
Shema virtualizacije realnega sveta in prikaz informacij na spletu

zemljevid portala          e letak VDC SAŠA

IT nosilka portala

SPLETU       VIDNO
SPLETU NE VIDNO

                

Legenda: Digitalizacija je preslikava realnega sveta v digitalno, binarno obliko, ki jo lahko zapišemo na elektronske medije. V tej fazi 
predvsem združujemo javno dostopne podatke pravnih oseb (PO), njihove naslove, lokacije, razvejanost nijihovih poslovalnic 
itd. Vsi digitalizirani podatki niso prikazani na spletu, so pa osnova za najrazličnejša združevanja in prikazovanja. Za 
pravilnost podatkov v nekem trenutku skrbijo računalniški programi (roboti) in administratorji, ki skrbijo za pravilnost na 
lokalnem ali združenem nivoju. Tu se odpira prostor za umetno inteligenco, ki skrbi za razmislek o pripravi podatkov za 
najrazličnejše informacijske potrebe.

Informatizacija je postopek, ko opisujemo posamezno digitalizirano točko tako, da s pravimi informacijami predstavlja 
ponudnika na spletni strani. Te informacije imenujemo informacije točke ali Informatcijska točka (IT). Informacija je lahko 
vezana na eno IT ali pa je združena za skupino IT-jev.

Integracija omogoča vpis v register Pravnih oseb in poslovalnic prikaz na zemljevidu portala, njihovo  udeležbo v  
združevanju ponudbe, iskanju informacij in sodelovanju v komunikaciji B2B, B2C in C2B. Omogoča tudi sodelovanje 
digitaliziranim objektom in znamenitostim vključevanje v projekte, kot so turistične, športne ali tematske poti, združevanje 
v destinacije itd.

D i g i t a l i z a c i j a

                      Informatizacija
 - predstavitveni opisi
 - ponudba IT
 - oblikovanje informacij
 - prednosti ponudnika ….

P o r t a l     |    KupujLokalno.si ….

Spletne strani IT

Opisni gumbi

e Galerije

e Katalogi 

e - objave člankov
zapisnikov, razmer 

objave digi Jumbo 

 Grafična osnova - oblikovanje
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Integracija v portal
 - register - člani portala
 - hitre iskalnie besede, stavki, pojmi ...
 - osnovna ponudba
 - delovni časi …...

druge IT aplikacije 

e Letak
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e Povpraševanje

e Komunikator

e Novice

e Galerije
e Naročanje

e Projekti
e Povezave



Indeksiranje v iskalnikih – še posebej optimizirano za Google. Vsaka celovita vsebina (e-letak, e-digJumbo aktualna objava,
e-novica, katalog ali detajl kataloga, slike v galerijah, e-galerije … vse vsebine se kažejo kot samostojne strani z 
elektronskimi naslovi, ki jih iskalniki indeksirajo, če je vsebina deklarirana kot javna.

Facebook in druga socialna omrežja lahko kažejo na posamezne vsebine ali se le te promovirajo in vključujejo v 
oglaševanje na socialnih omrežjih.

Aplikacije lahko podpirajo nivo Info točke ali pa so namenjena nivoju portala

e Novice:
Tako je lahko e-objava v lokalnem informatorju na spletni strani zapisnik seje v rubriki, ki je namenjena spremljanju sej 
občinskega sveta, ali pa služi objavljam ecestni službe, ki daje informacije o stanju cest, zaporam in razglasom … lahko pa 
je članek na tematskem portalu, kjer so zbrane novice gospodarstva za območje in področje, ki ga pokriva portal. V tak e-
časopis portala  se vežejo tudi objave sodelujočih spletnih strani posameznega člana integriranega v portal

Digi Jambo:
Digi Jumbo je plakatno mesto na portalu. Vsak portal lahko ima več tematskih oglaševalskih mest. Kupuj lokalno trenutno 
ima: Dom in tehnika, Malice in kosila, Storitve, Spletna trfovina, Trgovina in nedeljska kosila. Vsak član portala mora 
posedovati svoj IT, ki omogoča urejanje vsebine za objavo n oglaševalskem mestu digi Jumbo. V času aktualnosti lokalne 
objave na svoji spletni strani, se vsebina kaže tudi na oglaševalskem mestu portala.

G

FB


