
E-COMMERCE: 
KAKO ZAOBITI 
NAJPOGOSTEJŠE 
ČERI NA POTI DO 
IMPLEMENTACIJE?



Če so čeri ovire, ki jih srečamo na reki digitalizacije, potem je 
cilj našega potovanja po tej divji reki uspešna implementacija 
e-commerce rešitev 
– Gorazd Planinc (Vareo)

Kaj so najpogostejše čeri na poti do implementacije e-commerce rešitev?

• Podcenjevanje kompleksnosti izziva implementacije e-commerce rešitve. Pripravimo dizajn, izberemo 
partnerja in želimo, da stvar hitro zaživi v praksi. Vse skupaj še zdaleč ni tako enostavno.

• Podatki se ne pretakajo samodejno med sistemi zato ne vemo, kaj se z njimi dogaja ob prodaji 
produktov, zato nimamo nadzora nad tem, kaj smo sploh prodali in komu.

• Prodajalci tehnologij sicer znajo navdušiti in ob predstavitvi vse deluje zelo jasno, ko pa rešitev 
implementiramo, je ne moremo prilagajati našim potrebam in zahtevam.

• Če pri implementaciji e-commerce rešitve izhajajmo iz dizajna, hitro pridemo do točke zastoja, kjer ne 
najdemo poti naprej.

• Če se nam mudi, večkrat naletimo na to, da platforma ne zmore tega, kar od nje pričakujemo, pri 
dodatni optimizaciji pa nastajajo visoki stroški in dodaten izgubljen čas. Če plačaš nekaj, kar ne deluje, 
to zelo boli.

Pri implementaciji e-commerce rešitev je ključno sodelovanje 
IT-ja in marketinga
– Gorazd Planinc (Vareo)

Dobro je vedeti

Po raziskavah Gartnerja in evropske Marketing Agende 2021 se direktorji marketinga v Evropi v tem 
obdobju daleč največ ukvarjajo z digitalizacijo, področjem e-commerca in podatkovne analitike. Pri 
tem kot glavni izziv izpostavljajo implementacijo in integracijo CRM sistemov, e-commerce 
platforme in sistema za obdelavo podatkov. Če pogledamo stanje v Sloveniji, smo trenutno v 
obdobju prerazporejanja proračunov in optimizacije stroškov. Proračuni so izrazito usmerjeni v 
digitalizacijo in implementacijo marketinških tehnologij. Trenutno stanje je posledica 
podhranjenosti podjetij na področju marketinških tehnologij, covid-19 za slovenski marketing 
pomeni veliko opozorilo, da se podjetja končno zavedajo, kako pomembno je to področje. Po drugi 
strani pa se zaradi hitrih sprememb in iskanja hitrih rešitev pogosteje pojavljajo napake.
Po podatkih Gartnerja je po implementaciji neizkoriščena več kot polovica funkcionalnosti, ki jih 
omogočajo marketinške tehnologije. Izmenjava znanj med marketingom in IT-jem je velik izziv, 
nerazumevanje teh dveh oddelkov pa vodi v neuspele projekte. 



E-commerce projekti so zelo kompleksni, zato projekte razdelimo na faze:

Faza 1: Priprava: Ključni del projekta, ki pa mu navadno namenimo premalo časa. Traja lahko tudi nekaj 
mesecev. Če naredite dobro pripravo in ugotovite, kako priti do cilja, boste imeli bistveno manj dela v vseh 
naslednjih fazah.

Faza 2: MVP »Minimum Viable Product«: Produkt z nekaj funkcionalnostmi, morda samo 10 od 50. 
Toliko, kolikor jih potrebujete na začetku, da projekt zaživi. Veliko lažje bomo optimizirali deset 
funkcionalnosti kot petdeset. Nato sledijo nadgradnje, medtem pa smo že na trgu in prodajamo.

Faza 3: Nadgradnja: Dodajanje funkcionalnosti, najprej tistih, ki zares dodajajo vrednost. Faza 
implementacije napredne analitike, avtomatizacije procesov in integracije sistemov.

Faza 4: Optimizacija in rast: Ta faza nastopi, ko podjetje začuti, da je čas za nastop na novem trgu, v 
novem segmentu … Še posebej takrat, ko procesi postanejo še kompleksnejši.

4 koraki faze načrtovanja e-commerce rešitve

Če smo dobro naredili pripravo, potem bo dizajner v fazi implementacije vedel, kaj dizajnira, razvojnik 
programske opreme vedel, kaj razvija. Če imamo jasen načrt, je veliko večja verjetnost, da bomo hitreje 
prišli do dobrega rezultata. 

RAZISKOVANJE

Je naš poslovni model sploh pripravljen na 
implementacijo e-commerce rešitve? 
Imamo ljudi, sredstva in znanje?

PLANIRANJE

Izris nakupne poti uporabnika in popis vseh 
stičnih točk. Razmislek, kakšno 
tehnologijo potrebujemo in katere 
funkcionalnosti, da bomo našega 
uporabnika zares navdušili na vsaki točki. 

ANALIZA VRZELI

Sestanki in pogovori z interno ekipo, kaj si 
zaposleni predstavljajo kot uspešen 
e-commerce projekt, kdaj bomo na točki, 
ko bo zadovoljil naša pričakovanja? Izbira 
partnerja, ki se bo kar najbolje ujel z ekipo 
in obstoječo tehnologijo. Takšna analiza 
poda tudi odgovor na vprašanje, ali so 
predlagane funkcionalnosti predlagane v 
fazi planiranja sploh izvedljive. S tem 
definiramo naše omejitve.

ARHITEKTURA

Podroben popis vseh potrebnih integracij 
in sestava multidisciplinarne ekipe, ki bo 
sodelovala na projektu. Ne pozabite na 
zaledne procese.



Izbira ponudnika

Podroben strateški dokument z našimi željami pošljemo ponudnikom sistemov in jih povabimo na 
predstavitev produkta. V dokumentu predstavimo vse naše zahteve in omejitve ter iščemo odgovor 
na vprašanje ali nam bo ponudnikova tehnologija zares pomagala reševati naše izzive na področju 
e-commerca. Tak dokument je zelo podoben marketinškemu brifu za agencijo. Takšen dokument 
olajša tudi izbiro ponudnika, saj ponudnike postavi na isti imenovalec, kar olajša primerjavo in 
razumevanje ponujenega.

Upravljanje s podatki

Pogosteje kot pri strategiji in načrtovanju se zatakne pri izmenjavi podatkov med sistemi. Ko načrtujemo, 
rišemo nakupno pot uporabnika in razmišljamo, kako bo produkt prikazan na e-commerce platformi. Če 
želimo učinkovito upravljati s podatki o produktu, potrebujemo »Product information management system - 
PIM«. To je nekakšna soba za produkte, v kateri so shranjeni vsi podatki o njih. Gre za centraliziran sistem, 
s katerim vsi gledamo isto sliko o produktu (od opisov, kjučnih informacij o produktih, do produktnih slik in 
drugih marketinških materialov). Pomembno je, da določimo tudi osebo, ki skrbi za to »skladišče« 
podatkov. 

E-commerce v storitvenem sektorju 

E-commerce platforme za ponujanje storitev so nekoliko drugačne od produktov, tudi zaradi načina 
plačevanja, ki se izvaja samodejno v točno določenem časovnem okvirju. Pri načrtovanju 
e-commerce platforme za storitve je zelo pomembno, da jo lahko enostavno vgradimo v druge 
sisteme, proces nakupa pa naj bo čim bolj enostaven, saj je kompleksnost plačila eden izmed 
najpogostejših razlogov, da se uporabnik ne odloči za nakup.

Podatki, ki skozi implementacijo e-commerce rešitve zahtevajo posebno 
pozornost:

• Zaloga: Še posebej takrat, ko jo moramo nenehno posodabljati.
• Cena: Kašna je naša cenovna politika in kako upravljati s ceno? Nam sistem omogoča vnos popustov? 

In kakšne vrste kampanij, vezanih na različen tipe popustov, lahko izvajamo.
• Atributi: Vsak produkt ima določene atribute, ki jih navadno vidimo kot filtre. Kakšen je ključ filtriranja, 

je to avtomatiziran proces v ozadju ali to počnemo ročno?
• Slike: Kakšne slike izberemo, kako jih bomo predstavili na strani? Je naš sistem sposoben shranjevati 

velike količine slik in jih ustrezno prikazovati?
• Sorodnost izdelkov: Določiti moramo ključ, s katerim bo uporabnik prepoznal sorodne izdelke in morda 

povečal svojo košarico. 



KAKO ZGRADITI EKIPO?

Ključ do uspeha je v izbiri prave ekipe in pravih ljudi z vsemi 
potrebnimi in dokazljivimi kompetencami.
– Gorazd Planinc (Vareo)

Primer ekipe za projekt manjše kompleksnosti

PROJEKTNI VODJA – oseba na strani naročnika, ki razume, kaj se 
dogaja v podjetju in zakaj sploh implementiramo e-commerce 
rešitev.
INTERNA EKIPA – sestavljena iz različnih profilov: marketing, IT, 
nabava, logistika … To so ljudje, ki bodo upravljali z zalednimi 
procesi in morajo razumeti, kje bodo morali dodati svoje v fazi 
implementacije. Tega stranka ne vidi, a ti ljudje so ključni, da 
kupec na dom dobi takšen produkt, kot ga je videl na spletu. 
ERP PARTNER – Pri ERP partnerju »Enterprise resource 
planning« sta ključna sogovornika arhitekt in vodja razvoja. Skozi 
pogovor raziščite, kaj omogočate strankam in kje so morebitne 
omejitve. Ne pozabite, vsi podatki, ki bodo v vaši e-commerce 
rešitvi, izhajajo iz učinkovitega ERP sistema.
IMPLEMENTACIJSKA AGENCIJA – na strani agencije je ogromno 
ljudi, ki sodelujejo na projektu: arhitekt, analitik, oblikovalec, 
tekstopisec, razvijalec … Vsi ti ljudje komunicirajo s projektnim 
vodjo, ki komunicira s projektnim managerjem na strani 
naročnika.
MEDIJSKA AGENCIJA – zadolžena za kreiranje obiska in 
prometa.

PROJEKTNI MANAGER

Ključna kompetenca projektnega 
managerja je transparentna 
komunikacija. Brez tega lahko vse 
»pade v vodo«. Projektni manager 
skrbi za to, da pojasni 
implementacijski agenciji, kaj se 
dogaja na strani ERP ponudnika ter 
razume zahteve ene in druge strani. 
Njegova naloga je tudi ta, da ekipo 
na dnevni ravni obvešča, v kateri fazi 
je projekt in kaj so naslednji koraki. 
Projektni manager mora dobro 
poznati tudi tehnologijo, sicer bo 
imel hude težave v komunikaciji, kar 
bo močno zmanjšalo možnosti za 
uspeh projekta.
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NASVET GORAZDA PLANINCA 

Bolj pomembno kot to, da poznate podjetje, s katerim sodelujete, je to, da poznate ljudi, ki bodo 
delali na projektu. Zahtevajte opise njihovih kompetenc in znanj. S tem se boste izognili temu, da 
kupite drago tehnologijo od dobrega partnerja, ki pa bo na projekt poslal ljudi s premalo znanja, da 
to tehnologijo učinkovito implementirajo.

PREDNOSTI IN SLABOSTI E-COMMERCE TEHNOLOGIJE

najem enostavne 
spletne trgovine 
v oblaku

• Hitro na voljo
• Ni potrebe po lastni infrastrukturi
• Brezhibno delovanje rešitve v oblaku
• Jasna cena

Prednosti Slabosti

• Platforma diktira fleksibilnost 
 oziroma možnost integracije in 
 omejuje prilagoditve
• Zapleten proces nadgradnje

najem platforme • Ogromne platforme, ki nudijo več kot 
 potrebujemo
• Infrastruktura je lahko lastna ali v oblaku
• Precej fleksibilnosti
• Jasna cena, tudi z razvojem in implementacijo

• Onemogočeno je spreminjanja 
 osnovnih funkcionalnosti
• Nadgradnje omogočene, a pod 
 določenimi pogoji

hibrid spletne 
trgovine in dxp 
(Digital Experience 
Platform)

LASTNE AGENCIJSKE REŠITVE 
Vse je v rokah agencije – infrastruktura, fleksibilnost, nadgradljivost in cena.

• Močan CMS sistem
• Vse vsebine na enem mestu
• Celotna nakupna pot uporabnika na enem 
 mestu
• Ni omejitev fleksibilnosti in nadgradljivosti
• Jasna cena

• Primernejša za zahtevne e-commerce 
 sisteme

odprtokodne
rešitve

• Velika fleksibilnost
• Ogromno funkcionalnosti
• Neomejena možnost prilagajanja

• Nejasna cena
• Daljši časovni okvir implementacije
• Ni podpore razvijalca sistema, ampak 
 zgolj implementatorja

najem 
infrastrukture s s
pletno trgovino

• Velika mera fleksibilnosti in nadgradljivosti
• Jasna cena

• Zaklenjeni v odnos, težko se je ločiti 
 od ponudnika



PRIMER PROCESA IZBIRE primerne tehnologije

1) Sestava multidisciplinarne interne in eksterne ekipe.

2) Zbiranje vseh internih zahtev vseh oddelkov na enem mestu.

3) Popis funkcionalnosti – vprašajte se, kako določena funkcionalnost rešuje problem na 
nakupni poti našega uporabnika in dobili boste odgovor ali jo res potrebujete.

4) Sestava vprašalnika za ponudnike – tudi tu se osredotočite na vprašanje, kako bo njihova 
platforma reševala izzive naših uporabnikov.

5) Priprava RFP (Request for Proposal), ki naj bo pripravljen kot marketinški brif in ga pošljemo 
različnim ponudnikom ter jih povabimo na predstavitev.

6) Ocenjevalna tabela oziroma določitev kriterijev, na podlagi katerih boste sprejeli odločitev.

7) Intervjuji s ponudniki.

8) Hitra ocena na podlagi izključevalnih kriterijev, pri čemer določite tiste, ki so ključni.

9) Ocena možnosti integracije.

10) Demo dostop do orodij v ožjem izboru.

11) Končna analiza in izbor.



Gorazd Planinc je vodilni IT informacijski arhitekt z več kot 25 let 
mednarodnih izkušenj na področju snovanja informacijskih poslovnih sistemov. 
Je ustanovitelj podjetja Vareo, katerega poslanstvo je okrepiti konkurenčno 
prednost podjetji z implementacijo tehnologij za podporo marketinškim in 
prodajnim procesom. V svoji karieri je sodeloval  številnimi uglednimi podjetji 
kot so Tom Tailor, BTC, Sportina Group, NLB, Erste Card, Mercator, Duke 
University, IEDC – Poslovna šola Bled,  Novomatic korporacija, če omenimo 
samo nekatere.  Kot arhitekt MarTech rešitev, Gorazd prevede poslovne 
potrebe podjetja v tehnološke zahteve na podlagi katerih zasnuje najbolj 
primerno IT arhitekturo glede na potrebe podjetja, obstoječa orodja in resurse. 
Gorazd je znanje programiranja s fokusom na .NET rešitvah kombiniral z znanji 
in delom na področju sistemskih rešitev (Microsoft Certified Professional - 
MCP in Microsoft Certified System Engineer - MCSE) ter nadgradil z MBA 
študijem na IEDC - Poslovni šoli Bled. Kar mu daje celovit pogled in 
razumevanje ITja v službi poslovnih potreb. Gorazd redno predava na Društvu 
za marketing Slovenije (DMS) in konferencah v Sloveniji ter tujini.

Lenart Ambrož je eden izmed najbolj uveljavljenih razvijalcev spletnih 
trgovin in zalednih integracij v regiji. Svojo kariero je začel na Siolu in 
Telekomu, kmalu pa ga je pritegnila hitro-rastoča panoga spletne trgovine. Kot 
vodja razvoja je ustvarjal mednarodno uspešno zgodbo pri legendarnih spletnih 
trgovcih Studio Moderna (preko 67 mio eur letnega prometa, 20 trgov), 
Sensilab (preko 30 mio eur letnega prometa, 12 trgov) ter BigBang (največji 
ponudnik elektronike za končne kupce v Sloveniji). Pri teh podjetjih se je 
naučil neprecenljivih lekcij kako morajo tehnološke platforme podpreti 
eksponentno rastoče povpraševanje. Podjetju Vareo se je pridružil kot CTO s 
ciljem, da še več podjetjem pomaga načrtovati in implementirati optimalne 
tehnološke rešitve, ki bodo podprle njihovo rast. Lenart je tudi certificiran 
ekspert za Magento, Progress Sitefinity, Ucommerce in SharpSpring.

https://www.vareo.si
https://www.vareo.si

