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PEACOC info

Mala in srednje velika podjetja v gradbenem sektorju bodo povečala svojo spletno prodajo,
izboljšala svojo uspešnost in zmanjšala stroške poslovanja ter tako postala bolj
konkurenčna.

Učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja, učitelji e-poslovanja, prodajalci in osebje
za razvoj poslovanja v gradbenem sektorju bodo izboljšali svoje znanje in spretnosti,
pridobili nova znanja ter nadaljevali svoj osebni ali poklicni razvoj.

Cilji projekta
Cilj projekta PEACOC je povečati čezmejne dejavnosti MSP v gradbenem sektorju, da jim

ne bi bilo treba stalno tekmovati na istem trgu za iste stranke, temveč bi lahko dosegla večje
trge in pritegnila stranke s konkurenčnimi cenami. Zato PEACOC spodbuja razvoj gradbenega
sektorja na nacionalni ravni ter pozitivno vpliva na ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko
dejavnost.

Učinek projekta 

V širši gradbeni industriji e-poslovanje uporabljajo predvsem velika
podjetja, manjša podjetja v tem sektorju pa morda v veliki meri
zanemarjajo njegov resnični potencial. Naš cilj je razumeti, zakaj je
tako, in izboljšati stanje tako, da malim in srednje velikim podjetjem v
gradbenem sektorju zagotovimo orodja za izkoriščanje prednosti 

PEACOC

elektronskega poslovanja.
Konzorcij projekta PEACOC je
razvil program usposabljanja, ki
bo prilagojen profilu ECVET
vodje elektronskega poslovanja
v gradbenem sektorju.
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Cilj projekta PEACOC je oblikovati, razviti, preizkusiti, izvajati in razširjati inovativen tečaj
usposabljanja za vodje e-poslovanja za MSP v gradbenem sektorju na podlagi potreb in
posebnosti tega gospodarskega sektorja. Ta metodologija usposabljanja je sestavljena iz vrste
modulov, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

S programom PEACOC Strategy Genie bo gradbeno podjetje dobilo personalizirano strategijo, ki je
specifična za položaj in potrebe podjetja. Ta tečaj za vodjo e-poslovanja bo podjetju pomagal
izboljšati poslovanje z nekaterimi praktičnimi ukrepi.

Rezultati raziskave PEACOCO - spletna poslovna
akademija

Moduli PEACOC
Zakaj e-poslovanje v gradbeništvu

Administracija;
Vodenje projektov;

Platforme za sodelovanje;
Notranje/ zunanje komuniciranje;

E-trgovina;
E-naročanje 

Upravljanje dobavne verige;
Trženje.

Modul 1: E-poslovanje v gradbeništvu je dolgoročno neizogibno in prinaša konkurenčne
prednosti. Ta modul vam bo pomagal povečati produktivnost in razložil izraze, ki jih morate poznati
pri vstopu v e-poslovanje.

Modul 2: Digitalna preobrazba pomeni digitalizacijo
poslovnih dejavnosti, v tem modulu pa boste spoznali
nekaj ukrepov za podporo prehodu, zlasti v zvezi z
dobavitelji, strankami in upravljanjem človeških virov. 

Modul 3: Projektno vodenje pomaga vsem delom
podjetja, da delujejo bolj nemoteno. Podjetju omogoča,
da se brez motečih dejavnikov osredotoči na
pomembno delo, ne da bi naloge ušle izpod nadzora ali
da bi proračun ušel izpod nadzora. V tem modulu boste
spoznali analizo potreb in konteksta, načrtovanje
projektov, vsakodnevno upravljanje ter pregledovanje in
poročanje.

Modul 4: Vloga in prednosti platform za sodelovanje
so, da imajo vsi deležniki dostop do istih informacij. V
tem modulu se boste naučili, kako prepoznati platforme
za sodelovanje in skupna podatkovna okolja, vzpostaviti
platforme in uporabljati vnaprej določeno CDE.

https://peacoc.eu/genie
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Modul 5: Dobro komuniciranje v organizaciji je pomembno, da vse vpletene strani natančneje in
hitreje razumejo informacije. Namen tega modula je predstaviti izzive notranjega in zunanjega
komuniciranja, vrste in sisteme komuniciranja, razvoj in izid rešitev ter primere uporabe. 

Modul 6: Elektronska trgovina se na kratko nanaša na spletno nakupovanje in prodajo ter plačila,
ki se opravijo med temi transakcijami. Zato je ta modul pomemben del vsebine programa PEACOC
Genie, saj je elektronsko poslovanje zelo pomemben dejavnik pri sprejemanju digitalnih strategij za
MSP. 

Modul 7: E-naročanje je naročanje, naročanje, kupovanje in prodaja zalog, izdelkov in storitev prek
interneta ter podjetjem omogoča avtomatizacijo poslovnih procesov. Modul uči o prednostih e-
naročanja, njegovih izrazih in pregledu javnih spletnih platform za e-naročanje.

Modul 8: Veliko težav v podjetjih nastane zaradi neučinkovito vodenih dobavnih verig, zlasti v
gradbenem sektorju. Cilj tega modula je pomagati malim in srednje velikim podjetjem v
gradbenem sektorju, da svoje dobavne verige naredijo učinkovitejše in bolj funkcionalne, tako da
jih digitalizirajo in nekatere ključne funkcije prenesejo na splet. 

Modul 9: Digitalno trženje vam omogoča, da v realnem času komunicirate s svojimi strankami in
da lahko one komunicirajo z vami. Cilj tega modula je predstaviti smernice za izdelavo trženjskega
načrta, digitalno oglaševanje, vzpostavitev dobre mreže stikov in ustvarjanje multimedijskih vsebin
za izgradnjo identitete blagovne znamke.

Če želite dobiti prilagojeno strategijo,
kliknite tukaj

Odgovoriti morate na nekaj kratkih vprašanj o
svojem podjetju in njegovih potrebah. 

Če ste izrazili določene želje, vam bo Genie
priporočil nekaj ukrepov, ki bodo zadovoljili
vaše potrebe.

GENIE

Pridružite se Akademiji PEACOC in
delite svoje izkušnje ter se učite iz

izkušenj drugih.

https://peacoc.eu/genie
https://peacoc.eu/genie
https://peacoc.eu/genie
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Kontakt:
Kontakt
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
T: +386 1 589 84 23
E: zgigm@gzs.si
W: www.gzs.si/zgigm

Podpora Evropske komisije za
pripravo te publikacije ne pomeni
potrditve vsebine, ki izraža le
mnenja avtorjev, in Komisija ne
more biti odgovorna za kakršno koli
uporabo informacij, ki jih vsebuje.

V torek, 7. junija 2022, je v Rotterdamu potekal prvi sestanek konzorcija v živo. Srečanje je gostil
projektni partner ATERMON. Razpravljali smo o nalogah potrebnih za zaključitev izvedbe poslovne
spletne akademije, predstavnik podjetja CIVIC nas je seznanila z razvojem sistema Genie, sledila je
razprava o storitvah za ohranjanje znanj in spretnosti. 

To srečanje zagotovo ni moglo bilo zadnje. Zato je konzorcij sklenil, da bo organiziral še
eno srečanje v živo, in sicer konec oktobra v čudovitem Edinburgu, ki ga bo gostil
koordinator projekta CIVIC.

Naše najnovejše novice

Multiplikativni dogodki, na katerih bo vsak partner predstavil vse rezultate
projekta, bodo potekali oktobra 2022. Za več informacij spremljajte spletno
mesto projekta ali spletna mesta in družbene medije projektnih partnerjev.

Beseda je tekla tudi o organizaciji
testiranja naših rezultatov. Odločili

smo se, da jih bomo izvedli
septembra 2022. Ste del

gradbenega podjetja in želite biti
prvi, ki bo preizkusil platformo,

potem nas kontaktirajte !

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala
https://www.atermon.nl/home-classic
https://idec.gr/
https://www.itecons.uc.pt/
https://www.civicuk.com/

