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UVOD

 Obračunavanje uporabe spletnih storitev 
predstavlja nadgradnjo obstoječih načinov za predstavlja nadgradnjo obstoječih načinov za 
nadzor nad delovanjem informacijskih sistemov, saj 
vpeljuje poslovno komponento s finančnim vidikomvpeljuje poslovno komponento s finančnim vidikom

 Obračunavanje naročnikom spletnih storitve glede 
na uporabo (tj  poslovni model »pay per use«) na uporabo (tj. poslovni model »pay-per-use«) 



UVOD

 Kdo bo investiral v to? Kdo bo imel od tega denarni 
tok? Ekonomika web 2 0? tok? Ekonomika web 2.0? 



POSLOVNI RAZLOG ZA POSTAVITEV OBRAČUNSKEPOSLOVNI RAZLOG ZA POSTAVITEV OBRAČUNSKE
PLATFORME ZA SPLETNE STORITVE

 Obračunavanje v podjetju
 kontrolna funkcija za obračunavanje uporabe internih  kontrolna funkcija za obračunavanje uporabe internih 

spletnih storitev
 Nadzorna funkcija Nadzorna funkcija

 Obračunavanje med podjetji (B2B)
T k jš j  b Takojšnja uporaba

 Izločitev obračunske komponente iz spletne storitve
P t it  i  it   l i bl Poenostavitev in usmeritev na poslovni problem



ZAHTEVE ZA OBRAČUNSKO PLATFORMO

 REST
 Takojšnja uporaba (“plug and play”) Takojšnja uporaba ( plug-and-play )
 SOA
 Odprtokodne komponente
 Uporablja se kot spletna storitevp j p
 SLA meritve 
 Varnost Varnost



KONCEPT
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…
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ZAKLJUČEK

 Razvoj in vzdrževanje spletnih storitev se običajno 
financira: 
 Plačevanje pavšalov za uporabo
 Odprodaja naročniku za določeno ceno.
 Pridobivanja sredstev iz drugih virov (npr. oglaševanje, 

prodaja podatkov, EU sredstva..)
 Redko se financira najbolj direktno po modelu 

plačevanja po uporabi
 Predstavljen je bil koncept obračunske platforme, 

ki omogoča najbolj transparentno in pravično 
l č j   biplačevanje po uporabi.

 Več na WWW.JAPINA.EU


