IKT - PODJ
Zakon o dr`avni statistiki (Uradni list RS, {t. 45/95 in {t. 9/01)
Letni program statisti~nih raziskovanj (Uradni list RS, {t. 114/08)
Sporo~anje podatkov je obvezno.

Vpra{alnik za statisti~no raziskovanje

Uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) v podjetjih, 2009

Pomo~ in informacije:
tel:

(01) 241 51 70

fax:

(01) 241 53 44

e-po{ta: gregor.zupan@gov.si
[tevilka: 9645-4/2009/1
Datum: 09. februar 2009

Prosimo, izpolnite vpra{alnik in ga najpozneje do 27. februarja 2009 pošljite na naslov:
Statisti~ni urad RS, Vo`arski pot 12, p. p. 3570, 1000 Ljubljana
Namen tega raziskovanja
je zbrati podatke o tem, kako so podjetja v Sloveniji opremljena z ra~unalniki, koliko podjetij uporablja internet ter v
kolik{nem obsegu in za katere namene ga uporabljajo in podobno. Podatke potrebujemo za analize, povezane z IKT, in
za poro~anje evropskemu statisti~nemu uradu.

Obveznost sporo~anja podatkov
Sporo~anje podatkov za to statisti~no raziskovanje je obvezno po dolo~ilih Zakona o dr`avni statistiki (Uradni list Republike
Slovenije, {t. 45/95 in {t. 9/01) in letnega programa statisti~nih raziskovanj (Uradni list Republike Slovenije, {t. 114/08).
Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kr{itev omenjenih dolo~il.

Zaupnost podatkov
Vsi podatki, zbrani s tem vpra{alnikom, so zaupni in se bodo uporabljali samo za statisti~ne namene. Zakon o dr`avni
statistiki v 50. ~lenu dolo~a, da smejo biti statisti~ni podatki objavljeni samo v agregatni obliki, torej samo v obliki zdru`enih
podatkov (npr. kot povpre~ja, vsote, dele`i) in na na~in, ki ne dopu{~a prepoznave podjetja, na katero se podatki nana{ajo.
Izjemoma smejo biti podatki objavljeni tudi posami~no, ~e podjetje pisno privoli v tak na~in objave svojih podatkov.

Navodila za izpolnjevanje vpra{alnika
Preden za~nete izpolnjevati vpra{alnik, preberite kratka navodila na naslednji strani.
^e `elite prejeti vpra{alnik po e-po{ti (v excelovi datoteki), to sporo~ite na naslov gregor.zupan@gov.si in dopi{ite svojo
zaporedno {tevilko. To je prva {tevilka nad naslovom va{ega podjetja.

Objavljanje rezultatov
Rezultate raziskovanj o IKT, pa tudi druge aktualne podatke in kazalnike objavljamo na spletni strani www.stat.si.

Mag. Irena Kri`man
generalna direktorica
Statisti~nega urada RS
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Navodila za izpolnjevanje
Kdo naj izpolni vpra{alnik?
Vpra{alnik naj izpolni oseba, ki je seznanjena z uporabo IKT v va{em podjetju, npr. informatik, direktor.

Na katero obdobje se nanašajo vprašanja?
Vsa vpra{anja, razen ~e je druga~e navedeno, veljajo za januar 2009.

Vpisovanje odgovorov
• Uporabite moder ali ~rn kemi~ni svin~nik.
• Ustrezen odgovor ozna~ite tako, da v okence pred odgovorom vpišete
• ^e ste pomotoma ozna~ili napa~en odgovor, to okence pobarvajte
pa vpišite
.

.
, v okence pred pravim odgovorom

• Odgovore na vprašanja, na katera je treba odgovoriti z besedami, pišite z

• [tevilke vpišite v predvidena okenca, in sicer desno poravnano:
.

Pomen puš~ice

pri odgovorih

• Puš~ica pomeni »nadaljujte z« in vas usmerja k vprašanju ali k sklopu vprašanj, s katerim morate nadaljevati.
•

pomeni, da nadaljujte s Sklopom C.
pomeni, da nadaljujte z vprašanjem C2.
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Sklop A: Uporaba ra~unalnikov in ra~unalni{kih omre`ij
Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo ra~unalnike?

Ocenite, kolikšen dele` (%) zaposlenih je v januarju 2009 pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljal
ra~unalnik?
Delite število zaposlenih, ki so pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljali
ra~unalnik, s številom vseh zaposlenih v vašem podjetju ter število pomno`ite s 100.

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo lokalno ra~unalni{ko omre`je (LAN), ki povezuje
med seboj ra~unalnike v podjetju?
Lokalno ra~unalni{ko omre`je sestavljata najmanj dva med seboj povezana ra~unalnika
na podlagi uporabe telekomunikacijskih sistemov. Omogo~a lokalno izmenjavo
informacij ter uporabo druge strojne opreme (npr. skupnega tiskalnika).

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo lokalno ra~unalni{ko omre`je, ki deluje na brez`i~ni povezavi
(brez`i~ni LAN) in povezuje med seboj ra~unalnike v podjetju?

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo interno spletno stran - INTRANET?
INTRANET (NE internet) je zaprto omre`je namenjeno za komunikacijo med
zaposlenimi v podjetju, ki uporablja internetno tehnologijo.

Ali je imelo va{e podjetje v januarju 2009 EKSTRANET (spletno stran ali raz{iritev INTRANETA
z omejenim dostopom za va{e poslovne partnerje)?
EKSTRANET je zaprto omre`je, ki za komunikacijo s partnerji in strankami uporablja internetno tehnologijo. Lahko
je raz{iritev intraneta, ki omogo~a zunanjim uporabnikom (poslovnim partnerjem, strankam) delni dostop do intraneta.
Lahko pa je zasebni del spletne strani podjetja, do katerega dostopajo poslovni partnerji z uporabo gesla.

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo odprtokodni operacijski sistem, ki omogo~a vpogled
v izvorno kodo programa in njeno spreminjanje (npr. Linux)?
• Upo{tevajte odprtokodne sisteme, razvite zunaj podjetja.
• Ne upo{tevajte lastnih programov, razvitih v podjetju.
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Sklop B: Uporaba interneta
Ali je imelo va{e podjetje v januarju 2009 dostop do interneta?

Ocenite, kolikšen dele` (%) zaposlenih je v januarju 2009 pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljal
ra~unalnik, povezan z internetom?
Delite število zaposlenih, ki so pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljali
ra~unalnik povezan z internetom, s številom vseh zaposlenih v vašem podjetju ter
število pomno`ite s 100.

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo za dostop do interneta ...
a) modem?
Klicni dostop prek obi~ajne telefonske linije, NE naprava,
ki pretvori podatke iz analogne v digitalno obliko in nazaj
za prenos po telekomunikacijskih linijah.

b) ISDN?
Velja, ~e ima podjetje samo ISDN brez ADSL.

c) DSL (ADSL, VDSL, xDSL)?
d) drugo {irokopasovno povezavo?
Dostop prek kabelskega omre`ja, najetega voda,
fiksne brez`i~ne povezave.

e) brez`i~no povezavo?
Npr. prek mobilnega telefona (GPRS, UMTS, EDGE),
WiMax-a, 3G modema (USB, brez`i~ne podatkovne
kartice).

f) brez`i~ni dostop prek širokopasovne povezave?
Npr. UMTS, EDGE, CDMA2000, WiMax, HSDPA.

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo internet za …
a) ban~ne in finan~ne storitve?
b) izpopolnjevanje in izobra`evanje zaposlenih?

Ali je va{e podjetje v letu 2008 uporabljalo spletne strani dr`avne uprave?
Npr. spletne strani ob~in, ministrstev, AJPES-a, DURS-a, SURS-a
(Statisti~ni urad RS), CURS-a (Carinski urad RS), portal e-VEM, e-Davki.
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Ali je va{e podjetje v letu 2008 na spletnih straneh dr`avne uprave …
a) pridobivalo informacije?
b) pridobivalo obrazce?
Npr. obrazec za obra~un DDV-ja natisnemo s spletnih strani
DURS-a, ga izpolnimo in po{ljemo DURS-u po obi~ajni po{ti.

c) vra~alo izpolnjene obrazce?
Npr. elektronska oddaja carinske deklaracije CURS-u, napovedi
davka na dobi~ek DURS-u. S tem prek interneta spro`imo
postopek za dolo~eno storitev, ki se nato izvede po obi~ajni
poti (npr. odlo~bo o davku na dobi~ek dobimo v papirni obliki).

d) opravilo celotno storitev na elektronski na~in?
Npr. elektronska oddaja obra~una DDV-ja DURS-u, letnih
rezultatov AJPES-u. Celotna storitev, vklju~no s pla~ilom, je
opravljena elektronsko.

e) predlo`ilo ponudbo za javna naro~ila v elektronski obliki?
Npr. prek dr`avnega portala e-uprava.

Ali je imelo va{e podjetje v januarju 2009 svojo spletno stran?

Upo{tevajte tudi, ~e je podjetje predstavljeno v okviru spletne strani mati~nega podjetja, npr. multinacionalke.

Vpišite naslov svoje spletne strani:

Ali je va{a spletna stran v januarju 2009 vsebovala oziroma omogo~ala …
a) izjavo o zasebnosti, varnostni pe~at ali varnostni certifikat?
Varnostni certifikat oz. pe~at zagotavlja obiskovalcem spletno varnost in enkripcijo
podatkov. Izjava o zasebnosti je obvestilo podjetja o zasebnosti, namenu uporabe in
varnosti osebnih podatkov, ki jih obiskovalci spletne strani vpi{ejo na spletni strani.

b) dostop do katalogov ali cen izdelkov/storitev podjetja?
c) obiskovalcem, da prilagodijo ali oblikujejo izdelek?
Uporabniki lahko izdelkom dolo~ijo razli~ne lastnosti (npr. barvo, obliko) oz. opredelijo
storitev in hkrati lahko vidijo na spletni strani vpliv svoje izbire (npr. na ceno). Spletna
stran lahko tudi omogo~a, da uporabniki vidijo na njej kon~no obliko oz. izbrano storitev
na podlagi izbranih lastnosti.

d) elektronsko oddajo naro~ila, rezervacijo (npr. nakupovalno ko{arico)?
e) elektronsko pla~ilo?
f) sledenje oddanemu naro~ilu prek spleta?
g) ponudbo prilagojene vsebine za redne oz. pogoste obiskovalce?
h) ogla{evanje prostih delovnih mest ali mo`nost
elektronske oddaje pro{nje za zaposlitev?

Ali je va{e podjetje januarja 2009 v poslanih sporo~ilih uporabljalo digitalne podpise in metode {ifriranja,
ki zagotavljajo avtentifikacijo in neokrnjenost sporo~il?
Npr. pri uporabi storitev e-ban~ništva tudi uporabljate digitalni podpis
(primeri digitalnih potrdil: SIGEN-CA, AC NLB; HALCOM-CA; POŠTA CA).
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Sklop C: Samodejna (avtomatska) elektronska izmenjava podatkov med
va{im podjetjem s sistemi IKT zunaj podjetja
Samodejna elektronska izmenjava podatkov med podjetji in IKT sistemi zunaj podjetja se uporablja za izmenjavo sporo~il (npr. naro~il,
ra~unov, pla~ilnih transakcij, opis izdelkov) prek interneta ali drugega ra~unalni{kega omre`ja v dogovorjeni obliki (npr. XML), ki omogo~a
avtomatsko obdelavo. Sporo~ila ne smejo biti ro~no vnesena.

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo samodejno (avtomatsko) elektronsko izmenjavo podatkov
med va{im podjetjem s sistemi IKT zunaj podjetja?
Npr. oddaja ali prejem naro~ila prek RIP (ra~unalni{ke izmenjave podatkov); pošiljanje
ali prejemanje e-ra~unov; uvoz pla~ilnih nalogov iz datotek predpripravljenih v drugih
programih v npr. NLB Proklik, uvoz datotek v sistem eDavki v XML obliki.

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo samodejno (avtomatsko) elektronsko izmenjavo za…
a) po{iljanje naro~il va{im dobaviteljem?
Npr. oddaja naro~ila prek RIP (ra~unalniške izmenjave podatkov).

b) prejemanje e-ra~unov v digitalni obliki, ki omogo~ajo samodejno obdelavo?
Ne upoštevajte ra~unov, prejetih v obliki PDF, oz. ra~unov, prejetih po e-pošti!

c) prejemanje naro~il va{ih strank?
Npr. prejem naro~ila prek RIP (ra~unalniške izmenjave podatkov).

d) po{iljanje e-ra~unov v digitalni obliki, ki omogo~ajo samodejno obdelavo?
Ne upoštevajte ra~unov, poslanih v obliki PDF, oz. ra~unov, poslanih po e-pošti!

e) po{iljanje ali prejemanje informacij o izdelkih (npr. katalogi, ceniki)?
f) po{iljanje ali prejemanje prevoznih dokumentov (npr. tovorne liste)?
g) po{iljanje pla~ilnih navodil finan~nim in{titucijam?
Npr. povezava informacijskega sistema (npr. SAP, Navision, Pantheon) z elektronsko
banko. Uvoz pla~ilnih nalogov iz datotek predpripravljenih v drugih programih v npr.
NLB Proklik, kjer se identifikacija opravi prek pametne kartice.

h) po{iljanje ali prejemanje informacij s strani dr`avne uprave
(npr. povra~ilo davkov, posredovanje podatkov AJPESU)?
Npr. posredovanje podatkov DURSu prek portala eDavki z uvozom podatkov iz
informacijskega sistema podjetja v XML obliki.

Sklop D: Elektronska izmenjava informacij v upravljanju nabavne verige
Elektronska izmenjava v upravljanju nabavne verige:
• izmenjava informacij z dobavitelji/strankami z namenom koordinirati dosegljivost in dostavo izdelkov/storitev kon~nim potro{nikom;
• informacije o distribuciji, proizvodnji, zalogah, razvoju izdelkov se lahko izmenjujejo po internetu ali drugih ra~unalni{kih omre`jih
(obrazlo`itev Sklop C) med ve~jim {tevilom podjetij. Izmenjava informacij lahko poteka od va{ega podjetja do va{ih dobaviteljev/
kupcev in obratno.
• ne upo{tevajte “ro~ne” izmenjave informacij po e-po{ti.

Ali je va{e podjetje januarja 2009 redno elektronsko izmenjavalo informacije o upravljanju nabavne verige
z va{imi dobavitelji ali strankami?
Elektronska izmenjava informacij o zalogah, dobavah z dobavitelji ali strankami prek
spletnih strani, samodejne izmenjave podatkov (npr. XML, EDIFACT).
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Ali je va{e podjetje v januarju 2009 redno elektronsko izmenjevalo z va{imi dobavitelji informacije…
a) o stanju zalog, proizvodne na~rte ali napovedi o povpra{evanju?
b) o poteku dobav (npr. distribucija surovin ali kon~nih izdelkov)?

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 redno elektronsko izmenjevalo z va{imi strankami informacije…
a) o stanju zalog, proizvodne na~rte ali napovedi o povpra{evanju?
b) o poteku dobav (npr. distribucija surovin ali kon~nih izdelkov)?

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo za elektronsko izmenjavo ...
a) spletne strani (lastno ali spletne strani poslovnih partnerjev, spletne portale)?
b) samodejno izmenjavo podatkov (npr. XML, EDIFACT)?

Sklop E: Elektronska izmenjava informacij znotraj podjetja
Samodejna (avtomatska) elektronska izmenjava informacij znotraj podjetja:
• uporaba enotne programske opreme, ki podpira in upravlja razli~ne funkcije podjetja (npr. SAP).
• povezanost med razli~nimi programskimi opremami, ki podpirajo razli~ne funkcije podjetja.
• uporaba enotne podatkovne baze oz. podatkovnega skladi{~a, do katere dostopajo razli~ne programske opreme, ki se uporabljajo v
razli~nih funkcijah podjetja.
• samodejna (avtomatska) izmenjava podatkov (obrazlo`itev Sklop C).

Ko je va{e podjetje v januarju 2009 prejelo naro~ilo (v elektronski ali drugi obliki), ali so se ustrezne
informacije o naro~ilu izmenjale elektronsko in avtomatsko s programsko opremo funkcij podjetja za …
a) upravljanje zalog?
b) ra~unovodstva?
c) upravljanje proizvodnje ali storitev?
d) distribucije (logistike in transporta)?

Ko je va{e podjetje v januarju 2009 poslalo naro~ilo (v elektronski ali drugi obliki), ali so se ustrezne
informacije o naro~ilu izmenjale elektronsko in avtomatsko s programsko opremo funkcij podjetja za …
a) upravljanje zalog?
b) ra~unovodstva?

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo ra~unalni{ki program ERP za izmenjavo podatkov
o prodaji in nabavi z drugimi notranjimi podro~ji (npr. s financami, planiranjem, tr`enjem itd.)?
ERP - Enterprise Resource Planning (npr. Enterprise, SAP, Navison, Pantheon) je program, ki povezuje in skladiš~i podatke razli~nih
podro~ij v podjetju. ERP povezuje oddelke v podjetju oz. ve~ji del poslovnih postopkov v podjetju, npr. postopek planiranja, nabave,
prodaje, tr`enja, odnosov s strankami, finance, kadrovske zadeve.

Ali je va{e podjetje v januarju 2009 uporabljalo ra~unalni{ki program CRM za upravljanje odnosov s
strankami? Ali ste uporabljali CRM za ...
CRM - Customer Relationship Management (npr. Navision, SAP, Birokrat, Pantheon, Microsoft Dynamics) omogo~a dostop do
klju~nih informacij o strankah.

a) zbiranje in skladi{~enje podatkov o strankah ter dostop
do teh informacij drugim podro~jem v podjetju?
b) analiziranje informacij o strankah za namene tr`enja
(npr. dolo~anje cen, na~ina ogla{evanja)?
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Sklop F: E-poslovanje prek interneta - spletnih strani
E-poslovanje prek interneta tukaj pomeni nabavo/prodajo prek spletnih strani (npr. z vnaprej pripravljenimi obrazci za
e-naro~ilo, prek e-trgovine). Pla~ilo in dostava ni nujno izvedena prek interneta oz. ra~unalni{kega omre`ja. Nabave/prodaje prek obi~ajne
elektronske po{te ne upo{tevajte.

Nabava
Ali je va{e podjetje v letu 2008 nabavljalo izdelke/storitve prek interneta oz. spletnih strani?
Ne upo{tevajte nabave prek e-po{te.

Kolik{na je bila vrednost nabav (brez DDV) prek interneta oz. spletnih strani v letu 2008?
a) Vrednost nabav prek interneta v 2008:
Pojdite na
^e ne morete navesti vrednosti nabav v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolik{en je bil dele` (%) nabav prek interneta.

b) Ocenjena vrednost nabav prek interneta
v primerjavi z vso nabavo v letu 2008:

Kolikšen dele` (%) nabave prek interneta - spletnih strani je v letu 2008 obsegala nabava …

a) znotraj dr`ave;
b) v dr`avah ~lanicah EU;
c) v drugih dr`avah?

100 %

Prodaja
Ali je va{e podjetje v letu 2008 prodajalo in prejemalo naro~ila prek interneta - spletnih strani ?
Ne upo{tevajte naro~il, prejetih prek e-po{te.
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Kolik{na je bila vrednost prodaje (brez DDV) prek interneta oz. spletnih strani v letu 2008?

a) Vrednost prodaje prek interneta v 2008:
Pojdite na
^e ne morete navesti vrednosti prodaje v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolik{en je bil dele` (%) prodaje prek interneta.

b) Ocenjena vrednost prodaje prek interneta
v primerjavi z vso prodajo v letu 2008:

Kolikšen dele` (%) prodaje prek interneta - spletnih strani je v letu 2008 obsegala prodaja …

a) znotraj dr`ave;
b) v dr`avah ~lanicah EU;
c) v drugih dr`avah?

100 %

Sklop G: E-poslovanje prek samodejne elektronske izmenjave podatkov
RIP - ra~unalni{ka izmenjava podatkov ali EDI - Electronic Data Interchange. RIP se uporablja za elektronsko izmenjavo poslovnih
podatkov, listin, naro~il znotraj podjetja (npr. med podru`nicami) ali med podjetji. Izmenjava podatkov poteka samodejno med
ra~unalni{kima sistemoma podjetja in partnerja. Podatki se izmenjujejo v standardizirani in {ifrirani obliki. Npr. poslovanje po standardu
EDIFACT.

Nabava
Ali je va{e podjetje v letu 2008 nabavljalo izdelke/storitve prek RIP (EDI)?

Kolik{na je bila vrednost nabav (brez DDV) prek RIP (EDI) v letu 2008?
a) Vrednost nabav prek RIP v letu 2008:
Pojdite na
^e ne morete navesti vrednosti nabave v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolik{en je bil dele` (%) nabav prek RIP (EDI).

b) Ocenjena vrednost nabav prek RIP
v primerjavi z vso nabavo v letu 2008:

Kolik{en dele` (%) nabav prek RIP (EDI) v letu 2008 je potekal prek …
a) interneta (npr. XML, X400)?
Transakcije potekajo samo med skupino podjetij,
ki imajo dostop do tega zaprtega omre`ja.

b) drugega zaprtega omre`ja?

100 %
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Kolikšen dele` (%) nabave prek RIP (EDI) v letu 2008 je obsegala nabava …

a) znotraj dr`ave;
b) v dr`avah ~lanicah EU;
c) v drugih dr`avah?

100 %
Prodaja
Ali je va{e podjetje v letu 2008 prodajalo in prejemalo naro~ila prek RIP (EDI)?

Kolik{na je bila vrednost prodaje (brez DDV) prek RIP (EDI) v letu 2008?
a) Vrednost prodaje prek RIP v letu 2008:
Pojdite na
^e ne morete navesti vrednosti prodaje v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolik{en je bil dele` (%) prodaj prek RIP (EDI).

b) Ocenjena vrednost prodaje prek RIP
v primerjavi z vso prodajo v letu 2008:

Kolik{en dele` (%) prodaje prek RIP (EDI) v letu 2008 je potekal prek …

a) interneta (npr. XML, X400)?
Transakcije potekajo samo med skupino podjetij,
ki imajo dostop do tega zaprtega omre`ja.

b) drugega zaprtega omre`ja?

100 %
Kolikšen dele` (%) prodaje prek RIP (EDI) v letu 2008 je obsegala prodaja …

a) znotraj dr`ave;
b) v dr`avah ~lanicah EU;
c) v drugih dr`avah?

100 %
Elektronska prodaja, prednosti ter omejitve
Ali je vaše podjetje v letu 2008 prodajalo ali prejemalo naro~ila za izdelke/storitve prek ra~unalniških
omre`ij (spletne strani ali RIP)?
Ne upoštevajte naro~il, prejetih prek e-pošte.
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Katere izmed naslednjih na~inov pla~ila je pri prodaji omogo~ala vaša spletna stran v januarju 2009?
a) Pla~ilo prek spleta, pla~ilo je vklju~eno pri oddaji naro~ila.
Npr. pla~ilo s kreditno, posojilno kartico, direktna obrmenitev, pla~ilo prek ra~una tretje stranke.

b) Nespletna pla~ila, pla~ilo NI vklju~eno pri oddaji naro~ila.
Npr. gotovinsko pla~ilo ob dostavi, ban~no nakazilo, pla~ilo s ~ekom in drugi nespletni na~ini pla~ila.

Ali je vaše podjetje v januarju 2009 pri prodaji prek interneta (spletnih strani ali RIP) uporabljalo varnostni
protokol (npr. SSL, TLS), ki šifrira in š~iti prenos podatkov?
• SSL - Secure Socket Layer, TLS - Transport Layer Security sta protokola za šifriranje in pri e-komuniciranju
šifrirata oz. š~itita prenos podatkov.
• Pri vstopu na tako varovano spletno stran se v spodnjem desnem kotu prika`e klju~avnica .

Ali je imela vpeljava elektronske prodaje (prek spletnih strani ali RIP) v vašem podjetju naslednje ugodne u~inke?
a) Dostop do novih trgov, pove~al se je prodajni potencial.
b) Ni`je transakcijske stroške.
c) Pove~an dohodek.
d) Druge u~inke.

Prosimo, ozna~ite, ali je trenutno za vaše podjetje pri elektronski prodaji pomembna katera od navedenih
te`av ali ovir.
Da, je ovira.
Ne, ni ovira.
a) Izdelki ali storitve niso primerni za elektronsko trgovanje.
b) Stranke ne `elijo uporabljati elektronskega trgovanja.
c) Varnostni pomisleki (povezani s pla~ilom ali transakcijami).
d) Te`ave, povezane z logistiko (odprema blaga ali izvajanje storitev).
e) Negotovost glede pravnih vprašanj.
f) Tehni~na vprašanja pri vpeljavi elektronskega trgovanja.
g) Potreba po reorganizaciji poslovnega procesa za uvedbo elektronskega trgovanja.
h) Slabe izkušnje pri uvedbi elektronske prodaje v preteklosti.
i) Te`ave povezane z jezikom pri mednarodnem elektronskem trgovanju.

Sklop H: Uporaba radijske identifikacijske tehnologije
Identifikacija z radijskimi valovi (RFID) pomeni:
• avtomatska identifikacijska metoda za shranjevanje in priklic podatkov na daljavo z uporabo RFID etiket ali oddajnikov.
• RFID etiketa je oznaka, ki se lahko prilo`i izdelku ali predmetu ali vklju~i vanj in prenaša podatke prek radijskih valov.
(na izdelek/predmet pritrdimo oddajnik, ki prek radijskih signalov pošilja podatke do ’~italca’).

Ali vaše podjetje uporablja radijsko identifikacijsko tehnologijo?
Npr. uporaba RFID etiket pri vodenju evidence o zalogah, inventarju, pri identifikaciji
oseb, za prepre~evanje kraje ali kopiranja.
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Za katere namene uporablja vaše podjetje RFID (radijsko identifikacijsko tehnologijo)?
a) Za identifikacijo proizvodov/izdelkov
(npr.za prepre~evanje kraje, nezakonitega ponarejanja, kopiranja).
b) Za spremljanje in nadzorovanje industrijske proizvodnje.
c) V nabavni verigi in za sledenje zalogam.
d) Za upravljanje informacij o inventarju, vzdr`evanju in popravilu.
Npr. informacije o strojih in njihovem vzdr`evanju, pohištvu in drugi opremi.

e) Za pla~ilo (npr. pla~ilo cestnine, transport potnikov).
RFID se uporablja za za~etek oz. spro`itev finan~ne transakcije.

f) Za identifikacijo oseb ali za nadzor dostopa.
NE upoštevajte identifikacijske kartice z magnetnim zapisom ali ~rtno kodo.

Sklop I:

Podatki o izpolnjevanju vprašalnika

Koliko ~asa ste porabili za izpolnjevanje vprašalnika?
Upoštevajte:
• ~as, ki ste ga porabili za branje navodil, pridobivanje informacij in samo izpolnjevanje vprašalnika;
• ~as, ki so ga za zbiranje podatkov in oskrbo z informacijami porabili vsi zaposleni.

Opombe
Prosimo, vpišite svoje morebitne opombe, ki bi Statisti~nemu uradu RS lahko pomagale razlo`iti podatke, ki ste jih vpisali.

Prosimo, da vpišete podatke o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik
Ime

Priimek

Funkcija v podjetju

E-pošta

Telefon

Faks

Datum

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
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