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. 92/11)
Sporo~anje podatkov je obvezno.

Vpra{alnik za statisti~no raziskovanje

Uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) v podjetjih, 2012

Pomo~ in informacije:
tel: (01) 241 52 22
e-po{ta: ikt.surs@gov.si

[tevilka: 9645-3/2012/2
Datum: 05. marec 2012

Prosimo, izpolnite vpra{alnik in ga najpozneje do 05. aprila 2012 pošljite na naslov:
Statisti~ni urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana
Namen tega raziskovanja
je pridobiti podatke o tem, kako so podjetja v Sloveniji opremljena z ra~unalniki in ra~unalniškimi programi, koliko podjetij
uporablja internet, v kolikšnem obsegu in za katere namene ga uporabljajo ter o obsegu vpeljave elektronskega poslovanja
v podjetjih, podatke o stroških nabav za IKT in podatke o investicijah podjetij v IKT.
Te podatke potrebujemo za analize, povezane z uporabo IKT in za poro~anje evropskemu statisti~nemu uradu (Eurostatu).

Obveznost sporo~anja podatkov
Sporo~anje zahtevanih podatkov statistiki za to statisti~no raziskovanje je obvezno, in sicer na podlagi dolo~il Zakona o
dr`avni statistiki (Uradni list Republike Slovenije, št. 45/95 in št. 9/01) in Letnega programa statisti~nih raziskovanj za 2012
(Uradni list Republike Slovenije, št. 92/11). Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev dolo~il, zapisanih v omenjenih predpisih.

Zaupnost podatkov
Vsi podatki, ki se zberejo s tem vprašalnikom, so zaupni in zato skrbno varovani, uporabljajo pa se samo za statisti~ne
namene, tj. za zagotavljanje in izkazovanje zbirnih podatkov o mno`i~nih pojavih – v skladu z Zakonom o dr`avni statistiki;
ta 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 tako, da iz njih ni mogo~e prepoznati podjetja, na katero se podatki
nanašajo. Izjemoma se smejo ti podatki objaviti tudi posami~no, ~e podjetje prej pisno izrazi, da se strinja s takim na~inom
objave svojih podatkov.

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika
Preden za~nete izpolnjevati vprašalnik, preberite kratka navodila na naslednji strani.

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?
Vprašanja o uporabi IKT v vašem podjetju naj izpolni oseba, ki je seznanjena z njeno uporabo, npr. informatik, direktor. Pri
vprašanjih, ki ne spadajo v delovno podro~je informatika, se posvetujte z osebo, ki razpolaga z ustreznimi informacijami.
Vprašanja o stroških nabav za IKT in o investicijah v IKT (SKLOP J) vašega podjetja naj izpolni ra~unovodja podjetja.

Na katero obdobje se nanašajo vprašanja?
Vsa vprašanja, razen ~e je druga~e navedeno, veljajo za januar 2012.

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.
•

Nadaljujte pri
Nadaljujte pri

pomeni, da nadaljujte s Sklopom C.
pomeni, da nadaljujte z vprašanjem C2.
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Sklop A: Status podjetja
Ali je opazovano podjetje oz. poslovna enota v januarju 2012 poslovala?
• ^e je spremenila pravno organizacijsko obliko ali pa poslovanje nadaljuje njen neposredni naslednik – to pomeni, da deluje na isti
lokaciji, v pribli`no enakem obsegu in opravlja isto dejavnost, potem ozna~ite drugi odgovor »Da, poslovala pod drugo mati~no
številko« in vpišite novo mati~no številko podjetja.
• ^e se je zdru`ila z drugim podjetjem oz. drugimi podjetji, ali ~e se je razdelila na nova podjetja, ali ~e je bila pripojena k drugemu
podjetju, potem ozna~ite tretji odgovor »Ne, ni poslovala« in nadaljujte izpolnjevanje vprašalnika po navodilih.

Da, poslovala pod mati~no številko opazovane enote.

nadaljujte pri

Da, poslovala pod drugo mati~no številko.

nadaljujete pri

Nova mati~na številka je:
Ne, ni poslovala.

nadaljujte pri

Opazovano podjetje oz. poslovna enota v januarju 2012 ni poslovala, ker ...
... je šla v ste~aj, likvidacijo.

nadaljujete pri

... ne posluje ve~ in ne bo ve~ poslovala.

nadaljujete pri

... je za~asno prenehala opravljati dejavnost
(npr. zaradi adaptacije, sezonske prekinitve, bolezni, porodniškega dopusta...).
... še ni za~ela poslovati.

nadaljujete pri

... se je zdru`ila z drugim podjetjem/drugimi podjetji.

nadaljujete pri

... se je razdelila na nova podjetja.

nadaljujete pri

... je bila pripojena k drugemu podjetju.

nadaljujete pri

Nova mati~na številka »preoblikovanega« podjetja je:

–

^e se je podjetje razdelilo na ve~ podjetij, potem mati~ne številke
preostalih podjetij vpišite v Opombe v Sklopu K.

nadaljujete pri
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nadaljujete pri

Sklop B: Uporaba ra~unalnikov in ra~unalni{kih omre`ij
Ali je va{e podjetje v januarju 2012 uporabljalo ra~unalnike?
nadaljujete pri

Pri uporabi ra~unalnikov upoštevajte osebne, prenosne (laptop, notebook, netbook)
in tabli~ne ra~unalnike, dlan~nike (PDA) ter pametne telefone (vendar le, ~e se
uporabljajo naprednejše aplikacije in ne le za telefoniranje).

nadaljujete pri

Ocenite, kolikšen dele` (%) zaposlenih je v januarju 2012 pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljal
ra~unalnike?
Delite število zaposlenih, ki so pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljali
ra~unalnike, s številom vseh zaposlenih v vašem podjetju ter število pomno‘ite s 100.

Ali so imeli zaposleni vašega podjetja v januarju 2012 oddaljeni dostop do sistema e-pošte, dokumentov
ali aplikacij vašega podjetja (prek fiksne, mobilne ali brez`i~ne internetne povezave)?

Ali so bili v vašem podjetju v januarju 2012 zaposleni strokovnjaki za IKT/IT?
Strokovnjaki za IKT oz. IT oblikujejo, razvijajo, vzpostavljajo, podpirajo, vzdr`ujejo
sisteme IKT (ra~unalnike, ra~unalniške programe) v podjetju. Skrb za IKT je njihova
glavna dol`nost.

Ali je vaše podjetje v letu 2011 zaposlilo ali skušalo zaposliti osebje za delovna mesta, ki zahtevajo
sposobnosti strokovnjakov za IKT/IT?

nadaljujete pri

Ali je vaše podjetje pri zaposlovanju strokovnjakov za IKT/IT v letu 2011 naletelo na te`ave?

Ali je vaše podjetje v letu 2011 omogo~alo izpopolnitev ali pridobitev veš~in (znanj) iz IKT …
a) svojim strokovnjakom za IKT/IT?
Odgovorite z ’Ne’, ~e v vašem podjetju v letu 2011 ni bil zaposlen noben strokovnjak za IKT/IT.

b) drugim svojim zaposlenim osebam?
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Sklop C: Dostopi in nameni uporabe interneta
Ali je imelo vaše podjetje v januarju 2012 dostop do interneta?
nadaljujte pri
nadaljujte pri

Ali je imelo vaše podjetje v januarju 2012 naslednje vrste dostopa do interneta:
a) DSL (xDSL, ADSL, SDSL, itd.) povezavo?
b) druge fiksne širokopasovne povezave?
Dostop prek optike (FTTH), kabelskega omre`ja, najetega voda,
Frame Relay, Ethernet-a, fiksne brez`i~ne povezave.

c) klicni dostop prek navadne telefonske linije ali ISDN povezavo?
Pri uporabi klicnega dostopa prek navadne telefonske linije ni
mo`na isto~asna uporaba telefona in interneta.

d) mobilno širokopasovno povezavo prek prenosnega ra~unalnika
z uporabo modema z vsaj tehnologijo 3G (npr. prenosnika, notesnika
(notebook, netbook), tabli~nega ra~unalnika)?
Uporaba USB-modema, podatkovne kartice (PC-kartice),
SIM- kartice.

e) mobilno širokopasovno povezavo prek mobilnega telefona
z vsaj tehnologijo 3G (npr. pametnega telefona)?
Uporaba UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+.

f) drugo mobilno povezavo?
Uporaba analognega mobilnega telefona, GSM, GPRS, EDGE.

Kolikšna je bila v januarju 2012 najhitrejša pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa (k vam) najhitrejše
internetne povezave vašega podjetja? Ozna~ite le en odgovor.
Manj kot 2 Mbit/s.
Vsaj 2 vendar manj kot 10 Mbit/s.

Informacije o hitrostih vaše najhitrejše internetne povezave lahko
pridobite na ra~unu za stroške telekomunikacijskih storitev ali v
podpisani pogodbi z vašim ponudnikom internetnih storitev.

Vsaj 10 vendar manj kot 30 Mbit/s.
Vsaj 30 vendar manj kot 100 Mbit/s.
Vsaj 100 Mbit/s.

Ocenite, kolikšen dele` (%) zaposlenih je v januarju 2012 pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljal
ra~unalnike, povezane z internetom?
Delite število zaposlenih, ki so pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljali ra~unalnike povezane
z internetom, s številom vseh zaposlenih v vašem podjetju ter število pomno‘ite s 100.

Ali je imelo vaše podjetje v januarju 2012 spletno stran?
nadaljujte pri
nadaljujte pri

Upoštevajte tudi, ~e je podjetje predstavljeno v okviru spletne strani mati~nega
podjetja, npr. multinacionalke.
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Vpišite naslov spletne strani:

Ali je spletna stran v januarju 2012 …
a) omogo~ala dostopanje do katalogov ali cen izdelkov ali nudenih storitev podjetja?
b) omogo~ala elektronsko prodajo, oddajo naro~ila (npr. nakupovalno košarico)
ali oddajo rezervacije? NE prek E-POŠTE!
c) omogo~ala elektronsko pla~ilo prek spletne strani?
d) omogo~ala sledenje oddanemu naro~ilu prek spleta?
e) vsebovala 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 vpišejo na spletni strani.

f) omogo~ala obiskovalcem, da na spletni strani prilagodijo ali oblikujejo izdelek?
Uporabniki lahko prek interaktivnega vmesnika izdelkom dolo~ijo razli~ne lastnosti (npr. barvo,
obliko) oz. opredelijo storitev in hkrati 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.

g) omogo~ala prilagojene vsebine za redne oziroma pogoste obiskovalce?
Sposobnost spletne strani, da prepozna uporabnika iz prejšnjih obiskov in prilagodi vsebino
spletne strani njegovim zahtevam.

h) omogo~ala oglaševanje prostih delovnih mest podjetja ali mo`nost elektronske oddaje
prošnje za zaposlitev?

Uporaba interneta v stiku z dr`avno upravo
Uporaba interneta v stiku z dr`avno upravo vklju~uje uporabo spletnih storitve dr`avne uprave (ob~in, ministrstev itd.) in opravljanje
administrativnih postopkov npr. posredovanje dav~nih obra~unov DURS-u (e-Davki), letnih poro~il AJPES-u, podatkov CURS-u
(Carinski urad RS), uporaba portala e-VEM za samostojne podjetnike, gospodarske dru`be (registracija podjetja, oddaja potreb
po delavcih, podatkov obveznega socialno zavarovanje, prijava prostih delovnih mest ZRSZ itd.). Dr`avna uprava je lahko
organizirana na lokalni ali dr`avni ravni.

Ali je vaše podjetje v letu 2011 na spletnih straneh dr`avne uprave (ne upoštevajte komunikacije
prek e-pošte) …
a) pridobivalo informacije?
b) pridobivalo obrazce?
c) elektronsko vra~alo izpolnjene obrazce
npr. obrazce za carino ali obra~un DDV?
Npr. elektronska oddaja ro~no izpolnjenega obrazca ali v obrazec uvo`eni podatki,
pripravljeni v dogovorjenem formatu (npr. XML).

d) prijavilo davek na dodano vrednost (DDV) popolnoma elektronsko,
torej brez papirja (vklju~no s pla~ilom, ~e je to potrebno)?
Od 1. 1. 2009 je obvezna elektronska oddaja obra~una DDV-ja DURS-u.

e) prijavilo socialne prispevke za zaposlene popolnoma elektronsko,
torej brez papirja (vklju~no s pla~ilom, ~e je to potrebno)?
Npr. elektronska oddaja REK obrazcev.
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eNaro~anje - elektronska javna naro~ila (razpisi) v Sloveniji in v dr`avah EU
Elektronski sistem za javno naro~anje vklju~uje uporabo interneta s strani podjetij za dostopanje do dokumentov z razpisnimi pogoji
javnih naro~il in za namen nudenja storitev ali blaga dr`avni upravi na nacionalni ravni ali v drugih dr`avah EU. Proces eNaro~anja je
sestavljen iz ve~ korakov, od procesa objave (eObjave) javnega naro~ila (razpisa) - na spletu dosegljivih obvestil objave in pogojev
razpisa - do elektronske oddaje prijave na javni razpis, dodelitve javnega naro~ila in pla~ila.

Ali je vaše podjetje v letu 2011 prek interneta dostopalo do dokumentov z razpisnimi pogoji javnih naro~il
(eObjav) v elektronskem sistemu dr`avne uprave (npr. www.enarocanje.si, spletnih straneh ministrstev,
ob~in), dr`av ~lanic EU itd.?
Upoštevajte dostop do dokumentov z razpisnimi pogoji javnih naro~il v elektronskem sistemu Dr`avne uprave Republike
Slovenije (npr. www.enaro~anje.si, ministrstev itd.) in do javnih razpisov v drugih dr`avah EU.

Ali je vaše podjetje v letu 2011 uporabljalo internet za nudenje blaga ali storitev v elektronskem sistemu
dr`avne uprave za javna naro~ila …
E-ponudba je stopnja postopka javnega elektronskega naro~anja, ki se nanaša na pripravo in predlo`itev ponudbe ali predloga na
razpis prek spleta. To pomeni, da se ponudba na razpis predlo`i prek interneta bodisi prek odprtega, omejenega ali dogovorjenega
postopka, prav tako prek okvirnega dogovora in dinami~nega nakupovalnega sistema (DPS). Predlo`itev ponudb prek e-pošte se
ne upošteva!

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

Uporaba mobilnih internetnih povezav za slu`bene namene (Mobilni internet)
Uporaba mobilnih internetnih povezav tukaj pomeni dostopanje do interneta prek mobilnih telefonskih omre`ij (mobilni internet) z
uporabo USB-modema, podatkovne kartice, SIM-kartice prek prenosnih naprav, ki jih je svojim zaposlenim osebam dodelilo podjetje
za poslovne namene. Stroške naro~nine dostopa do interneta in nastale stroške dostopa (prenosa podatkov) poravna delno ali v celoti
podjetje.
Prenosne naprave, ki omogo~ajo mobilno internetno povezavo, so:
• prenosni ra~unalniki (npr. laptop, notebook, netbook, tabli~ni ra~unalnik itd.);
• druge prenosne naprave, kot so pametni telefoni, PDA-telefoni.

Ali so imeli zaposleni (najmanj eden) v vašem podjetju mo`nost v januarju 2012 dostopati do interneta
prek mobilnih internetnih povezav s prenosno napravo (npr. prenosnim ra~unalnikom, tabli~nim
ra~unalnikom, pametnim telefonom itd.), ki jim jo je dodelilo v uporabo (za slu`bene namene) vaše podjetje?
nadaljujete pri
nadaljujete pri

Odgovorite z ’Ne’, ~e omogo~ajo prenosne naprave povezavo do interneta le prek brez`i~nih
omre`ij (WIFI, WLAN), ne pa tudi prek mobilnih telefonskih omre`ij (npr. USB-modema,
podatkovne ali SIM-kartice).

Katero izmed naslednjih prenosnih naprav za mobilni internetni dostop je vaše podjetje dodelilo v
uporabo svojim zaposlenim (za slu`bene namene)?
a) Prenosne ra~unalnike (npr. prenosnik, notebook, netbook, tabli~ni ra~unalnik itd.).
b) Druge prenosne naprave (npr. pametne telefone, PDA telefone).

Koliko zaposlenih v vašem podjetju je imelo v januarju 2012 na voljo prenosno napravo (npr. prenosni
ra~unalnik, tabli~ni ra~unalnik, pametni telefon itd.) za dostop do interneta prek mobilnih internetnih
povezav, ki jim jo je dodelilo vaše podjetje?
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Ali so imeli zaposleni v vašem podjetju v januarju 2012 mo`nost dostopati do interneta prek mobilnih
internetnih povezav s prenosno napravo, ki jim jo je dodelilo v uporabo vaše podjetje, in sicer:
a) za dostopanje do javno dostopnih informacij na internetu?
b) za dostopanje do sistema elektronske pošte podjetja?
c) za dostopanje in spreminjanje dokumentov podjetja?
d) za uporabo namenskih poslovnih aplikacij, npr. za upravljanje naro~il ali nakupov,
za uporabo aplikacij podjetja povezanih z ERP (enterprise resource planning) itd.?

Ali je v januarju 2012 katera od naslednjih ovir omejevala ali prepre~evala uporabo mobilnih internetnih
povezav v vašem podjetju?
a) Te`ave s povezljivostjo do mobilnih telefonskih omre`ij
za dostop do interneta.
b) Visoki stroški naro~nine ali uporabe interneta (prenosa podatkov).
c) Tveganja povezana z varnostjo (razkritje, uni~enje ali popa~enje podatkov).
d) Tehni~ne omejitve ali visoki stroški integracije mobilnih internetnih povezav
v programsko opremo podjetja (npr. problemi z zdru`ljivostjo).
e) Druge ovire (npr. neprilagodljivost zaposlenih za nove delovne prakse,
pomanjkanje sposobnosti ali znanj, pogodbene ali pravne omejitve).
f) Potrebe po uporabi mobilnih internetnih povezav za poslovne namene,
so bile zelo majhne ali pa jih sploh ni bilo.

Sklop D: Samodejna (avtomatska) elektronska izmenjava podatkov
s sistemi IKT zunaj podjetja
Elektronski prenos podatkov, primernih za samodejno (avtomatsko) obdelavo, pomeni:
• pošiljanje in/ali prejemanje sporo~il (npr. naro~il, ra~unov, pla~ilnih transakcij, opis izdelkov, transportnih dokumentov, dav~nih
napovedi);
• v dogovorjenem ali standardnem formatu, ki omogo~a njihovo samodejno (avtomatsko) obdelavo (npr. EDI, EDIFACT, ODETTE,
TRADACOMS, XML, xCBL, cXML, ebXML);
• izmenjava informacij med podjetji, z javnimi organi ali finan~nimi inštitucijami;
• sporo~ila ne smejo biti ro~no vnesena;
• prek vseh ra~unalniških omre`ij;
• npr. elektronsko posredovanje podatkov AJPES-u, DURS-u, pošiljanje pla~ilnih navodil finan~nim institucijam, oddaja ali prejem naro~ila
prek RIP; prejemanje ali pošiljanje e-ra~unov itd.

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 uporabljalo elektronsko izmenjavo podatkov za pošiljanje ali
prejemanje informacij v formatu, ki je omogo~al njihovo samodejno (avtomatsko) obdelavo?
Npr. oddaja ali prejem naro~il prek RIP (v dogovorjenem formatu npr. XML,
EDIFACT, UBL itd.); 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 obliki XML; elektronsko posredovanje podatkov
AJPES-u in CURS-u (Intrastat).

nadaljujete pri
nadaljujete pri

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 uporabljalo samodejno (avtomatsko) elektronsko izmenjavo za …
a) pošiljanje pla~ilnih navodil finan~nim institucijam?
Npr. povezava informacijskega sistema (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.

b) pošiljanje ali prejemanje informacij o izdelkih (npr. katalogi, ceniki)?
c) pošiljanje ali prejemanje prevoznih dokumentov (npr. tovorni listi)?
d) pošiljanje ali prejemanje informacij s strani dr`avne uprave
(npr. posredovanje podatkov AJPES-u, DURS-u)?
Npr. posredovanje podatkov DURS-u prek portala eDavki z uvozom podatkov iz informacijskega
sistema podjetja v XML obliki, posredovanje podatkov CURS-u (Intrastat).
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Sklop E: Elektronski ra~uni (e-ra~uni)
Elektronski ra~un je elektronski transakcijski dokument, ki vsebuje informacije o ra~unu.
Lo~imo dva razli~na tipa elektronskih ra~unov:
• e-ra~une oziroma elektronske ra~une v standardizirani strukturi (primerni za avtomatsko obdelavo), ki se lahko obdelajo
avtomatsko. Lahko se neposredno izmenjavajo med dobaviteljem in strankami, prek ponudnikov storitev ali prek elektronskega
ban~nega sistema.
• ra~une v elektronski obliki, ki niso primerni za samodejno (avtomatsko) obdelavo podatkov.

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 pošiljalo elektronske ra~une?
a) E-ra~une v standardni strukturi primerni za samodejno (avtomatsko)
obdelavo npr. XML (e-Slog 1.5), RIP, UBL?
b) E-ra~une, ki niso primerni za samodejno (avtomatsko) obdelavo
npr. e-pošta, priponke e-sporo~il v PDF formatu?

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 prejemalo e-ra~une v standardizirani strukturi, primerni za samodejno
(avtomatsko) obdelavo, npr. XML (e-Slog 1.5), RIP, UBL?

Sklop F: Elektronska izmenjava informacij o upravljanju nabavne verige
K elektronski izmenjavi informacij o upravljanju nabavne verige štejemo:
• izmenjavo vseh vrst informacij z dobavitelji in ali s strankami z namenom, da se koordinira dosegljivost in dostava izdelkov ali
storitev kon~nim potrošnikom;
• vklju~no z informacijami o distribuciji, proizvodnji, zalogah, razvoju izdelkov;
• prek ra~unalniških omre`ij med ra~unalniki razli~nih podjetij;
• izmenjavo informacij, ki poteka od vašega podjetja do vaših dobaviteljev/strank ali obratno.
• Informacije, ki se izmenjujejo prek spletnih strani ali drugih na~inov elektronskega prenosa podatkov.
Sem pa ne spada izmenjava ’ro~no’ vnesenih informacij po e-pošti.

Ali je vaše podjetje januarja 2012 elektronsko izmenjavalo informacije o upravljanju nabavne verige s
svojimi dobavitelji ali strankami?
Elektronska izmenjava informacij o zalogah, dobavah z dobavitelji ali s
strankami prek spletnih strani, samodejne izmenjave podatkov (npr. v formatu
XML, EDIFACT).

nadaljujete pri
nadaljujete pri

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 s svojimi dobavitelji elektronsko izmenjevalo informacije …
a) o stanju zalog, proizvodne na~rte ali napovedi o povpraševanju?
b) o poteku dobav (npr. o distribuciji surovin ali kon~nih izdelkov)?

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 s svojimi strankami elektronsko izmenjevalo informacije …
a) o stanju zalog, proizvodne na~rte ali napovedi o povpraševanju?
b) o poteku dobav (npr. o distribuciji surovin ali kon~nih izdelkov)?

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 uporabljalo za elektronsko izmenjavo teh informacij ...
a) spletne strani (svojo ali spletne strani poslovnih partnerjev,
spletne portale)?
b) elektronski prenos podatkov, ki dopuš~a (avtomatsko) samodejno
metodo obdelave (npr. sistem EDI-tip, XML, EDIFACT itd.)?
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Sklop G: Elektronska izmenjava informacij znotraj podjetja
K samodejni (avtomatski) elektronski izmenjavi informacij med razli~nimi funkcijami znotraj podjetja štejemo:
• uporabo enotne programske opreme, ki podpira razli~ne funkcije podjetja (npr. programska oprema ERP - Enterprise Resource
Planning kot so SAP, Navision, Pantheon, SAOP);
• povezanost med razli~nimi programskimi opremami, ki podpirajo razli~ne funkcije podjetja;
• uporabo enotne podatkovne baze ali podatkovnega skladiš~a, do katerih dostopajo razli~ne programske opreme, ki se uporabljajo
v razli~nih funkcijah podjetja.
• pošiljanje ali prejemanje elektronskih informacij, ki se lahko samodejno (avtomatsko) obdelajo v podjetju.

Ali so se ustrezne informacije o naro~ilu, ki ga je vaše podjetje prejelo v januarju 2012 (v elektronski ali
druga~ni obliki), izmenjale elektronsko in samodejno (avtomatsko) z vašo programsko opremo za …
a) upravljanje zalog?
b) ra~unovodstvo?
c) upravljanje proizvodnje ali storitev?
d) distribucijo (logistika in transport)?

Ali so se ustrezne informacije o naro~ilu, ki ga je vaše podjetje poslalo v januarju 2012 (v elektronski ali
drugi obliki), izmenjale elektronsko in samodejno (avtomatsko) z vašo programsko opremo za …
a) upravljanje zalog?
b) ra~unovodstvo?

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 uporabljalo ra~unalniški paket ERP (Enterprise Resource Planning)
za izmenjavo informacij med razli~nimi delovnimi podro~ji v podjetju (npr. s financami, z na~rtovanjem,
s proizvodnjo, s tr`enjem)?
ERP - Enterprise Resource Planning (npr. Enterprise, SAP, Navison, Pantheon, SAOP) je ra~unalniški paket, ki povezuje in skladiš~i
podatke razli~nih podro~ij v podjetju. ERP integrira oddelke v podjetju oz. ve~ji del poslovnih procesov v podjetju npr. planiranje, nabavo,
prodajo, tr`enje, odnose s strankami, finance, kadrovske zadeve.

Ali je vaše podjetje v januarju 2012 uporabljalo kakršnokoli programsko opremo za upravljanje informacij
o strankah (tako imenovani CRM), ki omogo~a …
CRM - Customer Relationship Management (npr. Navision, SAP, Birokrat, Pantheon, Microsoft Dynamics) omogo~a vodenje in dostop
do klju~nih informacij o strankah.

a) zbiranje in skladiš~enje podatkov o strankah ter dostop do teh informacij
drugim podro~jem v podjetju.
b) analiziranje informacij o strankah za namene tr`enja (npr. za dolo~anje cen,
za izbiro na~ina oglaševanja, za izbiro distribucijske mre`e itd.)?

2901-12

10

Sklop H: E-trgovanje prek spletnih strani
E-trgovanje pomeni tukaj nabavo ali prodajo, oddajo ali prejem rezervacij, naro~il (rezervacija, oddano naro~ilo je zaveza k nakupu)
prek spletnih strani (npr. z vnaprej pripravljenimi obrazci za e-naro~ilo ali prek e-trgovine) na internetu ali ekstranetu. Pla~ilo in dostava
nista nujno izvedena prek interneta oz. ra~unalniškega omre`ja. Ne upoštevajte nabave ali prodaje prek obi~ajne e-pošte.

Nabava
Ali je vaše podjetje v letu 2011 nabavljalo izdelke ali storitve ali oddajalo rezervacije prek spletnih strani?
nadaljujete pri
Upoštevajte nabave izdelkov na spletnih straneh vaših partnerjev, dobaviteljev (B2B).
Ne upoštevajte nabav, rezervacij, oddanih prek e-pošte.

nadaljujete pri

Kolikšna je bila v letu 2011 vrednost nabav (brez DDV) prek spletnih strani?

a) Vrednost nabav prek spletnih strani v 2011:

nadaljujete pri
nadaljujete pri

^e ne morete navesti vrednosti nabav v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolikšen je bil dele` (%) nabav prek spletnih strani.

b) Ocenjen dele` vrednosti nabav prek spletnih
strani v primerjavi z vso nabavo v letu 2011:

Prodaja
Ali je vaše podjetje v letu 2011 prodajalo izdelke ali storitve ali prejemalo naro~ila ali rezervacije prek
spletnih strani?

Upoštevajte prodajo izdelkov oz. storitev kon~nim potrošnikom in
poslovnim partnerjem (B2B) in prejem rezervacij prek agencij za spletne
rezervacije (npr. booking.com).
Ne upoštevajte naro~il, rezervacij prejetih prek e-pošte.

nadaljujete pri
nadaljujete pri

Kolikšna je bila v letu 2011 vrednost prodaje (brez DDV) prek spletnih strani?

a) Vrednost prodaje prek spletnih strani v 2011:

nadaljujete pri
nadaljujete pri

^e ne morete navesti vrednosti prodaje v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolikšen je bil dele` (%) prodaje prek spletnih strani.

b) Ocenjen dele` vrednosti prodaje prek spletnih strani
v primerjavi z vso prodajo v letu 2011:

Kolikšen dele` prodaje prek spletnih strani je v letu 2011 obsegala prodaja ….

a) kon~nim potrošnikom (B2C);

b) drugim podjetjem (B2B), dr`avnim organizacijam (B2G)?
100 %
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Sklop I:

E-trgovanje prek samodejne elektronske izmenjave podatkov

RIP nabave ali prodaje potekajo prek sporo~il v obliki RIP - ra~unalniške izmenjave podatkov (EDI - Electronic Data Interchange), ki se
uporablja kot splošen izraz za elektronsko izmenjavo naro~il med podjetji ali znotraj podjetji (npr. med podru`nicami). Izmenjava podatkov
poteka samodejno med ra~unalniškima sistemoma podjetja in partnerja. Podatki se izmenjujejo v standardiziranem in dogovorjenem
formatu, ki omogo~a samodejno (avtomatsko) obdelavo npr. po standardu XML, EDIFACT, UBL itd.

Nabava
Ali je vaše podjetje v letu 2011 nabavljalo izdelke ali storitve prek RIP (EDI) v dogovorjenem formatu (npr.
XML, EDIFACT, UBL itd.)?
nadaljujete pri
nadaljujete pri

Kolikšna je bila v letu 2011 vrednost nabav (brez DDV) prek RIP (EDI)?
a) Vrednost nabav prek RIP v letu 2011:

nadaljujete pri
nadaljujete pri

^e ne morete navesti vrednosti nabav v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolikšen je bil dele` (%) nabav prek RIP.

b) Ocenjen dele` vrednosti nabav prek RIP
v primerjavi z vso nabavo v letu 2011:

Prodaja
Ali je vaše podjetje v letu 2011 prodajalo izdelke ali storitve ali prejemalo naro~ila prek RIP (EDI) v
dogovorjenem formatu (npr. XML, EDIFACT, UBL itd.)?
nadaljujete pri
nadaljujete pri

Kolikšna je bila v letu 2011 vrednost prodaje (brez DDV) prek RIP (EDI)?

a) Vrednost prodaje prek RIP v letu 2011:

nadaljujete pri
nadaljujete pri

^e ne morete navesti vrednosti v evrih (a), prosimo, ocenite (b), kolikšen je bil dele` (%) prodaje prek RIP.

b) Ocenjen dele` vrednosti prodaje prek RIP
v primerjavi z vso prodajo v letu 2011:
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Sklop J: Stroški nabav za IKT in investicije v IKT v letu 2011
• Skupno vrednost stroškov nabav sestavljajo vse nabave (nove ali rabljene) opreme IKT ali storitve za IKT. Vrednost je sestavljena
iz nakupne cene brez DDV, stroškov prevzema in drugih neposrednih stroškov (npr. stroški za usposobitev, vzpostavitev, namestitev
opreme). ^e je bil nakup opreme IKT ali storitev za IKT (npr. vzdr`evanje, svetovanje) opravljen v paketu, ocenite strošek za posamezno
komponento, kupljeno v paketu. ^e to ni mogo~e, vpišite znesek stroška nabave pod komponento, katere vrednost predstavlja najve~ji
dele` v paketu.
• Investicije v osnovna sredstva (nova ali rabljena) se vrednotijo po nabavni vrednosti (nakupna cena, pove~ana za morebitne davke
ter druge stroške). ^e je mogo~e, prika`ite vrednost osnovnega sredstva po nabavni vrednosti (brez DDV). Osnovna sredstva so
nabavljena za uporabo dlje kot 1 leto (ter od njih obra~unavate amortizacijo) in je bila njihova posami~na (ali skupna, v primeru nabav
ve~jih koli~in) nabavna vrednost višja od 500 EUR. ^e ne morete navesti natan~ne vrednosti v EUR, prosimo, ocenite skupno
vrednost stroškov nabav in od tega vrednost investicij v osnovna sredstva za dolo~eno opremo IKT ali storitev za IKT.
• Pri vpra{anjih sklopa J ne upoštevajte: vrednosti opreme IKT ali storitev za IKT, ki je namenjena za nadaljnjo prodajo in stroškov za
izobra`evanje zaposlenih za uporabo IKT.
• ^e vaše podjetje v letu 2011 ni nabavljalo navedene (nove ali rabljene) opreme IKT ali storitev za IKT, vpišite vrednost 0 EUR.

Kolikšna je bila v letu 2011 skupna vrednost stroškov nabav za informacijsko opremo in kolikšna od tega
vrednost investicij v osnovna sredstva za informacijsko opremo (brez DDV)?
Upoštevajte: vse vrste ra~unalnikov (centralne, osebne, prenosne, tabli~ne itd.); stre`nike; ra~unalniške monitorje; tipkovnice; miške; tiskalnike;
projektorje; opti~ne ~italnike; tiskalnike; enote, ki opravljajo dve ali ve~ funkcij (opti~no ~itanje, tiskanje, kopiranje, pošiljanje faksov); pomnilne
enote (diske) in vse druge naprave za hranjenje podatkov; prodajne terminale; bankomate; druge naprave za obdelavo podatkov itd.

a) skupna vrednost nabav

b) od tega investicije v osnovna sredstva

Kolikšna je bila v letu 2011 skupna vrednost stroškov nabav za komunikacijsko opremo in kolikšna od
tega vrednost investicij v osnovna sredstva za komunikacijsko opremo (brez DDV)?
Upoštevajte: telefonske aparate (fiksne telefonske aparate, mobilne telefone); stikalne ploš~e; bazne postaje in druge aparate in naprave za
prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov; modeme, ruterje, stikala, druge naprave za komuniciranje v fiksnih ali brez`i~nih omre`jih;
protivlomne, protipo`arne in druge alarmne naprave; televizijske in profesionalne kamere; dele elektri~nih telefonskih naprav ipd.

a) skupna vrednost nabav

b) od tega investicije v osnovna sredstva

Kolikšna je bila v letu 2011 skupna vrednost stroškov nabav za drugo opremo IKT in kolikšna od tega
vrednost investicij v osnovna sredstva za drugo opremo IKT (brez DDV)?
Upoštevajte: telefonske tajnice; radijske in TV-sprejemnike, oja~evalnike, naprave za predvajanje videa in video projektorje; naprave za
snemanje ali reproduciranje videa, slik ali glasbe (digitalne fotoaparate, kasetofone in naprave za predvajanje zvo~nih zapisov,
videorekorderje, videokamere, mikrofone, zvo~nike, slušalke); vse vrste razširitvenih kartic za ra~unalnike; neposnete nosilce medijev
(CD, DVD in podobno); magnetne ali pametne kartice ipd.

a) skupna vrednost nabav

b) od tega investicije v osnovna sredstva

Kolikšna je bila v letu 2011 skupna vrednost stroškov nabav in kolikšna od tega vrednost investicij v
osnovna sredstva predpakirane (standardne), po naro~ilu razvite programske opreme (poslovne in
storilnostne aplikacije) in licenc za uporabo programske opreme (brez DDV)?
Upoštevajte: licence za uporabo programske opreme; predpakirano programsko opremo (ra~unalniške operacijske sisteme; omre`no
programsko opremo; programsko opremo za upravljanje podatkovnih baz; razvojna orodja in ra~unalniške programske jezike; ra~unalniško
opremo za splošno poslovno in doma~o uporabo; programsko opremo specifi~no za dejavnost in drugo programsko opremo); z interneta
preneseno programsko opremo (sistemsko ali namensko ra~unalniško opremo); po naro~ilu razvito programsko opremo; programsko
opremo za sprotno uporabo ipd.

a) skupna vrednost nabav

b) od tega investicije v osnovna sredstva
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Kolikšni so bili v letu 2011 skupni stroški svetovanj za informacijsko tehnologijo in za druge storitve IKT
(brez DDV)?
Upoštevajte: storitve gostovanja, oblikovanja spletnih strani in druge storitve gostovanja; storitve upravljanja ra~unalniških sistemov in
omre`ij; storitve oblikovanja in in`eniringa za ra~unalnike in telekomunikacijska omre`ja; oskrbe s programsko opremo in aplikacijami;
storitve IT tehni~ne podpore; oskrba z infrastrukturo IT; storitve svetovanja s podro~ja IT itd.; namestitev, vzdr`evanja in popravila
ra~unalnikov, perifernih naprav (projektorjev, tiskalnikov itd.), komunikacijskih naprav; monta`a elektronske opreme ipd.

skupna vrednost stro{kov

Kolikšna je bila v letu 2011 skupna vrednost stroškov za telekomunikacijske storitve (brez DDV)?

s

Upoštevajte: stroške storitev fiksne in mobilne telefonije; dostop do interneta (fiksni in mobilni dostop do interneta) in zasebnih omre`ij;
internetne hrbteni~ne storitve; storitve prenosa podatkov; nosilne storitve; druge telekomunikacijske storitve itd.

skupna vrednost stro{kov

Kolikšni so bili v letu 2011 stroški za najem opreme IKT, ki so nastali na podlagi najemnih pogodb ali
lizinga opreme IKT (operativni lizing)?
Poslovni (operativni) lizing: jemalec lizinga vzame predmet lizinga v najem (npr. opremo IKT) za dogovorjeno obdobje in ga po izteku
vrne dajalcu lizinga, medtem pa dajalcu lizinga pla~uje najemnino (stroške). Jemalec lizinga ne vodi predmeta lizinga kot svoje osnovno
sredstvo.

letni stroški najema

Ali ste imeli v vašem podjetju v letu 2011 zaposlene strokovnjake za informacijsko tehnologijo, ki so se
ukvarjali tudi z razvojem ra~unalniške programske opreme?
Strokovnjaki za informacijsko tehnologijo so vsi zaposleni, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, ne glede na formalno izobrazbo.
Pri razvoju ra~unalniške programske opreme (software) upoštevajte ra~unalniško programiranje in s tem povezano delo, testiranje in
izdelavo popravkov, izdelavo priro~nikov, namestitev ra~unalniške programske opreme (samo tiste, ki ste jo razvili sami) in delo pri
vzpostavitvi ali nadgradnji podatkovnih zbirk. Programi in podatkovne zbirke naj bi se uporabljali dlje kot 1 leto.

nadaljujete pri
nadaljujete pri

Koliko zaposlenih strokovnjakov za informacijsko tehnologijo se je v letu 2011 ukvarjalo tudi z razvojem
ra~unalniške programske opreme?
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Ocenite, koliko delovnega ~asa povpre~no (v odstotkih) so zaposleni, katerih {tevilo ste navedli pri
vprašanju J9, v letu 2011 namenili:
a) za razvoj ra~unalniške programske opreme za potrebe lastnega podjetja

b) za razvoj ra~unalniške programske opreme za prodajo na trgu oziroma
za zunanje naro~nike
c) preostalo delo.
100 %

Ali je vaše podjetje uporabljalo brezpla~no informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (ra~unalniško
strojno ali programsko opremo) v okviru skupine podjetij?
Npr. skupna uporaba strojne ali programske opreme, ki jo je nabavilo ali zanjo pla~uje licenco podjetje v okviru skupine
podjetij, ali uporaba telekomunikacijskih storitev, katerih stro{ke pla~a drugo podjetje v skupini itd.
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Sklop K:

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
Podatke vpi{ite z

Ime

Priimek

Funkcija v podjetju

E-pošta

Telefon

Datum

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
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