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Hvala nafta,  

bomo resno razmislili o Videu! 

Matjaž Črv, mcrv@nil.si 
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Kaj od tega vam NI pomembno … ?  

Rast 

Hitrejši cikli prodaje 
Razmerje delo/prost čas 

Ohranjevanje znanja 
Inovacija 

Lojalnost strank 

Timska produktivnost  

Dosegljivost ekspertov 

Kakovostni produkti 

Zelene rešitve 

Zadovoljstvo zaposlenih 

Time to market 

Hitrejši razvoj produktov 

Prednost pred drugimi 

Zadovoljstvo strank 

Poslovna fleksibilnost 

Stalno izobraževanje 
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Kaj pa zares upoštevamo pri iskanju 

poslovnih izboljšav? 

A. povečanje produktivnosti 

B. optimizacija človeškega dela 

C. zadovoljstvo zaposlenih in strank 

D. stroški opreme in storitev 

E. čas za pripravo novega produkta  

F. stroški virov 

G. zelene rešitve 

http://www.learnbonds.com/wp-content/uploads/Question-Mark.jpg
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Kaj pa zares upoštevamo pri iskanju 

poslovnih izboljšav? 

A. povečanje produktivnosti 

B. optimizacija človeškega dela 

C. zadovoljstvo zaposlenih in strank 

D. stroški opreme in storitev 

E. čas za pripravo novega produkta  

F. stroški virov 

G. zelene rešitve 
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Stroški so glavno gonilo za iskanje novih 

poslovnih rešitev 

+50% 

Cene goriv v Sloveniji v zadnji 5 letih 
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Številne možnosti uporabe Videa  

 sestanki 

 delo od doma 

 izvajanje šolanja  

 preverjanje znanja 

 coaching 

 bančni svetovalec 

 osebni zdravnik 

 oddaljen ekspert 
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Kako delajo poslovneži danes 

 37% časa preživijo na sestankih 

 celo do 60 sestankov na mesec 

 vseh sestankov se niti ne 
morejo udeležiti 

 73% jih trdi, da je stalna vožnja 
na sestanke stresna 

 sestanki dolgi 1-2 uri 

 skupaj s potjo porabijo 2-3 ure 
za sestanek 

  

 

 

 

http://www.mbaknol.com/business-communication/tips-to-organize-an-effective-meeting-in-a-business/attachment/diverse-group-of-colorful-business-people-seated-at-a-round-conf/
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Kaj hkrati pravijo 

 86% jih trdi, da bi jim video tehnologija zelo pomagala pri 
vsakodnevnem delu 

 da so videokonferenčni sestanki v povprečju za 25% krajši 

 

 

 



 
9 © 2012 NIL Varnostna oznaka: VAROVANO JAVNO 

Zmanjšanje števila  

službenih poti 

 Obiskovanje sestankov    
in konferenc je ritual,        
ki se mu ne želimo            
in znamo odreči 

 Veliko poslovnih 
pogovorov še             
vedno potrebno         
izvesti osebno 

 Rutinske in redne sestanke 
je moč nadomestiti 

 S preprostim izračunom 
zmanjšanja stroškov 
potovanj lahko hitro 
upravičimo uvedbo Videa  
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Kaj pomeni, če izvedemo… 
 

 

 10% sestankov preko videa 

 sestanek v 45 minutah  

 

 Prihranek:   

 2 uri na sestanek 

 12 ur na mesec 

 6,7% delovnega časa 

 

 240 EUR na mesec 

 2.880 EUR na leto 

 14.400 EUR v 5 letih 
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Kaj pomeni, če izvedemo… 
 

 

 

3 ure na 
teden, ki jih 

posveti 
svojim 

zaposlenim 
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Realen primer naše stranke 

 9 lokacij 

 uvedba pred 6 meseci 

 podatki za zadnje 3 mesece 

Vzpostaljenih 

povezav 
Skupen čas 

Uporaba na 

teden 

Trajanje 

posamezne 

povezave 

Video sistem 1 57 151:20:17 15 ur 15 minut 2 uri 39 minut 

Video sistem 2 109 147:53:21 14 ur 45 minut 1 ura 21 minut 

Video sistem 3 37 79:44:56 8 ur 2 uri 9 minut 

Video sistem 4 29 5:16:07 31 minut 11 minut 

Video sistem 5 14 5:09:57 30 minut 22 minut 

Video sistem 6 24 4:30:57 27 minut 11 minut 

Video sistem 7 14 3:31:42 21 minut 15 minut 

Video sistem 8 10 2:14:56 14 minut 13 minut 

Video sistem 9 2 1:23:08 8 minut 42 minut 
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Oddaljeno delo 

 Vedno več 
možnosti za delo 
od doma 

 Vedno več 
sodelovanja z 
zunanjimi partnerji 

 Krajši, a točno 
usmerjeni sestanki 

 Fleksibilno delo, 
prilagojeno 
posamezniku 
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Ali lahko sami izbiramo dobre službe? 

 Da, če živimo v Ljubljani 

 Da, če smo se pripravljeni 
voziti na delo dovolj daleč 

 

 Težko,  če živimo stran od 
večjega mesta 

 Težko, če nismo seznanjeni 
z novimi tehnologijami 

 

 Kaj pa privatno življenje? 
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Ali lahko zaposlovalci izbirajo? 

1. Da, če nudijo primerno 
plačo 

2. Da, če nudijo stimulativno 
okolje 

3. Da, če delavcu omogočajo 
fleksibilno delo  
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Ali lahko zaposlovalci izbirajo? 

1. Da, če nudijo primerno 
plačo 

2. Da, če nudijo stimulativno 
okolje 

3. Da, če delavcu omogočajo 
fleksibilno delo  
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Ali lahko zaposlovalci izbirajo? 

 

 

Zaposleni 
pripravljeni 
delati doma 
celo dlje za 
isto plačilo!  
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Primer NIL 

 Povprečna razdalja v službo in domov 28 km 

 Povprečen čas vožnje     35 minut 

 Zaposlenih       84 ljudi 

 

 1 x na teden delo doma 

 

 

 

 

 20% manj prometa v Ljubljani 

 

PRIHRANEK na teden na mesec na leto 

poti 2350 km 10.180 km 122.200 km 

časa 49 ur (2 dni) 212 ur (9 dni) 2548 ur (106 dni) 

potnih stroškov 300 EUR 1.300 EUR 15.600 EUR 
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Šolanje na daljavo 

 Technology-Led-Training (TLT) 

 V uporabi med Ljubljano in Johannesburgom, Južna Afrika 

 Boljša izkoriščenost inštruktorjev 

 Izvedba tečajev, ki jih sicer ne bi mogli izpeljati 
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Izkušnje s šolanj TLT 

 Časovni prihranek predavatelja in tečajnikov 

 Denarni prihranek od 1000 EUR (Evropa) do 2000 EUR 
(ostale lokacije) za enotedenski tečaj 

 Izvedli tečaje, ki bi jih morali sicer odpovedati, oziroma izvesti 
na dveh lokacijah 

 Vzdušje praktično identično tečaju v učilnici 

 Povprečna ocena 4.9 (na lestvici do 5) 
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Realizacija in plani 

Trenutno: 

 1 tečaj na mesec 

 

Do poletja: 

 nova lokacija v Istanbulu, Turčija    

 2 tečaja na mesec 

 

Do konca leta:  

 Še drugi regijski centri in   
posamezniki 

 3-4 tečaje na mesec 
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“V vsak TLT tečaj združimo po najmanj 2 (včasih tudi 3) skupine 

tečajnikov, ki bi sicer ostali brez tečaja, ker je vsaka od skupin 

premajhna, da bi se samo za njih izplačalo izvesti tečaj.  

Upam si trditi, da smo že v tej začetni fazi, ko imamo šele dva 

dedicirana video centra, s pomočjo takih predavanj pokrili vsaj 

dodatnih 30% tečajnikov, ki jih brez TLT predavanj ne bi mogli 

sprejeti na tečaj.  

S povečanjem števila centrov pa računamo, da se bo število 

tečajnikov povečalo vsaj za 50% napram prejšnjim letom. Kar je 

tudi naš končni cilj.” 

 

Davor Šišić, Vodja šolanja in svetovanja, NIL 

Odlični poslovni rezultati TLT 
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Video je zanimiv, ker… 

 je kar 80% človeške 
komunikacije vizualne 

 opazujemo in nas 
opazujejo, zato ostanemo 
dlje časa osredotočeni 

 podrobno sledimo 
razpoloženju sogovornika 

 celo poudari lastnosti 
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Video prinaša močno interakcijo 

 
In

te
ra

k
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v
n

o
s
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 E-sporočila 

Kdaj 

• Pisna sporočila več 
osebam 

• Potrebna pisna zgodovina 

Vrednost 

• Široko razširjena, 
komunikacija,  vendar 
propočasna za 
interaktivno delo 

         
 
 
 
 

 

 Govor 

Kdaj 

• Standarden način 
komuniciranja 

Vrednost 

• Dobra dosegljivost 
sogovornika, a brez 
delitve podatkov  

         
 
 
 
 

 

  Produktivnost 

 

Kdaj 

• Napredni sestanki 

• Več sogovornikov hkrati 

• Delitev podatkov 

Vrednost 

• Močnejša interakciija s sogovornikom  

 
 

Video 

 

 Delitev vsebin 

Kdaj 

• Predstavitve več osebam 

• Posnetek predstavitve 

Vrednost 

• Za krajše predstavitve 

• Slabša interaktivnost 

         
 
 
 
 

 

 Takojšnje sporočanje  

(IM) 

Kdaj 

• Hitra, kratka sporočila 

Vrednost 

• Takojšnja informacija, a 
brez delitve podatkov 
med več ljudmi  in brez 
zgodovine 

         
 
 
 
 

 



 
27 © 2012 NIL Varnostna oznaka: VAROVANO JAVNO 

Napovedi 

By 2015, over 200 million workers  
globally will run corporate-supplied 

videoconferencing from their desktops. 
 

Vir: Gartner, 2010 
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Kaj zagotavlja Videu pravo uporabnost? 

 HD-tehnologija 

 uporaba na namiznih in 
mobilnih napravah 

 potreba po stalnem 
sodelovanju 

 zagotovljena povezljivosti 
kjerkoli 

 enostavnost 
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NIL Telepresence kot upravljana storitev 

Cena 

 Video odjemalci 

Internet  

 

 

 

Centralna infrastruktura 

+ 

Gostovanje storitve 

 

http://www.nil.si/
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Cena 

Enostavnost 
uporabe 

Upravljanje 
izvaja NIL 

Poslovne prednosti NIL Telepresence 
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Povzemimo prednosti Videa 

 Zmanjšuje stroške poslovanja 

 Prihrani čas 

 Povečuje produktivnost med 
oddaljenimi skupinami 

 Omogoča socializacijo 

 Izboljšuje proces 
zaposlovanja in ohranjanja 
vrhunskih kadrov 

 Omogoča povečano skrb za 
okolje in posameznika  

 Omogoča ohranjanje 
konkurenčnih prednosti 
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Za konec 

 

 Prava vrednost podjetij 
je v zaposlenih 

 Dajte jim možnost, da 
komunicirajo na različne 
načine in s tem povečajo 
svojo produktivnost 

 To je največji prihranek, 
ki ga lahko dosežete 


