
Modul A: Glavna dejavnost podjetja
A1. Prosimo, da vpi{ete dejavnost, s katero va{e podjetje ustvari prete`ni

del dodane vrednosti.
a) dejavnost (opisno)

b) {ifra dejavnosti
po Standardni klasifikaciji dejavnosti

Standardno klasifikacijo dejavnosti lahko najdete na http://www.stat.si/klasje.asp

Modul B: Splo{ne informacije o sistemih
informacijsko–komunikacijske
tehnologije

B1. Ali va{e podjetje uporablja ra~unalnike?

 1 Da.

 2 Ne.    �   Konec anketiranja

B2. Kolik{en je dele` celotnega {tevila zaposlenih, ki pri svojem obi~ajnem
delu vsaj enkrat na teden uporabljajo ra~unalnik?
Pod to~ko a) nas zanima dele` zaposlenih, ki pri svojem delu uporabljajo ra~unalnik z

dostopom do interneta ali brez njega, pod to~ko b) pa le dele` zaposlenih, ki uporabljajo

ra~unalnik z dostopom do interneta.

a) dele` zaposlenih,
ki pri svojem delu uporabljajo ra~unalnik %

b) dele` zaposlenih,
ki pri svojem delu uporabljajo ra~unalnik,
z dostopom do interneta %

B3. Ali va{e podjetje zaposluje ljudi, ki del svojega delavnika (pol dneva na
teden ali ve~) redno opravljajo zunaj prostorov podjetja (npr. doma) in
imajo od tam dostop do sistema informacijske tehnologije podjetja?
Svoje osnovno delo lahko opravljajo tudi doma.

 1 Da.

 2 Ne.

B4. Ali ima va{e podjetje ...

• intranet?  1 Da  2 Ne

• LAN?  1 Da  2 Ne

• brez`i~ni LAN?  1 Da  2 Ne

• ekstranet?  1 Da  2 Ne

B5. Ali ima va{e podjetje sistem za obdelavo naro~il?

 1 Da.

 2 Ne.    �   Nadaljujte z vpra{anjem C1

B6. Ali se sistem za obdelavo naro~il va{ega podjetja lahko samodejno
pove`e s sistemom ...

• za naro~anje novih zalog?  1 Da  2 Ne

• za pla~ila in izdelavo ra~unov?  1 Da  2 Ne

• za proizvodnjo, logistiko ali servisiranje?  1 Da  2 Ne

• va{ih dobaviteljev (zunaj skupine va{ega podjetja)?  1 Da  2 Ne

• va{ih strank (zunaj skupine va{ega podjetja)?  1 Da  2 Ne

Modul C: Uporaba interneta

C1. Ali ima va{e podjetje dostop do interneta?

 1 Da.

 2 Ne.    �   Nadaljujte z vpra{anjem E1

C2. Katere vrste internetnih povezav je imelo va{e podjetje januarja 2004?

• modem
(klicni dostop preko obi~ajne telefonske linije)  1 Da  2 Ne

• ISDN povezava  1 Da  2 Ne

• DSL (ADSL, xDSL)
z manj kot 2 Mb prenosa podatkov na sekundo  1 Da  2 Ne

• DSL (ADSL, xDSL) z ali ve~ kot 2 Mb prenosa
podatkov na sekundo  1 Da  2 Ne

• druga {irokopasovna povezava
(npr. dostop preko kabelskega omre`ja)  1 Da  2 Ne

• brez`i~na povezava
(npr. dostop preko mobilnega telefona, satelita)  1 Da  2 Ne

C3. Ali va{e podjetje kot porabnik internetnih storitev,
uporablja internet za ...

• ban~ne in finan~ne storitve?  1 Da  2 Ne

• izpopolnjevanje in izobra`evanje zaposlenih?  1 Da  2 Ne

C4. Ali va{e podjetje uporablja internet za komuniciranje z organi dr`avne
uprave?

 1 Da.

 2 Ne.    �   Nadaljujte z vpra{anjem C6

Navodila za izpolnjevanje:

Prekri`ajte okence  pred ustreznim odgovorom oz. vpi{ite odgovor v predvideno belo polje.
Slovar~ek nekaterih uporabljenih izrazov je na koncu vpra{alnika.

IKT - PODJ

ANKETA O UPORABI
INFORMACIJSKO–KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
ZA LETO 2003/04

Zakon o dr`avni statistiki (Uradni list RS {t. 45/95 in {t. 9/01)
Letni program statisti~nih raziskovanj za leto 2004 (Uradni list RS {t. 7/04)
Posredovanje podatkov je obvezno.

Za vsa dodatna pojasnila lahko pokli~ete gospo Andrejo Ka~i~, tel.: 01 24 15 224.

.
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C5. Za katere vrste komuniciranja z organi dr`avne uprave va{e podjetje
uporablja internet?

• za pridobivanje informacij  1 Da  2 Ne

• za pridobivanje obrazcev (npr. dav~nih obrazcev)  1 Da  2 Ne

• za vra~anje izpolnjenih obrazcev
(npr. sporo~anje statisti~nih podatkov)  1 Da  2 Ne

• za popolno vodenje elektronskega postopka
(npr. vra~anje izpolnjenih obrazcev z
elektronskim pla~ilom; tak{no storitev nudi
AJPES pri poro~anju o letnih rezultatih podjetja)  1 Da  2 Ne

C6. Ali ima va{e podjetje svojo spletno stran (doma~o stran)?

 1 Da.

 2 Ne.

C7. Katere oblike za{~ite uporablja va{e podjetje?

• iskanje virusov ali za{~itno programsko opremo  1 Da  2 Ne

• po`arni zid (programska ali strojna oprema)  1 Da  2 Ne

• varni stre`nik  1 Da  2 Ne

• sistem za varnostne kopije podatkov  1 Da  2 Ne
• elektronski digitalni podpis kot avtentifikacijski

mehanizem stranke  1 Da  2 Ne

• drugi avtentifikacijski mehanizmi (npr. PIN koda)  1 Da  2 Ne

• {ifriranje podatkov zaradi zaupnosti  1 Da  2 Ne

C8. Ali je va{e podjetje v zadnjih 3 mesecih posodobilo katero od oblik
za{~it (npr. protivirusno programsko za{~ito, vklju~no s samodejnim
posodabljanjem)?

 1 Da.

 2 Ne.

C9. Ali je va{e podjetje v zadnjih 12 mesecih naletelo na varnostne te`ave
povezane z informacijsko–komunikacijsko tehnologijo?

 1 Da.

 2 Ne.    �   Nadaljujte z vpra{anjem D1

C10. Na katere varnostne te`ave je naletelo va{e podjetje?

• napad ra~unalni{kega virusa, ki je povzro~il
izgubo informacij ali delovnega ~asa  1 Da  2 Ne

• nepoobla{~eni dostop do ra~unalni{kih sistemov
ali podatkov podjetja  1 Da  2 Ne

• izsiljevanje ali gro`nje za podatke
ali programsko opremo podjetja  1 Da  2 Ne

• drugo, (navedite, kaj):

 1 Da  2 Ne

Modul D: E-poslovanje po internetu
Odgovarjajo le podjetja z dostopom do interneta.

D1. Ali je va{e podjetje v letu 2003 naro~ilo izdelke ali storitve po internetu?

 1 Da.

 2 Ne.    �   Nadaljujte z vpra{anjem D4

D2. Kolik{en je bil v letu 2003 pribli`en dele` naro~il po internetu, izra`en v
denarni vrednosti, brez DDV, v primerjavi z vsemi naro~ili?

 1 Manj kot 1 %.

 2 Od 1 % do 9 %.

 3 Od 10 % do 25 %.

 4 Ve~ kot 25 %.

D3. Ali lahko ocenite {e denarno vrednost vseh naro~il po internetu, brez DDV?

                                                                      
SIT

D4. Ali je va{e podjetje v letu 2003 prejelo naro~ila po internetu?

 1 Da.

 2 Ne.    �   Nadaljujte z vpra{anjem E1

D5. Kolik{en dele` celotnega prometa, izra`enega v denarni vrednosti, brez
DDV, so v letu 2003 obsegali prihodki od teh naro~il?

              %

D6. Kolik{en dele` celotne internetne prodaje je v letu 2003 obsegala
prodaja ...

a) drugim podjetjem (B2B)? %

b) kon~nim potro{nikom (B2C)? %

SKUPAJ 1 0 0 %

D7. Kolik{en dele` celotne internetne prodaje je v letu 2003 obsegala
prodaja ...

a) znotraj dr`ave? %

b) v dr`ave EU1? %

c) v ostale dr`ave? %

SKUPAJ 1 0 0 %

D8. Ali je va{e podjetje za internetno prodajo v letu 2003 prejemalo pla~ila
po internetu (elektronska pla~ila)?

 1 Da.

 2 Ne.

D9. Ali je va{e podjetje v letu 2003 prodalo izdelke drugim podjetjem preko
specializiranega internetnega tr`nega prostora?
Specializirani internetni tr`ni prostor je spletno mesto, kjer je navzo~ih ve~ podjetij, ki

tr`ijo dolo~eno vrsto blaga/storitev ali se omejijo na dolo~ene skupine kupcev.

 1 Da.

 2 Ne.

D10. Kako pomembna je po va{em mnenju internetna prodaja za ...

Zelo Dokaj Pomembno Ne-
pomembno pomembno pomembno

• izbolj{anje
celostne podobe podjetja?  1  2  3  4

• zmanj{anje
poslovnih stro{kov?  1  2  3  4

• pospe{evanje
poslovnih postopkov?  1  2  3  4

• izbolj{anje
kakovosti storitev?  1  2  3  4

• pridobivanje
novih kupcev?  1  2  3  4

• lansiranje
novih izdelkov, storitev?  1  2  3  4

• ohranjanje
konkuren~nosti?  1  2  3  4

• geografsko
{irjenje trga?  1  2  3  4

• individualen
pristop do kupcev?  1  2  3  4

1 Dr`ave EU: Belgija, Danska, Nem~ija, Gr~ija, [panija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg,

Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, VB
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Modul E: E-poslovanje z uporabo ra~unalni{ke
izmenjave podatkov – RIP
(EDI - Electronic Data Interchange)

E1. Ali je va{e podjetje v letu 2003 uporabljalo ra~unalni{ko izmenjavo
podatkov – RIP ali druge mre`e, razen interneta za ...

a) najmanj 1 % vseh naro~il?

 1  Da.

 2  Ne.

b) najmanj 1 % celotne prodaje?

 1  Da.

 2  Ne.    �   Nadaljujte z vpra{anjem F1

E2. Kolik{en dele` celotnega prometa, izra`enega v denarni vrednosti, brez
DDV, je v letu 2003 obsegala prodaja z uporabo ra~unalni{ke izmenjave
podatkov - RIP?

              %

Modul F: Ovire pri internetni prodaji

F1. Kako pomembne za internetno prodajo so po va{em mnenju spodaj
na{tete ovire?

Zelo Dokaj Pomembno Ne-
pomembno pomembno pomembno

• Izdelki ali storitve podjetja
niso primerni za
internetno prodajo.

 1  2  3  4

• Stranke ali druga podjetja
niso pripravljeni na uporabo
internetne prodaje.

 1  2  3  4

• Varnostne te`ave glede pla~il.  1  2  3  4
• Negotovost glede pravnega

okvira za internetno prodajo
(pogodbe, pogoji dobave
in garancije).

 1  2  3  4

• Te`ave z logistiko.  1  2  3  4
• Drugo, (navedite, kaj):

 1  2  3  4

Ime in priimek izpolnjevalca

Podpis odgovorne osebe

Datum:

Telefon:

Faks:

Elektronski naslov:

@ig podjetja

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – asimetri~na digitalna
naro~ni{ka linija)
je ena iz med xDSL tehnologij, ki omogo~a hiter prenos podatkov in
internetnih vsebin.

Brez`i~na povezava
omogo~a povezavo s spletom brez `ice (infrarde~a, mikrovalovna,
satelitska, laserska povezava). Najpogostej{a brez`i~na povezava je
povezava z internetom preko mobilnega telefona.

B2B (Bussiness to Bussiness)
– prodaja podjetja drugemu podjetju.

B2C (Bussiness to Customer)
– prodaja podjetja kon~nemu potro{niku.

DSL (Digital Subscriber Line - digitalna naro~ni{ka linija)
oz. xDSL tehnologija, ki prina{a informacije velike pasovne {irine preko
obi~ajne bakrene telefonske parice. Tehnologija DSL zajema ve~ razli~ic,
kot so ADSL, HDSL, IDSL, RADSL, SDSL, VDSL in DSL-Lite. Linija DSL
lahko prena{a podatke in glas, del linije s podatki je nenehno povezan.

Ekstranet
je nadgradnja Intraneta, ki dovoljuje zunanjemu uporabniku dostop do
nekaterih informacij v podjetju.

IKT (informacijsko–komunikacijska tehnologija, angl. ICT – Information
and Communications Technology)
je programska in strojna oprema za komunikacijo s podatki (ra~unalnik,
fiksni telefon, mobilni telefon, faks, internet ipd.).

Internet
je svetovno omre`je povezanih ra~unalnikov, ki se povezujejo po
standardiziranem protokolu in omogo~ajo, da si uporabniki na razli~nih
mestih izmenjujejo tekstualne in avdio-vizualne informacije.

Intranet
je zasebno omre`je (samo za interno uporabo) znotraj podjetja oz.
organizacije, ki uporablja internetni protokol. Glavna prednost intraneta
je sporo~anje informacij med uslu`benci podjetja.

ISDN (Integrated Services Digital Network - digitalno omre`je z integriranimi
storitvami)
je digitalno omre`je, ki omogo~a neposredne storitve za vse vrste
priklju~kov. To je tehnologija za hkraten prenos glasu, slike in podatkov
do 128 Kbit/s.

LAN (Local Area Network – lokalno omre`je)
je lokalna mre`a v geografskem smislu in najpogosteje pokriva obmo~je
ene zgradbe. Omogo~a visoke prenose hitrosti.

Po`arni zid
je kombinacija strojne in programske opreme, ki {~iti podatke in
ra~unalnik pred {kodljivimi vplivi internetnega omre`ja.

RIP (ra~unalni{ka izmenjava podatkov, angl. EDI - Electronic Data Inter-
change)
je elektronska izmenjava poslovnih podatkov, kot so listine, pisma, naro~ila
in podobno po omre`ju med ra~unalniki pri elektronskem poslovanju
(vklju~no z izmenjavo med poslovalnicami).

Specializirani internetni tr`ni prostor
je spletno mesto, kjer je navzo~ih ve~ podjetij, ki tr`ijo dolo~eno vrsto
blaga/storitev ali se omejijo na dolo~ene skupine kupcev.

Širokopasovne tehnologije (angl. Broadband) oz. povezave
omogo~ajo hiter prenos filmov, igric, video-konferenc preko omre`ja (na
primer: ADSL, kabelska povezava, UMTS, opti~na povezava). Na splo{no
so to pasovne {irine, ve~je od 2 Mbit/s.

Slovar~ek izrazov

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
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