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Uvod

Horizontala Digitalna transformacija se osredotoča na soustvarjanje digitalnih rešitev s SRIP-i na
področjih njihovih verig vrednosti, tako da le-te dobijo večjo možnost: da še bolje naslovijo prave
potrebe digitalnih uporabnikov, da so postavljene v digitalne poslovne modele, da so preizkušene –
potrjene v poslovnem laboratoriju še preden pridejo na trg, za uspešno pripravo in izpeljavo
celotnega projekta. Poleg tega pomaga pri vzpostavitvi digitalnih platform za uspešnejšo promocijo
in uveljavitev SRIP-ih rešitev na globalnem trgu.
Za uspešno ustvarjanje digitalnih poslovnih modelov in novih rešitev v posameznih branžah oziroma
znotraj posameznih domen vertikalnih SRIP-ov so namreč potrebna nova digitalna poslovna izhodišča
in odličen spoj IKT horizontalne mreže na eni strani ter domenskih znanj ter idej, ki se ustvarjajo v
posameznih vertikalnih SRIP-ih na drugi strani. In to že v začetni fazi priprave in načrtovanja
akcijskih načrtov in projektov.
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Ponudba storitev za druge vertikalne SRIP-e

Želimo si, da bi skupaj soustvarjali in izvajali:
 delavnice za iskanje sinergij med vsebinami verig vrednosti in digitalnimi zmožnostmi v korist
končnih (digitalnih) uporabnikov;
 delavnice prenosa našega modela povezovanja potreb končnih uporabnikov z zmožnostmi
digitalnih tehnologij na področja (verig vrednosti) SRIP-ov;
 Izobraževalne delavnice s področja razumevanja zmožnosti digitalnih tehnologij pri prenovi
poslovnih modelov, procesov in produktov ter s področja spoznavanja trendov, konceptov
digitalne ekonomije in digitalnih poslovnih modelov ter razvoj digitalnih kompetenc in
digitalne kulture;
 usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc;
 inoviranje in prenove strategij – povezovanje poslovne in digitalne strategije podjetja ali
vrednostne verige; prenos strategij v poslovanje;
 ustvarjanje novih produktov/rešitev in poslovnih modelov na osnovi zmožnosti, ki jih
prinašajo sodobne tehnologije;
 vspostavitev digitalnih platform (partnerstva, poslovna pravila sodelovanja, digitalni koncepti
in tehnologije);
 pilotiranje projektov na vspostavljenih okoljih za poslovno eksperimentiranje / Living Labs;
 analizo in prenovi poslovnih procesov in sodelovanje pri oblikovanju procesov, ki bodo
podpirali nove poslovne modele, kreirane skozi posamezne SRIP-e;
 oblikovanju sodobne (digitalne) uporabniške izkušnje za nove digitalne produkte/rešitve;
 ustvarjanje sodobnih marketinških procesov in uporabi orodij za avtomatizacijo marketinga
pri nastopu na trgu in internacionalizaciji;
 načrtovanje IKT infrastrukture in arhitekture aplikativnih rešitev za podporo novim poslovnim
modelom in procesni organiziranosti;
 vodenje projektov digitalizacije, transformacije, oblikovanja specifikacij in zahtev.
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Slika 1: Digitalni ekosistem
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Koristi za vertikalne SRIP-e










boljšo povezljivost potreb končnih digitalnih uporabnikov in SRIP digitalne ponudbe/rešitev
ter digitalnih tehnologij/IKT rešitev;
konkurenčnejše poslovne modele, rešitve/produkt;
uspešnejše pridobivanje digitalnih kompetenc;
bolj zadovoljni končni uporabniki SRIP rešitev in produktov;
učinkovitejše sodelovanje vseh partnerjev SRIP-a na podlagi skupne platforme ;
uspešnejše projekte zaradi boljše predpriprave projektov;
(z)možnost eksperimentirati in preizkušati rešitve/produkte v poslovnem in tehnološke
laboratoriju, da bodo končne rešitve in produkti še bolj v skladu s potrebami digitalnih
uporabnikov;
pospeševanje promocije SRIP rešitev na globalnih trgih.
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