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Splošno o Sharepointu

Kaj je SharePoint?

Microsoft SharePoint je rešitev za sodelovanje in upravljanje dokumentov. Je
platforma, ki je namenjena večjim organizacijam, ocenjeno je, da kar 80%
podjetij s seznama Fortune 500 uporablja SharePoint, vendar ga ne uporabljajo
vsi iz istih razlogov.

Je ena izmed možnih rešitev, ki jo podjetja ali organizacije uporabljajo za
podporo svojih poslovnih procesov.
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Alternative ?

Alternative so npr.

Lotus Domino (v opuščanju)

G Suite (Google)

Workzone

Slack

Box for Business

Samepage

Confluence (by Atlassian)

WordPress in druge.
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PODROČJA UPORABE:

Uporabniške nadzorne plošče

Skupinske koledarje

Upravljanje dokumentov 

Orodja za spletno objavljanje

Upravljanje vsebine

Upravljanje skladnosti

Enterprise wikiji

Oznake in opombe

Družabno mreženje 

Delovni proces in osnovno vodenje projektov

Integracija poslovne inteligence (prek Power BI)

…
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PREDNOSTI

Prilagodljiv za različne panoge gospodarstva/negospodarstva

Visoka stopnja sledljivosti in zagotavljanja revizijskih sledi

Enostavno urejanje pravic brez administratorjev – pravice urejajo vsebinci

Logika upravljanja in uporabe Sharepointa v precejšnji meri sledi logiki uporabe 

ostalih Microsoft produktov

Osnovno „upravljanje“ z zbirko je enostavno in ne potrebuje programerskega 

znanja, uporabniki lahko vsebino ob ustreznih pravicah sami preoblikujejo in 

dopolnjujejo

povezljivost Sharepoint platforme z večino aplikacij Microsoft (Office in Office 

365 ter integrirana spletna uporaba Word, Excel, Onenote).
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SLABOSTI

Za manjša podjetja ali organizacije je v splošnem Sharpoint platforma:

Zahtevna namestitev in vzdrževanje

Drago licenciranje

Precej zahtevno upravljanje. 
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OMEJITVE

 Organom je ponujen prostor na Sharepoint portalu v obliki posameznih projektnih mest,

 Trenutne rešitve, ki so na voljo uporabnikom so:

 Oglasna deska

 Koledar

 Wiki spletne strani

 Centralna knjižnica dokumentov

 Spremljanje nalog NOE

 Opravila

 Knjižnica slik

 Knjižnica obrazcev

 Stiki

 Tabla za razprave

 Za zahtevnejše rešitve si morajo posamezni organi priskrbeti svoje lastne notranje ali zunanje 

izvajalce

 Za določene rešitve, ki se bodo izkazale kot potrebne oz. zaželjene za več organov se načrtuje 

izgradnja skupne rešitve (večja stroškovna in časovna učinkovitost).
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KAJ PONUJAMO ?

Za manjša podjetja ali organizacije je v splošnem Sharpoint platforma:

Infrastrukturo zagotavlja MJU v okviru svojih oblačnih storitev*

Enako velja za licence*

Vložek posameznega državnega organa je v zagotovitvi oseb, ki se bodo na 

njihovi strani ukvarjala z vsebino.

*velja za centralizirane organe državne uprave
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POSTOPEK PRIČETKA UPORABE

Izražen interes s strani centraliziranega organa

Predstavitev možnosti

Analiza stanja na državnem organu in identifikacija potreb

Določitev koordinatorja / skrbnika

Dogovor o uporabi storitve

Testni oz. pilotni projekt v peskovniku Sharepointa

Prehod v produkcijo

Opcija - razvoj novih funkcionalnosti glede na potrebe centraliziranega organa
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KAJ PRIPRAVITI ZA „PRVI PREGLED“

Katera so področja ali delovni procesi, ki organu povzročajo po njihovem 

mnenju največje težave in bi radi našli za njih informacijsko podporo

Konkretne osebe, ki poznajo omenjena področja in ki bodo sodelovale pri 

iskanju rešitev

Osebo, ki bo komunikacijski člen med organom in MJU in

Okvirne časovne roke v katerih bi želeli izvesti posamezne projekte na strani 

organa
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OD BESED K DEJANJEM

PREDSTAVITEV NEKATERIH AKTUALNIH REŠITEV …
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PREDSTAVITEV NEKATERIH AKTUALNIH REŠITEV …

PRIMER VSTOPNE STRANI UPORABNIKA
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PREDSTAVITEV NEKATERIH AKTUALNIH REŠITEV …

PRIMER ODDAJE ZAHTEVKA UPORABNIKA ZA NOVO SPLETNO MESTO
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PREDSTAVITEV NEKATERIH AKTUALNIH REŠITEV …

VSEBINA ZAHTEVKA UPORABNIKA



1515PRIMER SPLETNEGA MESTA NOTRANJE ORG. ENOTE



1616PRIMER ZBIRNE OPRAVIL IN NALOG



1717PRIMER PROJEKTNEGA MESTA ZA SODELOVANJE MED UPORABNIKI 



1818ŠE EN PRIMER PROJEKTNEGA MESTA



1919PRIMER ZBIRKE PODATKOV KOT DEL PROJEKTNEGA MESTA



2020ZAGOTAVLJANJE REVIZIJSKIH SLEDI, KI SO DOSTOPNE UPORABNIKOM



2121PRIMER PREPROSTE ZBIRKE OBVESTIL ZA UPORABNIKE



2222PRIMER UPORABE SKUPINSKEGA KOLEDARJA ZA NADZOR NAD PODPROJEKTI



2323INTEGRACIJA OSEBNIH KOLEDARJEV V OUTLOOKU S SKUPINSKIMI



2424PRIMER BAZE ZNANJA, KI JO LAHKO UREJAJO VSI, KI IMAJO PRAVICE (WIKI)



2525ŠE EN PRIMER BAZE ZNANJA, TOKRAT V OBLIKI ZAPISOV



2626PRIMER DVONIVOJSKE HIERARHIJE PODATKOV



2727PRIMER SAMODEJNEGA OBVEŠČANJA UPORABNIKA O SPREMEMBI NA PORTALU



2828PRIMER MOŽNOSTI ISKANJA ZAPISOV OZ. PODATKOV V ZBIRKI
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


