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Slovenija glede rabe interneta za dve leti zaostaja za Evropo

Slovenija na področju rabe

interneta za evropskimi državami

zaostaja za dve leti, kljub temu pa

so slovenska podjetja sorazmerno

dobro opremljena z računalniki in

dostopom do svetovnega spleta,

saj ga zaposlenim omogoča 90

odstotkov podjetij.

Več kot 40 odstotkov zaposlenih v naši državi uporablja računalnik,
več kot 33 odstotkov pa tudi internet, je ob začetku tretje konference
o poslovni rabi interneta v Portorožu povedal predavatelj na
ljubljanski fakulteti za družbene vede Vasja Vehovar. Dvodnevno
konferenco z naslovom Internet - okno in vrata v svet organizira
podjetje GV Izobraževanje, udeleženci pa bodo razpravljali predvsem
o kakovosti, ki bo po mnenju organizatorjev v prihodnje močno
vplivala na konkurenčne prednosti med podjetji. Seznanili pa se bodo
tudi z novostmi, ki jih prinaša zakon o varnosti podatkov na internetu.

V Sloveniji imamo na 100.000 prebivalcev 2000 računalnikov, ki
imajo dostop do interneta, rast števila uporabnikov spleta pa se
zadnja leta umirja, je povedal Vehovar, ki je predstavil tudi nekaj
značilnosti slovenskega spletnega prostora. V minulem letu je tako
bilo na spletu okrog 30.000 spletnih mest in štiri milijone dokumentov.

Za poslovanje prek interneta se
odloča tudi vse več slovenskih
podjetij. Raziskava, ki so jo v okviru
projekta Raba interneta v Sloveniji
naredili s pomočjo fakultete za
management med 750 slovenskimi
podjetji, kaže, da jih dve tretjini že
uporablja elektronsko poslovanje, s
katerim želijo skrajšati in izboljšati
kakovost notranjih in zunanjih
procesov. 
Večina podjetij (65 odstotkov) je že
uvedla notranje elektronsko
poslovanje, 60 odstotkov podjetij pa na omenjeni način posluje med
seboj. Kot je še povedal Vehovar, 34 odstotkov podjetij tako posluje
tudi s potrošniki in prav toliko z javno upravo. 

Tretja konferenca GV se je nadaljevala z merjenjem poslovnih
učinkov spletnih strani in integracijo interneta v trženjske namene.
Popoldanski del prvega dneva bo namenjen delu v skupinah, v
katerih bodo udeleženci razpravljali o razvoju interneta in
infrastrukturni podpori informatizaciji ter pravni ureditvi, ki v Evropski
uniji velja na področju trženja po elektronski pošti. Konferenca se bo
danes končala z okroglo mizo o varstvu podatkov v elektronskem
prostoru. 
V petek, drugi dan konference, bodo udeleženci na dveh programskih
linijah razpravljali o strategijah spletnega nastopa, njihovem
načrtovanju in razvoju ter o oglaševanju na internetu. Konferenca se
bo nato popoldne sklenila z razpravo o spletni odličnosti. (STA)
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