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PREDGOVOR 
 
 
Eksploziven razvoj elektronskega poslovanja v zadnjih letih postavlja banke pred izziv, 
kako z pravilnim vlaganjem sredstev v primerne projekte zagotoviti svojo vlogo v 
sodobnih spremenjenih pogojih poslovanja. Banke so bile zaradi pritiskov deregulacije trga 
in vstopa nebančne konkurence na področja klasičnega bančnega poslovanja prisiljene k 
zmanjševanju stroškov, ki so ga uspešno razrešile prav z uvedbo elektronskega poslovanja, 
ki neposredno znižuje stroške, omogoča hitrejše opravljanje storitev in njihovo dostopnost 
kjerkoli in kadarkoli. Področje plačilnih kartic je tipičen primer prenosa klasične bančne 
funkcije na področje avtomatskega plačevanja blaga in storitev na področju poslovanja 
fizičnih oseb. Z uporabo plačilnih kartic se uporabnik identificira in izvede plačilo 
ponudniku storitve s svojega bančnega računa. Z vidika dodatnega zniževanja stroškov 
lahko banke namesto, da same nudijo omejen obseg storitev, funkcijo prenesejo na zunanje 
podjetje, ki opravlja storitev za več bank in s tem z večanjem obsega poslovanja zniža 
stroške vsem udeležencem. Tako podjetje torej opravlja storitev procesiranja plačilnih 
kartic in je znano kot procesni center. Za omogočanje opravljanje storitev uporabe 
plačilnih kartic se banke povezujejo tudi preko meja posameznih držav in kontinentov v 
mednarodna kartična združenja, ki z uporabo enakih pravil vsepovsod zagotavlja 
mednarodno uporabnost plačilnih instrumentov.  
Za uspešno zagotovitev novega načina poslovanja je uporaba sodobnih informacijskih 
sistemov nujnost, njihov stalen dinamičen razvoj pa dejstvo, ki ga je potrebno obravnavati 
z izjemno pozornostjo, saj v nasprotnem lahko pride do nezaželjenih učinkov pri 
poslovanju, kar lahko v skrajnem primeru vodi k izgubi tržnega deleža, stagnaciji in 
propadu. Za uspešen razvoj je potrebno dobro poznavanje obravnavanega področja, 
potrebnih korakov za doseganje razvojnih ciljev in njihov vpliv na funkcije podjetja. 
Pričujoče delo poskuša v najboljši možni meri opisati poslovno področje plačilnih kartic in 
njihov razvoj in uporabo skozi čas. Opisuje principe procesiranja plačilnih kartic in 
udeležence v postopku procesiranja ter najpomembnejše domače in tuje sisteme za 
procesiranje plačilnih kartic in njihove tržne deleže po posameznih področjih. 
Informacijski sistemi in njihova uporaba so na tem področju poslovanja neizogibni, zato so 
v  nadaljevanju opisani temeljni principi delovanja informacijskih sistemov za procesiranje 
plačilnih kartic, od sistema za elektronski zajem podatkov, njihove obdelave in distribucije 
uporabnikom informacij. Intenzivna uporaba informacijskih sistemov narekuje njihov 
stalen razvoj tudi v sistemih za procesiranje plačilnih kartic, zato so opisani koraki potrebni 
za zagotovitev, izbiro in izvedbo razvoja sistemov. V nadaljevanju so opisani koraki 
potrebni za izvedbo prenove informacijskih sistemov. Koraki opisujejo posamezne 
aktivnosti v postopku prenove in vključujejo tako tehnično-tehnološke vidike, kot tudi 
finančne dejavnike izvedbe prenove in njihov medsebojni vpliv. Na osnovi analitičnega in 
teoretičnega dela je v zaključnem delu izveden praktični primer postopka prenove 
informacijske infrastrukture v podjetju za procesiranje plačilnih kartic z upoštevanjem 
vidikov opisanih v predhodnih izvajanjih. 
Ob nastajanju dela se je izkazalo, da je pravilen pristop pri izvedbi razvojnih nalog in s tem 
tudi uporaba postopka prenove bistvenega pomena za uspešnost podjetja, vendar so 
posamezna področja vse preveč obravnavana parcialno in tudi zato skupni rezultati večkrat 
ne dajo zaželjenih pozitivnih učinkov ali pa so ti manjši kot pričakovano. Za preseganje 
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tega problema je potrebno spremeniti pristop že v fazi nastajanja in definiranja razvojnih 
nalog, k sodelovanju pritegniti čim širši spekter udeležencev, da se lahko v najboljši možni 
meri definira kar največ vplivov, ki jih bo izvedba prinesla na obstoječ sistem in v končni 
fazi poslovanje podjetja. 
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1 UVOD 
 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
V sodobnih podjetjih je uporaba informacijskega sistema za podporo delovanju podjetja 
bolj ali manj nujnost, če podjetje želi obdržati enakopraven odnos napram konkurentom na 
tržišču. To še posebej velja v storitveni veji gospodarstva, kjer obstajajo podjetja katerih 
delovanje je v celoti odvisno od delovanja njihovih informacijskih sistemov. Nekatera od 
takih podjetij so svojo dejavnost opravljanja storitev za svoje uporabnike razvila do te 
mere, da so njihove storitve na voljo ves čas in so opravljene v realnem času. Za 
zagotovitev nepretrganega delovanja opravljanja dejavnosti podjetja mora tako podjetje 
zagotoviti informacijski sistem, ki bo zmožen sprejeti zahtevke, jih obdelati v realnem času 
in vrniti povratno informacijo. Tak informacijski sistem mora biti hkrati odziven kot 
opisano, razvojno odprt, zasnovan na način, da kakršnakoli okvara znotraj sistema ne 
vpliva na njegovo delovanje navzven in ker so uporabniki storitev večinoma tudi 
prostorsko porazdeljeni, je za učinkovito opravljanje storitev podjetja potreben močan 
podporni komunikacijski sistem, ki skrbi za prenos informacij med uporabniki in 
podjetjem.  
Podjetje za procesiranje kartic opravlja dejavnost procesiranja brezgotovinskih plačilnih 
instrumentov in je kot tako tipičen primer zgoraj opisanega storitvenega podjetja, ki 
opravlja storitev zajema in obdelave plačil v realnem času. Kot tako mora zagotoviti 
močan informacijski sistem za izvajanje svoje dejavnosti, katerega infrastruktura mora biti 
sposobna odzivati se na nenehne spremembe v okolju in jim razvojno slediti. 
 
 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

1.2.1 Namen 
V podjetju za procesiranje kartic se kot posledica zunanjih zahtev in notranjih potreb 
zaznava potreba po prenovi in širitvi informacijske infrastrukture. S tem bo podjetje lahko 
zagotovilo svojo rast in nadaljnji razvoj ter s tem svoj obstoj. V ta namen je potrebno 
opraviti raziskavo področja s katero se opredeli cilje prenove infrastrukture 
informacijskega sistema, določi način in postopke prenove ter definira obseg širitve in 
nadgradnje infrastrukture informacijskega  sistema v skladu s finančnimi zmožnostmi 
podjetja.  
 

1.2.2 Cilji 
Iz opravljene raziskave in na podlagi njenih ugotovitev se pričakujejo predlogi za 
spremembe, prenovo in nadgradnjo infrastrukture informacijskih sistemov, kar bo vodilo k 
skladnosti z mednarodnimi standardi, izboljšanem delovanju informacijskega sistema in s 
tem tudi izboljšanem delovanju podjetja za procesiranje kartic. Pričakuje se vpliv na 
poslovne rezultate, vpliv na finančne učinke, izboljšano kakovost storitev podjetja in s tem 
boljši videz podjetja napram uporabnikom ter dvig dobrega imena podjetja. 
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1.2.3 Trditve 
Obstoječ sistem procesiranja kartic zagotavlja nivo procesiranja, ki je v danem trenutku 
zadovoljiv in zagotavlja zadovoljstvo večine uporabnikov storitev. Kljub temu je mogoče z 
novimi tehnologijami in izboljšavami uvesti dodatne storitve na področju procesiranja 
plačilnih kartic ter tako diverzificirati ponudbo. Prenova informacijske infrastrukture 
predstavlja temelj za uvedbo novih tehnologij in dodatnih storitev. 
 
 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

1.3.1 Predpostavke 
Informacije o delovanju in zasnovi sistemov so točne in ažurne, podatki o predvidenem 
razvoju in širitvi so točni in zanesljivi, zagotovljeni bodo vsi ostali infrastrukturni 
dejavniki iz podjetja in njegove okolice. Pridobljeni podatki se ne spreminjajo med 
opravljanjem analize. Podatki namenjeni za primerjavo se pridobijo po enakem, 
primerljivem postopku.  
 

1.3.2 Omejitve 
Sistemi procesiranja obsegajo široko področje različnih vej bančništva in financ, 
informatike, mednarodnih povezav in odnosov. Področja obravnave v nalogi je zato 
omejeno na prenovo informacijske infrastrukture, potrebno za uspešno delovanje podjetja 
za procesiranje kartic. Poleg tega so nekateri od pridobljenih podatkov skrivnost družbe, 
zato se ne navajajo. 
 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 
V delu se obravnava poslovna raziskava področja in sicer raziskava informacijske funkcije 
podjetja ter finančne funkcije v podjetju v povezavi s prenovo informacijske infrastrukture. 
Uporabljene bodo metode v okviru deskriptivnega pristopa in sicer: za razvoj in uporabo 
plačilnih kartic ter principov procesiranja bodo uporabljene deskriptivna in  primerjalna 
metoda ter statistična metoda. Za raziskavo informacijskega sistema pa metode v okviru 
analitičnega pristopa: metode razčlenjevanja, primerjanja, izločevanja, osamljanja in 
strnjevanja. 
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2 PLAČILNE KARTICE IN PRINCIPI PROCESIRANJA KARTIC 
 
 

2.1 Razvoj plačilnih kartic 
 
Plačilne kartice so se razvile v začetku 20. stoletja, ko so železnice, večje trgovske verige 
in podobna podjetja začela svojim pomembnejšim strankam izdajati prve (takrat še 
kovinske) kartice za nakup blaga in storitev. Kartice so omogočale plačilo blaga in storitev 
brez gotovine, torej so temeljile na zaupanju med trgovcem in stranko, poravnava 
obveznosti pa je bila običajno izvedena enkrat mesečno. V 50. letih prejšnjega stoletja se je 
ob napredku na tehnološkem področju še dodatno razvilo področje brezgotovinskega 
plačevanja. Pojavile so se prve plačilne kartice za fizične osebe, ki so bile najprej dostopne 
le za višji sloj, s časom pa se je, po vstopu bank na to področje, brezgotovinsko poslovanje 
začelo množično širiti med uporabniki. Kot prvo izmed bolj množičnih lahko štejemo 
plačilno kartico DinersClub, ostale večje mednarodne verige pa so še American Express, 
VISA in MasterCard. Kot razširitev storitve so se predvsem s podporo in v interesu bank 
razvile kreditne kartice, ki omogočajo obročno odplačevanje blaga in storitev. Uporabniku 
tako blaga in storitev ni potrebno plačati takoj, ampak se plačilo razporedi v redne, tipično 
mesečne, obroke. Vsi navedeni načine uporabe kartic so množično v uporabi še danes.  
 
 

2.1.1 Globalni ponudniki plačilnih kartic 
 
Globalne verige ponudnikov kartic lahko kronološko razvrstimo glede na čas nastanka v 
naslednjem vrstnem redu, vsak ponudnik pa je na svoj način prispeval k razvoju področja 
brezgotovinskega poslovanja. 
 
DinersClub  
Velja za začetnika množičnih plačilnih kartic, njegovi začetki pa segajo v zgodnja 50. leta 
20. stoletja, ko je ustanovitelj DinersCluba, Frank Namarra prepričal lastnike lokalov, 
restavracij in hotelov, da so namesto gotovinskega plačila storitev v svojih lokalih sprejeli 
pogodbo o odloženem plačilu za člane DinersCluba, ki so svojo istovetnost izkazali z 
ustrezno kartico. DinersClub kot izdajatelj kartice je jamčil za izpolnjevanje obveznosti 
napram lastnikom lokalov na eni strani in poplačila dolgov uporabnikov na drugi, za svojo 
storitev pa je zaračunal provizijo v dogovorjenem odstotku zneska računa. Zaradi 
uporabnosti, enostavnosti in zagotovljene varnosti poslovanja za uporabniško in trgovsko 
stran je storitev kmalu postala popularna ter se je razširila preko meja ZDA po celem svetu. 
 
American Express  
Začetki delovanja te globalne verige segajo v 19. stoletje, ko je bilo podjetje finančno 
transportno podjetje. Leta 1880 so uvedli potovalne čeke, ki so pomenili korak naprej k 
večji varnosti in udobnosti poslovanja za ljudi, ki veliko potujejo v tujini. Čeki so se po 
potrebi lahko zamenjali v lokalno valuto na pooblaščenih izpostavah in je sistem, ki se ga 
uporablja še danes, čeprav se obseg zmanjšuje. Leta 1958 podjetje izda svojo plačilno 
kartico z značilno zeleno barvo in emblemom, ki se prav tako kot kartica DinersClub hitro 
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razširi po ZDA in Evropi. Tudi ta tip kartice je podobno kot pri DinersClubu omogočal 
poravnavo obveznosti uporabnikov enkrat mesečno, podjetje pa je poskrbelo za izplačila 
ponudnikom storitev. American Express in DinersClub sta še danes, kar se tiče poslovanja 
s plačilnimi karticami, od bank neodvisni izdajateljici plačilnih kartic. 
 
VISA  
Začetki VISA plačilnih kartic segajo v leto 1948, ko je Newyorška banka izdala potrdilo, 
ki je omogočalo plačila brez gotovine. Plačilo blaga je bilo odloženo, po prejemu računa s 
strani trgovca pa je banka obremenila bančni račun imetnika potrdila in tako poravnala 
obveznosti do trgovca oziroma ponudnika storitev. Več bank je uvidelo priložnost za  nov 
način poslovanja in v letu 1951 je bil ustanovljen First Bank Card. Uporabnik je pri 
finančni ustanovi ali banki zaprosil za plačilno kartico, ki mu jo je banka po preverjanju 
finančnih zmožnosti in kreditnih sposobnosti izdala. Uporabnik je nato prejel plačilno 
kartico, s katero je lahko opravljal plačila blaga in storitev. Trgovec je ob nakupu 
prekopiral podatke iz kartice na prodajni izpis, telefonsko potrdil veljavnost transakcije pri 
banki in si tako zagotovil plačilo prodanega blaga ali opravljene storitve. Nastala je prva 
bančna plačilna kartica, kjer banka jamči trgovcu, oziroma ponudniku storitev izplačila 
obveznosti, hkrati pa ima večjo finančno moč in fleksibilnost napram uporabnikom, ki so 
njeni komitenti in katerih sredstva so na njenih računih. V tem času so tudi druge velike 
banke spoznavale prednosti in uporabnosti zgoraj opisanih sistemov brezgotovinskega 
poslovanja in so začele uvajati svoje kartične produkte. Nastal je nov tip potrošnje po 
modelu First Bank Card. V letu 1960 je bila ustanovljena Bank America, ki je prva 
omogočila nakup blaga in storitev ter dvig gotovine v tuji državi z odloženim plačilom 
obveznosti. Medtem so tudi večje evropske banke začele uvajati kartične produkte in 
razvijati svojo kartično industrijo, recipročnost uporabe kartic v tujini pa je začela veljati v 
obe smeri leta 1968. Takrat je več evropskih bank in Bank America ustanovilo bančno 
združenje VISA International, ki je bil prvi mednarodni bančni projekt plačilnih kartic. 
 
MasterCard  
V času razvoja plačilnih kartic sredi 60. let prejšnjega stoletja je nekaj bank v ZDA 
ustanovilo združenje Interbank Card Association (ICA), ki je skrbelo za izmenjavo 
podatkov o opravljenih transkacijah s plačilnimi karticami. Združenje je delovalo pod 
blagovno znamko Master Charge in je s svojim sistemom poskrbelo za natančnost in 
beleženje transakcij v širšem prostoru in zagotovilo plačila trgovcem, kar je mnoge trgovce 
privabilo, da so sprejeli sistem. V naslednjih letih se je poslovanje s plačilnimi karticami 
močno širilo, leta 1979 pa se je MasterChange preimenoval v MasterCard, leta 1988 pa je 
prevzel v svoje roke plačilno kartic Cirrus. Le ta je do tedaj omogočala samo dvig gotovine 
na bankomatih, po prevzemu v okrilje MasterCarda pa je postala še plačilna kartica in s 
tem ena prvih debetnih kartic, produkt pa je bil predstavljen pod še danes znanim imenom 
Maestro. Združenje MasterCard deluje v 220 državah širom sveta in združuje več kot 
20000 finančnih ustanov. 
 
Europay International 
Po zgledu ameriških bank so v sedemdesetih letih tudi nekatere evropske (švedske) banke 
ustanovile združenje za izdajo in procesiranje plačilni kartic, katerih imetniki so lahko 
plačevali usluge v restavracijah in hotelih. Združenje se je imenovalo EuroCard, ki se je v 
naslednjih letih, kot odgovor na združenje VISA združilo z združenjem MasterCharge in 
britanskim Access Group. S tem je bilo uporabnikom plačilnih kartic teh združenj 
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omogočeno plačevanje v tujini in obratno. Leta 1992  se je Eurocard združil z EuroCheque 
in EPSS v Europay International, ki se je v letu 2002 po dolgoletnem uspešnem strateškem 
partnerstvu z združenjem Mastercard (Eurocard/MasterCard ter Maestro produkti) združil s 
svojim partnerjem pod enotnim imenom MasterCard International. 
 
Tržni delež opisanih globalnih ponudnikov plačilnih kartic, oziroma njihovo razdelitev 
glede na število izdanih kartic prikazuje slika 1. 
 
 

1000

370

217 85
VISA

MC

AMEX

ostalo

 
Slika 1: Razdelitev globalnih ponudnikov plačilnih kartic  

(Moj Denar 2003, v mio izdanih kartic) 
 
 

2.1.2 Funkcionalnost plačilnih kartic 
 
Plačilne kartice se poleg delitve glede na izdajatelja kartic, ki je lahko ali neodvisna 
finančna institucija (Diners, Amex) ali pa ima v ozadju banko, oziroma konzorcij bank 
(VISA, MasterCard), delijo še po funkcionalnosti plačilnega instrumenta. Tako poznamo 
različne tipe plačilnih kartic, ki so si podobne po zunanji obliki, vendar se razlikujejo po 
svoji funkciji. Plačilne kartice so lahko:  
 
Predplačne plačilne kartice 
Pri tem načinu se v predprodaji kupi vrednostno kartico, katere vrednost se tekom uporabe 
zmanjšuje (kot na primer predplačna telefonska kartica). Prednost uporabe takšnih kartic je 
povečana varnost plačevanja predvsem pri sodobnih načinih plačevanja preko interneta, ko 
je možnost zlorab omejena na vrednost predplačila na kartici. 
 
Debetne plačilne kartice 
Debetne plačilne kartice so običajno vezane na uporabnikov tekoči račun v banki in 
transakcije z njimi pomenijo takojšnjo bremenitev računa stranke. Poleg brezgotovinskih 
nakupov blaga in storitev na prodajnih mestih,  zaradi svoje narave omogočajo dvige 
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gotovine bodisi na bankomatih ali POS terminalih, oziroma ostalih za to pooblaščenih 
mestih. 
 
Kreditne plačilne kartice 
Kreditne plačilne kartice ali kartice z odloženim plačilom, omogočajo brezgotovinske 
nakupe blaga in storitev, s tem da se plačilo storitev iz računa uporabnika izvede enkrat 
mesečno, v vmesnem času pa banka, oziroma finančna organizacija, po dogovoru s 
trgovcem vrši plačila blaga in storitev. Ponudniki kartic z odloženim plačilom običajno 
ponujajo več različnih tipov posameznih kartic, ene z več ugodnostmi, druge z manj, 
prilagojeno glede zahtevam uporabnikov in njihovi plačilni sposobnosti. 
 
Posojilne plačilne kartice 
Posojilne plačilne kartice omogočajo, da je plačilo blaga in storitev porazdeljeno na več 
časovnih okvirjev, tipično se izdajatelj plačilne kartice tega tipa in uporabnik v naprej 
dogovorita kolikšen delež s plačilno kartico porabljenih sredstev bo uporabnik mesečno 
odplačeval, za preostali del pa izdajatelj običajno obračuna obresti kot strošek financiranja 
uporabnika. 
 
Trend razvoja funkcionalnosti plačilnih kartic gre proti združevanju funkcionalnosti 
različnih tipov kartic v en sam, kombiniran tip plačilne kartice, vsem opisanim tipom 
plačilnih kartic pa je skupno, da uporabnikom omogočajo tako plačevanje storitev 
trgovcem na POS terminalih, kot tudi dvige gotovine na bankomatih. Z vidika uporabnika 
se opravljanje transakcij z različnimi tipi plačilnih kartic razlikuje v tem, da je z uporabo 
različnih instrumentov različno obračunana provizija s strani ponudnika plačilnih kartic. 
Tako se za dvig gotovine na bančnem avtomatu z debetno kartico tipično ne obračuna 
provizija, če pa se isti tip transakcije opravi s posojilno kartico ali kartico z odloženim 
plačilom je obračunana provizija lahko izražena v odstotku dviga gotovine ali v nekem 
fiksnem, v naprej znanem znesku. Z vidika trgovca, ki sprejema različne tipe plačilnih 
kartic na svojih prodajnih mestih se višina obračunane provizije izdajatelju plačilnih kartic 
razlikuje glede na to kateri tip kartice je bil uporabljen za plačilo. Tako je tipično provizija 
nižja pri debetnih plačilnih instrumentih in višja pri kreditnih, oba načina pa se 
obračunavata v nekem, v naprej znanem odstotku plačanega zneska nakupa.  
 
 

2.1.3 Tehnologija plačilnih kartic 
 
Poleg že opisanih delitvah plačilnih kartic glede na izdajatelje plačilnih kartic in njihovo 
različno funkcionalnost, lahko plačilne kartice delimo še po načinu izdelave, oziroma 
tehnologije izdelave. Večina plačilnih kartic je narejena v skladu z ISO (International 
Standardisation Organisation) standardi, nekatere pa v sledijo ANSI (American National 
Standards Institute) standardizaciji. Standardi s področja plačilnih kartic so opisani v ISO 
7810 in 7811 standardih, kjer se definirata tako oblika in mehanske lastnosti kartic, kot tudi 
zapisi na kartici, bodisi so reliefni ali pa magnetni, oziroma zapisani na elektronski spomin. 
Kartice tako delimo na: reliefne (embosirane), kartice z magnetnim zapisom in kartice z 
vgrajenim čipom (pametne kartice). 
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Reliefne (embosirane) plačilne kartice  
Reliefne plačilne kartice so najstarejši tip plačilnih kartic, pri katerih so podatki potrebni za 
uspešno opravljanje transakcij globoko, reliefno vtisnjeni v material iz katerega je kartica 
izdelana. Pri sprejemu plačilne kartice na prodajnem mestu, trgovec vstavi reliefno 
plačilno kartico skupaj s posebnim kopirnim obrazcem v ročni aparat, ki relief iz kartice 
enostavno preslika na vloženi papir. Kupec potrdi nakup s podpisom obrazca in dobi en 
izvod obrazca, preostale zadrži trgovec, oziroma jih posreduje banki ali ustreznem 
procesnem centru v nadaljnjo obdelavo, kar vodi do končnega plačila trgovcu za 
opravljeno storitev ter bremenitve kupca. Pri opravljanju transakcij na opisan način mora 
trgovec ročno preveriti ali je uporabljana kartica še veljavna, ali ni morda preklicana ali 
ukradena. Za to se uporablja tako imenovana »stop lista« preklicanih, ukradenih in 
neveljavnih plačilnih kartic v papirni obliki, ki se tipično obnavlja tedensko. Mehanizem 
preverjanja je torej odvisen od časovnega in človeškega faktorja in s tem nezanesljiv, saj 
ne omogoča sprotnega preverjanja veljavnosti plačilnega instrumenta. Dodatna možnost 
preverjanja veljavnosti plačilna pri uporabi reliefne plačilne kartice je telefonsko, govorno 
preverjanje veljavnosti kartice pri operaterju procesnega centra, kar pa je časovno za 
trgovca predolg postopek in se tipično uporablja le pri večjih zneskih nakupa. 
 
Magnetne plačilne kartice 
Kartice z magnetnim zapisom so se razvile iz potrebe po čim bolj kakovostnem načinu 
zajema in obdelave podatkov o transakcijah, ki ne bi bil odvisen od ročnega zapisa 
podatkov o transakciji in ročnega preverjanja veljavnosti plačilne kartice, ampak bi se 
postopek v čim večji meri avtomatiziral. Za te potrebe se je razvil magnetni trak na 
katerega so se zapisali potrebni podatki. Trak je del plačilne kartice, ki je sedaj lahko 
brezreliefna, oziroma se zaradi postopnega prehoda na novo tehnologijo dodaja reliefnim 
karticam. Zajem podatkov sedaj poteka iz magnetne sledi na magnetnem traku plačilne 
kartice elektronsko preko POS (Point Of Sale) terminalov. Potrebni podatki iz kartice se s 
potegom kartice skozi magnetni čitalec POS terminala prenesejo v terminal in so tako 
pripravljeni za opravljanje preverjanja pri procesnem centru in nadaljnjo elektronsko 
obdelavo. Z uvedbo nove tehnologije se je izboljšalo preverjanje podatkov, pohitrila in 
pocenila se je obdelava podatkov, zato se je hitro uveljavila po vsem svetu in praktično, 
kljub visokim stroškom potrebne infrastrukture, postala prevladujoča na tržišču. Kljub 
temu, da se je tehnologija magnetnega zapisa od svojega nastanka v 70 letih prejšnjega 
stoletja razvijala, pa ima kar nekaj pomanjkljivosti kot so predvsem varnostno vprašanje, 
kapaciteta spomina in omejena obstojnost magnetnega zapisa. Zapis magnetne kartice je 
namreč možno dokaj preprosto prekopirati z uporabo magnetnega čitalca in tako zlorabiti 
plačilno kartico. Možnosti dodajanja znakov na kartico je omejena na nekaj več kot 100 
znakov, kar onemogoča razvoj novih funkcionalnosti na sami kartici, sam magnetni zapis 
pa je zelo občutljiv na mehanske in elektromagnetne motnje in se lahko poškoduje ali celo 
izbriše. 
 
Mikroprocesorske 1 (pametne) plačilne kartice 
Kot naslednik kartice z magnetnim zapisom, se je v 80 letih prejšnjega stoletja razvila 
tehnologija pametnih kartic z vgrajenim spominskim/mikroprocesorskim čipom, ki presega 
vse zgoraj opisane pomanjkljivosti kartic z magnetnim zapisom. Omogoča večji spominski 
prostor za razvoj dodatnih funkcionalnosti, je mehansko manj občutljiv, se ne izbriše in kar 

                                                 
1 Mikroprocesorske kartice se ponavadi označujejo kot »Pametne kartice«, (ang. SmartCard) 
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je najbolj pomembno, zagotavljajo varno shranjevanje in prenos podatkov. Cena izdelave 
je z večanjem količine hitro padla in kartice so se v 90. letih dokaj razširile na 
komunikacijskem in zdravstvenem področju ter področju identifikacije. Glede na tip 
procesiranja lahko pametne kartice razdelimo na mikroprocesorske in spominske. 
Spominske kartice so večinoma cenejše, saj se uporabljajo tipično kot odštevalnik 
vrednosti naložene v spominu, po izrabi pa se običajno zavržejo. Dražje, mikroprocesorske 
kartice imajo vstavljen mikroprocesorski modul, ki vsebuje program za podporo 
poslovanju kartice. Kartica lahko vsebuje, glede na svojo kapaciteto, več različnih 
programov in s tem večjo funkcionalnost, programe pa je možno naknadno spreminjati in 
dopolnjevati, kar še poveča uporabnost take kartice. 
Na področju plačilnih kartic je tehnologija pametnih kartic v fazi množične uvedbe in 
glede na zahteve ter pod vodstvom globalnih izdajateljev plačilnih kartic se bo uveljavila 
tudi na tem področju. Cilj standardizacije pod vodstvom globalnih izdajateljev (projekt 
EMV – EuropayMastercardVisa) je razvoj standarda za plačilne kartice in terminalno 
opremo, ki bo omogočal interoperabilnost in kompatibilnost kartic različnih izdajateljev na 
terminalni opremi različnih proizvajalcev. Ker je število do sedaj izdanih plačilnih kartic z 
magnetnim zapisom in kartic z reliefnim zapisom ogromno, bo prehod na novo tehnologijo 
izpeljan mehko. To pomeni, da se bodo najprej pojavile kombinirane plačilne kartice z 
možnostjo uporabe vseh treh tehnologij na enem produktu, sčasoma pa bodo stare 
tehnologije izginile iz uporabe.  
 
 

2.1.4 Razvoj plačilnih kartic v Sloveniji 
 
Razvoj plačilnih kartic v Sloveniji se je začel v 60.letih prejšnjega stoletja, množičnost 
uporabe pa je bila dosežena v zadnjem desetletju, ko so na trgu nastopili tudi domači 
izdajatelji in ponudniki kartic. Predvsem tu lahko omenimo poleg domačih izdajateljev 
tujih globalnih znamk, še domače plačilne kartice, katerih izdajatelji so predvsem banke 
(Karanta, Activa – kartici z magnetnim zapisom) ali pa večje trgovske verige (Mercator 
Pika plačilna kartica z vgrajenim čipom). Tako je danes v Sloveniji v uporabi že preko 3,3 
mio kartic (po podatkih Banke Slovenije za drugo četrtletje 2003 jih je bilo v uporabi 
3.320.935), od tega največ debetnih, kar lahko pripišemo pred kratkim izvedeni menjavi 
računov fizičnih oseb, malo manjši delež pa zavzemajo kreditne plačilne kartice.  Glede na 
zgoraj opisane tipe plačilnih kartic je razdelitev plačilnih kartic prikazana na sliki 2.  
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Slika 2: Porazdelitev plačilnih kartic v Sloveniji 

(Banka Slovenije, 2003; v 1000 kartic) 
 
 
Množičnosti botruje tudi enostavnost pridobitve kartice, poslovanja in uporabe, saj se je z 
napredkom tehnologije in uvedbo informatizacije zajema in obdelav podatkov uporaba 
napram uporabnikom skrajno poenostavila. Prav tako ima izdajatelj z uporabo novih 
tehnologij možnost vplivati na morebitne zlorabe (neplačevanje računov, ukradene 
kartice,...) plačilnih kartic takoj, oziroma v krajšem času kot nekoč. Poleg tega je k 
množičnosti poslovanja s plačilnimi karticami bodisi na POS terminalih, bodisi na bančnih 
avtomatih prispevala tudi ukinitev jamstva pri izdaji čekov, ki so jo izvedli največji 
izdajatelji plačilnih kartic v Sloveniji – poslovne banke. S tem, ko je bil ukinjen, oziroma 
omejen do tedaj najbolj množični brezgotovinski plačilni instrument je bil porast 
primerljivih brezgotovinskih instrumentov – plačilnih kartic logična posledica. 
 
 

2.2 Uporaba plačilnih kartic  
 
Uporaba plačilnih kartic se je močno razširila v zadnjem desetletju, ko so se z ukinjanjem 
nekaterih plačilnih instrumentov plačilne kartice uveljavile kot primerno nadomestilo tako 
za uporabnike, kot tudi za izdajatelje plačilnih kartic. Na obeh straneh je močno izražen 
interes za izdajo in pridobitev plačilne kartice, kar kombinirano z ugodnimi pogoji izdaje 
in uporabe instrumenta le še povečuje razmah. 
 
 

2.2.1 Motivi uporabnikov 
 
Uporaba plačilnih kartic omogoča uporabnikom enostaven in preprost način opravljanja 
finančnih transakcij v vsakem trenutku. Poglavitna prednost uporabe plačilnih kartic je 
preprosto poravnavanje obveznosti brez gotovine ali pisanja čekov, oziroma dostop do 
gotovine izven delovnega časa finančnih ustanov. Nekatere plačilne kartice omogočajo 
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tudi kreditiranje uporabnika, ko le ta nima dovolj sredstev na računu, spet z drugimi 
karticami je omogočeno obročno odplačevanje obveznosti. Dostopnost plačilnih kartic 
širokemu krogu uporabnikov prav tako povečuje uporabo instrumenta, saj v današnjih dneh 
uporabnik pridobi vsaj eno plačilno kartico ob odprtju transakcijskega računa pri katerikoli 
banki in še dodatne pri nakupih pri večjih trgovcih. Poleg tega je za množičnost uporabe 
dokaj pomemben psihološki dejavnik uporabe plačilnih kartic. Pri plačevanju blaga ali 
storitev s plačilno kartico je napram plačilu z gotovino je psihološki prag samoomejevanja 
višine plačila pri uporabi plačilnih kartic precej višji kot pri uporabi gotovine, kar je le še 
dodatna, sicer podzavestna, spodbuda k uporabi plačilnih kartic. Poleg tega je zagotovljena 
varnost uporabe plačilnih kartic na visokem nivoju. Transakcije so zaščitene pred 
poneverbami v toku izvedbe, ob morebitni odtujitvi plačilne kartice, pa je omogočen hiter 
preklic veljavnosti instrumenta, kar ob uporabi sodobne tehnologije pomeni kratek čas 
dejansko možne zlorabe kartice.  
 
 

2.2.2 Motivi izdajateljev in trgovcev 
 
Prav tako kot uporabniki plačilnih kartic imajo svoje motive za izdajo plačilnih kartic 
uporabnikom in njihovo sprejemanje kot plačilno sredstvo za plačilo opravljenih storitev 
ali blaga izdajatelji plačilnih kartic, oziroma trgovci.  
Izdajatelji plačilnih kartic ustvarjajo svoj finančni interes s tem, da imajo v pogodbeno 
urejenem odnosu s trgovcem dogovorjeno višino provizije za vsako plačilo storitev ali 
blaga opravljeno s plačilno kartico izdajatelja. Plačilo opravljene storitve trgovcu se nato 
izvrši v nekaj dneh po opravljeni transakciji. Ker je glede na tip uporabljene plačilne 
kartice, plačilo računov uporabnika kartice lahko zamaknjeno na npr. enkrat mesečno, 
mora biti izdajatelj finančno sposoben zagotoviti sredstva za izplačilo trgovcem, zato so v 
vlogi izdajatelja večinoma bančne ustanove ali pa finančno izredno močne mednarodne 
organizacije. Izdajatelj običajno v svojih stroških, zaračunanih trgovcu, zajame še stroške 
procesiranja transakcij in njihovo obdelavo, licence globalni organizaciji, izdelave kartic in 
podobno. Višina provizije med izdajateljem in trgovcem je običajno izražena v odstotku 
nakupa blaga ali storitve. Motiv za izdajo kartic za dvigovanje gotovine je močno izražen 
pri bankah izdajateljih kartic, ki si s tem neposredno znižujejo stroške poslovanja, saj del 
poslovanja ne opravljajo več zaposleni v banki, ampak se izvaja na avtomatiziranih 
napravah, katerih stroški obratovanja so veliko manjši. 
Motiv trgovca oziroma trgovske organizacije za sprejemanje plačilnih kartic kot plačilnega 
sredstva za plačilo storitev ali blaga izhaja iz povečanja prodaje blaga in storitev ob in po 
uvedbi plačilnih kartic. Izhajajoč iz psihološkega dejavnika motiva uporabnikov za 
uporabo plačilnih kartic se poraba uporabnikov – kupcev poveča za nekaj odstotkov 
napram porabi, ko je kot plačilno sredstvo uporabljena izključno gotovina (Dnevnik,2003: 
Tolar na Tolar). Tako povečanje porabe pomeni za trgovca zadosten motiv, da v svoje 
poslovanje uvede sodobne plačilne instrumente, ki mu jih ponudi izdajatelj plačilnih kartic. 
Od velikosti trgovca in njegove pomembnosti za izdajatelja  je odvisen odstotek provizije, 
ki se obračunava od posameznega nakupa, oziroma transakcije. Poleg tega je z uporabo 
sodobnih tehnologij takojšnjega preverjanja veljavnosti plačilne kartice in plačilne 
sposobnosti imetnika kartice zagotovljen varnostni moment, ki trgovcu zagotavlja varno 
poslovanje s plačilnimi karticami. V vlogi izdajatelja plačilnih kartic se običajno pojavljajo 
poslovne banke ali močne globalne organizacije zato je finančni tok plačil trgovcu za 
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opravljene storitve ali blago praktično zagotovljen, kar je dodaten motiv za uporabo 
plačilnih kartic. 
 

2.2.3 Poslovanje s karticami 
 
Poslovanje s plačilnimi karticami je tipično razdeljena na dva glavna načina uporabe 
plačilo storitev ali blaga ter dvig gotovine.  
Plačilo storitev ali blaga se izvaja na lokaciji trgovca, oziroma v zadnjih časih lahko tudi na 
lokaciji uporabnika, z uporabo POS2 terminalov. Uporaba POS terminalov prinaša 
naslednje prednosti za prodajna mesta trgovcev (Moj denar, 2003: »plačilne kartice«): 
avtomatska kontrola veljavnosti plačilne kartice, avtomatsko preverjanje ali je kartica na 
»stop« listi, avtomatska avtorizacija, avtomatski izpis potrdila o nakupu, sprejemanje kartic 
različnih izdajateljev, enostaven zaključek poslovanja, enostaven izpis zbirnih vsot 
razdeljen glede na različne plačilne kartice. Terminali so preko javnega ali privatnega 
komunikacijskega omrežja priključeni na procesni center. Transakcija opravljena na POS 
terminalu se preko komunikacijske povezave prenese v procesni center, kjer se opravi 
preverjanje veljavnosti plačilne kartice in preverjanje stanja na uporabljenem računu. Na 
osnovi preverjenih podatkov se transakcija odobri ali zavrne, kar se sporoči POS terminalu. 
Trgovcu je s tem postopkom avtorizacije plačilne kartice in plačilne zmožnosti uporabnika 
omogočena varnost plačila, uporabniku pa plačilo storitve ali blaga. POS terminal ob 
zaključku transakcije izpiše potrdilo za uporabnika in trgovca. Plačilo blaga ali storitev je 
tako zaključeno, v naslednjih dneh sledi že finančni tok glede na opravljena plačila tako na 
strani trgovcev kot tudi na strani uporabnikov. Kot vmesni člen je vključen izdajatelj 
plačilne kartice, ki na osnovi pridobljenih podatkov procesnega centra o transakcijah 
bremeni uporabnike in poravna terjatve trgovcev, za kar obema stranema obračuna 
provizijo.  
Postopki uporabe POS terminalov v tujini so enaki postopkom v Sloveniji, pri čemer se 
transakcije opravljajo preko tujih procesnih centrov, ki pa so prav tako elektronsko 
povezani z izdajateljih kartic. Pri nakupih v tujini je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki 
jih določijo kartične družbe. Tako je dnevni nakup v tujini omejen do 2.000 USD in 
tedensko do 5.000 USD, posamezni nakup pa na 1.500 USD. 
V Sloveniji je bilo po podatkih Banke Slovenije do leta 2003 že preko 30.000 prodajnih 
mest opremljenih z elektronskimi terminali POS, rast števila terminalov v zadnjih letih 
prikazuje slika 3. 
 
 

                                                 
2 POS terminal – naprava za sprejem plačilnih kartic (POS-Point Of Sale ang. »točka nakupa«) 



 17

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

POS
Bankomati

 
 

Slika 3: Rast števila POS terminalov in bankomatov v letih od 1996 do 2003  
(Banka Slovenije, 2003) 

 
 
Dvig gotovine omogočajo bankomati3, ki so nameščeni na frekventnih lokacijah na ulicah 
mest in krajev, v prostorih bank, trgovskih centrov, pošt in podobno. Bankomati so na 
voljo 24 ur dnevno, vse dni v letu, vsem uporabnikom ustreznih plačilnih kartic, tujim in 
domačim. Bankomati v Sloveniji omogočajo naslednje storitve uporabnikom (Moj denar: 
»plačilne kartice«, 2003): dvig gotovine z domačimi (debetnimi) in tujimi plačilnimi 
karticami (EuroCard, VISA), vpogled v stanje na računu domačega uporabnika, plačilo 
položnic, predplačilo storitev v mobilnih omrežjih, v tujini pa še dodatne storitve: depozit, 
zahtevek za zvišanje limita, prenos sredstev med računi, izdajo čekovnih blanketov, 
internet storitve, nakup vstopnic, nakup poštnih znamk in podobno. Uporaba bankomata je 
sorazmeroma preprosta, uporabnik mora le slediti navodilom, ki se izpisujejo na zaslonu 
naprave in ki ga vodijo skozi postopek posamezne storitve. V teku postopka se izvede 
preverjanje identitete uporabnika, oziroma njegov plačilne kartice z uporabo osebne (PIN4) 
kode, kar omogoča varno poslovanje uporabnika in preprečuje zlorabe plačilnih kartic. V 
primeru napačno vnesene kode ali uporabe preklicane plačilne kartice bankomat le to 
zadrži, lastnik pa jo lahko dobi nazaj v poslovalnici izdajatelja. Bankomati imajo tipično 
določeno omejitev zneska dviga gotovine, kar še dodatno preprečuje morebitne zlorabe 
plačilnih kartic. Postopek preverjanja istovetnosti uporabnika in njegovega stanja na 
računu ter odobritev se izvedejo v teku transakcije avtomatsko, pri čemer je postopek 
podoben postopku na POS terminalu. Bankomati so preko komunikacijskega omrežja 
priključeni na procesni center. Transakcija opravljena na bankomatu se preko 
komunikacijske povezave prenese v procesni center, kjer se opravi preverjanje veljavnosti 
plačilne kartice in preverjanje stanja na uporabljenem računu. Na osnovi preverjenih 
podatkov se transakcija odobri ali zavrne, kar se sporoči bankomatu, le ta pa izplača 

                                                 
3 Bankomat – izhaja iz besedne zveze: »bančni avtomat«, omogoča izplačevanje gotovine 
4 PIN – osebna koda, (ang. »Personal Identification Number«)  
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gotovinski znesek. Ob izplačilu se uporabniku izda še potrdilo o opravljeni transakciji in 
vrne uporabljena plačilna kartica. Glede na preprostost in varnost uporabe ter visoki 
dostopnosti do bankomatov, njihovo število v Sloveniji stalno narašča, kar prikazuje slika 
3.  
Rast pogostnosti uporabe bankomatov in POS terminalov v Sloveniji pa prikazuje slika 
št.4. 
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Slika 4: Pogostnost uporabe bankomatov in POS terminalov v Sloveniji 
(Banka Slovenije, 2003) 

 
 
Število POS terminalov in bankomatov stalno narašča, saj se z večanjem števila plačilnih 
kartic v obtoku povečuje tudi število trgovcev in ponudnikov storitev, ki sprejemajo take 
plačilne instrumente, banke pa z intenzivnim uvajanjem avtomatizacije svojih storitev 
preko mreže bančnih avtomatov znižujejo svoje stroške poslovanja. Podatke o številu in 
rasti plačilnih kartic v Sloveniji prikazuje slika 5, kjer je opazno nenehno naraščanje števila 
izdanih plačilnih kartic. 
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Slika 5: Rast števila plačilnih kartic v Sloveniji 
(Banka Slovenije, 2003) 

 
 

2.3 Principi procesiranja plačilnih kartic  
 
Vse transakcije izvedene na bankomatih ali POS terminalih morajo biti nekje obdelane, 
oziroma procesirane. Običajno se transakcije procesirajo v procesnem centru, ki lahko 
deluje v okviru izdajatelja plačilnih kartic ali pa je njegov pooblaščeni zunanji izvajalec. 
Procesni center je v vlogi vmesnega člena med uporabniki terminalov pri trgovcih, 
oziroma bankomatov in izdajateljem plačilnih kartic, kjer se običajno nahaja tudi finančni 
račun uporabnika plačilnih kartic. V splošnem se lahko procesiranje transakcij opravljenih 
s plačilnimi karticami razdeli na dva ločena dela. Prvi del predstavlja zajem podatkov o 
transakciji, ki se tipično opravi ob avtorizaciji plačila ali izplačila. Avtorizacija plačilnega 
zahtevka je najpomembnejši del transakcije saj omogoča enostavno in varno plačevanje 
brez gotovine za uporabnika, zagotovitev da bo izdano blago poplačano za trgovca ter 
zmanjšane tveganja pred možnimi zlorabami ali nepravilnostmi za izdajatelja. Drugi del  
procesiranja transakcij obsega obdelavo avtorizacijskih podatkov in na osnovi obdelanih 
podatkov bremenitev računa uporabnika in nakazilo sredstev trgovcem v primeru uporabe 
POS terminala. Za prvi del procesiranja transakcij oziroma zajem podatkov se v strokovni 
terminologiji uporablja izraz »clearing«, za drugi del procesiranja, poravnavo obveznosti 
pa izraz »settlement«. 
 
 

2.3.1 Zajem podatkov 
 
Zajem podatkov v elektronski obliki običajno poteka ob avtorizaciji plačila na POS 
terminalu oziroma izplačilu gotovine na bančnem avtomatu. Trgovec, uslužbenec banke ali 
bankomat najprej fizično pregleda plačilno kartico in s tem potrdi pristnost kartice. Nato se 
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preko čitalca v terminalu odčitajo potrebni podatki iz kartice. Podatki se prenesejo v 
spomin terminala, kjer se jim dodajo še podatki o znesku, času in mestu nakupa ter tako  
formira avtorizacija proti procesnem centru. V sistemu procesnega centra se prejeti podatki 
shranijo, nato pa se nad prejetimi avtorizacijskimi podatki opravijo preverjanja vrste 
kartice ter identifikacijo izdajatelja plačilne kartice. Procesni center nato doda svoje 
identifikacijske podatke in celoten paket podatkov posreduje ustreznemu izdajatelju 
plačilne kartice, ki je lahko tuja ali domača pravna oseba. V sistemu izdajatelja plačilnih 
kartic se podatke dobljene iz procesnega centra sprejeme, izvede se preverjanje podatkov o 
veljavnosti plačilne kartice, datumu izteka kartice, PIN številko, znesku zahtevanega 
plačila in stanju na računu uporabnika. Na osnovi preverjenih podatkov se zahtevek odobri 
ali pa zavrne. Odgovor izdajatelja se preko procesnega centra pošlje nazaj na terminal od 
koder je izvirala transakcija. Terminal glede na prejete podatke izdajatelja izpiše odgovor 
uporabniku ter izplača gotovino iz bankomata, oziroma izpiše potrdilo o nakupu na POS 
terminalu. Celoten postopek avtorizacije od začetka zahtevka do odgovora procesnega 
centra, oziroma izdajatelja se izvrši v realnem času, tipično v trajanju do 10 sekund. 
Transakcija je s tem zaključena, podatki o njej pa so shranjeni na vseh vmesnih točkah za 
potrebe knjiženja in finančne poravnave ter morebitnih reklamacij. Sistem za procesiranje 
transakcij izvede še pregled morebitnih podvojenih zapisov in jih izloči iz podatkovne 
baze. Pri transakcijah izvedenih v tujini se izvede še konverzija tuje valute v domačo 
valuto, saj so bremenitve uporabniških računov izvedene v domači valuti uporabnika. 
Ker je opisan sistem avtorizacij kompleksen in s tem v veliki meri občutljiv na napakam v 
postopku avtorizacij je potrebno uporabljati dodatne mehanizme zagotavljanja hitrih 
odgovorov na zahteve uporabnikov, oziroma terminalov. Za to je predvidenih in 
uveljavljenih nekaj naslednjih postopkov delovanja avtorizacijskega sistema v primeru 
nedelovanja posameznega dela sistema.  
V primeru, da v postopku preverjanja podatkov ni možno pridobiti informacij s strani 
izdajatelja je možno na strani procesnega centra izvesti avtorizacijo v tako imenovanem 
»stand-in« načinu. V tem primeru procesni center na osnovi lokalno shranjenih podatkov o 
plačilnih karticah in stanju na računih uporabnikov izvede avtorizacijo napram terminalu. 
Za tak način izvajanja avtorizacij je pomembno, da so lokalno shranjeni podatki v 
procesnem centru čimbolj ažurni ter da jih izdajatelj čim bolj pogosto osvežuje.  
V primeru, da ni možno vzpostaviti povezave med terminalom in procesnim centrom se 
transakcija lahko izvede na samem terminalu do neke v naprej določene višine zneska 
odobritve, kar določa tako imenovani »floor-limit«, ki pomeni največji znesek odobren s 
strani izdajatelja plačilnih kartic. Vsote nad tem zneskom mora trgovec ročno avtorizirati, 
običajno preko telefona do procesnega centra, kjer se podatki ročno vnesejo v 
avtorizacijski sistem. Dobljeni odgovor se spet preko telefona posreduje trgovcu. Opisana 
mehanizma v veliki meri pokrivata morebitne izpade delovanja avtorizacijskega sistema, 
razen okvar terminalov in izpadov delovanja procesnega centra, za kar pa mora biti 
ustrezno poskrbljeno s samo zasnovo delovanja sistema procesnega centra. 
 
 

2.3.2 Obdelava podatkov in poravnava obveznosti 
 
Iz postopka avtorizacije pridobljeni podatki so shranjeni v podatkovnih bazah sodelujočih 
finančnih ustanov in pripravljeni na obdelavo. Cilj obdelave je izdelava podatkovnih osnov 
za knjiženje opravljenega finančnega prometa in bremenitev posameznih računov 
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uporabnikov ter poplačila terjatev trgovcev. V tem procesu se izvedejo različne razvrstitve 
avtorizacijskih podatkov glede na posamezne trgovce, izdajatelje plačilnih kartic in 
uporabnike. Tipično se obdelave podatkov vršijo v procesnem centru enkrat dnevno, 
običajno v večernih urah, ko je poslovanje večine trgovcev zaključeno, tako da so naslednji 
delovni dan podatki pripravljeni za naslednji korak. Obdelane podatke se pošlje 
posameznim izdajateljem in trgovcem, ki lahko nato izvršijo proces poravnave obveznosti. 
Proces avtorizacije pomeni namreč le rezervacijo sredstev za določeno plačilo blaga ali 
storitve oziroma dvig gotovine. Sredstva se dejansko odvedejo šele po izvedeni obdelavi 
podatkov s postopkom poravnave. V tem postopku izdajatelj bremeni uporabnika plačilne 
kartice za zneske pridobljene v postopku avtorizacije in obdelane v postopku obdelave 
podatkov. Glede na tip plačilne kartice se lahko poravnava izvrši na več načinov. Pri 
debetnih karticah se izvrši v istem dnevu kot je nastala transakcija, oziroma naslednji dan, 
pri kreditnih plačilnih karticah pa se poravnava vrši na v naprej določen datum v mesecu, 
kar pomeni kratkoročno kreditiranje uporabnika s strani izdajatelja. V primeru posojilne 
plačilne kartice je poravnava izvedena v višini v naprej določenega dela obveznosti s 
pripadajočimi obrestmi ali pa v celoti, odvisno od izbire uporabnika. Uporabniki so o 
bremenitvi predhodno obveščeni, če uporabljajo kreditno ali posojilno plačilno kartico, 
oziroma so obveščeni naknadno, če uporabljajo debetno plačilno kartico. Podatki o 
transakcijah za določeno obdobje za poslovanje s kreditno kartico, ki jo prejme imetnik 
običajno vsebujejo: datum transakcije, kdaj je izdajatelj prejel transakcijo, referenčno 
številko, opis blaga, trgovca, v primeru nakupa v tujini lahko tudi menjalno razmerje. 
Glede na dobljene izpise o bremenitvi ima uporabnik v določenem roku čas za reklamacijo 
posameznih transakcij. Izdajatelj na osnovi pritožbe pri procesnem centru sproži postopek 
poizvedbe o opravljeni transakciji in v primeru upravičenosti pritožbe se izvede postopek 
vrnitve sredstev. Postopek se v strokovni terminologiji imenuje »charge back« pomeni pa 
izvedbo transakcije s katero se na uporabnikov račun vrne sredstva, ki so mu bila 
neupravičeno odvzeta.  
Hkrati kot poteka proces poravnave obveznosti uporabnikov do izdajatelja plačilnih kartic, 
poteka tudi proces poravnave obveznosti izdajatelja do trgovcev pri katerih so bile izvršene 
transakcije. Na osnovi obdelanih podatkov o transakcijah pri trgovcih se vrši poravnava 
obveznosti izdajatelja do trgovcev. Tipično se poravnava oziroma plačevanje obveznosti 
do trgovcev izvede enkrat do dvakrat mesečno, odvisno od pogodbe med trgovcem in 
izdajateljem. Izdajatelj za svojo posredniško funkcijo zaračuna trgovcem določen strošek, 
ki je običajno izražen v odstotku vrednosti opravljenega plačila s čimer poplača še stroške 
procesnega centra, ki so običajno fiksni in odvisni od števila transakcij, svoje stroške 
financiranja uporabnikov, stroške vodenja računov in podobno. 
 

2.4 Sistemi procesiranja plačilnih kartic  
 

2.4.1 Opis sistema za procesiranje plačilnih kartic 
 
Za zagotovitev enostavnosti, hitrosti in varnosti uporabe plačilnih kartic na bankomatu ali 
POS terminalu je potreben učinkovit sistem, ki vse opisane funkcionalnosti avtoriziranja, 
obdelave podatkov in poravnave obveznosti združuje v celoto. Tak sistem sestavlja več 
finančnih ustanov, oziroma njihovih pooblaščenih izvajalcev, ki skrbijo za nemoten potek 
uporabe storitve. Transakcija plačila blaga ali storitve, oziroma dviga gotovine poteka od 
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končnega terminala, bodisi bankomata ali POS terminala, prek procesnega centra do 
izdajatelja plačilne kartice ter naprej do bremenitve računa uporabnika s strani izdajatelja. 
Če je transakcija opravljena v tujini, je na vmesni poti od procesnega centra do izdajatelja 
vključen še sistem mednarodnega kartičnega združenja, ki skrbi za mednarodno 
povezljivost lokalnih sistemov procesiranja. Vsak od naštetih sistemov ima svojo vlogo in 
funkcionalnost v postopku izvedbe transakcije. 
 
Procesni center 
Procesni center deluje hkrati kot ponudnik in izvajalec procesiranja transakcij opravljenih s 
plačilnimi karticami in predstavlja vmesni člen med uporabnikom plačilne kartice in 
izdajateljem plačilnih kartic. Lahko nastopa kot samostojna finančna institucija in ponuja 
svoje storitve izdajateljem in uporabnikom, največkrat pa ga ustanovijo izdajatelji plačilnih 
kartic ali poslovne banke in nanj prenesejo del svojih nalog. Naloge in funkcije procesnega 
centra so:  

• Izvajanje avtorizacij in obdelava podatkov za izvedbo postopka poravnave na način 
kot je opisano v poglavjih 2.3.1 in 2.3.2 

• Izdelava poročil za trgovce o plačilnem prometu za preteklo obdobje in o trenutnem 
stanju na način kot je opisano v poglavju 2.3.2 

• Povrnitev plačil glede na postopek reklamacije (charge back) na način kot je 
opisano v poglavju 2.3.2 

• Obvladovanje tveganj pri uporabi plačilnih kartic; vključuje spremljanje aktivnosti 
trgovcev, ugotavljanje in spremljanje zlorab plačilnih kartic, postopkov vročitve 
plačilnih kartic, odstopanja od dolgoročnih trendov uporabe plačilnih kartic, 
poslovanje rizičnih uporabnikov, oziroma načinov prodaje z uporabo plačilnih 
kartic in podobno. 

• Strateško planiranje in marketing; vključuje raziskave tržišča, segmentiranje 
tržišča, ustreznost novih produktov na tržišču, strateške usmeritve za nadaljnji 
razvoj, reklamni material in podobno. 

• Pridobivanje novih trgovcev; poteka na različne načine glede na velikost in 
dejavnost trgovca ter predviden obseg poslovanja. Glede na informacije se izdela 
oceno tveganja, plan plačil trgovcem, cena procesiranja in popusti. 

• Članstvo v mednarodnem kartičnem združenju 
• Spremljanje in uvajanje novosti v poslovanju vključno z ustrezno podporo novim 

instrumentom 
Plačilo stroškov in s tem financiranje procesnega centra se lahko izvaja s strani izdajateljev 
plačilnih kartic za katere procesni center izvaja zgoraj naštete naloge v obliki provizij za 
opravljene transakcije, lahko pa se financiranje procesnega centra izvaja tudi preko plačil 
provizij s strani trgovcev. Izbira enega ali drugega načina je odvisna od poslovnega modela 
se pravi od tega ali je procesni center samostojna institucija ali pa je v lasti izdajatelja 
plačilnih kartic. V obeh primerih je plačilo procesnemu centru močno odvisno od števila 
opravljenih transakcij. Provizija za opravljeno storitev je lahko izražena v fiksnem znesku 
na transakcijo ali v odstotku zneska transakcije, lahko pa tudi kot kombinacija obeh 
načinov. 
 
Izdajatelj plačilnih kartic 
Izdajatelji plačilnih kartic so lahko specializirane finančne ustanove ali poslovne banke, ki 
tako širijo nabor svojih storitev in število uporabnikov, včasih pa v vlogi izdajatelja 
nastopajo tudi večje trgovinske verige, letalske in naftne družbe, zavarovalnice in drugi. 
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Izdajatelji lahko v izdajajo dve vrsti plačilnih kartic. Lahko izdajo plačilne kartice, ki jih 
razvijejo sami in se v dogovoru z zainteresiranimi finančnimi institucijami uporabljajo 
lokalno v okviru ene države ali dela države, lahko pa v sodelovanju z različnimi 
mednarodnimi združenji izdajo licenčno mednarodno plačilno kartico. Prva oblika je 
običajno cenejša, saj ni potrebno plačevati licenčnine, članarine in provizij mednarodnemu 
kartičnemu združenju, vendar pa je uporabnost takih produktov lokalno omejena. 
Mednarodne plačilne kartice pa ponujajo globalno sprejemljivost plačilnega instrumenta, z 
običajno višjimi varnostnimi standardi, vendar pa je cena za izdajatelja višja. Izdajatelj v 
okviru izdaje plačilnih kartic in izvajanja transakcij uporabnikov svojih plačilnih kartic 
opravlja naslednja naloge in funkcionalnosti: 

• Strateško planiranje in marketing; vključuje raziskave in segmentiranje tržišča, 
tržišča, razvoj in preverjanje ustreznosti novih produktov, njihovo plasiranje na 
tržišče, reklamni material in oglaševanje podobno. 

• Pridobivanje novih uporabnikov plačilnih kartic; izdajatelj jih lahko pridobi iz 
skupine že obstoječih uporabnikov ali pa potencialnih novih uporabnikov preko 
npr. bančnih izpostav, prodajnih mest, oglaševanja v medijih, članov skupin s 
skupnim imenovalcem (razna združenja, športne organizacije) in podobno 

• Procesiranje zahtevkov za izdajo plačilnih kartic; tu spada sprejem vlog, 
preverjanje bonitete uporabnikov in odpiranja računa uporabnika 

• Izdelava in distribucija plačilnih kartic; opravi se izdelava posameznih tipov kartic 
na ustrezen tehnološki način in se distribuira uporabnikom na varen način 

• Avtorizacija transakcij; v smislu potrditve statusa in stanja uporabnikovega računa 
ter rezervacija sredstev na računu za poplačilo terjatev do trgovca 

• Proces poravnave obveznosti uporabnika in nakazila trgovcem na način kot je 
opisano v poglavju 2.3.2 

• Proces povrnitve plačil glede na postopek reklamacije (charge back) na način kot je 
opisano v poglavju 2.3.2 

• Podpora uporabnikom preko klicnega centra, kjer se nudi hitro in učinkovito pomoč 
uporabnikom v teku reševanja morebitnih težav pri plačevanju s plačilnimi 
karticami. 

• Izterjava zapadlih obveznosti 
• Obvladovanje in upravljanje tveganj pri izdajanju in uporabi plačilnih kartic;  

vključuje spremljanje napak, prevar in poneverb, preverjanje bonitet uporabnikov, 
postopki ravnanja pri zlorabah in podobno. Tveganje je definirano kot strošek 
poslovanja pri uporabi plačilnih kartic in kot tako predstavlja možnost izgub, zato 
izdajatelj temu področju posveča še posebno pozornost.  

Izdajatelj za opravljanje vseh naštetih funkcij in nalog dobiva plačilo v obliki plačila 
provizij trgovcev in bremenitev uporabnikov za stroške izdaje plačilnih kartic ter stroške 
vodenja računa. Plačila trgovcev izdajatelju so običajno izražena v dogovorjenem odstotku 
zneska transakcije ter se obračunavajo ob poravnavi obveznosti izdajatelja trgovcem. 
Uporabnike izdajatelj običajno bremeni za fiksni znesek, ki vključuje zgoraj navedene 
stroške. Hkrati mora izdajatelj poravnati še stroške procesnega centra, ki so običajno fiksni 
na transakcijo. 
 
Mednarodno kartično združenje 
Mednarodno kartično združenje skrbi za mednarodno povezljivost lokalnih (državnih) 
procesnih sistemov in izdajateljev in s tem omogoča uporabo mednarodnih plačilnih kartic 
v posameznih lokalnih območjih. Člani mednarodnih kartičnih združenj so finančne 
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ustanove, ki so lahko izdajatelji plačilnih kartic ali pa procesni centri, ki so hkrati lahko 
tudi člani drugih mednarodnih kartičnih združenj. Mednarodno kartično združenje svojim 
članom podeljuje licenco za izdajo in uporabo plačilnih kartic združenja. Plačilne kartice 
so mednarodne in sprejete na prodajnih mestih širom sveta. Mednarodno kartično 
združenje izdaja mednarodne plačilne kartice preko svojih članov, kartice pa morajo 
ustrezati kriterijem in priporočilom kartičnega združenja. Člani mednarodnih kartičnih 
združenj imajo za ugodnosti, ki jim jih nudi združenje obveznosti iz naslova članstva, kot 
na primer: plačilo članarine, licenčnine za uporabo posameznih mednarodnih produktov 
združenja, plačila za uporabo avtorizacijske podpore združenja, hkrati pa morajo 
zagotavljati neprekinjeno avtorizacijsko podporo do mednarodnega združenja. Poleg tega 
mednarodno kartično združenje izdaja in uvaja predpise o načinu procesiranja transakcij, ki 
so obvezna za vse člane. Ob neupoštevanju predpisov grozi članom odvzem licence za 
posamezen kartični produkt. Osnovne naloge in funkcionalnosti mednarodnega kartičnega 
združenja so: 

• Razvoj blagovne znamke; definiranje standardov za uporabo blagovne znamke, s 
čimer je jamčena kvaliteta storitve za uporabnike in trgovce. 

• Širjenje obsega storitev; pospeševanje uporabe in popularizacija obstoječih ter 
razvoj novih plačilnih kartic 

• Usmerjanje avtorizacijskih zahtevkov procesnih centrov do ustreznih izdajateljev. 
• Izvedba mednarodne poravnave po odobrenih transakcijah. 
• Izvedba procesa povrnitve plačil na mednarodni ravni. 
• Razvoj tehnik in orodij za odkrivanje in preprečevanje zlorab; za zmanjšanje 

tveganja poslovanja članov združenja in združenja samega. 
• Spremljanje poslovanja svojih članov in njihove dejavnosti; poslovanje in 

delovanje članov mora biti v skladu s predpisano politiko varnosti in upravljanja s 
tveganji. 

Mednarodno kartično združenje za nudenje svojih storitev svojim članom zaračunava 
članarino v združenju in licenčnino za uporabo posameznih produktov združenja. Poleg 
tega se stroški združenja krijejo še s provizijami, ki se članom-izdajateljem obračunajo 
glede na količino transakcij, povprečno višino transakcij, število kartic v obtoku in dvigih 
denarja. Članom-procesnim centrom se provizije obračunajo glede na količino transakcij, 
število trgovcev, ki jih procesira in dvigih denarja. Poleg provizij se združenje financira še 
iz plačil za uporabo servisov elektronskega omrežja, vodenja baz podatkov in orodij za 
odkrivanje zlorab in podobno. 
 
 

2.4.2 Domači sistemi za procesiranje plačilnih kartic 
 
V Sloveniji se je v 40 letih uporabe in razvoja plačilnih kartic na tržišču pojavilo več 
sistemov za procesiranje plačilnih kartic. Sisteme v slovenskem prostoru lahko ločimo na 
lokalne sisteme, ki so nastali ob podpori in v sodelovanju poslovnih bank ter sisteme, ki so 
nastali kot podružnice tujih nebančnih globalnih sistemov. Predstavnika slednje skupine sta 
sistem za procesiranje plačilne kartice AmericanExpress in sistem za procesiranje plačilne 
kartice Diners, njuno delovanje pa je opisano v poglavju 2.4.3 »Globalni sistemi za 
procesiranje plačilnih kartic«.  
V prvo skupino sistemov za procesiranje plačilnih kartic v Sloveniji lahko razvrstimo tri 
lokalne sisteme: 
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• Sistem za procesiranje skupine Activa, kjer so v vlogi izdajatelja poslovne banke 
skupina Activa, procesni center pa je formiran v Banki Koper. 

• Sistem za procesiranje Abanke in skupine NLB, kjer so v vlogi izdajatelja poslovne 
banke skupine NLB in Abanka, v vlogi procesnega centra je podjetje Bankart d.o.o. 

• Sistem za procesiranje SKB banke, kjer je v vlogi izdajatelja SKB Banka,v vlogi 
procesnega centra pa podjetje Plasis d.o.o. 

Vsi trije domači sistemi so se razvili v zadnjem desetletju in izvajajo procesiranje plačilnih 
kartic na POS terminalih, sistem Bankart pa opravlja še procesiranje, razvoj in vzdrževanje 
bankomatskega omrežja na področju celotne države, v vlogi izdajatelja pa nastopajo vse 
slovenske banke.  
 
Sistem Activa5 
Sistem Activa je začel s poslovanjem leta 1992 v okviru Banke Koper d.d., ki je tudi 
razvila prvo slovensko plačilno kartico Activa. Banki Koper so se pridružile še naslednje  
slovenske banke: Banka Celje, Nova Kreditna Banka Maribor, Gorenjska banka, Poštna 
Banka Slovenije, Krekova Banka in Slovenska Zadružno Kmetijska banka. Naštete banke 
so skupaj oblikovale procesni sistem Activa, ki je v naslednjih letih izdal in razvil več 
kartičnih produktov. Razvoj je časovno tekel v naslednjih korakih: 

• Leta 1992 izdaja prve domače plačilne kartice Activa, ki je uporabna na POS 
terminalih sistema Activa. 

• Leta 1994 izdaja kombinirane plačilne kartice Activa-Eurocard/Mastercard, ki je 
uporabnikom odprla vrata v mednarodno kartično poslovanje. V naslednjih letih se 
je izvajalo intenzivno opremljanje prodajnih mest s POS terminali sistema Activa, 
ki so omogočali večjo učinkovitost in varnost poslovanja. 

• Leta 1996 je bil v okviru sistema Activa razvit program zvestobe za trgovsko 
verigo Mercator, ki sloni na plačilni kartici s čip tehnologijo in je bil v tistem času 
edinstven na svetu. 

• Leta 1998 izdaja mednarodne debetne plačilne kartice Activa-Maestro, ki 
uporabnikom omogoča plačevanje na prodajnih mestih Maestro doma in v tujini, ne 
glede na to kateri procesni center procesira transakcijo, omogoča pa še izplačilo 
gotovine na POS terminalih sistema Activa. V istem letu je sistem Activa omogočil 
še plačevanje storitev na poštnih okencih v Sloveniji. 

• Leta 1999 je sistem Activa omogočil internetno plačevanje storitev z uvedbo 
avtorizacij internetnih plačil v realnem času ter uvedbo GSM POS terminalov, ki 
omogočajo mobilno plačevanje izdelkov in storitev. Istega leta sistem Activa začne 
izdajati plačilne kartice VISA. 

Sistem Activa upravlja mrežo POS terminalov za zgoraj naštete banke in ima nameščenih 
okoli 12.000 terminalov, katerih število stalno narašča prav tako kot tudi obseg poslovanja. 
V prihodnje sistem Activa v skladu z razvojem novih tehnologij predvideva rast uporabe 
plačilnih kartic. S spreminjajočimi se standardi se predvideva povečanje varnosti 
poslovanja s prehodom iz magnetne plačilne kartice na pametne kartice, povečanje 
elektronskega trgovanja in uvedbo sistema mikroplačil z elektronsko denarnico. 
 
 
 
 
                                                 
5 Povzeto po: http://www.activa-card.com (10.1.2004) 
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Sistem Bankart6 
Začetek delovanja sistema Bankart sega v leto 1997, ko se je večina slovenskih bank 
odločila ustanoviti družbo za procesiranje plačilnih instrumentov, do takrat pa je bila ta 
dejavnost razvita v okviru Nove Ljubljanske banke. Namen ustanovitve družbe je bilo 
zlasti znižanje operativnih in razvojnih stroškov ter poenotenje tehnologije na področju 
samopostrežnega in kartičnega poslovanja. Sistem Bankart danes nudi storitve s področje 
procesiranja kartičnega in bankomatskega poslovanja in POS terminalov za vse banke in 
druge zainteresirane finančne institucije v Sloveniji.  
Bankart procesira plačilne kartice za večino slovenskih bank, naštete so le največje: 
Skupina Nove Ljubljanske banke, A banka Vipa, SKB banka, Probanka, BankAustria in 
druge. Za nekatere od naštetih bank se izvaja procesiranje samo debetnih plačilnih kartic 
BA, za večino banka pa tudi druge kartične produkte, kot so licenčni mednarodni 
Eurocard/Mastercard in BA Maestro ter domači produkt plačilna kartica Karanta.  
Poleg procesiranja plačilnih kartic Bankart upravlja mrežo bankomatov (mreža BA) za vse 
poslovne banke v Sloveniji. Bankomati mreže BA omogočajo dvige in pologe gotovine, 
plačilo položnic, vpogled v stanje na transakcijskem računu in nakup GSM vrednostnih 
kartic za vse operaterje mobilne telefonije v Sloveniji z domačimi ali tujimi plačilnimi 
karticami. Mreža bankomatov stalno raste, tako da je skupno število bankomatov v letu 
2003 okoli 1200 bankomatov, katerih obseg poslovanja je bil v letu 2003 sledeč: okoli 
60.000.000 opravljenih transakcij, v vrednosti okoli 750 mrd SIT (Banka Slovenije, 2003). 
Bankart upravlja mrežo POS terminalov za večino zgoraj naštetih bank. V mrežo POS 
terminalov je bilo dne 31.12.2003 vključenih preko 13.000 POS terminalov proizvajalcev 
Dassault, Fortronic, Hypercom in Verifone. Število terminalov in obseg poslovanja stalno 
naraščata.  
Glede na tehnološki razvoj in uvajanje novih varnostnih rešitev je v teku zamenjava 
starejših POS terminalov z novejšimi, sodobnejšimi terminali, ki podpirajo preverjanje PIN 
številke na terminalu, kar je korak k uvedbi EMV7 (EMVCo., 2003) standarda za 
procesiranje čip kartic. Podpora procesiranju čip kartic se bo postopoma, v prihodnjih letih, 
uvedla tudi na bankomatih, kar je tudi globalna razvojna usmeritev na področju uporabe 
plačilnih kartic. 
 
Sistem Plasis8 
Sistem Plasis je začel s svojim delovanjem leta 1993 z namenom zagotoviti neodvisno, 
vseslovensko ustanovo za procesiranje sodobnih bančnih produktov na področju 
samopostrežnega, kartičnega in elektronskega poslovanja. Podjetje je ustanovila SKB 
banka s še nakaj manjšimi bankami in zasebnimi gospodarskimi družbami. Podjetje je v 
letu dni vzpostavilo drugo mrežo bančnih avtomatov – bankomatov, tako imenovane 
bančne P avtomate, ki so omogočali dvig gotovine z domačimi in tujimi plačilnimi 
karticami. Omrežje bankomatov sistema Plasis se je združilo z omrežjem BA sistema 
Bankart leta 1998, tako da od tedaj dalje Plasis procesira plačilne kartice in upravlja mrežo 
POS terminalov za SKB banko, dejavnost vodenja bankomatske mreže pa je bila opuščena. 
V letu 2001 je SKB banka d.d. postala del skupine Societe Generale. V skladu s strateškimi 
usmeritvami novega lastnika, je banka odkupila lastniške deleže vseh dosedanjih 
                                                 
6 Povzeto po: http://www.bankart.si (12.1.2004) 
7 EMV-Eurocard/Mastercard in Visa; kot najmočnejši mednarodni kartični združenji narekujeta varnostne in 
tehnološke standarde za procesiranje čip kartic 
8 Povzeto po: http://www.plasis.si (15.1.2004) 
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družbenikov in postala edini lastnik podjetja. Z bančnim vstopom v grupo Societe 
Generale, se je Plasisu ponudila možnost širitve svojega poslovanja na druga tržišča. Tako 
je Plasis v istem letu pričel s procesiranjem Visa kartičnih produktov za Societe Generale 
Yugoslav Bank v Beogradu, že pred tem pa je opravljal procesiranje mednarodnih kartic 
Eurocard/Mastercard. Poleg teh plačilnih kartic sistem procesira še druge kartice večjih 
poslovnih sistemov (IZS, Merkur, ipd.) 
Na področju POS terminalov je sistem Plasis eden izmed pionirjev v slovenskem prostoru. 
Prvi POS terminali so se po zaslugi nenehnega spremljanja tehnoloških novosti in trendov, 
takrat še pod okriljem holdinga Kompas, v Sloveniji pojavili leta 1990. POS terminali 
belgijskega proizvajalca ATEA skupaj s tonskim telefonskim aparatom so sestavljali 
mrežo okoli 200 POS terminalov na najbolj eminentnih prodajnih mestih kot so zlatarne, 
hoteli in večje veleblagovnice. Po nekaj letih je Plasis zaradi novih tehnoloških zahtev in 
pritiskov konkurence, ki se je takrat pojavila, zamenjal in dopolnil mrežo POS terminalov s 
takrat najboljšimi in v tujini razširjenimi POS terminali proizvajalca Verifone. Nekaj let 
zatem so se na slovenskem trgu pojavili terminali Fortronic Delarue, ki jih je v svojo 
mrežo vključil tudi Plasis ter v časih recesije družbe ohranjal tehnološki priključek z 
ostalimi procesnimi centri. V začetku leta 2000 je zaradi tehnoloških zahtev s strani 
mednarodnih izdajateljev kreditnih kartic in pospešitve postopkov pri plačevanju s 
kreditnimi karticami spet prišlo do večjih sprememb na trgu POS terminalov. Plasis je od 
svoje največje lastnice SKB Societe Generale v upravljanje in nadaljni razvoj prevzel že 
vzpostavljeno mrežo izredno hitrih in zanesljivih terminalov Hypercom. Število 
nameščenih terminalov sistema Plasis konec leta 2003 znaša okoli 5000, njihov obseg in 
obseg poslovanja pa stalno naraščata. 
V bodoče se bo Plasis, s ciljem zagotoviti nadaljnje uspešno poslovanje in razvoj, poslovno 
usmeril tudi v druge, nebančne, predvsem trgovske organizacije, ki pri svojem poslovanju 
potrebujejo procesni center za procesiranje plačilnih instrumentov.  

 
Opisani domači procesni centri imajo tržni delež na področju POS terminalov razporejen 
kot kaže slika 6, na področju bankomatov kot prikazuje slika 7 ter na področju procesiranja 
plačilnih kartic, kot kaže slika 8. Vsi skupaj se povezujejo z globalnimi sistemi za 
procesiranje plačilnih kartic, kar omogoča uporabo mednarodnih plačilnih kartic, ki jih 
izdajajo domači izdajatelji, poslovne banke, doma in na tujem ter tujih plačilnih kartic v 
slovenskem prostoru. 
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Slika 6: Tržni delež POS terminalov v Sloveniji 
(Banka Slovenije, procesni centri, 2003) 
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Slika 7: Tržni delež bankomatov v Sloveniji 
(Bankart, 2003) 
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Slika 8: Tržni delež na področju procesiranja plačilnih kartic v Sloveniji 
(Procesni centri, 2003) 

 
 

2.4.3 Globalni sistemi za procesiranje plačilnih kartic 
 
V svetu so v zadnjem času, po opravljenih združevanjih, uveljavljeni naslednji globalni 
sistemi za procesiranje plačilnih kartic: VISA, Mastercard, American Express in Diners. 
Sistema VISA in Mastercard sta v bistvu mednarodni kartični združenji opisana v poglavju 
2.4. Sistemi procesiranja plačilnih kartic-Mednarodna kartična združenja in povezujeta 
lokalne izdajatelje plačilnih kartic v mednarodno mrežo. Posamezni izdajatelji, tipično 
poslovne banke so lahko člani več združenj hkrati, kot je lepo razvidno v opisu domačih 
sistemov za procesiranje, kjer večina izdajateljev izdaja tako kartice Mastercard kot tudi 
VISA. Sistema American Express in Diners pa sta mednarodna poslovna sistema, ki 
večinoma ustanavljata lokalne podružnice ali izpostave, le v redkih primerih pa predajata 
zastopstvo svojih znamk poslovnim bankam. V Sloveniji sta predstavnika obeh organizacij 
Diners Club International in Amex. Najbolj razširjen sistem je sistem VISA, sledijo pa mu 
Mastercard, American Express in Diners.  
Sistem VISA (Visa, 2004) sestavlja več kot 21.000 finančnih ustanov, več kot 1 milijardo 
izdanih kartic sprejemajo v več kot 150 državah sveta, z njimi pa se letno opravi nakup 
blaga in storitev v vrednosti več kot 2,5 bilijona ameriških dolarjev. Sistem VISA ponuja 
tako debetne, kreditne in kartice z odloženim plačilom, kot tudi predplačne plačilne kartice 
s katerimi je mogoč nakup blaga in storitev ter dvig gotovine na bančnih avtomatih. 
Sistem Mastercard (MasterCard, 2004) sestavlja 22.000 finančnih ustanov in ima trenutno 
590 milijonov izdanih plačilnih kartic vseh tipov s katerimi se letno opravi nakup blaga in 
storitev v vrednosti več kot 330 milijard ameriških dolarjev. Kartice sprejemajo na več kot 
32 milijonih prodajnih mest in bančnih avtomatih. 
American Express ima izdanih 217 milijonov kartic, ki jih sprejemajo na več kot 20 
milijonih prodajnih mestih. 
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Diners kartice sprejemajo v več kot 200 državah sveta z 9 milijoni imetnikov, ki jo lahko 
uporabljajo na 8 milijonih prodajnih mestih in bankomatih. 
V Sloveniji sta najbolj razširjena globalna sistema Mastercard in VISA sledita jima 
American Express in Diners. 
Svetovni tržni delež globalnih sistemov prikazuje slika 9. 
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Slika 9: Tržni delež na globalnih sistemov plačilnih kartic 
(VISA, 2003) 
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3 INFORMACIJSKI SISTEMI ZA PROCESIRANJE PLAČILNIH KARTIC 
 
 

3.1 Opis lastnosti informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic 
 
Glede na do sedaj opisano množično uporabo plačilnih kartic in lastnosti procesiranja 
podatkov, morajo storitve uspešnega podjetja za procesiranje plačilnih kartic biti na voljo 
ves čas in morajo biti opravljene v realnem času. Za tako podjetje je uporaba 
informacijskega sistema za podporo delovanju podjetja nujnost, da se zagotovi željena 
raven storitev. Podjetje za procesiranje plačilnih kartic mora tako zagotoviti tak 
informacijski sistem, ki bo vedno zmožen sprejeti zahtevke, jih obdelati v realnem času in 
vrniti povratno informacijo. Tak informacijski sistem mora biti odziven, dovolj prepusten, 
razvojno odprt, zasnovan na način, da kakršnakoli okvara znotraj sistema ne vpliva na 
njegovo delovanje navzven. Ker so uporabniki storitev podjetja večinoma tudi prostorsko 
porazdeljeni, je za učinkovito opravljanje storitev podjetja potreben močan podporni 
komunikacijski sistem, ki skrbi za prenos informacij med uporabniki in podjetjem in 
izpolnjuje iste lastnosti kot informacijski sistem. Iz opisanih potreb, ki jih mora 
zadovoljevati informacijsko-komunikacijski9 sistem izhajajo naslednje lastnosti 
informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic: 
 
Odzivnost 
Odzivnost informacijskega sistema je lastnost, da sistem sprejema in odgovarja na 
informacijski tok, ki vstopa vanj. Odzivnost sistema je obratno sorazmerna s časom 
trajanja odgovora na vhodni zahtevek v informacijski sistem od začetka vstopa zahtevka do 
odgovora nanj. Sistem z visoko odzivnostjo ima zelo kratke odzivne čase. Za informacijske 
sisteme, ki delujejo v realnem času, kamor spada tudi informacijski sistem za procesiranje 
plačilnih kartic, je odzivnost predvidoma zelo visoka, kar pomeni da so odzivni časi 
izredno kratki. V nasprotnem primeru pride do nezaželenih zakasnitev odgovorov na 
zahtevke uporabnikov sistema, kar lahko povzroči celo odpoved storitve, ki jo sistem 
ponuja. Informacijski sistem za procesiranje plačilnih kartic torej mora biti sistem, 
katerega odzivnost je zelo visoka, da bo lahko deloval v realnem času. Uporabniki 
plačilnih kartic običajno na odgovor na svoje zahtevke ne čakajo več kot nekaj deset 
sekund. 
 
Prepustnost 
Prepustnost informacijskega sistema prikazuje količino podatkov, ki jih je sistem zmožen 
posredovati iz enega konca sistema do drugega v določenem času. Običajno se prikazuje 
tudi kot hitrost prenosa podatkov v informacijskem sistemu, vendar je potrebno poudariti, 
da je vedno potrebno obravnavati zaznano prepustnost informacijskega sistema napram 
uporabnikom v povezavi z odzivnostjo sistema in morebitnimi zakasnitvami v sistemu. 
Visoka prepustnost informacijskega sistema, ki bi bila na primer dosežena z ogromno 
količino prenešenih podatkov v roku nekaj dni, ne ustreza pričakovani in zaželjeni 
prepustnosti v sistemih z delovanjem v realnem času. Tako naj bi bila prepustnost 
informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic tista prepustnost, ki nam prikazuje 

                                                 
9 V nadaljevanju informacijski sistem 
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količino podatkov, ki jih je sistem še sposoben sprejeti in obdelati v zahtevanem času, ki 
ga opisuje odzivnost danega informacijskega sistema, oziroma odzivni čas sistema. 
 
Razpoložljivost 
Razpoložljivost informacijskega sistema prikazuje nivo delovanje sistema ali naprav v 
katerem so sistem ali naprave še operabilne v tem smislu, da se lahko opravijo zahtevane 
operacije ob naključnem času prihoda zahteve. Običajno se izraža kot koeficient časa 
funkcionalnega delovanja sistema ali naprav napram celotnemu skupnemu željenemu času 
delovanja sistema. Na primer, razpoložljivost 100/168 pomeni, da je sistem ali naprava 
razpoložljiv 100 od 168 ur v tednu. Poleg tega izraza se uporablja še izraz zapisan v 
decimalni obliki, kot je na primer 0,9998 ali včasih v obliki devetic, kar ponazarja število 
devetic za decimalno vejico, na primer razpoložljivost 5 devetic ponazarja 0,99999, 
oziroma 99,999% razpoložljivost sistema. Sistem z razpoložljivostjo 5 devetic pomeni 
delovanje sistema z manj kot 5 minutami izpada v celotnem letu. Informacijski sistem 
podjetja za procesiranje plačilnih kartic je glede na naravo neprestanega delovanja storitev, 
ki jih ponuja podjetje, sistem, ki mora delovati z najvišjo možno razpoložljivostjo, ki jo je 
še mogoče doseči ob upoštevanju ekonomskih in tehničnih omejitev. 
 
Zanesljivost 
Zanesljivost informacijskega sistema opisuje zmožnost delovanja sistema na način kot je 
zamišljeno pri načrtovanju sistema v določenem časovnem obsegu. Pomeni tudi verjetnost, 
da bo sistem deloval kot zahtevano v zahtevanem času in predvidenih okoliščinah. 
Zanesljivost delovanja informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic je v tesni 
povezanosti z zahtevano razpoložljivostjo in odzivnostjo sistema in mora biti prav tako kot 
obe ostali lastnosti zelo visoka. 
 
Odprtost 
Odprtost informacijskega sistema pomeni sistem, ki je odprt v smislu zmožnosti 
medsebojnega obratovanja različne programske in strojne opreme, oziroma je zmožen  
soobratovalnosti ali prenosnosti, oziroma obojega hkrati. Uporaba odprtih sistemov lahko 
pomeni konkurenčno prednost v dinamičnem okolju, kjer so potrebna nenehna prilagajanja 
uporabniškim zahtevam, če jo seveda podjetje z uporabo primernih metod zna izkoristiti. 
Uporaba odprtih sistemov pomeni hitrejši razvoj dodatnih funkcij in storitev tudi v 
informacijskem sistemu za procesiranje plačilnih kartic, pri čemer pa morajo biti 
upoštevane vse zgoraj navedene lastnosti delovanja sistema. 
 
 

3.1.1 Zajem in obdelava podatkov  
 
Delovanje informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic je razdeljeno na več 
procesov, ki lahko potekajo istočasno, nekateri izmed njih pa potekajo zaporedno. Tako 
poteka delovanje podsistemov za izvajanje avtorizacij in zajem podatkov o transakcijah 
sočasno skozi transakcijski informacijski sistem, obdelava podatkov, kreiranje poročil in 
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podobno pa se izvaja zaporedno, v ozadju, tipično ob zaključku dneva, v tako imenovani 
paketni obdelavi10. 
 
Transakcijski sistem in transakcije  
Transakcijski sistem služi namenu procesiranja transakcij, pri čemer se glede na vhodne 
zahtevke pregledujejo in posodabljajo različne datoteke ter vračajo ustrezna potrjevanja 
zahtevkov. Pomembne lastnosti transakcijskega sistema so visoka odzivnost, prepustnost, 
razpoložljivost in zanesljivost. Transakcijsko okolje je zmožno sprejemati in obdelati 
reden, velik tok podatkov, ki se pojavlja v okolju procesiranja plačilnih kartic. Za nadzor 
delovanja transakcijskega sistema se uporablja nadzorni transakcijski program, ki skrbi za 
prenos podatkov med različnimi terminali in aplikativnimi programi, ki strežejo 
zahtevkom. Nadzorni program zagotavlja, da so iz posamezne opravljene transakcije 
zagotovljena vsa potrebna posodabljanja podatkovnih baz, ki jih taka transakcija zahteva. 
Poleg tega skrbi za integriteto transakcijskih podatkov ter skrbi za visoko razpoložljivost 
delovanja transakcijskega sistema v primeru izpada dela sistema. Najbolj znani 
transakcijski nadzorni programi so CICS (IBM), Tuxedo in Encina (Unix). 
Transakcija11 se prične s sprožitvijo zahtevka za avtoriziranje plačila pri nakupu s plačilno 
kartico, oziroma zahtevku za dvig gotovine na bankomatu. Izvede se proces avtorizacije, 
oziroma proces preverjanja in odobritve plačila ali izplačila, ko se podatki iz terminala12 
preko komunikacijske poti prenesejo do podatkovne baze procesnega centra. V 
informacijskem sistemu procesnega centra se prejeti podatki shranijo, nato pa se nad 
prejetimi avtorizacijskimi podatki opravijo vsebinska preverjanja prejetih podatkov. 
Procesni center nato doda svoje identifikacijske podatke in celoten paket podatkov 
posreduje ustreznemu izdajatelju plačilne kartice. V sistemu izdajatelja plačilnih kartic se 
podatke dobljene iz procesnega centra sprejeme in izvede preverjanje podatkov potrebnih 
za odobritev transakcije. Na osnovi preverjenih podatkov se zahtevek odobri ali pa zavrne. 
Odgovor izdajatelja se preko informacijskega sistema procesnega centra pošlje nazaj na 
izvorni terminal. Celoten postopek avtorizacije od začetka zahtevka do odgovora 
procesnega centra, oziroma izdajatelja se izvrši v realnem času, tipično v trajanju do 10 
sekund. Transakcija je s tem zaključena, podatki o njej pa so shranjeni v transakcijski 
datoteki13. S podatki v transakcijski datoteki se posodablja podatkovne baze, ki služijo kot 
podatkovna osnova za avtorizacije in kasnejše obdelave podatkov. Informacijski sistem 
izvede še pregled morebitnih podvojenih zapisov in jih izloči iz podatkovne baze. 
Transakcijski podatki zapisani v transakcijski datoteki služijo za spremljanje sledljivosti o 
dogodku in tudi za bodoče analize poslovanja in delovanja. V ta namen se po nekem 
določenem času shranjujejo na medije izven sistema procesiranja in hranijo do zakonsko 
določenega roka.  
 
Obdelava podatkov 
Iz postopka avtorizacije pridobljeni podatki so shranjeni v podatkovnih bazah sodelujočih 
finančnih ustanov in pripravljeni na obdelavo. Cilj obdelave je izdelava podatkovnih osnov 
za knjiženje opravljenega finančnega prometa in bremenitev posameznih računov 

                                                 
10 Avtomatizirana obdelava podatkov izvedena nad celotno skupino podatkov, v paketu od začetka do konca 
nekega niza, oziroma časovnega okvirja. Ang. “batch processing” 
11 Transakcija - zaporedje povpraševanj in ažuriranj, ki povzroči prehod podatkovne baze iz enega veljavnega 
stanja v drugo in se izvede v celoti 
12 v primeru informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic je terminal bankomat ali POS terminal 
13 Transakcijska datoteka – zbir transakcijskih zapisov 



 34

uporabnikov ter poplačila terjatev trgovcev. V tem procesu se izvedejo različne razvrstitve 
avtorizacijskih podatkov glede na posamezne trgovce, izdajatelje plačilnih kartic in 
uporabnike. Tipično se obdelave podatkov vršijo v procesnem centru enkrat dnevno, 
običajno v večernih urah, ko je poslovanje večine trgovcev zaključeno in je najmanj 
aktivnega prometa na bankomatih, v tako imenovanih paketnih obdelavah. Paketna 
obdelava podatkov se izvaja korak za korakom, v paketu, kar pomeni, da se nad podatki 
izvajajo funkcije razvrščanja, uparjanja, formatiranja in podobno ena za drugo 
zaporedoma, nad celotnim naborom podatkov v posamezni obdelavi. 
Obdelane podatke se po izvršenih obdelavah formira v različna poročila, ki so izdelana v 
naprej dogovorjenih formah in pošlje posameznim izdajateljem, trgovcem ali drugim 
subjektom v poslovnem procesu, ki lahko nato izvršijo svoje obdelave v svojih 
informacijskih sistemih. 
 

3.1.2 Strojne in programske zahteve za zajem in obdelavo podatkov  
 
Za izvajanje opisanih procesov avtoriziranja in kasnejše obdelave podatkov so strojne in 
programske zahteve za sisteme, ki te procese izvajajo zelo visoke. Strojna oprema mora 
podpirati neprekinjeno delovanje sistema, omogočati možnost nadgradenj in zamenjav 
določenih sklopov tekom delovanja sistema. Poleg tega mora biti redundančno zasnovana 
tako, da strojna napaka na delu sistema ne pomeni odpoved delovanja celotnega sistema, 
ampak se ohrani neprekinjeno izvajanje funkcij informacijskega sistema. Programska 
oprema, ki se izvaja na opisanih strojnih platformah mora biti namensko razvita in 
prilagojena pogojem uporabe, da se lahko v največji možni meri izkoristi zmogljivosti 
opreme. Prav tako kot strojna mora tudi programska oprema podpirati in nadzirati 
morebitne izpade dela strojne opreme, ustrezno prerazporediti delovanje procesov na 
delujoče dele sistema in ustrezno obravnavati podatke v izpadu14, tako da ne pride do 
okvare podatkov oziroma podatkovnih baz. Programska oprema mora poleg tega 
omogočiti sočasen dostop številnim zahtevkom, jih obdelati v realnem času, zapisati 
rezultate obdelave in vrniti odgovore. Iz opisanega sledi, da je taka strojna in programska 
oprema namenjena zelo specifičnim nalogam in kot taka manj razširjena na tržišču, kar 
pomeni visoko ceno razvoja, nadgradnje in vzdrževanja opreme. Takšno strogo namensko 
opremo je smiselno uporabljati predvsem za primarni namen, v primeru procesnega centra 
za izvajanje avtorizacij, vse ostale funkcije, ki bi sicer lahko potekale na isti strojni in 
programski opremi in niso tako kritične ter občutljive, pa prepustiti ostalim okoliškim 
napravam in procesom. Tako je izveden model avtorizacijskega sistema z osrednjim 
avtorizacijskim računalnikom, obdanim s strežniki na katerih se izvajajo obdelave 
podatkov in prenosnim komunikacijskim sistemom, ki povezuje osrednji računalnik in 
obrobne strežnike s preostalimi uporabniki sistema, kot so na primer: POS in bančni 
terminali, drugi procesni centri, banke in drugi.  
Osrednji avtorizacijski računalnik mora izpolnjevati zgoraj opisane zahteve po visoki 
odzivnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti, kar se lahko izvede na računalniških sistemih 
visokega razreda. V okoljih procesnih centrov so najbolj uveljavljene rešitve na tem 
področju rešitve proizvajalcev IBM serije I ali Z ali Hewlett-Packard Tandem NonStop 
Himalaya. Rešitvi omogočata in izpolnjujeta vse strojne zahteve in v kombinaciji z 

                                                 
14 Tako imenovane “on-the-fly data”, ang.; podatki, ki so bili v obdelavi v trenutku izpada določenega dela 
sistema na tem izpadlem sistemu. 
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namensko programsko opremo prilagojeno neprenehnemu delovanju (IBM: OS/390, 
Tandem: Base24) dosegata vse zahtevane lastnosti. Poleg računalnikov visokega 
kvalitetnega in cenovnega razreda se lahko kot avtorizacijski računalnik uporablja tudi 
strojne in programske sisteme srednjega razreda, ki morajo biti prilagojeni zahtevanemu 
načinu delovanja. Tipični predstavnik tega razreda so visoko zmogljivi računalniki podjetja 
Hewlett-Packard s prilagojenim UNIX operacijskim sistemom. 
Obrobni računalniki morajo biti sposobni sprejeti in obdelati veliko količino podatkov, ki 
se generira iz stalnega avtorizacijskega toka in nad katerimi se nato izvedejo obdelave. Ker 
je obdelav več in se lahko različne obdelave izvajajo tudi vzporedno je smiselno obdelave 
porazdeliti na več strežnikov. Za obrobne strežnike se večinoma uporablja cenovno ugodne 
strežnike nižjega cenovnega in zmogljivostnega razreda na osnovi Intel platforme z 
Microsoft operacijskim sistemom in ustrezno aplikativno programsko opremo ali pa 
strežnike podjetja Hewlett-Packard z UNIX operacijskim sistemom in ustrezno aplikativno 
programsko opremo. Aplikativna programska oprema je tipično Microsoft SQL ali Oracle, 
oziroma DB2 za rešitve, ki so namenjene IBM strojni platformi. 
Za prenos obdelanih podatkov se med udeleženci v poslovnem procesu običajno uporablja 
unificiran programski sistem, ki omogoča prenos podatkov, njihovo sledenje po prenosni 
poti, ponavljanje prenosa ob izpadu, stiskanje in kriptiranje prenesenih podatkov.  
Za prenos podatkov med vsemi opisanimi sistemi se uporablja ustrezen komunikacijski 
sistem, ki je bolj podrobno opisan v točki 3.1.3. 
Za vse opisane sisteme je značilno, da je njihova strojna oprema v največji možni meri 
zgrajena redundantno in zagotavlja mehanizme nemotenega delovanja, seveda glede na 
nivo pomembnosti delovanja sistema. Programska oprema, ki upravlja in nadzira delovanje 
strojne opreme pa mora izkoristiti zmožnosti strojne opreme, tako na procesnem, kot tudi 
na sistemskem nivoju. 
 
 

3.1.3 Komunikacijski sistem za prenos podatkov in povezovanje  
 
Za uspešno opravljanje storitve procesiranje plačilnih kartic je poleg opisanega delovanja 
informacijskega sistema procesnega centra pomembno tudi povezovanje z drugimi subjekti 
v poslovnem procesu. Le ti so na primer drugi procesni centri, banke izdajateljice plačilnih 
kartic, mednarodna kartična združenja, trgovci, mreža bančnih avtomatov posameznih 
bank, ki imajo vsak svoj interes za povezovanje s procesnim centrom in obratno. 
Povezovanje s subjekti v poslovnem procesu se vrši preko komunikacijskega sistema, ki 
mora prav tako kot informacijski sistem izpolnjevati že opisane lastnosti odzivnosti, 
prepustnosti, razpoložljivosti, zanesljivosti in odprtosti. Ker je opravljanje storitev 
procesiranja plačilnih kartic v veliki meri storitev, ki se odvija v realnem času, predstavlja 
komunikacijski sistem podjetja vhodna vrata v sistem procesiranja, ki so nevidna v času 
nemotenega delovanja komunikacijskega sistema in zelo vidna v času nedelovanja sistema. 
Za učinkovito delovanje podjetja je torej delovanje ustreznega komunikacijskega sistema 
kritičnega pomena vsaj v tej meri kot delovanje informacijskega sistema in mu je potrebno 
zagotoviti isto mero pozornosti in obravnave. 
Tipično lahko komunikacijski sistem razdelimo na vhodno/izhodni sistem, ki predstavlja 
okno v svet in notranji sistem, ki skrbi za povezovanje notranjih informacijskih virov 
informacijskega sistema (Cisco, 2003). Oba dela imata svoje značilnosti in se razlikujeta 
glede na namen za katerega se ju uporablja.   
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Vhodno/izhodni komunikacijski sistem 
Komunikacijski sistem za dostop zunanjih uporabnikov do storitev informacijskega 
sistema podjetja je v primeru podjetja za procesiranje plačilnih kartic razdeljen v del, ki 
skrbi za povezovanje avtorizacijskega sistema in na del, ki skrbi za prenos podatkov iz 
obdelav. Vsak izmed podsistemov ima svoje lastnosti, ki so prilagojene tipu prenašanih 
podatkov.  
Avtorizacijski komunikacijski podsistem je prilagojen kratkim avtorizacijskim 
podatkovnim paketom, kjer so pomembne visoka odzivnost, prepustnost in razpoložljivost, 
manj pa visoka hitrost prenosa podatkov. Velikost podatkovnega paketa v avtorizacijskem 
komunikacijskem sistemu je majhna in je lahko zahtevana hitrost povezav relativno nizka, 
saj visoka hitrost pri majhni količini prenašanih podatkov (od 128 do 256 zlogov) ni 
omejitveni faktor učinkovitosti prenosa. Hitrost povezovanja bankomatov v omrežje tako 
znaša od 9600 do 19200 bit/s, hitrost povezovanja POS terminalov pa od 2400 do 9600 
bit/s. Za doseganje željenih lastnosti mora biti komunikacijsko omrežje pravilno 
načrtovano in uporabljena oprema pravilno izbrana ter v kritičnih točkah podvojena tako, 
da izpad dela omrežja in opreme ne povzroči zavračanje ali nedostopnost storitve podjetja 
(Cisco, IBM Bridging, 2001). Avtorizacijski podsistem se deli na del za dostop POS 
terminalov in na del za dostop bankomatov do avtorizacijskega informacijskega sistema. 
Dostop bankomatov do avtorizacijskega dela informacijskega sistema je zaradi narave 
delovanja bankomatske mreže in manjšega števila bankomatov (napram številu POS 
terminalov) urejen tako, da so posamezni bankomati preko komunikacijske infrastrukture v 
stalni logični povezavi z avtorizacijskim računalnikom. Izbran tip komunikacijske 
infrastrukture je v tem primeru najeti vod, oziroma njegove komunikacijske izpeljanke v 
smislu integriranja podatkovnih povezav (FrameRelay omrežje, elastično omrežje in 
podobno). Pri sproženju zahtevka za transakcijo na bankomatu je tako povezava že 
vzpostavljena, formirajo in prenesejo se podatkovni paketi proti avtorizacijskemu delu 
informacijskega sistema in transakcija se izvrši, odgovor pa se pošlje po isti poti nazaj. 
Shemo povezovanja bankomatskega omrežja prikazuje slika 10.   

Avtorizacijski
računalnik

Avtorizacijsko omrežje
procesnega centra

Bankomat

Komunikacijsko
omrežje

najeti vodi

Bankomat

Bankomat

Bankomat
Bankomat

Bankomat

 
 

Slika 10: Shema povezovanja bankomatskega omrežja 
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Dostop POS terminalov do avtorizacijskega dela je urejen preko klicnih telefonskih linij z 
uporabo javnega telefonskega omrežja. POS terminal ob sproženju transakcije pokliče na 
vstopno točko procesnega centra, kjer se klic sprejme in zaključi telefonska povezava. 
Vstopno točko predstavljajo analogne ali digitalne telefonske linije priključene na 
komunikacijsko opremo, ki asinhroni podatkovni tok sprejme, iz prenašanih podatkov 
formira podatkovne pakete in jih pošlje proti avtorizacijskem delu informacijskega 
sistema, odgovore pa po isti poti nazaj proti terminalu. Število vstopnih točk je prilagojeno 
pričakovani najvišji količini prometa, ki se pojavi v določenem časovnem obdobju, tako da 
so vedno vsi prihajajoči klici sprejeti in poslani podatki preneseni. Shemo povezovanja 
POS terminalov prikazuje slika 11. 
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Slika 11: Shema povezovanja POS terminalov 
 
Komunikacijski podsistem za prenos podatkov iz obdelav je v nasprotju z avtorizacijskim 
komunikacijskim podsistemom namenjen prenosu velikih količin podatkov, ki nastanejo 
kot rezultat obdelav. V tem primeru je potrebno zagotoviti visoko prenosno hitrost in s tem 
visoko prepustnost omrežja. Čas prenosa podatkov je običajno po zaključenih obdelavah v 
procesnem centru, tipično v nočnem času, prenašani podatki pa so vhodni podatki v 
informacijske sisteme drugih subjektov udeleženih v poslovnem procesu, tako da je 
bistvenega pomena, da se tipično velika količina podatkov prenese v ustreznem času pred 
začetkom nadaljnih obdelav. Velikost prenašanih podatkovnih paketov je velika, omejena 
le z velikostjo uporabljenega prenosnega omrežja. Izbran tip komunikacijske infrastrukture 
je v tem primeru najeti vod, oziroma njegove komunikacijske izpeljanke v smislu 
integriranja podatkovnih povezav (FrameRelay omrežje, elastično omrežje in podobna 
povezovanja z zaključitvijo večtočkovne povezave v eni točki) ali drugi načini 
povezovanja z zaključitvijo točka-točka (optične povezave-ethernet, ATM) tipična 
prenosna hitrost pa se giblje od 64 kbit/s do 100 Mbit/s (Vidmar, 1997), odvisno od potreb, 
izbora in dogovora med posameznimi subjekti. Komunikacijski sistem mora zagotoviti 
razpoložljivost in prepustnost, kar se lahko doseže s pravilnim načrtovanjem omrežja in 
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povezav ter izborom opreme (Cisco, IBM bridging, 2001). Za zagotavljanje prepustnosti je 
potrebno zagotoviti ustrezen tip in kapaciteto komunikacijskih linij, za zagotovitev 
razpoložljivosti pa ustrezen tip rezervnih povezav, ki naj se avtomatsko vzpostavijo ob 
izpadu primarnih povezav ali opreme, poleg tega pa je za potrebe zanesljivosti kritična 
omrežna oprema podvojena. Shemo povezovanja omrežij za potrebe prenosa podatkov iz 
obdelav prikazuje slika 12. 
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Slika 12: Shema povezovanja omrežij za potrebe prenosa podatkov iz obdelav 

 
V nekaterih primerih so komunikacijske poti za potrebe prenosa avtorizacijskih podatkov 
iste kot komunikacijske poti za prenos podatkov iz obdelav. To se zgodi v primerih, ko so 
subjekti v poslovnem procesu procesnega centra tudi avtorizatorji transakcij, kot so na 
primer banke izdajateljice plačilnih kartic ali mednarodna kartična združenja. V tem 
primeru je v komunikacijskem sistemu potrebno zagotoviti, da v času prenosa podatkov iz 
obdelav ne pride do zasičenja komunikacijskih povezav s temi podatki, ampak da je na 
voljo še dovolj kapacitet za prenos avtorizacijkih podatkov. 
 
 
Notranji komunikacijski sistem 
Notranji komunikacijski sistem skrbi za prenos podatkov v notranjem omrežju podjetja za 
procesiranje plačilnih kartic in je prilagojen temu načinu prenosa podatkov. Potrebne 
lastnosti notranjega omrežja so zanesljivost, odzivnost, razpoložljivost in prepustnost. 
Notranje omrežje med seboj povezuje različne informacijske vire podjetja z notranjimi 
uporabniki, ki so lahko delovne postaje zaposlenih, različni aplikativni strežniki, 
podatkovne baze, avtorizacijski strežniki in različna komunikacijska omrežja podjetja, kot 
so avtorizacijsko omrežje in omrežje za prenos podatkov iz obdelav. Glede na velike 
količine prenašanih podatkov med različnimi uporabniki omrežja mora biti notranje 
omrežje visoko prepustno, tako da je uporabljen tip komunikacijskega omrežja lokalno 
omrežje (LAN)15, ki povezuje uporabnike med seboj po načelu »vsak z vsakim« in 
                                                 
15 LAN-Local Area Network ang., lokalno omrežje 
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omogoča visoke prenosne hitrosti od 10Mbit/s do 1Gbit/s (Webb Karen, 2000). S 
primernim načrtovanjem omrežja se lahko zagotovi visoko razpoložljivost delovanja, z 
izborom opreme in povezav ter ustreznimi nastavitvami pa njegovo zanesljivost. Omrežje 
je sestavljeno iz dostopovnega dela, kjer se priključujejo delovne postaje uporabnikov in 
centralnega dela. V centralnem delu omrežja se izvaja povezovanje dostopovnega omrežja 
in strežniških naprav ter ostalih omrežij. Razpoložljivost delovanja je zagotovljena z 
uporabo podvajanja opreme  v jedru omrežja in uporabo rezervnih obhodnih poti v primeru 
izpada primarnih povezav. Odzivnost omrežja je z uporabo sodobnih gradnikov omrežne 
infrastrukture lokalnega omrežja tako visoka, da je odzivnost praktično odvisna od 
odzivnosti sistemov vključenih v omrežje, to je od odzivnosti aplikativnih strežnikov in 
podatkovnih baz. Shemo povezovanja notranjega omrežja prikazuje slika 13. 
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Slika 13: Shema povezovanja notranjega omrežja 
 
 

3.2 Smernice razvoja informacijskih sistemov za procesiranje plačilnih 
kartic 

 
Storitve, ki jih opravlja podjetje za procesiranje plačilnih kartic za svoje uporabnike so 
razvite do te mere, da lahko uporabnik POS terminala ali bankomata vedno pričakuje in 
zahteva zanesljivo izvedbo transakcije. Prav tako lahko subjekti v poslovnem procesu 
podjetja z veliko gotovostjo pričakujejo opravljeno storitev obdelav in prenosov podatkov, 
ki jih potrebujejo za svoj nadaljno poslovanje. V veliki meri opisano zanesljivost 
opravljanja zahtevanih storitev podjetja zagotavlja pravilno načrtovan in s poslovnimi 
funkcijami skladno izveden informacijski sistem. Za uspešno poslovanje podjetja in njegov 
nadaljni obstoj in razvoj se mora v skladu z razvojem podjetja in funkcije, ki jo opravlja 
razvijati tudi informacijski sistem. Razvoj mora potekati na način, da se lahko dosega 
željene učinke na že uveljavljenih produktih poslovanja podjetja, kot tudi za produkte in 
storitve, ki so šele v fazi razvoja ali testiranja. Poleg tega mora razvoj slediti tehničnemu in 
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tehnološkemu razvoju uporabljenih gradnikov informacijskega sistema, saj zaostajanje na 
tem področju kmalu pripelje do stagniranja in nezmožnosti razvoja nadaljnih poslovno 
tehničnih rešitev.  
Na razvoj informacijskih sistemov za procesiranje plačilnih kartic torej vpliva veliko 
zunanjih in notranjih dejavnikov, od poslovnih in ekonomskih zahtev in zmožnosti ter 
tehničnih in tehnoloških pogojev in omejitev. 
 
 

3.2.1 Opis obstoječih sistemov 
 
Obstoječi informacijski sistemi za procesiranje plačilnih kartic v večini primerov 
omogočajo opravljanje osnovnih storitev zajema podatkov in njihove obdelave ter 
posredovanja ostalim poslovnim udeležencem. V večini primerov je informacijska oprema 
vsaj v svojem osrednjem delu podvojena, kar zagotavlja nemoteno opravljanje storitev 
podjetja v primeru izpada dela strojne ali programske opreme procesnega centra. Sistemi 
opisanih tipov so večinoma zaprtega tipa tako na področju strojne, kot tudi programske 
opreme in povezovanj, kar pomeni da je razvojni cikel novih produktov daljši, daljše je 
uvajanje kadrov v delovanje in razvoj sistema, težja je izvedba povezovanja z uporabniki 
informacijskega sistema. Zaprt tip informacijskega sistema pomeni tudi relativno visoko 
vezanost na strojno in programsko opremo pretežno enega proizvajalca ali kroga 
proizvajalcev, kar lahko v nekaterih primerih pomeni, da se določenih funkcionalnosti 
morda ne da izvesti dokler proizvajalec opreme teh funkcionalnosti ne podpre. Poleg 
možne funkcionalne zaprtosti, vezanost na ozek krog proizvajalcev in dobaviteljev pomeni 
manjšo izbiro in posledično višjo ceno opreme in storitev. Vse opisano v precejšnji meri 
povečuje stroške delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema in oteži uvajanje novih 
storitev. Po drugi strani pa je zaprtost sistema v smislu povezovanj z zunanjimi uporabniki 
varnostna prednost sistema, saj je vsaj otežen, če že ne onemogočen dostop do podatkov v 
informacijskem sistemu.  
 
 

3.2.2 Sodobna informacijska infrastruktura  
 
Sodobna informacijska infrastruktura se razvija v smeri vzpostavitve odprte informacijske 
infrastrukture z uporabo odprte programske in strojne opreme, zagotavljanja visoke 
razpoložljivosti sistemov in uporabe visoko zmogljivih varnostnih mehanizmov.  
Odprta informacijska infrastruktura omogoča uvajanje standardiziranih gradnikov v 
informacijski sistem, s čimer se zmanjša odvisnost od ozkega kroga dobaviteljev opreme, 
saj so novi gradniki zaradi široke standardizacije med sabo združljivi ne glede na 
izdelovalca opreme. Glede na konkurenčnost nabavnih stroškov je pri izbiri predvsem 
pomembna kvaliteta gradnikov in njihova nadaljna nadgradljivost in razširljivost ter skupni 
stroški lastništva v življenjskem roku opreme. 
Visoka razpoložljivost informacijskih sistemov se lahko dosega na več različnih načinov, 
med katerimi je podvajanje kritičnih sestavnih delov eden od prvih korakov. Nadaljni 
koraki so lahko zrcaljenje kritičnih podatkov na različne dele sistema, v sodobnih sistemih 
pa se poleg podvajanja kritičnih sestavnih delov sistema na eni lokaciji in metodah 
zrcaljenja teži k zagotavljanju neprekinjenega delovanja tudi v primeru celotnega izpada 
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delovanja sistema na eni lokaciji. V ta namen se razvijajo modeli delovanja informacijskih 
sistemov na različnih lokacijah, kjer informacijski sistemi preko zmogljivih 
komunikacijskih povezav delujejo sočasno. V primeru nedelovanja ene izmed lokacij se 
izvajanje funkcij avtomatsko prenese na preostali del informacijskega sistema na drugi 
delujoči lokaciji. 
Zaradi uporabe odprte informacijske infrastrukture so sodobni informacijski sistemi 
podvrženi zunanjim in notranjim varnostnim grožnjam v večji meri in v oblikah kot jih 
zaprti sistemi ne poznajo. Uporaba visoko zmogljivih varnostnih mehanizmov in njihovo 
neprestano posodabljanje je tako način preprečevanja nepooblaščenega dostopa do 
podatkov, ki jih obdeluje informacijski sistem. in njihove zlorabe. Varnostni mehanizmi so 
uvedeni na vseh nivojih informacijske infrastrukture, tako na vhodnih točkah v 
informacijski sistem, kot tudi na vseh vmesnih povezovalnih nivojih. 
Pravilno izbran in uveden splet vseh naštetih lastnosti znižuje skupne stroške delovanja in 
vzdrževanja informacijskega sistema in skrajša razvojni cikel novih storitev, kar podjetju 
prinaša konkurenčno prednost na tržišču. 
 
 

3.2.3 Potrebni koraki razvoja proti sodobni informacijski infrastrukturi 
 
Prehod iz obstoječih informacijskih sistemov proti sodobni informacijski infrastrukturi je 
potrebno izpeljati mehko, korakoma, tako da se zadrži večino dobrih, že preskušenih 
lastnosti obstoječih informacijskih sistemov in hkrati z uvedbo sodobnih rešitev preseže 
njihove omejitve. Prehod in vpeljava sodobne informacijske infrastrukture morata biti 
strogo načrtovana in nadzorovana in morata poleg tehničnim in tehnološkim potrebam in 
možnostim v celoti zadostiti poslovnim potrebam, oziroma morata izhajati iz njih ter biti 
skladna s finančnim zmožnostim podjetja. V primeru neskladja s katerimkoli izmed 
navedenih dejavnikov je potrebno celoten postopek načrtovanja prehoda ponoviti in doseči 
največjo možno mero usklajenosti pred samo izvedbo. 
Razvoj v smeri k sodobni informacijski infrastrukturi je nepretrgan proces, ki se ponavlja v 
ciklih ves čas obstoja in delovanja informacijskega sistema in podjetja, ki ga uporablja. 
Izhaja iz potreb, namena in ciljev, ki naj jih dosega in nalog, ki naj jih izpolnjuje. Prvi 
korak, ki je torej potreben pri razvoju je določitev potreb, namena in ciljev. Nadalje sledi 
analiza obstoječega stanja in določi zmožnosti obstoječega sistema, da izpolni zahteve 
prvega koraka. V primeru, da analiza pokaže, da obstoječi sistem ne bo zmožen izpolniti 
zahtevanih ciljev je potrebno izvesti izbiro potencialnih možnih sodobnih sistemov, ki 
zadovoljujejo zahtevane cilje. V prvem koraku tega koraka zadostuje izbira na osnovi 
opisanih funkcionalnosti in predstavitev potencialnih sodobnih sistemov, nakar je 
zaželjeno izvesti tudi praktični prikaz in testiranje željenih funkcionalnosti. Pri tem so 
pomembne tudi reference in izkušnje morebitnih drugih uporabnikov od katerih je možno 
pridobiti informacije. Na osnovi pridobljenih informacij se za vsak predlagan sistem izdela 
osnutek, oziroma model novega, sodobnega informacijskega sistema, ki izpolnjuje zahteve 
iz prvega koraka. Nadalje se glede na obstoječe in novo stanje izvede oceno izvedljivosti 
prehoda na nov sistem, ki vključuje tehnično-tehnološke, poslovne in finančne vidike 
prehoda. S tem korakom se izloči tiste rešitve, ki zaradi kateregakoli vzroka niso izvedljivi, 
oziroma se jih prilagodi do mere, ko se jih lahko oceni kot izvedljive. Po izločitvi 
neizvedljivih rešitev in v primeru več možnih rešitev je potrebno izbrati rešitev, ki v 
najboljši možni meri ustreza vsem izbranim kriterijem. Potrebno je nadalje določiti stične 
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točke med novim in obstoječim sistemom ter izdelati dokument-elaborat, ki opisuje 
postopek prehoda na posodobljeno informacijsko infrastrukturo. V njem so posamezni 
koraki podrobno opisani, razdelane posamezne aktivnosti z nosilci nalog in določenimi 
roki za izvedbo. Sledi postopek izvedbe prehoda na sodobnejšo informacijsko 
infrastrukturo, kjer se izvedejo vse aktivnosti zapisane v dokumentu prehoda. Z 
zaključkom postopka izvedbe je cikel prehoda zaključen ter se lahko začne zopet izvajati 
od začetka, saj samo nenehen razvoj vodi k izboljšavam in napredku vseh sistemov tako 
tudi informacijskega. 
Shemo opisanih korakov razvoja prikazuje slika 14. 
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Slika 14. Shema korakov razvoja 
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4 PRENOVA INFORMACIJSKIH SISTEMOV 
 
 
V predhodnem poglavju opisani postopki in koraki razvoja k sodobni informacijski 
infrastrukturi veljajo splošno za vse sisteme in podsisteme informacijske infrastrukture. 
Prenova informacijskih sistemov je tako le delček nenehno potekajočega razvoja sistema, 
je eden izmed potekajočih procesov. Kot tak mora upoštevati opisane korake razvoja, mora 
potekati neprestano, a postopoma, da s svojim potekom ne ogrozi že obstoječih funkcij 
sistema, mora izhajati iz poslovno-tehnoloških in tehničnih zahtev ter biti usklajen s 
finančnim možnostim. Glavno vodilo pri izvedbi prenove informacijskih sistemov je v 
strogem načrtovanju, nenehnem preverjanju doseženega in dopolnjevanju izvedenih 
načrtov. Pravilno načrtovanje informacijskih sistemov je ključ do uspešne izvedbe zadane 
naloge in je formaliziran, od vrha navzdol, podatkovno usmerjen način načrtovanja, ki 
opredeljuje model podjetja, njegove funkcije, procese in podatke (Lesjak, Natek, 1997, 
442). V nadaljevanju je bolj podrobno razdelan proces prenove informacijskih sistemov, s 
praktičnim vidikom v petem poglavju. 
 

4.1 Izhodišča in predpostavke prenove informacijskih sistemov 
 
Izhodišča in predpostavke pri prenovi informacijskih sistemov izhajajo iz poslovnih zahtev 
podjetja, tehnoloških zahtev pri izvedbi posameznih funkcij, ki naj jih opravlja 
informacijski sistem in tehničnih zahtev, ki jih določena funkcionalnost zahteva. Vse 
opredeljene zahteve so vhodni podatki pri postopku prenove informacijskih sistemov in 
postavljajo pred načrtovalca prenove omejitve, ki jih mora pri načrtovanju upoštevati. 
Upoštevati je potrebno še finančne omejitve glede nabavnih stroškov in stroškov, ki 
nastanejo v življenjskem ciklu načrtovane rešitve (stroški vzdrževanja, izobraževanja 
kadrov, uničenja, in drugi). Poleg vseh omenjenih zahtev in omejitev je potrebno že v fazi 
načrtovanja upoštevati tudi naslednja dejstva:  

• Prenova informacijskih sistemov izhaja iz strategije izgradnje informacijskega 
sistema, ki izhaja iz strategije podjetja. Če je strategija podjetja slaba in 
neučinkovita, bo tudi izvedena strategija informacijskega sistema slaba in prenova 
kot njen del ne bo dala pričakovanih in željenih rezultatov.  

• Projekt prenove informacijskih sistemov je praviloma drag, težko je dokazati, da se 
bodo vložena sredstva povrnila v dejanski obliki, večinoma je oblika zabrisana in 
posredna.  

• Nujno je dobro poznavanje možnosti, ki jih ponuja informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, da se jih lahko izkoristi v pravi in zadostni meri.  

• Velik del načrtovanih projektov iz različnih vzrokov propade v fazi načrtovanja, od 
izvedenih projektov jih je le majhen delež uspešen in prinaša željene učinke. 

  
 

4.2 Določitev namena in ciljev prenove 
 
Cilji in namen prenove informacijskega sistema izhajajo iz namena in ciljev, ki naj jih 
izpolnjuje in dosega informacijski sistem. Namen informacijskega sistema je podpora 
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delovanju podjetja pri opravljanju njegovih poslovnih funkcij. Prenova informacijskega 
sistema mora tako slediti osnovnemu namenu, kar pomeni, da mora podjetje v postopku 
prenove ohraniti obstoječe funkcije informacijskega sistema, jih nadgraditi in morebitne 
odvečne odstraniti ali nadomestiti. Namen prenove je torej izboljšanje dosedanjega 
delovanja informacijskega sistema, njegova nadgradnja in uvajanje dodatnih 
funkcionalnosti, ki povečajo konkurenčne prednosti podjetja, glede na zahteve, ki se 
pojavljajo na poslovnem, tehnološkem in tehničnem področju. Cilji prenove 
informacijskega sistema prav tako izhajajo iz ciljev, ki naj jih dosega informacijski sistem 
in namena prenove informacijskega sistema in so lahko glede na vhodne zahteve: 
povečanje konkurenčnosti z vpeljavo dodatnih storitev podjetja, večja podpora odločanju, 
zniževanje stroškov delovanja posameznih poslovnih funkcij podjetja, povečana podpora 
racionalizaciji poslovanja, povečana podpora pri strateškem načrtovanju delovanja podjetja 
in drugi. 
 
 

4.3 Postopek prenove  
 
Postopek prenove informacijske infrastrukture je formaliziran, podatkovno usmerjen način 
načrtovanja (ibidem str. 442) in je kot tak razdeljen na več korakov. Za vsak koraku je 
potrebno natančno določiti zahtevane naloge in opravila, določiti nosilce posameznih 
nalog, opredeliti časovne roke za izvedbo in oceniti stroške, ki jih izvedba nalog in opravil 
povzročata. Vhodne zahteve za postopek prenove izhajajo poslovnih, tehnoloških in 
tehničnih zahtev, ki  jih določa opredeljena potrebna dodatna funkcionalnost sistema. 
Opredeljeni morajo biti željena funkcionalnost, časovni roki in stroškovni vidiki. Ko so 
vhodne zahteve, oziroma podatki znani in določeni se izvede naslednje korake: 

• Posnetek stanja 
• Izdelava modela informacijskega sistema 
• Nakup strojne opreme 
• Nakup programske opreme 
• Organizacijske aktivnosti 
• Usposabljanje uporabnikov 
• Analiza uspešnosti postopka prenove 

Posamezni koraki se lahko izvajajo sočasno, nekateri pa morajo biti izvedeni pred 
začetkom naslednjega koraka, saj so njihovi izhodi vhodne vrednosti za naslednje korake. 
Dobljene informacije iz posnetka stanja tako predstavljajo izhodišča za izdelavo modela 
informacijskega sistema. Glede na opredeljeni model se nato lahko sočasno pristopi k 
nakupu strojne in programske opreme ter k opredelitvi organizacijskih aktivnosti, ki bodo 
potrebne za uvajanje rešitve. Po določitvi organizacijskih aktivnosti in še v teku postopka 
nabave opreme se lahko pristopi k usposabljanju uporabnikov, po zaključku vseh do sedaj 
opisanih korakov pa se lahko izvede analiza uspešnosti izvedenega projekta. Shemo poteka 
postopka prenove informacijskega sistema prikazuje slika 15. 
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Slika 15: Mrežni plan postopka prenove 

 
 

4.3.1 Posnetek stanja 
 
V tem koraku se glede na opredeljene vhodne zahteve izvede posnetek stanja obstoječega 
informacijskega sistema, s katerim se pridobi željene informacije, jih analizira in določi 
možnosti za izvedbo zahtevane funkcionalnosti v okviru informacijskega sistema. Naloga 
se razdeli na več podkorakov in sicer: 

• Določitev tima, kjer se določi projektna skupina. Skupina mora biti sestavljena iz 
delavcev tistih področij, ki jih zajema problematika in ne sme biti izključno 
tehnična. Nujno je zagotoviti predstavnike vseh področij tako poslovnih, 
tehnoloških in tehničnih zvrsti, tako da se v največji možni meri obdela vse možne 
vidike problema. 

• Določitev metod za izvedbo posnetka stanja. Za uspešno izvedbo posnetka stanja je 
potrebno uporabiti pravilno metodo, ki nam da enotne in med seboj primerljive 
rezultate posnetka stanja po posameznih področjih, na osnovi katerih se lahko 
nadalje izvede odločanje. 

• Izvedba posnetka stanja. Po izbrani metodi se izvede posnetek stanja po 
posameznih določenih področjih. 

• Analiza podatkov pridobljenih iz posnetka stanja. Glede na dobljene rezultate 
posnetka stanja se podatke analizira, loči pomembne in nepomembne, določi 
prednosti in slabosti ter pripravi podatkovno podlago za sintezo rezultatov, kar vodi 
v pripravo različnih možnih predlogov za rešitev zadanega problema 
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• Priprava predlogov in izboljšav. Iz analize pridobljena podatkovna podlaga se 
izoblikuje v več možnih predlogov in morebitnih izboljšav za rešitev problema.  

• Izbor predloga in izboljšav. Glede na vhodne zahteve in morebitne dodatne zunanje 
vplive se izmed predlaganih rešitev izbere najbolj optimalno, ki v vseh vidikih 
najbolj zadovoljuje opredeljene vhodne potrebe. 

 
 

4.3.2 Model informacijskega sistema 
 
Iz predloga rešitve se oblikuje koncept informacijskega sistema in iz njega izvede model 
informacijskega sistema, oziroma model prenovljenega sistema ter določi potrebne korake 
prehoda na nov sistem. Na osnovi tega se določijo prioritete, roki, pogoji, finančni okvirji 
projekta in nosilci posameznih nalog. V tem koraku se prične tudi zbiranje preliminarnih 
ponudb v primeru, da bo za izvedbo projekta potrebno angažirati zunanje sodelavce ali 
dobavitelje. Korak se razdeli v naslednje podkorake: 

• Izdelava koncepta informacijskega sistema. Iz predloga dobljenega v prejšnjem 
koraku se oblikuje koncept informacijskega sistema, oziroma koncept prenove 
sistema. 

• Oblikovanje modela informacijskega sistema. Iz koncepta se izvede model prenove 
in potrebni koraki prehoda v nov model. Določi se potrebna strojna in programska 
oprema, potrebni kadri za izvedbo projekta in njihova razpoložljivost, potrebni 
kadri za delovanje novega sistema in njihovo izobraževanje. 

• Imenovanje vodje projekta prenove in določitev nosilcev posameznih nalog. 
Določitev rokov, prioritet in pogojev za izvedbo projekta. 

• Izdelava tenderja za izvedbo prenove. Opredeljene zahteve služijo kot osnova za 
določitev potrebnih del in nabavo opreme ter rokov za izvedbo. Iz zbranih 
podatkov se oblikuje tender za izgradnjo, oziroma prenovo informacijskega 
sistema, ki se ga nato posreduje potencialnim ponudnikom storitev in dobaviteljem 
opreme. 

• Zbiranje preliminarnih ponudb. Na osnovi tenderja določene zahteve ponudniki 
storitev in dobavitelji opreme ovrednotijo in posredujejo preliminarne ponudbe za 
izvedbo. 

• Izdelava investicijskega plana. Glede na pridobljene ponudbe in informacije iz 
okolja se oceni obseg potrebnih investicij za izvedbo projekta prenove ter izdela 
investicijski plan. Investicijski plan mora poleg ocene enkratnih investicij v opremo 
in storitve vsebovati še vse ostale investicije potrebne za uspešno izvedbo projekta, 
kot so na primer stroški izobraževanja, vzdrževanja, prostorov in drugi. Informacije 
v investicijskem planu služijo kot osnova za določitev potrebnih sredstev za 
izvedbo in za izbor načina  in pridobitve financiranja, kar je obravnavano v 
poglavju 4.4. 

 
 

4.3.3 Nakup strojne opreme 
 
Na osnovi podatkov določenih v predhodnih korakih so znane potrebe po opremi, ki je 
potrebna za izvedbo projekta prenove informacijskega sistema. V koraku nakupa strojne 
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opreme se izvede postopek izbora in nabave strojne opreme in morebitnih storitev 
povezanih s strojno opremo. V veliki meri je izbor opreme v tem koraku vezan na obstoječ 
informacijski sistem. Če je le ta zaprtega tipa, je izbor opreme in dobavitelja v precejšnji 
meri pogojen z že obstoječimi rešitvami in zmožnostim ponudnika opreme ali storitev. V 
primeru odprtega tipa informacijskega sistema je navezanost na enega ponudnika opreme 
ali storitev manjša in posledično izbira večja. Možno je tudi, da izbor strojne opreme 
pogojuje izbor programske opreme in obratno, ne glede na to pa morata biti strojna in 
programska oprema medsebojno usklajena, da lahko dosegata najbolj optimalne učinke. 
Glede na izbrano rešitev gre lahko v tem koraku za nadgradnjo obstoječe opreme, ali 
nakup nove opreme. Pri nadgradnji obstoječe opreme se zopet pojavi relativna vezanost na 
že uporabljano opremo v obstoječem sistemu, pri nabavi nove opreme pa je potrebno 
posebno pozornost posvetiti skladnosti nove opreme z že obstoječo, tako da se z vnosom 
nove opreme ne povzroči motenj v delovanju obstoječega sistema. Nakup strojne opreme 
se razdeli v naslednje podkorake: 

• Izdelava tenderja za nabavo strojne opreme. Glede na potrebe po strojni opremi, ki 
je potrebna za izvedbo projekta prenove, se izdela tender v katerem se opredelijo 
potrebna oprema in dela s časovnimi roki. 

• Razpis za nabavo strojne opreme. Podatke iz izdelanega tenderja se posreduje 
potencialnim dobaviteljem, ki na osnovi tenderja izda ponudbo za izvedbo del in 
dobavo opreme. Razpis je lahko po svoji obliki javen in kot tak dostopen vsem 
zainteresiranim ponudnikom ali pa je zaprtega tipa, omejen na poprej izbran krog 
dobaviteljev. 

• Zbiranje ponudb. V razpisu so običajno določeni roki v katerih se pričakuje, da 
bodo potencialni ponudniki posredovali svoje ponudbe. V tem času se lahko na 
zahtevo ponudnikov posreduje dodatne informacije o razpisu, ki naj pripomorejo k 
čim boljši opredelitvi ponujene opreme in njene željene funkcionalnosti. Ponudbe, 
ki so prispele v dogovorjenem časovnem roku, ki je opredeljen v razpisu se štejejo 
kot veljavne in se jih upošteva pri izboru. 

• Izbor opreme in zagotovitev pogojev. Glede na prispele ponudbe se izvede 
postopek izbire opreme najustreznejšega dobavitelja in pogojev dobave, 
namestitve, vzdrževanja in finančnih pogojev. Izbor mora upoštevati tehnične 
lastnosti ponujene opreme, razširljivost opreme, kakovost ponujene opreme, 
skladnost opreme z že obstoječim sistemom, finančne pogoje, doseganje 
predvidenih rokov dobave in druge lastnosti, ki lahko vplivajo na delovanje 
informacijskega sistema. Pri izboru opreme je primerno zagotoviti tudi dogovor o 
vzdrževanju opreme in odzivnosti vzdrževalne službe dobavitelja, kar je kritičnega 
pomena pri informacijskih sistemih, ki morajo delovati neprekinjeno. Po končanem 
postopku izbora dobavitelja in opreme se običajno sklene pogodba o nakupu in 
dobavi opreme, ki vsebuje usklajene pogoje. 

• Dobava strojne opreme. Po pogodbi o nakupu in dobavi opreme se izvede dobava 
opreme na dogovorjeno mesto. Preveri se skladnost dobavljene opreme z naročeno 
opremo ter odpravi morebitne pomanjkljivosti. 

• Nabava ostale opreme. V primeru, da je potrebno nabaviti opremo, ki služi kot 
podpora strojni opremi se izvede še ta del nabave. Sem se lahko šteje izvedba npr. 
električnih del, namestitev omar za opremo, miz in ostale potrebne opreme. 

• Namestitev strojne opreme. Po izvedeni dobavi strojne opreme in opravljenih 
pripravljalnih delih se izvede namestitev strojne opreme. Sem spadajo postopki 
postavitve opreme na ustrezno mesto, priključitev po navodilih proizvajalca, 
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namestitev v okolje obstoječega informacijskega sistema in podobno. Pomembno je 
da so koraki namestitve točno določeni, da novo nameščena strojna oprema ne 
povzroči izpada  delovanja obstoječega sistema. 

• Prevzem strojne opreme. Po končani namestitvi strojne opreme in preskusu 
dogovorjene funkcionalnosti se opravi prevzem strojne opreme, s čimer se smatra, 
da so dogovorjene obveznosti dobavitelja izpolnjene. 

 
 

4.3.4 Nakup programske opreme 
 
Na osnovi podatkov pridobljenih iz posnetka stanja in določenih v modelu informacijskega 
sistema so znane potrebe po programski opremi potrebni za izvedbo prenove 
informacijskega sistema. V koraku nakupa programske opreme se izvede postopek izbora 
in nabave programske opreme ter dodatnih storitev, ki so potrebne za uspešno 
implementacijo in uporabo programske opreme. Prav tako kot pri strojni opremi je izbor in 
prilagoditev programske opreme v veliki meri odvisen od obstoječega informacijskega 
sistema in njegove odprtosti ali zaprtosti. Zaprt tip informacijskega sistema v veliki meri 
pogojuje izbor programske opreme in zoži izbor potencialnih ponudnikov kar posledično 
pomeni višje cene, odprt tip sistema pa dopušča širši izbor ponudnikov in s tem večjo 
konkurenčnost, kar pomeni nižje nabavne cene in ugodnejše pogoje vzdrževanja in 
morebitnih nadgradenj. Prav tako je možno tudi, da izbor programske opreme določuje 
izbor strojne opreme in obratno, zato je pomembno da se nakup programske in strojne 
opreme načrtujeta usklajeno in sočasno. 
Podobno kot pri strojni opremi gre lahko tudi pri programski opremi za nadgradnjo ali 
izboljšavo obstoječe opreme ali za nakup nove opreme. Pri nadgradnji je vezanost na 
obstoječo programsko opremo večinoma zelo visoka, malo manjša pri izboljšavi obstoječe 
opreme in relativno nizka pri nakupu nove programske opreme. V vseh primerih je 
potrebno posvetiti posebno pozornost na skladnost nove opreme z obstoječo programsko 
opremo, da se ne povzroči motenj ali izpada delovanja že delujočega informacijskega 
sistema. Nakup programske opreme se razdeli na naslednje korake: 

• Izdelava tenderja za nabavo programske opreme. Glede na potrebe po programski  
opremi, ki je potrebna za izvedbo projekta prenove in izhaja iz modela 
informacijskega sistema, se izdela tender v katerem se opredelijo potrebna oprema 
in dela s časovnimi roki. 

• Razpis za nabavo programske opreme. Podatke iz izdelanega tenderja se posreduje 
potencialnim dobaviteljem, ki na osnovi tenderja izdajo ponudbe za dobavo, 
namestitev in vzdrževanje programske opreme. Razpis je lahko po svoji obliki 
javen ali omejen na ožji krog dobaviteljev. 

• Zbiranje ponudb. Glede na roke določene v razpisu se od potencialnih ponudnikov 
pričakuje posredovanje ponudb za dobavo, namestitev in vzdrževanje programske 
opreme. V času do izteka rokov se lahko na zahtevo ponudnikov posreduje še 
dodatne informacije o pogojih s katerimi se lahko še bolj natančno opredeli željene 
funkcionalnosti in potrebe. Ponudbe, ki prispejo v časovnem roku, ki je opredeljen 
v razpisu se štejejo kot veljavne in se jih upošteva pri izboru. 

• Izbor ponudnika programske opreme. Glede na prispele ponudbe se izvede 
postopek izbire opreme najustreznejšega dobavitelja, pogojev dobave, namestitve, 
vzdrževanja in finančnih pogojev. Podobno kot pri izboru ponudnika strojne 
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opreme se mora tudi pri izboru programske opreme upoštevati tehnične lastnosti 
ponujene opreme, razširljivost opreme, kakovost ponujene opreme, skladnost 
opreme z že obstoječim sistemom, finančne pogoje, doseganje predvidenih rokov 
dobave in druge lastnosti, ki lahko vplivajo na delovanje informacijskega sistema. 
Pri izboru opreme je primerno zagotoviti tudi dogovor o vzdrževanju opreme in 
odzivnosti vzdrževalne službe dobavitelja, kar je kritičnega pomena pri 
informacijskih sistemih, ki morajo delovati neprekinjeno. Po končanem postopku 
izbora dobavitelja in opreme se običajno sklene pogodba o nakupu in dobavi 
opreme, ki vsebuje usklajene pogoje. 

• Dobava programske opreme. Po pogodbi o nakupu in dobavi programske opreme 
se izvede dobava opreme. Pri dobavi se preveri ustreznost prispele opreme z 
naročeno opremo in odpravi morebitna neskladja. 

• Namestitev programske opreme. Namestitev programske opreme poteka na 
predhodno dobavljeno in nameščeno strojno opremo, oziroma na obstoječo strojno 
opremo v primeru nadgradnje obstoječega sistema. Namestitev poteka po navodilih 
proizvajalca opreme in v skladu z zahtevami kupca. Pomembno je, da so koraki 
namestitve točno določeni, da se namestitev ravna po teh korakih, tako da se 
prepreči morebitna neskladja z delovanjem obstoječega informacijskega sistema. 

• Prilagojevanje programske opreme. Programska oprema običajno ni točno 
prilagojena potrebam in  zahtevam strojne opreme in uporabnikov, tako da je 
potrebno izvesti postopke prilagoditve programske opreme na nameščeno strojno 
opremo in nadaljnje prilagajanje funkcijam informacijskega sistema uporabnika in 
samim končnim uporabnikom. Prilagojevanje je lahko v nekaterih primerih dolg in 
zapleten proces, zato je izrednega pomena, da je podrobno pripravljen in skrbno 
voden. Slabo upravljanje tega koraka lahko vodi k podaljšanju časa celotnega 
projekta, neučinkovitosti projekta in nezadovoljstvu uporabnikov. 

• Izdelava navodil. Za pravilno uporabo, vzdrževanje in nadgradnjo programske 
opreme je potrebno izdelati podrobna navodila, ki točno opredeljujejo vse naštete 
vidike. S pravilno in podrobno izdelanimi navodili se skrajša čas usposabljanja 
uporabnikov, čas odprave morebitnih napak in čas nadgradnje opreme. 

• Prevzem programske opreme. Po končani namestitvi programske opreme in 
preskusu dogovorjene funkcionalnosti se opravi prevzem programske opreme, s 
čimer kupec in dobavitelj potrdita, da so dogovorjene obveznosti dobavitelja do 
kupca izpolnjene. 

 

4.3.5 Organizacija 
 
Iz novega modela informacijskega sistema izhajajo tudi informacije in zahteve po 
organizacijskih aktivnostih, ki bodo potrebne pri uvajanju novega modela, oziroma izvedbi 
projekta prenove. Iz aktivnosti se določijo nosilci nalog in izvede določitev organizacijskih 
nalog potrebnih za izvedbo projekta prenove informacijskega sistema. Ta korak poteka 
sočasno s korakoma nakupa strojne in programske opreme, saj se del nalog in opravil 
zajetih v tem koraku veže na naloge izvajanja nakupa strojne in programske opreme, kot so 
na primer ureditev dokumentacije, dogovori in pogajanje z dobavitelji, urejanje in 
usklajevanje pogodb o nakupu strojne in programske opreme. V tem delu so potrebni 
koraki naslednji: 
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• Določitev delovnih mest. Za opredeljene organizacijske naloge je potrebno določiti 
nosilce posameznih nalog, opredeliti pristojnosti in roke. 

• Ureditev dokumentacije. Za preglednost izvajanja projekta, spremljanja vseh 
dogovarjanj s potencialnimi dobavitelji, izvedbenih načrtov, izbora ponudnikov in 
drugih aktivnostih je potrebno neprenehoma urejati dokumentacijo o projektu in jo 
dopolnjevati z novimi dokumenti. Omogočena mora biti sledljivost dokumentov. 

•  Dogovarjanje z dobavitelji. Za uspešno dogovarjanje in pogajanje z dobavitelji 
opreme je potrebno organizirati tim strokovnjakov na poslovno-tehničnem in 
finančnem področju, ki bodo lahko usklajevali želje in potrebe z dejanskimi 
zahtevami in možnostmi. 

• Usklajevanje pogodb. Po izboru ponudnika ali ponudnikov je včasih potrebno 
uskladiti pogodbe o nakupu in dobavi opreme ter vzdrževalne pogodbe ter jih 
ustrezno prilagoditi. 

• Organizacijske priprave za izvedbo projekta prenove. Poleg opisanih 
organizacijskih aktivnosti, ki se nanašajo na stike in dogovore z zunanjimi 
dobavitelji in ponudniki je potrebno organizirati še notranje dejavnosti, ki lahko 
vplivajo na uspešen potek projekta prenove. Organizirati je potrebno na primer: 
prostor za strojno opremo, hlajenje prostora, vse potrebne priključke, postopke 
ravnanja s programsko opremo, shranjevanje kopij programske opreme in podatkov 
ter podobne aktivnosti. 

• Opredelitev podatkov za morebitne organizacijske spremembe, ki jih prinaša 
prenova informacijskega sistema. V nekaterih primerih prenove informacijskega 
sistema imajo uvedene spremembe velik vpliv na spremembo načina dela v 
podjetju, zaradi česar je potrebno opredeliti vpliv na delovanje organizacije. Te 
spremembe morajo biti zaznane in opredeljene že v izhodiščih za prenovo 
informacijskega sistema, v tem koraku se lahko samo bolj podrobno določijo 
neposredni vplivi nove strojne in programske opreme na morebitne organizacijske 
spremembe. 

 
 

4.3.6 Usposabljanje 
 
Prenovljeni informacijski sistem prinaša spremembe v delu in pri uporabi njegovih 
uporabnikov in vzdrževalnih služb. Za uspešno izkoriščanje vseh možnosti, ki jih ponuja 
prenovljen informacijski sistem je potrebno ustrezno usposobiti njegove uporabnike, za 
njegovo čim boljše delovanje, odpravo napak in razvoj pa njegove vzdrževalce. Postopek 
usposabljanja je razdeljen na naslednje korake: 

• Izdelava programa usposabljanja. Glede na uvajanje spremembe je potrebno 
opredeliti nova znanja, ki so potrebna za uspešno delo uporabnikov in znanja, ki jih 
bo potrebovala vzdrževalna služba, ki skrbi za strojno in programsko opremo. V 
sodelovanju z dobavitelji opreme ali izobraževalnimi organizacijami se lahko 
izvede osnovno usposabljanje vseh uporabnikov nove opreme, oziroma ožji 
skupini, ki nato prenese znanje preostalim uporabnikom. Odločitev o tem je v 
precejšnji meri odvisna od števila udeležencev usposabljanja in obsegu 
prenašanega znanja. Program usposabljanja naj prinese čim več novih znanj pri 
uporabi novih sistemov, saj bo na ta način prehod nanje manj boleč in s tem bolj 
učinkovit. Pri izdelavi programa usposabljanja je potrebno predvideti tudi program 
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usposabljanja za nove uporabnike rešitve, ki bodo začeli uporabljati sisteme šele 
čez nekaj časa. 

• Izvedba usposabljanja za informacijski sistem. Usposabljanje za informacijski 
sistem običajno pomeni nadgradnjo obstoječih znanj o informacijskem sistemu, cilj 
tega dela pa je usposobitev kadrov za razvoj, upravljanje in vzdrževanje nove 
opreme in sistemov. Količina in obseg usposabljanja je v veliki meri odvisna od 
strategije, ki jo ima podjetje na tem področju, ali se zanaša predvsem na zunanjo 
podporo dobaviteljev opreme, ali pa zagotavlja vso podporo v lastni izvedbi. 

• Izvedba usposabljanja za uporabnike sistema. Usposabljanje za uporabnike sistema, 
običajno pomeni usposabljanje za uporabo nove programske opreme, ki je 
nameščena v postopku prenove. Usposabljanje je najbolj primerno organizirati v 
sodelovanju s ponudnikom programske opreme, oziroma, če gre za široko 
razširjeno programsko opremo v sodelovanju z izobraževalno organizacijo 
specializirano na tem področju.  

• Testiranje rezultatov. Po zaključenih usposabljanjih vseh skupin je potrebno izvesti 
testiranje usposobljenosti slušateljev za delo z novimi sistemi in glede na rezultate 
organizirati različna dopolnilna izobraževanja.  

 
 

4.3.7 Analiza uspešnosti 
 
Po izvedenih predhodnih korakih so nove naprave in sistemi ter uporabniki pripravljeni na 
poskusno delovanje novega sistema. V času poskusnega delovanja se prikažejo morebitne 
omejitve in nepredvidene napake in motnje v delovanju prenovljenega sistema, ki jih je 
potrebno zaznati, ovrednotiti in odpraviti glede na postavljene prioritete. Postopki 
testiranja sistema morajo biti v naprej predpisani in ovrednoteni, tako da so kriteriji za 
pridobivanje informacij znani in poenoteni. Pridobljene podatke se nato analizira in 
predlaga izboljšave. Če je po izbranih kriterijih poskusno delovanje novega sistema 
uspešno se lahko preide v produkcijsko delovanje in zaključi projekt prenove 
informacijskega sistema. Seveda je to samo zaključek enega izmed ciklov neprestanih 
izboljšav v teku razvoja in so predlagane izboljšave že vhodni podatki za naslednji cikel. 
Zadnji korak je razdeljen na naslednje podkorake: 

• Poskusno delovanje prenovljenega informacijskega sistema. V času poskusnega 
delovanja se izvede vsa predpisana testiranja na novi opremi, simulira produkcijsko 
delovanje sistema ter poskuša zaznati in identificirati morebitne napake. 

• Kriteriji in metoda analize. Iz izbranega modela informacijskega sistema izhaja 
metoda analize in kriteriji, ki jih mora rešitev izpolnjevati, da zadosti vhodnim 
zahtevam in potrebam. Običajno so uporabljane metode v okviru analitičnega 
pristopa in sicer: metode razčlenjevanja, primerjave, izločanja, osamljanja in 
strnjevanja. 

• Analiza podatkov pridobljenih v času poskusnega delovanja in ustrezno 
ovrednotenje glede na izbrane kriterije prikaže morebitne izboljšave. 

• Izdelava predlogov izboljšav. Glede na prioritete se določi predlog izboljšav in se 
jih uvede v sistem še pred produkcijskim delovanjem, oziroma se jih uvede kasneje. 
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4.4 Finančni vidiki prenove informacijskih sistemov 
 
Skozi ves projekt prenove informacijskih sistemov je potrebno upoštevati in načrtovati 
vplive  prenove sistema na finančno funkcijo in vplive finančne funkcije na projekt 
prenove. Pravilno načrtovan obseg predvidene investicije, ki obsega točne podatke o 
predvidenem obsegu financiranja in časovni porazdelitvi stroškov je bistvenega pomena za 
izvedbo projekta. Glede na predviden obseg investicije se namreč lahko določi ekonomska 
upravičenost projekta prenove, določijo se predvideni finančni učinki na poslovanje 
podjetja, obseg potrebnih sredstev, določitev virov financiranja za sredstva in drugo. 
Vezanost projekta prenove informacijskih sistemov na finančno funkcijo se kaže tudi v 
tesni povezavi izbrane rešitve glede na obseg sredstev, ki jih podjetje še lahko zagotovi za 
financiranje. Tako je možno, da bo najboljša  izbrana rešitev v modelu informacijskega 
sistema v danem trenutku finančno neizvedljiva, kar pomeni, da je treba rešitev prilagoditi 
obsegu možnega financiranja. 
 

4.4.1 Ocena investicije 
 
Ocena investicije je bistvenega pomena za izvedbo projekta prenove informacijskega 
sistema. Ocena mora biti realna, se čim bolj približati potrebnemu obsegu financiranja za 
izvedbo projekta. Odstopanja od ocene investicije so pri izvedbi nezaželjena, saj vnašajo 
motnjo ne glede na to v katero smer potekajo. Če je ocena prenizka je ogrožena izvedba 
projekta saj z izbranim načinom financiranja ne bo možno zagotoviti vseh potrebnih 
sredstev, če pa je previsoka se glede na izbran način financiranja projekta izvedba po 
nepotrebnem podraži. Da se zagotovi čim bolj realno oceno je potrebno čim bolj točno 
določiti obseg potrebnih del in potrebne opreme, obseg izobraževanja in dodatna dela in 
storitve, ki bodo potrebna v življenjskem ciklu predlagane rešitve. Nato je glede na 
predviden obseg del, opreme, izobraževanje in dodatnih del potrebno zagotoviti pravilno 
oceno stroškov, ki jih bodo povzročili. Investicijo v potrebno opremo in storitve je vedno 
potrebno ocenjevati v časovnem okviru življenjske dobe posameznega projekta. Ocena 
investicije se tako razdeli na del, ki obravnava obseg potrebnih investicij za vzpostavitev 
delovanja in na del, ki bo potreben v življenjskem ciklu obravnavane rešitve. 
Obseg investicij potrebnih za vzpostavitev delovanja sestavljajo investicije za: 

• Nabavo strojne opreme, kjer je potrebno oceniti potreben obseg sredstev za nabavo 
strojne opreme, kot so na primer strežniki, delovne postaje, komunikacijska oprema 
in podobno. 

• Vzpostavitev okolja za namestitev strojne opreme. Za namestitev potrebne strojne 
opreme je potrebno zagotoviti prostor za opremo. Prostor mora izpolnjevati 
določene zahtevane pogoje, kot so na primer temperaturna stabilnost, opremljenost 
z električnimi priključki, imeti omare za namestitev strojne opreme, biti ustrezno 
varovan in podobno. Za vse naštete potrebe je potrebno oceniti potrebna dela in 
stroške. 

• Nabavo programske opreme, kjer je potrebno upoštevati vsa potrebna sredstva za 
nabavo programske opreme in sredstva za njeno prilagoditev obstoječemu sistemu. 

• Najem storitev. Za izvedbo posameznih funkcionalnosti so včasih potrebne storitve, 
ki jih nudijo zunanji izvajalci. Investicije tega tipa se lahko razdelijo na začetni del, 
ki je potreben za zagotovitev delovanja sistema in na del, ki ga je potrebno 
obravnavati kot del stroškov za delovanje v življenjskem ciklu. 
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• Stroški dela. Upoštevati je potrebno stroške, ki bodo nastali kot posledica dela 
zaposlenih in morebitnih zunanjih izvajalcev. 

Obseg stroškov, ki nastanejo v času življenjskega cikla in stroškov potrebnih za delovanje 
v življenjskem ciklu je sestavljen iz: 

• Amortizacija. Strošek amortizacije je določen glede na nabavno vrednost strojne in 
programske opreme. Za informacijsko opremo se tipično določa časovna 
amortizacija, zato je potrebno določiti dolžino življenjskega cikla opreme. Tipično 
je čas amortizacije pri informacijski opremi določen za: programsko opremo 2 leti, 
strojna oprema 3-4 leta, infrastrukturna strojna oprema 4-5 let. V tem času običajno 
pride do tehnološkega zastaranja opreme in jo je potrebno nadomestiti z novo. 

• Stroški podpornih sistemov. Upoštevati je potrebno stroške podpornih sistemov, 
kot so stroški napajanja, ohlajevanja, razsvetljave, energije in podobno. 

• Stroški vzdrževanja. Za uspešno delovanje opreme je opremo potrebno redno 
vzdrževati. Vzdrževanje običajno poteka ali s strani izvajalcev v podjetju samem, 
takrat je potrebno upoštevati stroške izrabljene opreme in dela, lahko pa poteka s 
strani dobavitelja opreme, oziroma pooblaščenega izvajalca. V tem primeru so 
lahko stroški vzdrževanja pavšalni glede na nabavno ceno, oziroma nastanejo pri 
posegu zunanjega izvajalca. Med te stroške se lahko štejejo tudi stroški opravljenih 
storitev zunanjih izvajalcev in morebitne najemnine teh storitev. 

• Stroški dela dodatno zaposlenih. Za uspešno delovanje prenovljenega sistema je 
včasih potrebno zaposliti dodatne kadre, ki bodo sistem upravljali, nadzorovali in 
vzdrževali. Pri oceni potrebnih vlaganj je tudi te stroške potrebno upoštevati. 

 
 
 

4.4.2 Izbor načina financiranja 
 
Ocena investicije je podlaga tudi za izbor načina financiranja projekta prenove 
informacijske infrastrukture. V večini primerov sta možna dva načina financiranja in sicer 
nakup opreme in finančni najem opreme. Izbor ustreznega načina financiranja za 
posamezne projekte prenove je običajno stvar kriterijev posameznega podjetja in njegove 
finančne službe, finančnega stanja v podjetju in finančne strategije, ki jo podjetje vodi. 
 
Nakup opreme 
Pri nakupu opreme postane nabavljena oprema last podjetja. S tem kupljena oprema 
poveča delež osnovnih sredstev v stalnih sredstvih podjetja. V odvisnosti od deleža 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki poleg dolgoročnih finančnih naložb 
sestavljajo aktivo podjetja je potrebno prilagajati ustreznost virov financiranja, da se 
doseže usklajeno bilanco stanja. Za kupljena sredstva je potrebno določiti amortizacijsko 
stopnjo, oziroma način amortiziranja. Pri informacijski opremi, ki se tipično ne izrablja pri 
svojem delovanju, ampak hitro tehnično zastari, je izbrani način časovna amortizacija. 
Preko amortizacije se del nakupljenih sredstev vsako časovno obdobje prenese v stroške 
preko katerih se financira obnovo izrabljenih sredstev. 
 
Najem opreme 
Drug način financiranja nabave opreme je finančni najem opreme. Finančni najem lahko 
izvaja dobavitelj opreme, oziroma se izvaja preko posrednika finančnega najema. Najeta 
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oprema ni v lasti podjetja, ki jo uporablja, ampak ostaja v lasti dobavitelja opreme, 
oziroma posrednika finančnega najema. Podjetje ima opremo le v zakupu za določeno 
časovno obdobje, za kar plačuje dogovorjeno zakupnino, po preteku obdobja  pa ima 
možnost opremo odkupiti. Glede na to, da je informacijska oprema močno podvržena 
tehnološkemu zastaranju, se odkup opreme po preteku dogovorjenega obdobja v večini 
primerov ne izvaja, ampak se oprema vrne zakupodajalcu. V primeru finančnega najema 
opreme je podjetje zakupnik opreme uporabnik opreme, stroški dejanskega nakupa opreme 
pri proizvajalcu pa bremenijo zakupodajalca. Prav tako amortizacija opreme kot strošek 
bremeni zakupodajalca, zakupnik pa mora stroške zamenjave, oziroma nadgradnje opreme 
po izteku zakupa upoštevati in planirati ves čas trajanja zakupa. Slednje velja v primeru, da 
se zakupnik odloči za zamenjavo opreme z novejšo po preteku časa zakupa. 
Odločitev o načinu financiranja je stvar podjetja in njegove strategije, kljub temu običajno 
za projekte prenove informacijskih sistemov velja, da se podjetja odločajo za nakup 
opreme pri infrastrukturnih projektih, oziroma infrastrukturni opremi, to je opremi, katera 
uporabnost je daljša od 4 let in za finančni najem opreme za projekte in opremo, ki je bolj 
podvržena tehnološki zastarelosti in katere uporabnost je do 3 leta. Poleg tega je odločitev 
odvisna še od višine stroškov pri izvajanju posameznega načina, vendar običajno velja, da 
je finančni najem dražji od nakupa, vendar prinaša druge prednosti pri izvajanju finančne 
politike podjetja. 
 

4.4.3 Pridobitev virov financiranja 
 
Ocenjen obseg investicije poda informacijo o potrebnih sredstvih za izvedbo. Ko je znano 
kakšen je izbrani način financiranja, je potrebno izbrati še način pridobitve virov 
financiranja. Viri financiranja so lahko notranje financiranje iz lastnih sredstev in 
amortizacije, oziroma zunanje financiranje z najemom kratkoročnih ali dolgoročnih 
kreditov, lastniškim kapitalom, subvencijami in posebnimi oblikami financiranja. Ker se 
projekti prenove informacijskega sistema običajno financirajo ali iz lastnih sredstev ali pa z 
najemom kreditov, oziroma finančnim najemom so v nadaljevanju opisani samo ti viri 
financiranja. 
 
Financiranje iz lastnih sredstev 
Notranje financiranje iz lastnih sredstev podjetja je mogoče z doseganjem pozitivnega 
čistega denarnega toka podjetja, ki ga le-ta doseže z dobičkom, obračunano in 
neporabljeno amortizacijo, vkalkuliranimi rezervacijami in drugimi kratkoročnimi 
denarnimi tokovi ter dezinvestiranjem sredstev. Financiranje se izvede iz nerazdeljenega 
dobička iz predhodnih let, oziroma iz tekočih prilivov ustvarjenih tekom poslovanja. 
 
Zunanje financiranje  
Zunanje financiranje se lahko izvaja na več načinov. Za projekte prenove informacijskega 
sistema se lahko izvede financiranje preko povečanja lastniškega kapitala družbenikov 
podjetja in se na ta način zagotovi svež kapital potreben za izvedbo. Običajno se tak tip 
financiranja predlaga in uporabi, ko gre za izredno velike obsege investicij, ki jih z ostalimi 
načini financiranja ni možno izvesti.  
Najpogostejša oblika pridobivanja zunanjega dolžniškega kapitala je bančno posojilo. Pri 
tem načinu zadolžitve mora podjetje preučiti kreditne pogoje večjega števila bank. Pri tem 
mora upoštevati ceno kredita, način vračanja kredita, ali se začetek in način vračanja ujema 
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s pričakovanim denarnim tokom, kakšno zavarovanje kredita se zahteva, moratorij pri 
vračanju. Ceno kredita sestavljajo fiksna obrestna mera in nadomestilo za obdelavo 
zahtevka pri kratkoročnih kreditih ter temeljna obrestna mera, realna obrestna mera in 
nadomestilo za obdelavo zahtevka pri dolgoročnih kreditih. Banke se pri posojanju 
sredstev podjetju ustrezno zavarujejo pred morebitno plačilno nezmožnostjo podjetja, ki 
najema finančno posojilo. Posojila imajo glede na namen in ročnost različne vrste 
zavarovanja. Med najpogostejše oblike zavarovanj se uvršča menico, zastavo nepremičnin, 
zastavo vrednostnih papirjev in zastavo premičnin. Glede na finančni položaj podjetja in 
obseg sodelovanja z banko, le-ta opredeli najvišji znesek kredita in višino obrestne mere.  
V zadnjem času se vse več zunanjega financiranja nabave izvaja preko leasinga premičnin 
in nepremičnin. Na podlagi pogodbe o leasingu se predmeti pogodbe dajejo v uporabo za 
določen čas, ob določenem nadomestilu. Bistvo leasinga je ločitev pravnega lastništva in 
pravice ekonomske uporabe predmeta pogodbe. Pri finančnem leasingu gre za dolgoročno 
pogodbo, ki ima rok dospelosti običajno ob koncu življenjske dobe najetega sredstva, v 
nasprotju s poslovnim najemom, kjer je rok dospelosti krajši od življenjske dobe najetega 
sredstva.  
Pri odločanju o vrsti financiranja je potrebno primerjati stroške leasinga s stroški nakupa 
osnovnega sredstva ter primerjati prednosti in slabosti vseh možnosti. Odločitveni 
dejavniki so pogoji leasinga, stroški vzdrževanja in davčni učinki leasinga, vrednost 
sredstva ob koncu življenjske dobe in stroški sredstev za nakup osnovnega sredstva. Pred 
odločitvijo je potrebno opraviti analizo stroškov nakupa in leasinga za vsako leto 
življenjske dobe in določiti neto sedanjo vrednost po posameznem tipu ter tako dobiti 
odločitvene informacije. Pri tem je potrebno upoštevati tudi različen vpliv davkov na 
posamezni izbran način financiranja, saj so pri nakupu stroški, ki se pojavljajo 
amortizacija, stroški obresti in vzdrževanja opreme, pri leasingu pa najemnina in stroški 
vzdrževanja opreme. 
 
 

4.4.4 Analiza pridobitev prenove z vidika finančne učinkovitosti podjetja  
 
Zbrane ocene obsega investicije in ocenjenih stroškov se lahko primerja z ocenjenimi 
prihodki, ki jih bo dodatna funkcionalnost ali prenova prinesla podjetju v času 
življenjskega cikla. Oceno predvidenih prihodkov poda naročnik dodatne funkcionalnosti, 
oziroma pobudnik prenove, najbolje na začetku projekta, pri določanju vhodnih zahtev in 
pred začetkom projekta prenove. Na osnovi pridobljenih podatkov se lahko določi 
predvideno donosnost projekta. Donosnost je po mnenju mnogih avtorjev ena izmed 
najpomembnejših ekonomskih lastnosti vrednotenja projektov (Belak, 1997 156, 181)  in z 
njo se lahko oceni kako bo uveden projekt prenove informacijskega sistema vplival na 
podjetje. Za določanje donosnosti projekta se lahko uporabi statično metodo, ki ne 
upošteva delovanja časovne komponente in je razmeroma preprosta ali pa se uporabi 
dinamične metode vrednotenja z upoštevanjem časovne komponente. Največkrat 
uporabljena dinamična metoda je metoda neto sedanje vrednosti. Za hitro oceno donosnosti 
investicije se lahko uporabi statično metodo določanja donosnosti, kar se običajno uporabi 
pri začetnem planiranju, pri podrobnejšem planiranju pa se uporablja dinamične metode. 
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Statistična donosnost se opredeli kot: 
 

I
DDonosnost =  

 
D pričakovani dobiček 
I vložena sredstva 
 
Donosnost opredeljena po metodi neto sedanje vrednosti se opredeli kot: 
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NSV neto sedanja vrednost 
Di donos v i-tem letu, sestavljen iz letnega dobička in amortizacijskega zneska 
r diskontna stopnja 
n število let izkoriščanja prenovljenega sistema 
Ik izhodiščna vrednost naložbenega kapitala 
L likvidacijska vrednost uporabljene opreme 
 
Višina neto sedanje vrednosti je zelo odvisna od izbrane diskontne stopnje, ki mora biti 
določena zelo skrbno. Za določitev diskontne stopnje se lahko vzame za primerjavo donose 
podobnih primerov ali obrestne mere bank, oziroma drugih posojilodajalcev (Belak, 1997 
181). 
Dobljeni rezultati po metodi neto sedanje vrednosti so lahko pozitivne ali negativne 
vrednosti, oziroma je vrednost enaka 0. Za podjetje je ekonomsko zanimiva tista izbira pri 
kateri je neto sedanja vrednost vloženega kapitala bistveno večja od začetne vrednosti. 
Glede na dobljene rezultate po eni izmed izbranih metod se lahko oceni ekonomska 
upravičenost zadanega projekta, ali bo prinašal željene finančne rezultate in se odloči o 
izvedbi projekta v zastavljenem obsegu ali pa se obseg spremeni in dopolni, oziroma 
izvedba projekta zavrže. Poleg finančnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na 
odločitev o izvedbi projekta je potrebno upoštevati še dejavnike, ki lahko izhajajo iz 
politike podjetja in lahko vplivajo na odločitev ekonomskim kazalnikom navkljub. Poleg 
teh dejavnikov lahko pride do močnih zunanjih vplivov, kot so sprememba obveznih 
standardov ali zakonodaje, ki same po sebi narekujejo potrebne spremembe ne glede na 
ekonomsko upravičenost posameznega projekta, saj v nasprotnem lahko pride do 
tehnološkega zaostajanja ali celo do omejitve opravljanja dejavnosti podjetja. 
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5 PRIMER PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PROCESIRANJE 
PLAČILNIH KARTIC 

 
 
V podjetju za procesiranje kartic se kot posledica zunanjih in notranjih zahtev ter potreb 
zaznava potreba po prenovi in širitvi informacijske infrastrukture. S tem bo podjetje lahko 
zagotovilo svojo rast in nadaljnji razvoj ter s tem svoj obstoj. V ta namen je potrebno 
opraviti raziskavo področja s katero se opredeli cilje prenove infrastrukture 
informacijskega sistema, določi način in postopke prenove ter definira obseg širitve in 
nadgradnje infrastrukture informacijskega  sistema v skladu s finančnimi zmožnostmi 
podjetja. V nadaljevanju je predstavljen primer prenove dela infrastrukture informacijskega 
sistema. Z izvedeno prenovo infrastrukture se podjetju za procesiranje plačilnih kartic 
omogoča uvajanje novih tehnologij in funkcionalnosti na izbranem področju, s tem 
povečuje rast storitev, ki jih podjetje nudi svojim uporabnikom in tako omogoča nadaljnji 
razvoj podjetja. 
 

5.1 Opis sistema za procesiranje kartic 
 
Sistem za procesiranje plačilnih kartic v podjetju za procesiranje je sestavljen iz večih 
podsistemov. Vsak podsistem opravlja del nalog potrebnih za uspešno opravljanje storitev 
procesiranja plačilnih kartic. Kot že opisano sta glavna podsistema sistem za zajem 
podatkov in sistem za obdelavo podatkov, ki se delita na več podsistemov za opravljanje 
posameznih opravil. Sistem za zajem podatkov služi funkciji omogočanja dostopa 
terminalov do informacijskega sistema podjetja za procesiranje plačilnih kartic in 
opravljanja avtorizacij, sistem za obdelavo podatkov pa služi za naknadno obdelavo 
opravljenih avtorizacij in pripravo ter distribucijo podatkovnih osnov za knjiženje 
opravljenih finančnih transakcij. Sistema se poleg funkcionalnih razlik ločita tudi po tem 
kakšno odzivnost, prepustnost in razpoložljivost morata dosegati. Sistem za zajem 
podatkov mora biti visoko odziven, visoko prepusten in razpoložljiv, saj opravlja svojo 
funkcijo v realnem času, medtem ko sistem za obdelavo podatkov in distribucijo opravlja 
svojo funkcijo naknadno, v paketnih obdelavah in kasneje izvaja prenos obdelanih 
podatkov, tako da so lahko zahtevani odzivnost, prepustnost in razpoložljivost nižji. Na 
kratko se lahko opiše sistem za zajem podatkov kot vhodni del, viden uporabnikom storitev 
podjetja neposredno, sistem za obdelavo pa kot izhodni del, viden uporabnikom le 
posredno. Vhodni del je kot tak še posebej občutljiv, zato mora delovati transparentno, 
mora biti skrbno načrtovan, voden in upravljan. Opisan primer prenove informacijske 
infrastrukture se nanaša na vhodni del podjetja za procesiranje plačilnih kartic, na sistem za 
zajem podatkov, bolj podrobno na sistem za zajem POS avtorizacij. 
 

5.2 Primer prenove: Zahteve mednarodnih organizacij po uvedbi novih 
standardov 

 
Podjetje za procesiranje plačilnih kartic procesira plačilne sisteme na POS platformi, ki 
bazira na avtorizacijskem protokolu, ki je v uporabi že vrsto let. Protokol je zasnovan 
dokaj zaprto in ne omogoča dodatnih funkcionalnosti in s tem novih storitev. V zadnjih 
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nakej letih so se s strani mednarodnih kartičnih združenj, ki so nosilci razvoja in določajo 
industrijske standarde, pojavile zahteve po zvišanju nivoja varnosti in zaščite posameznih 
kartičnih produktov. Zvišanje nivoja varnosti je s strani mednarodnih kartičnih združenj 
Europay/MasterCard in VISA predvideno na način, ki omogoča postopen prehod iz 
obstoječih plačilnih kartic na novejše, bolj varne tehnologije. V začetku se predvideva 
uporaba obstoječe zelo razširjene tehnologije magnetnega zapisa z uporabo osebnih gesel 
pri opravljanju transkacij, nato pa postopen prehod na tehnologijo pametnih kartic. 
Mednarodna kartična združenja uvajajo postopek prehoda na opisan način za vse svoje 
člane kot obveznost, ki jo je potrebno izpolniti, oziroma uvesti v poslovanje v predpisanih 
rokih. V primeru neizpolnjevanja obveznosti združenja je sicer uporaba starejših tehnologij 
in varnostnih mehanizmov še dopustna, vendar v primeru zlorabe takšne plačilne kartice, 
nastalo škodo krije izdajatelj sam. Zaradi opisanih zahtev se izdajatelji plačilnih kartic 
pripravljajo na zahtevane spremembe, kar je potrebno uvesti s sodelovanjem posameznih 
procesnih centrov. Podjetje za procesiranje plačilnih kartic se kot procesni center mora 
prilagoditi zahtevam svojih uporabnikov-izdajateljev plačilnih kartic in omogočiti 
izvajanje novih funkcionalnosti. Ker avtorizacijski protokol, ki ga podjetje trenutno 
uporablja ne omogoča dodajanje novih funkcionalnosti, ki bi bile primerne za uvedbo 
dodatnih rešitev je potrebno izvesti postopek prenove informacijske infrastrukture. Skozi 
izvedbo korakov postopka prenove se pričakuje izbor in pridobitev ustrezne rešitve. Po 
opravljenemu postopku prenove bo podjetju tako omogočeno zahtevano procesiranje na 
novih osnovah, ki bodo omogočale nadaljnje funkcionalne širitve v smislu zahtev 
uporabnikov in mednarodnih kartičnih združenj. Projekt prenove informacijskega sistema 
kot posledica zahtev mednarodnih kartičnih združenj je zelo obsežen in vsebuje različne 
podsklope za katere je potrebno izvesti posamezne postopke prenove. Podsklopi za katere 
je potrebna obravnava in izvedba postopka prenove so naslednji: POS terminali, 
komunikacijska oprema, avtorizacijski računalnik, upravljalni sistem POS terminalov, 
avtorizacijski protokol in varnostni mehanizmi. Ker bi opis prenove posameznih 
podsklopov presegal namen tega dela, se bo nadaljnja obravnava primera prenove 
informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic omejila na področje 
komunikacijske opreme, ki je temeljni infrastrukturni del informacijskega sistema v 
podjetju za procesiranje plačilnih kartic.  
 

5.2.1 Posnetek stanja 
 
Glede na opisane potrebe je potrebno izvesti posnetek obstoječega stanja informacijskega 
sistema, oziroma stanja komunikacijske opreme. Vhodne zahteve za izvedbo posnetka 
stanja so naslednje: prikažejo naj se zmožnosti obstoječega komunikacijskega sistema v 
smislu zagotovitve zahtev mednarodnih kartičnih združenj, njegovo potencialno 
razširljivost, nadgradljivost in ugotovi možnosti za razvoj dodatnih zahtevanih 
funkcionalnosti. Komunikacijska oprema mora podpreti več načinov priklopa v različna 
komunikacijska omrežja, omogočati racionalno izrabo vhodnih povezav, ki naj bi bile po 
možnosti digitalne. Zahteva se povišanje prenosne hitrosti, kar naj bi deloma zmanjšalo čas 
trajanja transakcije. Upravljalno nadzorni sistem komunikacijske opreme naj v največji 
možni meri omogoča enostavno upravljanje in nadzor z obveščanjem o izrednih dogodkih 
ter avtomatsko vodenje statistike. V postopku posnetka stanja se izvede naslednje korake: 

• Po podanih zahtevah se izbere tim, kjer se iz projektne skupine, ki vodi projekt 
prenove informacijskega sistema določi skupino, ki bo vodila podsklop prenove 
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komunikacijske infrastrukture. Skupina je sestavljena iz poslovnega, tehnološkega 
in tehničnega predstavnika, kjer vsak izmed članov pozna in ocenjuje zadano 
problematiko iz svojega izhodišča. 

• Izbrana skupina glede na vstopne zahteve izbere metodo za izvedbo posnetka 
stanja, ki bo omogočila enotne in primerljive rezultate, na katerih se bo nato lahko 
izvedla analiza in odločanje. 

• Izvede se posnetek stanja, kjer se preveri obstoječ sistem iz izbranih vidikov in 
zahtev. Ugotovitve se obdela in zabeleži na enoten način, ki omogoča enotno 
nadaljnjo obravnavo zajetih podatkov. 

• Iz pripravljenih podatkov se loči pomembne in manj pomembne, določi posamezne 
prednosti obstoječega sistema in slabosti v luči dodatnih zahtev in pripravi izbor 
potencialnih rešitev. 

• Glede na vhodne zahteve ugotovitve posnetka stanja pokažejo naslednje stanje 
komunikacijske opreme: komunikacijska oprema omogoča priključitev enega 
načina komunikacijskega omrežja na stran proti avtorizacijskemu računalniku in en 
tip vhodnih povezav za priključevanje POS terminalov. Hitrost povezav je možno 
povišati. Podprt tip vhodnih povezav ni digitalna povezava. Vhodna oprema ne 
podpira novih protokolov. Upravljalno nadzorni sistem je omejen na terminalski 
dostop do naprav in ne omogoča avtomatsko javljanje napak in alarmov ter vodenja 
statistike 

• Ugotovitve posnetka stanja kažejo, da obstoječa komunikacijski sistem deloma 
podpira uvedbo novih zahtev in da jo bo mogoče vsaj v enem delu uporabiti tudi v 
naprej. Izbere se rešitev, ki ohranja del že obstoječe opreme, s čimer se zmanjšajo 
stroški potencialne nadomestitve in čas uvedbe novih sistemov. 

Del komunikacijskega sistema, ki ga bo mogoče uporabljati še naprej je del opreme, ki 
omogoča povezovanje vstopnih točk za POS terminale proti avtorizacijskemu računalniku. 
Del komunikacijskega sistema, ki ga ne bo možno uporabiti za podporo je vhodni sistem, 
ki podpira samo obstoječe POS terminale in ne podpira novih protokolov. Predlog po 
opravljeni analizi tega področja je, da se ohrani obstoječ sistem proti avtorizacijskemu 
računalniku, zamenja pa se vhodni sistem in upravljalno nadzorni sistem. Obstoječ vhodni 
sistem se ohrani do prenehanja delovanja obstoječe POS platforme in bo podprt še v 
trajanju življenjske dobe starega sistema POS terminalov, oziroma njihove uporabe, nato 
se izključi. 
 

5.2.2 Model informacijskega sistema 
 
Na osnovi analize podatkov pridobljenih v postopku posnetka stanja in ugotovljenih potreb 
se izdela model informacijskega sistema, ki bo predstavljal izhodišča za izvedbo prenove 
sistema. Model prenovljenega komunikacijskega sistema izhaja iz predlogov pridobljenih 
iz koraka posnetka stanja in udejanjenih z določenimi roki, pogoji, okvirji in koraki 
prehoda. 

• Predlog iz katerega izhaja koncept komunikacijskega sistema je, da se ohrani 
komunikacijski sistem povezovanja vhodnega sistema proti avtorizacijskem 
računalniku, nadomesti pa vhodni sistem.  

• Iz koncepta izhaja model prenove, ki določa da se izvede prenova, oziroma 
namestitev vhodnega komunikacijskega sistema. Zahteve za novi sistem izhajajo iz 
vhodnih zahtev in morebitnih dodatnih zahtev, ki lahko izhajajo iz ostalih 
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podsklopov prenove. Vhodne zahteve določajo več tipov priključitve v različna 
komunikacijska omrežja in hitre, digitalne vhodne povezave. Potrebno bo izvesti 
korake prehoda delovanja z novim sistemom, vzporedno z delovanjem obstoječega 
sistema z novo strojno in programsko opremo. Za delovanje in uvedbo nove strojne 
in programske opreme bo potrebno izobraziti obstoječe kadre. 

• Imenuje se vodjo projekta prenove komunikacijskega sistema in določi nosilce 
posameznih nalog. Roki se uskladijo z roki ostalih podsklopov glede na zahteve in 
roke celotnega postopka prenove. 

• Iz zbranih podatkov o potrebah prenove komunikacijskega sistema se oblikuje 
tender za izgradnjo, oziroma prenovo komunikacijskega sistema, ki opredeljuje 
potrebna dela in opremo ter roke. Na osnovi tenderja se lahko pridobi okvirne 
informacije o cenah morebitni izvedbi različnih ponudnikov. 

• Glede na pridobljene informacije se izdela ocena investicije izvedbe prenove 
vhodnega  komunikacijskega sistema, kjer so poleg ocene enkratnih investicij v 
opremo in storitve vključeni še stroški izobraževanja, vzdrževanja, prostorov, 
najema storitev in drugi. 

Dobljeni model informacijskega sistema, oziroma model komunikacijskega sistema je le 
eden izmed podsklopov prenove informacijskega sistema, zato je potrebno pridobljene 
podatke uskladiti s podatki preostalih podsklopov in izdelati skupen model informacijskega 
sistema in investicijski plan, kjer je opisana ocena investicije le del celote. 
 

5.2.3 Nakup strojne opreme 
 
Na osnovi modela informacijskega sistema so določene potrebe po opremi, ki je potrebna 
za izvedbo prenove informacijskega sistema. Izvede se postopek nabave strojne opreme in 
storitev za namestitev in uporabo le te. Ker je glede na dane podatke sistem odprt in so 
edine omejitve dane le s povezovanjem vhodnega dela komunikacijske opreme v delu kjer 
se povezuje z obstoječim sistemom povezovanja z avtorizacijskim računalnikom se bo 
lahko dosegla večja izbira, oziroma se ne bo potrebno navezovati le na opremo enega 
ponudnika. Dodatni pogoji, ki izhajajo iz ostalih podsklopov so čim večja prilagojenost 
izbranim tipom POS terminalov in upravljalsko-nadzornemu sistemu. V tem delu je izbor 
strojne opreme v večji meri pogojen izboru programske opreme in obratno. 

• Izdela se tender za nabavo strojne opreme, kjer se glede na določene zahteve določi 
potrebna strojna oprema in časovni roki. 

• Izda se razpis za nabavo strojne opreme. Ker je potrebno upoštevati čim večjo 
prilagojenost izbranemu tipu POS terminalov se izvede razpis zaprtega tipa, 
ponudbe za dobavo opreme se pošljejo tistim izbranim dobaviteljem, ki lahko 
ponudijo tako POS terminale kot tudi ustrezno komunikacijsko opremo. 

• V rokih določenih v razpisu se pridobi ponudbe za nabavo in implementacijo 
strojne opreme. 

• Izbor opreme se izvrši glede na tehnične in finančne pogoje in dodatne lastnosti. 
Zaradi velikega pomena doseganja željenega delovanja se od ponudnikov zahteva 
praktični prikaz delovanja v realnem okolju, za kar se jim omogoči testna 
postavitev opreme v omrežju procesnega centra. Po opravljenem izboru se s 
ponudnikom sklene pogodba o nakupu, dobavi in vzdrževanju opreme. 
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• Dobava strojne opreme se izvrši po postavkah pogodbe o nakupu opreme. Ob 
dobavi se preveri skladnost dobavljene opreme z naročenim in odpravi morebitne 
pomanjkljivosti. 

• V času do izvršene dobave opreme se izvede nabava ostale opreme, ki je potrebna 
za delovanje strojne opreme, kot je na primer namestitev komunikacijskih povezav 
in vhodnih digitalnih linij, električna dela in namestitev vgradnih omar. 

• Po izvršeni dobavi strojne opreme in izvršeni pripravi okolja se izvrši namestitev 
strojne opreme na v zato določeno mesto, priključitev po navodilih proizvajalca, 
namestitev v okolje obstoječega informacijskega sistema in priključitev vhodnih 
digitalnih linij in povezovanja do obstoječega komunikacijskega omrežja. Ker sta 
strojna in programska oprema tesno povezani, morata biti koraka namestitve strojne 
in programske opreme izvedena istočasno. 

• Prevzem strojne opreme se izvede po uspešno zaključeni namestitvi opreme in 
preskusu funkcionalnosti, s čimer se smatra, da so obveznosti dobavitelja 
izpolnjene.  

 

5.2.4 Nakup programske opreme 
 
Izvedba postopka nabave programske opreme izhaja iz potreb določenih v modelu 
informacijskega sistema. Sistem je dokaj odprt, omejitve izhajajo iz povezovanja vhodnega 
dela proti obstoječem delu povezovanja proti avtorizacijskem računalniku, kjer pa je 
vmesnik standardiziran, tako da se bo lahko dosegala večja izbira ponudnikov. Dodatne 
omejitve izhajajo iz ostalih podsklopov, kjer se zahteva čim večja prilagojenost izbranim 
tipom POS terminalov in povezanost z izborom strojne opreme. Programska oprema naj 
vsebuje tudi upravljalsko nadzorni sistem. 

• Izdela se tender za nabavo programske opreme, kjer se glede na zgoraj opisane 
zahteve določi potrebna programska oprema in časovne roki. 

• Izda se razpis za nabavo programske opreme. Ker je potrebno upoštevati čim večjo 
prilagojenost izbranemu tipu POS terminalov se kot pri strojni opremi izvede razpis 
zaprtega tipa, ponudbe za dobavo opreme se pošljejo tistim izbranim dobaviteljem, 
ki lahko ponudijo tako POS terminale kot tudi ustrezno programsko opremo. 

• V rokih določenih v razpisu se pridobi ponudbe za nabavo in namestitev 
programske  opreme. 

• Izbor opreme se izvrši glede na tehnične in finančne pogoje in dodatne lastnosti. 
Zaradi velikega pomena doseganja željenega delovanja se od ponudnikov zahteva 
praktični prikaz delovanja v realnem okolju, za kar se jim omogoči testna 
namestitev opreme v omrežju procesnega centra. Ker sta programska in strojna 
oprema tesno vezani se izvede hkratna namestitev programske in strojne opreme. 
Po opravljenem izboru se s ponudnikom sklene pogodba o nakupu, dobavi in 
vzdrževanju opreme.  

• Dobava programske opreme se izvrši po postavkah pogodbe o nakupu in dobavi 
opreme. Ob dobavi se preveri skladnost dobavljene opreme z naročenim in odpravi 
morebitne pomanjkljivosti. 

• Po izvršeni dobavi programske opreme in izvršeni pripravi strojne opreme se izvrši 
namestitev programske opreme na poprej nameščeno strojno opremo. Namestitev 
poteka po navodilih proizvajalca in v skladu z zahtevami obstoječega sistema. Ker 
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sta strojna in programska oprema običajno tesno povezani, morata biti koraka 
namestitve strojne in programske opreme izvedena istočasno. 

• Po končani namestitvi programske opreme se izvede prilagoditev programske 
opreme zahtevam obstoječega sistema. V primeru izvedbe prenove vhodnega 
komunikacijskega sistema prilagoditve obsegajo podrobno prilagajanje vhodnega 
dela POS terminalom in linijam ter prilagajanje notranjemu omrežju in 
povezovanju do avtorizacijskega računalnika. 

• Na osnovi pridobljenih znanj pri testiranju, namestitvi in prilagajanju  se izdela 
navodila za uporabnike programske opreme. Uporabniki tega sistema so tipično 
visoko izobraženo tehnično osebje procesnega centra. S podrobnimi in pravilno 
izdelanimi navodili se skrajša čas odprave morebitnih napak in planiranja in 
nadgradnje opreme. 

• Prevzem programske opreme se izvede po uspešno zaključeni namestitvi in 
prilagoditvi opreme in preskusu funkcionalnosti, s čimer se smatra, da so 
obveznosti dobavitelja izpolnjene.  

 

5.2.5 Organizacija 
 
Iz novega modela informacijskega sistema so razvidne tudi informacije potrebne za 
izvedbo organizacijskih aktivnosti za uvedbo novega komunikacijskega sistema. Iz 
določenih aktivnostih se določijo nosilci nalog za izvedbo projekta za prenovo. 
Organizacija poteka ves čas izvedbe prenove, saj organizacijsko vključuje vse naloge v 
postopku prenove. 

• Določijo se delovna mesta za izvedbo posameznih nalog, nosilce nalog, pristojnosti 
in roki za izvedbo. Tako se določi skupina za izvedbo prenove komunikacijskega 
sistema, vodja skupine, tehnični in organizacijski izvajalci in njihove obveznosti in 
pristojnosti. 

• Tekom celega postopka prenove je potrebno voditi dokumentacijo o potrebah, 
dogovorih, ponudbah, dopolnitvah, izvedbenih načrtih, izborih in podobno. Vsak 
izmed nosilcev aktivnosti vodi ustrezno dokumentacijo svojega področja na enoten, 
med seboj primerljiv način. Zelo pomembna je sledljivost dokumentov, za kar je 
priporočljivo uporabiti enega izmed elektronskih sistemov vodenja dokumentacije. 

• Dogovarjanje z dobavitelji je potrebno izpeljati strokovno in z ustreznim načinom 
pristopa, da se doseže kar največjo usklajenost med potrebami in možnostmi ter 
zadovoljstvo na obeh straneh. Za čim bolj uspešno izvedbo dogovarjanja in 
pogajanja se oblikuje ustrezno skupino. 

• Po izboru ponudnika je potrebno uskladiti pogodbe o nakupu in dobavi opreme ter 
pogodbe o vzdrževanju opreme. Posamezne pogodbe je potrebno včasih dopolniti 
in prilagoditi morebitnim pravnim in drugim zahtevam, kar opravi ustrezna pravna 
služba s podporo poslovno, tehničnih sodelavcev. 

• Poleg organizacijskih aktivnosti je potrebno organizirati tudi notranje dejavnosti, 
vključiti kadre, ki neposredno ne sodelujejo pri projektu prenove, organizirati 
njihovo delovanje in usklajevanje. Opisane dejavnosti in kadre morajo organizirati 
nosilci posameznih aktivnosti. 

• V teku projekta prenove informacijske infrastrukture občasno prihaja tudi do 
vplivov na organizacijske in delovne spremembe v organizaciji sami. Pri postopku 
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prenove komunikacijskega sistema se ne pričakuje sprememb na tem področju, 
novo nastale obveznosti bodo prehajale na obstoječe organizacijske enote. 

 

5.2.6 Usposabljanje 
 
Prenovljeni informacijski sistem vnaša spremembe v delu in uporabi njegovih uporabnikov 
in vzdrževalnih služb. Za izkoriščanje njegovih možnosti je potrebno usposobiti 
uporabnike in vzdrževalce. V primeru prenove komunikacijskega sistema je le ta 
transparenten njegovim uporabnikom, ki nimajo neposrednega stika z njim. Z njim 
upravljajo in ga nadzorujejo vzdrževalne službe, tako da je potrebno izvesti usposabljanje 
vzdrževalnega osebja.  

• Izdelati je potrebno program usposabljanja vzdrževalnega osebja, ki naj zajema 
strojno in programsko opremo. Potrebno je opredeliti potrebna znanja za uporabo 
novega sistema, možnost nadgradnja obstoječih znanj in izdelati program 
pridobivanja znanj v prihodnje in njihov prenos v prakso. 

• Glede na strategijo podjetja na tem področju se določi nivo in obseg potrebnih 
znanj. V sodelovanju z dobaviteljem ali proizvajalcem strojne in programske 
opreme se izvede teoretična in praktična usposabljanja na uporabljanem tipu 
opreme ali pa se upravljanje prepusti zunanjim izvajalcem. V danem primeru se 
glede obstoječo strategijo in na dosedanjo prakso izvede podrobno usposabljanje 
vzdrževalnega osebja. 

• Po zaključenih usposabljanjih se izvede testiranje usposobljenosti uporabnikov za 
delo z novimi sistemi in predvidi občasna dopolnilna usposabljanja. 

 

5.2.7 Analiza uspešnosti 
 
Po izvedbi vseh opisanih korakov so naprave in sistemi ter njihovi uporabniki pripravljeni 
na poskusno delovanje prenovljenega komunikacijskega sistema. V tem času se lahko 
pričakuje izražanje morebitnih nepredvidenih omejitev, motenj in neskladij, ki jih je 
potrebno zaznati, ovrednotiti in odpraviti glede na postavljene prioritete. Izvedejo se 
postopki testiranja komunikacijskega sistema, ki so v naprej predpisani in ovrednoteni, da 
se lahko čim bolj enotno analizira podatke in predlaga popravke in izboljšave. Na osnovi 
opravljenih testiranj se lahko opravi analiza uspešnosti uvedbe prenovljenega 
komunikacijskega sistema. Ker je prenova komunikacijskega sistema le eden izmed 
podsklopov prenovljenega informacijskega sistema. je potrebno postopek testiranja in 
ugotavljanja uspešnosti izvesti v skladu s testiranji ostalih podsklopov in prilagajati 
posamezne sisteme delovanju celote. Na posameznem delu je potrebno izvesti: 

• Poskusno delovanje prenovljenega komunikacijskega sistema. V tem času se izvede 
predpisana testiranja na programski in strojni opremi, simulira produkcijsko okolje 
in delovanje sistema in opredeli uspešnost delovanja podsklopa.  

• Izbrana metoda analize izhaja iz izbranega modela informacijskega sistema. 
Običajno se uporabljajo metode v okviru analitičnega pristopa: razčlenjevanje, 
primerjave, izločanja, osamljanja in strnjevanja na nivoju prenovljene 
komunikacijske opreme. 
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• Analiza pridobljenih podatkov pokaže na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je 
potrebno odpraviti ter izboljšave, ki lahko pripomorejo k boljšemu delovanju 
komunikacijskega sistema. 

• Glede na pridobljene analitične podatke se izdelajo predlogi izboljšav 
komunikacijskega sistema, ki se jih glede na prioritete izvede pred prehodom v 
produkcijo, oziroma, če so minornega značaja kasneje. 

• Ko je enkrat končan postopek analiziranja komunikacijskega sistema in izvršena 
analiza uspešnosti in izpolnjevanj začetnih pogojev se izvede ponoven postopek 
testiranja in določanja analize uspešnosti, tokrat nad celotnim prenovljenim 
informacijskim sistemom, ki vključuje vse podsklope in njihove medsebojne vplive 
na skupno delovanje. 

S potrjeno uspešnostjo delovanja celotnega prenovljenega informacijskega sistema je 
postopek prenove končan, oziroma se lahko začne naslednji cikel izboljšav v teku razvoja 
sistema. 
 

5.3 Finančni vidiki prenove in učinki 
 
V času izvajanja projekta prenove komunikacijskega sistema je potrebno upoštevati in 
načrtovati vidike financiranja projekta prenove ter zagotoviti potrebna finančna sredstva. 
Potrebna finančna sredstva se lahko določijo glede na predviden obseg investicije. Obseg 
investicije mora biti kot izhodiščna osnova za določanje ekonomske upravičenosti izvedbe 
projekta in drugih kazalcev skrbno planiran in pravilno ocenjen, saj se glede nanj lahko 
odloči tudi za način financiranja in določijo učinki na poslovanje podjetja. 
 

5.3.1 Ocena investicije 
 
Pravilna ocena investicije je bistvenega pomena za izvedbo projekta prenove 
komunikacijskega sistema. Potrebno je podrobno določiti obseg del in potrebne opreme, 
stroške izvedbe in dodatnih storitev ter izobraževanja. Na osnovi določenega obsega del, 
opreme, izobraževanja in storitev je potrebno zagotoviti oceno stroškov, ki jih bodo 
povzročili in stroškov, ki bodo nastali v življenjskem ciklu izvedenega projekta prenove. 
Ocena investicije se tako razdeli na del potreben za vzpostavitev delovanja in na del 
potreben za obratovanje rešitve. 
Za vzpostavitveni del je ocenjen obseg investicije za izbrano prenovo komunikacijske 
opreme sledeč: 

• Nabava strojne opreme obsega nabavo potrebne strojne opreme znaša glede na 
prejete ponudbe ponudnikov opreme 7.400.000 SIT. 

• Vzpostavitev okolje za namestitev strojne opreme. Za namestitev izbrane opreme je 
potrebno zagotoviti dodatno komunikacijsko vgradno omaro, električne priključke, 
varovanje in hlajenje prostora. Ocena investicije znaša: vgradna omara 500.000 
SIT, električni priključki 100.000 SIT, oprema za dodatno hlajenje prostora 
200.000 SIT. Sistem za varovanje prostora je že vzpostavljen in ne zahteva 
dodatnih investicij. 

• Nabava programske opreme za podporo delovanja strojne komunikacijske opreme 
je glede na prejete ponudbe ocenjena na 3.765.000 SIT. Stroški namestitve in 
prilagoditve delovanja so vključeni v ceno programske opreme. 
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• Najem storitev. Za potrebe vhodnih digitalnih telekomunikacijskih linij je potrebno 
le te pridobiti pri ponudniku storitev telekomunikacijskih storitev. Ocena 
vzpostavitve vhodnih linij znaša 2.500.000 SIT. 

• Stroški dela se ne povečajo, ker bodo dela opravljena v okviru obstoječih delovnih 
mest, oziroma se stroškov zunanjih izvajalcev ne pričakuje. 

V teku življenjskega cikla prenovljenega komunikacijskega sistema se pričakuje naslednje 
stroške delovanja: 

• Amortizacija. Za komunikacijsko opremo, ki se z uporabo ne izrablja je izbran tip 
amortizacije časovna amortizacija. Ker je komunikacijska oprema del 
infrastrukturne opreme, se za amortizacijsko dobo določi obdobje 5 let v katerih se 
pričakuje tehnološko zastaranje opreme. 

• Stroški podpornih sistemov, ki skrbijo za nemoteno delovanje opreme in so stroški 
napajanja, ohlajevanja, razsvetljave, varovanja znašajo 300.000 SIT letno. 

• Stroški vzdrževanja so določeni z vzdrževalno pogodbo, kjer pogodbeni 
vzdrževalec za vse morebitne posega odprave napak, nadgradnje sistemov in 
zamenjave okvarjene opreme obračunava vzdrževalnino v višini 20% nabavne 
vrednosti opreme letno in znašajo 2.233.000 SIT. 

• Stroški dela dodatno zaposlenih ne bodo nastali, saj ne bo potrebno dodatnega 
zaposlovanja. 

 

5.3.2 Izbor načina financiranja 
 
Obseg investicije služi kot podlaga za izbor načina financiranja projekta prenove 
komunikacijskega sistema za podporo POS terminalov. V večini primerov sta možna dva 
načina financiranja in sicer nakup opreme in najem opreme. Izbor ustreznega načina 
financiranja je odvisen od strategije podjetja, razpoložljivosti finančnih virov in finančnega 
stanja podjetja. Običajno velja, da se podjetja odločajo za nakup opreme pri 
infrastrukturnih projektih, za opremo katere uporabnost se ocenjuje za daljšo od 4 let in za 
najem pri opremi kjer se pričakuje krajša uporabnost, do 3 let. Glede na izbrano finančno 
strategijo podjetja in razpoložljivost finančnih virov ter dejstvo, da je komunikacijska 
oprema infrastrukturna oprema se za del prenove informacijskega sistema, ki zajema 
komunikacijsko opremo izbere kot primeren način nakup opreme. Iz tega izhaja da bo 
potrebno določiti amortizacijo osnovnih sredstev. Določena amortizacija je časovna 
amortizacija z amortizacijsko dobo 5 let. Amortizacijska stopnja je 20% letno. 
 

5.3.3 Pridobitev virov financiranja 
 
Ocenjen obseg investicije poda informacijo o potrebnih sredstvih za izvedbo. Ko je znano 
kakšen je izbrani način financiranja, je potrebno določiti še način pridobitve virov 
financiranja. Viri financiranja so lahko notranje financiranje iz lastnih sredstev in 
amortizacije, oziroma zunanje financiranje z najemom kratkoročnih ali dolgoročnih 
kreditov, lastniškim kapitalom, subvencijami in posebnimi oblikami financiranja. Za 
izvedbo projekta prenove komunikacijskega sistema se izbere zunanje financiranje z 
najemom kratkoročnega kredita. Podjetje ima dober finančni položaj, tako da bo pri izbrani 
banki doseglo ugodne pogoje najema kredita in ugodne obrestne mere. 
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5.3.4 Analiza pridobitev prenove komunikacijskega sistema 
 
Zbrane ocene obsega investicije in ocenjenih stroškov prenove komunikacijskega sistema 
znašajo začetnih 14.465.000 SIT investicije in 2.533.000 SIT stroškov vsako nadaljne leto, 
brez obračunane amortizacije. Glede na to, da je izvedba prenove komunikacijskega 
sistema le eden izmed podsklopov prenove informacijskega sistema, ki je potrebna za 
zadostitev pogojev mednarodnih organizacij je predstavljene podatke potrebno ovrednotiti 
skupaj s finančnimi podatki preostalih podsklopov napram ocenjenim prihodkom. Glede na 
to, da bi izpeljava primera za preostale podsklope presegla obseg in namen dela, na tem 
mestu ni možno izvesti podatkov o donosnosti in ekonomski upravičenosti danega projekta 
prenove komunikacijskega sistema. Kljub temu pa se lahko oblikuje naslednja ugotovitev: 
Prenova informacijskega sistema, ki je potrebna, da se zagotovi infrastrukturo za zahtevane 
varnostne izboljšave mednarodnih kartičnih združenj in njihovih uporabnikov, ne prinaša 
dodatnih prihodkov podjetju za procesiranje plačilnih kartic in kot taka verjetno ni 
ekonomsko upravičena gledano strogo iz finančnega vidika. Vendar je ob tem potrebno 
poudariti, da bo podjetje za procesiranje plačilnih kartic z izvedbo projekta prenove 
obdržalo svojo konkurenčnost na tržišču predvsem napram svojim velikim uporabnikom, 
izdajateljem plačilnih kartic in s tem zagotovilo svoj nadaljnji razvoj in obstoj. V 
nasprotnem primeru, da se prenova v smislu izpolnjevanja zahtev ne izvede, bi podjetje 
verjetno sčasoma izgubilo svoje uporabnike, izdajatelje plačilnih kartic in s tem tudi 
uporabnike na strani trgovcev in fizičnih oseb ter tako izgubilo svoj namen in smisel in v 
končni fazi propadlo. 
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6 SKLEP 
 
 
Razvoj področja plačilnih kartic doživlja skokovito rast v zadnjih letih, oziroma desetletju. 
V tem času je uporaba plačilnih kartic spremenila način plačevanja storitev in blaga in 
omogočila razmah brezgotovinskega poslovanja. Velik del zaslug za tako stanje nosi tudi 
intenzivna uporaba in uveljavitev informacijskih sistemov v bančnem okolju, saj prinaša 
številne prednosti na področju poslovanja udeleženih subjektov. Področje procesiranja 
plačilnih kartic je zelo specifično, prag vstopa je povezan z velikimi vstopnimi stroški v 
tehnologijo in znanje z različnih področij ter nenazadnje poslovnih povezav z ostalimi 
subjekti poslovanja. Elektronsko poslovanje omogoča visoko varnost, dostopnost storitve 
kadarkoli in kjerkoli ter znižuje stroške poslovanja. Vloga razvoja informacijskih sistemov 
pri tem je izrazito visoka in pomembna, zato je izrednega pomena pravilen pristop pri 
uvedbi in nenazadnje pri prenovi informacijskih sistemov, ki zaradi intenzivnega razvoja 
postaja stalen proces. Izvedba prenove informacijskega sistema ali njegovega dela lahko 
podjetju prinese konkurenčno prednost in nadaljnji razvojni cikel, v primeru neuspešne 
izvedbe pa stagnacijo in propad. Diplomska naloga prikazuje področje poslovanja in 
procesiranja plačilnih kartic in se osredotoča na prenovo informacijske infrastrukture v 
podjetju za procesiranje plačilnih kartic. Podrobno opredeljuje postopek prenove 
informacijskega sistema ter nakazuje pot kako izvesti opredeljene vhodne funkcionalnosti 
z upoštevanjem tako tehnično-tehnoloških kot tudi finančnih vidikov in lahko kot taka 
služi pri načrtovanju in izvedbi projektov prenove. Celostna obravnava prenove 
informacijskega sistema omogoča večjo verjetnost uspešnosti projekta, kar lahko podjetju 
za procesiranje plačilnih kartic omogoči nadaljnji razvoj in obstoj. Vsi izvedeni projekti 
prenove informacijskih sistemov seveda ne prinašajo neposrednih in takojšnjih pozitivnih 
učinkov na finančno poslovanje podjetja, zato se jih v praksi prevečkrat obravnava kot 
nepotreben strošek, vendar kot je razvidno iz danega primera prenove glede na zunanje 
zahteve prinašajo podjetju tisti razvojni priključek, ki mu bo v prihajajočih obdobjih 
omogočil nemoteno delovanje in razvoj. 
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7 POVZETEK 
 

7.1 Povzetek 
 
Diplomsko delo opisuje poslovno področje plačilnih kartic. Opisuje razvoj plačilnih kartic 
skozi čas in prevzemanje vloge pomembnega brezgotovinskega plačilnega instrumenta s 
strani subjektov na področju uporabe in izdajanja plačilnih kartic. Opisane so vrste 
plačilnih kartic, ki so lahko glede na izdelavo reliefne, magnetne ali mikroprocesorske, 
glede na funkcionalnost pa predplačne, debetne, kreditne ali posojilne plačilne kartice. 
Sledi opis uporabe plačilnih kartic na POS terminalih in bančnih avtomatih ter motivi za 
uporabo kartic s strani fizičnih oseb, trgovcev in izdajateljev ter principi procesiranja 
plačilnih kartic. 
Procesiranje plačilnih kartic zajema področje zajema podatkov nastalih pri uporabi 
plačilnih kartic in področje nadaljne obdelave zajetih podatkov za potrebe knjiženja in 
bremenitve računov ter poravnave obveznosti. Za izvedbo celotnega postopka so potrebni 
sistemi procesiranja, ki so lahko lokalni ali pa mednarodni sistemi ter izdajatelji plačilnih 
kartic, ki so v veliki večini primerov banke. Opisani so domači in tuji sistemi procesiranja 
in prikazani tržni deleži posameznih subjektov.  
Za uspešno in čim hitrejše izvajanje plačevanja s plačilnimi karticami je potrebno 
uporabljati ustrezno informacijsko podporo s katero se lahko izvede postopek zajema 
podatkov in njihovo nadaljno obdelavo in distribucijo. Ustrezna informacijska podpora je 
izvedena z uporabo informacijsko-komunikacijskega sistema. Stalen razvoj poslovnega 
področja plačilnih kartic zahteva in pogojuje tudi stalen razvoj informacijskega sistema 
zato so opisani koraki neprestanega razvoja sistema. 
Postopek prenove informacijskega sistema opisuje korake, ki so potrebni za izvedbo 
prenove informacijskih sistemov. Koraki določajo in opisujejo posamezne aktivnosti, ki jih 
je potrebno izvesti v postopku prenove. Aktivnosti vključujejo tehnično-tehnološke vidike 
določanja in odločanja pri izboru posameznih delov prenove, kot tudi finančne vidike 
postopka prenove. Opisani so vidiki medsebojne povezanosti posameznih vidikov in 
njihovi vplivi. 
Na osnovi teoretičnega in analitičnega izvajanja je izveden praktičen primer postopka 
prenove informacijskega sistema, oziroma njegovega dela, informacijske infrastrukture v 
podjetju za procesiranje plačilnih kartic. 
 

7.2 Ključne besede: 
 
Plačilne kartice 
POS terminal 
Bančni avtomat 
Procesni center 
Banke 
Mednarodna kartična združenja 
Principi procesiranja plačilnih kartic 
Informacijski sistemi za procesiranje plačilnih kartic 
Strojna, programska in komunikacijska oprema 
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Postopek prenove informacijskih sistemov 
Finančni vidiki prenove informacijskih sistemov 
 

7.3 Abstract 
 
Following work describes business field of pay cards. Plastic cards development through 
time is described and how it became one of the leading non-cash pay instruments. Types of 
cards divided by technology and by type of service are described as well as international 
and domestic card issuers. Usage of cards on POS terminals and ATM is described and 
motives of customers, merchants and cards issuers follows. 
Processing of cards, which is described next is divided in two major groups: Data 
acquisition and data processing for business needs. Section displays how data is being 
processed and delivered to the card issuers and how merchants are paid. In order to process 
domestic and international traffic processing systems are needed. Processing systems are 
contained from local (domestic) processing center, international card association, local or 
international cards issuer (usually bank). Domestic processing systems and some 
international card associations are described in this section. 
In order to successfully and as fast as possible perform services using pay cards processing 
center must use informational system for data acquisition and data processing and 
distribution. Appropriate informational support is achieved by using informational and 
communication system. Constant development of business field forces informational 
system to be developed and adjusted as well, so development steps of informational system 
are described.  
Procedure of renewing informational systems describes steps needed for achieving next 
step in development and adjusting. Detailed described steps in procedure determine 
specific activities and actions that should be taken during the process. Activities specify 
technical and technology views and financial perspective as well as influences in between.  
On theoretical and analytical basis some practical model of renewal of informational 
infrastructure in processing center is described in last chapter.    
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