
Povezovanje s podjetji  in skupno upravljanje



• Doseganje večje dodane 
vrednosti

• Izmenjava znaj

• Zmanjšanje stroškov

• Hitrejša rast 

• Povečanje tržnega deleža

Zakaj se povezovati?



Kaj pomeni povezovanje?

• Povezovati - pomeni odnos 
kjer si s partnerji delite 
določene aktivnosti na 
skupnih projektih na katerih 
sodelujete in sledite skupnim 
ciljem.

• Povezovanje s partnerji zgleda 
tako, kot bi ustvarili novo 
navidezno podjetje čeprav gre 
za več fizičnih oblik podjetij.







• Zaščita intelektualne lastnine !!!

• Kako se zaščititi (copyright, 
patenti,  …)

• Pogodbe (pazite na mednarodno 
pravo).

• Poizvedite kako to počne 
konkurenca.

Pasti povezovanja in s tem povezane izgube



• NADZOR in kuminikacija v 
teamu (SKUPNI CILJI)!

• kaj počne, 

• kaj so že naredili

• ali se izvajajo prave naloge v 
pravih časovnih okvirjih in 

• kakšni so odnosi v skupini.

• Ali dosegamo zastavljene 
cilje?

Učinkovito izvajanje



• Email– preveč, konfuzno

• Razne datoteke kot so Excel, Word 
in podobne – so preveč statične. 

• Spletna mesta (odložišča): kot so 
drop box, IOS cloud in podobni.

• Chating tools: Slack, Skype…

• TEŽAVA: Vprašanje verzij konfuznost 
količine podatkov. Vprašanje 
lastništva.

• REŠITEV: Oblačne kolaborativne
aplikacije. Primer CONTROL+, Bitrix, 
Trello, Smartsheet…

Orodja, ki nam olajšajo (ali otežijo) povezovanje?



Primer iz prakse – kako se mi povezujemo

https://controlplus.io



Povezava z internim teamom (lokacije: 
Ljubljana, Celje, Kranj, Tujina)



Povezava s stranko
Izdelek: Priprava predloga projekta z izdelavo plana 
izvedbe aktivnosti in izračunov TCO ( total costs) projekta.



Povezava z dobaviteljem



Povezava s partnerji



Povezava s so-lastniki



• ‘ Stari pregovor pravi čisti računi 
dobri prijatelji’. 

Poslovne aktivnosti morajo biti 
prikazane transparentno in sicer 
tako, da jih vsak od udeležencev 
vidi in je z njimi seznanjen. 

Projekti, bodisi poslovne 
aktivnosti morajo biti jasno 
definirane za vse udeležence.

Kako biti uspešen pri povezovanju?



Pri tem nam pomagajo standardi eden izmed njih je tudi ISO9001 in 
ISO27001.

Zagotovljena mora biti sledljivost in transparentnost.

Kako nam standardi pomagajo pri povezovanju?







https://controlplus.io

Jasna.rihter@pinlabsolutions.com

Hvala za pozornost!


