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NASLOV 

Analiza in predlog izboljšav spletne strani izbranega podjetja 

IZVLEČEK 

V današnjem času je zelo pomembno, da imajo različne ustanove oziroma podjetja 

svojo lastno spletno stran. Razvadili smo se, da moramo večino podatkov o podjetju 

pridobiti na spletu, saj drugače to sploh ne obstaja. Zato je ključen podatek, ali ima 

podjetje lastno spletno stran, na kateri se predstavlja. Od tega je morda odvisna tudi 

njegova prihodnost. Stran mora vsebovati podatke, ki jih obiskovalci iščejo oziroma 

potrebujejo, med drugim pa mora biti tudi všečna, zanimiva in predvsem zelo 

odzivna.  

Z diplomskim delom ţelimo izbranemu podjetju pomagati pri analizi in morebitni 

izboljšavi spletne strani. Podjetje, ki smo ga izbrali, je Datapan d.o.o. Preko 

anketnega vprašalnika smo spletno stran podjetja primerjali z dvema drugima, ki  sta 

preko nekaterih vidikov povezani z gozdarstvom. Anketni vprašalnik je v osnovi 

sestavljen iz vprašanj, na podlagi katerih smo prišli do odgovorov glede izboljšav in 

optimizacije spletne strani.  

Prišli smo do zaključkov, da je potrebno na spletni strani podjetja Datapan še 

dodatno upoštevati kriterije, ki pripomorejo k izboljšanju spletne strani, povečajo 

prepoznavnost podjetja in uporabnike pritegnejo k ponovnemu obisku. 
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TITLE 

A target company's website pages: an analysis and suggestions for 

their improvement 

ABSTRACT 

Nowadays, it is very important that institutions and companies have their own 

website. We are spoiled with the idea that we need to obtain the majority of 

information on the web, otherwise the company does not exist. It is therefore crucial 

that the company has its own website on which it is represented. From this it may 

also depend its future. It must contain information that visitors are looking for or 

need, and among other things it needs to be likable, interesting and very responsive. 

With this thesis, we wanted to assist the selected company to analyze and recognize 

possible improvements of the website. The company that we have chosen is called 

Datapan. We compared the company’s website with two others completely different 

websites, which are somehow connected with the same industry. The questionnaire is 

basically composed of issues on the basis of which we came up with answers for the 

improvement and optimization of the company’s website. 

We came to the conclusion that it is necessary for the Datapan’s website to further 

refine the criteria that help to improve the site, increase the company visibility and 

attract users to re-visit. 
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web, website, visit, comparison, analysis 
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1 UVOD 

Teţko bi si pred desetletji predstavljali, da bomo lahko vse podatke dobili na enem 

mestu – spletni strani. Obstaja pa velika verjetnost, da spletne strani ne bomo 

pregledali ali ponovno obiskali, če nas ne bo pritegnila ali pa bodo vsebine 

nezanimive. 

Veliko podjetij se v današnjem času ne zaveda pomembnosti dobre spletne strani. Ne 

zavedajo se, da jim morda prav obisk spletne strani prinaša ugled in boljši poslovni 

rezultat. Včasih je bila z vidika konkurence ţe sama prisotnost na internetu zelo 

pomembna, danes pa obiskovalci spletnih strani zahtevajo še več. Spletne strani 

morajo biti do uporabnikov prijazne, pregledne, zanimive, vsebina mora biti 

razumljiva in navigacijsko enostavna. Skratka, spletna stran mora obiskovalcu 

ponuditi navdih, da se bo z veseljem vračal in brskal po njej. 

Diplomsko delo sestavljajo trije deli. V prvem delu smo razčlenili pomen spleta in 

spletne strani; kako je splet zgrajen, kako deluje, kaj je spletna stran ter kateri so 

njeni elementi uspešnosti. V naslednjem delu je predstavljeno podjetje Datapan. V 

zadnjem, tretjem delu, smo analizirali anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo 

ugotovili dobre in slabe lastnosti spletne strani podjetja. Pri tem smo si za primerjavo 

pomagali še z dvema drugima spletnima stranema, ki si med seboj nista  

konkurenčni, sta pa na nek način povezani preko gozdarstva, saj podjetje Datapan 

uporablja programsko opremo podjetja Apple, podjetje Fendt pa izdeluje tudi 

traktorje za uporabo v gozdovih. 

S pomočjo analize smo predlagali moţne izboljšave spletne strani podjetja, kako 

narediti stran še boljšo, kakovostnejšo ter vzbuditi ţeljo po ponovnem ogledu.  
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2 SPLET 

2.1 Zgodovina spleta 

Potreba po vzpostavitvi omreţja, ki bi po celotni drţavi povezovalo računalnike, se 

je pojavila leta 1969 v ameriški vojski. Naročilo in financiranje razvoja je bilo delo 

ameriške agencije ARPA
1
. Tako se je tudi prvo omreţje imenovalo ARPAnet. 

Njegovi takratni uporabniki so bili predstavniki vojske in vladnih ustanov ter 

raziskovalci na ameriških univerzah. Povprečnim ljudem je bil splet v sedemdesetih 

letih nedostopen in omejen. Poleg tega so bila omreţja občutljiva in nezanesljiva 

(Silva, 2006). 

Med leti 1969 in 1983 je prišlo do (Silva, 2006): 

 povezave štirih računalnikov, omenjeno povezavo je omogočil IMP
2
, kmalu 

pa so lahko povezali triindvajset računalnikov, 

 prvega programa, ki je omogočal elektronsko pošto, 

 prve uporabe besede internet, 

 nastajanja novih omreţij, vedno hitrejše so bile tudi povezave med streţniki  

in tako je bil tudi splet vedno bolj dostopen, 

 spremembe jedra omreţnih protokolov iz NCP
3
 v TCP/IP

4
.  

Začetki spleta oziroma svetovnega splet segajo v leto 1989. V Evropskem centru za 

jedrske raziskave CERN
5
 sta britanski informatik Tim Berners-Lee in njegov asistent 

Robert Cailliau razvila sistem ENQUIRE
6
, ki naj bi poenostavil dostop do knjiţnega 

gradiva, porazdeljenega po različnih streţnikih v omenjenem raziskovalnem centru 

(Silva, 2006). 

                                                 

1
  Advanced Research Projects Agency – Agencija za napredne obrambne projekte ZDA 

2
  Interface Message Processor – vmesni sporočilni procesor 

3
  Network Control Program – omreţni kontrolni program 

4
  Tansmission Control Protocol/Internet Protocol – protokol za nadzor prenosa/internetni protokol 

5
  Centre Europeéne pour la Recherce Nucléaire – Evropska organizacija za jedrske raziskave 

6
 ENQUIRE – Enquire Within Upon Everything – knjiga, ki se je informatik Tim Berners-Lee 

spominja iz otroštva. 
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Sistem se je zelo razlikoval od spleta, ki ga poznamo danes, vendar pa je vseeno 

vseboval podatke, ki so olajšali iskanje. Izboljšan predlog je britanski informatik 

predstavil 12. novembra 1990, dan kasneje pa je spisal prvo spletno stran. V 

naslednjih mesecih je izdelal vsa potrebna orodja za delujoč splet, prvi spletni 

brskalnik in spletni streţnik (na sliki 1). Tako je 25. decembra 1990 med odjemalcem 

in streţnikom preko interneta vzpostavil povezavo. Po tem ga tudi poznamo kot 

izumitelja svetovnega spleta. Istega leta je bil ARPAnet pretvorjen v internet, kar je 

pomenilo nekakšen prehod iz drţavnega v podjetniško upravljanje (Silva, 2006). 

 

Slika 1: Opis potrebnih orodij za delujoč splet (Tim Berners-Lee, 2013) 

 

2.2 Pomen spleta 

Splet »zdruţuje besedilo, grafike, večpredstavnost in povezave med datotekami, s 

katerimi gradi ogromno pajčevino lahko dostopnih informacij« (Smith in Bebak, 

2000).  

V medmreţju delujoč, porazdeljen hipertekstni (nadbesedilni) sistem, to je splet ali z 

angleško kratico WWW
7
 (Silva, 2006). Velja za najbolj priljubljeno in najhitreje 

rastočo internetno storitev. Zelo preprost je za uporabo, na njem najdemo ogromno 

zanimivih zadev, od novic do elektronske pošte, športnih rezultatov, iskanja različnih 

                                                 

7
  World Wide Web – svetovni splet 
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artiklov in njihovega nakupa itn. Objavljanje podatkov in dokumentov je zelo 

preprosto in enostavno. Datoteka z besedilom je temelj za vsak spletni dokument, 

spletno stran. Osnova za splet je besedilo, zaradi katerega lahko spletne strani 

oblikujemo po lastnih ţeljah in potrebah. Lahko jih izdelujemo, oblikujemo, 

urejamo, dodajamo grafične in večpredstavnostne datoteke. Splet omogoča 

povezovanje na različne spletne strani.  

Na spletu so podatki lahko prikazani v različnih oblikah. Njegovi uporabniki si lahko 

ogledajo slike, animacije, preberejo besedila, poslušajo različne zvoke. Pozabiti pa 

ne smemo, da splet univerzam, podjetjem, šolam, posameznikom itn. ponuja 

priloţnost oziroma mesto, kjer lahko omenjene ustanove prodajajo svoje izdelke in 

storitve. 

Nekatere informacije na spletu so tudi plačljive oziroma do njih lahko pridemo z 

različnimi naročninami. Vseeno pa prevladujejo strani, ki so brezplačne in ima do 

njih dostop vsak, ki ima povezavo do interneta. Vedno več ljudi, pa tudi različnih 

inštitucij, uporablja druţabna omreţja, saj na njih spoznavajo ljudi, prijatelje ali pa 

preprosto objavljajo propagandni material kot so oglasi, reklame.  

Povezovanje je najzanimivejša lastnost spleta. S klikom na izbrano spletno stran 

lahko pridemo do zanimivih slikovnih in zvočnih datotek, ki jih lahko tudi 

predvajamo, ali pa pot nadaljujemo na drugem spletnem mestu. 

2.3 Delovanje spleta 

Splet je najbolj priljubljena in najhitreje rastoča internetna storitev (Smith in Bebak, 

2000). Je ena izmed storitev, ki jih omogoča internet. Da pa do teh storitev lahko 

dostopamo, potrebujemo računalniško omreţje, tako imenovan internet. 

Predstavljamo si ga kot povezavo med različnimi omreţji, računalniki in drugimi 

napravami po vsem svetu. V enem stavku povedano je internet globalno omreţje 

omreţij. Pojav in delovanje interneta sta opisana v podpoglavju 2.1. 

V svetu je veliko različnih virov, ki jih najdemo v raznolikih oziroma različnih 

storitvah, kot so:  

- spletna stran, 



5 

- elektronska pošta (npr. Gmail), 

- FTP
8
, 

- radijske postaje (Live Player), 

- pošiljanje in gledanje video posnetkov (npr. Youtube), 

- video konference in telefonski pogovori (npr. Skype) itn.  

Do naštetih storitev nas pripeljejo naslovi URL
9
. Sestavljeni so iz treh zaporednih 

delov, ki so našteti in prikazani na sliki 2. 

 

Slika 2: Trije pomembni deli naslova URL (Smith in Bebak, 2000) 

Če na primer ţelimo, da nas naslov URL pripelje do ţelene mape na streţniku, 

moramo vpisati naslednji naslov: http://www.streznik.si/mapa1. 

Na prvi pogled deluje vse zelo enostavno in hitro. No, saj na nek način tudi je, ko 

spoznamo celotno delovanje. V določeni vrsti računalnika je shranjena spletna stran, 

to vrsto imenujemo spletni streţnik. Povezan je z internetom in v določenem jeziku 

komunikacije oziroma protokolu, ki ga imenujemo HTTP
10

, odgovarja na zahteve, ki 

so nanj naslovljene (Smith in Bebak, 2000). 

Pri uporabi spleta v vlogi spletnega odjemalca nastopa računalnik. Spletni odjemalec 

je stroj, ki prejema informacije s spleta. Zamislimo si, da si ţelimo ogledati ţeleno 

spletno stran.  Prek interneta računalnik sproţi zahtevo po ţeleni spletni datoteki, ki 

je določena s spletnim naslovom oziroma URL-jem. S tem se poveţe z 

računalnikom, ki to datoteko hrani. Vedno, ko dostopamo do spletne datoteke, se za 

tem skriva proces, ki ga imenujemo povezava. Splet ţeleno oziroma zahtevano 

                                                 

8
  File Transfer Protocol – protokol, ki omogoča prenos datotek med računalniki 

9
  Uniform Resource Locator – naslov spletnih strani v svetovnem spletu 

10
  Hyper Text Transfer Protocol – protokol, za prenos informacij na spletu 

 

http://www.streznik.si/mapa1
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datoteko poišče in jo v računalnik prenese prek interneta. Da se prenesena datoteka 

prikaţe na zaslonu, poskrbi spletni brskalnik, ki ga uporabljamo za brskanje po 

spletu. Na sliki 3 je prikazan potek zahteve in odziva, ki se ponovi vedno, ko 

brskamo po spletu. 

 

Slika 3: Potek prenosa datoteke (Kaj je spletni PIS?, 2013) 

Sam splet je še dokaj nov pojem. Tako nov, da ga ljudje še vedno ne znajo do 

potankosti definirati. Če pa ţelimo biti del njega, na njem ustvarjati spletne strani in 

mesta, moramo poznati nekatere osnovne izraze, ki se nanj nanašajo. Za izraze, ki jih 

bomo spoznali, ni nekega splošnega dogovora o terminologiji, vendar sprejemamo 

sledeče definicije (Smith in Bebak, 2000):  

Spletna stran je besedilni dokument, zapisan v jeziku HTML
11

, ki omogoča tudi 

nadbesedilne povezave in vključevanje grafike. V spletnem brskalniku lahko med 

različnimi gumbi izbiramo tudi med »naprej« in »nazaj«, ki nas v določenem 

vrstnem redu premikata med spletnimi stranmi, ki so ţe bile obiskane. 

Domača stran je spletna stran, ki ima nekakšno vhodno vlogo v mesto na spletu. To 

je stran, ki jo ljudje v večini najprej obiščejo. Za spletno mesto je to vstopna točka. 

Vsebovati mora potrebne povezave z ostalimi spletnimi stranmi. Naslov URL naše 

spletne strani mora biti čim bolj znan širšemu občinstvu, če pa ţelimo, da je domača 

stran še uspešnejša, moramo avtorje ostalih spletnih strani prepričati, da svoje spletne 

strani poveţejo z našo domačo stranjo. 

Spletno mesto ali spletišče je sestavljeno iz domače strani in drugih dodatnih strani, 

ki pa so lahko tudi neobvezne in do katerih pridemo preko domače strani.  

                                                                                                                                           

 
11

 * Hyper Text Markup Language – jezik za opisovanje hiprbesedil 
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Najpogosteje gre za zbirko spletnih strani na istem streţniku. Spletna mesta se 

razlikujejo po tem, da imajo nekatera samo domačo stran, nekatera druga pa lahko 

veliko strani ali mogoče tudi več domačih strani. 

Razlika med spletno stranjo in spletnim mestom je ta, da spletno mesto (spletišče) 

tipično obsega več spletnih strani.  

Brskalniki nas lahko navidezno odpeljejo na drug konec sveta, to lastnost pa jim 

omogoča internet. Poznamo različne brskalnike Microsoft Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox in druge. Omenjene programe uporabljamo za 

pregledovanje dokumentov, ki jih dobimo  na spletu.  

Iskalnik ali spletni iskalnik je spletna storitev, ki pripomore k iskanju najrazličnejših 

informacij. Te pa so lahko sestavljene iz spletne strani, slik ali drugih podatkovnih 

oblik. Splet postaja sčasoma zelo zaseden in poln različnih dokumentov, to pa 

pomeni oteţeno iskanje ţelenega dokumenta, kar predstavlja teţavo. Poznamo 

različne iskalnike, kot so Google, Yahoo!, Najdi.si, Bing itn. 

Prenosljiva slika je grafika, ki jo prenesemo v računalnik in s klikom na povezavo 

prikaţemo. Na neki spletni strani je prikazana fotografija, pod njo pa ima uporabnik 

moţnost prenosa na računalnik.  

GIF
12

, JPEG
13

 in PNG
14

so grafične datoteke, ki jih najdemo na spletu. Datoteke  GIF 

so običajnejše in jih je veliko laţje pripraviti, datoteke JPEG pa so bolj stisnjene, to 

pa pomeni, da lahko veliko sliko shranimo v manjšo datoteko. PNG je načrtovan z 

namenom, da izboljša pomanjkljivosti starejšega formata GIF. 

2.4 Spletna stran in spletišče 

»Kot uporabnik spleta ste del občinstva nenehno odvijajoče se drame. Ko v spletu 

postavite lastno spletno stran, postanete eden od igralcev« (Smith in Bebak, 2000). 

Preden začnemo postavljati spletno stran pa moramo spoznati, kako ta sploh deluje.  

                                                 

12
 *Graphics Interchange Format – rastrski slikovni format 

13
 * Join Photographic Experts Group – rastrski slikovni format 

14
 * Portable Network Graphic – prenosljiva spletna grafika 
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Vsaka spletna stran ima enoličen spletni naslov (URI
15

), ki se uporablja za 

povezovanje in naslavljanje strani v spletu. Navidezni prostor v svetovnem omreţju 

sestavlja na milijone računalnikov. Spletni kraj pa je sestavljen iz povezanih spletnih 

strani. Na zaslonu svojega brskalnika vidimo spletno stran kot različne grafike, 

ikone, dokumente, listine, video in zvočne datoteke. Spletne strani so sestavljene iz 

različnih datotek (besedilnih, slikovnih in večpredstavnostnih).  

Za prenos in doseg spletne strani sta potrebna osnovni protokol HTTP in označevalni 

jezik HTML, ki določa način, kako bo določen dokument prikazan na zaslonu 

računalnika.  

2.4.1 Spletni jezik 

HTML je označevalni jezik, s katerim so določene oblike oznak in njihov pomen. 

Oznake so posebni besedilni nizi, v katerih so shranjeni besedilni dokumenti, ki 

vsebujejo oblikovne informacije in povezave z drugimi datotekami. Označevalni 

jezik ni nič drugega kot način vstavljanja informacij o povezavah in oblikovanju v 

dokument (Smith in Bebak, 2000). 

Če povzamemo, HTML je poseben način podajanja informacij o danem dokumentu. 

V spodnjem primeru je zapisan stavek opremljen z jezikom HTML in prikaz stavka 

na zaslonu.  

Ločimo dvoje različnih oznak: 

 oblikovne oznake, ki določajo, kako brskalnik prikaže besedilo 

Primer: Oznake večinoma nastopajo v paru, prva začne s spremembo, druga pa z njo 

konča. V naslednjem primeru prva oznaka <B˃ pomeni začetek prikazovanja 

krepkega zapisa, druga oznaka </B˃ pa konča krepki izpis (Smith in Bebak, 2000). 

Stavek zapisan v jeziku HTML: 

Poskusi izvedeti <B˃več</B˃. 
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Prikaz stavka na zaslonu: 

Poskusi izvedeti več. 

 povezovalne oznake, ki določajo, katera zunanja informacija bo vključena v 

dokument 

Primer: V naslednjem primeru sta povezovalni oznaki <A> in </A>, ki zahtevata 

prikaz besedila Spletna stran v obliki sidra (podčrtano besedilo), ki predstavlja 

začetek neke povezave. Besedilo HREF je okrajšava za nadbesedilni sklic (Hypertext 

Reference). Ko uporabnik klikne sidro, brskalnik poišče naslov URL, ki ga določa 

nadbesedilni sklic. URL se skriva za enačajem in je v našem primeru naslov spletne 

strani Spletna stran (Smith in Bebak, 2000).  

Stavek s povezovalnimi oznakami HTML: 

Več si preberite na strani <A HREF=˝http://www.spletno-mesto.si˝>Spletna 

stran</A>. 

Prikaz stavka na zaslonu: 

Več si preberite na Spletna stran. 

2.4.2 Spletni brskalniki 

Spletno stran oziroma datoteko zapisano v danem jeziku lahko vidimo oziroma jo  

prikaţemo s programom, s tako imenovanim spletnim brskalnikom, ki pa uporablja 

tudi druga imena kot so brskalnik, pregledovalnik, prikazovalnik itd. 

Spletni brskalnik je računalniški program, ki omogoča brskanje po spletu in 

prikazovanje večpredstavnostnih vsebin in HTML dokumentov (Splošno o 

brskalnikih, 2013). Omogoča nam dostop do svetovnega spleta. Do različnih 

informacij na spletu lahko pridemo s pomočjo grafičnega vmesnika, ki je nekakšen 

vmesnik med uporabnikom in računalnikom (programsko opremo). Prikazuje 

elemente kot so okna, ikone in drugi pripomočki.  

Deluje tako, da brskalnik kodo HTML prepozna (prebere) in jo prikaţe kot grafični 

dokument, ki lahko vsebuje video, zvok, slike in hipertekstno povezavo do ostalih 
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dokumentov. Njegova naloga je, da poišče in sprejema ukaze in podatke, jih obdela 

in rezultate prikaţe na zaslonu računalnika.  

Prvi spletni brskalnik z grafičnim vmesnikom WorldWideWeb, ki je deloval na 

računalniku Next, je napisal Tim Berners-Lee, kasneje ga je preimenoval v Nexus 

(Splošno o brskalnikih, 2013). Uporabljali so ga v laboratoriju CERN.  

Za ostala okolja pa je leta 1993 nastal prvi spletni brskalnik Mosaic, ki je deloval 

tudi na ostalih računalnikih. Razvila sta ga Marc Andreesen in Eric Bina pri NCSA
16

, 

za pomen ogleda spletnih mest z navidezno resničnostjo (Splošno o brskalnikih, 

2013). Deloval je na sistemu X Windows. Takratna prednost pred drugimi brskalniki 

je bila enostavnost za uporabo in dobra podpora uporabnikom. Zaradi teh lastnosti je 

igral v tistem času ključno vlogo pri razširjanju svetovnega spleta.  

Marc Andreeson je nato ustanovil podjetje ter razvil spletni brskalnik Netscape 

Navigator, ki ga je leta 1995 uporabljalo skoraj 90 % uporabnikov (Splošno o 

brskalnikih, 2013). Ta številka je pripomogla k razvoju brskalnika internet Explorer 

v podjetju Microsoft, ki ga je uporabnikom ponudilo brezplačno. Od takrat naprej 

lahko spremljamo številne bitke med brskalniki. Najbolj razširjeni med njimi so 

Mozilla Firefox (na sliki 6), Google Chrome, Opera, Safari in Lynx. 

 

Slika 4: Prikaz spletnega brskalnika Mozilla Firefox (Mozilla Firefox, 2013) 
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2.5 Spletna mesta 

Kot ţe velikokrat omenjeno splet omogoča različne načine komuniciranja, ki se med 

seboj razlikujejo po uspešnosti. Katerega uporabljajo, pa je odvisno od razpoloţljivih 

sredstev vsakega posameznika oziroma podjetja. Velikokrat se zgodi, da več sredstev 

kot je, večja je moţnost za realizacijo boljše spletne strani. Zaradi obstoja različnih 

spletnih mest ne smemo spregledati dejstva, da kar se naučimo pri ogledu ali izdelavi 

ene vrste spletne strani, še ne pomeni, da lahko uporabimo pri drugi vrsti.  

Spletne strani delimo na štiri glavne vrste: osebne, tematske, poslovne in razvedrilne.  

Spodaj so na kratko tudi predstavljene (Smith in Bebak, 2000): 

 Osebna mesta: cilji so lahko na tem mestu oziroma strani zelo različni. 

Največkrat sluţijo deljenju informacij z bliţnjimi, sodelavci, prijatelji. 

Omenjena mesta so lahko čudovita, če je zanimanje za določen način 

ţivljenja in razmišljanja ter za spoznavanje ljudi, ki imajo vam podobne ţelje 

ali izkušnje.  

 Tematska mesta: ţe samo ime mesta nam pove, da je stran vir informacij, ki 

so vezane na določeno temo. Tukaj gre lahko za nekaj, kar zanima določeno 

skupino ljudi. Tematska stran je lahko posvečena čemurkoli, domišljiji, 

pravičnosti, obsedenosti itn. Splet je torej nekakšen nenadzorovan zaloţnik, 

ki prikaţe vse, kar mu pride pod roke. Lahko bo vse skupaj vrhunsko 

opravljeno, lahko pa bo popolnoma brez vrednosti. 

 Poslovna mesta ali, kot jim pravijo drugače, komercialna mesta: njim je 

namenjeno največ časa in denarja. Pomembno je, kako se podjetje predstavlja 

na spletu, nič ne sme biti prepuščeno naključju. Obstajajo raznoliki slogi za 

oblikovanje spletnih mest, saj so tudi njihovi cilji različni. Na prvem mestu 

morata biti ime in namen poslovnega mesta popolnoma jasna. Tukaj morajo 

biti prikazani vsi podatki o tem, kako priti v stik s podjetjem in kakšne vire 

podjetje ponuja. 

 Razvedrilna mesta: v današnjem času ljudje vedno pogosteje posegajo po 

zabavi na spletu. Število mest s ponujeno zabavo vedno bolj narašča. Vedno 

več je mest s šaljivo vsebino ter vsebinskih iger, ki jih ponujajo priključene 

storitve (na primer Facebook). 
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Priporočljivo je, da se najprej določi vrsto spletne strani, ki se jo bo izdelalo. Za 

izgled so lahko ostale strani, ki jih najdemo na spletu, tako dobre kot slabe. Lahko se 

zgodi, da so najdeni izgledi prej zavajajoči kot uporabni. Pomembno je, da se pridobi 

različne poglede na spletno stran ter upošteva tiste, za katere se zdi, da bodo spletno 

stran naredili najboljšo. 

2.6 Zaščita spletnih strani 

Še nedolgo tega se je pošiljalo sporočila po navadni pošti, z znamko; podatke in 

dokumente smo morali shraniti na disketo ali CD in vse to spet poslati po pošti. 

Danes se obojega skorajda več ne uporablja. Zato imamo tukaj elektronsko pošto in 

različne programe (Dropbox, Wetransfer ipd.), ki nam olajšajo delo pri pošiljanju 

ţelenih dokumentov (slike, glasba, film itd.). Pri deljenju teh podatkov se lahko 

zgodi, da se med njimi z našega računalnika pošljejo podatki, za katere si niti 

najmanj ne ţelimo, da bi prišli v javnost. 

Velikokrat lahko slišimo o vdorih in zlorabah gesel različnih aplikacij. Danes se pred 

tem zelo teţko zavarujemo oziroma se sploh ne uspemo. Zaščitimo se lahko s 

poţarnimi zidovi in s šifriranjem ali prikrivanjem občutljivejših podatkov. Vse to 

poteka v okviru posameznih organizacij ali druţb, ki  so skrite pred očmi javnosti.  

Ob omembi poţarnega zidu (ang. Firewall) dobimo predstavo o neprebojni oviri, ki 

ščiti del nekega zemljišča ali pa stavbe. V informatiki in računalništvu pomeni 

omenjeni pojem nabor programske in strojne opreme, ki medsebojno sodelujeta pri 

preprečevanju vdora v zasebno omreţje (vključenega v internet) nepooblaščenim 

osebam. Lahko rečemo, da je to najpogostejša zaščita pred nezaţelenimi zunanjimi 

vdori. Preverja podatke z interneta ali omreţja ter jim dovoli vstop v računalnik ali 

jih blokira, vse je odvisno od vrste in nastavitve poţarnega zidu. 

Predstavljamo si ga lahko kot neko vmesno polje med notranjo mreţo in internetom, 

kjer med njima nadzira tip in količino prometa. Poţarni zid ali filter blokira prenos 

vseh tistih podatkov, ki so za nas nepomembni in nepotrebni. Onemogoča pa tudi 

povezovanje programom navzven.  

Eden izmed omenjenih nezaţelenih programov je trojanski konj. Na naš računalnik 

se pritihotapi v krinki uporabnega programa. Ta se v nekem trenutku poveţe na 
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izbrani računalnik, ki je pod nadzorom nepridiprava, ter mu pošilja zaupne podatke, 

lahko pa se zgodi, da prevzame nadzor nad računalnikom.   

Poţarni zidovi torej ščitijo podatke na zasebnih spletih in druge informacije, ki so v 

omreţjih različnih druţb shranjene, pred nepridipravom. Zlonamerni programski 

opremi (tako imenovani črvi) ali hekerjem (oseba, ki stika po tujih računalnikih, 

zlonamerno ali dobronamerno) preprečuje dostop do računalnika prek interneta ali 

omreţja. Zid pa preprečuje računalniku, da bi v svet pošiljal zlonamerne podatke. 

Svojo nalogo (varovanje) upravljajo dokaj učinkovito. Na sliki 7 je prikazano 

delovanje poţarnega zidu. 

 

Slika 5: Delovanje poţarnega zidu (Kaj je poţarni zid?, 2013) 

2.7 Določanje kakovosti spletne strani 

Spletno stran lahko izdela vsakdo, ki ima le nekaj minut časa in računalniškega 

znanja in prebere kakšno knjigo o izdelovanju spletnih strani ali pa se o tem 

pozanima pri prijatelju. Ne zna pa vsak izdelati strani, ki bo uspešna in ki jo bodo 

ljudje z veseljem pregledovali. To je povsem nekaj drugega. Pri pregledovanju 

literature smo zasledili veliko različnih postopkov za ocenjevanje spletnih strani. 

Izbrali pa smo med dvema: objektivno ocenjevanje kakovosti in nenapisana pravila 

oziroma dogovori. 
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2.7.1 Objektivno ocenjevanje 

Pri ocenjevanju spletnih strani se največkrat in najpogosteje uporabljajo naslednji 

kriteriji (Dobre spletne strani, 2013): 

 Uporabnost: določa se jo z dostopnostjo, s stopnjo kakovosti prikaza spletne 

strani z različnimi spletnimi brskalniki, z večjezičnimi prevodi – prilagojenostjo 

za različne jezike ter prilagojenostjo različnim kulturam. Pomembna sta tudi 

hitrost in količina celotnega pretoka podatkov med uporabnikom in strežnikom, 

ki vključujeta velikost strani in zgodbo na njej, pomemben pa je tudi povprečen 

čas nalaganja strani. Pravilnost zajema ukazov v jeziku HTML, zdruţljivost z 

drugimi tehnologijami in ključne besede, vse to spada pod kakovost jezika 

HTML. Jasnost in uporabnost navigacijskih vrstic (priporočljivo je napisati kratke 

in jedrnate stavke ali besedne zveze, ki opisujejo cilj dane spletne strani, saj se 

drugače lahko zgodi, da postane spletna stran nezanimiva in dolgočasna), 

pomembno pa je tudi razmerje med zunanjimi in notranjimi informacijami za 

dostop do ţelenih – iskanih informacij (stran nam ponuja moţnost izbire drugih 

spletnih strani, ki bi nas mogoče lahko zanimale). 

 Zakonitost: pomembno je, da so slike, fotografije, glasba in druga intelektualna 

lastnina zakoniti. Sem spada tudi pravilno označevanje intelektualne lastnine 

tretjih oseb (na primer kodeksi) in zakonitost vsebin ter storitev, ki so dostopne 

na spletnih straneh. 

 Oblikovanje: skladnost vseh vizualnih elementov, umetniško oblikovanje, 

privlačnost koncepta, primerna vrsta, velikost in barva pisave, vse to vsebuje 

grafično oblikovanje. Preko enostavne spletne strani, pomoči in funkcionalnih 

vmesnikov (na primer grafičnih in animiranih) se ocenjuje prijaznost uporabe do 

uporabnika. Poravnava in ureditev vsebujeta uporabo in ureditev prostora 

(razporejenost slik, besedil in dolţina strani, to troje naj ne bi presegalo treh 

zaslonov), smiselno uporabo različnih plasti ter uporaba poravnav in okvirov. 

 Vsebina: namen je najboljši pokazatelj vsebine, torej zakaj je določena spletna 

stran postavljena. To najboljše prikazujejo cilji spletne strani (kaj s spletno 

stranjo ţelimo doseči), sporočanje in namen, s katerim je bilo posredovano (kaj 

ţelimo sporočiti ter kako) in vzrok, zakaj bi se na spletno stran vrnili (morda 
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zaradi zanimivih informacij, zabavnih aplikacij itd.). V raznih procesih 

interakcije med uporabnikom in ponudnikom storitev, ugodnostih za člane dane 

spletne strani (tisti, ki je registriran na spletno stran, ima lahko določen popust pri 

nakupu izdelkov), poštnih seznamih (pošiljanje novosti, izmenjevanje različnih 

dokumentov, reševanje neznanih problemov itd.), elektronskih novicah (primerne 

za razširjanje različnih informacij uporabnikom ali članom, ki so se nanje 

naročili) ali klepetu, v tem se izraţa interaktivnost z uporabnikom. Pod vsebino je 

potrebno zapisati tudi informacijski sistem, ki zajema vprašanja, ki so pogosto 

postavljena, na prava mesta pritegniti pozornost (novice o izdelku, novosti na 

splošno), da bi do nekih informacij laţje prišli, nam pri tem lahko pomagajo 

različni obrazci (na primer za kakršnokoli iskanje), zemljevid strani in 

učinkovitost tako imenovanih slikovnih kart (to so slike, s katerimi  so med seboj 

povezane različne oziroma druge spletne strani, vsebujejo namreč naslov URL). 

Besedni izrazi  naj zajemajo znano slovnico in jezik, ki je v običajni rabi, točno 

postavitev ločil (naj jih ne bo premalo in ne preveč) in naj se ne ponavljajo. Če 

spletna stran ne vsebuje napak, jo pogosto posodabljamo, nima zastarelih strani, 

ki bi lahko kazale na neaţurnost in ima zagotovljena razna opozorila (na primer 

pri prenosu večjih datotek), potem vse kaţe na pozornost pri podrobnostih. 

 Izvirnost: kreativnost ocenjujemo po eleganci, po kreativni uporabi virov in 

izvirnih komponentah. Tehnološki vpliv na spletne strani je predvsem v 

učinkoviti rabi tehnoloških rešitev, ki so novejše in podprte z različnimi 

nadgradnjami klasičnih programski jezikov, uporabi tehnologij stiskanja 

podatkov (na primer s programom WinZip), video in avdio predvajanja, uporabi 

neposrednega prenosa in vključevanja podatkovnih baz (katalogi ali letaki 

dostopni preko interneta). Storitve za uporabnike in spoštovanje uporabnikov: 

kaţe se v uporabnosti kontakta in hitrosti odziva (najhitrejši odziv se zahteva 

preko elektronske pošte) urejenosti, prošnjah, pritoţbah ali pohvalah 

uporabnikov, kaţe se tudi v vključevanju različnih mnenj na spletni strani in 

zagotavljanju zasebnosti uporabnikom. K vrednotam na spletni strani štejemo 

oglaševanje in promocijo (ne ponujajmo tistega, česar nimamo), etiko poslovanja, 

prispevke ali podporo pozitivnim javnim namenom in brezplačne storitve 

(različna izobraţevanja). Varovane streţnike (njihova naloga je, da zaščitijo 

podatke), njihovo aktivno uporabo in dinamično generirane strani (glede na 
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prejšnje spremembe streţnik generira podatke) ter druge napredne tehnologije, 

vse to vsebujejo napredne komponente. Najpomembnejša je celotna učinkovitost 

spletne strani, ki jo izrazimo v doseganju zastavljenih ciljev, s tem da beleţimo 

promet in statistiko na spletnih straneh in povabila k različnim dogodkom (npr. 

na prireditve). 

2.7.2 Nenapisana pravila oziroma konvencije 

Imenovana pravila v naslovu so se pojavila in uveljavila skozi čas pri spletnih 

ustvarjalcih in oblikovalcih, nekako pa smo jih ustvarili uporabniki spleta. Navadili 

smo se na načine, ki so se nam zdeli za spletne strani najboljši in najučinkovitejši. 

Zato nas zelo moti, če pri kakšni spletni strani tega ne dobimo oziroma nas v slabo 

voljo spravi določena nefunkcionalnost spletne strani. Konvencije nam pomagajo pri 

tem, da udobneje in uspešneje uporabljamo splet, kar je pa seveda najpomembnejše 

za lastnike spletnih strani.  

Konvencije spletnih strani so sprejeta pravila oziroma dogovori o uporabnosti 

tehničnih ali vizualnih elementov na spletnih straneh. Včasih se nam zdi, da nekih 

pravil ne bi upoštevali, saj ţelimo biti morda drugačni od drugih ali pa ţelimo 

narediti nekaj novega. Vendar je nekatera pravila pri spletnih strani vredno 

upoštevati.  

Spodaj našteta pravila bodo obiskovalcem pomagala uporabljati spletno stran 

(Pravila spletnih strani, ki jih ne ţelite kršiti, 2013): 

 Podčrtano besedilo: v besedilu pomeni, da vsebuje povezavo; če pa jo 

obarvamo z drugo barvo, bo signal podvojen. 

 Logotip zgoraj levo: mesto, kamor bodo obiskovalci najprej pogledali, da 

izvedo, na kateri strani so se znašli. Klik nanj mora obvezno voditi na uvodno 

stran. 

 Iskalnik na strani: to pravilo velja še posebej za strani, ki vsebujejo veliko 

vsebine. Sodi pa v glavo strani, običajno zgoraj desno na vedno vidno mesto. 

 Navigacija strani oziroma meniji: dobro vidna in pregledna navigacija 

oziroma meniji na vidnem mestu so nekakšen kompas, ki ga obiskovalci 
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nujno potrebujemo, da sploh lahko uporabimo stran in tako izpolnimo njen 

cilj. 

 Indikator mesta na strani: menijska postavka podstrani, na kateri se trenutno 

nahajamo, naj bo obarvana drugače, označena ali podčrtana na kak drug 

način. V vsakem trenutku in na katerikoli podstrani moramo vedeti, kje na 

strani se nahajamo.  

 Gumb naj se obnaša kot gumb: ko obiskovalec vidi gumb, pričakuje, da se bo 

ob kliku nanj nekaj zgodilo: odpre se nova podstran, prenese dokument ali kaj 

drugega. Poskrbeti moramo, da izpolnimo njegova pričakovanja. 

 Kontaktni podatki: spletna stran je namenjena skoraj in samo prodaji, zato 

moramo obiskovalcem na več načinov ponuditi kontakte. Poleg telefona, e-

naslova in naslova, ki naj bi jih z lahkoto našli, ne smemo pozabiti na 

kontaktni obrazec. 

 Vstopna stran: namen domače (vstopne) strani je prepričati obiskovalca, naj 

si vzame čas in si ogleda še kaj več. Dobiti mora odgovore, kaj mu stran 

sploh ponuja, zakaj naj bo tukaj in ne pri konkurenci in kje naj sploh začne. 

Oblikovana mora biti tako, da bo obiskovalec brez razmišljanja našel pot do 

informacij, ki so zanj ključne, po drugi strani pa ga ne sme preveč 

obremenjevati z ogromno vsebine, v kateri bi se teţko znašel. 

2.8 Elementi za uspešno spletno stran 

Ţe na prejšnjih straneh so opisana pravila, ki bi se jih morali drţati vsi, ki ţelijo, da 

je njihova spletna stran uspešna in čim bolj  obiskana. Spodaj so zapisani elementi, ki 

naj bi jih vsebovala vsaka uspešna spletna stran (Hribar, 2001): 

Zanimiva domena 

Če gostujemo na drugih streţnikih, torej pod njihovim imenom, pomeni, da smo od 

njih odvisni. Najboljše je, da naše spletno mesto (če je le mogoče) predstavimo na 

streţniku z domeno našega podjetja, na primer www.avtonet.si, www.mlinotest.si, 

www.ung.si in podobnih. Domeno s končnico .si si lahko v naši drţavi priskrbi vsako 

slovensko podjetje, organizacija ali samostojni podjetnik. Internetni naslov lahko 
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pridobimo tudi na drug način – to so komercialne domene, ki vsebujejo končnice 

.org, .net ali .com. V takšnem primeru lahko izberemo poljubno ime.  

Vsebina in zgradba spletnega mesta 

Privlačna vsebina – obiskovalca spletne strani samo lepota ne bo zadovoljila, če ni 

vsebine. Če imamo problem, da naših storitev ali izdelkov ne moremo slikovno 

predstaviti, lahko stran obogatimo z malo humorja, video posnetki, povezavami, ki 

so zanimive itd. Po raziskavah IntelliQuesta (Hribar, 2001) se 56 % obiskovalcev 

vrne na spletne strani, ker so zabavne, 53 %,  ker vsebujejo zanimive podatke, 43 %, 

ker tam najdejo podatke, ki jih zahtevajo, in 39 % zaradi lepe oblike.  

Veliko spletnih strani – spletno mesto naj ima čim več strani, saj je znano, da je 

»slabost« uporabnikov spleta velika ţelja po neprekinjenem nizu iskanj povezav, ki 

so zanimive. Nekatere druge spletne strani pa prinašajo neko drugo prednost, spletni 

iskalniki preiščejo vse strani, ki jih na internetu najdejo. Povzetek vsega tega je, da 

imamo z moţnostjo več strani tudi moţnost, da nas bodo prej odkrili.  

Preglednost spletnega mesta – za veliko število spletni mest je pomembno, da 

imamo, preden začnemo izdelovati ali oblikovati stran, izdelano zgradbo oziroma 

shemo spletnega mesta. V spletnih mestih, ki so večja, lahko opazimo različne 

obrazce za iskanje podatkov. Za njihovo izdelavo pa potrebujemo programerja, ki je 

izkušen.  

Veliko zunanjih povezav – če bomo na naših spletnih straneh ponujali veliko 

različnih povezav, se bodo uporabniki, ki zelo radi raziskujejo svetovni splet, z 

zanimanjem vračali na našo spletno stran, saj bodo vedeli, da ponuja zanimivo 

vsebino.  

Stik z obiskovalci 

Interaktivnost je največja prednost nekega spletnega mesta pred drugimi mediji. To 

pomeni, da mora obiskovalec imeti omogočeno komuniciranje z nami oziroma našim 

podjetjem. Zagotovimo pa ga lahko z različnimi obrazci, kjer nam obiskovalci 

postavljajo vprašanja in lahko na njihovih zasnovah ustvarjamo konference in temu 

podobno.  



19 

Konference – konferenčne skupine so najboljši način za komuniciranje z obiskovalci. 

V njih si lahko v nekem realnem času izmenjujejo mnenja, zanimivo pa je, da v 

pogovore lahko posegajo tudi naše komercialne in tehnične sluţbe. Na tak način 

lahko izvemo tudi dobre in slabe stvari, ki jih morda na kakšen drugačen način ne  bi.  

FAQ
17

 – to je angleški izraz, ki predstavlja drug način komuniciranja, saj 

odgovarjamo na najpogosteje zastavljena vprašanja s strani kupcev. To so zbirke 

vprašanj in odgovorov, ki uporabnike najpogosteje zanimajo. FAQ so nepogrešljivi 

pri prodajalcih programske opreme, ker lahko z njimi zmanjšajo stroške svetovanja, 

ki bi se pojavljali z odgovori na enaka vprašanja.  

E-pošta – naslove elektronske pošte mora vsako podjetje postaviti na spletno stran. 

Odgovarjati je potrebno na pisma, ki so lahko prijetna ali neprijetna, saj dobi drugače 

obiskovalec občutek, da je zanemarjen.  

Novosti in novosti 

Obiskovalci morajo biti vedno na tekočem. Na spletnih straneh morajo biti obveščeni 

o novostih. Prepričati jih moramo z zanimivimi opisi. Spletno stran moramo 

spreminjati ali posodabljati vsaj dvakrat na mesec. Tisti obiskovalec, ki trikrat naleti 

na spletno stran, ki je nespremenjena, je za nas izgubljen, saj si bo četrtič raje ogledal 

drugo spletno stran, mogoče prav konkurenčno.  

Nakupovanje  

Prodajo s kreditnimi karticami moramo izpeljati prek varnega streţnika, saj še vedno 

obstaja veliko nezaupanje za plačevanje preko interneta. Tak streţnik oziroma 

spletna stran se od drugih razlikuje po tem, da se namesto protokola HTTP uporablja 

HTTPS. Tako bo zaupanje kupca precej večje.  

 

 

                                                 

17
 Frequently asked questions – zbirka najpogostejših vprašanj in odgovorov 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA DATAPAN 

3.1 Zgodovina in opis podjetja 

Letos mineva 10 let od ustanovitve podjetje Datapan. Je eno izmed vodilnih 

ponudnikov celovitih rešitev na različnih področjih, kot so avtomatizacija zgradb, 

navtika, industrija, energetika, infrastruktura in gozdarstvo. Največ poudarka dajejo 

prav na gozdarstvo, saj ţelijo prodreti na trge z gozdarsko elektronsko premerko. 

Podjetje trenutno zaposluje šestnajst oseb. Pod svojim okriljem pa imajo tudi 

študente, ki opravljajo prakso, oziroma pri njih delajo preko študentskega servisa.  

V podjetju nenehno razvijajo in raziskujejo nove izdelke. Izkušnje izmenjujejo z 

razvojno raziskovalnimi ustanovami, inštituti, sodelujejo pa tudi z univerzami. 

Njihov poglavitni cilj je zadovoljstvo strank in njihovo veselje, ki ga izraţajo s 

povpraševanjem po storitvah ali izdelkih. Podjetje kupcem oziroma strankam 

zagotavlja zanesljive, fleksibilne in varne rešitve, ki so usmerjene v razvoj pametnih 

sistemov za vse vrste objektov (industrija, ustanove, hiše ipd.). Ţelja podjetja je, da 

postanejo globalni ponudnik rešitev v avtomatizaciji, s poudarkom na sistemih 

prezračevanja in klimatizacije. Predstavlja pa se tudi skozi druga področja, ki jih 

imajo namen razvijati še naprej. 

Glavna dejavnost podjetja je razvijanje, projektiranje in proizvodnja elektronskih 

naprav, ki so namenjene za potrebe avtomatizacije tehničnih procesov in razvoj 

potrebne programske opreme po naročilu in potrebah strojne opreme. Poleg tega pa 

podjetje nudi tudi rešitve na področju javne razsvetljave in gozdarstva.  

Izkaznica podjetja: 

 Ime podjetja: Datapan d. o. o. 

 Dolgo ime: Datapan – razvoj in proizvodnja elektronskih naprav d. o. o. 

 Naslov: Trnovo 80, 5252 Trnovo 

 Sedež podjetja: Industrijska cona Solkan, Velika pot 19, 5250 Solkan 

 Spletna stran:  www.datapan.si 

 E-mail:  info@datapan.si 

http://www.datapan.si/
mailto:info@datapan.si
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 Telefon:  +386 (0)5 330 0567 

 Logotip podjetja (prikazan je na sliki 8) so v letu 2013 spremenili zaradi 

priključitve skupini Tajfun Group (leta 2012).    

 

Slika 6: Logotip podjetja Datapan (Interno gradivo Datapan, 2013) 

3.2 Vizija podjetja 

Končni cilj podjetja so zadovoljni kupci in stranke. Zavedajo pa se, da je do tega cilja 

zelo teţka in trnova pot, če ne bi imeli vnaprej pripravljenih idej in zamisli, kako 

prebroditi ovire, ki so na tej poti postavljene. Največ zaslug za uspešno delovanje 

podjetja pripada zaposlenim, zato se v podjetju Datapan zavedajo, da je vizija 

podjetja kot temelj, ki zdruţuje ljudi. Ljudje sledijo ljudem in velikim idejam, ki jih 

pripeljejo do omenjenih ciljev. Največje zadovoljstvo vodstva je, da vidijo tako 

zaposlene kot stranke oziroma kupce zadovoljne in da z veseljem sodelujejo z njimi. 

Vizijo v podjetju predstavljajo: 

 inovativni izdelki, 

 motivirani in zadovoljni kadri, 

 prepoznavne blagovne znamke, 

 zadovoljne stranke, 

 svetovno središče. 

3.3 Organizacija v podjetju 

V podjetju je trenutno zaposlenih šestnajst oseb. Razporejeni so po področjih: vodja 

projektov, vodja razvoja, direktor prodaje, prodajni referent, finančnik, elektrikar in 

šest razvojnikov programske opreme. Organizacijska shema podjetja je opisana na 

sliki 9.  
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Organizacijska shema 

 

Slika 7: Organigram podjetja Datapan (Interno gradivo Datapan, 2013) 

3.4 Področja storitev in izdelkov v podjetju 

V podjetju Datapan svoj razvoj in proizvodnjo delijo na šest različnih področij, ki pa 

so med seboj močno povezana. Vsa področja imajo zelo dobro vodena in 

organizirana. Tim med seboj dobro sodeluje, veliko se pogovarjajo in dogovarjajo ter 

sklepajo različne kompromise. 

Zgoraj omenjena področja se delijo na naslednja: avtomatizacija zgradb, navtika, 

infrastruktura, energetika, industrija in gozdarstvo. V nadaljevanju sledi opis 

posameznega področja. 

3.4.1 Avtomatizacija zgradb 

Tehnologija se spreminja iz dneva v dan. Vedno več je je, vedno zahtevnejša je in 

skorajda vsi ţelimo imeti vse avtomatizirano. Zgradbe, ki imajo take in drugačne 

sisteme pa so lahko: večja trgovska središča, hoteli, domovi za ostarele, večje 

pisarne, zabaviščni centri, bolnice itd.  
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Na področju avtomatizacije omenjenih objektov ponuja Datapan naročnikom 

projektiranje sistemov za potrebe avtomatizacije, svetovanje investitorjem pri uvedbi 

inovativnih sistemov avtomatizacije objektov, svetovanje projektantom pri pripravi 

projektne dokumentacije, izvedbo sistemov avtomatike za potrebe prezračevanja, 

razsvetljave, ventilacije in avtomatike garaţne hiše itd. 

Naročnikom oziroma strankam ponujajo popolno funkcionalnost objekta in 

učinkovito rabo energije (avtomatsko zalivanje vrtov, dvigovanje in spuščanje 

ţaluzij, sceno razsvetljave in še marsikaj po ţelji strank). Na sliki 10 je prikazana 

avtomatizirana soba v hotelu. 

 

Slika 8: Avtomatizirana hotelska soba (Internetna stran Datapan, 2013) 

3.4.2 Navtika   

Na področju navtike nudi podjetje svetovanje pri avtomatizaciji plovil kot so jahte, 

luksuzne potniške ladje, trajekti in tovorne ladje. Uporabljajo sistem HVAC
18

 

(Heating Ventilation Air Conditioning) za avtomatizacijo sistemov ogrevanja, 

prezračevanja in klimatizacije. Z aplikativno programsko opremo omogočijo pogled 

v trenutno stanje sistema HVAC na krmilnikih.  

S tem sistemom lahko opazujemo različne parametre, določenim lahko spreminjamo 

vrednosti, to so npr. ţelena sobna temperatura, vlaţnost prostora, pretok zraka itd. 

                                                 

18
  Heating Ventilation Air Conditioning – sistem za ogrevanje, ventilacijo in hlajenje 
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Tak sistem je vgrajen na ladji, ki je prikazana na sliki 11, to je namreč ena izmed 

referenc. 

 

Slika 9: Potniški trajekt (Internetna stran Datapan, 2013) 

3.4.3 Infrastruktura 

Področje infrastrukture se v podjetju deli na tri podpodročja: vodovodi in 

kanalizacija, Logisled in Ilumina.  

Vodovodi in kanalizacija: podjetje izvaja avtomatizacijo sistemov in naprav za 

zajem, pripravo in distribucijo pitne vode ter kanalizacijskega sistema in čistilnih 

naprav.  

Logisled: za potrebe sledenja in optimizacije prevozov so v podjetju razvili sistem, ki 

temelji na odprti terminalski platformi. Na sliki 12 vlak simbolizira omenjeni sistem. 

Ilumina: ta program so razvili z mislijo, kako bistveno olajšati spremljanje in 

upravljanje javne razsvetljave, poenostaviti vzdrţevanje in zagotoviti enostaven 

dostop do vedno aţuriranih podatkov javne razsvetljave.  
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Slika 10: Sistem Logisled v vlaku (Internetna stran Datapan, 2013) 

3.4.4 Energetika  

Z avtomatizacijo kotlovnic v podjetju zagotovijo boljše in učinkovitejše delovanje 

sistema ter nadzor nad sistemom. Opazujejo določene parametre (temperaturo, 

delovanje kotlov, črpalk itd.) in spreminjajo nastavitve kotlovnice (nastavljanje 

temperature, urnikov itd.). Kontrolirajo kotle (plinske, na biomaso, na plinsko olje),  

ogrevalne ali hladilne tokokroge, toplotne črpalke in toplotne izmenjalnike. Primer 

kotlovnice je prikazan na sliki 13. 

 

Slika 11: Primer kotlovnice (Internetna stran Datapan, 2013) 

3.4.5 Industrija 

Avtomatizacija proizvodnih procesov v industriji predstavlja pomemben korak k 

zniţanju proizvodnih stroškov, hkrati pa poveča produktivnost in kakovost 

proizvedenih izdelkov. Datapan se uspešno spopada in izkazuje na tem področju. 
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Rešitve podjetja Datapan temeljijo na enostavnosti in hkratni tehnološki zapletenosti. 

Enostavnost je namenjena upravljanju strojev preko uporabniških vmesnikov, 

SCADA sistemov, medtem ko mora biti tehnološka zapletenost stvar procesnih enot. 

Za primer je na sliki 14 prikazan tehtalni sistem, ki so ga avtomatizirali v podjetju. 

 

Slika 12: Tehtalni sistem (Internetna stran Datapan, 2013) 

3.4.6 Gozdarstvo 

Tudi v gozdarstvu se tehnologija spreminja in vedno bolj izpopolnjuje. Ravno zato so 

v podjetju Datapan razvili elektronsko gozdarsko premerko, ki olajša delo pri 

merjenju oziroma meritvah drevesnih hlodov ali debel.  

Premerka je izdelana iz kakovostnega aluminija, z mehansko skalo in elektroniko v 

zaprtem delu. Deluje v vseh vremenskih pogojih, tako v lepem vremenu kot tudi v 

deţevnem in mrzlem vremenu. V sebi ima vgrajeno tudi elektroniko, s katero je 

mogoče očitati premer lesnega asortimenta direktno v elektronski obliki. To 

omogoča uporabniku, da vidi izmerjen premer na pritrjenem dlančniku, kjer ga lahko 

tudi shranjuje, pošilja v tiskanje, oblikuje, preimenuje vrsto lesa itd. 

Prednosti elektronske premerke (na sliki 15) so: hitro izvajanje meritev, direktno 

odčitavanje dobljenega premera v digitalno obliko – dlančnik, avtomatsko odbijanje 

lubja ter lahka in vzdrţljiva konstrukcija. 
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Slika 13: Elektronska premerka (Interno gradivo Datapan, 2013) 
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4 PREDSTAVITEV SPLETNIH STRANI 

4.1 Datapan 

Podjetje Datapan je podrobneje opisano na prejšnjih straneh. 

Spletna stran 

Naslov URL: www.datapan.si 

Opis: Začetna stran podjetja nam ponudi različne zavihke, med katerimi lahko 

izbiramo. Ti zavihki opisujejo področja, s katerimi se omenjeno podjetje ukvarja. Po 

izbiri ţelenega področja nas spletna stran odpelje na izbrano mesto. Če pa ţelimo o 

podjetju izvedeti kaj več, se pomaknemo na logotip podjetja, ki se nahaja na zgornji 

strani, in ga izberemo s klikom nanj. Prikaţe se nam opis podjetja, izbiramo lahko še 

med drugimi zavihki, kot so izdelki, reference, povpraševanje, novice in sejmi. Na 

desni strani spletne strani se nam pojavijo zavihki, kjer lahko izvemo več o tem, kje 

se podjetje nahaja, kakšno vizijo ima, o njihovih partnerjih in dobaviteljih, podani so 

tudi kontakti. Pod opisanimi zavihki imamo prikaz najnovejših oziroma nazadnje 

dodanih novic. Vsebina na spletni strani je poleg slovenščine prevedena še v 

angleščino in italijanščino (Internetna stran Datapan, 2013). Na sliki 16 je prikazana 

začetna spletna stran podjetja. 

 

Slika 14: Spletna stran podjetja Datapan (Internetna stran Datapan, 2013) 

http://www.datapan.si/
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4.2 Apple 

Ameriško podjetje Apple proizvaja osebne in tablične računalnike, ki imajo lastni 

operacijski sistem. Med proizvode spadajo tudi mobilni predvajalniki glasbe, 

pametni telefoni itn. Steve Paul Jobs in Steve Wozniak sta leta 1976 ustanovila 

zgoraj imenovano podjetje. Leta 2007 pa je bil prvič objavljen prenosni operacijski 

sistem iOS, znan tudi pod imenom iPhone OS (iPhone operating system). Zasnovan 

je bil za ţe imenovan iPhone, danes pa ga najdemo tudi v iPod Touch, Apple TV in 

iPadu (Apple, 2013).  

Spletna stran 

Naslov URL: www.apple.com 

Opis:  

Začetna stran podjetja Apple nam ponuja osem glavnih zavihkov, pod katerimi se 

nahajajo še podzavihki, ki predstavljajo izdelke, trgovino, podporo uporabnikom in 

začetno stran, kjer so predstavljene novosti. V spodnjem delu strani se nahajajo 

kontakti, predstavitev podjetja ter izbira jezika, ki ga spletna stran določi glede na 

drţavo, ki jo izbereš. Tukaj pa je potrebno poudariti, da stran ni prevedena v vse 

svetovne jezike. Kjer ni, se ohrani angleščina. Na sliki 17 je prikazana začetna stran 

podjetja Apple. 

 

Slika 15: Začetna stran podjetja Apple (Apple, 2013) 

http://www.apple.com/
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4.3 Fendt 

Ţe več kot osemdeset let obstaja blagovna znamka Fendt, pod katero lahko opišemo 

proizvodnjo in prodajo traktorjev, od leta 2002 pa tudi proizvodnjo kombajnov in 

balirk. Vse se je začelo v kovačiji na Bavarskem, ko so se bratje Fendt z očetom lotili 

izdelave traktorjev. V letu 1997 je prišlo do lastniških sprememb, vodilna blagovna 

znamka Fendt je postala del globalnega koncerna AGCO (Agricultural Equipment 

Manufacturer), ameriškega proizvajalca kmetijske mehanizacije (O podjetju Fendt, 

2013). 

Spletna stran 

Naslov URL: www.fendt.com 

Opis:  

Na začetni spletni strani je potrebno najprej izbrati jezik oziroma drţavo, za katero 

ţelimo, da se bo vsebina spletne strani prikazovala. Na izbiro imamo trinajst drţav. 

Po izboru imamo na naslednji strani moţnost izbire med petimi meniji, v zgornjem 

kotu strani, kjer lahko izbiramo med različnimi izdelki. Pod omenjenim menijem 

imamo moţnost ogleda videa o podjetju Fendt, predstavitev traktorja in predstavitev 

podjetja. Na sliki 18 je prikazana začetna stran blagovne znamke Fendt.  

 

Slika 16: Začetna stran blagovne znamke Fendt (O podjetju Fendt, 2013) 

 

http://www.fendt.com/
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5 ANALIZA SPLETNIH STRANI 

Z anketiranjem (vprašalnik se nahaja v prilogi 1), smo prišli do rezultatov, ki so nam 

pomagali pri analizi uspešnosti spletne strani podjetja Datapan. Anketni vprašalniki 

so bili poslani preko elektronske pošte. Anketiranci so imeli čas od 6. 4.  do 27. 4. 

2014, da izpolnijo anketne vprašalnike in jih pošljejo nazaj. 

Anketo sestavlja dvanajst vprašanj, od tega se štiri nanašajo na uporabnikove 

podatke, preostalih osem pa temelji na raziskovanju spletnih strani podjetij. V 

naslednjih točkah so vprašanja še podrobneje opisana. Anketni vprašalniki so bili 

poslani na 500 različnih elektronskih naslovov, v celoti izpolnjenih vprašalnikov je 

bilo 421. V anketo so bili vključeni predstavniki obeh spolov, njihova starost pa se je 

gibala med dvajsetim in petinšestdesetim letom starosti. Povprečna starost 

anketirancev je bila 35 let. 

V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljeni elementi, s katerimi smo pridobili 

različna mnenja in ocene o uspešnosti in uporabnosti spletnih strani podjetij Datapan, 

Apple in Fendt. 

5.1 Opis poteka ugotavljanja kakovosti spletne strani 

Kakovost omenjenih spletnih strani je bila ugotovljena s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Poslani so bili različnim uporabnikom, kot so zaposleni, kupci in 

zastopniki podjetja (gozdarski segment) ter naključnim uporabnikom spleta (ki niso 

povezani z gozdarstvom). Potrebovali smo mnenje uporabnikov, zato anketiranci 

prihajajo iz različnih segmentov. Predvidena populacija izvedbe ankete je bila več 

kot 100.000. Ciljno populacijo v omenjeni anketi so predstavljali uporabniki spleta. 

Cilj analize je bil, da dobimo različna mnenja različnih ocenjevalcev, povzetek 

oziroma rezultate anketnega vprašalnika pa zapišemo v obliki statistike. S 

pridobljenimi rezultati smo podjetju Datapan pomagali pri ugotavljanju kakovosti 

spletne strani. Vsebina vprašalnika je predstavljena v naslednjih točkah (prirejeno po 

Skrt, 2003): 
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5.1.1 Ocenjevanje oblikovne podobe 

Najboljša oblikovna podoba je tista, katere izgled je preprost in ne vsebuje 

nepotrebnih in odvečnih elementov. Iztočnice, ki bodo pomagale pri ocenjevanju so: 

oblikovanje (oblika in izgled), všečnost, ureditev (ne vsebuje preveč animacij, 

premikajočih se napisov ali zvočnih datotek), postavitev, navigacija, barve (ni 

pretiranega števila različnih barv), ozadje (ves čas enako in ni izstopajoče), grafični 

elementi (njihova uporaba naj vsebino popestri in ne zaduši), tipografija (uporabljena 

primerna velikost in tipografija pisave) in pisave. Doseţek harmonije barv, slik in 

vsebine predstavlja dobro narejena oblikovna podoba.   

5.1.2 Ocenjevanje vsebine 

Aţurna (aţuriranje podatkov), razumljiva (uporabniki naj razumejo, kaj ţelimo 

prikazati ali prodati), pregledna (najpomembnejše informacije morajo uporabnika 

pritegnit k branju), jedrnata (spletna stran ne sme biti prenatrpana z besedilom in za 

laţje sprehajanje po vsebini je nujno napisati kratke in jasne naslove oziroma samo 

poudarjene besede), slovnično pravilna (pred objavo je potrebno preveriti slovnično 

pravilnost, če to ni opravljeno, so strani s slovničnimi ali tipkarskimi napakami 

neprivlačne), verodostojna (verodostojnost podatkov in informacij) in uporabna – 

takšna mora biti spletna stran.  

5.1.3 Ocenjevanje tehnologije 

Z naslednjimi elementi se ocenjuje tehnologija spletne strani. Hitrost (spletna stran se 

mora naloţiti hitro), elementi (grafike, slike, teksti itd. morajo biti optimizirani, to pa 

pomeni, da mora biti spletna stran naloţena na zanesljivih in varnih streţnikih), 

ločljivost ekrana (oz. funkcionalnost strani mora biti v različnih ločljivostih ekrana, 

največ uporabnikov uporablja 800 x 600 in 1280 x 1024) in aktivnost povezav (vse 

povezave, ki so na spletni strani, morajo biti aktivne). 

5.1.4 Ocenjevanje interaktivnosti 

Internet kot medij omogoča dvosmerno komunikacijo, ki jo morajo dobro izdelane 

spletne strani izkoristiti za medsebojno povezovanje z uporabniki. Interaktivnost se 

lahko zagotovi s pomočjo aplikacij in obrazcev: klepet, forum, nagradne igre, FAQ, 
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izpolnjevanje obrazcev itd. Pomembna je predvsem, če ţelimo v podjetju zgraditi 

dolgoročen odnos s svojimi strankami. 

5.1.5 Ocenjevanje navigacije 

Spletna stran mora imeti navigacijo, ki je namenjena preglednemu, hitremu in 

enostavnemu dostopu do različnih informacij. Vsebovati mora razvidno, enostavno 

in konsistentno navigacijo, ki  bo obiskovalcem omogočala hitro in udobno 

pregledovanje celotne vsebine strani. Načrtovane in opremljene morajo biti spletne 

strani tako, da uporabniki v vsakem trenutku vedo, kje se nahajajo (meni, podmeni). 

Tiste strani, ki imajo obširnejšo vsebino, morajo imeti na vidnem mestu iskalnik, kjer 

obiskovalci laţje in hitreje najdejo ţelene informacije. 

5.1.6 Ocenjevanje uporabnosti 

Pri uporabnosti se močno prepletajo vsi prej našteti elementi, ki so potrebni za 

uspešno spletno stran. Če povzamemo, uporabnost veliko pove o uporabnikih, o 

njihovem zadovoljstvu nad uporabljanjem spletne strani in zadovoljivosti ţelenih in 

iskanih informacij. Stopnje uporabnosti spletne strani pa so odvisne od: kakovostne 

vsebine; logične in enostavne navigacije; učinkovite uporabe; hitrosti nalaganja 

strani; časa, ki ga uporabniki potrebujejo, da najdejo informacije; načina 

prikazovanja vsebine in zagotavljanja podpore uporabnikom. 

5.1.7 Ocenjevanje marketinškega vidika 

Da je spletna stran uporabna, mora biti obiskana. Torej jo je potrebno vpisati v 

najpomembnejše slovenske in svetovne imenike ter iskalnike ali pa jo oglašujemo s 

pomočjo elektronskega marketinga in v tradicionalnih medijih. Na tak način se bo 

uporabnike interneta obvestilo o obstoju spletne strani. Pomagamo pa si lahko tudi z 

meta oznakami, ki definirajo opis strani, ključne besede in delo robotov.  

5.2 Analiziranje pridobljenih podatkov 

Anketa je sestavljena iz dvanajstih vprašanj, štiri se nanašajo na uporabnikove 

podatke, ostalih osem pa temelji na raziskovanju spletnih strani treh ţe omenjenih 

podjetij. Vprašanja so zaprtega in polodprtega tipa. Zaprti tipi vprašanj (ang. closed 
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questions) so vprašanja, pri katerih so odgovori ţe vnaprej ponujeni in imajo 

praviloma med seboj izključujoče moţnosti (Kateri tip anketnega vprašalnika izbrati? 

2013). Respondent lahko izbere enega ali več odgovorov. Za omenjena tipa vprašanj 

smo se odločili, ker smo od respondentov ţeleli izvedeti točno določene odgovore. 

Uporabili smo štiri različne tipe vprašanj: 

 izbirno vprašanje, na katero je moţen samo en odgovor; 

 izbirno vprašanje, na katero je moţnih več odgovorov; 

 ocenjevalna lestvica, pri kateri so bile na razpolago ocene od 1 do 5, pri tem 

je 1 pomenila zelo slabo in 5 zelo dobro; 

 podatki o anketirancih. 

Anketni vprašalniki so bili poslani preko elektronske pošte različnim uporabnikom 

interneta. K izpolnjevanju vprašalnikov smo povabili različne starostne skupine, tako 

ţensko kot tudi moško populacijo. Ţeleli smo pridobiti več podatkov, tako z ene kot 

z druge strani, saj se spletne strani med seboj razlikujejo tudi po tem, da nekatere bolj 

obiskuje moški spol, druge pa oba. Izpostavljali nismo omejitve glede pogostosti 

uporabe interneta.  

V naslednjih alinejah smo predstavili rezultate izpolnjenih anket. Poudarili smo 

analizo spletne strani podjetja Datapan, ostali dve spletni strani podjetij sta nam bili v 

pomoč pri analiziranju in izboljšanju spletne strani omenjenega podjetja.  

 Ocenjevanje oblikovne podobe (ocenjevalna lestvica) 

Povprečno oceno oblikovne podobe spletne strani smo pridobili iz kriterijev: 

oblikovanje, všečnost, ureditev, postavitev, navigacija, barve, ozadje, grafični 

elementi, tipografija in pisave.  

Izmed omenjenih kriterijev je spletna stran podjetja Datapan dobila najboljšo oceno 

za primernost pisave na spletni strani, kar pomeni, da je primerne velikosti, barve in 

sloga. Iz tega lahko sklepamo, da je dovolj čitljiva in berljiva za obiskovalce vseh 

starosti. Všečnost spletne strani pa je bila v povprečju najslabše ocenjena med vsemi 

tremi spletnimi stranmi. Na začetku bi moralo podjetje star logotip zamenjati z 

novim, saj lahko ţe tukaj uporabnika oziroma obiskovalca, ki podjetje pozna,  
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zmedenost odpelje od nadaljnjega obiska spletne strani. Zdajšnjemu ozadju manjka 

pridih ţivljenja. Barve na spletni strani bi lahko bile različnih odtenkov, tako bi stran 

pridobila na raznolikosti in ţivahnosti. Besedilo v orodnih vrsticah bi lahko bilo 

večje in krepkejše, s tem bi bili poudarjeni predstavitev in vsebina podjetja. 

Navigacija same strani je zasnovana na nivoju. Obiskovalcu je nazorno prikazano, 

kje se nahajajo različne vsebine. Spletna stran bi lahko vsebovala še dodatne videe 

pri ostalih izdelkih, ne samo pri Gozdarskem segmentu. Nekatere fotografije ali slike 

naj bodo večje oziroma manjše, glede na njihovo vsebino oziroma glede na to, kaj 

ţeli podjetje z njimi prikazati. Na sliki 19 so prikazane povprečne ocene oblikovne 

podobe podjetja Datapan.  

Najbolje ocenjena je bila spletna stran podjetja Apple. Anketirance je navdušila sama 

ureditev spletne strani in primerna pisava. Na tretjem mestu pa so povprečne ocene 

uvrstile spletno stran Fendt, kjer pa je najboljšo oceno dobila barvitost spletne strani.  

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Oblikovna podoba
oblika in zgled

všečnost

ureditev

postavitev

barve

grafični elementi

pisava

navigacija

 

Slika 17: Oblikovna podoba 

 Ocenjevanje vsebine spletne strani (ocenjevalna lestvica) 

S kriteriji, kot so razumljivost, preglednost, jedrnatost, aţurnost, slovnična 

pravilnost, verodostojnost in uporabnost so anketiranci ocenjevali vsebino spletne 

strani. Datapanova spletna stran je po ocenah razumljiva, pregledna in jedrnata. 

Podjetje dovolj razumljivo predstavlja svoje izdelke in storitve, vsebine na spletni 

strani so pregledne ter ne vsebujejo predolgih besedil, ampak le kratke opise. Taka 

besedila pripomorejo k temu, da stranke izdelke oziroma storitve še bolj spoznajo in 

se na podlagi tega tudi odločijo za njihov nakup. Na spletni strani se najdejo tudi 

slovnične nepravilnosti. Besedila je potrebno pred objavo na spletu dati v predogled 
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lektorju, saj se lahko le tako izognemo napakam. Po zavihku novice lahko sklepamo, 

da je aţurnost v podjetju premajhna. Predolgo je obdobje posodabljanja podatkov. 

Obiskovalec je z vsakim novim obiskom ţeljan novih informacij. Ocenjevanje 

vsebine spletne strani podjetja Datapan je prikazano na sliki 20. 

Vsebinsko najboljša spletna stran je Applova. Anketirancem je na omenjeni strani 

najboljša aţurnost podatkov, kar pomeni da obiskovalcem ponuja vedno zadnje 

novice pa naj se tiče to produktov oziroma novic. Spletna stran podjetja Fendt je na 

zadnjem mestu, vendar pa je najboljšo oceno dobila glede same uporabnosti strani. 
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Slika 18: Vsebina spletnih strani  

 Ocenjevanje tehnologije spletne strani (ocenjevalna lestvica) 

Hitrost, optimiziranost elementov, ločljivost ekrana in aktivnost povezav so elementi, 

s katerimi so anketiranci ocenjevali tehnologijo spletne strani. Pri omenjenem 

ocenjevanju je Datapanova spletna stran najboljšo oceno dobila pri aktivnosti 

povezav. Pomembno je, da so povezave aktivne, saj tako uporabniku omogočamo 

hitro in enostavno preglednost spletne strani. Vsako nepotrebno ali dodatno čakanje 

na odzivnost uporabnika odvrača. V podjetju Datapan morajo izboljšati hitrost 

spletne strani (torej hitrejše odzivanje ob izbiri različnih elementov) in ločljivost 

ekrana (pojavljanje spletne strani na različnih velikostih ekrana ne sme biti ovira, da 

se spletna stran ne bi pojavila). Potrebno pa je tudi optimiziranje različnih elementov 

(fotografij, grafov), saj niso na vseh mestih enaki. Na sliki 21 je prikazano mnenje 

anketirancev pri ocenjevanju tehnologije podjetja Datapan. 
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Applova spletna stran, je tudi pri ocenjevanju tehnologije na prvem mestu. Najboljšo 

povprečno oceno, je ravno tako kot pri Datapanovi spletni strani, dobila aktivnost 

povezav. Vse povezave, ki jih imata omenjeni spletni strani, so po mnenju 

anketirancev aktivne in sodeč po tem, se jim to zdi najpomembnejše na samih 

straneh. Prav tako je najboljšo povprečno oceno za aktivnost povezav, dobila tudi 

spletna stran podjetja Fendt. 
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Slika 19: Tehnologija spletne strani  

 Ocenjevanje navigacije spletne strani (ocenjevalna lestvica) 

Pregleden, hiter in enostaven dostop do različnih informacij ter iskalnik, vse to mora 

vsebovati navigacija uspešne spletne strani. Podjetje Datapan se lahko pohvali s 

hitrim in natančnim iskalnikom, ki se nahaja na njihovi spletni strani. Ljudje, ki so 

izpolnjevali anketo, so zanj dodelili najboljšo oceno. Najslabše pa je bila ocenjena 

preglednost dostopa do različnih informacij. Ravno informacije so tiste, ki na spletni 

strani povedo največ o izdelku ali storitvi, zato bi moralo podjetje za ta element kar 

veliko prispevati, da bi bila stran še uspešnejša. Vendar pa poudarimo, da je dostop 

do informacij hiter in enostaven, samo preglednost je tista, ki kvari oceno. Na sliki 

22 so prikazani rezultati ocenjevanja navigacije spletne strani. 

Najboljšo navigacijo spletne strani ima Apple. Njihov iskalnik po vsebini, je tisti ki 

jim zagotavlja (po mnenju anketirancev), hitro in enostavno brskanje po straneh 

podjetja. Enako je tudi pri spletni strani podjetja Fendt, le da je anketirancem tukaj 

vešč tudi enostavnost dostopa do različnih informacij. 
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Slika 20: Navigacija spletne strani  

 Ocenjevanje uporabnosti spletne strani (ocenjevalna lestvica) 

Omenjeno ocenjevanje je potekalo po naslednjih stopnjah: kakovost vsebine, logična 

in enostavna navigacija, učinkovita uporaba, hitrost nalaganja strani, način 

prikazovanja vsebine, zagotavljanje ustrezne podpore uporabniku in čas, ki ga 

uporabniki potrebujejo, da najdejo informacije.  

Izmed zgoraj opisanih lastnosti je najboljšo oceno dobila hitrost nalaganja 

informacij, najslabšo pa kakovost vsebine. Še enkrat lahko poudarimo, da je vsebina 

tista, na kateri bo moralo podjetje veliko postoriti, da bo spletna stran vsebinsko 

boljša in da se bodo obiskovalci spletne strani še raje in z veseljem vračali. Vsebina 

mora biti aţurna, jedrnata, prikazovati se mora hitro. Navigacija je na spletni strani 

podjetja Datapan logična in enostavna. Na sliki 23 so prikazane ocene uporabnosti 

spletne strani. 

Apple, ima izmed vseh treh spletnih strani, najboljšo uporabnost spletne strani. 

Pohvali se lahko z kvalitetno vsebino. Spletna stran podjetja Fendt, pa je v vseh 

elementih povprečna, edino kar pa je anketirance zmotilo, je potreben čas do ţelenih 

informacij, kar pomeni da se na tej strani porabi preveč časa, da izvemo kar ţelimo. 
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Slika 21: Uporabnost spletne strani  

 Ocenjevanje marketinškega vidika  

Ocenjevanje marketinškega vidika temelji na pojavnosti podjetja oziroma njegove 

spletne strani. Anketirancem smo podali na izbiro različne medije: internet, 

televizijo, časopis – revijo in radio, ponujena pa je bila moţnost, da lahko napišejo 

tudi kaj drugega oz. da podjetja še niso zasledili. Izbrali so lahko več različnih 

trditev.  

Rezultat odgovorov na omenjeno vprašanje je, da se podjetje Datapan premalo 

pojavlja v medijih. Večina vprašanih ga še nikjer ni zasledila, če pa ţe, je bil 

največkrat označen odgovor, da je bilo to na internetu.  

Za prepoznavnost podjetja je potrebno veliko vlagati v marketing, kar pa pri podjetju 

Datapan pogrešamo oziroma o tem ni sledu. Priporočamo, da se poskusijo večkrat 

pojavljati v časopisih – revijah, katerih teme se navezujejo na njihove izdelke in 

storitve ter posnamejo televizijski in radijski oglas. Informativni video s 

predstavitvijo lahko umestijo tudi na YouTube ali podobno stran. 

Z odlično marketinško prepoznavnostjo, se po rezultatih ankete lahko pohvali 

podjetje Apple, sej so prepoznavni na vseh področjih in ljudje njihove reklame 

videvajo tako rekoč v vsakem mediju. Podjetje Fendt, pa na svoji pojavnosti malo 

manj dela, saj so ga anketiranci povprečno največkrat zasledili samo v časopisih 

oziroma revijah, kar pa ja za današnje čase absolutno premalo, saj če se ne pojavljaš 

na spletu, lahko za nekoga pomeni, da sploh ne obstajaš. 
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 Ocenjevanje interaktivnosti 

Pri ocenjevanju interaktivnosti smo ţeleli zaslediti dvosmerno komunikacijo med 

obiskovalcem spletne strani in podjetjem. Komunikacija lahko poteka z različnimi 

obrazci: izpolnjevanje obrazcev, FAQ, nagradne igre, klepet, forum itn.  

Podjetje Datapan ima na svoji spletni strani dvosmerno komunikacijo, tako so menili 

ljudje, ki so odgovarjali v anketi. Z uporabniki oziroma obiskovalci spletne strani so 

povezani z obrazcem, ki se nahaja na strani. Tam lahko vpišejo svoje kontaktne 

podatke in napišejo poljubno sporočilo. 

Pri tem elementu ocenjevanja, so si vse spletne strani med seboj zelo podobne, če ne 

skoraj enake.  
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo predstavili izboljšave spletne strani izbranega podjetja. Z 

anketo, ki je bila izvedena za izboljšanje spletne strani podjetja Datapan, so bile dane 

ugotovitve, kaj je tisto, kar bi stran lahko naredilo še boljšo. S pomočjo anketirancev 

smo prišli do praktičnih predlogov, ki spletno stran izboljšajo in jo naredijo 

uporabnikom prijazno in dosegljivo.  

Spletno stran je potrebno vedno znova prilagajati in urejati, to je eden izmed ključev 

uspešnosti. Slediti je potrebno trendom in tehnologiji, ki jih obiskovalci od nas 

pričakujejo. Oni so ključni dejavniki uspešnosti spletne strani in njim se je potrebno 

prilagoditi, torej je potrebno spletno stran vzdrţevati. Le kakovostna spletna stran 

prinaša podjetju dobiček, če pa jo zanemarimo, ima lahko nezaţelene nasprotne 

učinke, ki lahko v javnosti ustvarijo slabo podobo o podjetju in mogoče prinašajo 

tudi izgubo. 

Da bo spletna stran postala še boljša in privlačnejša za obiskovalce, bodo potrebne 

drobne spremembe pri oblikovanju všečnosti strani. Vsebina je razločna in poudari 

bistvo izdelkov in storitev. Podjetje je tudi preko spletne strani povezano s kupci, 

uporabniki in strankami. Pomembno je, da se ohranja dvosmerna komunikacija, saj 

na tak način lahko podjetje pridobi nove kupce ali pa na podlagi pohval, graj ali 

drugih elementov naredi izdelke in storitve še boljše. Več poudarka bodo morali dati 

tudi na pojavnost v medijih.   

V diplomskem delu smo ţeleli podjetju pomagati pri izboljšavi spletne strani. Ţe 

drobne spremembe lahko dolgoročno pripomorejo k občutnejšemu izboljšanju obiska 

na spletni strani in tudi porasti vrednosti izdelkov in storitev ter na splošno podjetja 

samega.  
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http://www.benstat.si/blog/kateri-tip-anketnega-vprasanja-izbrati
http://www.mozilla.firefox.com/
http://www.interexport.si/traktorji/fendt
https://www.domovanje.com/blog/2012/06/12/pravila-spletnih-strani-ki-jih-ne-zelite-krsiti/
https://www.domovanje.com/blog/2012/06/12/pravila-spletnih-strani-ki-jih-ne-zelite-krsiti/
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Spletni brskalnik Mosaic. Pridobljeno 18. 6. 2013 s svetovnega spleta: 

http://lic.usersdocs.com/docs/1053146/index-164.html  

Splošno o brskalnikih. Pridobljeno 18. 6. 2013 s svetovnega spleta: 

http://internetexplorer.wikispaces.com/SPLETNI+BRSKALNIKI  

Tim Berners-Lee. Pridobljeno 18. 6. 2013 s svetovnega spleta: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee 

Tipi anketnih vprašanj. Pridobljeno 15. 9. 2013 s svetovnega spleta: 

http://www.mojaanketa.si/questions/   

 

 

 

 

http://lic.usersdocs.com/docs/1053146/index-164.html
http://internetexplorer.wikispaces.com/SPLETNI+BRSKALNIKI
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://www.mojaanketa.si/questions/
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen/-a/ni. Sem Petra Marc, absolventka Poslovno tehniške fakultete, smer 

Gospodarski inţeniring. V sklopu diplomske naloge analiziram tri med seboj različne 

spletne strani (njihove povezave so spodaj navedene). Prosila bi te/vas, če mi lahko 

odgovoriš/te na naslednja vprašanja in mi tako pomagaš/te pri dokončanju diplomske 

naloge. Vzelo ti/vam bo dobrih pet minut. Prosim, če izpolnjen vprašalnik pošlješ/te 

do 27.4.2014. Povezave do spletnih strani: www.datapan.si, www.apple.com in 

www.fendt.com. 

 

Ţe v naprej se ti/vam zahvaljujem za sodelovanje! 

Petra Marc 

1. Kako pogosto uporabljate internet? 

Označite pod ustrezno številko. 

Nikoli  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Vedno 

2. Ste že kdaj ocenjevali spletne strani? 

Označite ustrezno trditev. 

 Sem 

 Nisem  

 

3. Poznate omenjena podjetja? 

Označite ustrezno trditev. 

Podjetje/trditev DA NE 

Datapan   

Apple   

Fendt   

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.datapan.si&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-z7gxZg4AKDerhXwhv2kiOARokQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apple.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCcJl4ri7nnhdgBh9Iq4Ossx9Xpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fendt.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFW3VH_EFSiNh3BzeLt-MNmKpe6tg
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4a. Oblikovna podoba spletne strani podjetja Datapan. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

ELEMENT/OCENA 1 2 3 4 5 

oblika in izgled      

všečnost      

ureditev      

postavitev      

navigacija      

Barve      

grafični elementi      

primerna pisava 

(barve, velikost, slog) 

     

 

4b. Oblikovna podoba spletne strani podjetja Apple. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

ELEMENT/OCENA 1 2 3 4 5 

oblika in izgled      

všečnost      

ureditev      

postavitev      

navigacija      

Barve      

grafični elementi      

primerna pisava 

(barve, velikost, slog) 

     

 

4c. Oblikovna podoba spletne strani podjetja Fendt. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

ELEMENT/OCENA 1 2 3 4 5 

oblika in izgled      

všečnost      

ureditev      

postavitev      

navigacija      

barve      

grafični elementi      

primerna pisava 

(barve, velikost, slog) 
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5a. Vsebina spletne strani podjetja Datapan. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

aţurna 

(aţurnost 

podatkov) 

     

razumljiva      

pregledna      

jedrnata      

slovnično 

urejena 

     

verodostojna      

uporabna      

 

5b. Vsebina spletne strani podjetja Apple. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

aţurna 

(aţurnost 

podatkov) 

     

razumljiva      

pregledna      

jedrnata      

slovnično 

urejena 

     

verodostojna      

uporabna      

 

5c. Vsebina spletne strani podjetja Fendt. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

aţurna 

(aţurnost 

podatkov) 

     

razumljiva      

pregledna      

jedrnata      

slovnično 

urejena 

     

verodostojna      

uporabna      
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6a. Tehnologija spletne strani podjetja Datapan. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

hitrost 
     

ločljivost 

ekrana 

(funkcionalnost 

strani, pri 

različnih 

ločljivostih) 

     

aktivnost 

povezav 

(povezave, ki 

so na spletni 

strani, morajo 

biti aktivne) 

     

 

6b. Tehnologija spletne strani podjetja Apple. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

hitrost 
     

ločljivost 

ekrana 

(funkcionalnost 

strani, pri 

različnih 

ločljivostih) 

     

aktivnost 

povezav 

(povezave, ki 

so na spletni 

strani, morajo 

biti aktivne) 
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6c. Tehnologija spletne strani podjetja Fendt. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

hitrost 
     

ločljivost 

ekrana 

(funkcionalnost 

strani, pri 

različnih 

ločljivostih) 

     

aktivnost 

povezav 

(povezave, ki 

so na spletni 

strani, morajo 

biti aktivne) 

     

 

7a. Interaktivnost spletne strani podjetja Datapan. 

Ima omenjena spletna stran aplikacije ali obrazce? Označite ustrezno trditev (lahko 

jih je več). 

 klepet 

 forum 

 nagradne igre 

 FAQ (seznam pogosto zastavljenih vprašanj) 

 blog 

 izpolnjevanje obrazcev 

 drugo:_____________ 

 

7b. Interaktivnost spletne strani podjetja Apple. 

Ima omenjena spletna stran aplikacije ali obrazce? Označite ustrezno trditev (lahko 

jih je več). 

 klepet 

 forum 

 nagradne igre 

 FAQ (seznam pogosto zastavljenih vprašanj) 

 blog 

 izpolnjevanje obrazcev 

 drugo:_____________ 
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7c. Interaktivnost spletne strani podjetja Fendt. 

Ima omenjena spletna stran aplikacije ali obrazce? Označite ustrezno trditev (lahko 

jih je več). 

 klepet 

 forum 

 nagradne igre 

 FAQ (seznam pogosto zastavljenih vprašanj) 

 blog 

 izpolnjevanje obrazcev 

 drugo:_____________ 

 

8a. Navigacija spletne strani podjetja Datapan. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

pregleden 

dostop do 

informacij 

     

hiter dostop do 

informacij 

     

enostaven 

dostop do 

informacij 

     

moţnost 

iskalnika (za 

laţje iskanje po 

vsebini) 

     

8b. Navigacija spletne strani podjetja Apple. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

pregleden 

dostop do 

informacij 

     

hiter dostop do 

informacij 

     

enostaven 

dostop do 

informacij 

     

moţnost 

iskalnika (za 

laţje iskanje po 

vsebini) 
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8c. Navigacija spletne strani podjetja Fendt. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 ZELO SLABO, 5 ZELO DOBRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

pregleden 

dostop do 

informacij 

     

hiter dostop do 

informacij 

     

enostaven 

dostop do 

informacij 

     

moţnost 

iskalnika (za 

laţje iskanje po 

vsebini) 

     

 

9a. Uporabnost spletne strani podjetja Datapan. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 pomeni ZELO POČASI, 5 pomeni ZELO 

HITRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

kakovostna 

vsebina 

     

logična in 

enostavna 

navigacija 

     

učinkovita 

uporaba 

     

hitrost 

nalaganja 

strani 

     

potreben čas do 

ţelenih 

informacij 
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9b. Uporabnost spletne strani podjetja Apple. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 pomeni ZELO POČASI, 5 pomeni ZELO 

HITRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

kakovostna 

vsebina 

     

logična in 

enostavna 

navigacija 

     

učinkovita 

uporaba 

     

hitrost 

nalaganja 

strani 

     

potreben čas do 

ţelenih 

informacij 

     

 

9c. Uporabnost spletne strani podjetja Fendt. 

Pri vsaki trditvi označite po eno številko. 1 pomeni ZELO POČASI, 5 pomeni ZELO 

HITRO. 

Element/ocena 1 2 3 4 5 

kakovostna 

vsebina 

     

logična in 

enostavna 

navigacija 

     

učinkovita 

uporaba 

     

hitrost 

nalaganja 

strani 

     

potreben čas do 

ţelenih 

informacij 
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10a. Marketinški vidik (pojavljanje) spletne strani podjetja Datapan. 

Ste ţe videli (in kje) napisano ali omenjeno spletno mesto omenjenega podjetja? 

 nikoli 

 televizija 

 internet 

 radio 

 časopis, revija 

 drugo:________ 

 

10b. Marketinški vidik (pojavljanje) spletne strani podjetja Apple. 

Ste ţe videli (in kje) napisano ali omenjeno spletno mesto omenjenega podjetja? 

 nikoli 

 televizija 

 internet 

 radio 

 časopis, revija 

 drugo:________ 

 

10c. Marketinški vidik (pojavljanje) spletne strani podjetja Fendt. 

Ste ţe videli (in kje) napisano ali omenjeno spletno mesto omenjenega podjetja? 

 nikoli 

 televizija 

 internet 

 radio 

 časopis, revija 

 drugo:________ 

 

11. Spol 

Izberite ustrezno. 

 ţenski 

 moški  
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12. Starost 

Izberite ustrezno. 

 do 24 

 25–34 

 35–44 

 45–54 

 55–64 

 nad 65 

 


