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Digitizacija in digitalizacija ali digitalna transformacija? 

Digitizacija in digitalizacija: 

• Digitizacija → pretvarjanje analognih informacij v digitalne
(npr. skeniranje dokumenta in pretvarjanje dokumenta v PDF format)

• Digitalizacija → izboljšava procesov s pomočjo digitaliziranih podatkov 
(npr. PDF shranimo v oblak, ga delimo, delamo na dokumentu)

Digitalna transformacija

• Proces preusmerjanja organizacije k novim načinom dela in razmišljanja s pomočjo uporabe digitalnih 
tehnologij

• Transformacija spodbuja inovacije in razvoj novih poslovnih modelov
• Izboljšanje uporabniške izkušnje zaposlenih, strank, dobaviteljev, partnerjev, delničarjev,…



Digitalna transformacija 

Digitalna transformacija je uporabniško usmerjena rešitev, ne tehnologija → ne ustvarjajte rešitev
tako, da najprej pogledate tehnologijo in se na podlagi tega odločite za pot izvedbe!

Kdo najbolje pozna „težave“ strank?
Kako se lotiti priprave zahtev za pripravo rešitve?



Slepi možje in slon
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https://youtu.be/Vn9BUfUCL4I


F a z a  1 F a z a  2 F a z a  3 F a z a  4 F a z a  5 P r o d u k c i j a

IDENTIFIKACIJA 
TEŽAVE

PRIPRAVA 
POSLOVNIH 
ZAHTEV, 
CILJEV, 
OBSEGA

RAZISKAVA
Ankete, intervjuji 
uporabnikov

PREGLED ZAHTEV
IZ IT VIDIKA + PREGLED 
CELOTNEGA PROCESA

AB TESTIRANJE

NAČRTOVANJE 
UX

PRIPRAVA DIZAJNA
/ OBLIKOVANJE

IMPLEMENTACIJA

UAT TESTIRANJE

ODPRAVA NAPAK 
IN PONOVNO TESTIRANJE

IZOBRAŽEVANJE 
UPORABNIKOV

VARNOSTNO 
TESTIRANJE

OBJAVA V 
PRODUKCIJI

SPREMLJANJE
ŽIVLJENA 
APLIKACIJE

VZDRŽEVANJE, 
PRILAGODITVE

I. KORAK  → Razumevanje načina poteka dela

MOREBITNE 
PRILAGODITVE

DOPOLNITVE 
ZAHTEV



II. KORAK  → Razumevanje celotnega vpliva sprememb

Na katere deležnike in dejavnike lahko vplivajo spremembe, ki jih bomo vpeljali? 

Web, 
aplikacije

CMS

Reševanje 
reklamacij

GDPR

Zaledni 
sistemi 

Podporne 
službe
(zaledne 

pisarne, klicni 
center, …)

Spremembe 
pogodb, 
splošnih 
pogojevCRM

Proces 
vnosa 

podatkov
(uredniki) 

Analitika
Ali 

sprememba 
vpliva tudi 
na druge? 



II. KORAK  → Razumevanje celotnega vpliva sprememb → primer  

POPOLNA AVTOMATIZACIJA POSTOPKA ZA
NAROČILO KURILNEGA OLJA:

• Črpanje informacij iz produktnega kataloga
• Črpanje podatka o ceni na liter iz

vsakodnevnega cenika
• Podatki o strankah - naslovi za dostavo,

kontaktne informacije
• Upoštevanje bonitete pri plačilu na obroke

(preračuni, kreiranje pogodbe)
• Upoštevanje urnika dostav glede na regijo in

na razpoložljivost → logistika
• Spremljanje dostave → podatki za sledenje

naročila



III. KORAK  → Priprava poslovnih zahtev (brief) 

Obvezne sestavine dobrega brief-a za razvoj digitalnega produkta: 

1. Glavne funkcije in obseg projekta
Popišite glavne funkcionalnosti in koristi. Določite, ali potrebujete npr. geolokacijo, potisna obvestila in druge pričakovane 
zmogljivosti. Po potrebi določite funkcije aplikacije, ki so ključne za vaše cilje, in upoštevajte, katere funkcije so manj 
pomembne. 

2. Katere cilje bo reševal produkt in kako jih bomo merili?  
Kaj želite doseči? Kako bomo merili cilje. Določitev SMART ciljev. 

3. Kdo je ciljna publika?
Opišite svoje ciljne stranke, vključno z njihovimi potrebami in interesi. Upoštevajte interne in eksterne uporabnike. 

4. Navedite primere podobnih mobilnih aplikacij
Navedite seznam aplikacij, ki so podobne načrtom. Določite tudi razloge, zakaj ste aplikacije vključili na seznam.

5. Za katere platforme in naprave nameravate razviti aplikacijo?
Vrste mobilnih naprav: pametni telefoni, tablični računalniki ali vse naprave.

6. Ali nameravate v svojo aplikacijo vključiti storitve tretjih oseb?
Npr. integracija s plačilnimi sistemi. 

7. Kako želite upravljati z aplikacijo? 
Posodobitve, vnos podatkov, pogostost posodobitev, ipd. Ali je treba razviti strežniško stran ali sistem za upravljanje aplikacij?



III. KORAK  → Priprava poslovnih zahtev (brief) 

Obvezne sestavine dobrega brief-a za razvoj digitalnega produkta: 

8. Zahteve glede postavitve, prototipa in končnega dizajna? 
Ali je potrebno novo načrtovanje in dizajn? Koliko ekranov je pomembnih? Podrobnosti in usmeritve glede navigacije. 

9. Vključite vse analize, ki jih imate na razpolago. 
Izsledki anket, analiz, raziskav, povratne informacije strank, ipd. 

10. Popišite predvidene zaledne sisteme, s katerimi bo aplikacija sodelovala
Integracija s spletnim mestom, zaledni sistem, CRM, marketing avtomatizacija, ipd. 

11. Kakšen je vaš projektni proračun?
Okvirna ocena

12. Koliko časa nameravate omogočiti razvoju?
Koliko časa imate na voljo? Rok za dokončanje projekta. 



IV. KORAK  → Aktivna vključitev v fazo načrtovanja 

Priprava žičnih modelov

• Aktivno sodelovanje pri pripravi žičnih modelov – delavnice, diskusije…
Zaželena udeležba predstavnikov prodaje, UX strokovnjak, IT 

• AB testiranje na podlagi prototipov



V. KORAK  → Tehnična implementacija

Začetek tehnične implementacije

• Dosegljivost za morebitna dodatna vprašanja



V. KORAK  → Uporabniško testiranje in izobraževanje uporabnikov

UAT – User acceptance testiranje in izobraževanje uporabnikov

• Sodelovanje pri testiranju

• Izobraževanje uporabnikov in širša komunikacija znotraj podjetja

Uspešna prodajna preobrazba pomeni spreminjanje miselnosti ne samo znotraj prodajne ekipe,
temveč v vseh oddelkih v organizaciji. Poudarite pomen vseh novih kanalov, potencialne koristi, ki jih
prinašajo, in poskrbite za ustrezno usposabljanje za čim večjo uporabo.



ZA KONEC 

1. Pripravite seznam 5 procesov, ki bi jih znotraj vaše organizacije radi digitalizirali

2. Razvrstite jih po pomembnosti – pri tem si pomagajte z naslednjimi vprašanji: 
 Digitalizacija katerega procesa nam bo najbolj olajša delo (ročno delo, klici, administracija, ipd.)? 
 Ali gre za proces/izdelek/ storitev, ki je smiseln za digitalizacijo ( resursi, cena, potreben čas, ipd)? 
 Kaj počne konkurenca? 

3. Vsaj enega opremite  z najbolj ključnimi podatki: 
 Glavne funkcije in obseg projekta
 Katere cilje bo reševal produkt in kako jih bomo merili?  
 Kdo je ciljna publika?

Digitalizacija prodajnih procesov je ključnega pomena, da lahko sledimo hitri rasti trga in zadovoljimo 
„digitalne“ kupce na vsakem koraku.

IZZIV

Z veseljem pregledam in komentiram vaš nabor. 



Dodatek za lažjo pripravo brief-a → SMART cilji

S - Specific → Specifični

M - Measurable → Merljivi

A - Achievable → Dosegljivi

R- Relevant → Ustrezni

T - Time-sensitive → Časovno omejeni

Znotraj mobilne aplikacije Moj Petrol bomo razvili sistem z oddajo naročila kurilnega olja, pri katerem
ne bo potrebno posedovanje klicnega centra. S tem želimo za klicni center v prve pol leta razbremeniti
klicev za 15%, v obdobju enega leta pa za 30%.



Dodatek za lažjo pripravo brief-a → OKR

O = objective

→ ZAKAJ?
→ KAM ŽELIMO PRITI? 

Vedno kvalitativni in aspiracijski. Kaj si prizadevamo/nameravamo doseči (ne smejo vsebovati številk). 

KR = Key Results

→  KAKO? KAKO VEMO, DA SMO PRIŠLI TJA?
→ POBUDA = KAJ BOM STORIL, DA PRIDEM DO CILJA? 

Vedno kvantitativni / merljivi. Povedali vam bodo, ali ste dosegli cilj. Merljivi so zato, da se izognemo kakršnemu koli dvomu. 

INITIATIVE = TO-DO-ji

Iniciativa je opis dela, s katerim bomo vplivali na ključni rezultat. 

→ KAJ BOMO NAREDILI? 

„Rad bi bolj 
zdravo živel.“

„Postati želim 
bolj fit.“

„Izgubiti moram 
5 kilogramov.“

„Vsak dan bom 
prehodil 5 km.“

„Spil bom eno 
pivo manj vsak 

dan.“



→ POVEČAJE ZAVZETOSTI 
Pogosto ne vidimo velike slike, kako ovrednotiti svoje delo in kaj s svojim delom sploh prispevamo. 

→ PRIPOMOČEK, KAKO STRATEGIJO PREVEDEMO V CILJE

→ POVEČANJE KRIVULJE UČENJA
Ocenjevanje KR na kvartalni ravni. 

→ TRANSPARENTNOST IN CELOTEN PREGLED
Enostaven pregled dela in napredka. 

→ BOLJŠE USKLAJEVANJE PRIZADEVANJ
Enostaven pregled kaj smemo in česa ne smemo delati. Izboljša prioritiziranje nalog. 

→ OBLIKUJE UČINKOVITE TIME

Dodatek za lažjo pripravo brief-a → OKR



Hvala za pozornost. 

mateja.sefman@petrol.si
031 307 072 

„Slon je izjemno velika žival. To lahko ugotovimo šele, ko skupaj zložimo 
vse dele.“
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