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da podjetje hitro ukrepa. S tem pa so seveda 
povezani največji finančni učinki – čim hit-
reje se lahko odzoveš ali izvedeš neko stvar, 
tem cenejša je.

Ker danes tako rekoč vsi dokumenti nasta-
jajo elektronsko, je digitalizacija procesa na-
raven korak naprej. Podjetja se običajno digi-
talizacije poslovanja lotevajo postopoma, ko 
se v nekem procesu začnejo pojavljati težave 
ali nekdo želi proces optimizirati.

Najprej procesi, šele nato dokumenti
Dokumentni sistem je ena ključnih infor-
macijskih rešitev, ki se uporablja pri digi-
talni transformaciji. Ta gre v primerjavi z 
brezpapirnim poslovanjem, ki je bilo doslej 
najpogostejši in najpomembnejši cilj uved-
be dokumentnega sistema, še korak dlje, 
saj digitalizacija vključuje različne vidike 
inovacij v poslovnih procesih in modelih. 
In prav zato je upravljanje poslovnih pro-
cesov pomemben vidik uvedbe dokumen-
tnega sistema.

Kot pravi Peter Dolenc, direktor podje-
tja PDiVizija, je dokumentni sistem name-
njen upravljanju pretoka dokumentov sko-
zi podjetje. S tem podpira tudi dele poslov-
nih procesov, ne podpira pa poslovnih pro-
cesov kot celote. Prvi pogoj za implementa-
cijo dokumentnih sistemov je torej ustrezno 
poznavanje procesov in dokumentov ter te-
mu prilagojen dokumentni sistem. Ta omogo-
ča, da so dokumenti laže sledljivi, da se lahko 
digitalizirajo in skozi podjetje potujejo v ele-
ktronski obliki ter se ustrezno arhivirajo. V 
nadaljevanju dokumentni sistem omogoča 
enostaven priklic arhivskih dokumentov v 
nove postopke in procese. Vse te funkcije se-
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Kralj učinkovitega poslovanja ni dokument

Nabavni proces je eden glavnih spod-
bujevalcev digitalnega poslovanja, med 
delovnimi postopki, kjer podjetja najpo-
gosteje uvajajo digitalizacijo, pa prejem 
in obvladovanje prejetih računov. Tu se 
tudi najhitreje dosežejo učinki, kar se-
veda opazijo v vodstvu in financah.

V enem izmed podjetij, kjer mesečno prejme-
jo več kot 600 računov, so z uvedbo upravlja-
nja prejetih računov z dokumentnim siste-
mom pohitrili reševanje faktur za več kot po-
lovico. Povprečen čas obdelave prejetega ra-
čuna, od tega, da pride v podjetje, do knjiže-
nja, zdaj traja manj kot tri dni, prej pa so za to 
porabili v povprečju pet dni. Večino računov 
potrjevalci obdelajo najpozneje naslednji de-
lovni dan po dospetju v podjetje.

V drugem podjetju so s tem pristopom 
skrajšali pripravo mesečnih bilanc za dva 
do pet dni. Tisti, ki so že uvedli digitaliza-
cijo prejetih računov, so razmeroma kmalu 
prešli še na digitalno izvajanje drugih po-
stopkov, od obvladovanja nabavnih zahtev-
kov in naročil do pogodb in elektronskega 
zajema druge nabavne dokumentacije, s či-
mer so digitalizirali praktično celoten inter-
ni nabavni proces.

Koristi so predvsem v optimizaciji 
procesa
Čeprav neposredni finančni učinki digita-
lizacije, na primer znižanje stroškov, pove-
zanih s hranjenjem fizične dokumentacije, 
niso zanemarljivi, podjetja iščejo njene po-
slovne koristi predvsem v optimizaciji pro-
cesa. Med najpomembnejšimi pridobitvami 
navajajo preglednost procesa, ki omogoča, 

Podjetja morajo oblikovati 
digitalizirane delovne postopke, 
s katerimi podprejo upravljanje 
procesov in si zagotovijo 
enostavno izvajanje nenehnih 
sprememb v procesih in modelih

 "Po Gartnerjevih podatkih je digitalna preobrazba prioriteta 87 odstotkov vodij podjetij, pri čemer jo 
79 odstotkov poslovnih strategov vidi kot ključno pri inovacijah v poslovanju oziroma ustvarjanju pri-
hodkovnih tokov na nove načine. Kljub temu se digitalizacija uveljavlja počasi. Samo šest odstotkov 
podjetij je preseglo mejo 75 odstotkov digitalizacije poslovanja, medtem ko jih 76 odstotkov še ni pri-
lezlo niti do polovice.

 " Za uspešno digitalno transformacijo morajo podjetja na primer odpraviti neučinkovite poslovne pra-
kse (pri tem je dokumentni sistem ena ključnih aplikacij), odkriti priložnosti, kjer lahko zgradijo konku-
renčno prednost, in razpršiti testiranje novih modelov, da bi se izognili motnjam tekočih operacij. Kot 
ugotavljajo pri Gartnerju, dosegajo podjetja s takšnim neprekinjenim pristopom 2,25-krat hitrejši napre-
dek pri spreminjanju poslovnih modelov.

Digitalna preobrazba zamuja

 "Ana Štefančič, direktori-
ca operacij v Genisu: »Naš 
procesni dokumentni sis-
tem e-GenDoc je osredo-
točen na digitalizacijo po-
slovnih procesov in de-
lovnih postopkov. Naša 
dolgoletna strategija pri raz-
širjanju uporabe tega sistema je 
uvedba najboljše prakse v organizaciji in procesih 
ter pri uporabi informacijskih tehnologij. Pri uvedbi 
torej najprej pregledamo poslovne procese, predla-
gamo organizacijske in procesne izboljšave ter jih 
nato ustrezno informacijsko podpremo. Tako pod-
jetjem v prvi vrsti zagotavljamo optimizacijo, torej 
večjo učinkovitost in kakovost procesov ter izbolj-
šanje njihovega upravljanja. Ta sistem je še posebej 
primeren za povezane družbe oziroma mednaro-
dne poslovne skupine, saj jim prek standardizacije 
procesov omogoča združevanje služb in na koncu 

predajo v zunanje izvajanje (outsourcing). Tako laž-
je podprejo nove procese in poslovne modele, ki jih 
razvijajo zaradi rasti in razvoja poslovanja ter zara-
di digitalne transformacije.«

 "Klemen Novak, produktni 
vodja InDoc EDGE v Mi-
krocopu: »Razvili smo 
platformo InDoc EDGE 
za upravljanje informa-
cij, ki združuje zmoglji-
vosti rešitev za upravlja-
nje dokumentov (DMS) in 
poslovnih procesov (BPMS) 
ter dolgoročno hrambo elektronskih dokumen-
tov (RMS). Te zmogljivosti so med seboj brezšivno 
povezane in uporabniku na voljo kot enotna, učin-
kovita rešitev za digitalno poslovanje. Tehnološka 
platforma je pomemben, a le en košček sestavljan-
ke, ki ji rečemo digitalizacija poslovanja. Opažamo, 
da sta pogosto najtrša oreha sprememba kulture v 

podjetju in osredotočenje na poslovni model na-
mesto na hitre zmage optimizacije stroškov. Svojim 
naročnikom in partnerjem zato pri tem pomaga-
mo z domenskim znanjem, strokovnostjo in izkuš-
njami naših ekip za optimalno vpeljavo sprememb. 
Z njimi tesno sodelujemo, skozi delavnice, predlo-
ge in primere dobrih praks pa praviloma hitro pride-
mo do prave rešitve.«

 "Boštjan Gaberc, direktor 
Mikografije: »Vse glavne 
procese, kakor tudi GDPR, 
standarde ISO in notranje 
politike imamo podprte z 
dokumentnim sistemom 
mDocs. V tej zvezi že pri 
vstopu v podjetje uporabimo 
rešitev mSignum, v okviru katere 
obiskovalci in naročniki s podpisno tablico ali mo-
bilno napravo podpišejo izjavo o varnosti. Vse fizič-
ne dokumente vhodne pošte digitaliziramo z rešit-

vijo mScan in samodejno s pomočjo tehnologije op-
tične prepoznave znakov opremimo z metapodat-
ki ter posredujemo v dokumentni sistem mDocs, 
kjer se izvajajo akcije in potrjevanja skozi naloge in 
vloge uporabnikov v procesu. Omogočamo pregle-
dovanje in potrjevanje dokumentov prek različnih 
mobilnih naprav. Na koncu procesa se dokumen-
ti ustrezno hranijo v dolgoročni hrambi mSef, kjer 
so dostopni vsem zaposlenim glede na raven dosto-
pa. Najlepše pri tem je, da so vse rešitve in storitve 
zakonsko skladne, saj so certificirane pri Arhivu Re-
publike Slovenije.«

 "Robert Kristanc, sveto-
valec v podjetju SRC: 
»Imamo celostno pod-
poro za poslovanje z do-
kumentacijo, ki je ve-
zana na naše poslov-
ne procese. Glede na to, 
da smo sami ponudnik pro-

Kako s svojimi dokumentnimi sistemi podpirate poslovne procese?
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veda pozitivno vplivajo na hitrost in učinko
vitost procesov.

»V dokumentnem sistemu se vse funk
cionalnosti in pravila vrtijo okoli dokumen
ta in njegovih opisnih podatkov. Vendar pa 
kralj učinkovitega delovanja podjetja ni do
kument. V procesni organizaciji kraljujejo po
slovni procesi,« je poudaril Dolenc. Učinkovi
to upravljanje poslovnih procesov je po nje
govem mnenju precej več kot preprosto kro
ženje posameznega poslovnega dokumenta 
po podjetju. Poslovni proces namreč obsta
ja tudi, če v njem ne nastopa noben poslovni 
dokument, po drugi strani številni poslovni 
procesi vključujejo več vhodnih in več izhod
nih dokumentov. V realnih poslovnih proce
sih nastopajo tudi papirni dokumenti, ki jih v 
dokumentnem sistemu težko obravnavamo.

Uvedba dokumentnega sistema 
izboljša poslovne procese
Hitrost uvedbe DMS je odvisna od velikosti 
podjetja in kompleksnosti strukture njego
vih dokumentov. Vedno pa je začetek v ana
lizi obstoječih procesov in opredelitvi pri
hodnjih izboljšanih procesov, ki jim dodamo 
DMS kot okolje za upravljanje dokumentov.

»Za kompleksnejšo podporo delovanja 
procesov je tako primernejša uporaba sis
temov BPM (busines process managemet), 
ki se kombinirajo tudi z dokumentnimi sis
temi. Za manjše procese, ki so zelo determi
nirani, pa lahko procesne izboljšave doseže
mo tudi s pomočjo dokumentnega sistema,« 
je razložil Dolenc.

Dolenc vidi največji prispevek dokumen
tnega sistema k izboljšanju upravljanja po
slovnih procesov v sami digitalizaciji doku
mentov in s tem zagotavljanju brezpapirne
ga poslovanja. Podjetja, ki svoje dokumente 
upravljajo brezpapirno, pomembno izboljša
jo nadzor nad dokumentno determiniranimi 
procesi (na primer potrjevanje računov, spre
mljanje logistične dokumentacije in podobno) 
ter precej znižajo stroške papirja in tiskanja. 
Prav tako se z digitalnim arhivom znižajo stro
ški za prostor, potreben za fizični arhiv. Naj
pomembneje pa je, da se lahko z dokumen
tnim sistemom zagotovi, da uporabnik v vsa
kem procesnem koraku dobi prav tisti doku
ment in s tem prav tisto informacijo, ki jo za 
izvedbo posamezne aktivnosti potrebuje, in 
to v najkrajšem možnem času.

Kralj učinkovitega poslovanja ni dokument
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P odjetja v dejavnosti informacijskih in komu
nikacijskih storitev so leta 2018 izkazala za 
več kot polovico manjšo rast prihodkov od 
prodaje (3,7 odstotka), kot je znašala za celo 

gospodarstvo (7,5 odstotka). Primerljiva niso bila niti s 
skupno rastjo segmenta drugih storitvenih dejavnosti, 
kjer je rast prodaje znašala 7,9 odstotka v primerjavi z 
letom 2017.

Sam nisem ravno naklonjen vmešavanju države v gospo
darstvo, vendar so informacijskokomunikacijske tehnolo
gije ena tistih panog, ki močno vplivajo na konkurenčnost 
celotne države. Vesel sem, da je država v preteklosti 
prepoznala priložnost v turizmu. Očitno ga razume bolj 
kot panogo IKT. O tem ne govorijo samo sredstva, ki jih 
namenja promociji. Mimogrede, Slovenska turistična 
organizacija je za promocijo slovenskega turizma skupaj 
s podpornim okoljem v letu 2018 porabila 15,2 milijona 
evrov. Edino promocijo, ki jo ima sektor IKT, pa izvaja 
Združenje za informatiko in telekomunikacije s prispevki 
oziroma pro bono delovanjem nekaterih svojih članov 
ter SPIRIT z nekaj prebliski, kot so bili nastopi na Cebitu, 
česar je tudi že konec.

Menim, da Slovenija ravno zaradi nerazumevanja in 
pomanjkanja podpore za sektor IKT ne more napredovati 
na lestvici konkurenčnosti, kar bi bilo strateškega pomena 
glede na našo izvozno naravnanost, in da večino izvoza 
ustvarja industrijska proizvodnja. O kaki sistematični 
podpori promociji na ravni države, kot jo ima turizem, 
lahko za zdaj le sanjamo. Ne bi želel prsta usmerjati samo 
na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tudi 
ministrstvo za javno upravo in, lahko rečem, celotna vlada 
ne vesta, kaj prebojnega bi na tem področju naredila. 
Poudarjam, naredila, ne govorila!

IKT je strateškega pomena tudi za državni aparat. Omogo
ča njegovo delovanje, vpliva na učinkovitost in prijaznost 
do ljudi in gospodarstva, daje podatke za načrtovanje 
in odločanje … njegove koristnosti ni konca. A če vlade 
v zadnjih 10 letih in več v IKT ne vlagajo niti približno 
toliko, kot bi zahteval razvoj v vseh pogledih konkurenč
ne države, naj vsaj ne bi delale škode. Nič nimam proti 
prostemu trgu, pozdravljam ga. Ampak ne zdi se mi niti 
higiensko, kaj šele varno, da se vzdrževanje sistemskih 
storitev in, kot kaže, tudi še kakšne za državni aparat 
pomembne aplikacije prepušča tujim podjetjem. Pa da 
za državo v iskanju najugodnejših izvajalcev sploh ni več 
pomembno, da uporabniška podpora ni v slovenskem 
jeziku, in da pričakuje, da bodo vrhunsko usposobljeni 
slovenski inženirji informatike delali pod ceno obrtnikov 
s poklicno izobrazbo ali brez nje.

Ne rečem, da se to dogaja na vseh poljih državne infor
matike. Dovolj je že primer ali dva. Odnosa, ki je vraščen 
v ljudi, se ne da popraviti z enim razpisom ali strategijo.

Vsi vemo, da so podatki in telekomunikacijska infrastruk
tura strateški – komu jih torej lahko še damo?

Od promocije 
do razprodaje

UVODNIK
Jakob Žorž

ikt@finance.si
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Za kompleksnejšo podporo 
delovanja procesov 
je tako primernejša 
uporaba sistemov BPM, 
ki se kombinirajo tudi z 

dokumentnimi sistemi. Za manjše procese, 
ki so zelo determinirani, pa lahko procesne 
izboljšave dosežemo tudi s pomočjo 
dokumentnega sistema.

 " Peter Dolenc, direktor podjetja PDiVizija

Kako s svojimi dokumentnimi sistemi podpirate poslovne procese?
gramske opreme za dokumentno poslova-
nje, v ta namen uporabljamo lastne rešit-
ve, ki jih nenehno prilagajamo tehnološkim 
spremembam ter spremembam v navadah 
in željah uporabnikov. Podprte imamo vse 
pomembnejše poslovne procese, od splo-
šnega zajema podatkov in vsebine prejete 
pošte, procesa obravnave in likvidacije fak-
tur do procesov obravnave in izdelave po-
nudb, obvladovanja sistema kakovosti, do-
kumentiranja projektnega vodenja in po-
dobno. Ker se dokumentacija pogosto veže 
na podatke poslovnega dela sistema, imamo 
vzpostavljene tudi integracije, s katerimi po 
eni strani omogočamo enostavnejšo izdela-
vo dokumentov, po drugi strani pa integraci-
je tudi odpravljajo napake, do katerih pride 
ob ročnem prenašanju ključnih informacij iz 
enega v drug sistem. Kolikor je le mogoče in 
kjer poslovni proces to dovoljuje, seveda ge-

neriranje in obdelavo dokumentov tudi av-
tomatiziramo.«

 " Mojca Skok, vodja 
produkta v Avtenti: 
»S pravim fokusom. 
V prvi vrsti izbereš 
rešitev, ki že v izho-
dišču vključuje splo-
šne procese dela, ki 
jih po potrebi enostav-
no nadgradiš s svojimi spe-
cifičnimi. Zatem pa se posvetiš ljudem in pro-
cesom. Uvedba dokumentnega sistema pome-
ni spremembo dela, povezana je z optimizaci-
jo dela in občasno tudi reorganizacijo. Nanjo 
se mora vodstvo pripraviti že v fazi analize in 
priprave projekta ter jo nato ustrezno izpeljati. 
Pomembno je, da sestavljajo projektni tim vod-
je procesov, ki aktivno sodelujejo in pravočas-
no sprejemajo odločitve. Poudarek mora biti 

tudi na komunikaciji z zaposlenimi, ki morajo 
biti ustrezno in pravočasno obveščeni o spre-
membah, drugače se širita strah in odpor do no-
vosti. In, ne nazadnje, ustrezno usposabljanje.«

 " Grega Bernard, di-
rektor Marga: »Naj-
bolj učinkovito lah-
ko poslovne pro-
cese podpremo 
na podlagi dob-
rih praks, ki smo 
jih pridobili pri števil-
nih projektih uvedbe do-
kumentnih sistemov. Z vključevanjem dob-
rih praks naročnikom poleg digitalizacije po-
slovnih procesov zagotovimo tudi njihovo 
optimizacijo. Hkrati vse bolj uporabljamo raz-
lične gradnike umetne inteligence, ki našim 
uporabnikom poslovne procese dodatno av-
tomatizirajo in poenostavijo.«

Tone Stanovnik, direktor Špice International:
Medtem ko Nemci v prihodnje še vedno 
vidijo terminale na steni in kartice v 
žepu, mi že vidimo »žepne terminale«, 
torej pametne telefone v žepu in chipolo 
beacone na steni.

Edmond Pajk, direktor sektorja informacijskih 
tehnologij na Zpizu in CIO leta:
Leta 2018 smo kar 94 odstotkov vseh 
dokumentov za stranke pripravili v 
povsem digitalnih poslovnih procesih od 
vloge do odločbe, letos bomo ta delež še 
povečali.
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Številna podjetja se zave-
dajo, da bo treba, če bodo 
želela biti dovolj konku-
renčna na trgu tudi v pri-
hodnje, uvesti spremem-
be v poslovanje ter ga bolj 
približati strankam in nji-
hovim potrebam. Na dru-
gi strani pa se jih veliko še 
vedno z vsemi štirimi okle-
pa do zdaj poznanih vzor-
cev poslovanja, saj zmotno 
mislijo, da bodo stroški, ki 
jih bo zahtevala uvedba 
neke spremembe, previso-
ki, čas povračila investici-
je pa predolg.

Izkušnje kažejo, da ravno tista 
podjetja, ki se vedno osredo-
točajo le na stroške, ob tem pa 
pozabijo na stranke in njihove 
potrebe, tvegajo, da bodo iz-
gubila delež na trgu ali pa celo 
ogrozila svoj obstoj.

Glavni cilj: približati se 
stranki in zadovoljiti njene 
potrebe
Kot pravi Klemen Klinar, di-
rektor področja prodaje in tr-
ženja v podjetju Mikrocop, se 
digitalna transformacija števil-
nim podjetjem še vedno zdi ne-
potreben in/ali daleč previsok 
strošek. »To pojmovanje bi mo-

rala podjetja že zdavnaj preseči 
in začeti razmišljati predvsem 
o tem, kako bodo svoje procese 
optimizirala, digitalizirala in se 
tako približala strankam,« pra-
vi sogovornik.

Kot pojasnjuje, je Mikroco-
pu pri enem od uspešnih slo-
venskih podjetij z uvedbo di-
gitalizacije poslovanja uspe-
lo ključne poslovne procese 
skrajšati tudi za do 70 odstot-

kov in njihovo storitev tako še 
bolj približati strankam. To, ka-
ko zadovoljne so stranke z upo-
rabniško izkušnjo, ki jim jo pod-
jetje ponuja, se na koncu vedno 
pokaže tudi v uspešnosti njego-
vega poslovanja. »Po mojih iz-
kušnjah lahko s pravim pristo-
pom in inovativnostjo dokaza-
no dosežemo želene poslovne 
cilje in tako brez težav upraviči-
mo začetno investicijo.«

Rezultati ne pridejo čez noč
Čeprav lahko proces digitali-
zacije v nekem podjetju zahte-
va nekaj njihovega angažma-
ja, hkrati odpira številne pri-
ložnosti, ki jih sicer ne bi bilo. 
»Podjetja se morajo zavedati, 
da če ne bodo izpolnila priča-
kovanj in potreb svojih strank, 
bo to prej ali slej storila konku-
renca,« pravi sogovornik. Do-
daja, da stranke svoje potre-
be in pričakovanja oblikujejo 
predvsem v skladu z uporab-
niško izkušnjo, kakršno jim po-
nujajo vodilni globalni ponu-
dniki, četudi njihove storitve 
sploh niso primerljive z našimi.

Potrebni sta drznost in 
inovativnost
Kot pravi Klemen Klinar, je ve-
lika napaka številnih podjetij, 
da si ne upajo ali pa ne zmorejo 

razmišljati zunaj okvirjev ter bi-
ti inovativna. Zaradi tega lahko 
podjetje ostane zakoreninjeno 
v svojih tradicionalnih, že vide-
nih in preizkušenih metodah.

V digitalni družbi sta 
drznost in odprtost za novosti 
nujni, saj lahko podjetje le ta-
ko najde poti do novih strank 
oziroma nadgradi poslovanje 
z že pridobljenimi. Toga podje-
tja tvegajo, da bodo zaradi svo-
je neodzivnosti in neprilago-
dljivosti izgubila delež na trgu 
ali pa z njega celo izginila. »Za-
to podjetjem, ki še vedno kole-
bajo, ali digitalizirati svoje po-

slovanje ali ne, svetujem, naj se 
vprašajo, kaj je zanje dražje – to, 
da nadgradijo svoje poslova-
nje in se prilagodijo potrebam 
strank ali pa da tega ne storijo 
in tako tvegajo, da jih bo trg ne-
koč izločil iz igre,« pravi Klinar.

Digitalizacija poslovanja 
podjetjem prinaša širok spek-
ter prednosti in koristi. In dej-
stvo je, da so le vitki, hitro od-
zivni in okretni poslovni proce-
si tisti, ki bodo v podjetje pripe-
ljali več strank in s tem do večje-
ga dobička, kar bo upravičilo za-
četni nekoliko večji vložek v op-
timizacijo poslovnih procesov.

Odločitev, da ne digitalizirate 
poslovanja, vas lahko drago stane

 "Kako zelo pomembno je, da se zna podjetje prilagoditi strankam in njihovim pričakovanjem, se zave-
dajo tudi v podjetju mBills. Kot pravi direktor mag. Primož Zupan, se z digitalizacijo srečujejo vsak dan.

 " »S tem, ko uvajamo plačevanje z e-denarjem prek mobilne denarnice mBills na vseh oblikah prodaj-
nih mest, jim približamo vse prednosti e-poslovanja. Prav na tem delu lahko najbolje vidimo, kako zrela 
je organizacija za sprejemanje in uvajanje digitalne preobrazbe. Še vedno se namreč najdejo podjetja, ki 
na digitalizacijo gledajo z določeno stopnjo odpora, strahu in nezaupanja. Številna gredo v to spremem-
bo zaradi predpostavke o nižanju lastnih stroškov obdelave in manipulacije z gotovino,« pravi Zupan. 
Kot še pojasnjuje, je njihov prvi korak vedno poiskati ambasadorja za uvajanje sprememb v partnerski 
organizaciji, ki se prepozna v njihovi rešitvi in verjame, da jim bo ta prinesla širšo korist.

O tem, kateri so tisti gradniki, ki zagotavljajo uspešno 
digitalizacijo poslovanja, bodo izkušeni predavatelji, med njimi 
tudi Primož Zupan, govorili na poslovni IT-konferenci, ki bo  
15. oktobra na Brdu pri Kranju. Več informacij je na spletni strani 
www.mikrocop.si/konferenca.

Ambasador za spodbujanje sprememb

 " »Podjetjem svetujem, naj se vprašajo, kaj je dražje – to, 
da nadgradijo svoje poslovanje in se prilagodijo potrebam 
strank, ali pa da tega ne storijo in tako tvegajo, da jih bo 
trg izločil iz igre,« pravi Klemen Klinar, direktor področja 
prodaje in trženja v podjetju Mikrocop.

Procesni dokumentni sis-
tem e-GenDoc je lahko 
glavna izboljšava pri digi-
talni preobrazbi ter z njo 
povezanimi sprememba-
mi v procesih in modelih.

Digitalizacija poslovanja oziro-
ma uvajanje pristopov industri-
je 4.0 od podjetij zahteva okrepi-
tev obvladovanja poslovnih pro-
cesov. Po drugi strani želijo ras-
toča podjetja zagotoviti učinko-
vitost in produktivnost brez do-
datnega zaposlovanja, zaradi 
česar so primorana optimizira-
ti procese. Procesni dokumen-
tni sistem je pri tem lahko v ve-
liko pomoč.

Poenotenje informacijskih 
rešitev
V podjetjih se je v letih poslova-
nja nabralo veliko različne pro-
gramske opreme, saj so poslov-
ne težave reševala parcialno. Po-
leg tega se dogaja, da nekaterih 
funkcionalnosti ali rešitev sploh 
ne uporabljajo več, razen morda 
za dostop do zgodovinskih po-
datkov. »Podjetja si prizadeva-
jo za poenotenje informacijskih 
rešitev. Poleg uvedbe celostnega 
poslovnega informacijskega sis-
tema je enak pristop smiselno 
ubrati pri obvladovanju doku-
mentacije in delovnih postop-
kov,« je poudarila Ana Štefan-

čič, direktorica operacij v pod-
jetju Genis.

Načrtovanje poslovnih 
procesov se dobro sliši
Nekateri ponudniki doku-
mentnih sistemov uporabni-
kom ponujajo tudi orodja za na-
črtovanje procesov (BPM), s ka-
terimi lahko uporabniki samos-
tojno načrtujejo delovne tokove. 
Kot pravi Štefančičeva, je smisel-
no poslovne procese ali delovne 
tokove izrisati z nekim orodjem, 
že zaradi razumevanja. Vendar 
je uporaba vgrajenih orodij za 
načrtovanje delovnih tokov lah-
ko precej omejena.

Ena težava je, da se poslovni 
procesi izvajajo z uporabo različ-
nih informacijskih rešitev, ki mo-
rajo biti zaradi nepretrganosti 
procesa med seboj tesno pove-
zane. Takšna orodja pri tem od-
povejo, saj uporabnik delovne-
ga toka, kjer se izvaja integraci-
ja sistemov, ne more pripraviti 
sam. Druga pomembna stvar je, 
da lahko število tako pripravlje-
nih delovnih tokov toliko zraste, 
da se jih ne da več obvladovati in 
sistem zmanjša učinkovitost, na-
mesto da bi jo povečal.

Problematična so predvsem 
orodja, kjer se delovni postop-
ki oblikujejo glede na vključene 
fizične osebe. To pomeni, da je 
treba za neki dokument, recimo 

za prejeti račun, določati različ-
ne verige pregledovalcev in pod-
pisnikov. Procesni dokumentni 
sistem e-GenDoc, na primer, de-
luje na podlagi kompetenčnega 
reda. Za določen dokument se 
pripravi en delovni tok, nato pa 
sistem glede na vsebino doku-
menta samodejno določa preg-
ledovalce in podpisnike na pod-
lagi njihovih pooblastil in odgo-
vornosti, kar je možno zelo eno-
stavno spreminjati.

Odziv na spremembe
Fiksni delovni tokovi pokažejo 
svojo slabost pri organizacijskih 
spremembah, saj jih je treba 
popravljati ob vsaki spremem-
bi pri uporabnikih, na primer 
pri spremembi nalog, zamenja-
vi delovnega mesta ali preneha-
nju delovnega razmerja. Če de-
lovni tokovi potekajo na podla-
gi kompetenčnega reda, pa jih ni 
treba spreminjati, saj samodej-
no vključijo ljudi, ki imajo ustre-
zne kompetence.

Procesni dokumentni sistem 
ne zagotavlja samo hitrega pri-
lagajanja organizacijskim spre-
membam, ampak tudi spre-
membam v poslovnih procesih 
in modelih. Sistem e-GenDoc je 
zasnovan modularno in je ob 
večjih prenovah treba znova 
nastaviti samo osnovni proces 
brez potrebe po novi namesti-

tvi ali pa se spremeni samo or-
ganizacijska sestava. Hkrati se 
v sistem lahko vključujejo nova 
podjetja, kar poenostavlja pri-
ključevanje podjetij in ustanav-
ljanje hčerinskih podjetij – tudi 
na tujih trgih.

Poenotenje procesov
V Genisu s svojim procesnim 
dokumentnim sistemom sledi-
jo rasti podjetja, od prehajanja 
med velikostnimi razredi do ra-
zvoja v mednarodne povezane 
družbe. e-GenDoc poenostavi 
prenašanje poslovnih procesov 
z matične na hčerinske družbe 
(roll out). Takšen prenos je še po-
sebej preprost, ker poteka znot-
raj iste postavitve sistema. »Geni-
sov procesni dokumentni sistem 
omogoča, da se z isto postavitvi-
jo vodi poslovanje za več podjetij 
hkrati, pri čemer so podprte nji-
hove jezikovne in zakonodajne 
posebnosti pa tudi informacijske 
rešitve in storitve, ki jih upora-
bljajo lokalno, na primer finanč-
no-računovodski program,« je 
povedala Ana Štefančič.

Skozi proces rasti in razvo-
ja povezanim družbam omo-
goča, da najprej optimizirajo 
oziroma poenostavijo proce-
se, jih standardizirajo, nato pa 
ali oblikujejo skupne storitve-
ne centre ali predajo poslov-
ne procese v zunanje izvajanje.

Poenostavite upravljanje procesov  
in delovnih postopkov

V procesnem dokumentnem sistemu e-GenDoc je na voljo celos-
ten nabor vodstveno-organizacijskih modulov, s katerim podprete 
vodstvene metode (PDCA, 5-S …) in upravljanje tveganj, od standar-
dov ISO do GDPR:

 "e-Seje in e-Sestanki: skupinsko sprejemanje odločitev, načrto-
vanje in delegiranje aktivnosti (sklepi, naloge, ukrepi …);

 "e-Ukrepi: vodenje dogodkov in izvedbe korektivnih ukrepov;
 "e-OrgDok: obvladovanje organizacijske dokumentacije, pravil, 

navodil in predpisov ter drugih vodstvenih in organizacijskih do-
kumentov;

 "e-OrgShema: upravljanje kompetenc, na podlagi katerih se izva-
jajo digitalni delovni postopki in procesi;

 "e-Viri: vodenje pooblastil in sredstev;
 "procesni moduli za spremljanje izvajanja različnih delovnih pro-

cesov  (prodaja, nabava, proizvodnja, storitve, sredstva, kadri …).

Podpora sistemu vodenja
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Manjša poraba papirja še 
zdaleč ni edina korist uved-
be brezpapirnega poslova-
nja. Cilj uvajanja digitalne 
pisarne je znižanje stroškov 
upravljanja dokumentov in 
pospešitev poslovnih pro-
cesov, blagodejen pa je tu-
di učinek na okolje. Četudi 
vam popoln prehod na brez-
papirno poslovanje mor-
da ne bo uspel, bo napredek 
vseeno lahko precejšen.

Ponavadi je najzahtevnejši del 
prehoda v pisarno brez papir
ja odgovor na vprašanje, kako 
začeti projekt. Že pri zasnovi je 
treba vključiti vse zaposlene. Ra
zumeti morajo razloge za vsako 
spremembo in vse nove postop
ke organizacije podjetja, saj to 
lahko pomembno vpliva na ce
loten delovni proces. S skrbnim 
načrtovanjem bo vsako podjetje 
doseglo postavljeni cilj in s tem 
užilo koristi, ki jih prinaša brez
papirno poslovanje in jih našte
vamo v nadaljevanju.

Prihranek časa

1 Ena izmed najpomemb
nejših koristi je prihranek 
časa. Pri vlaganju in ar

hiviranju dokumentov se za
poslenim ni treba več ukvarja
ti s počasnim tiskanjem in za
mudnim iskanjem po kupih pa
pirja na delovnih mizah. Digi

talni zajem je mogoče narediti 
v nekaj sekundah, dokumenti 
pa postanejo dosegljivi s prep
rostim vpisom gesla v iskalnik. 
Prihranek je tako v zmanjšanju 
delovnih ur kot v obremenje
nosti zaposlenih.

Prihranek prostora 
in stroškov

2 Z uvedbo brezpapirne
ga poslovanja sprosti
mo prostor, ki smo ga 

prej uporabljali za hranjenje 
papirne dokumentacije. Do
sežemo tudi vrsto drugih po
zitivnih učinkov, kot so manj
ša poraba tonerja in nižji stro
ški poštnine, saj izhodne doku
mente pošiljamo elektronsko. 
Raziskava je pokazala, da lah

ko letno prihranimo tudi več 
kot sto evrov na zaposlenega. 
Podjetje s sto zaposlenimi lah
ko tako prihrani več kot 10 ti
soč evrov na leto.

Oddaljenost ni 
več pomemben 
dejavnik

3 Pomembna prednost di
gitalne hrambe v oblaku 
je, da so dokumenti ved

no na voljo in geografske ovi
re niso več pomembne. Še po
sebej je to koristno v večnacio
nalnih podjetjih. Če nekdo iz 
Ljubljane želi dostopati do do
kumenta, ki ga je ustvaril so
delavec na drugem koncu sve
ta, kjer je takrat noč, se lah
ko preprosto prijavi v digital

no shrambo v oblaku podje
tja, z iskalnikom poišče izbra
ni dokument in ga preprosto 
prenese.

Izboljšana varnost 
upravljanja 
podatkov

4 Digitalni podatki so 
praviloma tudi varnej
ši. Podjetja morajo pos

krbeti, da so podatki šifrirani 
in shranjeni v zasebnem ob
laku ali na strežniku podjetja, 
kjer lahko uveljavijo varnostna 
pravila in omejijo dostop. Vpra
šanje varnosti digitalnih podat
kov je sicer kompleksno, obsta
jajo argumenti tako za kot pro
ti. Nekatera podjetja se odloča
jo, da posebej občutljive doku

mente hranijo le v papirni ob
liki v sefu, da do njih ne morejo 
dostopati hekerji. Priporočeno 
je, da podjetja pred uvedbo di
gitalne hrambe dobro premisli
jo in izberejo rešitev, ki jim naj
bolj ustreza.

Pozitiven vpliv na 
okolje

5 Povprečno podjetje po
rabi več kot 10 tisoč listov 
papirja na leto, kar ustre

za velikosti manjšega drevesa. 
Tudi tu si argumenti nasprotu
jejo. Podjetja s strogimi pravili 
glede recikliranja papirja lahko 
precej ublažijo izgube v okolju, 
zlasti ker drevesa, ki se upora
bljajo za izdelavo papirja, po
gosto sadijo. Zato pri uporabi 
papirja za tiskanje ni razlogov 
za slabo vest, še posebej, če si 
prizadevate za zmanjšanje nje
gove uporabe.

Nekatera podjetja v določe
nih primerih kljub digitaliza
ciji dajejo prednost papirnim 
dokumentom. Odvetniki, na 
primer, ne želijo puščati svo
jih opomb v digitalnih doku
mentih, nekatera podjetja da
jejo prednost fizično podpisa
nim dokumentom pred digi
talnimi metodami podpisova
nja, veliko pa je posameznikov, 
ki daljša besedila, ki jih morajo 
analizirati, raje obdelajo v pa
pirni obliki.

Kako se lotiti digitalizacije, 
da bo uspela
Ko se lotimo digitalizacije, se 
moramo znebiti zastarelih do
kumentov, na primer starih za
pisnikov ali priročnikov. To sto
rimo zelo pazljivo, da ne zavrže
mo dokumentov, ki jih še potre
bujemo. Zato je priporočljivo, 
da se z računovodstvom in od
vetniško službo posvetujete o 
tem, katere dokumente mora
te nujno trajno hraniti tudi na 
papirju. Preostale dokumente 
pa je treba skenirati, kar zah
teva čas in trud. S skenerjem z 
možnostjo optičnega prepozna
vanja besedila (OCR) boste lah
ko poskenirali dokumente ne
posredno v datoteko formata 
Word ali PDF, v katerem je mož
no iskati in urejati besedilo. Za 
preprosto iskanje jih je treba da
tirati in razvrstiti v kategorije.

Z ustvarjanjem razmer, v 
katerih bo papirne dokumente 
težje in bolj zapleteno uporab
ljati kot digitalizirane, boste do
segli, da se bodo zaposleni čim 
prej privadili delu z digitalni
mi dokumenti. Sodobne tiskal
niške naprave omogočajo pos
tavljanje pravil za uporabo na
prave, kjer lahko omejite upo
rabo za posameznike ali skupi
ne. Podjetja bodo sicer obdrža
la možnost tiskanja kjerkoli v 
poslovnih prostorih, vendar bo 
dostop do tiskalnikov otežen.

5 razlogov za uvedbo digitalne pisarne …
… in kako se tega sploh lotiti

V svetu digitalne preo-
brazbe, ki poteka s sve-
tlobno hitrostjo, je zelo po-
membno, da se znajo pod-
jetja in organizacije hitro 
prilagoditi na novosti, saj 
so le tako pripravljena na 
vse izzive digitalizacije.

Ko se odločate za reševanje 
omenjene problematike, je tre
ba upoštevati, da skupaj z njo 
pridobite tudi znanje in izkuš
nje ponudnika, s katerim ste 
se odločili sodelovati. Pripo
ročamo, da ste pozorni na dob
ro prakso izbranega ponudni
ka. Ta v kratkem času prinese 
veliko prihrankov, ne glede na 
morda nekoliko višjo začetno 
investicijo, obvaruje pred do
datnim delom in napačnimi 
odločitvami, kar zagotavlja, 
da bo projekt uspešno in pra
vočasno izveden.

Izkušnje se kažejo pri uved
bi projekta, ko se z ustrezno 
GAPanalizo ugotovi, s kateri
mi procesi oziroma ukrepi bi 
bili časovni resursi in finanč
ni učinki največji. Pomemben 
dejavnik je tudi ROI, ki pove, 
kdaj se nam začetna investi
cija povrne in začne prinašati 
prihranke.

Skalabilnost samega sis
tema, enostavne integracije, 
nadgradnje in transparentni 
postopki so drugi pomemb
ni del, ki vam ga sodelovanje 
z izkušenim in certificiranim 

partnerjem prinese na poti 
do uvedbe brezpapirnega po
slovanja.

Rešitve naj bodo 
preizkušene, ponudnik pa 
zanesljiv
Pomembno je, da so storitve 
in rešitve ustrezno preizkuše
ne ter da je ponudnik zanes
ljiv in finančno stabilen, saj 
gre za strateško in dolgoročno 
odločitev.

Mikrografija že prek 27 let 
celovito sooblikuje trg brezpa
pirnega poslovanja in elektron
skega arhiviranja. Široka paleta 
certificiranih rešitev naročni
kom omogoča, da se podprejo 
različni procesi s ciljem, da bo 
delo potekalo bolje, tekoče, op
timizirano in učinkovito.

Množični zajem dokumen
tov, dokumentni sistem, kom
ponenta za elektronsko pod
pisovanje, ehramba, fizična 
hramba gradiva, svetovanje v 
skladu z uredbo GDPR in uva
janje notranjih pravil so le ne
katere izmed certificiranih re
šitev in storitev, ki sestavljajo 
nabor Mikrografije, poleg teh 
pa so pomembne tudi referen
ce množice uspešno izvede
nih projektov doma in v tujini.

Vabljeni na 11. konferenco 
Mikrografije
Vljudno vabljeni na že tradi
cionalno 11. konferenco Mikro
grafije, ki bo v sredo, 9. oktobra 

2019, ob 8. uri v Austria Trend 
Hotelu v Ljubljani. Predstavlje
ne bodo najnovejše smerni
ce na področju brezpapirne
ga poslovanja in elektronske
ga arhiviranja.

Na tokratnem dogodku bo
do v ospredju teme:

 "celovite storitve za ravnanje 
z dokumenti – mRešitve in 
mStoritve,

 "preboj na trge vzhodne Evro
pe (strateško povezovanje 
Easy Softwara in Mikrogra
fije),

 "PDF kot zanesljivi standard 
digitalne preobrazbe,

 "dobro leto veljavnosti GDPR 
brez ZVOP-2,

 "predstavitev pričakova
nih novosti in sprememb 
enotnih tehnoloških zah
tev (ETZ),

 "novosti in nadgradnje reši
tev mDocs, mSef, mSlog in 
mScan,

 "gost presenečenja.
Vrhunec konference bo 

okrogla miza z naslovom »Iz
gubljeni v poplavi brezpapir
nih rešitev... Kaj sedaj?«. Ime
li boste priložnost prisluhni
ti pogovoru med CIO in CEO 
uspešnih slovenskih in tujih 
podjetij, ki bodo delili svoje iz
kušnje, nasvete in pogledali v 
prihodnost ter razkrili, kako so 
se lotili prehoda v brezpapirno 
poslovanje.

Prijavite se lahko na www.
mikrografija.si.

Izgubljeni v poplavi 
(brezpapirnih) rešitev... Kaj sedaj?
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SlovenSkih 
izvoznikov
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Kongresni center 
Brdo pri Kranju

6. Petra Merica,  
Predstavnica za Slovenijo, atradius

V veliko čast nam je, da imamo priložnost podpirati Konfe-
renco slovenskih izvoznikov, ki skrbi za medsebojno poveza-
nost slovenskih podjetij ter omogoča poglobljeno izmenjavo 
izkušenj in informacij s tujih trgov. Za zagotavljanje konku-
renčnosti v mednarodnem poslovnem okolju morajo izvozniki 
kljubovati izzivom, povezanimi z nihanji na globalnih trgih ter 
z gospodarskimi in političnimi negotovostmi zaradi narašča-
jočega protekcionizma. Odpirajo se nove priložnosti, pogosto 
pa tudi znane in neznane pasti. Pri atradiusu se kot globalni 
zavarovalnici za zavarovanje terjatev zavedamo pomena hi-
trih, a obenem preudarnih odločitev, zato nastopamo kot zau-
panja vreden partner izvoznim podjetjem, ki svoje poslovanje 
širijo na tuje trge in jim z zavarovanjem terjatev omogočamo 
varno rast.

Na slovenski trg je vstopi-
lo podjetje Stripe, ki razvi-
ja programsko opremo, s 
katero podjetjem omogo-
ča lažje sprejemanje sple-
tnih plačil po vsem svetu. 
V Sloveniji bodo v začetku 
ponujali predvsem osnov-
ni del svoje ponudbe – to so 
enostavno izvedljiva sple-
tna in kartična plačila, je 
povedal Felix Huber, ki v 
podjetju Stripe skrbi za ra-
zvoj poslovanja v regiji CE-
EMEA.

 " Zakaj ste sploh izbrali Slo-
venijo?
Slovenija je žepek rasti v Evro-
pi. Poleg posla s plačilnimi 
platformami in storitvami bi 
lahko v Sloveniji dobili tudi 
kakovostne razvijalce. Pri od-
ločitvi za vstop na vaš trg smo 
spremljali tudi evropsko stati-
stiko. V osmih letih, od 2010 
do 2018, je delež podjetij, ki 
prodajajo prek spleta, v Slo-
veniji zrasel z 10 na 18 odstot-
kov, torej se je njihovo števi-
lo skoraj podvojilo. Ta podje-
tja že razumejo prednost po-
slovanja prek interneta. Pri-
čakujemo pa še strmejšo rast.

 " Kako, da ste potrebova-
li osem let, da odkrijete Slo-
venijo? Smo premajhen trg 
v primerjavi z drugimi dr-
žavami?
Že res, da podjetje Stripe delu-
je od leta 2011, a svoje storitve 
je najprej ponujalo v ZDA, šele 
nato se je delovanje razširilo 
tudi po drugih regijah. Poleg 
tega delujemo v strogo regu-
lirani finančni industriji, kjer 

moramo kot ponudniki pla-
čilnih storitev poskrbeti, da 
vse deluje do pike natančno. 
V dodajanje posamezne drža-
ve moramo zato vložiti veliko 
energije, da zadostimo vsem 
regulatornim zahtevam in lo-
kalnim posebnostim. Ne bi re-
kel, da je Slovenija premajhen 
trg. Pravzaprav smo nad vide-
nim navdušeni, saj imate ve-
liko zanimivih podjetij, teh-
nološkega talenta, BDP vam 
raste hitreje od povprečja EU.

 " Na kakšne stranke ciljate?
V splošnem radi delamo s 
podjetji, ki so tehnološko 
napredna. Torej s podjetji, 
ki vidijo tehnologijo kot po-
membno možnost za diferen-
ciacijo in inoviranje lastnega 
poslovanja. To so lahko za-
gonska podjetja in tudi velika 
podjetja, ki se širijo v tujino ali 
ustvarjajo nov posel. Po sve-
tu imamo med strankami že 
več kot milijon podjetij, v re-
giji CEE pa smo jih v kratkem 
času pridobili več sto.

 " Stripe torej podjetjem po-
maga hitreje in enostavne-
je priti do plačila za blago 
ali storitve. Kako pa vi služi-
te denar?
Naš poslovni model je zelo 
preprost. Ko kupec poravna 
plačilo, dobimo delček tran-
sakcije. Cenik je zelo pregle-
den in preprost – od vsake 
transakcije dobimo 0,25 evra 
in 1,4 odstotka vrednosti tran-
sakcije. Podjetja z res velikim 
obsegom transakcij pa lahko 
dobijo individualno ponudbo 
z nižjo provizijo.

 " Kaj je vaša največja konku-
renčna prednost?
Nekatera podjetja tudi ponu-
jajo podobne storitve, nobe-
no pa nima tako celovite po-
nudbe plačilnih storitev kot 
mi. A industrija plačil je ven-
darle zelo napredna, zato smo 
morali najti svoje prednosti in 
jih postaviti v ospredje. Osre-
dotočili smo se na tri glavna 
področja. Velik poudarek da-
jemo razvijalcem aplikacij in 
spletnih strani oziroma plat-
form. Poskrbeli smo za eno-
stavnost integracije in razši-
ritev naše plačilne platforme. 
Ker ciljamo na ves svet, smo 
poskrbeli tudi za globalni do-
seg. Tudi nekatera slovenska 
podjetja poslujejo po vsem 
svetu in  lahko preprosto upo-
rabljajo Stripe kjerkoli enako 
kot doma. Tudi za uporabni-
ke/plačnike je to enostavneje. 

Skrbimo tudi, da smo vedno 
na samem robu inovacij, ko 
gre za nove poslovne mode-
le. Ne podpiramo le spletnih 
trgovin in oblačnih aplikacij, 
želimo namreč omogočiti, da 
bo vsaka poslovna ideja dobi-
la našo podporo in možnost 
plačevanja.

 " Vam je evropska direkti-
va PSD2 v tem pogledu v po-
moč?
Je. PSD2 ima veliko posledic, 
predvsem pa skrbi, da celot-
no področje plačil in dosto-
pa do računov postane bolj 
strukturirano. Všeč nam je, 
da je zahtevana močna avten-
tikacija stranke, tako je pre-
var in napadov manj. Tudi sa-
mi v svoji platformi poudarja-
mo uporabo številnih varno-
stnih mehanizmov. Na GD-
PR in PSD2 smo se zelo zgo-

daj pripravili, tudi to je ena 
naših konkurenčnih prednos-
ti, saj imamo razvojne ekipe 
po vsem svetu.

 " Kako pa negujete razvoj in 
inovacije?
Za nas je pomembno, da de-
lamo s tehnološko napredni-
mi podjetji. Če to počneš po 
vsem svetu, vidiš nove trende, 
poslovne modele, iščeš napre-
dne rešitve, stranke te silijo v 
inovativne rešitve. Naš moto 
je, da bo Stripe podpiral vse, 
kar bodo stranke potrebova-
le. Zelo hitro se odzovemo na 
spremembe.

 " Kam pa usmerjate razvoj?
za primer, kmalu bo na voljo 
zalaganje plačil, sprva v ZDA. 
Razvijamo nekatere storitve, 
o katerih še ne smem govori-
ti. Vsekakor pa bomo v pri-

hodnje še bolj mednarodno 
prisotni. Naš cilj glede novih 
izdelkov in storitev je, da so 
narejeni v posamezni regiji 
in za regijo.

 " Kaj bi radi dosegli na dol-
gi rok?
Naše poslanstvo je dvigniti 
BDP internetne prodaje. Ta je 
šele v povojih. Tudi če se mo-
rebiti komu zdi, da spletna tr-
govina skokovito raste, stati-
stika kaže, da spletna prodaja 
pomeni komaj pet odstotkov 
vse prodaje v svetu. Prepričan 
sem, da bomo nekoč prišli do 
30 ali celo 50 odstotkov, ob-
seg spletne prodaje pa se bo 
podeseterili ali celo podvaj-
seteril. Želimo si premik tran-
sakcij na splet. Ta del je danes 
zelo kompleksen, mi pa želi-
mo to poenostaviti in odpra-
viti vso zapletenost.

Slovenijo smo izbrali, ker je žepek 
rasti v Evropi

i n T E rVJ U:  Felix Huber o prihodu podjetja Stripe v Slovenijo

Obseg spletne prodaje 
se bo podeseterili ali 
celo podvajseteril.
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Tone Stanovnik, direktor podjetja 
Špica International, je vnet zagovor-
nik tehnologije za povečanje učinko-
vitosti in agilnosti. Poudarja, da je to 
naša velika priložnost, le izkoristiti 
jo moramo.

 " V poslu ste že 30 let, torej delate stva-
ri prav. Katera stvar se vam je v tem ča-
su najbolj vtisnila v spomin?
Zelo zanimivo se mi zdi razmišljanje lju-
di, ki tarnajo nad tem, da so vse priložnos-
ti v življenju zamudili. Ne zavedajo se, da 
tik pod tlemi stalno vrejo novi potenciali 
in priložnosti. Vedno se nasmehnem, ko 
mi kdo reče, da je bilo včasih lažje, češ da 
sem začel delati v času, ko so se osebni ra-
čunalniki ravno rodili. V podjetju Špica 
smo stavili na konja po imenu črtna koda, 
ko ta tehnologija še ni bila širše znana niti 
na zahodu. Danes pa črtne kode malodane 
obvladujejo proizvodnjo in logistiko. Drži, 
zadeli smo pravo tehnološko žilo, a tudi ta 
ni večna, saj ima tehnološke naslednike, ki 
jih moramo prav tako obvladati. V teh ne-
kaj desetletjih smo uspešno osvajali nove 
identifikacijske tehnologije, kot so magne-
tne kartice, RFID, Bluetooth, oddajniki ...

 " Lani ste objavili zavezništvo z britan-
sko skupino IBCS. S strateškim povezo-
vanjem obeh skupin podjetij ste poveza-
li tri morja – Baltik, Jadran in Črno mor-
je. Kakšni so rezultati tega zavezništva?
Prebili smo se do Poljske in tako izredno po-
večali tržni potencial. Pravzaprav sem pri-
čakoval, da bosta takšno zavezništvo in ši-
ritev poslovanja na tolikšno geografsko ob-
močje za podjetje večje finančno breme, a 
je bil vstop na nove trge enostavnejši, zato 
smo preostala sredstva preusmerili še na 
projekt Time & Space 360 Cloud za zahod-
ne trge. Mi je pa zelo godilo dejstvo, da smo 
prehiteli politiko, ki je čez nekaj mesecev 
posnemala in organizirala srečanje držav 
treh morij, med sponzorji dogodka pa je bil 
tudi slovenski predsednik.

 " Gre pri vaši širitvi poslovanja za or-
gansko rast ali se širite tudi z nakupi in 
prevzemi?
Večinoma gre za organsko rast, čeprav je 
vstop na tuji trg lažji s prevzemom podje-
tja, ki na njem že deluje. Pri preboju v svet 
zagovarjamo partnerski model, predvsem 
v luči dejstva, da so vse zahodne države 
močno regulirane na področju upravlja-
nja delovnega časa. Sila težko je namreč 
prodreti v Švico z urami. Je pa veliko od-
visno tudi od stopnje zrelosti trga. Med-
tem ko Nemci v prihodnje še vedno vidijo 
terminale na steni in kartice v žepu, mi že 
vidimo »žepne terminale«, torej pametne 
telefone v žepu in chipolo beacone na ste-
ni. To pa lahko revolucionarno spremeni 
poslovni model rešitev za upravljanje de-
lovnega časa.

 " Boste morebiti kakšno podjetje kupi-
li ali prevzeli doma?
Stalno spremljamo potencialne kandidate. 
Gledamo okoli sebe. Rekel bi, da veslamo 
proti toku, saj je zelo opazen trend proda-
je slovenskih IT-podjetij tujim lastnikom.

 " Kako vidite prihodnost podjetja Špi-
ca?
Trenutno se aktivno ukvarjam s predajo 
štafete naslednji generaciji. Moja skrb je 
ureditev procesov in kulture, da bo podje-
tje lahko uspešno poslovalo tudi v prihod-

nje. Imamo odlično ekipo in dobre teme-
lje, na katerih kaže graditi.

 " Se strinjate z izjavo, da je posel ho-
ja po robu?
Osebno se s tem ne strinjam. »Špičaki« 
smo sicer sami originali, a trdno stojimo 
na tleh. Tudi v literaturi pogosto zasledim, 
da so ljudje, ki so svetu dali prebojne ino-
vacije, torej vsi skrajni inovatorji, imeli ta-
ko imenovani načrt B. Torej stati na dveh 
nogah je bolj varno kot le na eni. Prav zato 
imamo v Špici dve temeljni področji delo-
vanja – rešitve za upravljanje človeških vi-
rov in rešitve za upravljanje oskrbovalnih 
verig. To nam daje stabilnost. Igramo si-
cer na obe struni. Tudi pri hoji po robu že-
liš kot podjetnik imeti možnost, da varno 
sestopiš. Hladen veter, ki že piha z zahoda 
in ga ta hip čutijo predvsem dobavitelji av-
tomobilski industriji, nam daje vedeti, da 
moramo zaigrati na nove strune.

 " Na kaj pa boste stavili v prihodnje?
Na računalniški oblak. Prehod iz transak-
cijskega modela v najemni oziroma na-
ročniški model ima veliko prednosti. Pred-
vsem za stranke, saj ni treba takoj opraviti 
zahtevne naložbe. Mora pa temelje posta-
viti ponudnik, ki tako tvega nekaj več, saj 
ni takoj deležen finančnih prilivov in mo-
ra zdržati dlje časa, preden se naložba po-
vrne. A tudi tako imenovani model ribe je 
za ponudnike, ki zdržijo do točke preloma, 
lahko zelo dobičkonosen.

 " Prej ste omenili naslednjo poslovno 
zimo. Kako se pripravljate nanjo?
Aktivno pomlajujemo kader v podjetju. 
Vse več imamo tudi partnersko vključenih 
sodelavcev, predvsem v obliki razvojih ce-
lic. Na morebitno krizo želimo biti priprav-
ljeni, nanjo se nikakor ne želimo odzvati z 
odpuščanjem. Tako kot naši kupci klasič-
ne naložbe spreminjajo v najemne mode-
le, tudi mi čim več fiksnih stroškov spremi-
njamo v variabilne.

 " Kako skrbite za stalno inoviranje, da 
ste stalno »našpičeni«?
Z inkubatorji. Stavimo na inovativna no-
va jedra. Sam sem mentor več zagonskim 
podjetjem. Prenašam jim svoje znanje in iz-
kušnje, od njih se tudi učim. Z njihovo po-
močjo namreč zaznam trende v svetu. To 
je najboljše prepletanje. Imamo določene 
razvojne pristope, ki nas držijo v špici ino-
vacij. Prej smo veliko vlagali v rast poslo-
vanja, zdaj pa več vlagamo v razvoj novih 
produktov in predvsem čim boljše upo-
rabniške izkušnje – stavimo na tiste, za ka-
tere menimo, da bodo prebojne v nasled-
njem obdobju.

 " Na katere?
Kapitalsko smo vstopili v tri zanimiva za-
gonska podjetja, jaz jih imenujem kar ma-
li Špicin inkubator. Podjetje CarLock raz-
vija napredne rešitve za sledenje vozil, ki 
bodo zelo zanimive tudi za zavarovalni-
ce, saj bodo te glede na način vožnje po-
sameznika lahko natančneje prilagodile 
zavarovalne premije – vozniki, ki vozijo 
zgledno, bodo imeli cenejše zavarovanje. 
Startup Predic table Leads razvija algori-
tme umetne inteligence na področju pro-
daje. Za te tehnologije upamo, da jih bo-
mo čim prej lahko integrirali v lastno po-
slovanje in z njimi znali natančneje oceni-
ti, kateri kupec je zrel in kdaj – to bi nam 
izredno koristilo. Tesno sodelujemo tu-
di s podjetjem Chipolo na področju teh-
nologij BLE in LTE.

 " Katere rešitve pa so za podjetje naj-
donosnejše?
To so rešitve za upravljanje delovnega ča-
sa Time & Space, ki bodo prav v kratkem 
deležne prenove. Klasičnim rešitvam za 
registracijo delovnega časa, potne na-
loge, obračun plač in kontrolo pristopa 
smo dodali še napredno načrtovanje in 
analitiko, ki vodstvu in kadrovski službi 
omogoča 360-stopinjski pogled na delo 
zaposlenega.

 " Bosta analitika in umetna inteligen-
ca v prihodnje del vseh vaših rešitev?
Seveda. Zaradi inovativne rabe teh tehno-
logij smo prišli tudi na Gartnerjev zemlje-
vid, saj nas je omenjeno analitsko podje-
tje uvrstilo med 20 reprezentativnih po-
nudnikov rešitev za upravljanje človeš-
kih virov (WFM) na svetu. Na to prizna-
nje smo res ponosni, posebej, ker smo bili 
pohvaljeni za svojo inovativ nost. Izkaza-
li smo se na področju geolociranja, in to 
ne le na terenu, temveč predvsem znot-
raj objektov, kjer tudi brez klasičnih ter-
minalov omogočamo še bolj natančno 
in avtomatizirano evidenco navzočnos-
ti in dela. Všeč jim je bila tudi naša ana-
litična rešitev, ki na primer že na podla-
gi različnih vzorcev odsotnosti, tudi bol-
niških, preventivno ugotavlja znamenja, 
da se morebiti posamezni zaposleni »pos-
lavlja« od podjetja.

 " V prihodnje torej sploh ne bomo pot-
rebovali kartic in obeskov za vstop v 
prostore in prijavo na delo?
Pravzaprav jih že danes ne potrebuje-
te. Naša inovacija, rešitev DoorCloud, 
že danes omogoča vstope pooblašče-
nim uporabnikom v posamezne prosto-
re brez bralnika kartic ali čipov. Deluje 
na podlagi kombinacije tehnologij Wi-Fi 
in  Bluetooth ter naveze s pametnim te-
lefonom, jaz ga ljubkovalno kličem kar 

Google pod kožo. Če si pravi, se ti vrata 
odprejo, sicer pa ne.

 " Se boste odpravili še na kakšno dru-
go področje?
Bomo. Počasi lezemo tudi na področje 
informacijske podpore projektiranja in 
upravljanja stavb – BIM. Tehnologije, ki jih 
obvladujemo, niso uporabne le za projek-
tiranje, temveč tudi spremljanje sredstev, 
ambientalnih podatkov in tudi ljudi. Ana-
litika v navezi z informacijami o lokaci-
ji ljudi in načrti zgradb ima veliko upo-
rabnih scenarijev, na primer na področju 
varnosti, kdaj in katera gasilna sredstva se 
sprožijo ob požaru in kako evakuirati ose-
be v gorečem objektu, kje so gasilci v zadi-
mljenih prostorih ... Z našimi rešitvami, na 
primer, v velenjskem premogovniku na-
tančneje sledijo rudarjem v rovih za pot-
rebe evakuacije.

 " V vašem primeru torej rek »Čas je de-
nar« drži kot pribit.
(Smeh) Vsekakor. Čas je tako v poslu kot za-
sebnem življenju najdragocenejši vir. Sta-
rejši si, bolj to opaziš. Časa namreč ne mo-
reš posoditi prijatelju ali ga položiti na ban-
ko in zanj dobiti obresti. Vsem ga je bog raz-
delil pravično v enakih količinah in to, kako 
upravljamo ome(n)jeno dobrino, nas lah-
ko krepko loči od povprečja.

 " Slovenski poslovni prostor zazna-
mujejo predvsem mala in srednja pod-
jetja, a se zdi, da razmere v svetu kroji-
jo korporacije. Je majhnost države ve-
lik minus?
Mislim, da je prav nasprotno. Ker smo maj-
hen igralec, lahko z agilnostjo dosežemo 
marsikaj, dokler smo »pod radarjem«. Po-
dobno so dosegli vzpon slovenski kolesar-
ji, ki jih nihče dolgo časa ni resno jemal. 
Majhnost daje agilnost, ki je veliki ne mo-
rejo doseči. In na to prednost je treba igrati.

 " Pred volitvami smo velikokrat sliša-
li, da naj bi Slovenija postala referenč-
na država v digitalni Evropi. Veliko sem 
po svetu, a nas tako še nihče ni označil. 
Kaj delamo narobe?
To je pobožna želja. Indeks DESI, ki je 
nekakšen kazalnik digitalne zrelosti, 
kaže, da na tem področju rahlo stagni-
ramo. Gospodarstvo je v boljši kondici-
ji glede agilnosti in učinkovitosti kot dr-
žavni aparat. Potrebovali bi hitre zmage 
in rezultate. S tem bi dvignili indeks DE-
SI in se motivirali za naprej. Del težave je 
tudi naša samopodoba. Slovenci se po-
gosto slabo ocenimo, namesto da si da-
mo oceno med 4 in 5, kot vsi preostali, 
se ocenjujemo med 1 in 2. Moramo imeti 
visoke cilje in vizijo, ki nas bo tudi v eko-
nomiji pripeljala na oder za zmagovalce 
– kot naše kolesarje.

S prehodom na oblak smo prišli 
na Gartnerjev radar

I N T E RVJ U:

Medtem 
ko Nemci v 
prihodnje še 
vedno vidijo 
terminale 
na steni in 
kartice v 
žepu, mi 
že vidimo 
»žepne 
terminale«, 
torej pametne 
telefone 
v žepu in 
chipolo 
beacone na 
steni.
 

Tone Stanovnik, direktor Špice International

Prej smo veliko investirali v rast 
poslovanja, zdaj pa več vlagamo 
v razvoj novih produktov 
in predvsem čim boljše 
uporabniške izkušnje.
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strokovnega dela mnogih posameznikov. 
V sektorju informacijskih tehnologij obli-
kujemo strategijo IKT in načrte, s kateri-
mi jo uresničujemo. Vodil sem številne ra-
zvojne projekte, številne druge pa usmer-
jal. Pridobili smo ključne kadre, vzposta-
vili metodologije, strategijo in različne ar-
hitekture. Vzpostavili smo postopke, ki 
temeljijo na ITIL (gre za zbirko dokumen-
tov, ki popisujejo dobro prakso v upravlja-
nju storitev informacijske tehnologije, op. 
ur.). Pripravljali smo politike in navodila 
na različnih normativnih področjih. Da bi 
strategije in cilje učinkoviteje komunicira-
li, smo si omislili dogodek Dan IT, na kate-
rem že osem let decembra predstavljamo 
najpomembnejše dosežke IKT. Kot direktor 

sektorja in pozneje namestnik generalne-
ga direktorja sem član kolegija generalne-
ga direktorja in sodelujem pri pripravi stra-
teških dokumentov na najvišji ravni ter si 
prizadevam, da so cilji digitalne preobraz-
be skupni in ustrezno zastopani.

 " Kako vidite vlogo vodje informatike 
v Sloveniji? Ali imamo kot država v tem 
smislu kakšne specifičnosti?
Glede vloge vodij informatike v Sloveniji 
in tujini ne vidim posebnih razlik. Povsod 
si moramo pomembnejšo vlogo izbojeva-
ti s strokovnostjo in znanjem, komunika-
tivnostjo in sposobnostjo razumevanja in 
povezovanja poslovne vsebine in informa-
tike. V Sloveniji imamo na vseh ravneh te-

žave z merili. Čeprav je Zpiz eden največ-
jih sistemov v državi, pravzaprav zelo ve-
lika zavarovalnica, in kritičnega pomena 
za celotno družbo ter ima enega največ-
jih in bolj kompleksnih IKT-sistemov pri 
nas, je delo v njem vrednoteno slabše kot v 
kakšni majhni vladni agenciji ali državnem 
podjetju. Po mojem je že skrajni čas, da te 
anomalije odpravimo, saj močno vplivajo 
na možnosti stabilnega zagotavljanja stro-
kovnega kadra, ki je za delovanje takšne-
ga sistema nujen.

 " Kje vidite največjo težavo ali oviro za 
hitrejšo in učinkovitejšo informatizaci-
jo in digitalizacijo v Sloveniji?
Težave so premajhna ambicioznost, nena-
klonjenost spremembam in pomanjkanje 
nekaterih skupnih okvirov. To zadnje orga-
nizacije rešujemo parcialno, kar pripelje do 
neenotne urejenosti enakih vprašanj. Prav 
bi bilo, da bi imeli krovni predpis, ki bi do-
ločal osnovne zahteve za digitalno uprav-
no poslovanje z dokumenti.

 " Ste lahko bolj konkretni?
Ena izmed težav je, na primer, določilo za-
kona o upravnem postopku, ki zahteva vro-
čitev odločbe stranki v izvirniku. Ko smo 
leta 2015 uvajali digitalne odločbe, smo se 
znašli pred dilemo, kako pravilno vroči-
ti odločbo stranki, ki ji odločbe ne vročaš 
elektronsko, ampak v obliki fizičnega pre-
pisa. Z nosilnimi ministrstvi smo uskladili 
spremembo zakona, ki pa v državnem zbo-
ru ni bila sprejeta. Na srečo smo spremem-
bo s podporo matičnega ministrstva spre-
jeli v noveli našega zakona.

 " Kaj bi s tega vidika svetovali domačim 
vodjem informatike?
Vodje informatike v Sloveniji bi lahko med 
seboj še bolje sodelovali ter si izmenjevali 
dobre prakse in druge informacije. Kar ne-
kaj ustanovam, ki so za nami uvajale digi-
talno poslovanje, smo pomagali z nasveti 
in izkušnjami. Veseli smo bili, ko smo vide-
li, da so njihovi projekti zaživeli.

 " Proces prenavljanja in digitalizaci-
je je nekako trajen. Kaj še načrtujete 
na Zpizu?
Prenova IKT se na nekaterih področjih že 
nadaljuje z drugim krogom, na nekaterih 
področjih pa končujemo še prvi krog. Ča-
ka nas postopen prehod na paradigmo ra-
zvoja »cloud native«, na mikrostoritve in 
vsebnike. Veliko dela na tem področju smo 
že opravili. Tudi prenova komunikacijske-
ga omrežja je v drugem krogu, uvedli smo 
programsko opredeljeno omrežje in pre-
navljamo komunikacijske naprave. Na po-
dročje informacijske varnosti in napredne-
ga nadzora nad delovanjem storitev bomo 
uvajali orodja naslednjih generacij, ki te-
meljijo na umetni inteligenci. Za uporab-
nike spletnih strani po prenovi spletišča in 
uvedbi e-bralca uvajamo tudi digitalnega 
pomočnika, ki bo pomagal pri lažjem do-
stopu do vsebin. Prenovili bomo tudi ne-
katere pomembne postopke in uvajali no-
ve rešitve, ki so še v razvoju.

 " Lahko začneva s krajšim opisom pro-
jekta prenove in digitalizacije, ki ga vo-
dite na Zpizu?
Gre za program celostne prenove IKT 
z glavnim ciljem digitalizacije poslova-
nja. V številnih projektih smo prenavlja-
li  IKT-infrastrukturo in razvijali nove, so-
dobne informacijske rešitve. Zgradili smo 
nov informacijski sistem, ki nam omogo-
ča celovito digitalno poslovanje. Leta 2018 
smo kar 94 odstotkov vseh dokumentov za 
stranke pripravili v povsem digitalnih po-
slovnih procesih od vloge do odločbe, le-
tos bomo ta delež še povečali. Lani smo na-
tisnili sedem milijonov listov papirja manj, 
kot bi jih po starem. Skoraj 60 tisoč zavaro-
vancev in upokojencev uporablja naše sto-
ritve eZpiz. S storitvami BiZpiz z organiza-
cijami letno izmenjamo skoraj 50 milijo-
nov elektronskih dokumentov in sporočil.

 " Če sodimo po nagradi, je bila digital-
na preobrazba uspešna?
Digitalna preobrazba je povečala agilnost 
organizacije. Naloge lahko enostavno pre-
razporejamo med organizacijskimi enota-
mi in zaposlenimi glede na potrebe in z na-
prednim sistemom poslovne inteligence 
sproti spremljamo učinke in prilagajamo 
ukrepe. Še večji pa so potenciali, ki jih di-
gitalna preobrazba prinaša za prihodnost.

 " Kako pa ste se lotili izvajanja tako ob-
sežnega in zahtevnega projekta?
Odločili smo se za postavitev povsem nove-
ga informacijskega sistema na novih tehno-
logijah in postopno nadomeščanje starih re-
šitev. Danes naše rešitve tečejo na kakšnih 
1.500 virtualnih strežnikih našega zasebne-
ga oblaka v programsko opredeljenem ko-
munikacijskem omrežju, uporabniki delajo 
na navideznih namizjih (VDI) s tankimi od-
jemalci, rešitve pa prek enotne točke (intra-
netnega portala) uporabljajo s spletnim 
brskalnikom. Večina nalog teče v okviru 
sistema za upravljanje poslovnih procesov.

 " Kaj so bile največje težave pri njego-
vem načrtovanju in izvajanju?
Največji izziv je bilo obvladovanje spre-
memb tako, da so jih zaposleni sprejeli. Po-
membno je bilo, da smo pri uvajanju spre-
memb uporabnikom kar najbolj prisluh-
nili in spremembe uvajali postopno, tako 
je nastala kritična masa ljudi, ki so verjeli, 
da prednosti novega načina dela odtehta-
jo težave zaradi sprememb.

 " Je bila za naše razmere izjemna veli-
kost zavoda prednost ali slabost?
V tako veliki organizaciji so velike spre-
membe težavnejše, saj je moč inercije več-
ja. Ko pa o potrebnosti sprememb prep-
ričaš dovolj ključnih deležnikov in spre-
membe prodrejo na raven najvišjih strate-
ških usmeritev, je lažje, saj za obljubami o 
spremembah potem stoji celotna organi-
zacija, odpor do sprememb pa je manjši.

 " Kakšna je pravzaprav vaša vloga kot 
direktorja sektorja, ki izvaja ta projekt?
Takšni dosežki so vedno plod skupnega 

Zgradili smo nov informacijski 
sistem, ki nam omogoča celovito 
digitalno poslovanje

i n T E rVJ U: Z Edmondom Pajkom, letošnjim dobitnikom priznanja 
CIO leta, smo se pogovarjali o informatizaciji in digitalizaciji na 
Zpizu in nasploh o položaju vodij informatike v Sloveniji

Leta 2018 smo kar 94 odstotkov vseh dokumen-
tov za stranke pripravili v povsem digitalnih 
poslovnih procesih od vloge do odločbe, letos 
bomo ta delež še povečali.

 "Letošnji dobitnik nagrade CIO leta je magister znanosti upravljanja informacijskih sis-
temov. Delovno pot je začel kot samostojni podjetnik ter nadaljeval kot svetovalec in ek-
spert pri zahtevnih evropskih projektih razvoja nacionalnih informacijskih sistemov ob 
vključevanju Slovenije v EU. Pet let je deloval v podjetju za razvoj programske opreme 
ZZI, kjer je vodil zahtevne projekte, eno leto pa je bil tudi direktor podjetja. Več let je bil 
dejaven tudi na področju nevladnih organizacij in medijev, med drugim je bil tudi novi-
nar, urednik in član organov upravljanja na Radiu Študent. Od leta 2009 je vodja sektor-
ja informacijskih tehnologij na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije, kjer vodi popolno prenovo IKT in digitalno preobrazbo. Od leta 2015 je tudi name-
stnik generalnega direktorja Zpiza.

Kdo je Edmond Pajk
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Navedeni so naziv in opis, organizator, 
mesto, datum in kraj dogodka ter sple-
tna stran za dodatne informacije.

 "Business Brunch hosted by SRC, dogodek o 
sodobnem načrtovanju za leto 2020 s SAP Ana
lytics   Cloud Planning, SRC, Ljubljana, 24. sep-
tembra, Kavarna Sputnik (www.src.si)

 "Skrivnosti digitalizacije v turizmu in 
družbe 5.0, konferenca na temo digitalizacije 
v turizmu, ki vodi v ustvarjalnost in inovacije, 
povečuje zadovoljstvo potrošnikov ter spodbu
ja nove poslovne modele, nove vrednostne ve
rige in nove poslovne ekosisteme, Katedra za 
IKT v sodelovanju z Zvezo Rotary klubov Slo
venija, Ljubljana, 25. septembra, Fakulteta za 
elektrotehniko (www.spoznanje.si)

 "Kaj »dogaja« v vašem omrežju?, kibernet
ski zajtrk – jesensko strokovno srečanje na 
temo kibernetske varnosti, Smart Com, Lju-
bljana, 26. septembra, Kavarna Sputnik 
(www.smart com.si)

 "Predstavitev prenovljene spletne aplikaci-
je KADRIS 4, webinar, Četrta pot v sodelovanju z 
Oraclom Slovenija, 25. septembra (registracija: 
www.cetrtapot.si/dogodki)

 " Infosek Expo 2019, 14. B2Bsejem informacij
ske varnosti, Ljubljana, 3. oktobra, Gospodar
sko razstavišče (palsit.com)

 "Hackathon: Moja varnost in mobilnost, do
godek, namenjen pridobivanju uporabnih idej 
in digitalnih rešitev s področja varnosti in mo
bilnosti, ministrstvo za javno upravo (nacional
ni portal odprtih podatkov – OPSI) skupaj s po
licijo in mestnim redarstvom, Ljubljana, 5. in 
6. oktobra, 1. del v ABC HUB (BTC City Ljublja
na), 2. del na policijski postaji Moste (hackathon.
abc accelerator.com)

 " Informacijska družba 2019, 22. mednaro
dna konferenca, na kateri bodo raziskovalci 
predstavili svoje najnovejše raziskave in odkri
tja z različnih področij informacijske družbe, In

stitut Jožefa Stefana, Ljubljana, 7.–11. oktobra, 
Institut Jožefa Stefana (is.ijs.si)

 "11. konferenca Mikrografije, dogodek o ele
ktronskem poslovanju, Ljubljana, 9. oktobra, 
Austria Trend Hotel (www.mikrografija.si/kon
ferenca)

 " IDC CIO Summit 2019, dogodek na temo stra
tegij digitalne preobrazbe, IDC, Poreč, 13.–15. 
oktobra, Hotel Parentium Plava Laguna (idccio
summit.com/porec)

 "Mikrocop konferenca, poslovni ITdogodek, 
osredotočen na pogosto spregledane gradni
ke digitalizacije poslovanja, ki pa odločilno vpli
vajo na zmožnost izkoristka digitalnega poten
ciala, Mikrocop, Brdo pri Kranju, 15. oktobra, 
Kongresni center Brdo (www.mikrocop.si/kon
ferenca)

 "Make It 2019, 24. strokovno srečanje uporab
nikov programske opreme Oracle, SIOUG, Porto-
rož, 15. in 16. oktobra, Kongresni center Portus 
(www.sioug.si)

 "Sinergija 2019, poslovnotehnološka konfe
renca uporabnikov Microsoftove programske 
opreme, Microsoft Srbija, Beograd, 16.–18. okto-
bra, Crowne Plaza Hotel (www.mssinergija.net)

 "Smau 2019, mednarodni salon IKTinovacij, 
Smau Servizi, Milano, 22.–24 oktobra, Fierami
lano City (www.smau.it)

 "ZEIDES 2019, 3. mednarodna konferenca o 
 eidentifikaciji in estoritvah zaupanja, Palsit, 
Ljubljana, 24. oktobra, Hotel Radisson Blu Pla
za (palsit.com)

 "Umetna inteligenca v službi varnos-
ti, dogodek, namenjen predvsem zdajšnjim 
in morebitnim novim strankam podjetja A1 
Slovenija, ki bo poskušal odgovoriti na vpra
šanje, kdo bo zmagal v boju s kibernetski
mi napadalci – človek ali AI, Časnik Finan
ce (Akademija Finance) v sodelovanju z A1, 
Brdo pri Kranju, 25. oktobra, Kongresni 
center Brdo pri Kranju (www.kibernetska
varnost.si)

Kljub naraščajočemu tren-
du plačevanja s kartica-
mi je gotovina še vedno 
najpomembnejše plačil-
no sredstvo in tako bo tu-
di ostalo.

Digitalizacija industrije po-
skuša ustvariti okolje, v ka-
terem obstajajo samo plačila 
s kartico ali mobilna plačila, 
kljub vsemu trudu pa po raz-
iskavi, ki jo je opravil  Glory,  
denarna plačila dandanes še 
vedno pomenijo več kot 80 
odstotkov vseh plačil na sve-
tovni ravni.

Kaj lahko torej storijo 
trgovci, če so kupci 
navezani na gotovino?
Ravnanje z gotovino prinaša 
visoke stroške za trgovce. Iz-
bira, ki jo imajo, je preprosta: 
vprašati se morajo, kako lah-
ko optimizirajo način ravna-
nja in upravljanja gotovine, 
s čimer si ne bodo znižali le 
lastnih stroškov in tveganj, 
ampak tudi podaljšali čas za 
ustvarjanje dobička. Čas je, 
da se trgovci začnejo zaveda-
ti pozitivnega učinka recikli-
ranja gotovine. Optimizira-
nje gotovinske verige je tis-

to, kar jim bo namreč izbolj-
šalo učinkovitost poslovanja.

Rešitev je v avtomatizaciji
Glory Global Solutions, eden 
vodilnih ponudnikov avto-
matiziranih rešitev na sve-
tu, s svojimi rešitvami in teh-
nologijo prinaša inovacije za 
končne kupce. Njihove rešit-

ve pomagajo trgovcem in tu-
di bankam pri optimizira-
nju poslovanja in gibanja go-
tovine. Avtomatske blagaj-
ne CASHINFINITY™, tako 
za blagajniško mesto kot za 
zaledno pisarno, omogoča-
jo pameten in zaprt krog 
upravljanja gotovine z naj-
naprednejšim sistemom.

Zakaj spremeniti način 
plačevanja na blagajni in 
upravljanja gotovine v 
podjetju?
Glavni dejavniki, s kateri-
mi CASHINFINITY™ prine-
se pozitivne spremembe, so 
učinkovitost, varnost in 
izjemna uporabniška iz-
kušnja. S CASHINFINITY™ 

se avtomatizira tako rekoč 
vsak del postopka upravlja-
nja gotovine, od priprave 
menjalnine, štetja denarja, 
preverjanja pristnosti ko-
vancev in bankovcev, vra-
čila denarja kupcu, gibanja 
denarja znotraj trgovine do 
priprave denarja za prenos 
na banko.

Gibanje denarja ne postne 
le varnejše, ampak tudi veli-
ko učinkovitejše. Prav tako 
kot na blagajniškem mestu 
je ročno upravljanje gotovine 
dolg in zamuden proces tu-
di v zaledni pisarni, kjer sta 
štetje in usklajevanje nagnje-
na k napakam in neskladnos-
tim. Poleg tega je to delo stre-
sno za zaposlene, saj prevze-
majo odgovornost za more-
bitne napake. CASHINFINI-

TY™ odpravlja ročno rav-
nanje zaposlenih z gotovino 
in tako preprečuje možnos-
ti človeških napak. S tem se 
podaljšuje razpoložljivi čas 
zaposlenih za prodajne ak-
tivnosti in za zagotavljanje 
kakovostnih storitev kup-
cem. Z avtomatizirano rešit-
vijo CASHINFINITY™ trgov-
ci pospešijo proces plačila in 
tako vplivajo na celostno po-
zitivno izkušnjo kupcev.

Trgovci, spoznajte pozitivne učinke 
avtomatiziranega upravljanja gotovine

K U P C E M  J E  D E NA R  V Š E Č  … I N  GA  U P O R A B L JA J O

 "Printec S.I. je ena izmed 16 podružnic korporacije Printec  Group, 
ki je vodilna na področju transakcijskih tehnologij v srednji in 
vzhodni Evropi. V ponudbi imajo široko paleto tehnoloških reši
tev, ki pomagajo izboljšati uporabniško interakcijo in olajšajo vsak
danje življenje. S svojimi rešitvami in storitvami omogočajo pod
jetjem, da izkoristijo inovativno tehnologijo in z njo zagotovijo naj
boljšo izkušnjo uporabnikov, hkrati pa dosegajo operativno učin
kovitost in skladnost s predpisi. 

O podjetju Printec S.I.

www.printecgroup.com

 " Z rešitvami CASHINFINITY™ gibanje denarja ne postne le varnejše, ampak tudi veliko 
učinkovitejše.

FMCG 2020: kako rasti 
in biti učinkovitejši?

15. oktobra 2019, od 9. do 16. ure, 
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Prijava do 30. septembra vam 
prinaša 10-odstotni popust.
www.prodajanapolicah.si

Organizator: Sponzor: Mala sponzorja:

V uvodnem delu konference se bomo pripravljali na 2020, 2021 …

Prihodnost trgovine v Sloveniji in regiji od leta 2020 

V prispevku bomo slišali pogled na prihodnost FMCG 
in trgovine v Sloveniji in regiji. Kako na prihodnost 
gledajo pri vodilnem trgovcu, kako se bodo razvijali 
odnosi s proizvajalci, kako bo tehnologija spreminjala 
trgovino in kakšni bodo porabniki v prihodnje … Nekaj 
odgovorov bo ponudil uvodni govornik konference. 
Koristno za vse, ki vas zanima prihodnost trgovine in 
FMCG.

Kako se v FMCG pripraviti na morebiten upad 
porabe, BDP in podobno, da nas naslednja kriza ne 
preseneti?

Ker se čedalje več govori o morebitni novi gosp-
odarski krizi, bodo preudarni menedžerji v prihodnje 
pripravljeni tudi na tak scenarij. Kaj narediti, da bi bili 
pripravljeni na naslednjo krizo? Kako preveriti prodajni 
portfelj, kako razumeti dejansko dobičkonosnost, 
kaj konsolidirati in kako dosegati prihranke, kaj z 
inovacijami … Slišali bomo najpomembnejše stvari, 
ki jih moramo preveriti, da bi prišli do fokusiranega in 
dobičkonosnega portfelja tudi v zaostrenih razmerah. 
Koristno za vse, ki si želijo, da jih negativni dogodki ne 
bi presenetili.

Uvodni govornik konference: 
Tomislav Čizmić (Mercator)

Mitja Pirc (Deloitte)

OD 19. SEPTEMBRA DO 31. OKTOBRA


