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INOVACIJE GZDBK

PRIZNANJE
Aplikacija za izračun/optimizacijo stroškov transporta za MSP

Podjetje: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Avtorji: študenti – Anja Borovinšek, Janja Ješe, Gašper Juršič, Tanja Kašič, Matic Kocjančič, Karmen Kek, 
Kristjan Longar, Tilen Šerbec Turk, Sara Zupančič; mentorji – mag. Barbara Rodica, dr. Sergej Gričar,  
dr. Franci Avsec, mag. Malči Grivec, Mateja Jerebic-Marinič, Klemen Tavželj

Kratek opis inovacije

Aplikacija TransCost je na trgu najnovejša edinstvena storitev v obliki stroškovnika oziroma izračuna velikosti 
transportnega stroška MSP logističnega podjetja. Velik poudarek aplikacije TransCost je na preprostosti uporabe, 
saj je bila razvita iz osnovne ideje – z enim klikom do izračuna vrednosti stroška transporta. Nadalje navajamo, da 
aplikacija TransCost deluje v programskem orodju MS Excel, kar je velika prednost, saj za izračun stroška transporta 
ne potrebujemo neposredne internetne povezave, ki je na primer v tujini nimamo stalno na voljo. To pride še posebej 
do izraza, če je pisarna prevoznika mobilna.

Ob raziskavi trga, ki smo jo naredili ob izvajanju projekta/inovacije, smo ugotovili, da so na trgu podobne sistemske 
rešitve. Rezultat analize trga pa pokaže, da je večina rešitev in že razvitih aplikacij za MSP neuporabna iz več razlogov. 
Kot prvi razlog lahko navedemo, da so plačljiva, drugi razlog, da so podjetniku zaradi potrebne internetne povezave za 
uporabo nedostopna, saj ni mogoče vedno zagotoviti neposrednega dostopa do internetne povezave. Kot tretji razlog 
navajamo, da velika transportna podjetja uporabljajo programske rešitve, vendar pa so tovrstni programi za MSP 
transportna podjetja prevelik strošek. Četrti, zadnji in najpomembnejši razlog je, da so take rešitve do uporabnika 
neprijazne, ker podajajo preveč informacij, ki pa niso aktualne. Aplikacija rešuje najmanj tri težave. Prvič, vprašljivost 
natančnosti izračunov »čez palec«. Dozdajšnje računanje stroškov transporta temelji na posameznikovem poznavanju 
stroke in na njegovih preteklih izkušnjah. Tovrsten način računanja stroškov v končnem izračunu vsebuje številne 
napake, ki podjetju povzročajo izgubo dohodka in lahko pomenijo težavo pri pokrivanju dejanskih stroškov. Tovrstnim 
napakam bi se z uporabo izdelka TransCost podjetje izognilo. Posameznik zaradi izračunov čez palec nima možnosti 
sistematičnega vpogleda v izračune stroškov prejšnjih poti, ki bi se morebiti celo lahko ponovile v prihodnosti.

Drugič, aplikacija je prilagojena posameznemu transportnemu podjetju. Naši ciljni kupci so mala in srednje velika 
podjetja. Zaradi njihove majhnosti in specifičnih lastnosti transporta, prevoznih sredstev in želja imamo za rešitev 
možne spremembe in dopolnitve osnovne aplikacije po željah kupca. S tem lahko posamezno podjetje natančno 
opredeli tiste vidike izračuna stroškov transporta, za katere meni, da so zanj najpomembnejši. Tretjič, cenovna 
dostopnost aplikacije manjšim podjetjem: obstoječe rešitve izračunov stroškov transporta na trgu so v veliki meri 
namenjene velikim transportnim podjetjem, ki potrebujejo natančno stroškovno sledljivost za posamezno vozilo. S 
tega vidika so obstoječe rešitve preobsežne za potrebe majhnih in srednje velikih transportnih podjetij.

Slogan: »Izračun stroška transporta čez palec je z uporabo aplikacije TransCost preteklost.«
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