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POVZETEK
V magistrskem delu sem proučeval, kako se je elektronsko poslovanje v manj kot desetih
letih močno razmahnilo in poseglo na vsa področja našega ţivljenja. Zaradi izredno hitrega
razvoja se v zvezi s tem pojavlja veliko nejasnosti, med katerimi je tudi opredelitev samega
pojava. Na podlagi ugotovitev preučene literature sem elektronsko poslovanje obravnaval
kot poseben način poslovanja v malih podjetjih, njihove poslovne strategije ter poslovne
modele.
Elektronsko poslovanje ne sme biti omejeno zgolj na velike organizacije, saj prinaša vrsto
sprememb, ki bodo zlasti prilagodljivim in inovativnim manjšim organizacijam omogočale
razcvet. Tako smo ugotovili, da z elektronskim poslovanjem vprašanje velikosti
organizacije v določenem smislu celo izginja. Bolj kot velikost, sta za organizacijo
pomembni njena prilagodljivost ter odzivnost. Elektronsko poslovanje organizaciji prinese
tako neposredne kot tudi posredne koristi, vendar se manjše organizacije slednjih le redko
zavedajo. Pomembno je, da so manjše organizacije z uvedbo in uporabe elektronskega
poslovanja, s tem pridobile neposredno konkurenčno prednost na trgu.
Ugotovil sem, da bodo imele od elektronskega poslovanja največ koristi tiste organizacije,
ki elektronsko ţe poslujejo ter ţe imajo načrte in kvalitetno poslovno strategijo za
prihodnjo uporabo takšnega poslovanja. Spremembe, s katerimi se soočajo podjetja v novi
ekonomiji, so radikalne. Podjetja se ˝razbijajo˝ na nekakšne sestavne dele in ponovno
sestavijo na novih podlagah. Preskušajo se nove poslovne zamisli; podjetjem, ki so
sposobna zaznavanja novih priloţnosti, pa se ponujajo številne priloţnosti - podobno kot
pred sto in večina leti, podjetjem na pragu industrijske revolucije. Podjetniki iščejo nove
poslovne modele, da bi lahko identificirali moţnosti poslovnih rešitev, ki temeljijo na
razviti informacijski tehnologiji, ţe v zgodnjih fazah razvoja podjetja. Nekateri poslovni
modeli pomenijo opravljanje tradicionalne poslovne dejavnosti na elektronski način,
nastalo pa je veliko novih poslovnih modelov, ki v tradicionalni ekonomiji niso znani. Leti predstavljajo dober povzetek sprememb, ki jih je prinesla informacijska in
komunikacijska tehnologija in moţne vire dohodkov podjetjem, ki se lotijo tovrstnega
poslovanja.
Uvedba elektronskega načina poslovanja za manjša podjetja ni samo ena izmed moţnosti,
ampak je prvi korak do dobičkonosnosti, včasih pa celo preţivetja v svetu elektronskega
poslovanja. Zaradi velike mnoţice poslovnih, tehnoloških, organizacijskih in potrošniških
trendov ter nenehno spreminjajočega se okolja je to vse prej kot naloga, ki je obvezna za
obstoj na trgu. Tako se morajo podjetja manjših velikosti uvedbe lotiti previdno, sicer
obstaja resna nevarnost, da čez nekaj let ne bodo več našla svojega imena podjetja v
poslovnih imenikih.

Naslov: Vpliv elektronskega poslovanja na poslovne modele v manjših podjetjih
Ključne besede: uvod, vrednotenje, uporaba, razvitost, varnost elektronskega poslovanja,
poslovne strategije, poslovni modeli.
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ABSTRACT
In the master thesis I have studied, how in less then ten years the electronic business has
had strongly full swing and reached on all fields of our life. Because of extraordinarily
quick development in association with this, turn up a lot of haziness, among which is also
the definition of alone phenomenon. Based on finding of studied literature we considered
electronic business as manner of business of a company, its organization and business
strategy.
Because it brings a lot of changes for the organizations, electronic business can not be
restricted only on large organizations.This changes can make a bloom possible for
particularly adaptable and innovative smaller organizations. The question of size of
organization with electronic business in certain sense even disappears. More important are
the adaptability and the reactivity of the organization than his size. Electronic business
brings to organization direct and also indirect benefits, however the latter smaller
organization only rarely is aware. It is important that smaller organization don’t put off
beginning with introduction and uses of electronic business. From electronic business will
have most benefits in long run that organization which electronically already do business
and already have plans for future use of such business.
The changes that company in new economy face with are radical. Companies ˝break˝ on a
certain component parts and again assemble on new bases. New business conceptions are
testing, company that are capable to percepite a new opportunities however offer numerous
opportunity- similarly as hundred and more years ago when company were on threshold of
industrial revolution. Already in early phases of development of company entrepreneur
looks for new business models with which they can recognized possibilities of business
solutions, that be based upon developed information technology. Some business models
mean doing business activity in electronic way, although it is formed a lot of new business
models that in traditional economics are not known. Only thou represent valid resume of
changes which brought information and communication technology, and possible source of
company incomes which start such business.
The introduction of electronic way of doing business today is not just one of the
possibilities but it is the first step to the profitability, sometimes even of survival in the
world of electronic business. Because of large crowd of business, technological,
organizational and consumer trends and incessantly modifying environment, all of this is
not an easy task. Company of all size must start the introduction of small doing business,
else does exist serious danger, that over few years they will not found their own name in
the business address book.

The title: Infludence over electronic operation to business models in small business
Key words: introduction, evaluation, applicable, lumber, security electronic operation,
business strategy, business models.
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1. UVOD
1.1 Opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja
V glavnem se bomo opredelili na področje elektronskega poslovanja ter na poslovne
modele poslovanja malih podjetij.
Glavni problem, ki smo ga raziskovali v magistrskem delu se nanaša na vprašanje: »Kako
elektronsko poslovanje vpliva na poslovanje v malih podjetjih in kateri med poslovnimi
modeli e-poslovanja so primerni za mala podjetja«?
Raziskovali smo različne modele elektronskega poslovanja ter ugotavljali, kako hitro lahko
v podjetju omogočajo opravljanje poslov ali transakcije in vključno s tem kako zniţati
stroške opravljanja vseh storitev preko spleta.
Podjetja so ţe samo zaradi številnosti pomembna za ekonomski razvoj drţave. Eden od
razlogov, zakaj smo se usmerili na mala podjetja, je njihova fleksibilnost, saj se laţje in
hitreje prilagajajo novim tehnologijam kot večja podjetja, kjer je manj birokracije in
hierarhije. Elektronsko poslovanje ponuja malim podjetjem priloţnosti, da si najdejo nove
stranke ali dobavitelje, še posebej na mednarodnih trgih. Mala podjetja imajo več
priloţnosti, da tekmujejo na trgih in v nekaterih primerih imajo tudi več moţnosti za
preţivetje. Elektronsko poslovanje predstavlja za mala podjetja tudi potencialno prednost,
saj jim omogoča enako vrednejše tekmovanje na trgu.

1.2 Cilji, hipoteze, predpostavke in omejitve magistrskega dela
V magistrskem delu ţelimo pokazati rešitev elektronskega poslovanja na poslovanje
poslovnih modelov v malih podjetjih.
Cilji magistrskega dela so naslednji:
- prikazati pomen in vlogo elektronskega poslovanja v malih podjetjih;
- opozoriti na smotrnost pospeševanja elektronskega poslovanja v malih podjetjih;
- analizirati vzroke za trenutno stanje uporabe elektronskega poslovanja v
slovenskih malih podjetjih;
- oblikovati predloge in priporočila za vse zainteresirane skupine za pospeševanje
elektronskega poslovanja v malih podjetjih;
- raziskovati e-poslovne modele malih podjetij.
Izpostavljamo naslednje hipoteze:
H1: Največ potencialov za uvajanje e-poslovanja v mala podjetja, je na področju B2C
e-poslovanja.
H2: Uspešnost uvajanja e-poslovanja v mala podjetja je večja, če z e-poslovanjem
vplivamo na ključne sposobnosti podjetja in na značilnosti partnerske mreţe.
H3: Največ učinkov lahko mala podjetja pričakujejo od modela e-ponudnika storitev,
modela e-posrednika in e-lojalnostnega modela.
H4: Največja ovira pri uvajanju e-poslovanja malega podjetja so omejeni resursi podjetja.
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Predpostavke
Predpostavljamo, da bodo zaposleni v podjetju z zanimanjem sprejeli celotno e- poslovanje
in storitve, saj je uporaba elektronskih medijev dandanes zelo pomembna, in tisti, ki še ne
poslujejo preko teh medijev, bodo prisiljeni k njihovi uporabi v prihodnosti.
Predpostavljamo tudi, da se bodo modeli e-poslovanja vedno bolj razvijali; pri tem je
pomembno, da tako posameznik kot podjetje sledijo celotnemu razvoju poslovnih modelov
v prihodnosti.

1.3 Predvidene metode raziskovanja
Pri preučevanju teme smo uporabili različne metode:
- preverjali smo primerjalne primere e-poslovanja v SLO - EU in ZDA;
- z metodo analize primera smo preverjali vplive e-poslovanja na poslovno uspešnost malih
podjetij;
- z deduktivno metodo analize teoretičnih spoznanj bomo pridobili analize primerov, s
pomočjo proučevanja domače in tuje literature pa o elektronskem poslovanju in poslovnih modelih
malih podjetij;
- z metodo primerjave z ostalimi »uspešnimi praksami« uporabe elektronskega
poslovanja na poslovne modele v malih podjetjih v Sloveniji ter po svetu;
- uporabo ugotovitev predhodnih raziskav;
- metodo primarne analize, kjer smo tuja in lastna praktična spoznanja uporabili za
predstavitev vzrokov za trenutno stanje uporabe elektronskega poslovanja med slovenskimi
in tujimi malimi podjetji;
- z pregledom analiz smo potrditi hipoteze in odgovoriti na zastavljena vprašanja oziroma
zastavljene cilje;
- z metodo sinteze smo zdruţili teoretična in praktična spoznanja v nove predloge rešitev.
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2. UVOD V ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Izraz elektronsko poslovanje (e-poslovanje) pogosto slišimo na poslovnih sestankih, na
televiziji, v časopisju in v politiki, postaja eden najpogosteje omenjenih poslovnih
izrazov po prelomu tisočletja. Zato si upravičeno postavljamo vprašanje, kaj pravzaprav
sploh je e-poslovanje?
V angleščini uporabljajo dva izraza, ki označujeta e-poslovanje:



e-commerce, ki se je pojavil prvi in
e-business, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavlja.

Greenstein in Feinman (2000, 2) opredeljujeta e-commerce kot:
*Uporabo elektronskih prenosnih medijev (telekomunikacij) za menjavo izdelkov in
storitev, ki terjajo fizični ali digitalni transport z ene lokacije na drugo, vključujoč
kupovanje in prodajo*.
Greenstein in Feinman (2000) ločita e-commerce, pri katerem gre za
računalniško izmenjavo podatkov, vezano na nabavo in prodajo blaga oziroma storitev in
ne obsega v celoti prave narave izmenjanih informacij s pomočjo telekomunikacijskih
naprav. Pojem e-business vključuje tudi izmenjevanje podatkov, ki niso neposredno vezani
na določen nakup in prodajo blaga/storitev, zagotavljajo pa distribucijo informacij in
podporo strankam, npr. novice v elektronskih časopisih. Te aktivnosti niso komercialne
aktivnosti, ampak so poslovne aktivnosti. Zato je izraz e-business veliko širši od pojma ecommerce in bolj ustreza slovenskemu izrazu e-poslovanje.
ECRC1 (2000) electronic commerce enači z electronic business, v tem primeru gre za
poslovanje z uporabo računalnikov, interneta ter računalniških rešitev za pošiljanje in
prejemanje dokumentacije ter vsakršno drugačno izmenjavo podatkov s kupci,
dobavitelji, zaposlenimi ali javnostjo (ibidem).
podjetje – potrošnik (B2C):
Opredelimo jo lahko kot tehnološko spletno podporo, ki omogoča stranki (obiskovalcu
spletnih strani) neposredno naročanje, nakup, vzdrţevanje ipd. znotraj spletnega okolja
ponudnika. Vsa opravila so avtomatizirana s pomočjo programske opreme, ki teče na
streţniku. Izraz B2C ne pomeni le neposredne prodaje kupcem. To dejavnost bolje opisuje
izraz e-trgovina. Ponudnik svojim kupcem nudi 24 ur dnevno različne usluge, ki jih le ta
potrebuje ne samo za nakup določenega artikla/storitve, pač pa tudi za vzdrţevanje le tega,
pravilno uporabo, servisiranje ipd. Dejstvo je, da poslovni subjekti, ki ţelijo razvoj in rast
svojega poslovanja ne morejo zaobiti tega načina poslovanja. Pričakovani donosi v
prihodnosti kaţejo trend letnega podvojevanja prometa v tem segmentu. B2C je poslovna
filozofija podjetja in način poslovanja, ki podjetje in njihove produkte/storitve čim bolj
pribliţa njihovim kupcem.

1

ECRC – Electronic Commerce Resource Center – center, ki pomaga pri uvajanju elektronskega
poslovanja v majhna in srednje velika podjetja
(http ://www.ecrc.ctc.com/about.htm).
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podjetje – podjetje (B2B):
Izraz pomeni internetno trgovanje med poslovnimi subjekti (pa najsi gre za odnos
proizvajalec – veletrgovec, proizvajalec – prodajalec). Gre za internetno podporo, ki
poslovnim partnerjem določenega podjetja omogoča enostavno elektronsko (spletno
poslovanje z njimi. Obsega pa tako dostop do vseh prodajnih artiklov/storitev ponudnika,
kakor tudi do tehničnih karakteristik, podatkov o zalogi, časih iz dobave, rabatnih
sistemov, ki veljajo le za tega kupca, naročanje, kupovanje, reklamiranje.
Med poglavitne prednosti sodijo predvsem niţji transakcijski in administrativni stroški,
hitrost opravljanja transakcij, avtomatizacija različnih poslovnih procesov, moţnost
hitrejšega prilagajanja spremembam na trţišču in dostopa do globalnega trga, nove trţne
priloţnosti se z uvedbo B2B poslovanja odpirajo podjetjem, učinkovitejše poprodajne
storitve, … Z uporabo sodobnih tehnologij lahko podjetja tudi bolje optimizirajo zaloge,
spremljajo njihovo stanje, oblikujejo učinkovit sistem naročanja, sledijo izdelkom na
njihovi distribucijski poti itd.
V anketah RIS (http://www.ris.org/) z e-poslovanjem označijo prenos/izmenjavo poslovnih
dokumentov (naročil, nakazil, dobavnic, plačil ipd.) preko računalniških omreţij.
E-poslovanje je izmenjava poslovnih informacij prek omreţij s pomočjo računalniške
izmenjave podatkov (RIP) in vseh podobnih tehnologij. E-mail, elektronske oglasne deske,
faksimile, finančni prenosi sredstev so tipične oblike e-poslovanja. Beli knjigi o e-poslovanju v
malih in srednjih podjetjih (White book, European Commision, 1997) se e-poslovanje
opredeljuje kot proces poslovnih aktivnosti, kjer se uporabljajo elektronske tehnologije,
metodologije in postopki. Skrajšano se e-poslovanje opredeljuje kot poslovni odnos, kjer
partnerja pri izvedbi prodaje ali nakupa storitve ali blaga uporabljata računalnike in
omreţja.
Turban s soavtorji (1999, 211) e-poslovanje označuje kot nakup in prodajo blaga, storitev
in informacij preko računalniških omreţij, med slednja vključujemo tudi Internet. Eposlovanje temelji na številnih tehnologijah, od RIP-a do elektronske pošte (ibidem).
Toplišek (1999, 4) opredeljuje e-poslovanje kot dejavnost, ki obsega:


elektronsko izmenjavo podatkov kot način dela,



širok obseg poslovanja: blago in storitve, plačevanje, pred- in poprodajne aktivnosti,
delovanje javnih sluţb.



potrošnike, podjetja in drţavo (javne sluţbe) kot tri glavne skupine
udeleţencev.

Topliškova opredelitev e-poslovanja pokaţe, da lahko s tem izrazom razumemo veliko več
kot samo e-prodajo in da se e-poslovanje iz prodaje in proizvodnje vse bolj širi tudi na
javno upravo (ibidem). Slednje potrjuje boljši izbor angleškega izraza e-business in ne ecommerce za slovenski izraz e-poslovanje.
E-poslovanje je torej način poslovanja, ki za svoje odvijanje uporablja informacijsko
tehnologijo (IT). Pokriva široko področje izmenjave najrazličnejših podatkov, sporočil,
oglaševanja, trţnega raziskovanja, zaloţništva, prodaje in nakupa blaga/storitev, plačevanja
in finančnih prenosov, skupne uporabe baz podatkov ipd.
V e-poslovanje se vključujejo posamezniki in gospodinjstva (potrošniki), podjetja
(proizvajalci) in drţava oziroma javna uprava.
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To dejansko pomeni, da se e-poslovanje širi na vsa področja druţbenega ţivljenja, zaradi
česar postaja poznavanje e-poslovanja bistvenega pomena za celo druţbo, ki je na poti v
informacijsko druţbo.
E-poslovanje kot posledica uvajanja sodobne IT spreminja način dela, način ţivljenja in
tudi način mišljenja vseh udeleţencev. Dejstvo je, da smo ponovno priče spremembam,
povzročenim z doseţki razvoja IT, ki jih niso napovedovali niti največji strokovnjaki.

2.1 Model e-poslovanja
Slika 1: Ponazoritev model e-poslovanja.

Slika 1: MODEL E-POSLOVANJA
(Vir: povzeto in prirejeno po Turban idr. 1999, 213)

Da bi se e-poslovanje lahko odvijalo, moramo imeti na voljo ustrezno infrastrukturo,
ki predstavlja temelj e-poslovanja. Brez ustrezne infrastrukture se e-poslovanje ne bi
moglo izvajati, kot se ţelezniški promet ne bi mogel odvijati brez ustreznih ţelezniških
tirov, vagonov in lokomotiv ter seveda določenih predpisov in standardov.
Podjetje, ki uvaja (izvaja) e-poslovanje, mora priskrbeti ustrezno infrastrukturo ter uvesti
potrebne in zahtevane standarde e-poslovanja. Gospodarski subjekti se pri e-poslovanju
srečujejo prek omreţja Internet, to je v navideznem (virtualnem) svetu, zaradi česar so
njihovi medsebojni odnosi v marsičem drugačni od odnosov v stvarnem svetu. S tem je
seveda povezana vrsta teţav, ki se nanaša na zaupanje med partnerji pri izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti. Zaradi tega potrebujemo za izvedbo e-poslovanja določeno pravno
regulativo, ki bi reševala ali preprečevala nesporazume in zlorabe.
Turban (2000, 212) navaja, da ima skoraj vsako srednje veliko ali veliko podjetje v ZDA
svojo spletno stran. Kot zelo obširne strani Turban navaja spletno stran podjetja General
Motors Corporation (http://www.gm.com), ki je ţe leta 1997 ponujala 16.000 strani in
98.000 povezav do svojih izdelkov in storitev ter sorodnih področij (ibidem).
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2.2 Kratka zgodovina e-poslovanja
E-poslovanje se je začelo ţe v zgodnjih sedemdesetih letih s finančnimi prenosi, v katerih
so bila udeleţena predvsem velika podjetja (povzeto po Turban idr. 1999, 211). Prvi
finančni prenosi so bili osnova za razvoj standarda za RIP, za katero je bilo značilno, da je
povezovala izbrane poslovne partnerje, ki so si preko zasebnega omreţja2 ali posebnih
omreţij z dodano vrednostjo 3 izmenjevali poslovne podatke v dogovorjenih strukturah.
Opozoriti moramo, da se pojma RIP in internet ne izključujeta, saj je internet lahko
osnova za RIP storitve. Na drugi strani pa internetno poslovanje presega omejene moţnosti
RIP storitev, saj je internet usmerjen predvsem v podporo poslovanja med podjetji ali med
podjetji in potrošniki in ne le v izmenjavo podatkov kot RIP.
Dokler se je RIP odvijal preko najetih omreţij ali t.i. omreţij z dodano vrednostjo
(Toplišek 1998, 8), ki zahtevajo velike naloţbe in primerno usposobljen kader, eposlovanje ni bilo dostopno malim in srednjim podjetjem ter posameznikom. Intenzivni
razvoj e-poslovanja je mogoče pripisati šele razvoju Interneta, javnega, nedrţavnega omreţja,
ki omogoča vključevanje velikega števila uporabnikov. Internet je omogočil vključevanje
in medsebojno povezovanje vseh gospodarskih subjektov - posameznikov oziroma
potrošnikov, podjetij vseh velikosti in drţave oziroma drţavne uprave. Glede na obseg eposlovanja v druţbi lahko govorimo o elektronski druţbi (e-druţbi) ali, kot jo nekateri
(Cvjetović 1999, 8; Banovec 1999,13) imenujejo, informacijski druţbi.
Kot vidimo je internet v štirih letih dosegel 50 milijonov uporabnikov, kar do sedaj ni
uspelo nobenemu, še tako revolucionarnemu mediju. Z večanjem števila uporabnikov
interneta je bila doseţena t.i. kritična masa uporabnikov, ki je z zniţevanjem stroškov na
enoto omogočila razvoj e-poslovanja. Brez tako velikega števila uporabnikov bi bilo eposlovanje še vedno v domeni redkih velikih podjetij, ki so si lahko privoščila draga
omreţja z dodano vrednostjo. Poslovna raba Interneta je namreč srednjim in majhnim
podjetjem dala moţnost, da začenjajo razmišljati o vključevanju v e-poslovanje oziroma o
razmišljanju, da internetno tehnologijo začnejo izkoriščati za pridobivanje (in
ohranjanje) konkurenčne prednosti.
In kakšno je e-poslovanje v Sloveniji? Dogajanje na področju e-poslovanja v Sloveniji
spremljajo raziskave RIS (http://www.ris.org/).
Leta 2004 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 93 % podjetij, kar je nad povprečjem
U27, ki je takrat znašalo 88 %, piše SURS. V letu 2008 je imelo v Sloveniji dostop do
interneta 97 % podjetij, kar je 4 odstotne točke več od povprečja v EU27. Največji deleţ
podjetij z dostopom do interneta so leta 2008 zabeleţili na Finskem in Nizozemskem (99
%).

2

Zasebna omreţja so omreţja, ki jih vzpostavijo partnerji med seboj. Takšna omreţja so zelo draga, zato si jih
lahko privoščijo le večja podjetja. Zaradi visoke cene takšnih omreţjih so se podjetja pogosto, namesto da bi
gradila lastna omreţja, vključevala v ţe obstoječa omreţja z dodano vrednostjo.
3
Omreţja z dodano vrednostjo (angl. Value-Added-Networks – VANs) so tista, ki jih zagotavlja določen
ponudnik omreţnih storitev. Preko teh omreţij običajno poteka bolj ali manj tradicionalni RIP. VANs omreţja
vsebujejo tudi ustrezne računalniške rešitve (za prevajanje podatkov, varovanje in prenos), potrebne za izvedbo
RIP. Uporabniki VANs omreţij z njihovo uporabo zmanjšujejo stroške za izvedbo RIP, saj koristijo ţe
obstoječo omreţno infrastrukturo
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Najmanjše razlike med drţavami v deleţih podjetij z dostopom do interneta so bile pri
velikih podjetjih – v večini drţav EU27 (99 %) so vsa velika podjetja imela dostop do
interneta, tudi v Sloveniji. Med srednje velikimi podjetji v Sloveniji je imelo dostop do
interneta 98 % podjetij, kar je enako povprečju EU27. Med malimi podjetji je ta deleţ
znašal 96 %, 4 odstotne točke več od povprečja EU27.
Leta 2008 je širokopasovni dostop uporabljalo 84 % podjetij v Sloveniji, 22 odstotnih točk
več kot leta 2004. Največ podjetij je uporabljalo tehnologijo DSL (73 %). Druge
širokopasovne povezave je uporabljalo 18 %, ISDN pa 20 % podjetij. Od leta 2004 se je
postopno zmanjševal deleţ podjetij, ki uporabljajo ozkopasovno povezavo do interneta.

Graf: 1: Podjetja, ki poslujejo preko interneta
(Vir:http://www.ris.org/2010/04/Raziskave/Eposlovanje_Slovenija_in_EU_2004__2008/)

Leta 2008 je v podjetjih v Sloveniji pri svojem delu računalnik z internetno povezavo
uporabljalo 36 % zaposlenih, 3 odstotne točke manj od povprečja EU27 (39 %). V
primerjavi z Dansko, kjer je računalnik z internetno povezavo pri svojem delu uporabljalo
64 % zaposlenih, je bil ta deleţ v Sloveniji skoraj za polovico manjši.
Od leta 2004 do leta 2008 se je deleţ podjetij v Sloveniji, ki so uporabljala računalnike,
povečal za 3 odstotne točke, na 98 %. Slovenija se je v letu 2008 dvignila nad povprečje
EU27 (96 %). Leta 2008 so se računalniki v podjetjih v največjem obsegu uporabljali na
Nizozemskem (100 %) in Danskem ter Finskem (99 %).
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V podjetjih v Sloveniji je leta 2008 računalnik pri svojem delu uporabljalo 46 %
zaposlenih, 6 odstotnih točk več kot leta 2004. Kljub temu je bil deleţ takšnih zaposlenih
tako v letu 2004 kot 2008 niţji od povprečja EU27 (2004: 42 %, 2008: 49 %).
Večje organizacije si izmenjujejo elektronske listine, medtem ko se majhna podjetja teţje
vključujejo v tovrstno sodelovanje. Kot ovire za e-poslovanje majhna podjetja največkrat
navajajo pomanjkanje kadrov (15 %), premajhno število uporabnikov (16 %), naravo dela
ter visoke stroške strojne in programske opreme (15 %).
Internet je izjemno primeren za e-poslovanje vsaj zaradi naslednjih lastnosti in značilnosti
(povzeto in prirejeno po O'Brien, 1999, 326):


Vsakomur je na razpolago enaka tehnologija: pregledovalniki spletnih strani, spletni
streţniki, osebni računalniki, omreţja, poslovne računalniške rešitve, druga
računalniška oprema ipd.



Dostop do Interneta je univerzalen, saj do Interneta dostopajo uporabniki iz večine
drţav. Res pa je, da se dostop do Interneta med drţavami razlikuje, saj se zaradi
različne infrastrukture razlikujejo hitrosti, zanesljivost, cena in dostopnost Interneta.
Svoj vpliv na dostopnost interneta pa imajo tudi kulturne in druge značilnosti
nekaterih deţel.

Trţenje na Internetu je dobesedno sinonim za globalni prosti trg, brez monopolov
velikih korporacij ali drţav.


Vstopne pregrade na internetni trg so nizke. Vsak podjetnik, tudi najmanjši, lahko
začne poslovati s pomočjo spletnih strani. Potrebuje namreč le primerno
računalniško opremo in rešitve (programe) ter dostop do omreţja Internet.



Obstaja veliko tržnih niš, podobno kot pri tradicionalnemu poslovanju. Prednost
imajo prvi in bolj iznajdljivi.



Obstaja veliko različnih virov zaslužka od prodaje ali najema izdelkov in storitev,
uporabe določenih virov, provizij, oglaševanja ipd..

Ali ste vedeli? (povzeto po PCW 2008):


Leta 1990 je bilo v omreţje Internet povezanih 300.000 streţnikov in 1.000
novičarskih skupin, le dve leti kasneje pa 1 mio streţnikov in 4.000 novičarskih skupin.



Omreţje Internet je leta 1994 vključevalo 10.000 spletnih strani, tri leta kasneje pa kar 1
mio spletnih strani.

Internet je zabrisal tradicionalne prostorske in časovne meje v poslovnem svetu in ustvaril
novo virtualno skupnost potrošnikov in ponudnikov. Podjetja se vse bolj pribliţujejo
potrošnikom, tudi zaradi moţnosti zbiranja informacij o njihovih potrebah.
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2.3 Interdisciplinarna narava e-poslovanja
Iz modela e-poslovanje razvidno, da e-poslovanje vključuje veliko sestavin – od
infrastrukture, organizacij in udeleţencev, do ustrezne zakonodaje in standardov. Vsaka
sestavina ima svoje mesto in vlogo v sistemu e-poslovanja, zato je e-poslovanje treba
obravnavati z različnih vidikov.
Uvedba e-poslovanja spreminja naravo dela v podjetjih, čemur se mora prilagoditi organizacija
poslovanja in izvajanje posameznih poslovnih funkcij. Kot opazimo, se spreminja narava dela
in tudi način razmišljanja. E-poslovanje je torej zelo široko področje, ki posega tako v
domene različnih ţe obstoječih znanosti kot poraja nove vede.
E-poslovanje je novo področje, ki šele razvija svoje teoretične in znanstvene temelje.
Ne glede na to pa je povsem jasno, da temelji na nekaj disciplinah. Najpomembnejše so
naslednje (Laudon in soavtorji, 1999, 13):


Marketing: Mnogo vprašanj in dilem tradicionalnega marketinga je pomembnih
tudi za e-poslovanje, npr. stroškovne koristi oglaševanja in oglaševalskih strategij.
Seveda pa obstajajo vprašanja, ki so značilna le za e-poslovanje, npr. on-line trţne
strategije.



Nakup in prodaja – trgovanje: Najbolj znano področje uporabe e-poslovanja, ki
v veliki meri spreminja in dopolnjuje običajne načine prodaje na drobno po eni
strani ter spreminja navade kupcev oz. potrošnikov po drugi strani.



Logistika in skladiščenje: Ključni področji poslovanja v pogojih e-poslovanja, ki
v veliki meri določata njegov uspeh oz. neuspeh in to ne le, ko gre za e-poslovanje
med podjetji in končnimi potrošniki, ampak tudi v medpodjetniškem e-poslovanju.



Finance: Finančni trgi in banke so zelo pomembni udeleţenci e-poslovanja. Finančni
dogovori so na primer del mnogih on-line transakcij. Ena izmed tem eposlovanja, ki sodi v ta okvir, je npr. uporaba interneta kot nadomestka za
borzo vrednostnih papirjev.



Ekonomika: E-poslovanje vpliva na gospodarstvo posamezne drţave in s tem tudi
na svetovno gospodarstvo - ekonomijo, zato je pri načrtovanju e-poslovanja
potrebno upoštevati spoznanja mikro in makroekonomske teorije.



Računovodstvo in revizija: Spremljanje elektronskih transakcij in nadzor nad njimi
zahteva nove prijeme v računovodstvu in reviziji.



Management: Sprememba poslovnih procesov zahteva spremembo upravljanja
in vodenja.



Vedenje potrošnikov in psihologija: Vedenje potrošnikov je ključno za uspeh B2C
oblike e-poslovanja (e-trgovina), prav tako pa tudi psihologija prodajalcev.



Poslovno pravo in etika: Pravna in etična vprašanja so izjemno pomembna za
e-poslovanje, še posebej na globalnem trgu. Številni zakoni in mnogo etičnih
vprašanj je med seboj prepletenih in povezanih (npr. avtorske pravice oz.
intelektualna lastnina, zasebnost itd.).



Računalništvo: Teme kot npr. programski jeziki, multimedija, omreţja sodijo na
področje računalništva ipd.



Poslovni informacijski sistemi: Oddelki poslovne informatike so odgovorni za uvedbo
e-poslovanja. Ta disciplina pokriva področje od sistemske analize do integracije
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sistema, poleg tega pa še načrtovanje, vrednotenje, uvajanje, varnost, vzdrţevanje.


Drugo: Še nekaj disciplin je vpletenih v e-poslovanje, vendar v manjši meri – npr.
jezikoslovje (prevodi v mednarodni trgovini), robotika in zaznavni sistemi,
operacijske raziskave, statistika idr. E-poslovanje zanima tudi inţenirje, zdravstvo,
zabavno industrijo, umetnost ipd.

2.4 Oblike e-poslovanja
V različna področja e-poslovanja se vključujejo različni udeleţenci:


posameznik; potrošniki ali drţavljani - *C< (angl. consumer; citizen),



podjetja, ustanove - *B< (angl. Business),



drţava oz. drţavna uprava - *A< (angl. Administration ).

V literaturi (Schneider in Perry 2000, 109; Turban in drugi 1999, 197;) se povezave
med različnimi udeleţenci e-poslovanja označujejo s kraticami, tako npr.:



B2B pomeni e-poslovanje podjetje-podjetje (angl. Business to Business) in
B2C e-poslovanje med potrošniki in podjetji (angl. Business to Consumer).

V praksi najpogosteje srečujemo e-poslovanje podjetje-podjetje (B2B) in podjetje potrošnik
(B2C). Pri e-poslovanju B2B podjetja med seboj nabavljajo/prodajajo blago, plačujejo idr.
Pogosto se takšen način e-poslovanja navezuje na obstoječe informacijske sisteme podjetij,
kar samo e-poslovanje naredi zahtevnejše in bolj zapleteno. Na strani podjetij lahko
srečujemo podjetja različnih dejavnosti – od proizvodnih in trgovskih do zavarovalnic in
bank.
B2C podjetje – potrošnik:
Značilno je za B2C, da lahko kot tehnološko spletno podporo, ki omogoča stranki
(obiskovalcu spletnih strani) neposredno naročanje, nakup, vzdrţevanje ipd. znotraj
spletnega okolja ponudnika. Vsa opravila so avtomatizirana s pomočjo programske
opreme, ki teče na streţniku. Izraz B2C ne pomeni le neposredne prodaje kupcem -to
dejavnost bolje opisuje izraz e-trgovina. Ponudnik svojim kupcem nudi 24 ur dnevno
različne usluge, ki jih le-ta potrebuje ne samo za nakup določenega artikla/storitve, pač pa
tudi za vzdrţevanje le-tega, pravilno uporabo, servisiranje ipd. Dejstvo je, da poslovni
subjekti, ki ţelijo razvoj in rast svojega poslovanja ne morejo zaobiti tega načina
poslovanja. Pričakovani donosi v prihodnosti kaţejo trend letnega podvojevanja prometa v
tem segmentu. B2C je poslovna filozofija podjetja in način poslovanja, ki podjetje in
njihove produkte/storitve čim bolj pribliţa njihovim kupcem.

Stran 19

B2B podjetje – podjetje:
Izraz pomeni internetno trgovanje med poslovnimi subjekti, gre za internetno podporo, ki
poslovnim partnerjem določenega podjetja omogoča enostavno elektronsko (spletno
poslovanje z njimi. Obsega pa tako dostop do vseh prodajnih artiklov/storitev ponudnika,
kakor tudi do tehničnih karakteristik, podatkov o zalogi, časih iz dobave, rabatnih
sistemov, ki veljajo le za tega kupca, naročanje, kupovanje, reklamiranje …
Med poglavitne prednosti sodijo predvsem niţji transakcijski in administrativni stroški,
hitrost opravljanja transakcij, avtomatizacija različnih poslovnih procesov, moţnost
hitrejšega prilagajanja spremembam na trţišču in dostopa do globalnega trga, nove trţne
priloţnosti se z uvedbo B2B poslovanja odpirajo podjetjem, učinkovitejše poprodajne
storitve. Z uporabo sodobnih tehnologij lahko podjetja tudi bolje optimizirajo zaloge,
spremljajo njihovo stanje, oblikujejo učinkovit sistem naročanja, sledijo izdelkom na
njihovi distribucijski poti itd.
Ko s podjetji poslujemo kot potrošniki, govorimo o e-poslovanju podjetje/potrošnik
(B2C). Potrošniki lahko le zbiramo informacije o izdelkih/storitvah ali pa izdelke/storitve
kupujemo. Kljub dilemam o varnosti plačevanja preko Interneta se število udeleţencev eposlovanja povečuje (RIS).
Znotraj forumov na spletnih straneh se lahko srečujemo potrošniki med seboj in si
izmenjujemo mnenja in izkušnje. V takšnemu primeru govorimo o C2C e-poslovanju ali e-poslovanju potrošnik-potrošnik. V to obliko e-poslovanja uvrščamo
tudi prodajo/nakup prek e-oglasov.
V zadnjih letih se na področje e-poslovanja vse pogosteje vključuje tudi drţava, ki se po
elektronski poti povezuje s podjetji (A2B – npr. razpisi, prijave na natečaj, izpolnjevanje raznih
obrazcev) ali s potrošniki (A2C – npr. zahtevki za izpise iz različnih evidenc, volilni
sistem). Primer vključitve slovenske drţave v e-poslovanje predstavljamo s sliko portala
slovenske drţavne uprave (slika 2).



Slika 2: Drţavni portal
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Vir: (http://e-gov.gov.si/e-uprava/index.html : 09.02. 2010)

Čeprav se potrošniki vse pogosteje odločamo za e-poslovanje (oblika B2C), pa je vrednost
nakupov, ki jih opravimo na takšen način, relativno majhna, zato je vrednost
medpodjetniškega e-poslovanja (B2B) veliko večja in se skokovito povečuje iz leta v
leto.
Načini izvajanja e-poslovanja
Kot smo videli, se v e-poslovanje vključujemo potrošniki/drţavljani, podjetja in drţava. Eposlovanje lahko poteka v vnaprej določenemu obsegu in z določenimi udeleţenci ali pa se
odvija na t.i. elektronskem trgu, kjer vsakodnevno vstopajo/izstopajo novi udeleţenci. Zato
v e-poslovanju razlikujemo dva osnovna načina e-poslovanja (povzeto po Turban 1999,
214), kjer se lahko izvajajo različne oblike e-poslovanja, predvsem pa najbolj razširjeni
obliki B2B in B2C:
Elektronski trg (ibidem) ali e-trg, ki fizično ne obstaja, predstavlja le mreţo povezav, po
katerih se izmenjujejo informacije, storitve in plačila. Gre torej za virtualni prostor, v
katerem se srečata kupec in prodajalec. Kupci in prodajalci posle lahko sklenejo tako
on-line kot off-line. Pri e-trgovanju lahko sodelujejo podjetja ali potrošniki (eposlovanje B2B ali B2C). E-trg po Toplišku (1996) predstavlja odprto eposlovanje, saj se število udeleţencev prosto spreminja in e-poslovanje je odprto za vse
udeleţence, enkratne in stalne.
Medorganizacijski IS (angl. Interorganizational Information System (IOS)) vključuje RIP
naročil, računov in plačil med dvema ali večimi podjetji. Takšen način izmenjave
podatkov se izvaja med podjetji, ki se o tem vnaprej dogovorijo (B2B). Toplišek (1996)
govori o t.i. zaprtem e-poslovanju, ki je omejeno na vnaprej znano število udeleţencev.
Nastanek med organizacijskih sistemov je povezan s prizadevanji za (povzeto po Turban
1999, 215):


zniţevanje stroškov rutinskih transakcij,



izboljševanje pretoka informacij in odpravljanje napak,



pospešitev transakcij kljub velikim prostorskim razdaljam,



zmanjšanje porabe papirja,



pribliţanje procesov trgovanja uporabnikom.

V praksi razlikujemo pet značilnih medorganizacijskih sistemov (ibidem):


računalniško izmenjavo podatkov (RIP),



elektronske finančne transakcije (angl. electronic funds transfer - EFT),



elektronske obrazce (angl. electronic forms),



integralno sporočanje (angl. integrated messaging),



skupno rabo baz podatkov (angl. shared databases).
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e-trg

Medorganizacijski sistemi

Povezave med udeleţenci so
vzpostavljene ob transakciji, ki je lahko
Številne povezave med udeleţenci so
enkratna.
določene vnaprej.
Dogovori med udeleţenci so vzpostavljeni le
v primerih, ko se bodo transakcije vršile
skozi daljše obdobje.
Transakcije potekajo preko javno
dostopnih omreţij s pomočjo ponudnika etrga (angl. Online Service Providers).

Transakcije lahko potekajo preko
zasebnih (omreţja z dodano
vrednostjo) ali javno dostopnih
omreţij.

E-poslovanje določajo prodajalci v
povezavi s ponudnikom e-trga.

Potek transakcij je vsem
udeleţencem znan vnaprej, saj je
sistem določen vnaprej.

Udeleţenci se prosto odločajo, katera
omreţja bodo uporabljali za e-poslovanje.

Z vnaprejšnjimi dogovori so
določena tudi omreţja, preko
katerih se opravlja e-poslovanje.

Tabela 1: Primerjava elektronskih trgov in medorganizacijskih sistemov
(Vir: Povzeto in prirejeno po Turban, 1999, 214)

2.5 Vrste e-poslovanja
Od začetnega finančnega poslovanja se je e-poslovanje razširilo še na mnoga druga
področja, tako se e-poslovanje kaţe skozi naslednje vrste (Toplišek 1998, 15-21):


elektronsko trgovanje,



elektronsko bančništvo,



elektronski finančni prenosi (npr. SWIFT mednarodni bančni standard za finančne
prenose),



elektronsko borzništvo,



storitve na zahtevo (npr. film na zahtevo),



informacijski avtomati – kioski,



elektronsko zaloţništvo,



elektronsko zavarovalništvo,



delo na daljavo,



e-poslovanje drţavnih in javnih sluţb.
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K navedenim storitvam dodajmo še nekatere zanimive oblike, ki jih navaja nemški Zakon o
storitvah na daljavo (povzeto po Toplišku 1998, 16):


ponudbe za informiranje (npr. vremenski in prometni podatki, podatki o okolju,
borzni podatki),



ponudbe za rabo Interneta in drugih omreţij,



ponudbe za rabo elektronskih iger.

Kot vidimo, je vrst e-poslovanja veliko. Dejstvo je, da z naštevanjem ne moremo zajeti
vseh, saj dnevno nastajajo nove kot npr. študij na daljavo oz. e-izobraţevanje.

3. PRAVNA UREDITEV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA4
Do leta 2000 v Sloveniji področje e-poslovanja ni bilo urejeno, kar bi lahko znatno oviralo
nadaljnji razvoj e-poslovanja v poslovnem svetu in javni upravi. Drţavni zbor Republike
Slovenije je junija 2000 sprejel Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (ZEPEP), nekatere določbe zakona pa je avgusta 2000 podrobneje opredelila še
Vlada Republike Slovenije z Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in
elektronsko podpisovanje. Zakon in uredba skupaj z drugimi predpisi sodobno urejata
področje elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa.
Gotovo je, da se z vzpostavitvijo e-poslovanja med različnimi subjekti spremeni način
ţivljenja. Tovrstnemu tempu in hitrosti je teţko slediti, prav tako pravna stroka steţka
dohaja tehnologijo in spretnost ter iznajdljivost posameznikov pri vstopanju v posle
elektronske narave, to je e-poslovanje.
Ovire pri vpeljevanju e-poslovanja
- Pri e-poslovanju pravo trči ob številne ovire. Kot prvo se zastavlja vprašanje
dokazljivosti e-oblike. V pravnem svetu je dokazna vrednost posla temeljnega pomena za
veljavno sklenjen pravni posel. Postavlja se vprašanje, ali je posel, ki je sklenjen po
elektronski poti in v e-obliki zapisan veljaven in ali nosi dokazno vrednost.
- Določeni posli (pravni posli z nepremičninami) zahtevajo posebno predpisano obliko.
Kako je z obliko tovrstnih poslov in ali jih je sploh mogoče skleniti v e-obliki. Ob tem
se odpirajo nove moţnosti delovanja notarjev (e-storitve), ki bi omogočali sklenitev
tovrstnih poslov.
- Za številne dokumente je predpisano, da morajo biti arhivirani za določeno dobo. Kako
je mogoče shranjevati dokumente v e-obliki in kako bo npr. čez 50 let? Ali se bodo
uporabljale podobne tehnologije? Kako je s shranjevanjem in posodabljanjem
arhivov?
- Pogoj za veljavno sklenjen pravni posel je lastnoročni podpis ali ţig pravne osebe. Ali se
lahko posameznik ob sklenitvi pravnega posla podpiše tudi elektronsko? Kakšni so
pogoji in ali je veljaven tovrsten podpis? Ali je enakovreden lastnoročnemu
podpisu?

4

Povzeto po avtorju Benjamin Lesjaku: Pravna ureditev e-poslovanja
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Kaj ureja ZEPEP?
V zakonu so uvodoma definirani splošni pojmi, ki se na novo uveljavljajo v slovenski
zakonodaji. Tako zakonodajalec opredeljuje tudi, kaj je elektronsko sporočilo, podpis, varen
elektronski podpis, overitelj ... Zakon opredeljuje način in postopek elektronskega sporočanja,
navaja moţnosti podatkov v e-obliki. Velik del je namenjen elektronskemu podpisu in
podpisovanju, ki opredeljuje vlogo potrdil in naloge, odgovornost in nadzor overiteljev.
V zadnjem delu so navedene kazenske določbe.
Kot vsi zakoni, je ZEPEP osnovan po določenih načelih, ki so uveljavljena tudi pri
podobnih zakonih drugih drţav.


Načelo nediskriminacije elektronske oblike

Zakon zagotavlja elektronski obliki in elektronskemu podpisu enake moţnosti kot
dosedanji v papirnati obliki. Elektronski podpis, ki ustreza enakim varnostnim
zahtevam kot lastnoročni podpis, je s slednjim izenačen. Načelo nediskriminacije prepoveduje
sodnim in drugim organom, da bi zavrnili veljavnost oziroma dokazno vrednost zgolj zaradi
elektronske oblike.
Načelo je posebej izvedeno v dveh členih ZEPEP, ki ostaneta v veljavi tudi v t.i. zaprtih
sistemih: v 4. členu glede podatkov v elektronski obliki in 14. členu glede elektronskih
podpisov. Podatkom v elektronski obliki se tako ne sme odreči veljavnosti ali dokazne
vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki. Elektronskemu podpisu pa se ne sme
odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike, ali ker ne
temelji na kvalificiranem potrdilu ali potrdilu akreditiranega overitelja, ali ker ni
oblikovan s sredstvom za varno elektronsko podpisovanje.


Načelo odprtosti oziroma tehnološke nevtralnosti

Ker je pričakovati, da se bo razvilo veliko število različnih sredstev za preverjanje pristnosti
in celovitosti podatkov, mora biti zakon dovolj širok oziroma tehnično nevtralen, da bo
širokemu spektru »elektronskih podpisov« zagotavljal ustrezne pravne učinke. Čeprav
trenutno tako v svetu kot tudi v Sloveniji prevladujejo tehnološke rešitve, ki temeljijo na
uporabi digitalnih podpisov oziroma kriptografski tehnologiji javnega in zasebnega
ključa, je zakon dovolj splošen in tehnološko nevtralen, da bodo njegova pravila uporabna
tudi za druga sredstva, ki bi se lahko uporabila pri preverjanju pristnosti.


Načelo pogodbene svobode strank

Načelo pogodbene svobode strank pomeni, da določbe, ki urejajo elektronsko poslovanje,
niso prisilne narave. Zakon ob uporabi tega načela pogodbenim strankam dovoljuje
drugačne rešitve od tistih, ki jih predvidevajo določbe zakona. Enako načelo najdemo tudi
v naši obligacijski zakonodaji. Načelno tako lahko pogodbene stranke urejajo svoja
medsebojna razmerja svobodno in neodvisno. Ker pa pogosto ne uredijo vseh
podrobnosti svojih razmerij, določa zakon dopolnilno ureditev (dispozitivne določbe).
Stranke pa lahko vedno razmerje uredijo drugače in tako izključijo zakonsko ureditev.
Pogodbena svoboda strank pa seveda ni popolna. Zakon namreč včasih prisilno (kogentno)
določa določene prvine razmerja pogodbenih strank. Kogentnost posamezne določbe je
razvidna iz načina izraţanja zakonodajalca. Pri takšnih določbah zasledimo jasen namen
zakonodajalca, da zaradi varovanja javnega interesa ali posebnega varstva ene pogodbene
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stranke omeji pogodbeno svobodo strank.
Zato je pomembno pravilno razumevanje namena zakonodajalca in tako narave posamezne
določbe. Če določba vsebuje besedno zvezo *če ni dogovorjeno drugače<, je povsem
jasno dispozitivne narave in pogodbeni stranki jo s svojim dogovorom lahko izključita.
Prisilna (kogentna) določba pa je izraţena z močnejšimi izrazi, kot so *stranka
mora<, *prepovedano je< in podobno. Če z jezikovno analizo določbe ne moremo
ugotoviti njene narave, moramo pretehtati namen zakonodajalca. Če lahko ugotovimo, da
je namen določbe varovati splošni interes ali eno od pogodbenih strank zaradi njenega
(navadno podrejenega) poloţaja, je narava določbe kogentna, v nasprotnem primeru pa
dispozitivna.


Načelo dvojnega pristopa

Zakon ureja pravna vprašanja s pomočjo dvojnega pristopa. Namen zakona je spodbuditi
široko ponudbo storitev elektronskega poslovanja oziroma s tem povezanih storitev
overjanja. Zakon ne ţeli na noben način ovirati hitrega tehnološkega razvoja, zato dopušča
uporabo raznovrstnih ter različno zanesljivih tehnologij in postopkov ter za delovanje
overiteljev ne predvideva posebnega predhodnega dovoljenja, temveč le obvestilo
inšpekcijskemu organu o začetku poslovanja.
Na trţišču lahko zato svoje storitve ponujajo različni overitelji, ki ne zagotavljajo vsi
enake stopnje varnosti. To omogoča uporabniku (potrošniku), da sam izbere stopnjo
varnosti, ki jo potrebuje za različna področja svojega poslovanja (višjo za finančne
transakcije, niţjo za prijateljsko dopisovanje). Vse overitelje in njihovo ponudbo storitev
nadzoruje pristojni inšpektorat. Hkrati s tem obveznim nadzorom pa zakon predvideva tudi
prostovoljni nadzor – akreditacijo. Akreditacijska shema temelji na splošnih zahtevah do
overiteljev, ki se jim ti podredijo prostovoljno. Njihov cilj bo višja stopnja varnosti. Te
sheme ponujajo overiteljem primeren okvir za nadaljnji razvoj do stopnje zaupanja,
varnosti in kvalitete, ki jo zahteva trg.


Načelo varstva osebnih podatkov

ZEPEP sledi veljavni slovenski in evropski zakonodaji glede visokega standarda varovanja
osebnih podatkov, saj so ti ravno pri elektronskem poslovanju še bolj izpostavljeni
morebitnim zlorabam. Zakon zato restriktivno predpisuje zbiranje in posredovanje osebnih
podatkov, potrebnih za delovanje overiteljev. Varstvo zasebnosti omogoča tudi določba, da
je mogoče elektronsko poslovati z uporabo psevdonima.


Načelo varstva potrošnikov

Potrošnik je v sodobnem svetu vse bolj izpostavljen različnim tehnološkim rešitvam,
ki jih sam ne more nadzorovati, saj ne poseduje ustreznega tehnološkega znanja.
Zato je urejanje njegovih pravic in s tem povezanih obveznosti ponudnikov storitev tudi
v elektronskem poslovanju zelo pomembno. Zakon sledi načelu varstva potrošnika in
predpisuje overiteljem različne obveznosti, med katerimi je potrebno posebej izpostaviti
tudi obveznost glede seznanjanja uporabnika s pravnimi in tehničnimi vidiki ter
posledicami elektronskega poslovanja.
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Načelo mednarodnega priznavanja

Medsebojno mednarodno priznavanje elektronskega poslovanja oziroma, oţje,
elektronskih podpisov in potrdil, je pomembno zaradi same narave elektronskega
poslovanja, ki med seboj povezuje ljudi, ne glede na njihovo krajevno oddaljenost.
Zakon zato omogoča enostavno medsebojno priznavanje elektronskih podpisov znotraj
Evropske unije ter širše priznavanje ob pogojih vzajemnosti oziroma podobnosti
tovrstne zakonodaje.
Veljavnost ZEPEP
Po načelu pogodbene svobode strank lahko stranke znotraj zaprtih sistemov med
znanim številom pogodbenih strank same določijo način e-poslovanja. Iz
zapisane določbe izhaja, da se lahko stranke med seboj domenijo povsem drugače,
kot to predvideva zakon. V tem primeru veljata samo 4. in 14. člen, ki predpisujeta
prepoved diskriminacije elektronske oblike in elektronskega podpisa in nalagata
dolţnosti drţavnim organom pri izvajanju dokaznih postopkov.
Da je kak informacijski sistem zaprt, mora izpolnjevati dva pogoja. Bistvene
lastnosti uporabe informacijskega sistema morajo biti sklenjene vnaprej s pogodbami,
za katere v zakonu ni opredeljena posebna oblika. Pogodbe morajo biti sklenjene
med znanim številom pogodbenih strank. In takem primeru lahko stranke svoje odnose
uredijo z lastnimi pravili. Enako določbo ima Obligacijski zakonik, ki določa, da
lahko osebe uredijo svoja razmerja pri ustvarjanju, pošiljanju, prejemanju,
shranjevanju ali drugi obdelavi elektronskih sporočil drugače, kot je določeno v tem
zakonu, če iz posamezne določbe tega zakona ali iz njenega smisla ne izhaja kaj drugega.
Na tovrsten način je urejeno predvsem elektronsko poslovanje e-bank.
O e-sporočilu govorimo takrat, ko je niz podatkov poslanih ali sprejetih na elektronski
način, kar vključuje predvsem elektronsko izmenjavo podatkov ali elektronsko pošto. Pri
sporočanju se srečujemo z različnimi subjekti.
Pošiljatelj e-sporočila je oseba, ki je sama poslala elektronsko sporočilo ali pa je bilo
sporočilo poslano v njenem imenu in z njeno voljo, posrednik se ne šteje za pošiljatelja.
Naslovnik je tista oseba, kateri je e-sporočilo namenjeno. Prejemnik je oseba, ki je esporočilo prejela. Zakon loči naslovnika in prejemnika, ker se v elektronskem svetu
dogaja, da naslovnik bodisi zaradi napačnega naslova ali zaradi napake v sistemu in
sporočila ne prejme. Pošiljatelj je tudi tisti, ki povzroči, da se sporočilo pošlje z
njegovega informacijskega sistema, ki je tako sprogramiran in deluje samodejno, prav
tako, če je naslovnik za potrditev izvora sporočila uporabil med prejemnikom in
pošiljateljem v ta namen dogovorjeno tehnologijo in postopek. Če pošiljatelj pravočasno
obvesti naslovnika, da sporočilo ni njegovo, se ne šteje za pošiljatelja, prav tako ne, če je
prejemnik moral ali bi lahko vedel, da sporočilo ni pošiljateljevo (glede na dogovorjeno
tehnologijo). Posrednik pa je tista oseba, ki za pošiljatelja pošlje določeno sporočilo in je
pooblaščen s strani pošiljatelja.
Prejemnik je dolţan vsako sporočilo obravnavati kot posamično, razen v primeru
podvojenih sporočil, kar se v e-poslovanju in samodejnih sistemih za pošiljanje dogaja.
Zakon je zato predvidel moţnost podvajanja sporočil in izključil zlorabo večkrat prejetega
enakega sporočila. Stranke se lahko izognejo podvajanju s številčenjem sporočil ali naročil
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ali z dogovorom o potrditvi sprejema.
Če se stranke odločijo, da mora prejemnik potrditi prejem sporočila, se šteje, da je
pošiljatelj poslal sporočilo šele takrat, ko je prejel prejemnikovo potrdilo o sprejemu
sporočila.
Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da je sporočilo odposlano takrat, ko vstopi v
informacijski sistem, ki je izven nadzora pošiljatelja. Za čas prejema pa se šteje tisti čas,
ko sporočilo vstopi v prejemnikov informacijski sistem. Za kraj poslanega sporočila se šteje
sedeţ pošiljatelja, za kraj prejema pa sedeţ prejemnika sporočila, razen če ni drugače
dogovorjeno.
Hramba podatkov v e-obliki
Zakon določa, da je moţno podatke, ki morajo biti hranjeni zaradi kakšnih drugih predpisov
(računovodski, davčni, finančni ... podatki), hraniti tudi v e-obliki.
Tovrstna hramba mora izpolnjevati štiri pogoje:


podatki morajo biti dosegljivi in uporabni za kasnejšo rabo,



biti morajo v verodostojni obliki,



pošiljatelja, prejemnika je mogoče razbrati,



uporabljena mora biti tehnologija, ki onemogoča spremembo ali izbris
podatkov.

Omenjeno ne velja za podatke, za katere se zahtevajo stroţji ali posebni pogoji hrambe.
Enakost elektronske in pisne oblike
Številne zakonske določbe pri nas in v svetu vsebujejo zahtevo o določeni obliki, v kateri je
potrebno skleniti pravni posel, zavarovati dokaze glede pravnega posla ali posredovati
določene pravno ali poslovno pomembne podatke. Če je namen oblike varstvo veljavnosti
pravnega posla, je posledica nepravilne oblike lahko ničnost takšnega pravnega posla ali
pa zgolj izpodbojnost, če posel ni sklenjen v pravi obliki.
Čeprav so zakonske določbe glede oblike lahko tudi zahtevnejše, večinoma prevladujejo
zahteve glede pisne oblike, kar ureja tudi ZEPEP. Druge zahtevnejše vrste oblike (npr. ob
sodelovanju notarja, prič in podobno) so po ZEPEP za enkrat v elektronskem poslovanju
prepovedane ter zanje ne veljajo določbe ZEPEP.
Dokumenta v elektronski obliki enostavno ne moremo imeti za enakovrednega dokumentu
na papirju, ker vse vrste elektronske oblike ne morejo zagotoviti vseh lastnosti, ki jih ima
zapis podatkov na papir. Zatorej ZEPEP izenačuje elektronsko obliko s pisno obliko samo
v primeru, če sta izpolnjena dva pogoja. Tako morajo biti podatki v elektronski obliki
dosegljivi tudi po poteku daljšega obdobja od njihovega zapisa. Sama zahteva po
dosegljivosti vsebuje tudi varovanje podatkov pred izgubo z zagotavljanjem ustreznega
števila varnostnih kopij in drugih varnostnih mehanizmov, s katerimi se prepreči
izguba podatkov zaradi pomanjkljivega delovanja tehnologije. Kot drugi pogoj pa zakon
zahteva, da so podatki v elektronski obliki primerni za kasnejšo uporabo. To pomeni, da
morajo biti podatki shranjeni na takšen način, da bodo uporabni tudi po preteku
določenega obdobja, v katerem se lahko bistveno spremenijo tehnične značilnosti strojne
in programske opreme. Pogoj je izpolnjen tudi ob uporabi takšnih postopkov
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shranjevanja, ki se sproti prilagajajo tehnološkemu napredku in zagotavljajo prenos
podatkov v elektronski obliki z ene na drugo tehnologijo. Oba opisana pogoja za enakost
elektronske in pisne oblike morata biti izpolnjena kumulativno.
Ker ZEPEP elektronsko obliko zgolj izenačuje s pisno obliko in ne vsebuje nobenih
dodatnih določb glede oblike, tudi v elektronskem svetu veljajo enaka pravila kot pri
klasični pisni obliki. V pisni obliki morajo biti tako izraţeni bistveni elementi, ki so
potrebni za obstoj pravnega posla in ni neogibno potrebno, da je vse dogovorjeno v
pisni obliki. Prav tako ni vedno potrebno, da sta v pisni volji izraţeni izjavi obeh
strank, temveč je to potrebno presojati za vsako vrsto pravnega posla posebej po
pravilih obligacijskega prava.
Izjeme
Po zakonu so izvzete določene oblike pravnih poslov, ki jih ni mogoče skleniti v
elektronski obliki. To so pravni posli, ki morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa in
oporočni posli. V tem primeru je zakonodajalec izvzel določene pravne posle zaradi
resnosti tovrstnih poslov. Z razvojem in informatizacijo notarskih pisarn lahko
pričakujemo spremembe tudi na tem področju.

Izvirnik in kopija
V primeru e-oblike besedila teţko govorimo o izvirniku ali kopiji. Pri tradicionalnih oblikah
je izvirnik zlahka ugotovljiv, česar pri e-obliki ni mogoče ugotoviti, zato v elektronskem svetu
ni izvirnikov ali kopij, temveč so vse kopije izvirniki.
Elektronski podpis
Zakon ureja elektronski podpis in delovanje overiteljev, v celoti sledi evropskim in
svetovnim usmeritvam in upošteva načelo dvojnosti elektronski podpis, potrdilo in
overitelj.
Za elektronski podpis štejemo niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali
logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in
identifikaciji podpisnika. Elektronski podpis se oblikuje s pomočjo sredstva za elektronsko
podpisovanje (programska in strojna oprema) in podatkov za elektronsko podpisovanje
(npr. zasebni šifrirni ključ) ter preverja s sredstvom in podatki za preverjanje
elektronskega podpisa.
Stranke, ki elektronsko sklepajo posle, se običajno poznajo, zato je nujna vključitev
tretje osebe, ki zagotavlja, da je podpisnik resnično podpisnik in ne kdo drug. Tovrstno
storitev opravlja overitelj, ki je fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge
storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi. Potrdilo pa je tisto potrdilo v
elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno
osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto. Za opravljanje dejavnosti overitelj
ne potrebuje posebnega dovoljenja, le prijaviti mora dejavnost pri ustreznem ministrstvu.
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Varen elektronski podpis in kvalificirano potrdilo
Varen elektronski podpis mora izpolnjevati naslednje zahteve, biti mora povezan
izključno s podpisnikom, iz njega mora biti mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika,
ustvarjen mora biti s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod
podpisnikovim nadzorom, povezan mora biti s podatki, na katere se nanaša, tako da je
opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. Kvalificirano
potrdilo pa je tisto, ki izpolnjuje posebne stroţje zahteve in ga lahko izda le overitelj, ki
deluje v skladu s posebnimi zahtevami iz zakona.
Izenačitev elektronskega podpisa z lastnoročnim je mogoča le tako, da se elektronsko
podpišemo z varnim elektronskim potrdilom, ki je overjeno s kvalificiranim potrdilom.
Tisti podatki, ki so povezani s tovrstnim podpisom, imajo enako veljavnost in dokazno
vrednost, kot bi bili podpisani z lastnoročnim podpisom.

3.1 Elektronsko podpisovanje in kako varno poslovati
Ko poslujemo s pomočjo interneta nam tehnologija in programsko okolje ne morejo
zagotavljati povsem varnega poslovanja. Ţe pri sami korespondenci preko e-pošte z
neznancem ne moremo z gotovostjo trditi, da gre za točno določeno osebo. Zapleti se
pojavijo, ko moramo preko interneta opraviti določeno transakcijo ali plačati račun,
poslovati z našo banko, skleniti pravni posel.
Za uspešno varno elektronsko poslovanje moramo zadostiti petim zahtevam:


s pomočjo avtentikacije z gotovostjo trdimo, da je oseba resnično tista, za katero se
izdaja,



s celovitostjo zagotovimo, da je dokument med prenosom ostal v
nespremenjeni obliki in povsem takšen, kot je bil poslan,



nezatajljivost omogoča, da pošiljatelj in prejemnik ne moreta zanikati pošiljanja
ali prejema in sta prepričana drug o drugem,



z zasebnostjo preprečujemo vpogled tretji in katerikoli osebi v naše podatke,



z nadzorom nad dostopom omogočimo vpogled samo določenim osebam.

3.2 Šifriranje5
S šifriranjem zagotovimo dvema zahtevama varnega poslovanja. Z zagotavljanjem zasebnosti
preprečimo vpogled tretjim ali katerimkoli osebam v dokumente, besedila ter podatke, ki
si jih izmenjujemo v elektronski obliki. Uporablja se predvsem za zavarovanje tistih
podatkov, ki so tajnega ali drţavnega pomena ali za potrebe obrambe drţave itd. Z
nadzorom nad dostopom pa zagotavljamo, da ima vpogled v dokument, besedilo ali podatke
samo določena oseba.
Šifriranje poteka s pomočjo ključev, ki predstavljajo zelo ogromne in zelo teţko
ugotovljive številke (od tod 64 ali 128-bitno kodiranje). Za splošno vsakdanjo uporabo
je najbolj razširjeno asimetrično šifriranje, za katero se uporablja par ključev.
5

Povzeto po: Makarovič (2001)
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Zasebni ključ, ki ga poseduje posameznik in ga ima shranjenega na določenem mediju
npr. disketi, trdem disku, v porastu pa je uporaba pametnih kartic, na katerih je zapisan
zasebni ključ in se ugotavlja s pomočjo posebnega čitalca. Na ta način je trenutno
zagotovljena največja varnost pred zlorabo tovrstnega zasebnega ključa. Javni ključ pa
ţe s samim imenom nakazuje, da je dostopen vsakomur in je običajno zapisan v imeniku
javnih ključev pri overitelju. In samo s kombinacijo zasebnega in javnega ključa je
mogoče določeno vsebino, ki je šifrirana dešifrirati.
Najpogosteje se uporabljajo tri vrste šifriranja, pri čemer se največkrat uporablja
asimetrična metoda.

Simetrično šifriranje

Slika 3: Postopek simetričnega šifriranja

Pri simetričnem šifriranju Vinko z lastnim ključem šifrira besedilo. Besedilo pošlje Tini,
hkrati pa mora ključ, s katerim je šifriral besedilo poslati Tini na nek varen način. Tina
nato s tem dobljenim ključem dešifrira besedilo.
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Asimetrično šifriranje

Slika 4: Postopek asimetričnega šifriranja
Pri asimetričnem šifriranju se uporablja par ključev – javni in zasebni ključ. Vinko šifrira
besedilo s Tininim javnim ključem iz imenika ključev, ki je dostopen vsakomur. Tako
šifrirano besedilo je mogoče dešifrirati samo z drugim delom para ključev, to je z zasebnim
ključem. Prejeto šifrirano besedilo Tina dešifrira s svojim zasebnim ključem.
Hibridno šifriranje

Slika 5: Postopek hibridnega šifriranja
Hibridno šifriranje je kombinacija obeh ţe navedenih metod šifriranja, pri katerem Vinko
šifrira besedilo s simetričnim ključem za enkratno uporabo. Ta simetrični enkratni ključ
šifrira s Tininim javnim ključem in ga takšnega pošlje Tini. Tina s svojim zasebnim
ključem dešifrira ključ za enkratno uporabo in z njim dešifrira besedilo.
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Digitalni podpis
Z digitalnim podpisom pri elektronskem poslovanju zagotovimo avtentikacijo, pri čemer je
pošiljateljev podpis nujno povezan s poslano datoteko oz. sporočilom. Ko govorimo o
celovitosti pri digitalnem podpisovanju, zagotavljamo, da se vsebina datoteke, ki je bila
podpisana, od podpisa naprej ne spreminja. Podpisa ni mogoče zanikati – ker določeni
overitelj stoji za potrdilom in zagotavlja, da je podpisnik dejansko določena oseba, ki je
dokument podpisala. Tako doseţemo nezatajljivost. Pri tem se uporablja metoda
asimetričnega šifriranja s parom ključev (zasebnim in javnim) pri overitelju.

Postopek digitalnega podpisovanja poteka v dveh delih. Prvi del je sestavljen iz
zgoščevanja vsebine, drugi pa iz samega podpisovanja.

Slika 6: Postopek digitalnega podpisovanja
Na besedilu, ki ga digitalno podpisujemo, opravimo zgostitveno funkcijo, da pridobimo
neko zgoščeno vsebino (vrednost), ki ponazarja prvotno besedilo in iz katerega je mogoče
po obratnem postopku dobiti prvotno besedilo. To zgostitveno vsebino šifriramo z
zasebnim ključem, da dobimo šifrirano zgoščeno vsebino. Ko potem pošljemo
podpisani dokument, pošljemo prvotno besedilo, ki ga podpisujemo, in šifrirano
zgoščeno vsebino, pri našemu overitelju pa se nahaja naš javni ključ za dešifriranje
zgoščene vsebine. Besedilo, šifrirana zgoščena vsebina in javni ključ za overjanje
podpisa predstavljajo našo digitalno podpisano besedilo.
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Slika 7: Postopek preverjanja digitalnega podpisa

Prejemnik mora ob prejemu digitalno podpisanega besedila z digitalnim podpisom
preveriti, ali je podpis pravilen. Prejemnik prejme besedilo in z besedilo šifrirano zgoščeno
vsebino. Najprej z javnim pošiljateljevim ključem dešifrira zgoščeno vsebino besedila.
Tako dobi pošiljateljevo zgoščeno vsebino. Ob tem pa na besedilu, ki ga je prejel opravi
zgostitveno funkcijo, da dobi zgoščeno vsebino besedila, ki ga je prejel. Nato primerja
obe zgoščeni vsebini, torej tisto, ki jo je naredil pošiljatelj, in tisto, ki jo je iz
pošiljateljevega besedila napravil sam. Če sta zgoščeni vsebini enaki, je besedilo, ki ga je
pošiljatelj digitalno podpisal, pravilno, in podpis je uspešno digitalno overjen.
Poudariti je treba, da se ob današnji tehnologiji tovrstni postopki opravijo zelo hitro
znotraj programov, ki omogočajo tovrstno podpisovanje6 in dejansko podpisovanja kot
uporabniki sploh ne opazimo.

3.3 Priložnosti elektronskega poslovanja
Elektronsko poslovanje ponuja gospodarstvu veliko poslovnih priloţnosti. Te niso neposredne, saj
podjetja s samo uporabo elektronskega poslovanja še ne ustvarjajo dobička.
Podjetja lahko z elektronskim poslovanjem z manjšim kapitalskim vloţkom laţje prodrejo na
nove trge in s tem doseţejo večje število potencialnih kupcev. Podjetja se ne srečujejo več z
ovirami pri vstopu na nove trge. S potencialnimi kupci imajo lahko bolj interaktivne odnose in
lahko tako bolje zadovoljijo njihove potrebe ter si zagotovijo njihovo lojalnost. O svojih kupcih
zberejo tudi več podatkov in se lahko odločajo za agresivnejše trţenje. Elektronsko poslovanje
prav tako preoblikuje tudi oskrbovalno/preskrbovalno verigo ter s tem skrajša čas, v katerem je
6

Npr. pri poslovanju s spletno poslovalnico banke, ko si s pomočjo Microsoft Internet Explorerja ali
Netscape Navigatorja z banko izmenjujemo datotek, ki so digitalno podpisane in jih program samodejno
overja.
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lahko izdelek na voljo kupcu in tudi stroške, ki so povezani s tem. Prav tako elektronsko
poslovanje omogoča poslovanje z manj napakami in poenostavlja procese v podjetjih, kar
omogoča večjo kvaliteto proizvodov in storitev ter tudi niţjo prodajno ceno.
Elektronsko poslovanje prinaša priloţnosti tudi za posameznika, potrošnika kot subjekta v
elektronskem poslovanju, saj ima ţe na samem začetku nakupovalnega procesa moţnost,
da na enostaven in časovno ne zamuden način izvede primerjavo cen in ostalih lastnosti
proizvoda, nakupuje v skupini ali celo uporabili obratne avkcije. Preko interneta lahko naroči
izdelek po, ki ga dobi v realnem času (diferenciacija, personalizacija). Lahek vstop na ta
»virtualni« trg povečuje konkurenco in nekateri avtorji te lastnosti elektronskega
poslovanja celo primerjajo s popolno konkurenco, saj ima potrošnik na voljo popolne
informacije (Turban, King, 2002, str. 58).
Osnovni pogoj za pričetek e-poslovanja v podjetju je postavitev interne infrastrukture ter
nakup potrebne tehnologije. Za uspešno e-poslovanje je dobro, da je podjetje tudi znotraj
organizirano po internetni tehnologiji. Nekatera podjetja gredo tudi korak dlje in
investirajo v programsko opremo za streţnik, ki omogoča povezavo med kupcem in
internim informacijskim sistemom podjetja. Kupcu omogoča iskanje, naročanje in on-line
plačevanje ţelenega blaga, podjetju pa je omogočena interna obdelava zbranih podatkov,
spremljanje naročil, pregled zalog, verifikacija plačil, odprema blaga, itd. Investicija v
takšno opremo je kar precejšen finančni zalogaj, vendar so analitiki izračunali da je
povrnitev naloţbe premo sorazmerna z velikostjo podjetja – večje kot je podjetje, hitreje se
naloţba povrne.
Uvajanje e-poslovanja, katerega smisel je v izboljšavi poslovnih procesov v podjetjih bi
lahko razdelili na štiri stopnje. Osnovne izkušnje si po navadi podjetja pridobijo najprej s
komuniciranjem prek interneta z uporabo e-pošte in s postavitvijo spletnih strani. V
naslednjem koraku se s povezavo intraneta in interneta poveţejo z "zunanjim svetom".
Sledi medsebojno povezovanje z drugimi podjetji in s strankami, s čimer začnejo
spreminjati svoj uveljavljeni, tradicionalni način poslovanja. Prave učinke e-poslovanja
prinese šele zadnji korak, ko je potrebno seči globje v podjetje in spremeniti oziroma
prilagoditi poslovne procese.
Po podatkih ameriškega urada za e-poslovanje (www.ecommerce.gov) omogočajo
eksponentno rast elektronskega poslovanja med podjetji predvsem niţji transakcijski
stroški, zmanjšanje inventarja, krajši časi obračanja zalog, krajše dobavne poti,
učinkovitejše poprodajne storitve, moţnost globalnega poslovanja ter nove trţne
priloţnosti. E-poslovanje med podjetji le-tem prinaša predvsem ogromne prihranke na
stroških in času ter učinkovitejše in kvalitetnejše poslovanje. Tako imata npr. zaradi krajših
dobavnih poti največjo korist zabavna industrija ter zaloţniška dejavnost (film, video,
glasba, programska oprema, časopisi, revije,ipd.), saj lahko njihovi izdelki mnogo hitreje
pridejo do končnega kupca ker se razpošiljajo po elektronski poti. Poleg tega ogromno
prihranijo na transportnih stroških, saj jih pri elektronskem načinu prenosa blaga praktično
ni. Elektronsko poslovanje ponuja tudi moţnost za razvoj popolnoma novih izdelkov ter
storitev, hkrati pa globalna omreţja omogočajo vsem podjetjem, predvsem pa manjšim in
srednjim, globalizacijo njihovega poslovanja, kar pomeni da lahko na enak način kakor
poslujejo s ˝podjetjem v sosednji ulici˝, poslujejo s podjetjem na drugem koncu sveta.
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Prednosti elektronskega poslovanja
Elektronsko poslovanje prinaša prednosti vsem sodelujočim, tako organizacijam kot tudi
potrošnikom in celotni druţbi. Prednosti za organizacije so (Kovačič et al., 2004, str. 269-272):
> niţji stroški nakupa; neposredno elektronsko povezovanje organizacijam v procesu
nakupa zniţuje zlasti stroške na področju samega izvajanja procesa ter izdelave in pošiljanja
dokumentov;
> zmanjšanje obsega zalog; organizacije, ki so neposredno poslovno in tehnološko povezane v
proizvodni verigi, se lahko izognejo dvojnemu skladiščenju tako, da kot izhodno iz
proizvodnje oziroma vhodno v naslednjo fazo proizvodnje uporabljajo skupno skladišče;
> skrajševanje poslovnega cikla; elektronsko poslovanje v primeru povezovanja organizacij
z njenimi pomembnimi dobavitelji in kupci omogoča bistveno hitrejše pošiljanje in
sprejemanje naročil, računov ter ostalih dokumentov;
> razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanje z odjemalci; organizacije, ki
prek interneta omogočijo svojim odjemalcem podroben opis svoje ponudbe in neposreden
vpogled v stanje oziroma status njihovih naročil, lahko razbremenijo svojo prodajno sluţbo ter
dvignejo raven zaupanja in zadovoljstva odjemalcev;
> zniţanje stroškov prodaje in trţenja ter ustvarjanje novih trţnih priloţnosti; ob skoraj
nespremenjenih stroških prodaje lahko z uporabo interneta drastično povečamo obseg
prodaje. Internet odpira tudi moţnosti neposrednega naročanja ter odpira niz novih
priloţnosti časovno neomejene prodaje in novih trgov.
Prednosti za potrošnike so:
> prisotnost 24 ur; elektronsko poslovanje omogoča opravljanje transakcij 24 ur na dan, vse
dni v letu, lokacijsko neomejeno;
> več proizvodov in storitev; na razpolago je več moţnih ponudnikov, tako da je ponudba
enakih izdelkov po različnih cenah in pogojih večja. Na razpolago so tudi podobni,
nadomestni proizvodi;
> cenejši proizvodi in storitve; s hitro in poceni primerjavo lahko potrošnik izbere najugodnejše
pogoje nakupa: cena, plačilni pogoji, dobavni roki, servisne in poprodajne usluge;
> takojšnja dobava; za digitalizirane izdelke (glasba, igre, programska oprema, filmi,
informacije, časopisi, strokovni članki ...) ima potrošnik lahko takojšnjo dobavo po
internetu;
> dostopnost do informacij; detajlne informacije v multimedijski obliki so takoj na razpolago;
> udeleţba na draţbah; odpirajo se moţnosti sodelovanja na draţbah, kjer se lahko kupuje ceneje;
> elektronske skupnosti; potrošniki pogosto formirajo forume in interesne skupnosti, kjer
izmenjujejo informacije;
> prilagojenost; moţna je prilagojenost vsakemu potrošniku posebej glede na njegova
prejšnja naročila in trenutne ţelje.
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Prednosti za druţbo so:
> tv - delo; vse več ljudi potrebna opravila naredi doma in se s tem izogne stroškom
prevoza in izgube časa zaradi odhoda na delo;
> višji ţivljenjski standard; nekateri izdelki so cenejši, s tem so dostopnejši širšim, manj
premoţnim mnoţicam;
> poslovne priloţnosti za vse; zaradi globalizacije lahko revnejši trgi hitreje in ceneje
ponudijo svoje izdelke bogatejšim trgom ter s tem hitreje realizirajo svoje poslovne
priloţnosti;
> razpoloţljivost javnih storitev; javne storitve, kot so izobraţevanje, zdravstvena skrb,
opravila z drţavnimi organi so lahko hitrejše in cenejše.
Po podatkih ameriškega urada za e-poslovanje ([URL:http://www. ecommerce. gov]) so
prednosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje za podjetja, predvsem niţji transakcijski
stroški, zmanjšanje inventarja, krajši časi obračanja zalog, krajše dobavne poti, učinkovitejše
poprodajne storitve, moţnost globalnega poslovanja ter nove trţne priloţnosti. To je potrdila tudi
raziskava o e-poslovanju slovenskih malih podjetij na internetu ([URL:http://ecom.fov.unimb.si/ECOMFrames.nsf/pages/EPOSRezultati]).
Kot najpomembnejše prednosti elektronskega poslovanja je 90 odstotkov podjetij označilo: hitrost
transakcije, boljše upravljanje s podatki, odpravo časovnih in krajevnih omejitev in dostop do
globalnega trga. Sledijo naslednje prednosti: povečanje ravni storitev za kupca, dostop do
konkurenčnega trga, zmanjšanje stroškov in moţnost, da se celotni posel izvede elektronsko.
Skoraj 70 odstotkov podjetij meni, da so pomembne priloţnosti elektronskega poslovanja tudi bolj
učinkoviti in tesnejši odnosi s poslovnimi partnerji in boljše razumevanje zahtev kupcev.

3.4 EKONOMSKI VPLIVI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Elektronsko poslovanje prinaša drugačne ekonomske vplive kot klasično poslovanje. Proizvodna
funkcija (slika 8) prikazuje, da lahko podjetje ob istem obsegu proizvodnje (Q), zniţa stroške
dela z investicijo v informacijsko tehnologijo. Pri tradicionalnem poslovanju zmanjšamo
transakcijske stroške s povečanjem obsega poslovanja, kar nam pri elektronskem poslovanju
uspe tudi pri manjšem obsegu poslovanja. Administrativni stroški pri tradicionalnem poslovanju
naraščajo z rastjo podjetja, elektronsko poslovanje pa nam omogoča rast poslov, ne da bi se
značilno povečali administrativni stroški (Turban, King, 2002, str. 22-25).
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Slika 8: Ekonomski vplivi elektronskega poslovanja
(Vir: Turban, King, 2002, str. 24).
3.4.1 Zagotavljanje boljših tržnih informacij
Ekonomisti opisujejo učinkovitost trga kot popolno konkurenco, ki ne dovoljuje preseţkov
ponudbe ali povpraševanja. V realnosti večina trgov ne uspe tako učinkovito primerjati ponudbe
s povpraševanjem, tako da imajo prodajalci preseţek zalog, kupci pa ne dobijo ţelenih izdelkov
ali storitev. Razlogov za nepopoln trg je več. Istočasno sodelovanje vseh prodajalcev in
kupcev je lahko omejeno z geografskimi razdaljami. Drugi razlog je lahko pomanjkanje
informacij in s tem oteţeno koordiniranje trga. Še en razlog za nepopoln trg so visoki
transakcijski stroški (Chen, 2001, str. 147-151).
Elektronsko poslovanje ponuja cenejše in stroškovno učinkovitejše opravljanje poslov, hkrati
pa skrbi za mehanizme, ki stremijo k popolnim trţnim mehanizmom, ker ni geografskih ali
časovnih omejitev. Elektronski trgi ponujajo nove priloţnosti trgovanja s proizvodi, ki jih
klasičen trg ne dopušča. Ena od ključnih prednosti interneta je dostopnost do mnoţice
informacij, kar omogoča ustvarjanje novih trgov, ki prej niso bili dostopni. Trge, na katerih
prodajalec ne prepozna potencialnih kupcev za svoj proizvod, Chen (2001, str. 152) imenuje
»zgrešeni trgi«.
3.4.2 Nižji proizvodni in distribucijski stroški
Z uvedbo elektronskega poslovanja se lahko bistveno zmanjšajo proizvodni in distribucijski
stroški. Proizvodni stroški se zmanjšajo zaradi zniţanja cen informacijske in komunikacijske
tehnologije, kar omogoči podjetjem vpeljavo novejše in hkrati cenejše tehnologije, zato se tudi
stroški zniţajo (Perše, 1999, str. 19-24). Proizvodni stroški se lahko zmanjšajo z bolj učinkovitim
upravljanjem zalog, z avtomatizacijo pisarniških opravil in učinkovitejšo izrabo delovnih
sredstev.
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Distribucijski stroški se lahko zmanjšajo v procesu nabavne in distribucijske verige z efektivnejšim
transportom blaga. Stroški distribucije so niţji zlasti pri proizvodih, ki jih je moč prenašati po
omreţju (programska oprema, finančne storitve), sicer pa velja pravilo, da za daljši obstoj
elektronskega poslovanja na nekem oddaljenem terenu potrebujemo lokalno skladišče, saj bi bili
sicer stroški pošiljanja previsoki (Sjoo, 2000, str. 21). Zniţanje distribucijskih stroškov je še
posebej pomembno v mednarodnem trgovanju, kjer lahko posamezne proizvode »preneseš«
preko svetovnega spleta, ne da bi povzročil dodatnih stroškov transporta, kar predstavlja
prednost za mala in srednje velika podjetja (OECD, 2005).
3.4.3 Nižji transakcijski stroški
Niţji transakcijski stroški so posledica izločanja posrednikov iz procesa menjave.
Rezultat se lahko vidi v niţjih cenah za kupce in višjih profitnih marţah za prodajalce (Radoš,
2002).
Izpostavljanje klasičnih posrednikov iz procesa menjave je pripeljalo do procesa, ko so začeli
nastajati popolnoma novi trţni subjekti. Pojavlja se nov tip posrednikov, ki prevzemajo vlogo
informacijskih posrednikov (informediaries). Pomembno vlogo igrajo posredniki informacij, ki
ponujajo kupcem informacije, s pomočjo katerih lahko primerjajo cene in ponudbe izdelkov, ter jim
svetujejo pri nakupu. Vedno več je tudi ponudnikov spletnih draţb za nakup in prodajo
izdelkov ([URL:http://www. e-drazba.com]).
Chen (2001, str. 153-161) je identificiral šest vrst transakcijskih stroškov, ki se zmanjšajo z
uporabo elektronskega poslovanja:
> stroški iskanja; kupci in prodajalci se lahko najdejo na skupnem odprtem trgu;
> stroški informiranja; kupec ima dostop do informacij o proizvodu in storitvah prodajalca
ter osnovno informacijo o ceni, pribitkih in kvaliteti. Prodajalec ima dostop do informacij o
zakonodaji, finančnih in drugih informacijah o kupcih;
> stroški trgovanja; kupci in prodajalci določajo pogoje prodaje ali servisa s pomočjo
sestankov, telefonskih pogovorov, dopisov, faksov, elektronske pošte, izmenjevanje
tehničnih podatkov, brošur itd;
> stroški odločitve; kupci lahko primerjajo prodajne pogoje med enim in drugim prodajalcem, ki
jim nudi laţjo presojo v skladu z interno politiko nabave. Prodajalci presojajo, komu in
kam prodajati;
> stroški vodenja; kupci in prodajalci lahko usklajujejo pogoje prodaje ter rešujejo nejasnosti v
zvezi s pričakovanji kupljenih dobrin ter različnimi pogoji, kot so zamude, nepopolna
dostava ali plačila;
> stroški terjatev; kupci in prodajalci usklajujejo neizpolnjene pogoje, kar vsebuje
stroške dogovarjanja, kazni in pravdanja za poravnavo spora glede transakcije.
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3.4.4 Možnost prilagajanja cen
Ekonomisti ločijo za določanja cen tri metode, ki temeljijo na skupinah uporabnikov. Prva skupina
uporabnikov so npr. študenti in upokojenci in pri njih se določijo cene s popusti. Druga metoda
prilagajanja cen temelji na uporabnikovi prostovoljni izbiri. Prodajalci se velikokrat zanašajo kar na
kupce, ki se sami razvrstijo. Če ima kupec optimalno izbiro proizvodov, jih bo razvrstil po nekih
lastnostih in višini cene v skladu z njegovimi vrednostnimi merili. Tretja metoda, popolno
razlikovanje cen, temelji na filozofiji, da za vsakega kupca individualno postavimo ceno, glede na
to, koliko je pripravljen plačati (Chen, 2001, str. 161-164).
Internetne trgovine, kjer je moţna takojšnja povratna informacija in moţnost sledenja nakupov, so
vzpodbudile veliko prodajalcev, da uporabljajo metodo določanja individualnih cen s pogajanji
za ceno in draţbami. Obstajajo draţbe, na katerih stranke določijo ceno, po kateri so
pripravljene kupiti proizvod, prodajalci pa se potegujejo za stranke. Drugi prisegajo na star
način pogajanja za ceno med prodajalcem in kupcem.
3.4.5 Možno tvorjenje »virtualnih skupnosti«
Veliko novih e-poslov se je razvilo okoli tako imenovanih »virtualnih skupnosti« ali skupin
posameznikov, ki so se osredotočili na posamezno oglasno desko ali internetno stran. Večina
teh skupnosti zdruţujejo posebni interesi (Chen, 2001, str. 164-1 66).
Na začetku so bile te skupnosti večji del nekomercialne, danes najdemo tudi mnogo komercialnih.
Takšna virtualna skupnost lahko predstavlja začetno dostopno točko za podjetja, ki bi ţelela
trgovati na specifičnih trgih. Velikokrat vplivajo tudi na oblikovanje mnenja o nekem
proizvodu ali storitvi, v smislu priporočila skupnosti, ko se kupec odloča o nakupu.

3.5 Omejitve elektronskega poslovanja v malih podjetjih
Poleg naštetih prednosti so seveda tudi omejitve elektronskega poslovanja, ki ne dovoljujejo
popolnega razcveta elektronskega poslovanja. Te omejitve lahko razdelimo na omejitve
tehnološke in ne tehnološke narave (Turban, King, 2002, str. 20).
Tehnološke omejitve so v pomanjkanju univerzalnih standardov za kvaliteto, zanesljivost in
varnost, telekomunikacije niso enakomerno razvite po vsem svetu in zato je tudi premajhna
dostopnost do interneta.
Glavno omejitev elektronskega poslovanja predstavlja človek zaradi prilagoditve na nov način
ţivljenja, dela, nakupovanja, skratka zaradi premajhnega zaupanja v nove tehnologije. Velikokrat
je omejitev v sami naravi proizvoda ali storitve, ki ni primeren za prodajo preko interneta.
Velikokrat so oviralni faktorji tudi drţave, ki nimajo urejene pravne regulative elektronskega
poslovanja. Podjetja ne smejo zanemariti nevarnosti, kot so prevare, problemi varnosti podatkov in
nadzora nad opravljenimi transakcijami.
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Raziskava o e-poslovanju iz leta 1999 je pokazala, da so v malih podjetjih najbolj zaskrbljeni
za varnost finančnih podatkov (94%) in zasebnost transakcij (93%). Več kot 80 odstotkov
podjetij meni, da je eden izmed dejavnikov, ki bi lahko omejil nadaljnji razvoj e-poslovanja, tudi
pomanjkanje zaupanja kupcev do elektronskih transakcij ([U RL:http://ecom .fov.unimb.si/ECOMFrames.nsf/pages/EPOS-Rezultati]).

4. RAZVITOST IN UPORABA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Ţivimo v zgodovinskem obdobju tehnoloških sprememb, ki prinaša razvoj in širitev uporabe
informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Ta proces je različen in hitrejši od
česarkoli, kar smo poznali do sedaj. V zadnjih nekaj letih smo priča uspešni implementaciji
in ekspanziji elektronskega poslovanja. Zadovoljni so vsi vpleteni v ta proces, tako
organizacije kot posamezniki.
Po podatkih ameriškega urada za e-poslovanje ([URL:http://www.ecommerce.com]) omogočajo
eksponentno rast elektronskega poslovanja predvsem prednosti tega načina poslovanja.

4.1 PREDHODNE RAZISKAVE VREDNOTENJA ELEKTRONSKEGA
POSLOVANJA
O vrednotenju e-poslovanja lahko zasledimo večje število raziskav. Kot je v nadaljevanju
prikazano, se za vrednotenje e-poslovanja uporabljajo metode utemeljevanja investicij, kot je
npr. metoda neto sedanje vrednosti, analiza stroškov in koristi, izračunavanje donosnosti
investicij ipd. Postavlja se vprašanje, ali so takšne metode primerne za vrednotenje ekonomskih
učinkov projektov e-poslovanja v malih podjetjih. Podjetja namreč zelo teţko ugotovijo, v
kakšni meri so spremenjeni prihodki, povezani s spletno stranjo. Naslednji problem je povezan s
hitro spreminjajočimi se spremenljivkami, ki zaradi same narave e-poslovanja onemogočajo
preverjanje različnih finančnih modelov (Greengard, 2000).
Center za raziskave e-poslovanja na Univerzi v Teksasu je leta 2000 izvedel med ameriškimi
podjetji anketo o vplivu uporabe e-poslovanja na nekatera merila finančnega uspeha (na
primer na zasluţek, dobiček, donosnost investicij ipd.). Na anketo se je odzvalo 25% od 4.500
podjetij (Barau et al., 2001, str. 35). V raziskavi so ugotovili vpliv uvedbe e-poslovanja na
nekatere pokazatelje finančne uspešnosti, ki so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 2).
Glavni izsledek raziskave je, da je imelo vpeljevanje e-poslovanja večji vpliv na merila
finančnega uspeha pri manjših podjetjih kot pri večjih, saj je vpliv e-poslovanja pri
manjših podjetjih moč zaznati veliko prej.
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Tabela 2: Sprememba kazalnikov finančne uspešnosti poslovanja (v %)
Kazalniki
finančne Povprečni prihodek podjetij na leto
uspešnosti poslovanja
manj kot $1 mio
vsaj $10 mio
Prihodek/zaposlenega
46,9
Dobiček
39,6
Donosnost kapitala
47,6
Donosnost investicij
50,2
Vir: Barau et al., 2001, str. 38

13,2
11,8
10,3
20,9

Brookingsov inštitut je v sodelovanju z Momentum Research Group v letu 2008 proučeval vpliv
e-poslovanja na zasluţek in stroške podjetij. Njihova raziskava je bila izpeljana na
reprezentativnem vzorcu 2.065 podjetij iz ZDA in 634 podjetij iz Francije, Nemčije, in Velike
Britanije iz Dun & Bradstreet baze podatkov. Le okoli 20% sodelujočih podjetij nima
nobene finančne koristi od investicij v e-poslovanje. Druga podjetja so zaznala
ugodne finančne učinke uvajanja e-poslovanja kot povečevanje zasluţka ali kot
zniţevanje stroškov.
Največji ekonomski učinki so opazni pri podjetjih, ki so uvedla bolj celovite spletne rešitve.
Veliko manjši so učinki v skupini podjetij, ki so uvedle spletne rešitve, ki ne podpirajo niti
odnosov s potrošniki. Res pa je, da je slednja skupina podjetij za enkrat še največja, kar
nakazuje na to, da se v svetu še vedno veliko podjetij odloča, da bodo na spletu predstavili le
podjetje. Kljub temu je moč zaslediti trend naraščanja uvajanja celovitih spletnih rešitev.

4.2 NOVE METODE VREDNOTENJA PROJEKTOV ELEKTRONSKEGA
POSLOVANJA
Zaradi prej omenjenih pomanjkljivosti tradicionalnega vrednotenja projektov eposlovanja nove metode upoštevajo tudi vidike, povezane z naravo e-poslovanja.
a) Portfolio metoda
Bent (2000) predlaga zelo enostavno metodo vrednotenja projektov e-poslovanja, imenovano
portfolio, ki jo ponazarja matrika štirih kvadratov (2 X 2). V tako poenostavljeno matriko
razvrščamo različne projekte e-poslovanja glede na pričakovano manjšo ali večjo korist, ki jo
predstavlja ena os in niţje ali višje pričakovane stroške in manjše ali večje teţave, ki jih
ponazarja druga os. Razvrščanje projektov po kvadratih matrike, to so stroški in teţave proti
koristim, predstavi projekte na zelo enostaven in pregleden način .
b) Metoda konkurenčnega primerjanja »benchmarking«
Podjetje Hackett Benchmarking terja pri proučevanju podjetij, da zberejo iz poslovnih enot in
njihovih IT oddelkov ustrezne podatke o delovanju in stroških, povezano z njihovimi ključnimi
računalniškimi rešitvami, kot so npr. izdatki za opremo, rešitve, omreţje in osebje ter
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podrobnosti o tem, kako se npr. upravljajo pogodbe z dobavitelji. Potem vse zbrane
podatke obdelajo s pomočjo ustrezne rešitve t.i. benchmarking (konkurenčno primerjanje) in
baze podatkov, v kateri so podobni podatki za okoli 1.600 podjetij. Končno poročilo, ki je na
voljo v nekaj mesecih, razvrsti podjetje z vidika (projektov) e-poslovanja glede na
njihove tekmece ([U RL: http://www.valuebasedmanagement. net/organizations_hackett.htm l].
c) »Loyalty Value Added« metodologija
Z metodo >Loyalty Value Added", ki jo je razvilo podjetje eLoyalty, ponudnik programske
opreme, ocenjujemo in merimo prihodke projektov e-poslovanja z metriko, usmerjeno na
potrošnika-kupca. Tako npr. merimo prihodek na kupca, stroške pridobivanja in ohranjanja
kupcev. Ta metoda je zagotavljala najboljše ravnovesje med analizo neto sedanje vrednosti in
analizo skupnih stroškov za iskanje najboljše kombinacije vrednosti potrošnikov in
zmanjševanja stroškov (Young, 2001).

4.3 RAZVITOST IN UPORABA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V
SVETU
Po podatkih Zdruţenih narodov (E-Commerce and Development Report 2009) je imelo konec
leta 2008 dostop do interneta pribliţno 676 milijonov ljudi po vsem svetu, kar predstavlja 11,8%
celotne svetovne populacije. V primerjavi z letom 2007, ko je imelo dostop do interneta 623
milijonov ljudi, je to kar za 7,8 % več. Največjo rast, 50 %, beleţijo v drţavah v razvoju,
predvsem na Kitajskem, Republiki Koreji, Indiji, Braziliji in Mehiki.
Podatki o elektronskem poslovanju kaţejo, da uporaba elektronskega poslovanja ne raste tako
hitro kot uporaba interneta. Graf 1 prikazuje obseg elektronskega poslovanja po delih sveta .

Graf 1: Vrednost elektronske poslovanja po svetu v letu 2008
Vir: Forrester Research, 2009
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4.3.1 Razvitost in uporaba elektronskega poslovanja v ZDA
The Census Bureau of the US Department of Commerce je v poročilu leta 2009 podal stanje in
trende elektronskega poslovanja v Zdruţenih drţavah Amerike (Digital Economy, 2008):
> Elektronsko poslovanje med podjetji (B2B), ki predstavlja skoraj 93% vsega elektronskega
poslovanja, je obsegalo v letu 2002 16,28% celotnega medpodjetniškega poslovanja.
> Pri elektronskem poslovanju s končnimi potrošniki (B2C) je prodaja v prvi polovici leta
2008 znašala 1,9 % celotne maloprodaje, kar je dvakrat več kot v letu 2007.
> V letu 2007 je v proizvodni dejavnosti predstavljalo e-poslovanje 19,6% celotnega poslovanja.
Največji del poslovanja poteka v transportni dejavnosti (48% celotnega poslovanja), 44%
v ţivilski industriji in 24 % v tekstilni industriji.
> E-prodaja je med letoma 2007 in 2008 zrasla za 12%, medtem ko je bila celotna prodaja večja le
za 1,5%. 27% deleţ v rasti e-poslovanja predstavlja elektronika.
> V letu 2008 je e-poslovanje obsegalo 11,7% celotne veleprodaje v ZDA, kar je 1,1% več
v primerjavi z letom 2007. 86% celotne e-veleprodaje temelji še na RIP-u. V poročilu je
navedeno, da je rast e-veleprodaje med letom 2007 in 2008 večji kot rast celotne prodaje.
> V določenih storitvenih sektorjih so prihodki od e-poslovanja znatno večji kot v proizvodnji
in veleprodaji. V storitvenem sektorju odstopajo potovalni aranţmaji in rezervacije ter
letalski prevozniki, kjer naredijo 24% vseh prihodkov z e-poslovanjem.

4.3.2 Razvitost in uporaba elektronskega poslovanja na Japonskem
The International Benchmarking Study 2008, ki jo izvaja UK Department of Trade and
Industry, poroča, da je deleţ elektronske prodaje v letu 2007 zrastel sorazmerno s celotno
prodajo, od 22% na 26%. V poročilu je poudarjeno med organizacijsko poslovanje, ki ima na
Japonskem dolgo tradicijo. Poročajo, da se elektronsko poslovanje znotraj dobavnih verig ne
osredotočajo na zmanjšanje stroškov, kot se to zgodi v Evropi in Zdruţenih drţavah Amerike
(International Benchmarking Study, 2008).

4.3.3 Razvitost in uporaba elektronskega poslovanja v Avstraliji
V poročilu avstralskega statističnega urada »Newsletters InNovation and Technology Statistics
Update« za leto 2008 (Australian Bureau of Statistics, 2008) je podano stanje pripravljenosti in
uporabe elektronskega poslovanja:
> 83% vseh podjetij je opremljeno z računalniki,
> 71% podjetij ima dostop do interneta,
> 23% podjetij ima svojo spletno stran,
> 19% podjetij se posluţuje on-line prodaje,
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> 39% podjetij naroča on-line,
> ocenjujejo, da znašajo celotni prihodki od internetnega elektronskega poslovanja avstralskih
podjetij 24,3 milijard A$, kar je v primerjavi z letom 2007 za 5,1 milijard več.

4.3.4 Razvitost in uporaba elektronskega poslovanja v Kanadi
Statistics Canada v svojem poročilu za leto 2008 »Survey of Electronic Commerce and
Technology« navaja rast elektronskega poslovanja v zadnjih štirih letih, vendar internetna prodaja
še vedno ne presega 1 % celotnega prihodka iz poslovanja za zasebne posle. Le 7% podjetij v
privatnem sektorju je uporabljalo internetno prodajo, največji deleţ je v veleprodaji. Internetno
nakupovanje je v letu 2008 uporabljalo 37% podjetij, kar je za 32% več kot v letu 2007.

4.3.5 Razvitost in uporaba elektronskega poslovanja v EU
Na Lizbonski evropski konferenci leta 2000 je bil zastavljen nov strateški plan, ki predvideva
da bo Evropska unija v desetih letih postala najbolj konkurenčno in dinamično poslovno okolje
na svetu. Lizbonska strategija poudarja predvsem znanje in racionalizacijo procesov. Vse to je
opredeljeno v akcijskem načrtu eEurope 2002, nastalem junija 2000. Leta 2001 so ta načrt
dopolnili tudi z iniciativo »prehod v digitalno«, s katero naj bi predvsem olajšali vstop malim in
srednje velikim podjetjem v elektronsko poslovanje. Leta 2002 so sprejeli nov akcijski načrt
eEurope 2005 za pomoč pri implementaciji Lizbonske strategije.
Za laţje spremljanje razvoja elektronskega poslovanja v Evropski uniji je Eurostat v sodelovanju z
OECD izvedel raziskavo z naslovom E-commerce and the Internet in European businesses, ki je
zajela podatke o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije in elektronskega poslovanja
med podjetji Evropske unije v letih 2005-2009. Od leta 2001 dalje opravlja analize o razvoju
in vplivih e-poslovanja v Evropski uniji The e-Business W@tch in jih vsako leto objavlja v The
European e-Business Report. Raziskave zajemajo 3 faze e-poslovanja: pripravljenost,
aktivnosti in vplivi, kot je prikazano na spodnji sliki (slika 9 ).
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Slika 9: Okvir raziskav o e-poslovanju

Vir: E-business w@tch, 2009, str.14

4.3.5.1 Pripravljenost na elektronsko poslovanje
Podjetja v EU so dokaj dobro pripravljena na e-poslovanje, saj je bila opremljenost podjetij z
računalniki v letu 2008 kar 89 % in kar 95 % vseh zaposlenih je uporabljalo računalnike. Leta
2007 je bila opremljenost podjetij z računalniki samo za 1% manjša, v primerjavi z letom poprej
pa 8 % manjša. Dostop do interneta ima nekoliko manj podjetij, v letu 2007 ga je imelo 76 %
vseh anketiranih podjetij.
Vidne razlike obstajajo med dejavnostmi. Najboljšo opremljenost z računalniki, 99 %, imajo v
elektroniki in IKT storitvah, najslabšo pa v tekstilni industriji (74 %). Pri podatkih o dostopu
podjetij do interneta je razmerje med dejavnostmi sorazmerno, kar prikazuje spodnji graf 2.
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Graf 2: Uporaba računalnikov in dostop do interneta (% podjetij) po dejavnostih
Vir: E-business w@tch, 2009
Razlike v velikostni strukturi podjetij so zelo majhne, razen mikro podjetij, ki zaostajajo
tako v uporabi računalnikov kakor tudi pri uporabi interneta (Graf 2).
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Graf 3: Uporaba računalnikov / dostop do interneta (% podjetij) glede na velikost podjetja

Vir: E-business w@tch, 2009
Značilne so tudi razlike med drţavami Evropske unije. V Nemčiji, Italiji in Estoniji uporablja
računalnike kar 93% vseh anketiranih podjetij, najmanj, 77%, pa na Poljskem. Sorazmerni
deleţ podjetij ima tudi dostop do interneta (Graf 4).
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Graf 4: Uporaba računalnikov / dostop do interneta (% podjetij) po drţavah (UE-5)

Vir: E-business w@tch, 2009

4.3.5.2 Elektronsko nakupovanje
31% vseh anketiranih podjetij (E-business w@tch, 2009) je v letu 2008 uporabljalo elektronsko
nakupovanje, le 18% podjetij pa je naredilo za več kot 5% nakupov. Na med organizacijskem trgu je
kupovalo le 7% podjetij.
Med sektorji je uporaba e-nakupovanja z leti rasla različno. Kot lahko razberemo iz grafa 4, se
nahajata turizem in maloprodaja v zgodnejši fazah rasti kot IKT storitve in elektronika.
Elektronsko nakupovanje igra pomembno vlogo v dejavnosti IKT storitve, kjer 75% vseh podjetij
uporablja e-nakupovanje in več kot polovica podjetij naredi za več kot 5% vseh nakupov,
kot je prikazano na grafu 5. Znotraj med organizacijskega e-poslovanja naredijo največ
nakupov v dejavnosti IKT storitve, elektronika in turizem.
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Graf 5: Uporaba e-nakupovanja po dejavnostih

Vir: E-business w@tch, 2009
Znotraj velikostne strukture podjetij ni velikih odstopanj. Pri e-nakupih velika podjetja nakupujejo
za 26% več kot mikro podjetja, medtem ko največ nakupov nad 5% naredijo mala podjetja
(26%), kot je vidno v grafu 6. Med organizacijsko nakupovanje so največ uporabljala velika
podjetja (14%), najmanj pa mikro podjetja (6%).
Graf 6: Uporaba e-nakupovanja glede na velikost podjetij

Vir: E-business w@tch, 2009
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Graf 7: Uporaba e-nakupovanja po drţavah

Vir: E-business w@tch, 2009

4.3.5.3 Elektronska prodaja
V spodnjem grafu vidimo, da ima večina podjetij svojo spletno stran, z izjemo mikro podjetij.
Okoli 80% srednje velikih in 90% velikih podjetij je prisotnih na internetu. Več kot 5% e-prodaje
doseţe 10% malih in velikih podjetij, medtem ko ta prag dosega le 5 % mikro podjetij.
Graf 8: Uporaba e-prodaje glede na velikost podjetja

Vir: E-business w@tch, 2009
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Pri IKT storitvah, poslovnih storitvah in turizmu je spletna stran pomemben komunikacijski
vmesnik s stranko. Turizem je med vsemi dejavnostmi pri sprejemanju on-line naročil in tudi po
obsegu e-prodaje, kar je razvidno iz grafa 9, na prvem mestu. Največ on-line plačil
sprejmejo v IKT dejavnosti.
Graf 9: Uporaba e-prodaje po dejavnostih

Vir: E-business w@tch, 2009

Eurostat je v poročilu Internet usage by individuals and enterprise 2008 (Eurostat, 2009) naredil
raziskavo med 25 članicami EU in ugotovil, da 45% podjetij pridobiva informacije od drţave v
elektronski obliki, 3% manj si pomaga s pridobivanjem elektronskih obrazcev, 29% pa tudi
izpolnjuje obrazce on-line.
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4.4 RAZVITOST IN UPORABA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA ZA
MALA PODJETJA V SLOVENIJI
Raziskave o elektronskem poslovanju in uporabi interneta med slovenskimi malimi podjetji ţe
od leta 1996 izvaja Center za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za druţbene vede
v okviru Univerze v Ljubljani, in sicer pod imenom RIS (Raba interneta v Sloveniji).
Po podatkih SURS raziskave uporaba IKT 2008, je spletni nakup (kadarkoli) ţe opravilo
22 % oseb v starosti 10–74 let, kar kaţe na tradicionalno nizek deleţ. V prvem četrtletju
2008 je prek spleta naročilo ali kupilo blago 11 % oseb, kar je 2 odstotni točki več kot v
enakem obdobju lani.

Graf 10: Spletni nakupi v Sloveniji od leta 2006-2008
Najpogosteje se prek spleta kupuje oblačila in športno opremo, različne dobrine za
gospodinjstvo, potovanja ali počitniške nastanitve (letalske karte, rezervacije), knjige,
revije, časopise, elektronsko učno gradivo ter računalniško strojno opremo, še ugotavlja
SURS.
Deleţ e-nakupovalcev je sicer med Slovenci tradicionalno nizek. Leta 2007 je znašal 16 %
med uporabniki spleta v starosti od 15 do 65 let. SURSovi podatki za uporabnike spleta
med 10 in 74 leti kaţejo, da se jih je lani e-nakupovanja udeleţilo 21 %.
Eden od razlogov je predvsem nezaupanje v varnost denarne transakcije, ostali razlogi so
predstavljeni v RIS poročilu. Ena oseba od osmih v EU27 se izogiba e-nakupovanju zaradi
varnostnih razlogov, ugotavlja Eurostat.
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Povprečje e-nakupovanja v EU27 je leta 2007 znašalo 30 %. Največji deleţ so zabeleţili
na Danskem (55 %), v Veliki Britaniji (53 %) ter v Nemčiji (52 %). Najmanjši deleţ je bil
izmerjen v Bolgariji in Romuniji (3 %), ter Litvi (6 %).

Graf 11: E- nakupovanje v letu 2007 med 16 in 74 letom

Nezaupanje v varnost nakupa je sicer glavna ovira za razcvet e-nakupovanja. Leta 2006 se
v EU 27 okoli 12 % posameznikov, v starosti 16 do 74 let, v zadnjih 12 mesecih ni
odločilo za nakup izdelka ali storitve prek spleta, saj na njem niso hoteli objaviti svojih
bančnih podatkov. Tovrstne zasebno - varnostne skrbi so bile najbolj pogosto vzrok za nenakup preko interneta v Španiji (27 %), na Finskem (26 %) in na Cipru (20 %), medtem ko
je povprečje EU 27 znašalo 12 %. V Sloveniji smo zabeleţili 19 % deleţ posameznikov, ki
se za nakup prek spleta niso odločili zaradi varnostnih razlogov.
V času pričakovanja večjega upada kupne moči svetovnega in slovenskega prebivalstva, so
vprašanja stanja in gibanj v potrošnji za ponudnike produktov in storitev bistvenega
pomena. Po začetni zmerni rasti in začetkih pojavljanja e-nakupovanja v Sloveniji od leta
1999 do 2004 smo bili v letih od 2004 do 2008 priča precej intenzivnejši rasti po povprečni
letni stopnji za 20 % (to je denimo več kot v Avstriji, medtem ko Danska beleţi podobne
stopnje rasti oz. višje). Podoben trend razvoja e-nakupovanja, ki postaja vse pomembnejši
del končne potrošnje, pa je pogojen z nadaljnjim intenzivnim in inovativnim razvojem
področja (povečevanje ponudbe, fleksibilnosti, ustrezni marketinški prijemi, osveščanje
potrošnikov, ipd.) kot tudi z razvojem področja informacijske druţbe nasploh.
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Graf 12: Gibanje deleţa aktivnih uporabnikov interneta, ki so v preteklem letu opravili vsaj en
spletni nakup, skupaj in glede na kraj nakupa

(Vir: RIS raziskave 1999-2008)

Spodbuden za slovensko e-potrošnjo je premik od spletnega nakupovanja v tujini k
nakupom na slovenskih spletnih straneh, vendar pa longitudinalni podatki projekta RIS
kaţejo, da bo zmanjševanje tako relativnih kot tudi časovnih zaostankov za razvitejšimi
drţavami na področju e-nakupovanja dolgotrajno in v veliki meri odvisno od inovativnih
pristopov spletnih trgovin.
Ključni poudarek v strategijah ponudnikov mora v naslednjih letih temeljiti na spodbudah
k prehajanju od »klasičnega« k »online« nakupovanju v večji meri in na več področjih
skupin proizvodov in storitev. Internet je v preteklem letu (posredno ali neposredno)
vplival na potrošnjo več kot polovice (53 %) aktivnih uporabnikov interneta, v absolutnem
smislu pa je v preteklem letu preko interneta nakupovalo ţe 350.000 potrošnikov v
Sloveniji. Glede na povečano cenovno občutljivost potrošnikov v času recesije pa morajo
ponudniki oblikovati specifične razvojne strategije, ki temeljijo na kakovostnih podatkih o
njihovih potrošnikih.
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5. POMEN
PODJETJA

ELEKTRONSKEGA

POSLOVANJA

ZA

MALA

Za mala podjetja se njihova fleksibilnost kaţe v laţjem in hitrejšem prilagajanju novim
tehnologijam, ker imajo manj birokracije in hierarhije. Elektronsko poslovanje ponuja malim
podjetjem nove priloţnosti, ko pridobijo nove stranke in dobavitelje na trgih, ki jih s klasičnim
poslovanjem niso uspeli doseči.

5.1
PREDNOSTI
IN
POMANKLJIVOSTI
POSLOVANJA V MALIH PODJETJIH

ELEKTRONSKEGA

V Sloveniji se po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih druţbah
(Uradni list RS, št. 45/2001) iz leta 2001 (ta ureja pravice in obveznosti gospodarskih subjektov)
podjetja delijo na mala, srednja in velika podjetja po naslednjih kriterijih (52. člen ZGD-F,
2001):
> povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu,
> čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu in
>vrednost aktive ob koncu poslovnega leta.
Razdelitev podjetij glede na število zaposlenih poteka v Sloveniji po pribliţno enakih kriterijih kot
v EU. Večje razlike v kriterijih obstajajo pri določitvi velikosti prihodkov od prodaje in vrednosti
aktive podjetij.
Mala in srednje velika podjetja ( MSP podjetja) so v vseh razvitih gospodarstvih zelo
pomemben dejavnik razvoja drţave. Njihova vloga in pomen sta vidna predvsem pri
zaposlovanju, v deleţu bruto druţbenega proizvoda, opremljenosti z različnimi sredstvi,
predvsem pa je pomembna vloga malih podjetij kot spodbujevalcev inovativnosti in
tehnološkega napredka.
Evropska unija priznava MSP kot potencialno najbolj dinamičen del gospodarstva. MSP
igrajo glavno vlogo pri generiranju gospodarske rasti v EU. Obenem zagotavljajo tudi
večno novih delovnih mest. V EU je gospodarski in socialni pomen MSP zelo velik, saj so v letu
2009 MSP predstavljala kar 99,7% vseh podjetij EU in so zaposlovala 66,2% vseh
zaposlenih v poslovnem sektorju (European Commission, 2009b).
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Obstajata dve nasprotni mnenji glede elektronskega poslovanja v malih podjetjih. Zagovorniki
prvega mnenja vidijo prednosti malih podjetij pri elektronskem poslovanju in pri tem
navajajo številne zgodbe o uspehu, kot so: dogtoy.com, powells.com in drugi. Drugi so
zagovorniki stališča, da mala podjetja ne morejo izkoristiti prednosti elektronskega poslovanja
zaradi svoje majhnosti, ali celo preţiveti v digitalni ekonomiji (Turban, King, 2002, str. 494).
Resnica je nekje na sredi, odvisno od spremenljivk, kot so vrsta posla, sektor, v katerem
tekmujejo, in dovzetnost lastnika, da prevzame tveganje.
Ovire za vstop podjetij v svet elektronskega poslovanja obstajajo tako za majhna kot za velika
podjetja, a imajo večji vpliv na MSP kot na velika podjetja. Vzroki so naslednji (European
Commission, 2002a):
> fiksni stroški uvajanja IKT in njenega vzdrţevanja so za MSP v primerjavi z njihovo prodajo
relativno večji kot pri večjih podjetij. To vključuje na primer tudi vzpostavljanje spletnih
strani, uvajanje e-poslovnih aplikacij, moţnost podpore z elektronskim avkcijskimi shemami,
iskalniki itd.; implementacija in integracija »back office« aplikacij, itd. Po drugi strani velika
podjetja morda omahujejo pri uvajanju tistih tehnologij, zaradi katerih bi konkurirali svoji
obstoječi mreţi ali fizičnim poslovalnicam. Vendar pa prednost poslovanja 24 ur dnevno, 365
dni na leto podjetja le prepriča, da vpeljejo dodaten distribucijski kanal, predvsem zaradi
relativnega nizkega stroška in enostavnosti vpeljave. Za mala podjetja bi bila taka vpeljava,
vključno s stroški vzdrţevanja, relativno visok strošek v primerjavi z njihovim donosom;
potencialna konkurenca ene ali dveh fizičnih poslovalnic pa je lahko tudi veliko teţja. Odslej
lahko pričakujemo, da bo velika večina MSP menila, da digitalne tehnologije malo prispevajo
k njihovemu poslovanju ter da njihovi proizvodi in storitve ne ustrezajo e-trgovanju.
> MSP so velikokrat prisiljena sprejeti dejanske trţne razmere, saj nimajo ne moči ne
pozicije,da bi oblikovala razmere, kot to npr. lahko storijo velika podjetja. Prav tako lahko
nejasnosti (finančna negotovost, primanjkljaj zaupanja, nezanesljivost) in ostale mogoče
nevarnosti, ki pretijo udeleţencem v e-poslovanju, prepričajo mnoge MSP da sprejmejo
poloţaj, nenaklonjen riziku, in se raje odločijo za bolj konzervativen, preudaren način »počakam
in bomo videli« pristop pri uporabi sodobnih digitalnih tehnologij. Mnoga obstoječa MSP bodo
tako dolgo, kot bodo obstajale nejasnosti glede bodočih priloţnosti in koristi
uvajanja IKT in e-poslovanja, ugovarjala uporabi novih tehnologij in poslovnih modelov,
medtem bodo pogosto novoustanovljena MSP bolj dinamična in pripravljena pričeti s čisto eposlovno strategijo. Tako kot e-poslovanje in bo podrobna vpeljava e-trgovanja najverjetneje
vplivala na zmanjšanje transakcijskih stroškov in večji promet MSP.
> MSP imajo pogosto omejene vire za eksperimentiranje in si ne morejo privoščiti dragih
napak. Čeprav so te omejitve primarno finančne narave, so tudi vprašanje dragocenega časa ter
pritiska managementa in zaposlenih. Prav ta faktor je tudi v kontekstu uporabe generičnih
tehnologij, kot je IKT, bistven in najresnejši praktičen problem za MSP. IKT je generična
zato, ker je fleksibilna v uporabi. Zato bo optimalna uporaba v posameznem podjetju zelo
odvisna od posebnih okoliščin v podjetju. Velika podjetja bodo zaradi velikosti veliko
laţje organizirala strokovnjake znotraj lastne strukture in tako stalno izboljševali, vzdrţevali
in nadgrajevali e-poslovne aktivnosti. MSP pa se bodo morala veliko več zanašati na svoje
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zunanje pogodbene izvajalce, ki pa so dragi in velikokrat manj neposredno predani poslovnim
aktivnostim podjetja.
> MSP imajo pogosto majhne in jasno definirane trţne niše, ki so omejene na določene regije
in/ali določene dele vrednostne verige. Zato ne ţelijo vstopiti v globalno poslovanje preko
interneta, kajti to bi ustvarilo pričakovanja, ki bi jih bilo teţko izpolniti, na primer zaradi
primanjkljaja lingvističnih spretnosti in logistične zmogljivosti dostave. To je del paradoksa rasti
»malo je lepo« mnogih MSP. Obstoječa mala podjetja na trgu velikokrat temeljijo na
neposredni bliţini, na zaupanju in trdnih odnosih znotraj trga, kjer se spremembe dogajajo bolj
evolucionarno kot pa revolucionarno. MSP so mnogokrat zaskrbljena zaradi integracije
zapuščenih IT sistemov, ki so postali zastareli in ne zmorejo opravljati na novo zahtevanih
funkcionalnosti. Ker pa so MSP v te IT sisteme vloţila mnogo sredstev, jih ţelijo integrirati v
nove rešitve e-poslovanja.
Raziskava Information Technology Outlook 2009, izvedena v 19 evropskih drţavah
(OECD,2009),je pokazala, da pribliţno 40 % MSP ne uporablja internetne prodaje, ker
menijo, da to ni primeren način prodaje za njihovo podjetje oziroma izdelek.
Elektronsko poslovanje ponuja malim podjetjem priloţnosti, da si najdejo nove stranke ali
dobavitelje, še posebej na mednarodnih trgih. Mala podjetja imajo več priloţnosti, da tekmujejo
na trgih in v nekaterih primerih dobijo večjo moţnost za preţivetje. Elektronsko poslovanje
predstavlja tudi potencialno prednost za mala podjetja, saj jim omogoča enako vrednejše
tekmovanje na trgu (Payne E. Judith, 2005).
> MSP imajo pogosto omejene vire za eksperimentiranje in si ne morejo privoščiti dragih
napak. Čeprav so te omejitve primarno finančne narave, so tudi vprašanje dragocenega časa ter
pritiska managementa in zaposlenih. Prav ta faktor je tudi v kontekstu uporabe generičnih
tehnologij, kot je IKT, bistven in najresnejši praktičen problem za MSP. IKT je generična zato,
ker je fleksibilna v uporabi. Zato bo optimalna uporaba v posameznem podjetju zelo odvisna od
posebnih okoliščin v podjetju. Velika podjetja bodo zaradi velikosti veliko laţje organizirala
strokovnjake znotraj lastne strukture in tako stalno izboljševali, vzdrţevali in nadgrajevali eposlovne aktivnosti. MSP pa se bodo morala veliko več zanašati na svoje zunanje pogodbene
izvajalce, ki pa so dragi in velikokrat manj neposredno predani poslovnim aktivnostim podjetja.
> MSP imajo pogosto majhne in jasno definirane trţne niše, ki so omejene na določene regije
in/ali določene dele vrednostne verige. Zato ne ţelijo vstopiti v globalno poslovanje preko
interneta, kajti to bi ustvarilo pričakovanja, ki bi jih bilo teţko izpolniti, na primer zaradi
primanjkljaja lingvističnih spretnosti in logistične zmogljivosti dostave. To je del paradoksa rasti
»malo je lepo« mnogih MSP. Obstoječa mala podjetja na trgu velikokrat temeljijo na
neposredni bliţini, na zaupanju in trdnih odnosih znotraj trga, kjer se spremembe dogajajo bolj
evolucionarno kot pa revolucionarno.
> MSP so mnogokrat zaskrbljena zaradi integracije zapuščenih IT sistemov, ki so postali
zastareli in ne zmorejo opravljati na novo zahtevanih funkcionalnosti. Ker pa so MSP v te IT
sisteme vloţila mnogo sredstev, jih ţelijo integrirati v nove rešitve e-poslovanja.
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Elektronsko poslovanje ponuja malim podjetjem priloţnosti, da si najdejo nove stranke ali
dobavitelje, še posebej na mednarodnih trgih. Mala podjetja imajo več priloţnosti, da tekmujejo
na trgih in v nekaterih primerih dobijo večjo moţnost za preţivetje. Elektronsko poslovanje
predstavlja tudi potencialno prednost za mala podjetja, saj jim omogoča enako vrednejše
tekmovanje na trgu (Payne E. Judith, 2005).

5.2 DIGITALNA DELITEV PODJETIJ NA VELIKA IN MALA
Na Lizbonskem vrhu marca 2000 so predstavniki Evropske unije postavili cilj, da EU postane do
leta 2010 najbolj dinamična, konkurenčna, na znanju temelječa gospodarska sila na svetu. Da
bi dosegli ta cilj, je potrebno promovirati »informacijsko tehnologijo za vse« ter se lotiti
zmanjševanja razkoraka v sprejemanju in uporabi interneta in e-poslovanja. Trenutno dostopna
statistična evidenca kaţe na dva glavna vzroka za razkorak v e-poslovanju znotraj članic EU
(Towards a Network of Digital Business Ecosystems Fostering the Local Development,
2008):
> regijski digitalni razkorak nastaja zaradi različne stopnje razvoja e-poslovanja znotraj EU.
Ta digitalni razkorak je predvsem viden med nordijskimi/zahodnimi drţavami in juţnimi
članicami EU. Medtem ko nordijske in nekatere zahodne drţave hitro in sofisticirano
sprejemajo e-poslovanje, v nekaterih primerih so celo svetovne velesile na tem področju, pa je
situacija čisto drugačna v regijah z manj razvitim gospodarstvom, predvsem v juţni Evropi;
> digitalni razkorak med podjetji različnih velikosti nastaja zaradi velikih prepadov med MSP
in večjimi podjetji znotraj naprednih oblik e-poslovanja in predvsem na področju e-integracije
poslovnih subjektov in tem pripadajočih spretnosti.

5.3 POMOČ MALIM PODJETJEM V PROCESU DIGITALIZACIJE
Pri pospeševanju uporabe elektronskega poslovanja v malih podjetjih igra glavno vlogo drţava kot
pospeševalec in promotor. Mala podjetja potrebujejo podporo, sodelovanje in predvsem zgled.
Nedvomno pa drţi, da imajo vsi udeleţenci pri spodbujanju uporabe elektronskega
poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih koristi. Napori so poplačani s povečanjem
učinkovitosti in donosnosti celotnega gospodarstva neke drţave.
Na forumu o pospeševanju e-poslovanja v MSP so prišli do naslednjih sklepov
(Accelerating the Uptake of E-Commerce by Small and Medium Enterprises, 2008):
> Vsa mala podjetja niso začutila, da so komercialno primerna za elektronsko poslovanje;
> Mala podjetja morajo je potrebno vpodbuditi, da pričnejo raziskovati moţnosti uporabe
elektronskega poslovanja v kontekstu izdelave poslovnega plana;
> G2B storitve so osnovne pri ustvarjanju vrednostnega načrta. Morajo biti del poslovnih
aktivnosti, kajti drţava z zakonodajo in regulativo predstavlja integriran del operativnih poslov;
> Kratkoročno do srednjeročno se pokaţe efektivnost zgleda uporabe elektronskega
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poslovanja in je velikokrat odločujočega pomena pri odločitvi o uporabi elektronskega
poslovanja v malih podjetjih;
> Drţava ima tako na centralni kot na lokalni ravni interes uporabljati elektronsko poslovanje
zaradi stroškovne učinkovitosti. S tem pospešuje uporabo in daje zgled celotni skupnosti, katere
pomemben ekonomski subjekt so mala podjetja;
> Elektronsko poslovanje za večino malih podjetij predstavlja razširitev in dopolnitev
poslov in ne zamenjave;
> Mala podjetja potrebujejo močno vzpodbudo in podporo, da vpeljejo in samostojno
uporabljajo elektronsko poslovanje;
> Ţivljenjskega pomena je, da napori malega podjetja za prilagajanje elektronskemu
poslovanju ne razjedajo njihove glavne poslovne aktivnosti;
> Pomembno vlogo pri hitrosti vpeljevanja elektronskega poslovanja v mala podjetja
imajo panoţna zdruţenja;
> Dobavitelji strojne, programske in aplikativne opreme si morajo prizadevati za izdelavo
enostavnih uporabniških vmesnikov za elektronsko poslovanje v malih podjetjih;
> Demistifikacija celotnega procesa elektronskega poslovanja je zelo pomembna za uspešno
premostitev ovir pri vpeljavi in uporabi elektronskega poslovanja. Pomembno vlogo pri tem
igrata drţava in panoţna zdruţenja z izpopolnjevanjem na tehnološkem in na vodstvenem
področju;
> Pospeševanje ustvarja koristi za vsa mala podjetja in mora poudarjati potrebe trgov malih
podjetij in ekonomske koristi elektronskega poslovanja;
> Kohezivno in proaktivno vodenje je ključni element spodbude za pospeševanje produktivne
uporabe elektronskega poslovanja v malih podjetjih;
> MSP potrebujejo pomoč, vodenje, jamstvo in predvsem usmerjanje. Veliko jih ţeli, da jim
prikaţemo, kako bo elektronsko poslovanje integrirano v njihove vsakodnevne poslovne
aktivnosti;
> Koordiniran in strokoven pristop bo dal dobre rezultate in zvišal stopnjo uporabe elektronskega
poslovanja pri MSP;
> Drţava ima zelo odgovorno nalogo na vseh nivojih pospeševanja uporabe elektronskega
poslovanja v MSP.
MSP podobno kot velika podjetja iščejo pomoč predvsem iz zanesljivega, stabilnega in odprtega
poslovnega okolja, ki opogumlja vsa podjetja, da vpeljejo prakso e-poslovanja. To ima za
posledico zniţevanje ovir za vstop na trge, korespondenčnih stroškov in tveganja v IT investicije.
Tako kot velika podjetja, lahko tudi MSP iščejo podporo v (European Commission, 2002a):




stabilni zakonodaji in regulatornih okvirih še posebej za mednarodno poslovanje, tak okvir
naj bi uravnoteţil potrebe dobaviteljev in kupcev ter zagotovil dostopne alternativne
mehanizme za rešitev sporov;
liberalizaciji telekomunikacij, liberalizacija ima vpliv na zniţevanje cen za dostop
do interneta, kar je samo po sebi podporni steber v sprejemanju e-poslovanja;
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povezljivosti IKT rešitve za povečanje verjetnosti, da se bo trgovanje preko interneta lahko
izognilo ekskluzivnemu RIP povezovanju, kar bi pripomoglo k večjemu razmahu eposlovanja;
povečanju uporabe IKT v drţavnih organih; bolj sofisticirana in bolj razširjena uporaba estoritev in IKT znotraj drţavnih, regijskih in lokalnih uprav bi ustvarila pobudo za mnoga
podjetja, da bi se vključila v e-poslovanje. V nadaljevanju bi to lahko zagotovilo
mehanizem, s katerim bi podjetja lahko zniţala svoje administrativne reţijske
stroške;
laţjemu dostopu do finančnih sredstev, mnogi tradicionalni finančni oskrbovalci so
pozorni pri financiranju nepreverjenih in zato višje tveganih poslovnih strategij in idej.
Največkrat je e-poslovanje videti kot nepoznana disciplina, čeprav obstaja rastoči kader
profesionalnih investitorjev, ki intenzivno iščejo podjetja, ki se ukvarjajo z eposlovanjem in ostalimi na znanju temelječih podjetij.

Vloga države pri pospeševanju uporabe elektronskega poslovanja v malih podjetjih je
(Accelerating the Uptake of E-Commerce by Small and Medium Enterprises, 2008):
> demistifikacija terminologije in tehnologije,
> izobraţevanje in urjenje v tehnoloških in poslovnih procedurah v malih podjetjih,
> identifikacija uporabe elektronskega poslovanja v malih podjetjih za dvig dodane vrednosti,
> reševanje problemov, kot so stroški in zanesljivost storitev,
> pomoč pri formuliranju strategije stroškovno-efektivnih storitev za pospeševanje dobave
aplikacij za e-poslovanje.
Nekatere članice EU so si izmislile krovno nacionalno politiko, ki se ukvarja s promoviranjem
uporabe e-poslovanja za MSP. Takšen okvir velikokrat vzpostavi jasne in ambiciozne cilje in
uredi politiko koordinacijskih mehanizmov, ki zagotavljajo, da so različne iniciative usmerjene
k skupnim ciljem. Ta okvir pokriva širok spekter iniciativ, od akcij za večje zavedanje do
ustanavljanja podporne mreţe za MSP in zagotavljanja svetovalnih in specifičnih storitev za
MSP. Takšne politike so največkrat odgovor vlade in imajo ambicije vplivati na celotni
gospodarski razvoj.
Anglija: UK online for business je vladno/industrijsko partnerstvo, ki je sestavljeno iz
obilice iniciativ, katerih cilj je povečati politično zavedanje potencialnih priloţnosti, ki jih
ponuja e-poslovanje, ter zagotoviti nasvete in podporo za sprejem in uporabo IKT. Skupni cilj
programa je narediti Anglijo v določenem času za najboljšo drţavo na svetu v e-poslovanju,
merjeno na podlagi stroška internetnega dostopa in obsega B2B in B2C transakcij, ki so
opravljene po elektronskem omreţju ([URL:http://www.ukonlineforbusiness.gov.uk/]).
Grčija: Greece - the e-business forum je krovna politika, ki zagotavlja za e-poslovanje
odprte, široke svetovalne mehanizme, ki vključujejo drţavo, poslovno skupnost in akademsko
sfero. Cilj tega foruma je nenehna trosmerna komunikacija za zagotavljanja mehanizma, ki
omogoča izmenjavo mnenj, idej in izkušenj, da bi prišlo do boljšega razumevanja resničnih
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potreb MSP, identifikacije trţnih neuspehov in konkretnih priporočil za reševanje
neuspehov in problemov.
Norveška: Norway - the VeRDI programme je krovna politika v najširšem smislu. Obsega
dvigovanje zavesti, promoviranje skupnih merjenj in skupne infrastrukture ter zagotavlja znanje,
profesionalni razvoj in specialne projekte, s katerimi omogoča neposredno svetovalno pomoč
na področju e-poslovanja. Skupni cilj programa je okrepiti konkurenčnost in profitabilnost
MSP s povečano zavestjo in uporabo e-sistemov in e-tehnologij (European Dependability
Policy Environments: Norway, 2001).
Nizozemska - The Netherlands Go Digital ponuja kombinacijo pomoči neodvisnih svetovalcev in
mnogo informacijskih kanalov, od individualne pomoči podjetjem do delovanja preko trgovalnih
teles, ki vzpodbujajo udeleţbo posameznih dejavnosti. Kakor večina krovnih politik je glavni
cilj programa stimulirati uporabo e-poslovanja, da bi se povečala uporaba e-poslovanja med
nizozemskimi MSP. Imajo tudi širši cilj, da bi Nizozemska zavzela vodilno pozicijo v
digitalni ekonomiji (European Commission, 2002a).
Španija - Catalunya on the Net zagotavlja regijski plan širokega dometa za pospeševanje in
prilagajanje e-poslovanja med podjetji in opogumljanje razvoja podjetij, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo proizvodov ali storitev za e-poslovanje. Organizacijsko je program širokega
dometa tudi zato, ker povezuje vse lokalne občine in vladne divizije v Kataloniji (European
Commission, 2002a).
Lastniki MSP so velikokrat usmerjeni le na tekoče poslovanje in le malo časa posvečajo
temu, da bi razumeli, kako delujejo nove tehnologije in kakšne koristi jim lahko prinašajo.
Mnogi med njimi tudi niso prepričani, da so njihovi proizvodi in storitve primerni za eposlovanje, velikokrat celo prezrejo komercialno priloţnost digitalnega poslovanja.
MSP se soočajo s posebnimi teţavami, na primer s primanjkljajem veščin in znanj o eposlovanju, kar naj bi bil glavni zaviralec pri vpeljavi e-poslovanja. Večina članic EU je
prepoznala to potrebo in zato sproţila iniciative, ki pomagajo MSP preko delavnic, ciljnih
seminarjev in učnih programov pridobiti in nepretrgano vpeljevati njihove veščine iz eposlovanja.
Finska - eAskel je razvilo Ministrstvo za gospodarstvo in industrijo z namenom vzpodbuditi
e-poslovanje po celi Finski. Cilj eASKEL je povečati zmoţnost managementa MSP v
strateškem razvoju e-poslovanja, uresničevanju donosnih priloţnosti e-poslovanja,
identificiranju bistvenega razvoja, potrebnega za e-poslovanje, in pri izdelavi
razvojnega plana za udeleţena podjetja. Da bi dosegli te cilje, si privatni svetovalci vzamejo 2
do 5 dni za analizo vsake od udeleţenih podjetji in razvijejo primeren, po meri krojen akcijski
plan ([URL:http://www. yrityssuomi.fi/liston/portal/page.lsp?r=2768&l=fi]).
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Škotska - First Steps Workshop Series je program 4 poldnevnih delavnic, ki pomagajo
podjetjem izkoristiti potenciale internetnega in elektronskega poslovanja. Program organizira
Scottish Enterprise. Program se trudi doseči cilje «poveţimo škotsko strategijo« in tako
poskuša oblikovati strategijo širšega dometa za nadaljnji razvoj e-ekonomije na Škotskem
([U RL:http://www.feat.org.uk/training/First%20 steps.html]).
Avstrija - Ecaustria (‘Let’s e-biz’) je spletni informacijski vir in on-line komunikacijska
platforma, ki sta jo vzpostavila Ministrstvo za ekonomijo in delo in avstrijska Gospodarska
zbornica. Ecaustria je ustvarjena kot element »let's biz« projekta, kjer je glavno
>komunikacijsko vozilo" za iniciativo ministrstva e-poslovanje v novi ekonomiji
([U RL:http://ecaustria.at/?url=/?ressort=ecabestpractice2]).
Švedska - SVEA se trudi dvigniti zavest med MSP o komercialnih priloţnostih etrgovanja in kako z e-poslovanjem koristiti različnim delom poslovnega procesa. SVEA se
koncentrira na MSP, ki pred tem niso imela stika z e-poslovanjem in so označena kot nizki
uporabniki IT ([URL:http://www.sveaekonomi .se/]).
Nemčija - the B-on-line project promovira razširjeno uporabo gospodarske in trgovske
zbornice, ki zagotavlja lokalne dostopne točke v drţavi. Delovanje tega projekta daje laţji
dostop podjetjem in ureja njihove probleme in ostale zadeve pri uvajanju e-poslovanja. Kontakti
potekajo večinoma v obliki informacijskih dogodkov in nevtralnih svetovanj (European
Commission, 2002a).
Glavna vloga pri ozaveščanju in izobraţevanju MSP je, da naredijo poslovni načrt z
merjenji in jasnim sporočilom o priloţnostih e-poslovanja. Zavest in načrti za trening
vsebujejo mešanico kvantitativnih in kvalitativnih ciljev. Med kvantitativne cilje sodijo
osnovno štetje MSP, ki so vključena, število študij primerov in bolj subjektivna števila novo
ustvarjenih delovnih mest. Kvalitativni cilji so npr. dajanje informacij za laţje razumevanje
in dostopnost MSP, povečanje stopnje kompetence managerjev MSP in stimulacija uporabe eposlovanja v podjetjih (European Commission, 2002a).
V drţavah ëlanicah EU nudijo podporo MSP poslovne organizacije, kot so npr. gospodarske
zbornice in druga interesna zdruţenja. Te organizacije zastopajo interese MSP, npr. v primerih
političnega lobiranja in trgovinskih pogajanj, nimajo pa zadostnih finančnih in človeških virov za
pomoč pri uvajanju novih tehnologij in inovativnih poslovnih managerskih rešitev. Za odpravo
tega primanjkljaja so mnoge članice ustanovile za MSP podporno mreţo, katere tipičen cilj je
zagotavljati ciljno znanje in praktično pomoč v različnih fazah uvajanja in sprejemanja konceptov,
kot je npr. e-poslovanje. Znotraj drţav članic EU obstajajo različni tipi podpornih mreţ. Ene
vključujejo razširjeno delo obstoječih organizacij, kot so npr. gospodarske zbornice, ministrstva,
javna/privatna partnerstva (bolj razširjena v severnih drţavah EU), druge, kot so npr.
trgovinsko/profesionalna zdruţenja, pa za izpolnitev določenih pogodbenih obveznosti.
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Irska – The PRISM II initiative vodi Gospodarska zbornica Irske. Deluje od leta 2000, njen
primarni cilj je projekt e-trgovanje in razvoj zmogljivosti za MSP. PRISM II je primer
partnerstva med javnim in privatnim sektorjem, pri projektu pa sodeluje Gospodarska zbornica
Irske ([URL:http://www.alt-path .com/prism/II D.htm]).
Nemčija – Network of e-business centres. E-trgovske kompetentne centre je ustanovilo
nemško Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, za podporo MSP in obrtnikom pri
sprejemanju in uporabi interneta. Mreţa je krojena za potrebe MSP, skrbi za integracijo, za
vsestransko zagotavljanje storitev in za visoko učinkovit instrument za prenos tehnologije ([U
RL:http://www.e-bsn
.org/portal/content.do?
category=
Policies&where=natIn
itiatives&page=GermanyPolicy]).
Nizozemska - 'Digikringen' (Digicircles) je ustanovilo Ministrstvo za gospodarske zadeve in
zagotavlja odprto platformo za lokalne IKT dobavitelje za MSP po celi Nizozemski. Cilj te
politike je zgraditi most med IKT dobavitelji storitev in njihovimi strankami. Podpora je bila
ustvarjena iz praktičnih izkušenj svetovalcev, ki so bili vključeni v komercialna IKT podjetja,
da bi pomagali MSP v projektih e-poslovanja ([URL: http://www.digitaler.nl/]).
Anglija - Opportunity Wales se koncentrira na oskrbo »eden na eden« pomoči podjetjem, s
pravilno izučenimi svetovalci za e-trgovanje, vodenih s strani regionalnih in sektorskih
implementacijskih partnerjev. Podjetja ki so locirana v območju Cilj 1 Wales, so primerna za
finančno pomoč in nadaljnjo urjenje, ki jim pripomore v implementaciji e-trgovskih rešitev.
Opportunity Wales poveëuje projekte manjšega obsega, ki so jih ţe uspešno izpeljali
v ostalih delih deţele ([U RL:http://www.opportunitywales.co.uk/]).

5.4 POMOČ MALIM PODJETJEM PRI UPORABI ELEKTRONSKEGA
POSLOVANJA V SLOVENIJI
V Sloveniji se zavedajo, da ima drţava zelo odgovorno nalogo na vseh nivojih pospeševanja
uporabe elektronskega poslovanja v MSP. Organizirali so več projektov za uspešno uporabo
zmogljivosti e-poslovanja. Dejavnosti se usmerjajo v izobraţevanje ljudi in povečanje
dostopnosti e-sredstev in storitev, razvijanje dostopne programske opreme, metodologij in
znanja, potrebnega za uvajanje e-poslovanja. Te dejavnosti so podprte z lokalnimi,
nacionalnimi in mednarodnimi sredstvi.
Drţava je vzpostavljanje in nadaljnji razvoj podpornega okolja za e-poslovanje zaupala
Pospeševalnemu centru za malo gospodarstvo (v nadaljevanju PCMG). PCMG je te aktivnosti
izvajal prek štirih referenčnih centrov za e-poslovanje (v nadaljevanju RCeP), izbranih na
podlagi javnega poziva lokalnim in regionalnim podjetniškim centrom v letu 2003 in sedmih
RCeP, ki so bili vzpostavljeni konec leta 2008.
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Za zaposlene v teh centrih, svetovalce - strokovnjake s področja informacijsko komunikacijskih
tehnologij (IKT) in e-poslovanja, je PCMG pripravil delavnice z aktualnimi vsebinami, na
primer ([URL:http://www.pcmg.si/]):
> e-trţnice,
> e- delo,
> varnost informacijskih sistemov,
> e-učenje,
> pristopi k uvajanju e-poslovanja,
> projektno vodenje,
> telekomunikacije in
> storitve RCeP.
Potekala so tudi svetovanja RCeP z namenom:
> spodbujanja razvoja novih storitev,
> izmenjave dobrih praks,
> pridobivanja mednarodnih sredstev za izvajanje projektov s področja eposlovanja in e-učenja,
> izvajanja animacijskih delavnic ter
> svetovanja malim in srednje velikim podjetjem.
PCMG izvaja tudi projekta Dinamično učenje in E-delo, katerih cilj je vzpostaviti infrastrukturo za
razvoj e-poslovanja, zagotoviti digitalno pismenost in vzpostaviti sistem certificiranja
računalniškega znanja, da se zagotovi okolje, v katerem bodo MSP v svojih sluţbah lahko
uvajala e-poslovanje in nove tehnologije.
Euro Info center Ljubljana (v nadaljevanju EIC Ljubljana) je sodeloval pri kampanji EIC za
spodbujanje e-poslovanja – izziv za MSP. Cilj kampanje je bil seznaniti podjetja z moţnostmi
IKT, o moţnostih e-poslovanja prek radia, člankov, brošur in posebne izdaje EIC novic
([URL:http://eic.pcmg.si/sl/]).
Od zbornic se v Sloveniji aktivno ukvarja s spodbujanjem informatizacije in e-poslovanja
Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS), ki je v ta namen organizirala projekt eSLOG, katerega osnovni namen je seznanjanje in praktično usposabljanje slovenskih podjetij za
elektronsko poslovanje na temelju skupno dogovorjenih priporočil, ki izhajajo iz mednarodnih
standardov. Projekt ima predvsem naslednje cilje [URL:http://www.gzs.si/]:
> priprava standardnih dokumentov za elektronsko poslovanje med podjetji po internetu,
> varovanje elektronskega poslovanja na temelju elektronskega podpisa in PKI sistema,
>povezovanje različnih tehnoloških rešitev in s tem večji izbor rešitev za posamezna
podjetja, ki omogočajo uporabo elektronskega poslovanja v večjih ter tudi v srednjih in malih
podjetjih.
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V okviru projekta e-SLOG deluje tudi projekt e-SLOG za MSP - Model elektronskega
poslovanja za mala in srednja podjetja. Osnovni namen projekta je omogočiti uvajanje eposlovanja v skupini MSP, pripravljenih za prehod na t.i. brez-papirno poslovanje,
testiranje ideje o čezmejnem sodelovanju, zagotoviti primer dobre prakse, ki bi sluţil
uvajanju e-poslovanja v večje število MSP v Sloveniji in drugih drţavah (npr. Avstriji in
Slovaški).
GZS je v sodelovanju z Mednarodnim trgovskim centrom UNCTAD/WTO (Konference
ZN o trgovini in razvoju/STO) in drugimi slovenskimi ustanovami in partnerji izdala vodič za
mala in srednja podjetja. Publikacija ima naslov Skrivnosti elektronskega poslovanja in ţeli
biti lahko razumljivo referenčno pomagalo in posvetovalni pripomoček za MSP, ki v svojem
operativnem procesu izvajajo rešitve e-poslovanja. Knjiga daje odgovore na vprašanja iz
različnih tem e-poslovanja.
Leta 2000 je v Sloveniji zaţivel tudi enotni portal E-uprava, ki se je razvil pod okriljem Centra
vlade za informatiko (CVI). Portal je vstopna točka do različnih informacij javne uprave. Portal
E-uprava omogoča podjetjem vpoglede in prenos obrazcev za:
- zemljiško knjigo,
- kataster - računalniški dostop do geodetskih podatkov,
- sodni register,
- e-carina,
- interaktivni atlas,
- register predpisov.
Slovenska javna uprava ponuja za pravne osebe tudi celovitejše e-storitve:
> Elektronske storitve notarjev,

> E-davki za pravne osebe,
> E -l etna poročil a AJPES,
> E-zaposlitve za podjetja .

E-upravne zadeve:
 izdaja dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja (mestna
občina),
 izdaja dovoljenja za točenje ne ustekleničenega vina,
 izdaja dovoljenja za izobešanje tuje zastave,
 izdaja odločbe o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti,
 opravljanje gostinske dejavnosti zunaj poslovnih prostorov (sejmi, prireditve) do 30 dni,
 podaljšanje gradbenega dovoljenja,
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 prijava urnika obratovalnega časa prodajalne,
 vloga za izbris iz evidence statutov sindikatov v hrambi,
 vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje oroţja,
 vpis pridelovalca v register pridelovalcev grozdja in vina,
 vpis vinograda v register pridelovalcev grozdja in vina ter vpis spremembe podatkov o
vinogradu ,
 prijava letnega pridelka grozdja,
 prijava letnega pridelka mošta in vina ter drugih proizvodov grozdja in vina.
Za dokončno vzpostavitev e-uprave v slovensko javno upravo je potrebno ustrezno prenoviti in
informatizirati procese znotraj javne uprave, kar bi bilo najbolje izvesti na nivoju celotne javne
uprave (Groznik et al., 2004).

6. STRATEGIJE PRI UVAJANJU E-POSLOVANJA V MALIH
PODJETJIH
6.1 Kako pričeti z strategijami e-poslovanja
Nove tehnologije in postopki v poslovanju v veliki meri zahtevajo vzdrţevanje postopkov,
uporabniških in računalniških rešitev in rešitev e-poslovanja. Te povezave nekateri
imenujejo kar spletno poslovanje, saj je vmesnik za izvajanje rešitev e- poslovanja uporabniški
vmesnik za delo na spletu (npr. MS Internet Explorer). Spletni vmesnik se uporablja tako pri
sporazumevanju navzven kot pri izvajanju uporabniških računalniških rešitev v samem
podjetju.
Preţivetje in razvoj podjetja sta odvisna predvsem od hitre sposobnosti predvidevanja,
ocenjevanja in odzivanja na spremenljive potrebe kupcev, potrošnikov, dobaviteljev in
poslovnih partnerjev. Zato se je potrebno na spremembe pripraviti in jih tudi izpeljati
(Lesjak, Suleč 2001c, 2).
Analize in sklepi, ki so jih izdelali v EU, dajejo napotke o tem, kako je treba pristopiti k
uvajanju e- poslovanja. Ugotovili so, da je za uspeh pomembnih pet dejavnikov:
1. Vsebina, ki jo podjetje ponudi na spletu je ključna. Storitev ali izdelek morata biti
inovativna, da se ju na spletu lahko trţi. To je zlasti značilno za prodajo glasbe,
računalniške in programske opreme ipd.
2. Pripravljenost podjetja, da vstopi na globalni trg. Pomeni, da ima čiste in jasne cilje ter
voljo za spremembo v poslovanju. Uspešna uporaba e- poslovanja se meri v rasti
prodaje obstoječih izdelkov in storitev ter v ustvarjanju novih prihodkov, ki so
posledica novih izdelkov ali storitev. Zgolj pojav na spletu ni dovolj, potrebno je
dodatno oglaševanje, ki ju lahko izvaja tudi sam sistem e- poslovanja.
3. Nadzor in upravljanje v podjetju, ki bo povezano s pojavom na spletu. Prenova
poslovanja, ki jo terja e- poslovanje, je tvegan dejavnik tako pri majhnih kot velikih
podjetjih. Zato ima veliko podjetij, zlasti manjših, spletni nastop še vedno večji od
ostalih poslovnih procesov.
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4. Spremembe v poslovanju so nujne, če je obseg poslovanja večji, saj postaja nadzor nad
poslovanjem pomanjkljiv, delo se podvaja, zapletenost opravil se povečuje.
5. Okolje podjetja, ki zagotavlja kritično maso potrošnikov/partnerjev in ki lahko z rastjo
prodaje in zmanjševanjem stroškov opraviči investicije v e- poslovanje. Vsi uspešni
primeri uvajanja e- poslovanja so imeli kritično maso potrošnikov oz. partnerjev, ki so
sprejeli nov način poslovanja.
6. Tehnologija za e- poslovanje, ki jo mnoga podjetja razvijajo sama (Jerman 2001,
58-60).

6.2 Ideje in priložnosti e-poslovanja
Internet lahko enostavno, hitro in relativno poceni uporabimo za poizvedovanje o
konkurenci na sledeče načine (povzeto po Turban 2000):
 Pregled konkurentove spletne strani. Takšni obiski lahko odkrijejo informacije o
novih izdelkih ali projektih, morebitnih povezavah, trendih, oglaševalskih strategijah,
finančnih moči idr.
 Analiza povezanih novičarskih skupin. Internetne novičarske skupine pomagajo
ugotoviti, kaj ljudje mislijo o podjetju in izdelkih. Npr. sodelujoči v novičarskih
skupinah povedo, kaj imajo radi in česa ne tako o našem izdelku kot izdelku
konkurenta. Lahko tudi raziščemo odziv ljudi na nove ideje, ki jih posredujete kot
vprašanja.
 Proučitev javno dostopnih finančnih dokumentov. To je moč uresničiti z vstopom v
številne baze podatkov. Nekatere baze podatkov zaračunavajo dostop, druge so
brezplačne.
 Podeljevanje nagrad. Nagrade lahko podeljujete tistim obiskovalcem spletnih
strani, ki najbolje opišejo prednosti in slabosti izdelkov konkurentov.
 Uporabite storitve posredovanja informacij. (My Yahoo, Infor Wizard,
SloWWWenia) za iskanje tega, kar je objavljeno na internetu, vključujejo
korespondenco novičarskih skupin o konkurentih in njihovih izdelkih. Poznane kot
potisne tehnologije. Te storitve zagotavljajo sleherno ţeleno informacijo kot npr.
novice, nekatere v realnem času, zastonj ali pa proti plačilu.
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6.3 Poslovni načrt za uvedbo e- poslovanja
Za razvoj in izpopolnitev poslovnega načrta uvajanja elektronskega poslovanja je
pomembno, da je v njem vključen tudi obstoječi način notranjega vodenja poslovanja, ki
naj bi ga vzporedno z uvajanjem spletnega poslovanja prenovili in prilagodili nastalim
spremembam.
Pri razvoju poslovnega načrta o uvajanju elektronskega poslovanja je v podjetju dobro
upoštevati splošne smernice:
 Na elektronsko poslovanje je treba gledati kot na nalogo, ki ustvarja nov poloţaj
podjetja na spletu in trgu.
 Izvedba načrta zahteva potrpeţljivost in vztrajnost ter zaupanje.
 Prisotnost na trgu v obliki spletne trgovine nastaja postopoma, pričakovanja o
takojšnjem uspehu morajo biti realna.
 Pri izdelavi načrta je potrebno pripraviti številne finančne izračune.
Uspešen poslovni model za pobude e- poslovanja mora poudariti aktivnosti, ki:
 opredelijo cilje,
 upravljajo implementacijo teh ciljev,
 predvidijo nenehne aktivnosti, ko je iniciativa sproţena.
Nekatera podjetja izgradijo spletne strani, da izgradijo svoje poslovne znamke ali da
spodbudijo obstoječe marketinške programe. Ta podjetja lahko postavijo cilje v zvezi s
povečanjem prepoznavnosti, kar lahko merijo z marketinškimi raziskavami. Podjetja, ki
ţelijo prodajati izdelke oz storitve na svojih spletnih straneh, lahko merijo obseg prodaje v
enotah ali v denarju. Problem v zvezi z merjenjem teh dveh učinkov je v tem, ker je lahko
povečano zavedanje blagovne znamke ali prodaja povzročena z drugimi stvarmi, ki jih
sočasno počne podjetje ali pa zaradi splošnega napredka v ekonomiji.
Ključen del oblikovanja poslovnega načrta za e- poslovanje je proces opredeljevanja:
 potencialnih koristi (vključujejo ocenitve kot npr. zadovoljstvo zaposlenih ali ugled
podjetja),
 opredeljevanje stroškov, potrebnih za ustvarjanje teh koristi in
 ocenjevanje ali to koristi presegajo stroške.
Ne glede na to, da večina podjetij ocenjuje pričakovano vrednost e- poslovanja na nek
način, preden se dokončno zanj odloči, je vse večje število podjetij, ki meni, da so projekti
uvedbe e- poslovanja nujno potrebna investicija. Ta podjetja se bojijo, da bodo zaostala,
zato ne proučujejo v take podrobnosti in zahteve e- poslovnih projektov (Lesjak, Sulčič
2001c, 6-8).
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7. POSLOVNI MODELI ELEKTRONKEGA POSLOVANJA
Za vsa podjetja je pomembno, da izberejo model, ki ustreza trţnemu okolju in se vključuje
v njihov poslovni sistem. Čeprav bi več kot 60 odstotkov podjetij, ki poslujejo prek
interneta, zatrdilo, da prihodek prek spletnih strani ustvarjajo na izviren način, so se v
resnici izoblikovali štirje prevladujoči modeli. Največ podjetij uporablja oglaševalski in
transakcijski model, sledita pa model naročnin in servisni model.
Prvi način za ustvarjanja prihodka prek interneta je oglaševalski poslovni model, po
katerem podjetja na internetu prodajajo svojo "zemljiško posest" oziroma trţijo svoje
spletne strani. Večji kot je obisk na njihovi spletni strani, večje je zanimanje oglaševalcev
za zakup oglasnega prostora ali za sponzoriranje strani. Cena oglasnega prostora je torej
odvisna od obiskanosti spletne strani, na kateri je oglas objavljen, in od trajanja
oglaševalske akcije. Spletna podjetja oglaševalcem pasice (bannerje) največkrat
zaračunavajo po fiksni ceni. V ospredje pa vse bolj prihajata še dva načina zaračunavanja
oglasnega prostora: cena na klik, ko oglaševalci plačajo samo za tiste oglase, na katere so
uporabniki kliknili, in cena na ogled, ko oglaševalci plačajo po številu prikaza oglasa.
Oglaševalski model uporabljajo skoraj vse največje dveri in imeniki, kot so Lycos,
Yahoo!, Slowwwenia.com. Vrednost spletnega oglaševanje je v primerjavi z drugimi
javnimi občili še vedno zelo skromna, vendar naj bi se po nekaterih napovedih v prihodnjih
letih povečala. Evropski deleţ naj bi se v svetovnem spletnem oglaševanju s sedanjih deset
odstotkov leta 2009 povečal na 15 odstotkov in dosegel vrednost 6,4 milijarde dolarjev.
Transakcijski model uporabljajo podjetja, ki se ukvarjajo z internetno prodajo, in tista, ki
so nekakšni e-posredniki. Ta podjetja ustvarjajo in organizirajo nove medmreţne trge, kjer
se srečujejo prodajalci in kupci. Vedno več je tudi posrednikov, ki organizirajo spletne
draţbe. Podjetja, ki uporabljajo transakcijski model, so na primer Emka, Ebay,
Priceline.com, E Trade in podobni. Pri naročniškem modelu si podjetja zagotavljajo
prihodek z zaračunavanjem mesečnih ali letnih naročnin za različne storitve, ki jih
ponujajo. To je lahko dostop do interneta, gostovanje spletnih strani, ponujanje edinstvene
vsebine in informacij, kjer prednjačijo predvsem zaloţniška in trţenjsko raziskovalna
podjetja.
Servisni model pa je vir prihodka večine svetovalnih druţb, ki poslujejo prek interneta,
kot sta Razorfish in Scient. Uporabljajo ga tudi podjetja, ki delujejo kot posredniki in
svetovalci pri zakupu oglasnega prostora med oglaševalskimi agencijami, neposrednimi
naročniki in spletnimi stranmi omreţja, kot so Httpool, Doubleclick, 24/7 Media, Iprom
Central. Servisni model pa uporabljajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s spletnim vlaganjem,
na primer druţbi CMGI in Internet Capital Group.
Podjetja pravzaprav pogosto poslujejo tudi s kombinacijo opisanih modelov. Vsak model
ima namreč svoje prednosti in slabosti. Oglaševalski model lahko ustvarja visoke donose,
trţne priloţnosti pri oglaševalskem modelu pa so dosti manjše kot, recimo, pri
transakcijskem. Transakcijski model, ki vključuje poslovanje med podjetji in poslovanje s
strankami, ima večje dohodkovne moţnosti, a precej manjše marţe. Pri izbiri modela je
zato najbolj pomembno, da model ustreza trţnemu okolju in da se vključuje v poslovni
sistem podjetja ter njegove trţenjske programe.
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7.1 Poslovni modeli e-poslovanja po TIMMERSU in RAPPI
Spremembe, ki smo jim priča v novi ekonomiji, so odločilno vplivale na nove načine
poslovanja. Ti pa so s seboj prinesli tudi nove poslovne modele oziroma vloge, ki jih
prevzamejo podjetja. Vsaka od vlog vpliva na odnos podjetja s strankami in odnos podjetja
s poslovnim okoljem, pri čemer vsaka od njih pomeni tudi potencialno groţnjo za podjetja,
ki se prilagajajo prepočasi.
Poslovni model je v osnovi metoda opravljanja poslov, ki omogoča vzdrţevanje podjetja in
mu omogoča, da postane tudi dobičkonosno. Konceptualno pa si lahko zamislimo poslovni
model kot sistem različnih komponent in strategij, ki omogočajo podjetjem, da zgradijo in
uporabljajo različne vire, nudijo strankam in partnerjem boljše storitve ali izdelke kot
konkurenti in skozi čas seveda zasluţijo nekaj denarja. Dobro poslovanje podjetja je
namreč definirano s poslovnim modelom, okoljem v katerem to poslovanje poteka in s
sposobnostjo podjetja, da reagira na spremembe (Raviet al. 1999, 46).
Osnova za graditev poslovnih modelov je vrednostna veriga poslovanja, ki obsega pot od
nastanka izdelka in storitve do končne porabe. Do moţne zgradbe poslovnega modela
pridemo z različnimi kombinacijami členov vrednostne verige in vzorca interakcije (eden
z- enim, eden-z-mnogimi, mnogi-z-mnogimi). Porter definira vrednostno verigo v podjetju
kot skupek aktivnosti, ki jih podjetje opravlja za doseganje operativnega dobička.
V klasični ekonomiji se celotna vrednostna veriga branţe v grobem deli na (Porter 2001,
54):
- dobavitelje,
- proizvajalce,
- distributerje,
- prodajalce,
- končne kupce in uporabnike.
Manjša podjetja morajo zasnovati poslovni model tako, da zavaruje svojo pozicijo v
vrednostni verigi predvsem s stališča delitve prihodkov. Poslovni model mora zagotoviti
instrumente kontrole in nadzora glede na kritične dejavnike uspeha in zastavljene poslovne
cilje. Pri snovanju poslovnega modela je potrebno upoštevati pogoje poslovanja in oceniti
lastne zmogljivosti in pristojnosti, ovrednotiti poslovne priloţnosti in moţnosti poslovnega
sodelovanja. Poslovni model je strateško oroţje za razločevanje podjetij na trgu. Starejše
oblike tekmovalnosti, kot so niţanje stroškov poslovanja, postopno povečevanje kvalitete
izdelkov in poslovnih procesov, ne zadoščajo več. Namesto tega morajo podjetja
spremeniti stare miselne vzorce in oblikovati učinkovite, inovativne elektronske poslovne
modele (Kalakota 2001, 53). Elektronski poslovni modeli se odlikujejo po prilagodljivosti
in proţnosti po meri kupcev. Poslovni model mora povezati poslovne partnerje, dobavitelje
oziroma distributerje v enotno infrastrukturo e-poslovanja. Poslovni modeli, ki so nastali
ob novem načinu poslovanja, so raznovrstni: nekateri so enostavni, drugi bolj kompleksni.
Podjetje lahko poslovne modele medsebojno tudi kombinira kot del svoje poslovne
strategije.
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7.1.1 Opredelitev poslovnih modelov v e-poslovanju
Poslovni model lahko preprosto definiramo kot način opravljanja poslov, s katerim
podjetje generira vrednost (Rappa 2005). Oţja definicija označuje poslovni model kot
določeno organizacijsko strukturo podjetja, s katero si to uresničuje zastavljene cilje.
Najbolj pogosto pa se uporablja definicija po Timmersu (1998). Če njegovo definicijo
preuredimo, lahko poslovni model opredelimo kot:
- strukturo tokov proizvodov, storitev in informacij, ki poleg poslovnega procesa
določa tudi sodelujoče subjekte in njihove naloge;
- način, s katerim bodo sodelujoči subjekti dosegli največjo korist ob uporabi
določenih sredstev.
V okviru e-poslovanja se pojavljajo preoblikovani tradicionalni poslovni modeli, pa tudi
novi poslovni modeli. Problem novih poslovnih modelov je njihova dolgoročna obstojnost.
Nahajamo se namreč v prehodnem obdobju, ki ga zaznamujejo nepravilni trţni signali. Za
to obdobje je za organizacije značilna politika subvencioniranja proizvodov, transporta,
opcijskega plačevanja zaposlenih19 in močno navdušenje za novo tehnologijo (Porter 2001,
64). Investitorji na trgu kapitala so previsoko ocenjevali vrednost ˝pikakom˝ podjetij.
Prilivi kapitala takšnih investitorjev so motivirali organizacije za nadaljnjo širitev in
krepitev omenjene politike. Mnogo podjetij se je močno širilo, čeprav pred tem še nikoli
niso dosegli dobička. V sklenjenem krogu je tako mnogo organizacij zaradi neracionalnega
vodenja investitorjev na trgu kapitala ustvarilo nove poslovne modele, ki so brez temeljev
za dolgoročni obstoj. Racionalno lahko domnevamo, da se bo iz mnoţice novih poslovnih
modelov dolgoročno uveljavila le manjša skupina takih modelov, ki so najmanj
zaznamovani z anomalijami prehodnega obdobja.
Dodatna ovira pri nastajanju novih poslovnih modelov je problem prostega jezdeca (ang.
freerider) in zaščita intelektualne lastnine. Pravna zaščita poslovnih modelov sodi pred
patentno zaščito. V ZDA so v zadnjem času podelili več patentov za poslovne modele,
vendar pa v praksi tolmačenje prenovljenega in novega poslovnega modela predstavlja
velike teţave pri patentni zaščiti (Rappa 2005). Ob pogledu na stvarne podatke lahko
ugotovimo, da je segment B2B e-poslovanja številnejši in se hitreje razvija. Eden izmed
razlogov rasti je tudi dinamično medorganizacijsko povezovanje v B2B. Ker je segment
B2B za povezovanje med organizacijami najpomembnejši, bomo v nadaljevanju največ
pozornosti namenili poslovnim modelom, ki delujejo v okviru tega segmenta. Pri
obravnavanju aktivnosti med podjetji bomo znotraj segmenta B2B upoštevali dve pojavni
obliki: neposredno med podjetji ter preko elektronskih trgov.
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Omeniti velja še kritiko obravnavanja segmenta B2B, ki jo je podal Porter. Meni, da je
delitev presplošna in neustrezna, ker znotraj dejavnosti obstajajo velike razlike. Tudi danes
namreč atraktivnost dejavnosti temelji na sicer spremenjenih, a še vedno po dejavnostih
precej različnih petih glavnih dejavnikih: pogajalski moči dobaviteljev in kupcev, ovirah za
vstop, groţnji substitutov ter konkurenci med ţe obstoječimi konkurenti znotraj dejavnosti
(Porter 2001, 67). Slednje bi bilo treba upoštevati pri primerjavi medorganizacijskega
povezovanja tradicionalnih podjetij7 in virtualnih podjetij. Le tako lahko učinke dejavnosti
ločimo od učinkov e-poslovanja.
Hkrati se poslovni modeli v internetu tudi hitro spreminjajo in razvijajo, saj e-trgovanje in
e-poslovanje omogočata nastajanje novih uspešnih poslovnih modelov, ki se uveljavljajo s
pomočjo podjetniške inovativnosti, prilagodljivosti, dobre izbire partnerjev, z dobro
izpeljanim poslovnim načrtom, itd. Tako lahko v prihodnosti pričakujemo nove zanimive
variacije.

7.2 Klasifikacija poslovnih modelov e-poslovanja
E-poslovanje je pomembno vplivalo na značilnosti podjetij nove ekonomije. Za podjetja eposlovanje (in še posebej internet) ni le nova prodajna pot, ampak lahko zahteva
spremembo procesov, organizacije in načina sodelovanja s partnerji, predvsem pa drugačen
način obravnavanja kupcev. Podjetjem ne omogoča le elektronske prodaje, ampak tudi
nabavo, elektronsko podprto logistiko, marketing, elektronsko razvijanje in oblikovanje
novih proizvodov in storitev, elektronsko podprto proizvodnjo in drugo. Glede na to, kako
podjetje uporablja e-poslovanje, ločimo različne poslovne modele. Ker je pri analiziranju
posameznih podjetij potrebno poznati posebnosti izbranega poslovnega modela, jih bomo v
nadaljevanju poskušali klasificirati in opisati.
Ker je e-poslovanje razmeroma mlado raziskovalno področje, se pojavlja veliko različnih
klasifikacij poslovnih modelov e-poslovanja. Za prvo skupino klasifikacij je značilno, da
zgolj identificira dejansko nastale poslovne modele in jih uvrsti v širše skupine zaradi
njihove medsebojne podobnosti. Za drugo skupino razvrstitev pa velja, da poskuša
poslovne modele klasificirati na podlagi skupine kriterijev8. Po navadi je rezultat
razvrščanja na podlagi več kriterijev matrika, ki pokaţe, kje se glede na kriterije nahaja
posamezen poslovni model e-poslovanja. Pri tem je zanimivo, da se avtorji redko odločajo
za uporabo enakih kriterijev. V tem poglavju bomo predstavili nekatere najbolj pogosto
uporabljene klasifikacije. Med njimi sta klasifikaciji, ki jih ponujata avtorja Rappa (2005)
in Timmers (1998). Klasifikacija po Rappi je med najbolj upoštevanimi v ZDA,
klasifikacijo po Timmersu pa največ uporabljajo v Evropi. Za Rappino klasifikacijo bi
lahko rekli, da sodi v prvo skupino, nasprotno pa za Timmersa velja, da je s svojo
razvrstitvijo bliţje drugi skupini. Omembe vredno je tudi to, da klasifikacija po Rappi
uporablja večina najuglednejših ameriških izobraţevalnih ustanov na ravni dodiplomskega
in podiplomskega študija. Pri obravnavi novih poslovnih modelov bomo upoštevali vse
segmente e-poslovanja, saj lahko le ob poznavanju večine poslovnih modelov ugotovimo,
katere so značilnosti modelov, ki omogočajo medorganizacijsko povezovanje.

7

V angleški literaturi se za tradicionalno podjetje uporablja izraz ˝bricks-and-mortar-firm˝. Z njim hočejo na
slikovit način poudariti, da se klasično podjetje ukvarja s proizvodi in storitvami, ki imajo kar najmanj
informacijske vsebine (zidaki, malta).
8
Ponavadi gre za dva ali več kriterijev. Če bi razvrstitev izvajali ob upoštevanju enega samega kriterija, bi
prva skupina sovpadala z drugo.
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KLASIFIKACIJA PO RAPPI9
Rappa posamezne osnovne poslovne modele e-poslovanja razvrsti v deset večjih skupin.
Vsi osnovni poslovni modeli se lahko v realnosti udejanjajo na različne načine. Poleg tega
lahko dve ali več osnovnih poslovnih modelov e-poslovanja, v skladu s spletno strategijo
organizacije, tudi kombiniramo. Skupine osnovnih poslovnih modelov e-poslovanja po
Rappi so naslednje:
- modeli prekupčevanja (brokerage),
- oglaševalski modeli (advertising),
- modeli posrednika informacij (infomediary),
- modeli trgovca (merchant),
- modeli proizvajalca (manufacturer),
- modeli podruţnice (affiliate),
- modeli skupnosti (community),
- naročniški modeli (subscription),
- modeli koristi (utility).
Modeli prekupčevanja (brokerage)
Modeli prekupčevanja oz. posredovanja omogoča kupcem in prodajalcem, da sklepajo
posle. Ponavadi prekupčevalec za svoje usluge dobi določeno provizijo ali nadomestilo. Ta
model je na internetu zelo razširjen in igra zelo pomembno vlogo v odnosu B2B, B2C in
C2C e-poslovanja. Ta model se pojavlja v različnih oblikah (trţnice, borze, poslovne in
nakupovalne skupnosti, zadovoljitev prodaje ali nakupa, draţbe, ponujanje nagrade v
primeru izpolnitve kriterija, navidezna nakupovalna središča, iskalniki).
Oglaševalski modeli (advertising)
V tem primeru se običajno zagotavlja vsebina, ki je lahko plačljiva ali ne, poleg vsebine pa
še cela vrsta storitev (npr. forumi, elektronska pošta), kjer so ves čas prisotna oglaševalska
sporočila, največkrat v obliki pasic (ang. banner).
Te oglaševalske pasice so najpogosteje edini vir prihodka, zato je zelo pomembno, da je
obiskovalcev veliko, to pa se lahko doseţe le z dobro vsebino. Model oglaševanja ima več
pojavnih oblik (portali, iskalniki, modeli z registracijo uporabnikov, itd.).
Modeli posrednika informacij (infomediary)
Organizacije, ki uporabljajo ta model, so sposobne zbirati informacije in jih prodajati
naprej. Zelo cenjeni so predvsem podatki o potrošnikih in njihovih nakupovalnih navadah,
saj je na njihovi podlagi mogoče izpeljati učinkovito ciljno (osebno) usmerjeno
marketinško akcijo. Osebi, ki dovoli uporabo podrobnih osebnih podatkov, omogočijo
prost dostop do medmreţja, denar ali kakšno drugo dobrino. Takšni modeli se velikokrat
kombinirajo z oglaševalskimi modeli. Mogoča je tudi obrnjena verzija modelov posrednika
informacij, ki kupcu zagotavljajo informacije o spletnih straneh, med katerimi se odloča,
da bo preko njih opravil transakcijo. Modele posrednikov informacij uporabljajo tudi v
segmentu B2B e-poslovanja.
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Modeli trgovca (merchant)
Pri modelih trgovca smo doţiveli preprosto preoblikovanje tradicionalnega trgovanja v etrgovanje. E-trgovci uporabljajo dva pristopa prodaje: katalog in draţba. Nekatere
proizvode in storitve je mogoče kupiti le prek spleta. Modeli trgovca so v segmentu B2C.
Modeli proizvajalca (manufacturer)
Tovrstni modeli omogočajo proizvajalcem izdelkov ali storitev direktni stik s kupci in na ta
način skrajšajo ali povsem ukinejo distribucijski kanal do kupca. Na ta način se dosegajo
niţje cene za kupca, proizvajalec pa lahko direktno od kupca izve za njegove potrebe ali
ţelje.
Modeli podružnice (affiliate)
Ta poslovni model omogoča priloţnosti za naročanje izdelkov ali storitev, kjerkoli je to
mogoče. To počne na takšen način, da omogoča določene odstotke od prodanih izdelkov
ali storitev vsem partnerskim stranem. Ta model je na spletu zelo prisoten in razširjen,
pojavlja se v nekaj različnih oblikah, npr. v obliki izmenjave pasic, plačila glede na število
klikov in podobno.
Modeli skupnosti (community)
Poslovni modeli na principu skupnosti imajo za osnovo uporabnikovo zvestobo. V
določenih primerih uporabniki tudi sami prispevajo določene vsebine in denar, v nekaterih
primerih je uporaba takšnih modelov povezana tudi z naročnino za posebne storitve. Znani
so npr. modeli, zgrajeni na osnovi prostovoljnih prispevkov uporabnikov, nadalje strani
kjer so na voljo informacije strokovnjakov ali drugih uporabnikov s posebnimi znanji.
Naročniški modeli (subscription)
Ti zahtevajo od uporabnika, da plača za dostop na spletno stran. Uporabniki naj bi bili
motivirani za plačilo naročnine zaradi vsebine z veliko dodano vrednostjo, ki jo lahko
pregledujejo na spletnih straneh naročniških modelov. Izkazalo se je, da drugače kot za
tradicionalne modele (revije, časopisi), uporabniki za vsebino preko spleta niso pripravljeni
plačevati. Ponudniki naročniških modelov zato kombinirajo brezplačno dostopno vsebino s
tisto, za katero je treba plačati. Prva naj bi delovala kot motivacija za ogled druge.
Naročniški model nima neposredne povezave z medorganizacijskim povezovanjem.
Modeli koristi (utility)
Model koristi temelji na sprotnem merjenju uporabe oz. koristi, ki jo ima uporabnik od
uporabe spletne strani. Merska enota uporabe je bit. Model je močno povezan s
sposobnostjo ponudnika, da omogoča mikroplačila, saj so zneski premajhni za plačevanje z
drugimi načini elektronskega plačevanja.
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KLASIFIKACIJA PO TIMMERSU10
Timmers postavi klasifikacijo poslovnih modelov e-poslovanja s pomočjo koncepta
vrednostne verige. Za sistematično razporeditev poslovnih modelov je treba opraviti tri
korake. Najprej je treba razstaviti verigo vrednosti organizacije in identificirati vse njene
elemente (npr. nabava, proizvodnja, trţenje in prodaja). Potem je treba poiskati moţnosti
informacijskih povezav med posameznimi elementi znotraj vrednostnih verig več
subjektov (organizacij). Pri tem med elementi obstajajo moţnosti povezav v oblikah: eden
z enim, eden z mnogimi, mnogo z enim ter mnogo z mnogimi elementi. Sledi ponovno
sestavljanje vrednostne verige, pri čemer upoštevamo informacijsko integracijo med
elementi vrednostnih verig subjektov (organizacij). Poslovni model tako dobimo s
kombinacijo povezav elementov in interakcije informacij med njimi. Na poslovni model
lahko vpliva tudi konkurenčna struktura elektronskih trgov. Ti so lahko popolnoma odprti
(več kupcev – več prodajalcev) ali polodprti (en kupec – več prodajalcev in obrnjeno).
Navedimo primer: elektronska trgovina je tipičen primer, kjer se element vrednostne verige
(trţenje ali prodaja) povezujejo eden z enim. Elektronski nakupovalni center vsebuje isti
ključni element vrednostne verige, le da je tu povezava mnogo z enim. Klasifikacija po
Timmersu sodi v drugo skupino klasifikacij, kar pomeni, da so poslovni modeli razvrščeni
glede na dva ali več kriterijev. V razvrstitvi sodeluje enajst poslovnih modelov. Večina jih
dejansko obstaja in so bili opaţeni v empirični raziskavi, nekaj pa je takih, ki so za enkrat
še teoretične zasnove.
Poslovne modele po Timmersu lahko razdelimo v matriko na podlagi dveh kriterijev:
stopnje inovacije in stopnje funkcijske integracije. Prvi kriterij razvrsti modele po njihovi
inovativnosti glede na tradicionalne modele. Bolj ko se določeni poslovni model razlikuje
od svojega tradicionalnega dvojnika, večja je stopnja inovacije. Popolnoma novi poslovni
modeli so na področju visoke stopnje inovativnosti.
Modelov je seveda še več, ne glede na uporabljeni poslovni model pa je potrebno, da
poslovni modeli v e-poslovanju nudijo uporabnikom neko vrednost, da to vrednost nudijo
ciljnim uporabnikom, da nudijo pravi način zaračunavanja te vrednosti, da se vrednost
zaračunava pravim uporabnikom, da se uporabi prava strategija za preskrbo in
zagotavljanje storitve ali produktov in podobno (Afuah 2001, 45).
Pri tem Afuah še nadalje omenja tri različne strategije, katerih kombinacija se lahko
uporabi za vzdrţevanje ali vzpostavitev konkurenčne prednosti, ne glede na uporabljen
poslovni model (Afuah 2001, 84):
- strategija oviranja (ang. block), kjer podjetje preprečuje ali ovira konkurenco pri
njihovih poskusih posnemanja poslovnega modela;
- strategija teka (ang. run), kjer podjetje ves čas izboljšuje ali si izmišlja nove
poslovne modele;
- strategija povezovanja (ang. team-up), kjer podjetje skuša z drugimi sodelovati, jih
prevzema ali je sama prevzeta.
Poslovni model sam po sebi še ne zagotavlja uresničitve poslanstva in doseganja ciljev
podjetja. Podobno kot Nunes (2000, 44), tudi Timmers (1998, 4) ugotavlja, da moramo
poznati tudi trţne strategije podjetja (trţni model), če ţelimo oceniti ali bo nek poslovni
model komercialno uspešen. Pri tem je potrebno upoštevati, da oblika sledi funkciji (ang.
form follows function), kar pomeni, da se mora poslovni model prilagoditi trţnemu
oziroma, da ju je potrebno obravnavati kot medsebojno povezana.
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Modeli poslovanja se lahko implementirajo na različne načine. Podjetje lahko vključi več
takšnih modelov v svojo poslovno strategijo. Poslovni modeli, ki temeljijo na internetu, se
rojevajo hitro, nove in zanimive različice se bodo pojavljale tudi v prihodnosti. Internet je
ponovno odkril tudi nekatere obstoječe, a manj priljubljene modele prodajnega procesa,
kot so na primer draţbe, ki so se uporabljale v glavnem za cenitev kmetijskih pridelkov,
finančnih instrumentov in unikatnih umetniških in starinskih predmetov. Internetna
podjetja, kot je na primer eBay, so tak model uspešno aplicirala na širšo paleto proizvodov
in storitev.

7.3 Analiza uporabe poslovnih modelov v slovenskih podjetjih
Uspešna podjetja danes razumejo, da jim obstoječi poslovni načrti ne omogočajo, da bi se
lahko uspešno soočila z izzivom poslovanja v novi ekonomiji. Ugotovila so, da potrebe,
okus in pričakovanja e-kupca spreminjajo obliko podjetja in se zato odločila integrirati vse
svoje operacije, saj lahko le tako podprejo spreminjajoče se zahteve kupcev. Nekatera
slovenska podjetja so bila primorana uvesti e-poslovanje zaradi pritiska tujih poslovnih
partnerjev, ki so uporabo e-poslovanja postavili kot pogoj za nadaljnjo poslovanje.
Nekatera pa so sama prišla do spoznanja, da število papirnih listin in podatkov na njih ter
število partnerjev govori v prid e-poslovanja. To pa odpira nove moţnosti sodelovanja s
poslovnimi partnerji.
Podjetja si od uvajanja e-poslovanja veliko obetajo in se zavedajo, da e-poslovanje lahko
vpliva na povečanje prihodka, zmanjšanje stroškov ter zagotavlja konkurenčno prednost in
obstoj na trgu. Na splošno so slovenske e-trgovine v zadnjem letu izredno napredovale
(ugotovitev RIS-a11), vendar pa je še veliko malenkosti, ki bi jih bilo potrebno izboljšati.
Predvsem bode v oči spoznanje, da se slovenski trgovec na internetu ne zaveda, da mora
pridobljene kupce tudi zadrţati. Tako ponujajo malo ugodnosti (razne akcije, kupončki,
itd.) in dokaj visoke cene. Smisel e-trgovanja je prav v niţjih poslovalnih stroških in s tem
niţjih cenah za kupca.
Po mnenju Skrta (2001), so se v slovenskem podjetniškem okolju oblikovali štirje
prevladujoči poslovni modeli. Največ podjetij uporablja oglaševalski in transakcijski
model, sledita pa model naročnin in servisni model. Prvi način za ustvarjanje prihodka
prek interneta je tako oglaševalski poslovni model, pri katerem podjetja na internetu trţijo
svoje spletne strani. Večji kot je obisk na njihovi spletni strani, večje je zanimanje
oglaševalcev za zakup oglasnega prostora ali za sponzoriranje strani. Oglaševalski model
uporabljajo skoraj vse največje dveri in imeniki, kot so Lycos, Yahoo!, Slowwwenia.com.
Transakcijski model uporabljajo podjetja, ki se ukvarjajo z internetno prodajo, in tista, ki
so nekakšni internetni posredniki. Ta podjetja ustvarjajo in organizirajo nove medmreţne
trge, kjer se srečujejo prodajalci in kupci. Vedno več je tudi posrednikov, ki organizirajo
spletne draţbe. Podjetja, ki uporabljajo transakcijski model, so na primer Emka, Ebay,
Priceline.com, E Trade i podobni. Pri naročniškem modelu pa si podjetja zagotavljajo
prihodek z zaračunavanjem mesečnih ali letnih naročnin za različne storitve, ki jih
ponujajo. To je lahko dostop do interneta, gostovanje spletne strani, itd.
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Na koncu naj omenimo še servisni model, ki pa je vir prihodka večine svetovalnih druţb,
ki poslujejo prek interneta. Uporabljajo ga tudi podjetja, ki delujejo kot posredniki in
svetovalci pri zakupu oglasnega prostora med oglaševalskimi agencijami, neposrednimi
naročniki in spletnimi stranmi omreţja (Skrt 2001).
Podjetja pogosto poslujejo s kombinacijo opisanih modelov. Vsak model ima namreč svoje
prednosti in slabosti. Pri izbiri modela je zato najbolj pomembno, da model ustreza
trţnemu okolju in da se vključuje v poslovni sistem podjetja ter njegove trţenjske
programe.
Zaključimo lahko z mislijo, da se večina slovenskih manjših podjetij na internetu pojavi
samo zato, ker tam enostavno morajo biti, in jih tako ne zanimajo ţelje potrošnikov.
Obstaja moţnost, da se bo to razmišljanje z večanjem slovenskega e-trga spremenilo,
vendar pa je potrebno opozoriti, da bo takrat za večino slovenskih podjetij ţe prepozno, saj
je Slovenija z vstopom v EU postala ciljni trg tudi za ostale evropske drţave.

7.4 Primerjava uporabe poslovnih modelov med Slovenijo in ZDA
Primer mnogih podjetij v ZDA12 kaţejo, da se morajo podjetja, ki ţelijo ohraniti svojo rast,
prilagoditi nenehno spreminjajočemu se okolju. Danes namreč bolj kot vedno velja
Schupertova ugotovitev, da v kapitalizmu osnovni način konkuriranja ni cena, ampak
lahko podjetje pridobi konkurenčno prednost predvsem z uvajanjem novih izdelkov, novih
tehnologij, novih oskrbnih virov in novih načinov organizacije. Zato mora podjetje skrbeti
za nenehno spreminjanje notranjih ekonomskih struktur in starih načinov poslovanja.
Najbolj znani primer spletne trgovine v ZDA je sigurno Amazon.com, katere poslovni
model temelji predvsem na kvaliteti storitev, ki jih lahko ponudi kupcu. Amazon.com je
tako s pomočjo informacijske tehnologije ne samo odkril vrzel na trţišču, ampak tudi
prisilil večje etablirane knjigarne z dolgoletno tradicijo kot so Barnes&Noble v
spreminjanje njihovih poslovnih modelov. Moderni avtorji se tako v nekaterih primerih
odpovedujejo klasičnemu načinu publiciranja v tiskani obliki in pri tem ne potrebujejo ne
publicistov ne posrednikov, ki zagotovijo da njihov material prispe do končnega potrošnika
(Volovšek 2001).
Portali, kot so AOL, MNS in Yahoo, v spletni prodaji izgubljajo pomen. Minili so časi, ko
so bila podjetja pripravljena odšteti bajne vsote samo za prisotnost na teh portalih. Danes
trgovci iščejo poslovne modele, v katerih je njihov strošek čim bolj sorazmeren z
opravljenimi transakcijami. Ravno tako so svoje navade izoblikovali kupci: po nakupih se
ne odpravijo prek splošnih portalov, ampak gredo običajno kar naravnost k enemu od
velikih trgovcev, s katerimi imajo ţe dobre izkušnje. Portali seveda poskušajo uloviti
zaostanek (AOL tako pripravlja spletno trţnico, kjer bodo podjetja ponujala izdelke po
zniţanih cenah. V elektronski poslovni model moramo vključiti poslovno strategijo in
sistematično upravljanje z vsemi oblikami znanja in informacij.
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Eden najbolj znanih primerov je primer druţbe AOL, ki je s sodobnim in fleksibilnim pristopom v nekaj
letih prevzela primat na trgu storitev dostopa do interneta, ki so ga pred tem obvladovale druţbe Prodigy,
Delphi, Genie in CompuServe. Podobna sta primera druţbe eToys, ki je druţbi Toys prevzela velik trţni
deleţ na trgu igrač, ter podjetje Dell, ki je pri prodaji osebnih računalnikov premagalo slavni IBM.
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Preveliko zaupanje v moč e-poslovanja brez dobro zamišljenega poslovnega načrta je eden
od razlogov poslovnega neuspeha, kot v primeru številnih stečajev internetnih podjetij v
ZDA na prelomu dvajsetega stoletja. Vsi elektronski poslovni modeli niso ravno primerni
za prenos preko nacionalnih meja. Globalno uspešni e-poslovni model mora ustrezati in
zadovoljevati povpraševanje specifičnega lokalnega trga, od podjetja pa zahteva, da se
ukvarja z lokalnimi okusi uporabnikov, lokalno poslovno prakso, dobavitelji, logistično
infrastrukturo in pravnim sistemom.
Najlaţje prenosljiv poslovni model je model portalov in informacijskih posrednikov kot so
npr. Yahoo, CNET ali ZDNet, ker pri tem modelu podjetja ne potrebujejo infrastrukture za
izvajanje plačilnih transakcij in ker se ne ukvarjajo s fizično distribucijo izdelkov. Malce
teţji za prenos so poslovni modeli, ki vključujejo spletno trgovanje, vendar se ne ukvarjajo
s fizično distribucijo izdelkov. Ta model uporabljajo npr. finančni servisi (Expedia,
Travelocity) in prodajalci digitalne glasbe (Liquid Audio, MP3.com). Poglavitna skrb za
podjetja je predvsem vzpostavitev primernega transakcijskega servisa za plačevanje s
kreditnimi karticami in zagotavljanje varnosti ter spremljanje fiskalne in finančne
regulative (Skrt 2001).
Najteţje za prenos v globalno poslovaje je tisti, ki zahteva fizično izvrševanje naročil in
upravljanje z dobaviteljsko verigo. V tej kategoriji se B2B model prenaša laţje kot B2C
model, ker se nanaša na razpečavo in plačilne transakcije med podjetji, kar je laţje
izvedljivo kot pri B2C modelu, kjer gre za mnoţico razpršenih naročil številnih
posameznih potrošnikov.
The Economist (URL:http://www.economist.com/) poroča, da so vodje tradicionalnih podjetij
relativno hitro spoznali potencialno groţnjo, ki jo predstavlja e-poslovanje, vendar so imeli
in imajo še vedno teţave s hitrim prilagajanjem novim poslovnim modelom. Kaţe, da je
vzrok teţav v tem, da morajo vodje najprej prepričati tiste, ki so vloţile čas, denar in
napore v prejšnje poslovne modele (to so dobavitelji, zaposleni, bankirji, delničarji in tudi
kupci), vsi ti pa se upirajo k spremembam.
Sicer je res, da so imele ZDA začetno prednost pred ostalim svetom pri praktičnem
uvajanju e-poslovanja, vendar to še ne pomeni, da bodo ameriška podjetja prevladovala v
svetovnem e-poslovanju. Eden ključnih problemov ostaja infrastruktura, ki v Sloveniji še
precej zaostaja od razmer, ki vladajo v ZDA.
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7.5 Medpodjetniško spletno e-poslovanje13
Novi poslovni model na internetu o katerem se zadnje čase vedno več govori in ki ga
nekateri analitiki ocenjujejo kot največjo inovacijo v poslovanju v zadnjih štiridesetih letih,
se imenuje medpodjetniško spletno poslovanje.
Začetki elektronskega poslovanja med podjetji segajo v drugo polovico 70-ih let, ko so
podjetja začela s pošiljanjem in sprejemanjem naročil, faktur in ostale dokumentacije v
elektronski obliki preko EDI (Electronic Data Interchange – elektronska izmenjava
podatkov).
Toda ker je elektronska izmenjava podatkov potekala preko dragih privatnih omreţij, so si
tako obliko poslovanja lahko privoščila le velika podjetja. S prihodom interneta in njegovo
mnoţično dostopnostjo ter uporabo internetnih tehnologij pa je elektronsko poslovanje
postalo dostopno tudi najmanjšim podjetjem.
Najpomembnejši področji elektronskega poslovanja sta poslovanje med podjetji (business
to business B2B ali medpodjetniško poslovanje) ter poslovanje med podjetji in končnimi
kupci (business to consumer B2C). B2C model uporabljajo podjetja za poslovanje s
končnimi kupci. V tem modelu, vsaj konceptualno ni bistvenih razlik v primerjavi s
tradicionalno trgovino. Poglavitna prednost je v tem, da lahko sedaj kupci dostopajo do
spletnih trgovin po principu 24/7 in to iz domačega naslonjača. Za kupca ni nobenih
časovnih in krajevnih omejitev. Danes zavzema B2C pribliţno 10 odstotkov vse e-prodaje
na internetu. V nadaljevanju se bomo osredotočili na e-poslovanje med podjetji, saj le to
zajema daleč največji deleţ, hkrati pa doţivlja neverjetno rast. Pri elektronskem poslovanju
med podjetji gre za naročanje izdelkov ali storitev po elektronski poti na eni strani ter za
opravljanje plačilnih transakcij na drugi. Lahko govorimo tudi o poslovnih odnosih med
podjetji v vlogah kupcev in podjetji v vlogah prodajalcev.
Kljub temu, da je B2B poslovanje še v povojih je to najhitreje rastoče področje nove
internetne ekonomije, s sabo pa nosi skoraj neizmerljiv potencial. Raziskava, ki jo je
opravila druţba Boston Consulting Group predvideva, da bo vrednost e-poslovanja na
internetu do leta 2010 okoli 2.800 milijarde dolarjev. Pri podjetju GartnerGroup so veliko
bolj optimistični, saj ocenjujejo da bo ta vrednost 7.000 milijarde dolarjev.
Medpodjetniško poslovanje bo po raziskavi e-Marketer Global Report predstavljalo
87odstotkov elektronskega poslovanja.

Reorganizacija poslovanja
Ker pa so elektronski trgi, ki se pojavljajo na internetu drugačni od tradicionalnih, fizičnih
trgov, so potrebne nove strategije in nova poslovna miselnost. Učinkovita integracija
internetnih tehnologij v poslovne procese je eden najpomembnejših izzivov s katerimi se
danes soočajo podjetja in njihovi managerji. Vedeti je namreč potrebno, da koristi lahko
prinese le spremenjen način dela, ne pa tehnologija sama. Teţave, ki nastopijo ob uvajanju
elektronskega poslovanja, največkrat niso tehnološke narave, temveč organizacijske.
Podjetje, ki se odloči za elektronsko poslovanje, mora vse ostale poslovne procese
prilagoditi novim tehnologijam, da bo lahko izkoristilo vse prednosti, ki jih le-te ponujajo.
Večina malih podjetij se ne zaveda ali pa ni sposobno zaznati velikih sprememb, ki jih
zahteva nova poslovna klima. Če ţelijo takšna podjetja sploh še obstati na trgu, bodo
13

Povzeto po avtorju mag. Radoš Skrt, Medpodjetniško spletno poslovanje, 2001.
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morala hitro opraviti velike investicije v tehnologijo, ljudi in spremembo poslovnih
procesov. Elektronsko poslovanje namreč zahteva vlaganje tako v informacijsko
tehnologijo kot tudi izobraţevanje zaposlenih in seveda zahtevno prenovo celotnih
poslovnih procesov. Podjetje, ki okleva z uporabo elektronskega poslovanja, je
izpostavljeno resni nevarnosti, da bo izgubilo trg tako kupcev kot dobaviteljev, ker zaradi
klasičnega poslovanja ne bo več stroškovno konkurenčno. Res je, da reorganizacija
poslovanja zahteva visoke stroške, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da so le ti znatno
manjši kot pa je potencialni korist, ki se ustvarja z zmanjšanjem stroškov in tudi s
povečanjem profita.

Prednosti medpodjetniškega e-poslovanja za manjša podjetja
Medpodjetniško elektronsko poslovanje prinaša številne prednosti. Še zlasti veliko lahko
pridobijo majhna in srednje velika podjetja, saj se lahko zaradi nizkih stroškov, ki jih
omogoča uporaba internetnih tehnologij povezujejo z večjimi podjetji in s svojo ponudbo
konkurirajo na svetovnem trgu. Hitrost transakcij, niţji transakcijski in administrativni
stroški, boljše upravljanje s podatki, zmanjšanje stroškov zalog, krajši časi obračanja zalog,
krajše dobavne poti, učinkovitejše po prodajne storitve, moţnost globalnega poslovanja ter
nove trţne priloţnosti so le nekatere izmed pozitivnih posledic, ki jih je prinesla uvedba eposlovanja v podjetjih in zaradi katerih doţivlja e-poslovanje eksponentno rast.
Z uporabo interneta postajajo fizične razdalje zanemarljive, kar še posebej velja za
neotipljive proizvode (programska oprema, storitve, glasba), ki jih lahko prenašamo preko
interneta in jih celo neposredno uporabljamo. Največjo korist imata zabavna industrija ter
zaloţniška dejavnost (film, video, glasba, programska oprema, časopisi, revije,ipd.).
Medpodjetniško poslovanje ponuja tudi moţnost za razvoj popolnoma novih izdelkov ter
storitev, hkrati pa odpira moţnost prodora podjetjem na nove trge ter moţnost globalnega
poslovanja, saj lahko podjetje na enak način kakor poslujejo s podjetjem v sosednji ulici,
poslujejo s podjetjem na drugem koncu sveta. Podjetje lahko direktno dostopa do ciljnega
trţišča in ga oskrbuje z izdelkom, ki ga trţišče ţeli in potrebuje. E-poslovanje omogoča
podjetjem, da se pri prodaji izognejo vmesnim dobaviteljem, da izboljšajo dobavni čas, in
da so kupcem na voljo 24 ur na dan 7dni v tednu. Neposredne povezava podjetja s svojimi
dobavitelji, ki so lahko hkrati tudi proizvajalci ţelenega blaga pomeni izločitev stroškov
vmesnih posrednikov kot tudi boljše zadovoljevanje potreb podjetja v vlogi kupca. B2B
poslovanje zmanjšuje tudi stroške delovne sile, hkrati pa povečuje njena učinkovitost, saj
odpade mnogo administrativnega dela, ki je bilo potrebno pri klasičnem načinu poslovanja.
Z uporabo sodobnih tehnologij lahko podjetja tudi bolje optimizirajo zaloge, spremljajo
njihovo stanje, oblikujejo učinkovit sistem naročanja, sledijo izdelkom na njihovi
distribucijski poti, itd.

E-tržnice
Trenutno obstaja na internetu skoraj dva tisoč B2B elektronskih trţnic oz. spletnih strani na
katerih se srečujejo potencialni kupci in prodajalci in trgujejo med seboj z različnimi
izdelki in storitvami. On-line trţnice, ali B2B (business to business) trţnice so javno
dostopne internetne strani, kjer se srečuje ogromno prodajalcev in kupcev z namenom, da
bi trgovali med seboj. E-trţnice predstavljajo idealno mesto za trgovsko menjavo saj
zbliţujejo dobavitelje, prodajalce in kupce; podjetjem ponujajo tudi vstopno točko v novo
ekonomijo; na novo pa bodo tudi definirale poslovne odnose in medsebojna razmerja med
podjetji.
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Gartner Group predvideva, da je nastalo okoli od 7,500 do 10,000 B2B spletnih trţnic,
kjer lahko vsa podjetja kupovala in prodajajo najrazličnejše izdelke in storitve.
Kljub temu, da so B2B trţnice še v povojih, imajo velik potencial, da vodijo B2B
revolucijo saj zdruţujejo udeleţene partnerje s podobnim poslovnim interesom. Kupcem in
prodajalcem ponujajo omogočajo znatno zmanjšanje transakcijskih stroškov, spodbujajo
prodaje, skrajšujejo distribucijske procese, izboljšujejo dostavo in po prodajne servise.
B2B trg se vedno bolj segmentira na posamične sektorje in v prihodnosti bo tako mogoče
na spletnih straneh neke organizacije kot posrednika najti na primer najširšo ponudbo
športnih pripomočkov s vsega sveta. Dodatno vrednost bo ponudila informacijska
tehnologija, ki bo izpopolnila iskanje najugodnejših ponudnikov določenih izdelkov ali
storitev ne le na podlagi cene, temveč kompleksnega spleta vseh dejavnikov (tehnične
lastnosti, kakovost, servisiranje itn.).

Vertikalni in horizontalni B2B model
B2B poslovanje lahko razdelimo na dva modela: vertikalnega in horizontalnega. Vertikalni
model B2B poslovanja je usmerjen znotraj specifične industrije ali panoge (npr. gradbene,
lesne). Horizontalni model pa za razliko od vertikalnega ni namenjen specializiranim
sektorjem, temveč posameznim vrstam proizvodov in storitev, ki so lahko zanimivi
kupcem iz različnih gospodarskih panog. Takšne trţnice so specializirane za prodajo npr.
letalskih kart, rezervnih delov, itd.
Največji del B2B poslovanja poteka preko podjetij, ki so neodvisna od prodajalcev in
kupcev. Gre za nekakšne e-posrednike. Ker gre za trge, kjer je prisotnih veliko kupcev in
prodajalcev, je veliko tudi povpraševanje oz. ponudba. To rezultira v večji razpoloţljivosti
informacij, ki jih imajo potencialni kupci, saj so zbrane na enem mestu ter posledično v
niţjih iskalnih stroških. Seveda imajo korist tudi prodajalci saj lahko veliko laţje najdejo
potencialne kupce za svoje izdelke. Bistvena prednost pa je v niţjih transakcijskih stroških,
saj so lahko le-ti do desetkrat niţji kot pa pri tradicionalnih modelih poslovanja.
Zaostajanje domačih podjetij - kljub temu, da se o poslovanju na internetu v Sloveniji na
veliko govori, je dejstvo, da pri nas za razliko od zahodnih drţav niso dodobra zaţivele niti
internetne trgovine. Medtem, ko se naša podjetja ubadajo s temeljnimi vprašanji o uporabi
interneta pa so svetovna podjetja ţe začela uporabljati internet v vsakodnevnem
poslovanju. V takšni situaciji je teţko pričakovati, da bodo slovenska podjetja kmalu
akceptirala nove poslovno-organizacijske modele, ki so vse bolj v veljavi v razvitih
svetovnih podjetjih. Končna posledica bo seveda še večje zaostajanje domačih podjetij ter
njihova vedno manjša konkurenčnost na svetovnem trgu.
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8. ANALIZA PRIMEROV E-POSLOVANJA V MALIH PODJETJIH
Po podatkih raziskovalnega podjetja Forester Research lahko Evropa v naslednjih letih
pričakuje precejšnjo rast medpodjetniškega (B2B) elektronskega poslovanja. Če so leta
2001 on-line transakcije predstavljale le manj kot odstotek vseh poslovnih transakcij, se je
do leta 2009 njihovo število naraslo na 22 odstotkov. Čeprav bo najverjetneje levji deleţ
tega povečanja pripadel večjim podjetjem, pa ima v splošnem razvoj elektronskega
poslovanja vpliv na vse vrste organizacij, ne glede na njihovo velikost in dejavnost. Ker
podjetjem v današnjem času nudi priloţnosti ter odpira nove načine poslovanja, je razvoj
elektronskega poslovanja še posebej pomemben za mala podjetja in teh je v Evropski
skupnosti več ko 99 odstotkov (SME Definition, 2009) vseh podjetij.
Skladno s pomembnostjo elektronskega poslovanja za mala podjetja in obratno, je uvajanje
elektronskega poslovanja v mala podjetje tema mnogih raziskovanj. Tako smo v
magistrskem delu raziskovali, kakšen je vpliv elektronskega poslovanja na manjša
podjetja. V nadaljevanju so navedene raziskave ter študije, ki se ukvarjajo z elektronskim
poslovanjem malih podjetjih in ki so imele velik vpliv na raziskavo o ovirah in priloţnostih
pri uvajanju elektronskega poslovanja manjših podjetij.

1. SME eBusiness Readiness in Five Eastern European Countries: Results of a
Survey
(Oliver, Damaskopoulos, 2002, str. 584-599)
Raziskava podaja prve ugotovitve, ki rezultirajo iz ankete, s katero se je skušala ugotoviti
pripravljenost malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, Romuniji, Bolgariji, na
Poljskem ter na Cipru za elektronsko poslovanje. Anketa je bila izvedena v okviru projekta
ENLARGE, ki ga je sponzorirala Evropska skupnost.
Pripravljenost za elektronsko poslovanje so opazovali na:
• nivoju podjetja ter organizacije,
• nivoju trga in industrije,
• nacionalnem ter regulativnem nivoju.
V anketo so vključili mala in srednje velika podjetja vseh panog. Mnenja vodstev več kot
900 teh podjetij so večinoma pridobili z metodo pisemskega anketiranja, redkeje z
intervjuji.
V raziskavi so prišli do naslednjih zaključkov:
• Večina malih in srednje velikih podjetij ţe ima osnovno tehnično infrastrukturo, ki
večinoma vključuje računalnik in priključek na internet. Čeprav imajo podjetja to
infrastrukturo po večini ţe dalj časa, pa jo le poredko uporabljajo. Veliko podjetij ima
predstavitveno spletno stran, ki pa redko vključuje kaj več od predstavitve podjetja.
• Čeprav imajo člani vodstva malih in srednje velikih podjetij dostop do ljudi, ki imajo
znanja s področja elektronskega poslovanja, pa tega znanja po večini sami nimajo. To
nepoznavanje dojemajo kot oviro za uporabo elektronskega poslovanja.
• Mala in srednje velika podjetja verjamejo, da tako nacionalna tehnična kot tudi finančna
infrastruktura predstavlja oviro za uporabo elektronskega poslovanja. Prav tako podjetja
niso zadovoljna s področjem regulative in si ţelijo večjih finančnih spodbud za elektronsko
poslovanje na vseh nivojih oblasti.
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• V splošnem so vsa anketirana podjetja elektronskemu poslovanju naklonjena in v njem
vidijo bolj priloţnost kot nevarnost.
Ob neposredni primerjavi posameznih drţav so v pripravljenosti za elektronsko poslovanje
vidne določene razlike, ki pa v kvalitativnem smislu niso posebej velike.
2. Successfully eEnabled SME's – What Have They in Common?
(Golden et al, 2002, str.552-566)
Cilj raziskave je bil najti kombinacijo dejavnikov, ki na elektronsko poslovanje vplivajo ter
podjetju omogočajo, da prične z uspešno uporabo elektronskega poslovanja. Osnovo je
predstavljalo 25 podjetij iz Slovenije, ki je elektronsko poslovanje ţe uspešno uporabljalo.
Na podlagi poglobljenih intervjujev s podjetji so ugotovili dejavnike, ki na uspešno
uporabo elektronskega poslovanja vplivajo, in jih predstavili z modelom, ki vsebuje tri
dimenzije:
• organizacijske lastnosti (znanje na področju informacijske tehnologije, izkušnje na
področju logistike, lastnosti produkta),
• področje managementa (prisotnost spletnega-vodje, obstoj e-strategije, integracija
spletnega poslovanja v poslovne procese podjetja),
• področje implementacije (načrtovanje spletne strani, uporabnost spletne strani, trţenje
spletne strani, uporaba zunanjih resursov s področja informacijske tehnologije).
3. Promises and Pitfalls of SME Integration (Beck, Weitzel, König, 2002, str. 567-583)
V študiji so prikazane načelne ovire za integracijo malih in srednje velikih podjetij v svet
računalniškega izmenjevanja podatkov. Avtorji podajajo tudi primer začasne rešitve, ki bi
mala in srednje velika podjetja vključila v elektronsko podprte preskrbovalne verige
njihovih poslovnih partnerjev.
Študija kaţe, da kljub pojavu novih tehnologij za brezšivno integracijo poslovnih procesov
kot je npr. XML, mala in srednje velika podjetja ne bodo imela koristi od same
avtomatizacije procesov. Razlog za to se skriva v dejstvu, da ta podjetja računalniško
podprtih poslovnih procesov velikokrat sploh nimajo. Avtorji ugotavljajo, da je tudi za
najenostavnejšo računalniško izmenjevanje podatkov v podjetju nujna prisotnost:
• sistema za materialno poslovanje (generiranje in pošiljanje RIP sporočil kot sta naročilo
ali račun),
• sistema vodenja zalog (za avtomatično krmiljenje dostav),
• sistema razpečevanja (za generiranje obvestil),
• skenirnih sistemov (zajem podatkov),
• računovodskega sistema (za pošiljanje računov).
Kot vmesno rešitev predlaga študija sistem človek-stroj, kjer manjši dobavitelj naročila
večjega kupca spremlja s pomočjo spletne rešitve. Predstavljena je tudi rešitev, s katero
manjši dobavitelj z večjim kupcem izmenjuje tekstovne datoteke, ki so rezultat hišnih
informacijskih sistemov. Elektronska izmenjava poteka preko ponudnika storitev za
elektronsko poslovanje, ki zagotovi, da se sporočila izmenjujejo po dogovorjenih
standardih.
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4. Priložnosti in težave izmenjavanja podatkov preko interneta med večjimi in
manjšimi podjetji v Sloveniji (Zupan, 2000, str. 56-125)
Cilj raziskave je bil opredeliti priloţnosti in teţave pri elektronskem poslovanju manjših
organizacij z velikimi preko interneta. V anketiranje je bilo vključenih 955 malih
organizacij v Sloveniji, vprašalnik pa jih je vrnilo 256.
Raziskava podaja naslednje ugotovitve:
• male organizacije v Sloveniji so razmeroma dobro opremljene z informacijsko
tehnologijo,
• elektronsko poslovanje ţe igra pomembno vlogo v poslovanju z večjimi poslovnimi
partnerji,
• najpogosteje male organizacije elektronsko izmenjujejo ponudbe,
• večina malih organizacij daje prednost ţe narejenim rešitvam za elektronsko poslovanje,
• teţave za uvedbo elektronskega poslovanja vidijo male organizacije v nezainteresiranosti
večjih poslovnih partnerjev,
• pri uporabi elektronskega poslovanja je najpomembnejše, da je rešitev za izmenjevanje
poslovnih sporočil enaka za več poslovnih partnerjev,
• pri uporabi elektronskega poslovanja se koristi morajo pokazati v kratkem času,
• pri uporabi elektronskega poslovanja pričakujejo male organizacije teţave zaradi
zapletene uporabe rešitev za elektronsko poslovanje,
• stroški elektronskega poslovanja ne predstavljajo teţave,
• večina malih organizacij pričakuje, da bodo z večjimi poslovnimi partnerji začele
elektronsko poslovati v dveh ali treh letih.

V raziskavi so bili raziskani in v modelu predstavljeni naslednji dejavniki, ki lahko
vplivajo na pričakovanja v zvezi z elektronskim poslovanjem:
• priloţnosti elektronskega poslovanja,
• izkušnje z elektronskim poslovanjem,
• tveganje pri elektronskem poslovanju,
• teţave pri poznavanju elektronskega poslovanja,
• pripravljenost organizacije,
• pomembnost standardizacije,
• vpliv večjih poslovnih partnerjev.
5. SMEs and the Internet: On the Strategic Drivers Influencing the Use of the
Internet
in SMEs (Deschoolmester, Hee, 2000, str. 754-769)
Raziskava prikazuje rezultate ankete o uvajanju, dojemanju ter uporabi elektronskega
poslovanja med manjšimi podjetji v Belgiji. V središču pozornosti so bile ovire pri
uvajanju in uporabi elektronskega poslovanja kot tudi strateški dejavniki, ki na uvajanje ter
uporabo vplivajo. Raziskava je zajela 500 podjetij z manj kot 500 zaposlenimi. Vprašalnik
je vrnilo 78 podjetij. S podjetji, ki elektronsko poslovanje ţe uporabljajo, je bil opravljen
dodaten razgovor, ki je bil osnova za identificiranje strateških dejavnikov vpliva na
elektronsko poslovanje.

Stran 83

Ugotovljene so bile naslednje ovire, ki vplivajo na uvajanje in uporabo elektronskega
poslovanja:
• teţave z varnostjo elektronskega poslovanja,
• visoka cena priključka na internet,
• počasnost internetne povezave,
• veliki stroški investicije v elektronsko poslovanje,
• teţave v zvezi z zakonodajo,
• teţave s tehnologijo elektronskega poslovanja.
Kot strateške dejavnike, ki vplivajo na uvedbo ter uporabo elektronskega poslovanja,
raziskava navaja:
• zmanjšanje stroškov,
• konkurenčna prednost,
• moţnost rasti in organizacijskega razvoja,
• inovacije na področju izdelkov in procesov,
• sodelovanje v in med organizacijami,
• dinamičnost,
• razpoloţljivost informacij.
Raziskava je pokazala, da predstavlja elektronsko poslovanje za manjše organizacije velik
potencial. S pravo strategijo elektronskega poslovanja lahko izboljšajo konkurenčnost,
pospešijo dostop do novih trţišč in s tem omogočijo dolgoročno preţivetje na vse bolj
dinamičnem trţišču.

6. Factors Affecting Entry-Level Internet Technology Adoption by Small Business
In Australia: An Empirical Study (Akkeren, Cavaye, 1999, str. 1071-1083)
V študiji je prikazan model dejavnikov uporabe enostavnejše internetne tehnologije v
avstralskih malih podjetjih. Model je nastal na osnovi proučevanj novejše literature s tega
področja in je bil empirično preizkušen na treh vrstah primerov malih podjetij. V modelu je
prikazano, da na uvedbo ter uporabo elektronskega poslovanja v malem podjetju vplivajo
naslednji dejavniki, ki so razvrščeni v tri skupine:
• Lastnosti lastnika/ravnatelja
o zaznane koristi
o računalniška pismenost
o odločnost
o vloga vodje
o subjektivna merila
• Lastnosti podjetja
o organizacijska pripravljenost
o zunanji pritiski
o odvisnost od poslovnih partnerjev
o kompleksnost strukture
o velikost, sektor, status
o informacijska intenzivnost
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Povrnitev investicije: Model so preizkusili na malih podjetjih, ki so jih izbrali na podlagi
kriterija:
• dejavnosti (avtomobilska industrija),
• geografske lokacije (jugovzhodni Queensland),
• neodvisnosti (podjetja niso povezana z večjimi podjetji).
Cilj je bil odgovoriti na vprašanji:
1. Kateri dejavniki vplivajo na uvedbo in uporabo enostavnejše internetne tehnologije v
malih podjetjih?
2. Kako je mogoče (mišljene so predvsem vladne iniciative ter iniciative gospodarstva)
malemu podjetju pomagati pri uvajanju in uporabi enostavnejše internetne tehnologije?
Primerjava teoretičnega modela z dejavniki vpliva na uvedbo in uporabo enostavnejše
internetne tehnologije v malih podjetjih je pokazala, da je model večinoma ustrezen.
Dodana sta mu le dva dejavnika, nezaupanje do informacijske industrije ter
lastnikovo/ravnateljevo pomanjkanje časa, ki spadata med pomembnejše dejavnike vpliva
na uvedbo in uporabo enostavnejše internetne tehnologije.

7. Analysis of E-commerce practice in SMEs (Chappell, Feindt, 1999)
Raziskava je zajela mikro, mala in srednje velika podjetja z različnih področij, ki so
inovativna na področju elektronskega poslovanja. V raziskavo je bilo vključenih 89
podjetij iz 17 evropskih drţav. Potekala v okviru ESPRITovega projekta KITE, ki ga
podpira Evropska skupnost. Cilj raziskave je bil, da na pozitivnih primerih (kvantitativni
ter kvalitativni podatki o podjetjih) uporabe prikaţe značilnosti elektronskega poslovanja
mikro, malih in srednje velikih podjetij.
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da veliko podjetij prične z uporabo elektronskega
poslovanja zaradi pritiska, ki ga na njih vrši konkurenca. V svet elektronskega poslovanja
vstopajo brez natančne strategije in največkrat je elektronsko poslovanje le dodatek h
klasičnemu načinu poslovanja. Veliko podjetij je izjavilo, da od elektronskega poslovanja
neposrednih koristi ne pričakujejo, so pa hkrati zelo zainteresirani za kvalitativne koristi
kot je na primer vstop na nova trţišča.
Raziskava je pokazala tudi odvisnost uspešnosti uporabe elektronskega poslovanja od
različnih dejavnikov. Da bo podjetje uspešno uporabljalo elektronsko poslovanje, mora:
• imeti izvirno idejo in/ali se osredotočiti na trţno nišo,
• biti elektronskemu poslovanju zavezano,
• samo zagotoviti zadostna finančna sredstva za uporabo elektronskega poslovanja,
• najti prave partnerje za elektronsko poslovanje,
• najti način elektronskega poslovanja, ki bo ustrezal produktu podjetja,
• biti dovolj dinamično in neprestano inovativno, da se uspešno odzove spremembam tako
na
trţišču kot tudi na internetu,
• biti pripravljeno na rast, ki bi utegnila biti posledica uporabe elektronskega poslovanja.
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8. The Adoption and Impact of EDI in Dutch SME's (Heck, Ribbers, 1999, str. 1-9)
Cilj raziskave je bila preizkus modela vpliva različnih dejavnikov na uvedbo in uporabo
računalniškega izmenjevanja podatkov, ki so ga leta 1995 razvili Iacovou, Benbasat in
Dexter. Model, ki vključuje pričakovane koristi elektronskega poslovanja, pripravljenost
na elektronsko poslovanje ter zunanje pritiske, je bil v raziskavi dopolnjen še s četrtim
faktorjem - razpoloţljivostjo standardov za elektronsko poslovanje.
Faktorje so izmerili v 137 malih in srednje velikih podjetjih na Nizozemskem, ki so bila
razdeljena na podjetja, ki podatke ţe izmenjujejo računalniško in tista, ki tega še ne
počnejo. Izmerjena je bila tudi zanesljivost zbranih podatkov (Cronbach’s Alpha). Izkazalo
se je, da podatki o razpoloţljivosti standardov za elektronsko poslovanje niso zanesljivi,
zato je bil ta dejavnik iz nadaljnje raziskave izvzet. Za podjetja, ki računalniškega
izmenjevanja podatkov še ne uporabljajo, se je izkazalo, da vsi trije dejavniki statistično
pomembno vplivajo na uvedbo in uporabo računalniškega izmenjevanja podatkov.
Pri uporabnikih računalniškega izmenjevanja podatkov se je izkazalo, da na uvedbo in
uporabo vplivajo le pričakovane koristi ter zunanji pritiski. Predvsem slednji so tisti, ki v
veliki meri pojasnjujejo, zakaj so se mala podjetja za računalniško izmenjevanje podatkov
odločila.
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UGOTOVITVE PREDHODNIH RAZISKAV
Najpomembnejše ugotovitve zgoraj navedenih raziskav se nanašajo predvsem na:
 potrebno širino opazovanja problematike elektronskega poslovanja v malih podjetjih,
 dejavnike, ki utegnejo vplivati na uvajanje ter uporabo elektronskega poslovanja v
malem podjetju,
 predstavitev dejavnikov s pomočjo modela vpliva dejavnikov ter preizkus tega z
zbranimi podatki o malem podjetju.
Izkušnje iz raziskav kaţejo, da je na problematiko elektronskega poslovanja v malih
podjetjih potrebno gledati na nivoju:
o podjetja samega,
o trţišč, na katerih podjetje posluje,
o drţave, ki z regulativo in politikami vpliva na razvoj ter uporabo elektronskega
poslovanja v malih podjetjih.
V raziskavah je predstavljenih veliko dejavnikov, ki lahko samostojno ali v kombinaciji z
ostalimi dejavniki vplivajo na vpeljavo ter uporabo elektronskega poslovanja v malem
podjetju. Največkrat raziskave navajajo dejavnike kot so:
o pripravljenost malega podjetja na elektronsko poslovanje,
o pozitivne koristi, ki jih imajo manjša podjetja od uporabe elektronskega
poslovanja pričakuje,
o tveganje, ki mu je malo podjetje ob uvedbi ter uporabi elektronskega poslovanja
izpostavljeno,
o razpoloţljivost standardov, poslovnih strategij, ki jih podjetje pri elektronskem
poslovanju lahko uporabi,
o povrnitev investicije v uvedbo elektronsko poslovanje, ter v implementacijo
poslovnih modelov v poslovni sistem poslovanja manjših podjetij.

V magistrskem delu smo raziskovali in prikazali, da kot vse predhodne novosti se tudi
elektronsko poslovanje srečuje s številnimi izzivi v procesu uvajanja, prilagajanja in
sprejemanja. Na podjetjih in njihovih vodstvih leţi odločitev, kako bodo s pomočjo svojih
izkušenj, znanj, občutkov in sodelovanja uspeli čim bolj tekoče in uspešno vpeljati nove
zakonitosti v svoja podjetja.
Vsem zastavljenim hipotezam, ki smo jih podali na začetku magistrskega dela, smo podali
ugotovljene rešitve, ki so pomembne za podjetja, ki se srečujejo z elektronskim
poslovanjem.
Ugotovili smo tudi, da se v vsakodnevnem poslovanju čutijo odpori do elektronskega
poslovanja, kar je vidno predvsem v manjših podjetjih. Njihova reakcija je povsem
razumljiva. Prav tako je razumljiv njihov strah pred spremembami, nečim novim in
neznanim.
Uvajanja novosti poskušajo ovirati s tipičnimi izgovori »ni še pravi čas«, »tu ni pravih
finančnih učinkov«, itd. Na začetku uvajanja elektronskega poslovanja je potrebno nekaj
več časa, znanja in finančnih sredstev. Ta finančna sredstva se res ne povrnejo takoj, kot si
ţeli podjetje. Za uspešno poslovanje je potrebna predvsem dolgoročna strategija in izbira
ustreznega poslovnega modela, ki bo prinašal konkurenčno prednost na trgu.
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9. SKLEP
V magistrskem delu sem se ukvarjal s področjem elektronskega poslovanja, v teoretičnem
delu sem prikazal, kako elektronsko poslovanje povezujemo z drugimi dejavniki, ki so
izrednega pomena za konkurenčnost poslovanja manjšega podjetja.
Internet postaja zelo pomembna komponenta informacijskih sistemov podjetja. Le-to
omogoča podjetjem vseh velikosti razvijati nove poslovne modele, ki pomenijo izboljšanje
in spreminjanje smeri poslovanja in sodelovanja s poslovnimi partnerji, strankami in
dobavitelji. Podjetja sedaj teţijo k bolj tesnim in vzajemnim odnosom s svojimi dobavitelji,
sodelovanju pri razvoju izdelkov, povezovanju ključnih poslovnih procesov in izmenjavi
različnih informacij. Ko podjetja spoznajo obete integrirane oskrbne verige, ki jo omogoča
elektronsko poslovanje, pogosto odkrijejo povsem nove načine doseganja poslovnih ciljev,
razvoja strategij in poslovnih modelov, ki pred prihodom interneta sploh niso bili mogoči.
Tako tudi elektronsko poslovanje išče nove poslovne pristope. Hitrost poslovanja se
povečuje, dostopni postajajo novi kupci in odpirajo se novi trgi. Treba je zniţati cene
storitev in izdelkov, saj z elektronskim poslovanjem nastaja konkurenca, ki ima dostop do
vseh novih kupcev. Za uspešno vpeljavo elektronskega poslovanja v sodobno organizacijo
je zato treba avtomatizirati rutinska opravila in tako skrajšati odzivni čas. V današnjem
poslovanju je zelo pomembno, da se poslovna strategija in razpoloţljiva tehnologija med
seboj dopolnjujeta in omogočata nove poslovne pristope.
S tem pa nove tehnologije omogočajo neposredne in izredno hitre povezave med partnerji
v poslovnih procesih, hkrati pa zahtevajo uvajanje brezpapirne oziroma digitalne oblike
poslovnih dokumentov, ki se izmenjujejo med poslovanjem. Brez informacijske
tehnologije in hitrih telekomunikacijskih povezav si sodobnega načina poslovanja ni več
mogoče predstavljati. Cilj, ki ga mora doseči medpodjetniško elektronsko poslovanje je
eliminiranje ročnih procesov trgovanja z omogočanjem neposredne izmenjave podatkov
med informacijskimi sistemi posameznih organizacij. V literaturi je moč zaslediti veliko
primerov uspešne uporabe računalniškega izmenjavanja podatkov, vendar pa imajo skoraj
vse rešitve skupni imenovalec in to je, da gre v skoraj vseh primerih za velike organizacije.
Modeli poslovanja se lahko implementirajo na različne načine. Podjetje lahko vključi več
takšnih modelov v svojo poslovno strategijo. Poslovni modeli, ki temeljijo na internetu, se
rojevajo hitro, nove in zanimive različice se bodo pojavljale tudi v prihodnosti. Internet je
ponovno odkril tudi nekatere obstoječe, a manj priljubljene modele prodajnega procesa,
kot so na primer draţbe, ki so se uporabljale v glavnem za cenitev kmetijskih pridelkov,
finančnih instrumentov in unikatnih umetniških in starinskih predmetov.
Prišli smo do ugotovitve, da ponavadi je rezultat razvrščanja na podlagi večih kriterijev
matrika, ki pokaţe, kje se glede na kriterije nahaja posamezen poslovni model eposlovanja. Pri tem je zanimivo, da se avtorji redko odločajo za uporabo enakih kriterijev.
V poglavju smo predstavili nekatere najbolj pogosto uporabljene klasifikacije. Med njimi
sta klasifikaciji, ki jih ponujata avtorja Rappa in Timmers. Klasifikacija po Rappi je med
najbolj upoštevanimi v ZDA, klasifikacijo po Timmersu pa največ uporabljajo v Evropi.
Za Rappino klasifikacijo bi lahko rekli, da sodi v prvo skupino, nasprotno pa za Timmersa
velja, da je s svojo razvrstitvijo bliţje drugi skupini. Podjetja pogosto poslujejo s
kombinacijo opisanih modelov. Vsak model ima namreč svoje prednosti in slabosti. Pri
izbiri modela je zato najbolj pomembno, da model ustreza trţnemu okolju in da se
vključuje v poslovni sistem podjetja ter njegove trţenjske programe.
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Lahko pa trdimo, do bo inovativnost postala odločilnega pomena. Podjetja bodo iskala
nove poslovne modele in prilagajale svoje informacijske sisteme za povečanje primerjalne
prednosti. Vse to bo zahtevalo veliko prilagodljivosti poslovnih sistemov. Ocenjuje se, da
bodo večja podjetja manj prilagodljiva zaradi svoje velikosti. Manjša podjetja pa se bodo
soočala s pomanjkanjem finančnih virov. Poslovni modeli bodo postajali vse bolj
zapleteni, z veliko stopnjo integracije poslovnih procesov in tesnem poslovnem
sodelovanju med člani vrednostne verige, zato bo te modele vedno teţje posnemati.
Pričakujemo lahko, da bo v prihodnosti poslovni model postal strateško oroţje za
doseganje konkurenčne prednosti.
Okusi, ţelje, potrebe in pričakovanja e-kupcev in kupcev stare ekonomije se tako močno
razlikujejo, da stari modeli poslovanja ne omogočajo več, da bi lahko podjetje ustvarjalo
take vrednostne predloge, ki bi ustrezali poloţaju v novi ekonomiji. Zato morajo mala in
srednje velika podjetja razviti in uvesti učinkovite načrte uvajanja elektronskega
poslovanja in poskrbeti, da bodo lahko proizvajala boljše izdelke kot njihova konkurenca,
ter jih ponujala hitreje in ceneje.
Tudi slovenska manjša podjetja so spoznala prednosti ali nujnost elektronskega poslovanja
in moč interneta (predvsem) kot distribucijskega kanala, oglaševalskega in promocijskega
medija in (nazadnje) tudi kot podpore poslovanju. Poslovni modeli pridobivajo vedno večji
pomen v slovenskih podjetjih. V primerjavi z ZDA je Slovenija še precej v zaostanku,
vendar pa naj bi njihov razvoj postajal čedalje hitrejši in sledil drţavam, katere so ţe
predhodno vpeljale učinkovite poslovne modele. Glede tega pa so se ameriška podjetja ţe
soočila z določenimi teţavami pri neuspešnem plasiranju poslovnega modela v svoji
organizaciji. To bi lahko bil vzgled za učinkovitejše delovanje slovenskih podjetij na tem
področju in na izogibanju napak storjenih od drugih podjetij.
Podjetja si od uvajanja e-poslovanja veliko obetajo in se zavedajo, da e-poslovanje lahko
vpliva na povečanje prihodka, zmanjšanje stroškov ter zagotavlja konkurenčno prednost in
obstoj na trgu. Na splošno so slovenske e-trgovine v zadnjem letu izredno napredovale,
vendar pa je še veliko malenkosti, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. Predvsem bode v oči
spoznanje, da se slovenski trgovec na internetu ne zaveda, da mora pridobljene kupce tudi
zadrţati. Tako ponujajo malo ugodnosti (razne akcije, kupončki, itd.) in dokaj visoke cene.
Smisel e-trgovanja je prav v niţjih poslovalnih stroških in s tem niţjih cenah za kupca.

Eno je gotovo: naj bodo velika ali majhna, stara ali nova, bodo podjetja morala priznati
nujnost orientacije k elektronskem poslovanju in moţnostim, ki jih le-ta ponuja, morala
bodo temu prilagoditi svoje poslovne procese in celoten model poslovanja, skladno z
zahtevami kupcev. Tista podjetja, ki tega ne bodo storila vse v tej smeri, bodo kmalu
izpadla s trga v vrtincu trţne dinamike, ki jo narekuje današnja nova ekonomija.
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