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FOKUS

Videofilsko veselje
Video vsebine lahko danes »konzumiramo« na najrazličnejših zaslonih naprav.  
Na pametnem telefonu, tablici, računalniku, televizorju … A pravim filmofilom so  
seveda namenjeni video projektorji, natančneje, projektorji za domači kino.

DOSJE

Ekonomija 
urbanega 
transporta
Novi načini prevoza (elektrika, samovozeča vo-
zila …) in tudi novi poslovni modeli osebnega 
prevoza (souporaba avtomobila …) so sproži-
li dialog, razmišljanje o tem, kaj se »izplača« in 
kaj ne.

NOVE TEHNOLOGIJE

Banka  
brez opeke
Nemška banka N26 je od lanskega decembra 
uradno na voljo tudi Slovencem, kar so števil-
ni tehnično bolj pismeni brž izkoristili in si od-
prli račun. N26 je popolnoma elektronska ban-
ka, ki nima fizičnih poslovalnic. Kakšne so nje-
ne prednosti?
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NOA H10 je trenutno vrhunec ponudbe hrvaškega podjetja Hangar 
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red desetletjem ali dve-
ma se nam še svitalo 
ni, da bomo uporabni-

ki množično uporabljali mobil-
ne telefone za dostop do sple-
tnih vsebin, iskanje in nakupo-
vanje najrazličnejših izdelkov in 
storitev. Da bomo v žepu ali tor-
bici nosili prenosno kamero, fo-
toaparat, digitalno denarnico, 
spojeno na tiskovino, ki bo ime-
la zmogljivosti strežnika in se 
bo zmogla brez kabla povezati 
praktično kamorkoli. Da bomo 
produktivno delali s »ploščica-
mi«. Čeprav danes mobilne re-
šitve v priponi pogosto spre-
mlja mala črka »m«, so vse prej 
kot majhne – mobilnost je velika 
stvar. In velik posel.

Mobilno poslovanje je več kot 
zgolj nova razsežnost poslova-
nja. Mobilni mediji in kanali pri-
našajo povsem nove priložno-
sti za delo in potrošnjo vsebin. 
Kot potrošniki smo dobesedno 

ponoreli za mobilnimi aplika-
cijami, ki nam omogočajo hi-
pno raziskovanje in konzumira-
nje vsebin. In praktično lastno-
ročno ustvarili trend nošenja mo-
bilnih naprav na delovno mesto 
(BYOD), saj smo želeli sorodno 
uporabniško izkušnjo tudi od po-
slovnih rešitev. Danes jo mladi 
celo zahtevajo, svojo navzočnost 
in delo pogojujejo z mobilnimi in 
digitalnimi orodji ter pripomočki.

Mobilnost je večdimenzijska 
poslovna komponenta. Podjetja 
se začenjajo zavedati, da z igno-
riranjem mobilnega kanala in 
mobilnih uporabnikov izgublja-
jo znatno število strank in po-
sel. Obenem se odgovorni pra-
skajo po glavah in sprašujejo, ka-
kšno mobilno strategijo ubrati. 
Ne glede na to, ali se bo potro-
šnikov in zaposlenih mobilno po-
slovanje dotaknilo prek mikav-
nih ponudb, mobilnih kuponov, 
aplikacij za mobilno poslovanje 

ali sistemov lojalnosti uporabni-
kov, razširjenih na mobilno plat-
formo, je že jasno, da mu ne bo 
ušel nihče. Nasprotno, ker mo-
bilna (sledilna) naprava, ki jo 
prostovoljno nosimo s seboj ves 
dan in od večine uporabnikov 
ni nikoli oddaljena dlje od dol-
žine posameznikove roke, omo-
goča bistveno natančnejše cilja-
nje, oprostite, nagovarjanje upo-
rabnikov. Mobilno oglaševanje 
je danes cenejše od vrste dru-
gih oblik oglaševanja, saj je na-
tančnejše in zelo učinkovito. Če 
stranki preberemo misli in ji po-
nudimo tisto, kar meni, da potre-
buje, smo stvar prodali.

Monetizacija izdelkov, stori-
tev in idej je tista, ki žene koles-
je sodobnega sveta, mobilnost je 
le ena njenih poti. A tudi v sve-
tu mobilnih plačil ni vse rožna-
to, kot smo v Monitorju odkriva-
li pretekli mesec. Januarja sem 
se v ZDA udeležil konference 

Digital Money Forum, na kateri 
so strokovnjaki med drugim is-
kali tudi odgovor na vprašanje, 
zakaj uporabniki ne uporablja-
jo množično mobilnih denarnic, 
če so tako praktične. Za trenu-
tek zanemarimo aktualne infra-
strukturne izzive in razmeroma 
ubogo ponudbo, oboje se lahko 
že v nekaj mesecih povsem spre-
meni (na bolje). Mobilne denar-
nice delujejo, so varnejše od vseh 
fizičnih denarnic in kartic v njih, 
a ljudje smo tisti, ki stare navade 
težko opustimo, še toliko bolj ti-
ste, ki jih opravljamo skorajda 
nezavedno. Ljudje namreč, tako 
ugotavlja neka ameriška raziska-
va, v povprečju potrebujemo kar 
okoli 66 ponovitev, da si stvar za-
pomnimo in jo začnemo delati 
iz navade. Je kdo med nami že 
opravil 66 mobilnih plačil?

Torej je le vprašanje časa, kdaj 
nam bo mobilno poslovanje pre-
šlo v kri – v službi in doma. 

m-ilijoni  
in m-iljarde
MIRAN VARGA

P

   

N O V E  T E H N O L O G I J E  Z A  P O S L O V N I  S V E T

76

86

82
78

88

novice
konferenca RoglIT 2017
mobilnost pleza na vrh poslovnih 
prioritet
delo se spreminja
boljše delo v skupinah

 februar 2017 91

vajanje velikega števila 
mobilnih naprav, apli-
kacij in storitev v poslov-

no okolje vsekakor zahteva pre-
mišljen in temeljit pristop. Lju-
dje, ki skrbijo za razvoj poslova-
nja, se zavedajo, da tudi na mo-
bilnem področju vsako podjetje 
potrebuje jasno strategijo in vi-
zijo, saj polovičarstvo ne pride 
v poštev. Slaba uporabniška iz-
kušnja – zaposlenih ali strank – 
lahko namreč povzroči resno po-
slovno škodo in izgubo ugleda.

Poplava potrošniških naprav, ki 
smo jim priča v poslovnih okoljih, 
podjetjem ustvarja izjemne prilo-
žnosti, a hkrati prinaša dodatna 
poslovna tveganja. Zmogljivi te-
lefoni in tablice so danes kos na-
logam, ki so jih še pred leti opra-
vljale delovne postaje, a so za 
rabo bistveno bolj praktični. Nič 
čudnega, če bolj tehnično narav-
nani zaposleni njihovo uporabo 

malodane zahtevajo. Prodaja pa-
metnih telefonov je že leta 2013 
presegla prodajo računalnikov, 
razlika pa se le še poglablja.

Zaposleni v podjetjih vseh veli-
kosti mobilnih digitalnih pomoč-
nikov ne uporabljajo le za pre-
biranje in pošiljanje elektronske 
pošte ter organizacijo dogodkov 
na koledarju, temveč želijo pod-
jetja na mobilni skupni imeno-
valec prevesti večino poslovnih 
rešitev – od delovnih tokov, po-
slovnega obveščanja do tehnič-
ne in druge podpore. V poslov-
nih okoljih tako raste raba mobil-
nih aplikacij, prek katerih zapo-
sleni dostopajo do pomembnih 
podatkov za njihovo delo. Pred-
nosti takega pristopa so očitne 
– poslovanje postane bolj prila-
godljivo, produktivnost zaposle-
nih zraste, prodaja se odvija hi-
treje, stroški poslovanja morebi-
ti celo upadejo. Žal ima večina 

telefonov in tablic, ki jih danes 
zaposleni uporabljajo v poslov-
nih okoljih, še vedno predvsem 
potrošniški predznak in resen 
manko varnostnih funkcij. A še 
večja ovira mobilnemu poslova-
nju utegne biti kultura posame-
znih poslovnih okolij, posebno v 
tradicionalnih panogah, kjer ko-
renite spremembe v načinu dela 
niso vedno pozitivno sprejete.

Postopno uvajanje 
mobilnih rešitev

Mobilnost kot poslovna zahte-
va je postavila v središče pozor-
nosti tudi direktorje informatike. 
Ti so morali dobesedno čez noč 
sprejeti novo zahtevo vodstva in 
zaposlenih ter v okolje IT  uve-
sti hitro razvijajoče se mobilne 
platforme in se ubadati z upra-
vljanjem ter varovanjem podat-
kov na mobilnih napravah. Kon-
vergenca različnih tehnologij 

informatikom prav tako ni pri-
zanesla, nasprotno, marsikate-
ri oddelek informatike je silila v 
odkrivanje novih voda in iskanje 
novih rešitev, nepovezanih z naj-
boljšimi praksami. A pravi uda-
rec je za oddelek IT prišel sku-
paj z željo/zahtevo po razvoju la-
stnih mobilnih aplikacij, s kateri-
mi bi izboljšali tako delo zaposle-
nih kot se prikupili strankam in 
naročnikom. Marsikje temu izzi-
vu še danes niso kos.

Množična raba pametnih te-
lefonov in tablic od podjetij, po-
gosto prav od njihovih oddelkov 
IT, zahteva temeljit razmislek in 
analizo dela zaposlenih, pa tudi 
konkurence in upravljanja tve-
ganj. Kako delati v prihodnje, 
kako izkoristi mobilno poslova-
nje sebi v prid?

Mobilnost je podjetja, trge in 
delo zaposlenih dobesedno obr-
nila na glavo. Prinaša številne 
poslovne priložnosti, a obenem 
tudi veliko izzivov in celo nevar-
nosti. Na to opozarja tudi pra-
ksa. Raziskava družbe Accentu-
re, ki je opravila obširno anketo 
med skoraj 1500 direktorji pod-
jetij, je ugotovila zaskrbljujoče 
nizko uspešnost projektov, kate-
rih cilj je uvajanje mobilnih re-
šitev v poslovanje. Številni pro-
jekti niso uresničili pričakovanj 
(vodstva ali zaposlenih), nekate-
ri so povsem odpovedali. Vzroke 
za to gre iskati povsod – od po-
manjkljivega znanja in izkušenj 
izvajalca do odpora zaposlenih. 
Če se zaposleni ne poistovetijo z 
novimi rešitvami, te nimajo ni-
kakršne možnosti za uspeh. Oči-
tno postaja, da je treba mobil-
ne rešitve v večino podjetij uva-
jati postopoma, saj vsi zaposle-
ni preprosto niso kos korenite-
mu zasuku v načinu dela, zato 
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Mobilnost pleza na vrh 
poslovnih prioritet
Mobilnost zaposlenih in mobilno poslovanje pospešeno postajata prioriteti podjetij, ko se ta 
spoprijemljejo s programsko opredeljenim in storitveno navdahnjenim poslovnim okoljem. Tisti, 
ki danes resnično obvladujejo mobilnost in z njo povezane aplikacije, vsebine in storitve, so 
namreč zmagovalci. 
Jože Polh




