetuje še analiza zakonodaje. Proučevanje 

makro okolja podjetja predstavlja izziv, saj se okolje vedno spreminja. Spremembe v kulturi, 

sploh pop kulturi, so zelo hitre, saj se trendi skoraj dnevno spreminjajo. To lahko vidimo tudi 

na Sliki 9, kjer je valovanje sprememb grafično prikazano. Tudi spremembe tehnologije so 

pogoste, dnevno se predstavljajo novi izdelki, pop kultura pa skrbi za črtanje trendov, kaj je 

popularno in kaj ni. Politika in zakonodaja se ne spreminjata tako pogosto, ampak naj bi bile 

bolj stalne, čeprav tudi to vedno ne drži (Chaffey 2007, 147). 

 

Slika 8: Valovanje sprememb 

Vir: Chaffey 2007, 147. 
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Spremenljivo okolje lahko predstavlja težavo za managerje pri sprejemanju odločitev, zato 

morajo določiti, kateri faktorji so za delovanje podjetja pomembni, in se osredotočiti samo 

nanje. Ko managerji proučujejo okolje, morajo pogledati določene faktorje, ki so pomembni 

za uporabnike oziroma kupce, da začnejo uporabljati določeno elektronsko vsebino. 

Pomembna je cena uporabe, to je vsekakor pomembno za vse tiste, ki še nimajo računalnika 

ali interneta. Uporabniki morajo videti dodano vrednost v tem, da se povežejo na splet, 

uporaba mora biti preprosta in nikakor stresna. Uporabnik se mora počutiti varnega, saj se 

veliko ljudi boji neznanega (Chaffey 2007, 149).  

Za razumevanje kulture določenega naroda se uporablja Hofstedejev model kulturnih 

dimenzij. Dimenzije so (Hofstede 2015):  

- razlika v moči, 

- individualizem, 

- spol ali moškost, 

- negotovost, 

- pragmatizem,  

- razvajanje. 

 

Slika 9: Hofstedejeve kulturne dimenzije - primer Slovenije 

Vir: Hofstede, 2015. 

Na Sliki 8 so predstavljene Hofstedejeve kulturne dimenzije na primeru Slovenije. Slovenci 

se izogibajo vsemu neznanemu, saj težko zaupajo stvarem, ki jih ne poznajo. Indeks 

negotovosti znaša kar 88. Tudi indeks razlike v moči je visok, kar pomeni, da ljudje 

sprejemajo in spoštujejo avtoriteto, hierarhijo; zaposleni v podjetju pa pričakujejo, da bodo 

dobili točna navodila, kaj naj delajo. Za take zaposlene je popoln šef avtokrat. Slovenija je 

tudi izrazito kolektivistična država, saj ljudje radi pripadajo neki skupini in delajo stvari drug 

za drugega. Tudi odnos med delodajalcem in zaposlenimi je družinske narave in ne strogo 

posloven. V povezavi s tem je tudi indeks moškosti nizek, kar pomeni, da je Slovenija država, 

kjer ljudje delajo zato, da preživijo. Glavne vrednote v družbi so skrb za druge in kvaliteta 

življenja. Zadnja dva indeksa sta povprečna, zato ne povesta nič posebnega o državi (prav 

tam).  
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V Sloveniji urejajo e-poslovanje Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko 

podpisovanje, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o 

elektronskih komunikacijah in drugi. Vendar sama zakonodaja ne postavlja omejitev, ki bi 

lahko predstavljale težave pri e-poslovanju. V nekaterih državah pa je dostop do interneta 

omejen ali onemogočen s strani države, nekatere vsebine so lahko prepovedane, zato mora biti 

podjetje seznanjeno z zakonodajo države, v kateri posluje in iz katere so glavni kupci 

(Chaffey 2007, 184–186). 

Analiza notranjega okolja zajema analizo obstoječih virov, SWOT analizo, proučitev 

obstoječih kupcev, dobaviteljev in konkurence.  

Prej našteta orodja za strateško analizo so splošno uporabna, saj se uporabljajo pri analizah v 

vseh panogah. Obstajajo pa tudi orodja, specifična za analizo e-poslovanja, in sicer to je 

model, s katerim določimo stopnjo razvitosti e-poslovanja v podjetju, in ocena priložnosti in 

nevarnosti, ki nam jih ponuja B2B e-poslovanje (Chaffey 2007, 213).  

Bistvo oblikovanja strategije je pozicioniranje podjetja znotraj industrije, v kateri deluje. 

Struktura panoge določa pravila igre za vsa podjetja znotraj te panoge in strategije, ki so 

podjetju na voljo. Porterjev model petih silnic je orodje za strateško analizo, ki proučuje 

določeno panogo. Meri moč posamezne silnice v tej panogi in s tem pove podjetju, kako 

ravnati in kakšno strategijo izbrati (Porter 1980, 4). 

Silnice, ki jih proučuje, so moč obstoječe konkurence oziroma rivalstvo med obstoječimi 

konkurenti, pogajalska moč kupcev, pogajalska moč dobaviteljev, težavnost vstopa novih 

konkurentov v panogo in možnost substitutov proizvoda oziroma storitve, ki jo podjetje 

ponuja. Poznavanje silnic poudari prednosti in slabosti podjetja, pozicionira podjetje znotraj 

industrije, osvetli mesta, kjer bi lahko sprememba strategije prinesla največje profite, in 

pomaga videti mesta, kjer bo panoga v prihodnosti ponujala največje priložnosti in tudi 

nevarnosti (prav tam). 

Rivalstvo med obstoječimi konkurenti se razlikuje od panoge do panoge, odvisno je od števila 

konkurentov znotraj panoge, razporeditvijo tržnega deleža, stopnjo rasti panoge itd. Dejanja 

konkurentov izzovejo odziv drugih znotraj panoge, saj so medsebojno povezani (Porter 1980, 

18–20). Stopnjo koncentracije v panogi merimo z dvema orodjema, in sicer s 

koncentracijskim količnikom in Herfindhalovim indeksom (Ješovnik in Tibljaš 2002, 97).  

Podjetje ne tekmuje le s podjetji v svoji panogi, ampak tudi s podjetji v drugih panogah, ki 

ponujajo proizvode oziroma storitve, ki so substituti proizvodom oziroma storitvam, ki jih 

ponuja podjetje. Substitut je nadomestek nekega proizvoda, ki zadosti istim potrebam; 

nevaren je, če je cenejši in lažje dostopen (Porter 1980, 23). 

Velika moč kupcev se kaže kot zahteva po nižjih cenah in večji kvaliteti, zahtevajo lahko več 
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storitev in spodbujajo tekmovalnost konkurentov. Kupec je močen, če: 

- kupuje velike količine proizvoda glede na celotno prodajo podjetja, 

- kupljen proizvod predstavlja velik del kupčevih stroškov,  

- je kupljen proizvod standarden, brez posebnosti, 

- so stroški menjave dobavitelja nizki zanj,  

- ima nizke dobičke,  

- ima možnost, da proizvod proizvede sam oziroma sam opravi določeno storitev, 

- je proizvod nepomemben za vrednost produkta, ki ga proizvaja kupec,  

- je dobro informiran (prav tam). 

Močni dobavitelji lahko dvignejo cene surovin ali pa znižajo njihovo kakovost in s tem 

negativno vplivajo na dobičkonosnost panoge. Dobavitelji so močni, če velja sledeče:  

- v panogi dobaviteljev je malo podjetij oziroma je le nekaj močnih podjetij in ob enem je 

manj podjetij kot v panogi, kateri prodaja,  

- njihovi produkti nimajo resnih substitutov,  

- panoga ni pomemben kupec panoge dobavitelja,  

- dobaviteljeva surovina oziroma proizvod je pomemben del kupčevega proizvoda,  

- dobaviteljev proizvod je unikaten,  

- strošek zamenjave dobavitelja je visok,  

- dobavitelj lahko začne proizvajati še kupčev proizvod.  

Zaposleni v podjetju morajo biti tudi sprejeti kot dobavitelji, saj s svojim delom dobavljajo 

določeno storitev.  

Nevarnost novih konkurentov je odvisna od tega, kako težko je vstopiti v določeno panogo. 

Vstop v panogo je težji, če so veliki vstopni stroški, če so potrebni določeno znanje, izobrazba 

ali spretnosti (prav tam).  

SWOT analiza je kratica za S – (angl. strengths) prednosti, W – (angl. weaknesses) slabosti, O 

– (angl. opportunities) priložnosti in T – (angl. threats) nevarnosti. SWOT analiza je preprosto 

orodje, ki pomaga podjetjem analizirati notranje vire in jih primerjati z nevarnostmi in 

priložnosti, ki jih prinaša zunanje okolje. S SWOT analizo lahko analiziramo trenutno stanje 

ali jo uporabimo kot orodje za formuliranje strategij. Cilj po opravljeni SWOT analizi je 

minimizirati zunanje faktorje in maksimizirati notranje vire (Chaffey 2007, 216–218) ter 

ugotoviti, ali je podjetje dovolj trdno za obstoj na tržišču. Za dosego tega cilja podjetje 

primerja s SWOT analizo notranje prednosti podjetja z njegovimi slabostmi. Na drugi strani 

pa primerja priložnosti, ki se pojavljajo, z nevarnostmi, ki jih te prinašajo (Armandi, Rowley 

in Sherman 2007, 168).  

Podjetje mora proučiti obstoječe človeške in finančne vire. Finančne vire določi vsako 

podjetje zase in na svoj način, in sicer iz obstoječih sredstev za investiranje ali na kakšen drug 
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način (Chaffey 2007, 216–218). 

Implementacija e-poslovanja zahteva človeške vire, ki morda niso prisotni znotraj 

organizacije. Zato mora poslovodstvo proučiti obstoječe človeške vire in se odločiti, ali bodo 

začeli graditi nova znanja znotraj organizacije ali bodo ta področja prepustili zunanjim 

izvajalcem dejavnosti (Chaffey 2007, 473–477). Nova znanja znotraj organizacije lahko gradi 

podjetje tako, da zaposli nove ljudi ali začne z izobraževanjem zaposlenih. Prav tako, kot je 

zapleteno zaposlovanje novih zaposlenih, je potrebno veliko, da jih podjetje obdrži. Nekateri 

zaposleni z veliko znanji so za podjetje veliko tveganje, in če se tega zavedajo, lahko 

poskušajo iztržiti veliko denarja. Majhna podjetja, ki si tega ne morejo privoščiti, morajo tako 

poiskati eno osebo, ki ima veliko različnih znanj in izkušenj. Druga možnost je, da podjetje 

znanja, ki jih nima znotraj podjetja, poišče pri zunanjih izvajalcih. Zaradi visokih stroškov 

zaposlovanja novih sodelavcev se veliko podjetij poslužuje prav tega načina obvladovanja 

človeških virov. Podjetje lahko začne e-poslovanje tako, da nekatere stvari prepusti zunanjim 

izvajalcem, ko pa del e-poslovanja znotraj celotnega poslovanja naraste in ima podjetje od 

tega neko dodano vrednost, si lahko privošči, da te storitve znova pripelje v podjetje. Lahko 

pa naredi tudi obratno in storitve, ker so v manjšem obsegu, opravljajo znotraj podjetja, ko pa 

začne e-poslovanje rasti, se odloči za zunanje izvajalce, ki imajo več znanj (prav tam).  

Nekateri avtorji priporočajo zunanje izvajalce zaradi hitrih sprememb IT sistemov in težav, ki 

jih imajo IT oddelki v podjetjih, da sledijo tem spremembam. Na tak način naj bi podjetje 

hitreje in lažje sledilo spremembam, saj znanje ni odvisno le od nekaterih posameznikov, 

ampak podjetje samo išče to na trgu (Chen in Soliman 2002, 180). 

Podjetje mora analizirati tudi trenutno stopnjo e-poslovanja znotraj sebe (Chaffey 2007, 215). 

Na prvi stopnji, tako imenovani »Prisotnost na spletu«, uporablja podjetje spletne kataloge ali 

brošure, znotraj posameznih funkcij podjetja je integracija e-poslovanja izolirana samo na eno 

službo, na primer na marketinško službo. Podjetje nima jasno izdelane strategije e-poslovanja, 

tudi koraki, ki jih je storilo k transformaciji poslovanja v e-poslovanje, so omejeni le na nakup 

infrastrukture. Na drugi stopnji opazimo že elemente elektronskega trgovanja tako na prodajni 

kot nakupni strani. E-poslovanje se tudi širi znotraj organizacije. Zaradi potreb elektronskega 

trgovanja je bilo podjetje, poleg nove infrastrukture, prisiljeno razdeliti zaposlenim nove 

zadolžitve. Pojavljajo se tudi strategije elektronskega trgovanja, ki pa niso integrirane s 

celotno strategijo poslovanja podjetja. Na tretji stopnji, imenovani celostno e-trgovanje, je e-

trgovanje vpleteno v poslovanje podjetja in uporablja njegov ERP sistem. Storitve pa 

postajajo personalizirane in prilagojene uporabniku. Podjetje začne prenavljati svoje notranje 

procese in strukturo. Strategija, ki jo je poslovodstvo pripravilo za e-trgovanje, je integrirana 

v celotno strategijo podjetja. Na zadnji stopnji, imenovani »E-poslovanje«, je e-poslovanje 

integrirano v vse poslovne procese, ki so med seboj povezani z enotnim ERP sistemom. Poleg 

tega je samo podjetje, s pomočjo IT tehnologij, povezano z drugimi podjetji. Podjetje je 

moralo, za dosego takega e-poslovanja, spremeniti kulturo znotraj podjetja in povezati 
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poslovne procese s poslovnimi procesi partnerjev. E-strategija je integrirana kot del celotne 

strategije podjetja (prav tam).  

2.7.2 Strateški cilji 

Cilji podjetja so vnaprej zamišljen rezultat, ki ga želi podjetje doseči v nekem časovnem 

okviru (Biloslavo 2006, 64). Podjetje ima, glede na dolgoročnost, več vrst ciljev. Prva vrsta so 

temeljni cilji, ki oblikujejo kulturo, poslanstvo in koncept sredstev organizacije. Ti so 

dolgoročni. Razvojni cilji oblikujejo strukturo in infrastrukturne sisteme, poslovne modele in 

preskrbo in razporejanje sredstev. Kratkoročni ali sprotni cilji pa oblikujejo vedenjske 

procese, izvajanje programov in gospodarjenje s sredstvi (prav tam).  

Da lahko podjetje izbere pravilno strategijo e-poslovanja, mora jasno določiti svoje cilje, saj 

so temelj dobre strategije poslovanja. Jasna vizija je potrebna zaradi boljše komunikacije s 

zaposlenimi in s celotnim trgom, saj gre pri implementaciji e-strategije za dolgoročno 

spremembo. Strateški cilji določajo, kako bo podjetje doseglo svojo vizijo in poslanstvo.  

Podjetje naj cilje določi s pomočjo SMART metode. Z njo preuči, ali so cilji primerni, da 

bodo vodili različne poslovne strategije in procese (Chaffey 2015, 203-207).  

SMART metoda je kratica za to, kakšni naj bodo cilji. Cilji naj bodo specifični. Kot smo že 

prej povedali, so jasno določeni cilji pomembni, saj bomo le tako lahko točno določili 

strategijo. Pomembno je, da so cilji tudi merljivi, saj bo podjetje le tako lahko vedelo, ali jih 

je doseglo ali ne. Cilji morajo biti dosegljivi (angl. Attainable) in relevantni za podjetje. 

Nesmiselno je, da si podjetje postavlja cilje, ki jih ne more uresničiti, oziroma niso povezani z 

njegovim poslovanjem. Cilji naj bodo tudi časovno določeni (angl. Time) (prav). 

2.7.3 Definicija strategije e-poslovanja 

Strategija je formulacija, pregled in izbor načinov, kako doseči strateške cilje. Potem ko 

podjetje preuči notranje in zunanje okolje in določi svoje cilje, lahko definira strategijo, ki jo 

bo izbralo za implementacijo e-poslovanja. Sam proces definicije strategije je sestavljen iz 

treh korakov, v katerih podjetje vidi, katere možnosti so na voljo, jih preuči in potem izbere 

pravo strategijo (Chaffey 2015, 190). Da bo izbralo pravilno strategijo, mora podjetje sprejeti 

osem ključnih strateških odločitev (Cheffey 2015, 217). 

- Izbiranje kanalov za dosego ciljev 

S strategijo mora podjetje preusmeriti vire tako, da bodo naravnani za doseganje prej 

določenih ciljev. Glede na cilje, ki jih želi podjetje doseči, izbere poti oz. kanale za dosego teh  

(Chaffey 2015, 218). 
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- Razvoj produktov in trga 

Ena ključnih odločitev je, na katere trge se bo podjetje usmerilo, da bo ustvarjalo dodano 

vrednost. Te mora ponovno segmentirati in določiti strategijo v skladu s to segmentacijo. 

Podjetja se morajo odločiti, ali bodo za doseganje teh usmeritev uporabila nova sredstva in 

tehnologije ali stara. Prva možnost je, da podjetje poskuša z uporabo e-poslovanja in e-

strategije prodati več obstoječih produktov na obstoječem trgu. S pomočjo interneta lahko 

podjetje tekmuje bolj učinkovito in doseže več kupcev, s tem poveča njihovo lojalnost, saj 

doda dodatno vrednost obstoječim produktom. Podjetje lahko internet uporabi tudi za znižanje 

stroškov. Z večanjem dobička na prodano enoto lahko tudi poveča frekvenco uporabe izdelka 

ali število nakupov.  

Druga možnost je, da podjetje z uporabo obstoječih produktov prodre na nov trg. S pomočjo 

interneta so podjetjem na voljo nova tržišča, gledano tako geografsko kot tudi skozi nove 

segmente kupcev. Mednarodno tržišče je podjetjem na voljo tako rekoč v hipu, z minimalnimi 

stroški. Nove segmente kupcev pa lahko podjetje zajame zgolj s tem, da ima spletno stran, saj 

so raziskave pokazale, da spletne strani podjetij spremljajo različni odjemalci, tudi tisti, ki 

poznajo podjetje že skozi klasično poslovanje.  

Tretja možnost je, da podjetje razvije nove produkte, ki jih bo ponudilo na obstoječem tržišču. 

Običajno gre za produkte, povezane z že obstoječimi produkti. Sicer ta opcija velja samo za 

določene produkte in tržišča.  

Četrta možnost pa je, da podjetje razširi ponudbo, torej da ponudi nove produkte tako na 

obstoječih kot novih trgih in obstoječe produkte na novem trgu. Internet sam ne more 

zmanjšati visokega tveganja, s katerim se podjetje sooča, ko vstopa na nov trg z novim 

produktom. Lahko pa zmanjša stroške vstopa na tak trg na naslednje načine, in sicer z 

razširitvijo ponudbe s sorodnimi ali manj sorodnimi posli, z uporabo spletne strani ali z boljšo 

kontrolo oskrbovalne verige (Chaffey 2015, 220).  

- Pozicioniranje znotraj trga 

Po segmentiranju trga mora podjetje ugotoviti, kako bo najboljše pozicioniralo svoje e-

poslovanje znotraj tega trga. Poslovanje mora seveda prilagoditi konkurenci, ki že obstaja na 

trgu glede na kvaliteto produkta, kvaliteto storitve, ceno in čas, ki ga podjetje potrebuje, da 

zadovolji potrebe kupca (Chaffey 2015, 224). 

- Novi poslovni modeli 

Pomembno je, da podjetje neprestano proučuje možnosti, ki se pojavijo z novimi poslovnimi 

modeli in novimi možnostmi zaslužka. Podjetje, ki se npr. ukvarja s ponudbo turistične 

ponudbe, lahko na spletu ponudi še video vodiče za turistične destinacije, elektronske 

opomnike za nove ponudbe itd. Vsaka inovativna sprememba pomaga, da se ponudba podjetja 
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razlikuje od ponudbe konkurence (Chaffey 2015, 225).  

- Prestrukturiranje trga 

Podjetje se mora odločiti, kako se bo in če se bo poslužilo orodij za prestrukturiranje trga. 

Internet namreč ponuja orodja, s katerimi se popolnoma spremenijo odnosi na trgu. Podjetja 

lažje preskočijo posrednika in grejo direktno do proizvajalca. Dober primer takega poslovanja 

je spletni velikan Alibaba, ki na enem mestu združuje ogromno število proizvajalcev iz 

Kitajske. Tako so celemu svetu na voljo produkti, ki smo jih prej lahko kupovali samo preko 

posrednikov pri nas. Zato morajo ti po nižji ceni ponujati več, kot so ponujali. Na drugi strani 

pa se pojavlja še več posrednikov, na primer podjetja, ki prodajajo zavarovanja za nakupe na 

spletu ali pa nudijo pomoč pri izbiri (Chaffey 2015, 228). 

- Spremembe v oskrbovalni verigi 

Tesno povezane s prestrukturiranjem trga so tudi spremembe v oskrbovalni verigi. Podjetje 

mora proučiti, kako se boljše povezati z dobavitelji, kaj kupovati preko elektronskih kanalov, 

ali naj se poslužuje prodaje na internetu, da bi si zmanjšalo stroške (prav tam).  

- Znanje znotraj organizacije 

Podjetje mora ugotoviti, kakšna znanja za e-poslovanje ima znotraj organizacije in kako se ta  

prenašajo med različnimi procesi dela.  

Vprašati se mora, ali bi se lahko njihova notranja mreža razširila na oskrbovalno verigo, 

razvoj produktov in med kupce; ali bi lahko povečali pretok znanja med zaposlenimi, da bi jih 

to naredilo bolj konkurenčne (Chaffey 2015, 230). 

- Prestrukturiranje podjetja in njegovih kapacitet 

Ko podjetje enkrat sprejme vse prej naštete odločitve, mora vse skupaj združiti v načrt, kako 

se mora organizacija spremeniti, da bo dosegala zastavljene cilje (prav tam). Tak načrt 

imenujemo strategija e-poslovanja.  

2.7.4 Uresničevanje strategije e-poslovanja 

V fazi implementacije strategije se začnejo izvajati načrti, ki so bili vnaprej določeni za 

dosego strateških ciljev. Managerji proučijo možnosti, ki so na voljo, določijo časovni termin,  

potrebne vire in potem vodijo projekte (Turban idr. 2010, 607). Celoten proces razvoja in 

implementacije e-poslovanja oziroma rešitve e-poslovanja, na primer aplikacije programa ali 

spletne strani, lahko opišemo v štirih fazah. V prvi, začetni fazi, se podjetje osredotoči na 

relevantnost in izvedljivost ideje, na planiranje projekta, management sprememb in tveganja. 

V drugi fazi, imenovani izdelava prototipov, podjetje analizira, oblikuje, razvije, testira in 
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oceni rešitev e-poslovanja. V tretji fazi podjetje rešitev implementira, v zadnji fazi pa 

vzdržuje sistem, ga nadzira in nadgrajuje (Chaffey 2007, 470). 

Pristope k upravljanju s spremembami v procesih in strukturi organizacije ter razumevanje 

njihovega vpliva na zaposlene in kulturo organizacije imenujemo s skupnim imenom  

management sprememb. Management sprememb se ukvarja s temami, kot so tempiranje 

projektov, finančni proračun projekta, viri, ki bodo potrebni za njegovo uresničitev, 

spremembe v organizacijski strukturi, pripravljanje zaposlenih na spremembe in upravljanje s 

potrebnimi tehnologijami za spremembe (Chaffey 2007, 458).  

Na potrebne spremembe v podjetju oziroma težave, ki se lahko pojavijo, gledamo iz različnih 

ravni organizacijskih ravni. Na ravni strategije mora podjetje predvideti proračun, ugotoviti 

mora, kako uporabiti e-poslovanje za spreminjanje strategije, strategijo e-poslovanja mora 

uskladiti z drugimi strategijami.  

Na ravni strukture podjetja mora podjetje vzpostaviti ekipo, ki se ukvarja s povezovanjem e-

poslovanja z vsemi funkcijami v podjetju, kot so marketing, računovodstvo, nabava … 

Odločiti se mora, ali bo za to uporabljalo notranje ali zunanje človeške vire. Na drugih ravneh 

mora človeškim virom določiti točno določena znanja oziroma jih teh znanj naučiti (prav 

tam).  

V tretji fazi mora podjetje analizirati, oblikovati, razviti, testirati in oceniti rešitev e-

poslovanja (Chaffey 2007, 470). 

Na to, ali bo implementacija strategije uspešna, vpliva več faktorjev (Chaffey 2015, 234). Prvi 

je vsebina in način, kako bo ta predstavljena, seveda pa je ob tem pomembna tudi uporabnost 

produkta. Za organizacijo je pomembna kontrola, ki jo ima nad procesi, ki so jih določili. 

Pomembno je tudi, kako in s kakšnimi sredstvi organizacija komunicira s posameznimi 

strankami in kako gradi skupnost, v kateri deluje. Seveda na uspeh vpliva tudi cena, glede na 

kakovost produkta in v primerjavi s konkurenco. Vse večjega pomena je tudi znamka in 

predstavitev te na internetu. Pomembno je, da je podjetje predano ciljem, ki si jih je zastavilo, 

in je pripravljeno vztrajati pri teh ciljih. Stopnja vpletenosti partnerjev v oskrbovalni verigi je 

tudi pomemben faktor, prav tako je pomembna stopnja avtomatizacije procesov. Zadnji faktor 

pa je stopnja integracije IT sistemov znotraj organizacije in njihova podpora drugim procesom 

(prav tam). Raziskave so pokazale, da ima kar 58 % podjetij, ki imajo izdelano strategijo 

poslovanja, težave z implementacijo te. Razlogi so različni, večina jih je povezana s tem, da 

poslovodstvo ali zaposleni obupajo pred dosego zastavljenih ciljev. Jasno definirana vizija in 

strategija, individualni pristopi k implementaciji, integracija teh pristopov, potrditev strategije 

in pristopa k implementaciji ter sama implementacija so le nekateri izmed korakov, ki jih 

mora podjetje storiti, da bo implementacija čim bolj uspešna (Allio 2005, 13–14). Tipične 

aktivnosti, ki zadevajo analizo, običajno zadevajo razumevanje trenutnih procesov v podjetju 

in za tem proučevanje alternativ, ki jih prinaša implementacija e-poslovanja. Klasično orodje 
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za razumevanje trenutnih procesov je management delovnih procesov. Sistemi delovnih 

procesov avtomatizirajo e-poslovanje, saj pomagajo pri določanju okvirjev samega procesa 

implementacije. Drugo orodje je modeliranje procesov, ki omogoča analizo procesov in 

postavljanje nalog znotraj teh (Chaffey 2007, 500–503).  

Zadnja faza uvajanja e-poslovanja pa je implementacija rešitev e-poslovanja in vzdrževanje 

teh rešitev. V razvojnem ciklu programske opreme sta implementacija in vzdrževanje dobro 

definirana koraka, ki vključujeta tranzicijo nove aplikacije iz testnega oz. razvijalskega okolja 

v produkcijsko okolje (Chaffey 2015, 598–602). Proces vzdrževanja pa se je zaradi zahtev in 

potreb kupcev spremenil iz spremljanja aktivnosti in razhroščevanja v konstantno 

optimizacijo, prilagajanje vsebin, storitev in uporabniške izkušnje. Sam proces 

implementacije se razlikuje glede na to, ali je bila programska oprema kupljena ali narejena za 

potrebe podjetja, lahko pa je tudi kupljena in prilagojena potrebam podjetja, zadnja je tudi 

najpogostejša izbira podjetij. Podjetja se odločijo za tako možnost, saj je prilagojena samemu 

podjetju, izognejo se pa stroškom, ki pridejo z razvojem lastne programske opreme. Glavni 

kriteriji za izbiro programske opreme in tudi za razvoj so funkcionalnost, preprostost za 

uporabo, hitrost, možnosti nadgrajevanja in rasti skupaj s podjetjem, kompatibilnost z drugimi 

aplikacijami, trdnost in zanesljivost, varnost in podpora uporabnikom (prav tam).  

Razvoj programske opreme je sestavljen iz načrtovanja, analize, oblikovanja, izdelave, 

testiranja in izida programske opreme (Shore in Warden 2008, 15–18). Tradicionalno je bil ta 

razvoj sestavljen kot model slapu, kjer so si vsi posamezni deli sledili drug za drugim v 

obdobju več mesecev ali celo let. Druga tradicionalna možnost modela razvoja se imenuje 

razvoj prototipa, kjer si posamezni deli sledijo v enakem zaporedju, ampak ekipa izdela v 

obdobju enega do treh mesecev več prototipov. V zadnjih letih pa se vedno bolj uveljavlja 

agilen razvoj z uporabo XP programiranja. Pri agilnem programiranju si ekipa, ki praviloma 

uporablja skupen prostor za skupno mizo, deli projekt na več manjših zgodb, vsak teden si 

zada cilj, da zaključi vsaj eno tako zgodbo. Tako istočasno potekajo vsi deli v razvoju 

programske opreme, od planiranja do izida. Ker ekipa sodeluje, je manj napak, zastojev v 

razvoju in nesporazumov pri komunikaciji, lažje se odkrivajo napake in se tudi hitreje 

odpravljajo. Druga praksa v porastu je, da se podjetja odločijo, da pripeljejo zaposlene iz 

drugih oddelkov, da sodelujejo s programerji. Tako je na primer, če programerji iščejo rešitev 

za skladišče, pri procesu izdelave programske opreme prisoten tudi nekdo iz skladišča. V 

procesu sodeluje kot naročnik in kot preizkuševalec. Tako je programska oprema, ki jo 

programerji razvijejo, točna taka, kot jo oddelek potrebuje, na drugi strani pa je tudi že 

testirana z različnimi resničnimi problemi, s katerimi se oddelek srečuje ob vsakodnevnem 

delu (prav tam). 

2.8 Strategije prehoda na e-poslovanje  

Elektronsko poslovanje ne pomeni zgolj nakupa nove IKT opreme, ampak spremembo načina 
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delovanja podjetja. Tako e-poslovanje vpliva na razvoj novih poslovnih modelov, prenovo 

obstoječih procesov, sprememb v poslovni kulturi, strukturi organizacije itd. S tem se 

oblikujejo sistemi za management oskrbovalne verige, management odnosov s strankami, 

elektronska preskrba, digitalni marketing (Kovačič idr. 2004, 66). Koncept strategije e-

poslovanja je bil predstavljen za reševanje vprašanja, kako lahko internet preoblikuje podjetja 

in jim pomaga pridobiti konkurenčno prednost (Cagliano, Caniato in Spina 2003, 1144).  

2.8.1 Management oskrbovalne verige 

Interes glede proučevanja oskrbovalnih verig je v porastu že od začetka osemdesetih let 

prejšnjega stoletja. Tako se je skozi čas oblikovalo več definiciji, kaj sploh so oskrbovalne 

verige. Ena definicija je, da je oskrbovalna veriga mreža entitet, ki zagotavlja tok materiala. 

Druga definicija je, da je oskrbovalna veriga več zunanjih in notranjih funkcij podjetja, ki 

omogočajo vrednosti verigi, da ustvarja proizvode oziroma storitve (Lummus in Vokurka 

1999, 11). 

Management oskrbovalne verige pa obsega management procesov in aktivnosti, ki omogočajo 

zagotovitev produkta ali storitve končnemu potrošniku (Kovačič idr. 2004, 199). Nanaša se na 

pretok materiala, informacij, plačil in storitev dobaviteljev surovin skozi tovarne in skladišča 

do končnih strank. Management oskrbovalne verige vključuje naslednje komponente:  

- načrtovanje povpraševanja,  

- načrtovanje proizvodnje,  

- načrtovanje in zagotavljanje dobav,  

- načrtovanje in izvajanje logistike (skladiščenje in transport) (prav tam).  

V literaturi je management oskrbovalne verige obravnavan kot prvi in najpogostejši primer 

integracije e-poslovanja v procese podjetja (Chaffey 2007, 267).  

 

Slika 10: Primer oskrbovalne verige 

Vir: Kovačevič, 2015. 

Glede na mesto v verigi ločimo tri komponente oskrbovalne verige (Kovačič idr. 2004, 202):  

1. nabava od dobavitelja proti proizvajalcu,  
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2. interna oskrbovalna veriga,  

3. nabava od proizvajalca proti stranki.  

Pri prvi komponenti, torej nabavi od dobavitelja proti proizvajalcu, gre za spletno prodajo, pri 

tretji komponenti pa za spletni nakup. V tem delu diplome se bomo osredotočili predvsem na 

izboljšanje prve komponente, drugi dve komponenti, čeprav sta tudi del oskrbovalne verige, 

pa bomo proučili kasneje (Chaffey 2007, 267).  

Najpogostejši izzivi in težave, ki jih prinaša management oskrbovalnih verig, so tudi razlog za 

iskanje informacijskih rešitev, ki bi te težave omilile. Cilj optimizacije oskrbovalnih verig je 

zmanjševanje zalog in s tem povečevanje dobička (Chaffey 2010, 248–274). Koeficient obrata 

zalog znotraj določenega obdobja je pomemben podatek za posamezno podjetje. Izračuna se 

kot razmerje med stroškom nabavne vrednosti prodanega blaga in povprečno zalogo. Če je 

razmerje majhno, to kaže na preveliko zalogo ali pa nezmožnost prodaje blaga po določeni 

ceni. Na drugi strani pa previsoko razmerje lahko kaže na nezadostne zaloge, ki lahko 

pomenijo izgubo dohodka, saj zaloga ne pokriva povpraševanja (prav tam).  

Z uvedbo e-poslovanja v delovanje oskrbovalne verige podjetja to ne prejema več naročil 

kupca, ampak preko informacijskega sistema spremlja njegovo zalogo in mu blago dostavi, ko 

se pojavi potreba po tem (Pikon 2008).  

Poleg tega težijo podjetja k temu, da bi našla rešitve za zmanjševanje stroškov proizvodnje, 

zmanjševanje stroškov distribucije proizvodov, lažje načrtovanje povpraševanja, zamujanje z 

naročili, pošiljanjem napačnih naročil in tudi za zmanjševanje časa načrtovanja novega 

proizvoda. Tehnologija je torej ključnega pomena pri managementu oskrbovalne verige, saj 

obvladovanje odnosov s strankami, dobavitelji in posredniki temelji na toku informacij in 

transakcij med vsemi temi členi. Poslovanje torej teži k čim boljši izkušnji posamezne 

stranke, izkušnjo pa oblikujejo kvaliteta proizvoda oz. storitve v primerjavi s ceno. Dobro 

obvladovanje oskrbovalne verige zmanjša stroške, ki nastanejo pri proizvodnji, s tem manjšo 

ceno končnega proizvoda in seveda večje zadovoljstvo stranke (Chaffey 2010, 248–274). 

Pri načrtovanju prenove oskrbovalne verige je za optimalne rezultate pomembno, da 

sodelujejo vsa podjetja, ki so vpletena v posamezni oskrbovalni verigi. Če gre le za dve 

podjetji, je elektronsko povezovanje dokaj enostavno, v primeru, da gre za več podjetij, pa 

postane bolj kompleksno (Kovačič idr. 2004, 239). Zaradi reševanja težav pri komunikaciji so 

na voljo različni standardi, ki omogočajo nemoteno komunikacijo med različnimi podjetji. V 

nadaljevanju bomo predstavili nekaj najbolj pogostih standardov. Seveda pa mora biti 

programska oprema prilagojena, da zna prebrati te vhodne datoteke in jih potem pretvoriti v 

pravilne notranje procese (Chaffey 2015, 275).  

- EDI (angl. Electronic Data Interchange) je angleška kratica za metodo izmenjave 

elektronskih dokumentov, predvsem naročil, dobavnic in računov.  

- XML (angl. Extensible Markup Language) je angleška kratica za računalniški jezik, ki 
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omogoča strukturirano zapisovanje podatkov. Podjetja se dogovorijo, kakšna bo struktura 

tega zapisa. V nekaterih primerih pa je struktura tudi zakonsko določena, na primer pri 

izmenjavi eRačunov s proračunskimi uporabniki v Republiki Sloveniji.  

- Za namene elektronskega poslovanja se uporabljata tudi elektronska pošta in spletne 

trgovine.  

Ti standardi omogočajo, da se podatki prenašajo med ERP sistemi podjetij (prav tam).  

2.8.2 Elektronska preskrba
11

 

Preskrba včasih ni bila gledana kot pomembnem del poslovanja podjetja, tako kot je na primer 

marketing. Z možnostmi, ki jih ponuja e-poslovanje, pa so se prav na tem področju pokazale 

velike možnosti za izboljšave in za ustvarjanje dodane vrednosti (Chaffey 2015, 310). Z 

izrazom preskrba ne zajamemo samo kupovanja oz. naročanja, ampak celoten proces nakupa, 

od naročila do transporta v skladišče. Nakupi podjetij se v grobem delijo na dve kategoriji, 

nakupi, povezani s proizvodnjo (surovine, pol-produkti ...), in nakupi kot podpora poslovnim 

procesom (pisarniška oprema, pisarniški material …). Podjetja pa kupujejo na dva načina, 

prvi je z vnaprej določenimi pogodbami s stalnimi dobavitelji, drugi pa je bolj impulziven, iz 

neke nujne potrebe. Podjetju v tem primeru ni tako pomemben izvor in kvaliteta izdelka (prav 

tam). 

Vedno več podjetij je ugotovilo, da je elektronska preskrba odličen način za upravljanje s 

seznamom njihovih dobaviteljev. Elektronska preskrba nudi podjetjem možnost, da 

primerjajo cene, ki jih ponujajo dobavitelji, raven nudenih storitev in kvaliteto proizvodov 

(CIPS 2015). 

Glavne aktivnosti v procesu preskrbe so iskanje in specifikacija določenega produkta 

končnega uporabnika, nakup kupca, plačilo računa, sprejem v skladišče.  

Elektronsko poslovanje se mora osredotočiti na izboljšavo pet ključnih elementov oziroma 

pravil preskrbe, ki so (Chaffey 2015, 310):  

1. na pravem kraju,  

2. dostavljeno ob pravem času,  

3. v pravilni količini,  

4. s pravo kvaliteto,  

5. s pravega vira.  

Podjetja, ki kupujejo, torej iščejo kvaliteto, konkurenčnost, dobavljivost in kreativnost 

(Michel idr. 2003, 64). 
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 Elektronska preskrba zajema celoten proces nakupa, od naročila do transporta v skladišče.  
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Pred pojavo elektronske preskrbe je proces preskrbe ostajal več let nespremenjen. Posamezen 

postopek nabave, od iskanja produkta, pošiljanja ponudbe kupcu, potrditve ponudbe, naročila 

pri dobavitelju do prispetja blaga v skladišče, je trajal približno 6 dni. Tukaj so podjetja videla 

možnost za izboljšavo.  

Implementacija e-poslovanja v proces preskrbe pa ni tako preprosta kot izgleda na prvi 

pogled. Če elektronska preskrba samo zrcali prejšnje navade, potem je celoten postopek 

precej enostaven, v veliko primerih pa se je izkazala potreba po dodatnih procesih (Chaffey 

2015, 310). CIPS svetuje podjetjem, da naj ne le posvojijo nekih sistemov, ki jim bodo 

omogočali elektronsko preskrbo, ampak naj proučijo svoje obstoječe procese in jih s pomočjo 

IT tehnologije prenovijo (CIPS 2015). Management mora sodelovati z IT strokovnjaki in najti 

rešitve, ki povezujejo različne ljudi in naloge preskrbe. Za posamezne dele preskrbe so na 

voljo različni informacijski sistemi (Chaffey 2015, 312):  

- sistem kontrole zaloge,  

- CD ali internetni katalog,  

- sistemi, ki omogočajo pretok dokumentov preko elektronske pošte ali neke druge baze,  

- naročanje preko spletne strani,  

- računovodski sistem,  

- integrirani sistemi za elektronsko preskrbo oz. ERP sistemi.  

Sistem kontrole zalog pride v poštev predvsem za proizvodna podjetja, deluje pa tako, da sam 

sistem po vnaprej določeni meji prepozna nizko zalogo in javi, da je potrebno ponovno 

naročilo. Internetni katalogi ali katalogi na CD-ju omogočajo lažje iskanje dobaviteljev v 

primerjavi s papirnatimi katalogi. Sistemi, ki omogočajo pretok dokumentov preko 

elektronske pošte ali neke druge baze, pospešijo prenos dokumentov od naročnika do 

managerja in nazaj. Taki sistemi se lahko povežejo naprej s sistemi v računovodstvu in 

pospešijo še postopek plačila. Računovodski sistem, ki je povezan z oddelkom nabave, 

pospeši plačila in s tem tudi nabavo. Sistemi, ki kupcu omogočajo naročilo preko spletne 

strani, so vedno bolj pogosti, kupcu omogočajo, da ima vpogled v zalogo in čas dobave. 

Celostni ERP sistemi pa združujejo vse naštete možnosti in tudi zagotavljajo možnost, da se 

sistem podjetja poveže z drugimi sistemi podjetij znotraj oskrbovalne verige. Tako 

povezovanje lahko prinese velike stroške in tudi veliko prednosti (prav tam). 

2.8.3 Management odnosov s strankami 

Sistemi managementa odnosov s strankami so skupina informacijskih sistemov, ki omogočajo 

podjetjem, da komunicirajo s strankami in zbirajo, shranjujejo in analizirajo podatke o njih. S 

tem si ustvarijo globlje in kompleksnejše razumevanje teh (Khodakarami in Chan 2014, 27). 

Uporaba IT tehnologij pri upravljanju odnosov s strankami je ključen element elektronskega 

poslovanja. Grajenje dolgoročnih odnosov s strankami je zelo pomembno za trajnostno 

trdnost podjetja. Raziskave na tem področju dajejo različne rezultate. Na eni strani kaže 
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raziskava, ki sta jo leta 2000 opravila Reichheld in Schefter, da je pridobivanje strank v 

spletnih trgovinah dražje in dolgotrajnejše kot običajno. Vendar so dolgoročni odnosi s 

strankami ključnega pomena, saj lahko to, da podjetje obdrži 5 % strank, pomeni 25–95 % 

povišanje dobičkov. Na drugi strani pa raziskava iz leta 2002 pravi, da ni dokazov, da 

dolgotrajni odnosi s strankami prinašajo prednosti za podjetje. Podjetja, ki delajo le na 

odnosih s stalnimi strankami, zamujajo nove priložnosti (Chaffey 2015, 388). 

Management odnosov s strankami je sestavljen iz cikla štirih glavnih aktivnosti, kot jih 

prikazuje Slika 12.  

 

Slika 11: Management odnosov s strankami  

Vir: Chaffey 2015, 388. 

Izbira strank pomeni, da mora podjetje definirati, kakšen je tip stranke, ki predstavlja njihov 

ciljni trg (Chaffey 2015, 388). Stranke se lahko segmentira po njihovi vrednosti ali po 

njihovem pričakovanem življenjskem ciklu. V istem koraku mora podjetje proučiti možnosti 

in načine, na katere jih lahko doseže. V drugem koraku sledi pridobivanje strank. Marketing 

mora biti usmerjen na prave segmente in s čim manjšimi stroški pridobiti nove stranke. 

Podjetje lahko to doseže z optimizacijo kvalitete storitev in z uporabo pravih kanalov za 

dosego stranke. V tretjem koraku so napori podjetja usmerjeni v to, da stranko obdrži. Da 

lahko to stori, mora razumeti njene potrebe in ji ponuditi dobre ponudbe, da še naprej 

uporablja storitve podjetja. Z razumevanjem njenih potreb lahko maksimizira kvaliteto 

ponudbe in še naprej uporablja prave kanale, da jo doseže. V zadnjem koraku pa mora 

podjetje povečati obseg produktov, ki jih stranka kupuje v podjetju. Obstaja cel kup tehnik, ki 

jih podjetje lahko uporabi v ta namen, nekaj pa jih je še posebej relevantnih tudi za 

elektronsko poslovanje. Podjetje lahko prodaja podobne izdelke, izdelke, ki dopolnjujejo 

prvotni izdelek, po podobni ali višji ceni obstoječim strankam. Lahko se osredotoči na 

stranke, ki so pri njih že kupovale, vendar so že več časa neaktivne, ali pa izkoristi dobra 

priporočila obstoječih strank (prav tam).  

Podjetja lahko za namene elektronizacije managementa odnosov s strankami uporabljajo 

naslednja orodja (Chaffey 2015,393):  

- prisotnost na spletnih straneh in uporaba družabnih omrežij,  

- upravljanje s profili strank in s kvaliteto seznamov z elektronskimi naslovi strank,  
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- upravljanje z možnostmi kontakta s strankami (elektronska pošta, mobilni telefoni, spletna 

stran …),  

- podatkovno rudarjenje,  

- uporaba personalizacije in masovne prilagoditve spletnih strani, da avtomatično 

predlagajo naslednji najboljši produkt,  

- nudenje spletne podpore strankam,  

- upravljanje s kvaliteto spletne ponudbe, tako da imajo nove stranke dobro izkušnjo,  

- zagotavljanje izkušnje strankam preko več kanalov.  

Avtorja Khodakarami in Chan (2014, 33) pa navajata naslednja orodja, ki jih podjetja 

uporabljajo za odnose s strankami: klicni centri, pos terminali, kampanije preko elektronske 

pošte, uporaba socialnih medijev, nudenje podpore preko različnih medijev prenosa (e-pošta, 

sms sporočila), tele/video/spletne konference. 

Najpomembnejši cilji podjetja ob uporabi e-poslovanja za odnose s strankami so manjši 

stroški, dosega prilagajanja marketinških sporočil velikim množicam, poglobitev odnosov s 

strankami in spremeniti naravo teh. Podjetja želijo deskarje po internetu spremeniti v 

obiskovalce njihove spletne strani, obiskovalce spremeniti v obiskovalce, ki na strani ostanejo 

in pregledajo več vsebin. Te obiskovalce želijo spremeniti v bodoče kupce, bodoče kupce v 

kupce in kupce v stalne stranke (Chaffey 2015, 394–397). 

Prednosti, ki jih prinaša uvedba e-poslovanja za odnose s strankami, so učinkovito 

komuniciranje s strankami, hiter zajem podatkov o strankah, vseh transakcijah, obdelava teh 

podatkov ter oblikovanje ponudb, prilagojenih strankam (Kovačič idr. 2004, 104). 

Za začetek odnosa s stranko je prvi in najbolj osnovni korak, da pridobimo njen elektronski 

naslov. V naslednjih korakih pa moramo zgraditi njen profil, v katerem so informacije, kaj je 

stranki všeč, v katero demografsko skupino spada in kakšne odločitve sprejema kot kupec. Na 

podlagi teh informacij lahko podjetje pripravi personalizirano ponudbo samo za to stranko 

(Chaffey 2015, 397). 

Velike križarke na primer uporabljajo kartice ali zapestnice ugodnosti. Stranka dobi tako 

kartico in z njeno uporabo pridobiva določene popuste in ugodnosti za čas bivanja na ladji. 

Podjetje pa pridobi dragocene informacije o njenem obnašanju na ladji, kaj počne, kako 

izkoristi čas in iz tega ugotovi, kaj ji je všeč in česa si želi. Vsako leto tako pošlje več kot 

milijon različnih ponudb, ki so s pomočjo informacijskih sistemov personalizirane za potrebe 

določene stranke. Ugotovili so celo, da stranke te letake najraje dobijo po navadni pošti, tako 

da natisnejo toliko različnih letakov in katalogov. Stranka, ki večino časa preživi na bazenu 

ali igrišču za golf, dobi katalog z več takimi vsebinami; stranka, ki se pogosteje odloči za 

dodaten lokalni izlet, pa katalog z vsebinami, ki ponujajo lokalne izlete.  

Interaktivni pristop k odnosom s strankami ima več značilnosti (Chaffey 2015, 405). Podjetje 
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mora spremeniti način oglaševanja, to je od pritiska na stranko do tega, da jo povleče k sebi. 

Poleg tega podjetja v vedno večji meri skrbijo za dialog s stranko, ki je zamenjal monolog, ko 

je podjetje stranko nagovarjalo brez možnosti povratnih informacij. Na tak način se je 

spremenil tudi pogled na stranke, saj je prej podjetje nagovarjalo množice, zdaj pa je njihova 

ciljna skupina majhna, ali pa celo nagovarja vsako posamezno stranko. Poleg tega lahko 

stranke komunicirajo tudi med seboj, sploh v primerih spletnih dražb. Novi, spletni mediji 

zahtevajo od obiskovalca konstantno interakcijo in popolno pozornost. Pri starih medijih, kot 

sta radio ali televizija, to ni bilo potrebno. Sami oglasi se spreminjajo, saj kupci na internetu 

ne iščejo oglasov, ampak informacije. Tako je že sama spletna stran podjetja lahko oglas. 

Vedno več je tudi ponudnikov oglaševanja. Če je podjetje prej izbiralo med 20 televizijskimi 

kanali, 5 časopisi in tremi radijskimi postajami, ima sedaj na voljo tisoče in tisoče spletnih 

strani, aplikacij ipd. To pa ne pomeni, da mora podjetje oglaševati le na spletnih medijih, 

ampak mora oglaševanje prilagoditi ciljni publiki, kar pomeni, da oglaševanje preko 

tradicionalnih medijev še ne gre v pozabo (Chaffey 2015, 406-407).  

Ne gre pozabiti tudi na družabna omrežja, ki so postala del vsakdana posameznikov in 

podjetij. Uporabljajo se za preusmerjanje kupcev na lastne spletne strani, za interakcijo s 

strankami, ki to želijo, predajanje informacij, pogovor in za trženje (prav tam). 

Ohranitev strank je pomemben del managementa odnosov s strankami in ima dva pomembna 

cilja: prvi je ohranitev obstoječih strank; drugi pa je zagotovitev, da stranka še naprej 

uporablja elektronske kanale. Ohranitev stranke v elektronskem svetu je zelo težka, saj so 

podjetja ustvarila nepotrpežljivo stranko z omejeno pozornostjo, ki zamenja ponudnika brez 

večjih ovir. Za to, da razumemo, kaj je razlog, da bo stranka ostala, moramo razumeti stranko, 

in ugotoviti, kaj jo zadovolji, prav tako moramo razumeti, kaj vpliva na njeno zvestobo. 

Najlažji način, da stranko pripraviš do ponovnega obiska, je, da ponujaš vedno sveže 

informacije, ki jih potrebuje za nemoteno življenje ali delo (prav tam). Raziskave kažejo, da 

obstajata dva načina za zagotavljanje ohranitve strank. Prvi način je grajenje tesnih odnosov s 

stranko; drugi pa, da stranko obdržiš, ker imaš ekonomske koristi od tega. Oba načina sta 

kredibilna in po popolnoma drugačni poti podjetju pomagata do istega cilja (Verhoef 2003, 

42). 

Najpomembnejša elektronska rešitev za management odnosov s strankami so baze podatkov 

in aplikacije, ki črpajo podatke iz teh baz in jih pretvarjajo v informacije (Chaffey 2015, 407). 

2.8.4 Digitalni marketing 

Marketing je poslovodni proces, ki je odgovoren za dobičkonosno ugotavljanje, 

predvidevanje in zadovoljevanje potreb s strankami. Digitalni marketing pa je doseganje 

marketinških ciljev z uporabo digitalnih tehnologij (Chaffey 2015, 326). Gre za nadpomenko 

prej poznanemu spletnemu in internetnemu marketingu.  
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S pojavom interneta se je pojavila tudi nova vrsta marketinga, kjer reklamna sporočila 

dosežejo točno izbrano tržišče, saj jih kupec sam poišče. Z iskanjem v spletnih iskalnikih, 

sodelovanjem na družabnih omrežjih, pa tudi s pošiljanjem elektronske pošte z enim najbolj 

priljubljenih ponudnikov te storitve, se o vsakem uporabniku kreirajo profili, ki poskrbijo, da 

uporabnik vidi le reklamna sporočila, ki so zanj relevantna v tistem trenutku. Na drugi strani 

pa se beleži porast marketinga, ki temelji na vsebini. Z izjemno vsebino podjetja privabijo 

obiskovalce in jih s tem prepričajo, da ostanejo na njihovi spletni strani. Interaktivne vsebine 

so dosti bolj privlačne za obiskovalce, laže se delijo preko družabnih omrežij in laže se 

ustvarjajo povezave med različnimi portali in stranmi (Turban, King in Langl 2009, 191–

192). Če se podjetje odloči za tako vrsto marketinga, mora načrtovati naslednje elemente:  

- Vrednost vsebine, ki privlači obiskovalce. Podjetje mora ugotoviti, kakšne vsebine 

obiskovalce privabijo in jih spodbudijo, da postanejo aktivni uporabniki spletne strani.  

- Podjetje mora identificirati medije, ki omogočajo tak način marketinga.  

- Določiti mora, kako se bo vsebina delila. Ta se lahko deli na več načinov, podjetje mora 

najti zanje najprimernejše načine.  

- Podjetje mora najti načine, kako vsebino in uporabnika, ki je že angažiran, čim bolj 

efektivno uporabiti. To lahko stori skozi ocene, mnenja in kritike na spletni strani.  

- Vsekakor pa podjetje ne sme pozabiti, da lahko uporabnik dostopa do njihovih storitev iz 

več različnih naprav in platform, vsebine morajo biti prilagojene temu (Chaffey 2015, 

331).  

Podjetje mora definirati strategijo marketinga, pa naj bo ta digitalna ali »običajna«. Planiranje 

strategije naj bo sestavljeno iz šestih korakov. Najprej podjetje prouči, kje se trenutno nahaja 

in kaj trenutno dela na področju marketinga. V drugem koraku podjetje določi vizijo in cilje 

za prihodnost. V tretjem, četrtem in petem koraku pa definira poteze, ki bodo potrebne, da 

bodo vizijo in cilje uresničili. Na koncu pa mora seveda proučiti, ali je zastavljene cilje 

uresničilo (Chaffey 2015, 334).  

Vsekakor pa se pojavlja vprašanje, ali je potrebna za digitalni marketing ločena strategija. 

Najnovejša literatura že združuje digitalni marketing v marketing, saj si marketinga brez IT ne 

znamo več predstavljati.  

Internet se lahko uporablja kot medij, za prenašanje reklamnih sporočil strankam ali kot 

orodje za marketinške raziskave. Tako poznamo več orodij, ki podjetjem pomagajo pri 

razumevanju potreb svojih strank in dobijo povratne informacije. Prvo tako je orodje za 

pridobivanje povratnih informacij na spletnih straneh. S preprostimi dopolnitvami spletne 

strani lahko podjetje pridobiva mnenje stranke, med tem ko je še na strani, na primer z 

možnostjo ocene posamezne vsebine ali izdelka. Drugo orodje je anketa, ki se izvaja na strani 

in ugotavlja razliko med pričakovanji, ki jih je obiskovalec spletne strani imel, in tem, kaj je 

dobil na spletni strani (Chaffey 2015, 323–386). 
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2.9 Težave pri uvajanju e-poslovanja  

Zaradi prepletenosti z vsemi vidiki poslovanja je uvajanje e-poslovanja zapleten proces. 

Statistični urad Republike Slovenije je v letu 2009 izvedel raziskavo med slovenskimi podjetji 

glede ovir, s katerimi so se srečevali ob uvedbi elektronske prodaje. Na Sliki 10 lahko vidimo, 

da so se podjetja, ne glede na velikost, srečevala s težavami v podobnih odstotkih. Največja 

ovira so bili izdelki, ki so bili neprimerni za prodajo na spletu. Na drugem mestu so 

anketiranci izpostavili težave pri potrebi po reorganizaciji poslovnega procesa. Podjetja so 

imela težave povezane z logistiko, z odpremo blaga in z izvajanjem storitev, tehnične težave 

pri vpeljavi e-prodaje in težave z jezikom v mednarodnem e-trgovanju. Na drugi strani so 

imela težave s kupci, ki kljub ponujeni možnosti e-trgovine te niso želeli uporabljati ali pa so 

imeli varnostne pomisleke v zvezi s plačilom (SURS 2015a). 

 

Slika 12: Ovire pri uvedbi elektronske prodaje v podjetjih 

Vir: SURS, 2015a. 

Da je možnost za neuspeh uvedbe e-poslovanja velika, govori tudi podatek, da kar 90 % vseh 

spletnih projektov oz. poslov propade (Promatcher 2014). Raziskave neuspelih internetnih 

poslov so pokazale več napak poslovodstva, ki so pripomogle k neuspehu. Podjetja 

podcenjujejo potreben čas, da se trg prilagodi novemu načinu poslovanja, poleg tega od 

novega posla pričakujejo hiter in velik zaslužek. Drugi razlogi za neuspeh so še: 

- časovna neusklajenost ponudbe s povpraševanjem, na primer storitve, ki so ponujale 

pretok večpredstavnostnih vsebin z interneta, preden je bil hiter internet na voljo vsem; 

- eden pogostejših razlogov za neuspeh je tudi pomanjkanje kreativnosti in izvirnosti, torej 

preprosto kopiranje uspešnih poslovnih modelov; 

- razlog za neuspeh je tudi ponujanje brezplačnih storitev, ki naj bi jih potem nadomestile 

plačljive, saj je potem uporabnike spletne strani težko prepričati, da bodo plačevali za 

nekaj, kar so prej dobili brezplačno;  

- na zadnjem mestu pa še prevelika ambicioznost in napačna ocena poslovodstva, ali je nov 

izdelek ali storitev res potreben (Chaffey 2015, 233). 

Poleg teh razlogov botrujejo neuspehu projektov e-poslovanja tudi razlogi, ki botrujejo 
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neuspehu mladih in tudi drugih podjetij, to so slaba analiza zunanjega in notranjega okolja, 

nerealistični ali neobstoječi cilji, slaba definicija strategije in s tem povezana tudi slaba 

implementacija te strategije (prav tam).  

Težave se pojavljajo tudi, ker so uspehi oziroma učinki implementacije e-poslovanja težko 

merljivi zaradi velikih razsežnosti, ki jih ima vpeljava takih sprememb na celotno poslovanje 

podjetja (Turban idr. 2010, 611).  
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3 ANALIZA IZVEDBE PROJEKTA E-POSLOVANJA V IZBRANEM PODJETJU  

3.1 Predstavitev podjetja 

3.1.1 Kratka zgodovina podjetja 

Podjetje X je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1990. Podjetje se nahaja na severnem 

Primorskem in je eden izmed vodilnih računovodskih servisov na tem področju. Glavna 

dejavnost podjetja je računovodstvo. V tej panogi ima tudi največ strank, danes okoli 300. 

Nekaj davčnega svetovanja opravi podjetje za obstoječe stranke, katerim vodi tudi poslovne 

knjige; drugi del pa za zunanje stranke, ki imajo računovodstvo bodisi pri drugem 

računovodskem servisu bodisi imajo notranje računovodstvo. Davčno svetovanje je tako 

dodana vrednost za obstoječe stranke in hkrati tudi samostojna dejavnost podjetja. Podjetje je 

v preteklih letih odprlo še eno poslovno enoto na Slovenski obali, saj je želelo svoje storitve 

približati obstoječim strankam na tem področju in pridobiti nove stranke.  

3.1.2 Zaposleni 

V podjetju je trenutno 18 zaposlenih, od tega sedem svetovalcev, ki se poleg računovodstva 

ukvarjajo tudi s svetovanjem strankam. Med zaposlenimi prevladujejo ženske, teh je 15. 

Starostna sestava je tudi zelo raznolika, od 26 do 58 let. 7 zaposlenih ima višjo ali 

univerzitetno izobrazbo, drugi pa srednjo. Vsi zaposleni imajo izobrazbe ekonomsko-pravno-

poslovne smeri, prav tako se vsi izobražujejo na notranjih ali zunanjih seminarjih na temo 

računovodstva, sprememb davčne zakonodaje, inšpekcijskih postopkov ipd. Občasno se 

udeležijo tudi seminarjev, kjer so predstavljene novosti dela z ERP sistemom, ki ga podjetje 

uporablja.  

3.1.3 Organizacija dela 

Delo v podjetju je organizirano tako, da vsaka stranka dobi svojega skrbnika, ki natančno 

spremlja njeno delovanje. Podjetje je tako do zaposlenih kot do svojih strank imelo družinski 

in prijateljski odnos, stranke se počutijo sproščene, varne, vlada velika mera zaupanja v 

storitve podjetja. Med skrbnikom stranke in stranko se stke prijateljska vez, saj se skrbniki 

trudijo čim bolj povezati s stranko, le tako lahko razumejo poslovanje podjetja in svoje delo 

opravijo maksimalno kvalitetno.  

Vsak zaposleni, razen davčnega svetovalca, ima tako večje število stalnih strank, za katere 

opravlja različna dela, odvisno od svojih preteklih znanj in zahtev strank. Ta dela v grobem 

zajemajo:  

- kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik 
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glavne knjige), 

- spremljanje terjatev in obveznosti, 

- obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev, 

- analitično evidentiranje stroškov in prihodkov, 

- pomoč pri sestavljanju letnih računovodskih izkazov za statistične in davčne potrebe, 

- obračuni davkov, 

- obračuni plač, 

- sestavljanje poročila o plačah za potrebe ZPIZ, 

- sestavljanje poročil o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tem osebam 

za oddajo dohodninske napovedi, 

- obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaških vaj in 

podobno, 

- sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih s tujino, 

- sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov na željo naročnika, 

- administrativna dela. 

3.2 Predstavitev dejavnosti, v kateri posluje podjetje  

3.2.1 Računovodstvo 

Osrednja slovenska organizacija, ki se ukvarja s področjem računovodstva, je Zveza 

računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Na njihovi spletni strani piše, da se pri 

svojem delu osredotočajo na potrebe računovodij, saj širijo in poglabljajo teoretično znanje 

računovodij, sodelujejo tudi pri razvijanju stroke ter pripravljajo in sprejemajo predpise, 

standarde in druga pravila. Sodelovali so tudi pri sooblikovanju in uveljavljanju kodeksa 

poklicne etike (Zveza RFR 2015). Iz zapisa je razviden temelj računovodstva, to so predpisi, 

standardi, pravila, v zadnjem času večkrat pozabljena, poklicna etika računovodij.  

Število podjetij v panogi narašča (SURS 2015c), kar se kaže v prenasičenosti trga in v 

pomanjkanju zaupanja odjemalcev v storitve, ki jih podjetja ponujajo. Za opravljanje 

dejavnosti računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčnega svetovanja ni 

potrebno predznanje, saj lahko tako dejavnost registrira vsak. Pomanjkanje znanj in 

zanemarjanje pomembnosti računovodske funkcije znotraj podjetja je spodbudilo 

posameznike, da mislijo, da tako delo lahko vsak opravlja, poslovodstvo nekaterih podjetij pa 

je nad tem navdušeno, saj so tako stroški računovodstva manjši, sami pa lahko svoje napake 

skrivajo za slabo pripravljenimi računovodskimi izkazi.  

Taka miselnost je pripeljala celotno panogo pred potrebo po dokazovanju kvalitete 

opravljenih storitev in doseženih znanj. 
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Čeprav je računovodstvo funkcija podjetja, ki temelji na jasnih predpisih, točno določeni 

zakonodaji in vestnemu evidentiranju podatkov, se v zadnjih letih tudi na tem področju 

pojavljalo velike spremembe. S spremembami zakonodaje je država, sicer redoljubne, 

natančne, zato dokaj toge računovodje prisilila, da začnejo razmišljati drugače, elektronsko. 

Komunikacija z državo postaja predvsem elektronska, s tem se spreminja način dela, način 

interakcije s strankami, z državo in bankami. Elektronska pošta je nadomestila klasično pošto, 

ERP sistemi so nadomestili celotne fascikle konto kartic, dnevnikov in glavnih knjig, 

računovodski izkazi se oddajajo preko elektronskih poti, zakonodaja je objavljena na 

internetu, ta pa služi kot odlično orodje informiranja.  

Tak način dela pa ima tudi svoje pasti. Podatki, ki so bili včasih zaklenjeni v omarah, v 

arhivu, so sedaj zaklenjeni na internetu, kjer ponudniki hrambe podatkov ponujajo odlično 

varnost, odjemalci teh storitev pa se vseeno počutijo dosti bolj ogrožene kot včasih. 

Dostopnost informacij na internetu je spodbudila marsikoga, da je začel sam opravljati 

storitve računovodstva, po drugi strani pa je neprečiščenost teh informacij povzročila zmedo, 

slabo in površno opravljeno delo in celo povzročitev kaznivih dejanj.  

3.2.2 Davčno svetovanje 

Davčno svetovanje je je pomembno za informiranje poslovodstva v podjetju, da lahko s 

pravimi informacijami sprejema prave odločitve. Zaradi velike količine potrebnih znanj in 

izkušenj podjetja velikokrat najemajo zunanje davčne svetovalce. Davčno svetovanje pokriva 

vse vrste davkov, svetovanje o delovnih razmerjih, plačah, reševanje sporov z delavci, z 

državo. V današnjih dneh je optimalno upravljanje z davčnimi obveznostmi še posebej 

pomembno. Zaradi tega dejstva je močna vloga davčnih svetovalcev v gospodarstvu. Poleg 

tega se davčni svetovalci ukvarjajo tudi s svetovanjem fizičnim osebam, predvsem s področja 

zaposlitev, pokojnin in dohodnine (Zbornica davčnih svetovalcev 2015). 

3.3 Opis uvedbe e-poslovanja 

3.3.1 Zamisel in koncept rešitve e-poslovanja 

V podjetju je e-poslovanje kar razširjeno, sicer ne vedno po lastni volji podjetja. Država je v 

preteklih letih sprejela več zakonov in podzakonskih aktov, s katerimi je poslovanje na 

področju računovodstva in davkov elektronizirala. Podjetje uporablja ERP sistem, ki omogoča 

opravljanje računovodske funkcije za stranke in tudi za lastno računovodstvo. Pri prehodu na 

obstoječi ERP sistem je bilo podjetje previdno, postopalo je počasi in s spoštovanjem strahov, 

ki so jih imeli zaposleni. Spremembe zakonodaje pa so v zadnjih letih prisile podjetje v še 

večji obseg e-poslovanja. E-pošta, eDavki, Ajpes, eRačuni in spletne banke so le ene izmed 

spletnih aplikacij, ki jih vsi zaposleni uporabljajo vsak dan. Njihova uporaba poteka brez 
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večjih problemov, vsi so se na nove razmere prilagodili. Ker pa je podjetje veliko in ima vsak 

zaposleni večje število strank, prihaja vedno do situacij, ko en zaposleni izve določeno stvar 

oz. ima problem, ki ga reši, ampak potem znanja ne deli naprej med druge. Tako se je 

dogajalo, da sta lahko dva reševala isti problem, kar je seveda vzelo veliko časa. Tudi slaba 

volja med zaposlenimi zaradi slabega pretoka informacij je postajala vedno večja. Na drugi 

strani pa so stranke postavljale podobna vprašanja preko elektronske pošte ali telefona in je 

bilo potrebno vsakemu posamezno odgovarjati, kar je zopet vzelo veliko časa.  

Tako je vodstvo začelo razmišljati o načinih, kako bi te informacije čim lažje delili med seboj. 

Prišli so na idejo spletnega foruma oz. baze podatkov, do katere bi imeli vsi dostop in bi tam 

videli vse novosti, ki so se zgodile v podjetju. Ker pa je podjetje istočasno prenavljajo 

predstavitveno spletno stran, je prišlo do ideje, da vse te stvari, ki si jih zaposleni delijo med 

seboj, deli še s strankami in mogoče tudi z zunanjimi obiskovalci spletne strani. Takrat se je 

začel razvoj ideje spletnega portala, ki bi ponujal spletni forum, kjer bi lahko kdorkoli 

postavil vprašanje iz računovodskega in davčnega področja, odgovorili pa bi mu preizkušeni 

strokovnjaki. Takega portala pri nas še ni, saj na najbolj popularnih forumih, ki se ukvarjajo s 

svetovanjem s teh področjih, svetujejo neznanci, zato so njihovi nasveti nekredibilni. Poleg 

foruma naj bi bil na spletnem portalu tudi koledar z najbolj pomembnimi datumi, sveže 

novice, ki bi se vsak teden pošiljale kot elektronske novice, določena orodja, ki bi olajšala 

delo strankam, in najpomembnejša stvar, to je knjižnica znanja. Na forumu bi odgovarjali tisti 

zaposleni, ki imajo v podjetju status svetovalca in lahko sami svetujejo, to je brez posveta z 

nadrejenimi. Forum bi tako služil za dva namena, za prvotnega, torej lažje deljenje informacij 

med zaposlenimi, drugi namen pa, da bi čim več vprašanj, ki jih dobijo zaposleni po 

elektronski pošti, preusmerili na forum, tako da bi lahko drugi videli, če je bil odgovor na 

njihovo vprašanje že podan. S tem bi razbremenili zaposlene. Storitev je za vse brezplačna. 

Podjetje načrtuje v prihodnje prenovo svetovalnega foruma, kjer bo za zunanje stranke 

potrebno plačilo naročnine.  

Kot glavne razloge bi torej lahko navedli skrajšanje poslovnega cikla, s tem nižje stroške na 

stranko, ter razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči ter povezovanje z odjemalci.  

3.3.2 Vrsta e-poslovanja 

V primeru spletnega portala gre večinoma za e-poslovanje B2B, nekaj pa je tudi e-poslovanja 

B2C. Stranke podjetja X so predvsem podjetja oz. posamezniki kot nosilci dejavnosti, nekaj 

pa je tudi fizičnih oseb. Zato je podjetje X že od začetka načrtovalo, da bodo portal 

uporabljala tako podjetja kot fizične osebe. V ta namen je prilagodilo prijavo, da omogoča 

prijavo za pravno ali fizično osebo, prilagaja tudi vsebine, namenjene tako podjetjem kot 

posameznikom. Podjetje X ima svojo vlogo znotraj oskrbovalnih verig svojih strank, saj jih 

oskrbuje z informacijami. Zato gre tudi v tem primeru za e-oskrbovalno verigo, kot podvrsto 

e-poslovanja B2B. Vključuje se tudi v elektronsko izmenjavo podatkov in informacij.  
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3.3.3 Razvoj in implementacija strategij e-poslovanja 

Podjetje je izvedlo manjše analize notranjega in zunanjega okolja. V notranjem okolju je 

proučilo človeške vire, predvsem iz vidika znanja in pripravljenosti za delo na takem projektu. 

Ugotovili so odpor zaposlenih do sprememb, kot glavni razlog so navajali preobremenjenost v 

službi, portal so videli kot dodatno obremenitev in ne kot razbremenitev, kot je bil prvotno 

mišljen. Drugi razlog je bil nepoznavanje portala in strah za delom z njim. Poudarjali so tudi, 

da stranke portala ne bodo uporabljale in bodo še vedno postavljale vprašanja preko e-pošte in 

telefona. Podjetje je proučilo tudi infrastrukturo in se iz varnostnih razlogov odločilo, da bo 

storitev gostovanja spletnega portala prepustilo zunanjemu izvajalcu.  

V analizi zunanjega okolja je podjetje proučilo okolje, torej zakonodajne omejitve, ter 

konkurenco. Ugotovilo je, da zakonskih omejitev za zagon takega spletnega portala ni. Pri 

analizi konkurence je podjetje ugotovilo, da taka ponudba še ne obstaja, obstaja pa več 

substitutov. Tej substituti so drugi forumi, ki nudijo nasvete iz istega področja, vendar jim 

manjka strokovnosti in klasično svetovanje preko telefona ali elektronske pošte. Analiza 

kupcev je pokazala, da so zahtevni, pomembno jim je, da lahko nasvetu zaupajo, poleg tega 

pa tudi, da so navajeni običajnega svetovanja in jih spremembe ne zanimajo.  

Podjetje si je kot cilj zastavilo: preusmeriti čim več vprašanj strank na spletni forum, ustvariti 

knjižnico znanja, ki bi bila dostopna vsem, in dolgoročno ustvariti portal, ki bo sam prinašal 

dobiček. Cilji niso bili časovno omejeni.  

Podjetje se je po proučitvi znanja znotraj organizacije odločilo, da ima dovolj potrebnih znanj, 

da samo izvede celoten projekt, razen že prej omenjenega, gostovanja spletne strani.  

Pri implementaciji strategije si ni določilo časovnega termina, prav tako ni bilo jasno, kdo 

vodi izvedbo projekta, IT oddelek ali vodstvo podjetja. Viri so bili prerazporejeni, vendar se s 

tem niso vsi strinjali. Kljub prepričevanju poslovodstva, da je dodatna delovna obremenitev 

začasna in je cilj razbremenitev zaposlenih, temu niso verjeli. Podjetje se je odločilo, da bo z 

izvedbo portala nadaljevalo kljub neodobravanju zaposlenih. Ko je bil portal pripravljen za 

uporabo, je poslovodstvo podelilo zaposlenim naloge, pripravili so tudi izobraževanje, da bi 

pomagalo na začetku uporabe. Podjetje je po začetni ideji začelo z grafičnim oblikovanjem 

spletnega portala, točnim določanjem funkcionalnosti in njegovim programiranjem. Portal je 

programiral in oblikoval informatik, v tistem času zaposlen na podjetju. Posluževal se je 

agilnih metod razvoja. V celoten proces izdelave portala so bili udeleženi zaposleni v podjetju 

in vodstvo. S svojimi izkušnjami s strankami in željami, kaj naj bi portal predstavljal, so 

pomagali, da je celoten proces razvoja potekal gladko.  

3.3.4 Strategija prehoda na e-poslovanje 

Če določimo strategijo prehoda na e-poslovanje iz ciljev, ki si jih je podjetje zastavilo, bi 
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lahko rekli, da gre za poseganje v oskrbovalno verigo podjetja in v notranjo vrednostno 

verigo. Podjetje je želelo drugačen prenos informacij in podatkov, ki so ključna »surovina« 

pri storitveni dejavnosti do zaposlenih in potem naprej do strank. Podjetje spreminja 

informacije v podatke, podatke pa v izkaze in nasvete za pravilne odločitve poslovodstva. 

Torej so želeli spremeniti način, kako ti podatki, informacije, nasveti itd. potujejo po 

oskrbovalni verigi.  

S portalom pa so dosegli nekaj, česar niso načrtovali, spremenili so odnos do strank. Kljub 

temu, da se podjetje tega takrat ni zavedalo, je začelo posegati v način komunikacije s 

stranko, ponudili so nove poti, nove načine stika z njo. Strankam so tako ponudili dodano 

vrednost, ki je prej niso imeli. Na drugi strani pa ta služi kot širitev dobrega imena in kot 

marketinško orodje, saj ima podjetje sedaj stranke, ki niso geografsko omejene samo na 

severno Primorsko. 

3.4 Potek izdelave portala 

Sam potek izdelave je trajal skoraj 12 mesecev. V prvem mesecu se je pojavila ideja o 

izdelavi portala. Idejni vodja in programer sta idejo začela razvijati in iskati poti za njeno 

uresničitev. V drugem mesecu je programer pripravil idejno zasnovo, osnutek portala, s 

pomočjo katerega je bila ideja kasneje predstavljena vodstvu podjetja. V tretjem mesecu je 

podjetje izvedlo analizo trga, skupaj s podatki pridobljenimi z analizo in idejno zasnovo, ideja 

je bila v četrtem mesecu predstavljena vodstvu podjetja. Po njihovi odobritvi projekta se je 

začelo programiranje in oblikovanje portala, ki je potekalo simultano. V celotni proces je bilo 

vpleteno tudi vodstvo podjetja, ki je dajalo svoje ideje in predloge za izboljšave. Ta proces je 

trajal približno 5 mesecev. V tem času je nastal portal, ki so ga nekateri zaposleni začeli 

testirati skupaj s programerjem. Testiranje se je nadaljevalo v enajstem mesecu, ko je podjetje 

začelo portal polniti z vsebinami. Med celotnim časom testiranja in polnjenja vsebin so se 

odkrivale napake, ki so se sproti odpravljale. Pred objavo produkcijske verzije portala je 

programer pripravil izobraževalni seminar za zaposlene, na katerem je predstavil, kako bo 

potekalo delo s portalom, zaposleni so ga lahko preizkusili in povedali svoje komentarje in 

težave, s katerimi so se srečevali.  

3.5 Analiza stroškov in koristi 

3.5.1 Analiza stroškov implementacije 

V Preglednici 1 so predstavljeni stroški, ki jih je imelo podjetje z izdelavo spletnega portala. 

Stroški so razdeljeni po mesecih in po vrstah teh. Največji delež je predstavljal strošek plač, ki 

je predstavljal 98 % vseh stroškov. V njem je zajet strošek plače programerja, ki je portal 

izdelal, in strošek plač zaposlenih, ki so sodelovali pri izdelavi portala. Stroški so okvirni, saj 
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so vsi zaposleni, poleg razvoja portala, opravljali tudi svoje običajne delovne zadolžitve in gre 

zgolj za njihovo oceno časa, ki so ga porabili za delo s portalom.  

Drugi stroški so manjši in skupaj predstavljajo 2 % vseh stroškov.  

 

Preglednica 1: Analiza stroškov izdelave portala 

 

 

Slika 13: Struktura stroškov izdelave spletnega portala 

3.5.2 Ekonomski učinki spletnega portala 

Ekonomske učinke takega projekta je težko izmeriti, saj sam portal neposredno ne prinaša 

dobička, posredno pa ima vpliv na več aspektov v podjetju. Najlažje merljiv učinek je število 

strank, ki jih je podjetje pridobilo za svetovanje zaradi spletnega portala. V pogojih uporabe 

spletnega portala je namreč zapisano, da ima podjetje pravico, da na svetovalnem forumu ne 

odgovarja na prezahtevna in preobsežna vprašanja oz. na vprašanja, ki bi zahtevala, da stranka 

razkrije zaupne informacije. Podjetje je že več strank napotilo na klasično svetovanje. 

Nekateri uporabniki foruma so tako postali redne stranke za svetovanje. Podjetje je 15 

vprašanj zavrnilo kot preobsežnih in uporabnike napotilo na svetovanje. 10 uporabnikov se je 

naročilo na svetovanje in hodijo sedaj v rednih mesečnih, tri-mesečih in pol letnih intervalih 

na davčno svetovanje. Podjetje ocenjuje, da je imelo s tega naslova v prvih dveh letih okoli 

10.000,00 EUR prihodkov.  
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Drugi učinek je boljši pretok znanja znotraj podjetja, ki ima za posledico zmanjšanje časa, ki 

ga zaposleni porabijo za iskanje informacij. Prihodki, povezani s tem učinkom, so težko 

merljivi, saj podjetje pri posameznem zaposlenem iz tega naslova ni opazilo tako velike 

razbremenitve, da bi mu lahko na primer dalo skrbništvo nad dodatno stranko, vsekakor pa so 

opazne razlike znotraj celotnega kolektiva. Prav tako je težko merljiv učinek, ki ga ima spletni 

portal na razbremenitev zaposlenih, ker jim ni potrebno več odgovarjati na veliko število 

ponavljajočih se elektronskih sporočil.  

Zadnji učinek, ki ga je podjetje opazilo in ga ne zna izmeriti, so stranke, ki so za dejavnosti 

podjetja izvedele preko portala in so se odločile za sodelovanje s podjetjem na tak ali 

drugačen način. S tem učinkom je povezana tudi dodatna vrednost, ki jo nudi portal 

obstoječim in bodočim strankam, ki se odločajo, kateri računovodski servis izbrati.  

3.5.3 Izračun uspešnosti poslovanja spletnega portala 

Na Sliki 14 je predstavljeno poslovanje portala z dejanskimi stroški in oceno prihodkov. 

Vidimo lahko, da je portal začel prinašati prihodke v prvem letu poslovanja, vendar je 

posloval negativno. V drugem letu je posloval boljše, vendar še vedno ne pozitivno. V grafu 

sta, poleg začetnega leta, ki ga označujemo kot leto 0, prikazani še dve leti, saj portal posluje 

šele tretje leto.  

 

Slika 14: Grafični prikaz poslovanja spletnega portala 

Na Sliki 15 so predstavljena predvidevanja podjetja za nadaljnje poslovanje. Podjetje 

predvideva, da bo portal v letu 3 posloval pozitivno in v naslednjih letih povečeval dobiček. 

Predvideno bo portal pokril začetno investicijo in izgube iz preteklih let v šestem letu 

poslovanja.  
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Slika 15: Predvideno poslovanje spletnega portala 

3.6 Analiza izvedbe projekta 

3.6.1 Dobra praksa 

Čeprav je podjetje pri implementaciji e-poslovanja storilo veliko napak, je iz uspehov 

razvidno, da je nekatere stvari naredilo prav. Vsekakor je treba izpostaviti, da je podjetje 

imelo dobro idejo, ki jo je trgu ponudilo ob pravem času. Portal je izšel spomladi, ravno ko je 

podjetje zadihalo po izdelavi zaključnih računov. Tako so imeli zaposleni dovolj časa, da so 

se naučili delati s portalom, ga sprejeli, na drugi strani pa je imel programer čas odpravljati 

napake, ki so se pojavljale. Ko se je začel obisk spletne strani povečevati, se je hkrati 

povečeval tudi obseg dela na samem podjetju, delo s portalom pa je bilo že utečeno. Prav tako 

je bilo podjetje z idejo eno izmed prvih, ki je strankam ponudilo elektronsko poslovanje in jih 

s tem popeljalo v novo dobo računovodstva, kot to sedaj imenujejo mediji. Neizkušenost 

poslovodstva in tudi programerja je pomenila tudi, da ni bilo strahu pred neuspehom; 

podjetje, razen finančnih sredstev, ni imelo kaj izgubiti. Ker je podjetje majhno, se vsi 

zaposleni poznajo med seboj in tudi poslovodstvo pozna prednosti in slabosti posameznega 

zaposlenega. Tako ni imelo težav z analizo notranjih virov in je lažje porazdelilo breme novih 

delovnih obremenitev med vse. Tudi zunanje analize so se izkazale za pravilne. Počasna rast 

portala omogoča podjetju lažje prilagajanje na spremembe in na zahteve strank. Podjetje 

redno analizira obisk spletnega portala, vsebine, ki jih obiskovalci prebirajo, čas, ki ga 

porabijo na strani itd. S pomočjo teh informacij pripravlja posodobitve, ki bodo obiskovalcem 

ponudile več vsebin in jih zadržale na strani več časa.  

Pri razvoju portala je poslovodstvo sodelovalo s programerjem v celotnem postopku, 

zaposleni so si delili pisarno z njim, tako je lahko reševal vprašanja takoj, ko se je z njimi 
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srečal, in reševal težave brez dolgotrajnega čakanja na odgovore. Pred začetkom uporabe 

portala pa je programer izobrazil zaposlene, jim pokazal, kako se s portalom dela, in jim bil na 

voljo celoten čas učenja.  

3.6.2 Napake pri uvajanju 

Analiza zunanjega okolja je bila, kljub nekaj dobrim točkam, ki so omenjene v prejšnjem 

odstavku, slabo izvedena. Podjetje je izvedlo samo analizo trga s pomočjo Porterjevega 

modela petih silnic, predvsem se je premalo posvečalo temu, kaj si stranke želijo, čeprav 

Hofstedejev model kulturnih dimenzij pravi, da se Slovenci izogibajo vsemu neznanemu, kar 

uporaba novega spletnega portala vsekakor prinaša. Pri analizi notranjih človeških virov je 

bilo podjetje natančno, vseeno pa so se pojavile težave pri upravljanju s spremembami, ki so 

se po uvedbi spletnega portala pojavile pri delovnih procesih zaposlenih. Zaposleni na 

spremembe niso bili pripravljeni, delo jim je všeč tako, kot je, zato jim je delo s portalom 

predstavljajo nepotreben stres. Portala niso vzeli kot nekaj dobrega, ampak samo kot dodatno 

obremenitev.  

Napaka so bili tudi slabo terminsko določeni cilji, od tega, da si niso določili roka za izvedbo 

izdelave portala, do tega, da niso določili, do kdaj želijo doseči cilje, ki so si jih zadali, ko so 

začeli z izdelavo portala. Tako podjetje ne ve, ali je bila implementacija uspešna oz. ali je 

sploh končana.  

Podjetje se ni ukvarjalo z opredelitvijo strategije, ki jo je izbralo za uvedbo e-poslovanja. 

Čeprav bi jim jasno določena strategija pomagala pri boljši tehnični izvedbi samega projekta, 

jih ni omejevala in lahko portal sedaj sam raste z željami in potrebami obiskovalcev.  

S tehničnega vidika razvoja je bila napaka tudi neizkušenost programerja. Napake, ki jih 

delal, je odpravljal šele, ko je bila produkcijska verzija že na voljo. Na tem mestu gre 

poudariti, da bi se kljub njegovi neizkušenosti lahko tem napakam izognili, če bi na projektu 

delala ekipa več programerjev, saj bi se lahko med seboj kontrolirali.  
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4 SKLEP 

Za uspešno implementacijo e-poslovanja je na prvem mestu pomembna dobra ideja. 

Dandanes se na vsakem koraku srečujemo s projekti, ki so odlično zastavljeni, ponujajo vse in 

še več, sledijo vsem načelom dobrih spletnih strani, kljub temu propadejo. Razlog za to je 

prenasičenost trga in s tem velika zahtevnost uporabnikov. Ti so se naučili gledati mimo 

paketa, v katerega je projekt oblečen, in prepoznati dobro idejo in dodatno vrednost, ki jim jo 

ta ideja ponuja. Podjetje, ki ima dobro idejo, pa vsekakor ni naredilo še vsega, da bi uspelo. 

Preden bo ideja postala resničnost, čaka podjetje še veliko korakov. Prvi in eden 

pomembnejših je analiza notranjega in zunanjega okolja. Podjetje mora natančno preučiti, 

kakšne nevarnosti in priložnosti prinaša zunanje okolje, na drugi strani pa mora proučiti, ali 

ima notranje vire, ki se bodo s temi nevarnostmi znali spopasti. Šele ko podjetje ugotovi, da 

ima ideja možnost za uspeh, lahko nadaljuje z izvedbo. Na tem mestu si mora jasno določiti 

cilje, tako strateške kot tudi cilje, ki jih želi doseči z uvedbo e-poslovanja. Cilji naj bodo 

merljivi, specifični, relevantni in časovno določeni. V naslednji fazi se podjetje posveti sami 

strategiji prehoda na e-poslovanje. Iz strategije je razvidno, na katere procese se mora 

osredotočiti, da bo implementacija uspešna: ali na nabavo, prodajo, marketing … V fazi 

implementacije strategije naj podjetje posluša ekipo programerjev oziroma ekipo, ki bo 

odgovorna za izvedbo projekta. Ta naj uporabi agilne metode programiranja, saj bo le tako 

dosegla končen rezultat, pisan na kožo naročniku, z minimalnimi napakami, in seveda izdelan 

pravočasno. V zadnjem delu mora podjetje izobraziti uporabnike nove rešitve e-poslovanja, 

da bo delo potekalo nemoteno, predvsem pa hitreje in prijaznejše kot v preteklosti.  

Na vsaki točki v implementaciji je torej pomembna komunikacija med vsemi vpletenimi, od 

top managementa do tistih, ki bodo rešitev e-poslovanja dejansko uporabljali.  

Implementacija e-poslovanja je zahteven projekt, ki se ga v današnjih časih ne sme več 

podcenjevati. Zaradi zahtevnosti pa je implementacija e-poslovanja zanimiva in privablja vse 

več ljudi.  
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