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Počasno 
napredovanje
Prenosni računalniki so za večino domačih 
uporabnikov še vedno poglavitna računalniška 
naprava. Najbolj priljubljeni so seveda cenejši 
modeli, ki iz leta v leto ponujajo vedno boljšo 
izkušnjo.

DOSJE

Internet  
po kitajsko
Da je tudi tako gromozanski medij, kot je inter-
net, mogoče nadzorovati in cenzurirati, že vr-
sto let dokazuje veliki kitajski požarni zid. To je 
razlog, da na Kitajskem ne brskajo po Faceboo-
ku, ne berejo The New York Timesa in bolj malo 
vedo o protestih na Trgu nebeškega miru leta 
1989.

DOSJE

Televizija  
in telefon
Aplikacije za ogled filmov, serij, dokumentar-
cev in drugih TV programov so tudi v sloven-
skem prostoru del ponudbe mobilnih opera-
terjev. Hkrati pa so na voljo tudi tuji ponudni-
ki – Netflix, Amazon Prime Video in HBO Go 
so trije resni konkurenti, ki se borijo za vašo 
pozornost.
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48 Samsung S8+
Že v prejšnji številki smo predstavili najnovejšo Samsungovo Galaksijo, 
model S8, in bili nad njo navdušeni. Tokrat popisujemo malce daljše izku-
šnje z večjo različico – S8+.
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logan olimpijskih iger 
»više, hitreje, močne-
je« bi lahko v poslovanje 

prevedli nekako takole: »digital-
no, še hitreje, natančneje«. Po-
slovanja podjetij vseh velikosti, 
pa tudi obrtnikov in samostoj-
nih podjetnikov, v zadnjem dese-
tletju nič ni zaznamovalo bolj kot 
prav digitalizacija. E-poslova-
nje postaja vseprisotno, in to ne 
zgolj med podjetji, temveč tudi 
med državljani in državo. Papir 
je v sodobnih okoljih ne le stro-
šek, temveč pogosto tudi cokla 
razvoja in trdovraten ostanek bi-
rokratizacije. Ali kot je v šali de-
jal eden izmed voditeljev pro-
grama letošnje konference NT – 
»Drevesa bi raje porabljali za iz-
delavo zobotrebcev.«

E-poslovanje in brezpapirno 
poslovanje nista eno in isto. Prvo 
je nadgradnja drugega. Pa še tega 
zvečine nismo uresničili. Papirja 
se kar čez noč ne moremo znebi-
ti, lahko pa poslovnim uporabni-
kom, ki ga uporabljajo v različne 

namene, pokažemo, kje bi jih ve-
ljalo spremeniti. E-poslovanje ima 
prav tako opraviti z bistveno več 
kot le nakupovanjem in proda-
jo, saj temeljito spreminja poslov-
ne modele v praktično vseh indu-
strijah. Elektronsko poslovanje je 
tako že povsem prevetrilo delova-
nje dobavnih verig in logističnih 
storitev ter podjetjem omogoči-
lo lažji nastop na novih trgih in is-
kanje novih poslovnih priložnosti. 
Prav digitalizaciji poslovanja gre-
do tudi zasluge za pospeševanje 
razvoja novih izdelkov in storitev, 
za nove načine interakcije zapo-
slenih in strank ter predvsem za 
boljše razumevanje slednjih na 
račun obdelave vseh mogočih po-
datkov in posledičnega načrtnega 
grajenja odnosov. Kanal e-poslo-
vanja je nedvomno tisti, ki podje-
tjem z najnižjimi stroški omogoča 
razvoj, poslovanje in interakcije 
na trgu. Preprosto se splača.

V bistvu me zelo veseli, da 
se e-poslovanja danes ne gre-
do zgolj podjetja, temveč tudi 

država. Spletne dveri in rešitve, 
kot so eDavki, eCarina, eNapo-
tnica in številne druge, so poskr-
bele, da so elektronski in papir-
nati dokumenti, ki so način inte-
rakcije državljanov z državnimi 
organi, danes izenačeni. Še več, 
ker na elektronski strani delo 
opravlja neki zaledni sistem, lah-
ko ta več zahtevanih vnosov že 
predizpolni, da ne izgubljamo 
več časa z vnašanjem podatkov, 
ki jih država že ima.

Marsikdo meni, da bo teh-
nologija tudi v prihodnje nare-
kovala hitrost in stopnjo razvo-
ja rešitev za e-poslovanje, a sam 
to mnenje delim le delno. Teh-
nologija je vendarle zgolj orod-
je, s katerim uresničimo zami-
sel. E-poslovanje bodo v nasle-
dnjem desetletju zaznamovali 
predvsem kupci oziroma potro-
šniki. Zakaj? Ker se bo vse vrte-
lo okoli njih, se jim prilagajalo. 
Ti pa bodo, če gre soditi po tre-
nutnih trendih, iskali predvsem 
takojšnje zadovoljstvo – zanj pa 

ne potrebuješ vedno robnih teh-
nologij, temveč odličnost izved-
be (seveda to dosežeš tudi s teh-
nologijo).

Sodobno e-poslovanje, ki ima 
opraviti s potrošniki, že danes 
poganjata predvsem dva ključ-
na dejavnika – cena in udobje. 
Vsi iščejo ugodno ponudbo, ki 
bo kar najbolj zadovoljila njihove 
potrebe. V naslednjih letih se ne 
bodo več zadovoljili s tem, da iz-
delek, naročen prek mobilne na-
prave in oblikovan po lastnem 
okusu dobijo po pošti čez dan ali 
dva. Kje so torej tu že omenjeni 
»više, hitreje, močneje«? »Hitre-
je« je očitno – vsi deležniki v ve-
rigi vrednosti bodo morali svo-
je opraviti kar najhitreje. »Moč-
nejši« oziroma zmogljivejši siste-
mi bodo res dobro poznali potro-
šnika, če naj mu kar najbolj ugo-
dimo. »Višje«? Hja, zagotovo bo 
njegovo zadovoljstvo višje, če mu 
bo naročeno v nekaj urah ali mi-
nutah iz zraka dostavil brezpilo-
tni letalnik. 

Zakaj e-poslovanje?  
Ker se preprosto splača.
MIRAN VARGA
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zraz e-poslovanje je na-
stal skoraj obenem z ob-
čutno širitvijo dostopa 

do interneta med podjetji v 90. 
letih prejšnjega stoletja. A kore-
nine e-poslovanja segajo še dlje, 
pravzaprav bi veljalo za njegove 
začetke šteti elektronsko izme-
njavo informacij/podatkov (EDI) 
med podjetji, ki so se jo šla spr-
va predvsem industrijska podje-
tja. Kot prvi so izraz e-poslova-
nje (angl. e-business) uporabili v 
IBM, v njihovi PR agenciji Ogilvy 
& Mather so se ga spomnili leta 
1994. V naslednjih letih se je IT 
velikan odločil v promocijo e-po-
slovanja vložiti milijardo dolar-
jev, a termina e-business nalašč 
ni zaščitil kot blagovno znam-
ko, saj je želel, da se o njem po-
govarja celotna industrija. E-po-
slovanje je postalo že do prelo-
ma tisočletja nadvse uspešno in 

priljubljeno med podjetji vseh 
velikosti, IBM pa je v želji po di-
ferenciaciji skoval novo oznako, 
»e-business infrastructure«, in v 
njeno promocijo vložil dodatnih 
300 milijonov dolarjev.

Kaj e-poslovanje sploh je? Gre 
za poslovni model, v katerem 
podjetja svoje poslovanje prene-
sejo v svetovni splet, prek katere-
ga tržijo in ponujajo svoje izdel-
ke, storitve ali vsebine. Seveda 
smo del ekosistema e-poslova-
nja tudi potrošniki in državni or-
gani. V e-poslovanju lahko sode-
lujemo praktično vsi – tako posa-
mezniki, podjetja kot tudi drža-
va. Prav zato poznamo več raz-
ličnih oblik e-poslovanja, naj-
pogosteje so označene s kratica-
mi, kot so B2B, B2C, B2G, G2C 
in podobne. V teh primerih črka 
B označuje poslovanje (angl. bu-
siness), črka C potrošnika (angl. 

consumer), črka G pa državne or-
gane (angl. government). Tokrat 
so nas zanimale predvsem krati-
ce, ki se začnejo na črko B ...

EU: e-poslovanje uvajamo 
(pre)počasi

Evropski statistiki (beri: orga-
nizacija Eurostat) so se z e-poslo-
vanjem nazadnje ubadali konec 
leta 2015, ko so vzeli pod drob-
nogled rabo informacijsko-ko-
munikacijskih tehnologij evrop-
skih podjetij za namene e-poslo-
vanja. Evropske birokrate je po-
leg razširjenosti dostopa do in-
terneta zanimala predvsem raba 
poslovne programske opreme za 
e-poslovanje in e-trgovino. Leta 
2015 so v ta namen anketira-
li kar 148.800 izmed 1,5 milijo-
na podjetij v državah EU. Nasle-
dnji pregled rabe rešitev za e-po-
slovanje in pripravljenost podjetij 

na digitalno gospodarstvo načr-
tujejo marca prihodnje leto.

Kaj torej pravi statistika na sta-
ri celini? Dostop do interneta, ki 
je eden temeljev za uresničeva-
nje e-poslovanja, saj podjetja po-
vezuje z drugimi podjetji in so-
dobnimi potrošniki, je skoraj 
vseprisoten. Ob koncu leta 2015 
je imelo 97 odstotkov poslovnih 
subjektov v EU dostop do inter-
neta. Višji ali enak delež je dose-
glo kar 20 od 28 EU držav (po-
datki so za leto 2015). Zaposleni 
v podjetjih z deset ali več zapo-
slenimi so že večinoma pri delu 
uporabljali računalnik (55 %) 
oziroma računalnik z dostopom 
do interneta (49 %).

Za podjetja v EU je pomemb-
no, da so vidna v internetu. Nji-
hove spletne strani posledično 
omogočajo različne funkcional-
nosti, kot so spletno naročanje 

Zaspano evropsko 
e-poslovanje
V tem prispevku nas zanima predvsem, kako se e-poslovanja lotevajo evropska podjetja. Na pomoč 
nam je priskočila uradna statistika Evropske unije, ki ugotavlja, da so podjetja v Evropi pri uvajanju in 
integraciji rešitev IKT s področja e-poslovanja precej počasna.
Miran Varga
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