
Hitro, u!inkovito in merljivo 
prepletanje nespletnega in 
spletnega sveta
Zanimal nas je tudi pogled agencije, ali se njihovi naro!niki v 
ve!ji meri poslu"ujejo QR-kod. Kot je za MM povedal Leon 
Bren!i!, direktor odnosov z naro!niki v iPROM-u, so 
QR-kodo v agenciji uporabljali "e v preteklosti, saj omogo!a 
preprosto povezovanje nespletnih (offline) in spletnih (online) 
kanalov preko mobilnega telefona, ki je postal prva to!ka stika 
s kupcem. »Na#i podatki namre! ka"ejo, da v Sloveniji 74 
odstotkov vseh uporabnikov dostopa do digitalnih medijev 
preko mobilnih naprav. Kor primer aplikativne uporabe lahko 
navedemo uporabo na prodajnih mestih, kjer QR-koda 
omogo!a dostop do dodatnih informacij o izdelku, na prilo-
"nostnih promocijskih gradivih, kjer lahko z uporabo QR-kode 
hitro in u!inkovito pove"emo nespletne aktivnosti z mobilno 
aplikacijo, dodatna mo"nost uporabe je tudi na promocijskih 
kuponih, ki jih dobijo potro#niki na prodajnem mestu in jih 
unov!ijo za nakup v spletni trgovini, ali pa pri promociji novih 
izdelkov, kjer potro#nike v fizi!nem svetu preko QR-kode 
povabimo k sodelovanju v nagradni igri na spletu.« QR-koda 
tako po njihovih ugotovitvah omogo!a hitro, u!inkovito in 
merljivo prepletanje nespletnega in spletnega sveta in je zato 
danes, v !asu omejevanja medosebnih stikov in vse ve!jega 
pomena digitalnih kanalov, #e toliko bolj uporabna.

Telekomove nove re!itve za gostince v "asu 
koronavirusa
Telekom Slovenije je za gostince pripravil priro!no tehnolo#ko re#itev za ogled jedilnika brez dotikanja z imenom E-cenik. S 
pomo!jo QR-kode ga je mogo!e postaviti na mizo ali pult, stranka pa do njega preprosto dostopa tako, da ga fotografira s svojim 
fotoaparatom, ki ga ima na telefonu. Omogo!a brezskrbno izku#njo tako za goste kot tudi zaposlene v lokalih in restavracijah, ki 
jim cenika zdaj ni treba ve! kar naprej razku"evati. Na ta na!in je seveda la"je slediti priporo!ilom NIJZ in preobremenjeno osebje 
lokala kar naprej spra#evati, kaj imajo na meniju.
Gostincem je storitev na voljo skupaj z vzpostavitvijo spletne strani, ki bo, kot pravijo pri Telekomu Slovenije, tehnolo#ko najbolj 
srame"ljivim zagotovila samozavestno pojavnost na svetovnem spletu. Hitro in preprosto jo je mogo!e prilagoditi tako, da bo kar 
najbolje predstavila dolo!en lokal. »Mogo!e pa bo ena od pomembnih prednosti pred sosedovimi pala!inkami prav E-cenik? Kakor 
koli "e, dru"abnega "ivljenja ne damo. Vsaj zlahka ne,« pravijo pri Telekomu Slovenije.

Ker zaradi varnostnih ukrepov ne 
smejo imeti jedilnikov na mizah, 
se !tevilni gostinci zatekajo h QR-
kodam. Preverili smo, kak!en 
potencial ima v Sloveniji tehnologija, 
ki je na primer na Kitajskem eden 
od glavnih na"inov pla"evanja.
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Najbolj"i na!in prehoda iz 
digitalnega v klasi!no
Tudi Zoran Savin, direktor IAB Slovenija, meni, da bomo 
te"ko v kratkem !asu pri#li do tak#ne ravni uporabe, kot jo 
imajo na primer na Kitajskem. Svojo vlogo igrajo tudi nekatere 
kulturne ovire (sogovornik je med drugim na spletu zasledil 
!loveka z vtetovirano QR-kodo svojega spletnega mesta), a je 
jasno, da tudi Slovenci pospe#eno uporabljamo QR-kode. 
Raziskava IAB o trendih je tako lani zaznala visoko pove!anje 
uporabe, letos pa se le #e nadaljuje. »Moje mnenje je, da se bo 
uveljavila kot dale! najbolj#i na!in prenosa informacij iz digi-
talnega v klasi!no in obratno. Bo pa treba za #e ve!ji pospe#ek 
#e marsikaj storiti. Kot prvo, bo treba pove!ati takoimenovani 
mre"ni u!inek z izobra"evanjem, saj #tevilni ne vedo, da je 
njihova naprava sposobna prebrati tovrstne kode. Drugi del pa 
je seveda vezan na vrednost, ki jo nekdo dobi preko uporabe 
te kode. Nekaj dobrih primerov je seveda tudi v gostinstvu, 
!eprav gre predvsem za odziv na nastalo situacijo, bolj kot pa 
izredno pove!anje uporabnosti skozi uporabo kode.«
Sogovornik poudarja, da je QR-koda namre! najbolj uporabna 
takrat, kadar moramo prenesti informacije iz klasi!nega v 
digitalno (denimo informacije o pla!ilnem nalogu), pa nimamo 
na voljo veliko prostora, da bi to naredili (denimo QR-koda na 
letaku, ki lahko v sebi nosi veliko ve! informacij, kot jih tak#en 
letak lahko sprejme). »A osebno sem vedno najbolj nagnjen k 
'realni', vsakodnevni uporabi tehnologije. Ko nekdo, ki ni 
posebej ve#! digitalnega komuniciranja, preko tak#ne tehno-
logije sporo!i drugemu, ki ravno tako ni ve#!, dolo!ene 
uporabne informacije. $ele takrat se neka tehnologija res 
'prime'. Zato sem bil letos najbolj navdu#en, ko sem pred 
prenekaterim apartmajem na Hrva#kem na#el te kode. $e bolj 
pa takrat, ko mi je eden od lastnikov tak#nega apartmaja 
rekel: 'Pa kaj bi vam razlagal, skenirajte kodo in si oglejte slike 
na spletnem mestu,'« sklene Savin.

»Druga!e bi morali vsak list 
razku#iti«
Eden od lokalov, kjer so se varnostnim ukrepom prilagodili s 
QR-kodami, je tudi ljubljanski Dvorni bar. Po njihovih opa"anjih 
so gostje QR-kode sprejeli pozitivno, predvsem zato, ker se 
jim ni treba dotikati cenikov in so preproste za uporabo. »Tudi 
mi imamo tiskane menije in jih na "eljo gosta tudi damo v 
roke. Prav tako nima vsak pametnega telefona, !eprav so 
tak#ni gostje redki,« pojasnjujejo »dvojno ponudbo«. 
Poudarjajo, da so se za QR-kode odlo!ili zgolj in samo zaradi 
trenutne situacije. »Druga!e bi morali vsak cenik oziroma 
vsak list v ceniku razku"iti. To bi nam vzelo preve! !asa, ker 
imamo nekaj miz in to znese kar nekaj cenikov,« pojasnjujejo.
V Dvornem baru seveda niso edini s tak#no mo"nostjo pla!e-
vanja storitev. Uporaba QR-kode, ki so jo razvili v japonski 
avtomobilski industriji leta 1994, je v zadnjih letih po vsem svetu 
bele"ila pove!anje, pandemija koronavirusa pa ji je dala dodaten 
pospe#ek. Z vsesplo#no zaskrbljenostjo in hitrim prilagajanjem 
na brezsti!no pla!evanje so se tako trgovcem in gostincem 
ponudile nove mo"nosti. Je !as za tako imenovano fazo 2.0?

Slovenci se zana"amo na bolj 
zapletene sisteme
Denis O"tir, direktor globalnega poslovnega razvoja za 
platformo Vidaa pri Hisensu, poudarja, da so QR-kode zgolj 
tehnolo#ka re#itev, ki podpira identifikacijo posameznikov, 
objektov in storitev. V Sloveniji kot ve!ji problem vidi dejstvo, 
da se za identifikacijo preprosto ne "elimo zana#ati na 
napredno in predvsem odprto tehnologijo, temve! se raje 
zana#amo na tehnolo#ko bolj zapletene sisteme. »V tem 
pogledu nas je koronakriza potisnila korak naprej, kar je 
dobro. QR-kode omogo!ajo brezsti!no identifikacijo na 
daljavo z uporabo nenamenskih poceni naprav. %e danes so 
prevladujo! na!in identifikacije v logistiki in transportu, 
premalo pa so izkori#!ene v zdravstvu, financah, zavarovalni-
#tvu in javni upravi.«
O#tir si jih "eli videti #e v mobilnih denarnicah in v javnem 
transportu. Namesto tega po opa"anjih sogovornika raje 
eksperimentiramo z NFC in RFID, ki sta neprimerno dra"ja 
sistema in na strani uporabnika zahtevata dodatne naprave in 
dodatne predmete. Povsem nepotrebno, pravi. »V marketingu 
se ob!asno pojavijo zanimivi primeri zdru"evanja fizi!nega in 
digitalnega prostora, a so vedno ni#ni in ne potegnejo. Jaz sem 
'fen' QR-kod in bi bil resni!no vesel, !e bi postale tudi pri nas 
bolj uporabne. Da pa bomo kdaj na ravni pogostosti uporabe 
QR-kod na Kitajskem, pa je zelo malo verjetno. Tam je to 
prevladujo!a tehnologija.«

QR-kode so dobrodo"la re"itev 
tako za obiskovalce lokalov 
kot tudi njihove zaposlene. 
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