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Zadeva Četrta študija primera 

Uvod Z več kot 25-letnimi izkušnjami je podjetje B2 vodilno podjetje na 
področju računalniškega in spletnega izobraževanja.  Svoje storitve so 
razširili s ponudbo javno veljavnih izobraževalnih programov, razvojem 
programske opreme za spletno izobraževanje in poslovno analitiko. 
Začetki podjetja segajo v l. 1989. Prvotni namen podjetja je bil ljudem 
ponuditi informacijske rešitve, s  katerimi lahko dosegajo večjo 
produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo. Od same ustanovitve 
podjetje ponuja računalniško izobraževanje in IT rešitve. Od leta 1996 
ponuja tudi javno veljavne izobraževalne programe.  
Poslanstvo podjetja je pomagati ljudem do večje produktivnosti, 
konkurenčnosti in zadovoljstva z uporabo informacijske tehnologije. 
Ustvarjajo trende razvoja na področju izobraževanja, spletnega 
izobraževanja, IT rešitev in poslovne inteligence. Podjetje uspešno krepi 
svoj položaj na trgu, se hitro odzove na novosti in bogati svoje storitve 
na področju izobraževanja in IT rešitev.  

Vrsta ustanove Zasebna družba 

Uporabljena 
metodologija 

Spletni izobraževalni tečaji za podjetja 

B2 ponuja podjetjem specifične spletne programe z namenom, da 
podjetja sama vzpostavijo spletno središče za usposabljanje  zaposlenih. 

Kot del spletnega programa, B2 ponuja usposabljanje in e-gradiva iz 3 
različnih področjih: 

1) Prvo področje je LASTNO ZNANJE, tj. notranje znanje podjetja. Gre za 
interno, organizacijsko znanje, ki je ponavadi definirano s strani določene 
skupine v podjetju (npr. Kadrovske službe, finančnih storitev ipd.); 

2) Drugo področje je POSLOVNA DOSLEDNOST – zakonodaja, predpisi, 
bonton, poklicna etika, poslovna kultura: 

3) Tretje področje je SPLOŠNO ZNANJE – mehke spretnosti, 
računalništvo, komunikacijske veščine. 

Veliko časa namenijo tudi pripravi e-gradiv. Gradivo pripravijo sami ali v 
sodelovanju s podjetjem (stranko). V nekaterih primerih gradivo pripravi 
tudi stranka. 

Pri pripravi gradiv sodelujejo: 

- avtor, tj. ‘strokovnjak’ 

- strukturni oblikovalec (nekdo, ki dobro pozna platformo za 
pripravo gradiv) 

Kako poteka uvajanje spletnega središča za usposabljanje zaposlenih: 



- začetna delavnica z zaposlenimi, kjer se uskladijo glede vsebin in 
učnih pristopov 

- postopno uvajanje ali coaching. 

Vzpostavitev spletnega centra za usposabljanje lahko traja od 1 
tedna do 2 mesecev, odvisno, če se stranka odloči za uporabo že 
pripravljenega gradiva in e-vsebin ali ne.   

Pravo spletno usposabljanje je sestavljeno iz treh delov: 

- Najbolj pomemben je ustrezni sistem, ki omogoča kakovostno 
spletno izobraževanje in spremlja analitiko, ki jo podjetje 
(stranka) potrebuje. Sistem je dober, če se lahko integrira z 
obstoječimi sistemi v podjetju. Ena od prednosti je gotovo ta, da 
se podatki iz usposabljanja lahko prenesejo v kadrovski sistem 
podjetja. Sistem mora omogočati intuitivno in motivacijsko učno 
okolje.  

- E-gradivo naj bo multimedijsko bogato in interaktivno 

- In nenazadnje so ključnega pomena ljudje. V podjetju naj bo vsaj 
ena vedoželjna oseba, ki je navdušena nad spletnim 
izobraževanjem.  

 

Izobraževalec Mentor: strokovnjak s področja, učnega predmeta 
Upravljalec Sistema: pozna pomembne datume v programu, pošilja 
opomnike in dodeluje pravice. 
Avtorji e-gradiv: pripravijo e-gradiva. 

Uporabljena 
orodja 

Podjetje B2 za vpeljavo spletnega izobraževanja uporablja lastni sistem 

(LMS), imenovan e-CAMPUS. 

Sistem nenehno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Sistem omogoča tudi 

pripravo video vsebin, kvizov in izobraževalnih igric. E-campus je plačljiv 

sistem, ustvarjen za oblikovanje spletnih programov usposabljanja, 

skupin, pripravo gradiv in upravljanje foruma.  

Glavni izzivi, 
ključni dejavniki 
uspeha  
 

Glavni izzivi: 

- Pri stranki obstajata 2 razloga, zakaj je spletno usposabljanje 
uspešno ali ne. Eden glavnih razlogov je oseba znotraj podjetja, ki 
je navdušena nad spletnim izobraževanjem. Če podjetje nima 
take osebe ali pa oseba ni bila deležna začetnega uvajanja v 
sistem, se spletno izobraževanje najbrž ne bo razvilo. Oseba, ki je 
zadolžena za upravljanje spletnega izobraževanja je ena ključnih 
akterjev. Najbolj pogosto so to osebe, ki imajo rade tehnologijo in 
jih zanima razvoj. Drugi razlog je ta, ali se podjetje samo odloči 
pripravljati e-gradivo ali ne. 

- Sprva je bil izziv predvsem ta, da podjetja (stranke) niso bila 



 

 

 

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

vsebuje. 
 

pripravljena na spletno izobraževanje. Kasneje se je podjetje B2 
soočilo z  izzivom, kako motivirati ljudi. Sedaj so stvari precej 
drugačne. Podjetja so na spremembe pripravljena in ljudje 
postajajo vedno bolj motivirani. 

Ključni dejavniki uspeha: 

Lastna metodologija, ki ima ISO certifikat, kar pomeni, da so vsi ključni 

procesi spletnega izobraževanja natačno napisani. Tako jih lažje in bolj 

jasno predstavijo podjetjem. Poleg tega je zelo pomembna visoka 

kakovost in število ljudi, ki so odgovorni za spletno izobraževanje. Ker je 

podjetje razvilo lastni sitem za izvajanje programov, ga lahko hitro 

spemenijo ali prilagodijo potrebam stranke. 

 

Zaključki  in 
priporočila 

Zaključki: 

Metodologija ter jasni in natančni procesi in aplikacije so ključnega 

pomena. Stranke tako lažje najdejo dogovor s podjetjem in podjetje hitro 

pridobi vse pomembne informacije, ki jih potrebuje za pravilno 

odločitev. 

Poleg tega sta zelo pomembna tudi svetovanje in fleksibilnost. 
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