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Izziv
E-poslovanje je vse pomembnejši del današnjega gospodarskega

sveta, saj se vsa podjetja ukvarjajo z vse bolj zapletenimi načini

izkoriščanja svojega digitalnega potenciala. To velja tako za 

gradbeništvo kot za druge panoge, vendar največje uspehe pogosto

dosegajo večja gradbena podjetja, ki imajo dovolj sredstev za 

naložbe v delovanje novih sistemov, medtem ko jih manjša ali

srednje velika podjetja le s težavo dohitevajo. Zaradi tega so v 

primerjavi z večjimi konkurenti v izrazito slabšem položaju in na

splošno težje konkurirajo.



Rešitev
PEACOC želi nasloviti vprašanje slabega izkoriščanja

priložnosti e-poslovanja v gradbenem sektorju z 

oblikovanjem tečaja usposabljanja, ki manjšim in 

srednje velikim gradbenim podjetjem nudi praktične

ideje, kako kar najbolje izkoristiti prednosti e-

poslovanja. 

Tečaj usposabljanja se izvaja prek spletnega orodja

Strategy Genie, ki vsakemu uporabniku prilagodi tečaj

na podlagi osebnih potreb in situacije. Tečaj je 

dopolnjen s storitvijo Skills Retention Service, ki 

uporabnikom omogoča, da preverijo, kaj so se naučili, in 

pridobijo priznanje svojih učnih dosežkov.



Cilji projekta
Ugotoviti, kako lahko mala in srednje velika gradbena

podjetja uporabljajo e-poslovanje za izboljšanje svojega

poslovanja.

Razviti tečaj, ki bo obravnaval te probleme in ponudil

praktične možnosti za njihovo reševanje.

Razvoj orodja e-Business Strategy Genie, ki lahko

učinkovito prilagodi tečaj in uporabnikom ponudi

posebne ukrepe glede na njihove potrebe.

Ustvariti skupnost strokovnjakov gradbenih podjetij in 

drugih zainteresiranih strani prek virtualne akademije, ki 

se lahko uporablja za izmenjavo znanja, praks in 

rezultatov projekta.



CILJNE
SKUPINE

Izvajalci/podizvajalci

Proizvajalci - IGM

Projektanti

Investitorji

Dobavitelji



Moduli 1-3

Kako vam lahko e-poslovanje pomaga povečati produktivnost in katere izraze morate poznati, ko se 
lotite e-poslovanja. Vsebina: Kaj je produktivnost in kako izboljšati produktivnost v gradbeništvu, 
digitalna preobrazba in njen strateški načrt, digitalna zrelost ter 
e-poslovanje v gradbeništvu.

Zakaj e-poslovanje v gradbeništvu

Ukrepi, ki jih morate sprejeti za podporo prehodu, zlasti v zvezi z dobavitelji, strankami in 

upravljanjem človeških virov. Vsebina: Upravljanje upravnih procesov v digitalnem 

poslovanju, kako pridobiti stranke in upravljanje človeških virov za digitalno preobrazbo.

Administracija

Kako vam lahko projektno vodenje pomaga pri sistematičnem in skladnem izvajanju novih dejavnosti. 

Vsebina: analiza potreb in ozadja, načrtovanje projekta, vsakodnevno upravljanje ter pregled in poročanje.

Vodenje projektov

e-poslovanje skozi projekt PEACOC



Vloga in prednosti platform za sodelovanje glede na različne potrebe vaših končnih uporabnikov. Vsebina: 

Prepoznavanje platform za sodelovanje in skupnih podatkovnih okolij, vzpostavitev platform in uporaba 

vnaprej določenega skupnega podatkovnega okolja.

Platforme za sodelovanje

Spoznali boste različne vrste komunikacije in komunikacijske sisteme, povezane s postopki e-poslovanja in e-

trgovine. Vsebina: Izzivi notranjega in zunanjega komuniciranja, vrste in sistemi komuniciranja, razvoj rešitev ter 

primeri uporabe.

Interna in zunanja komunikacija: EKSTRANET/INTRANET

Nabor ukrepov, ki vam lahko pomagajo pri izvajanju ključnih dejavnosti 
e-trgovine. Vsebina: Načrtovanje e-trgovine, načrt integracije za e-račune in prehod na digitalna plačila.

E-trgovina

e-poslovanje skozi projekt PEACOC

Moduli 4-6



Poslovanje z eRačuni in eNaročanjem predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri 
učinkovitosti in celo prihrankih v podjetju. 
Ukrepi, ki jih morate sprejeti za podporo tega prehoda z vidika dobaviteljev, strank in upravljanja človeških virov. 
Vsebina: Kaj je e-naročanje in kakšne so njegove prednosti, pojmi e-naročanja in pregled javnih spletnih platform za 
e-javno naročanje.

E-naročanje

Spoznali boste upravljanje dobavne verige. Z digitalnim izvajanjem celoten proces postane veliko lažji in učinkovitejši. 

Vsebina: Izbira ustrezne programske opreme za upravljanje dobavne verige.

Upravlanje dobavnih verig

Naučili se boste kako načrtovati in izbrati strategije ter kanale za promocijo svojega podjetja v digitalni dobi. Na 

praktičnih primerih bomo pokazali kako lahko digitalizirate in avtomatizirate procese v marketingu in prodaji ter 

sistematično upravljate odnose s (potencialnega) kupci. Tako gradite BIG DATA, prihranite na času zaposlenih, 

izboljšate uporabniško izkušnjo kupcev, znižate stroške in pridobite nove kupce.

Trženje

e-poslovanje skozi projekt PEACOC

Moduli 7-9



e-poslovanje skozi projekt PEACOC

https://peacoc-lab.erasmusplus.space/login/index.php


Partnerstvo: 5 countries (UK, SI, PT, GR, NL, ES)

1. Civic Computing Limited

2. Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia

3. Atermon B.V.

4. Itecons Instituto De Investigacao E Desenvolvimento Tecnologico Para A Construcao Energia Ambiente E Sustentabilidade

5. Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

6. FyG Consultores

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/PEACOC-Mentorstvo-e-poslovanja-za-gradbena-MSP
https://www.atermon.nl/home-classic
https://idec.gr
https://www.itecons.uc.pt
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Vprašanja?
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