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ŠTUDIJA PRIMERA

Nomago:
Enotna komunikacijska 
točka za prav vsakega 
zaposlenega
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Kratek povzetek
V Nomagu so želeli vsem zaposlenim − ne glede na njihovo delovno mesto ali lokacijo −  omogočiti dostop do 
ključnih informacij. Z novim celovitim komunikacijskim kanalom so vsi na enem mestu obveščeni o aktualnem 
dogajanju v podjetju, do informacij pa lahko dostopajo kjerkoli in kadarkoli. Tako so v Nomagu še izboljšali 
zavzetost in pripadnost zaposlenih.

O naročniku

Podjetje Nomago je največji slovenski organizator potovanj 
in ponudnik mobilnosti. V prvi vrsti si prizadeva vsakemu 
posamezniku ali skupini ponuditi mobilnostne storitve, ki so 
vedno pri roki, osebne in prijetne ter prilagojene pričakovanjem 
sodobne digitalne družbe. Nomago z več kot 1000 zaposlenimi 
je sodobno, zaposlenim in uporabnikom prijazno podjetje, ki 
v ospredje postavlja digitalizirano poslovanje, usmerjeno v 
potrebe in želje uporabnika. 

NAROČNIK
Nomago d.o.o.

PANOGA
Turizem in mobilnost

REŠITEV
Digital Agora
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“Z rešitvijo Digital Agora smo povezali ljudi z različnih 
lokacij, s čimer smo zagotovili večjo zavzetost zaposlenih 
in izboljšali pripadnost podjetju. Ker naši sodelavci pri 
svojem delu uporabljajo veliko različnih aplikacij, smo 
jim obenem želeli zagotoviti t. i. »pladenj«, prek katerega 
enostavno dostopajo do vseh potrebnih orodij.

- Dr. Borut Puklavec, Direktor strateške informacijske tehnologije, Nomago
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Izboljšanje 
komunikacije kot 
prioriteta
V Nomagu so pred začetkom projekta za interno 
komunikacijo in sodelovanje v podpornih 
službah večinoma uporabljali elektronsko pošto 
ali papirna sporočila (t. i. oglasne deske), na 
katere so dodajali posamezne informacije, za 
sporazumevanje z vozniki in drugimi sodelavci 
na terenu pa niso imeli enotne tehnologije. Zaradi 
pomanjkanja centraliziranega informiranja je 
prihajalo do zakasnitev pri informacijah, ki so 
neposredno povezane s posameznim delovnim 
mestom in podjetjem. Izziv je bil še posebej očiten 
pri informiranju voznikov in drugih sodelavcev 
na terenu, ki v Nomagu predstavljajo glavnino 
zaposlenih.

Ob tem interni komunikatorji, povečini oddelka 
za marketing in HR, zadolženi za prenos ključnih 
informacij znotraj podjetja, niso imeli jasnih 
podatkov o dejanski obveščenosti sodelavcev in 
sodelavk. Izpopolnjevanje in prilagajanje različnih 
internih komunikacijskih kampanj je bilo tako 
otežkočeno.  
 
Želeli so spremembe. »V Nomagu se zavedamo 
pomena učinkovite komunikacije z vsemi 
zaposlenimi − ne glede na to, ali svoje delo 
opravljajo v pisarni ali na terenu. Imamo ekipo, ki 
skrbi za učinkovitost komunikacije, odločili pa smo 
se narediti tehnološki korak naprej. Prek enotne 
komunikacijske vstopne točke smo želeli vsakemu 
našemu sodelavcu ponuditi vse nujne oziroma 
ključne informacije, ki jih potrebuje pri svojem 
delu,« je poudaril dr. Borut Puklavec, Direktor 
strateške infromacijske tehnologije v Nomagu.

CILJI NAROČNIKA

• Ažurno informiranje vseh zaposlenih − ne 
glede na njihovo trenutno lokacijo in brez 
dodatnih tehnoloških zahtev. 

• Pregledno in uporabniku prijazno 
predstavljanje ključnih informacij za delo.

• Možnost komunikacije z vsemi 
zaposlenimi prek osebnih mobilnih naprav 
(tudi z vozniki in drugimi sodelavci na 
terenu).

• Vzpostavitev enotne vstopne točke za 
informiranje z zbirko podatkov iz različnih 
sistemov.

• Vzpostavitev enotne vstopne točke za 
vsa orodja, ki jih pri delu uporabljajo 
zaposleni.

Direktorica strateškega marketinga Anuška 
Cerovšek Beltram dodaja: »Oddelek za marketing 
je v Nomagu organiziran tako, da pokriva tako 
komunikacijo z zunanjimi javnostmi kot večino 
komunikacije z notranjo javnostjo, zato je bilo 
pomembno vzpostaviti kanal, kjer lahko hitro, 
poenoteno in celovito komuniciramo z vsemi 
sodelavci naenkrat ali posamično, odvisno od 
sporočila, ki ga želimo prenesti.« 
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Digital Agora za 
celovito ureditev 
interne komunikacije 
Po pregledu razpoložljivih orodij za interno 
komunikacijo med sodelavci na trgu in v želji, da 
izziv rešijo na celovit način, so v Nomagu izbrali 
komunikacijski kanal, ki bo zadovoljil potrebe tako 
sodelavcev v podpornih službah kot tudi tistih na 
terenu. Odločili so se za uvedbo Digital Agore – 
celovite rešitve za komunikacijo za vse zaposlene. 
»Strokovnjaki Agitavit Solutions so nas prepričali 
z vsebinskim in tehničnim poznavanjem rešitev na 
področju internega sodelovanja in komuniciranja, 
zaradi česar smo vedeli, da se lahko nanje pri 
izvedbi projekta v celoti zanesemo. Ob tem so 
zmožnosti Digital Agore zelo odgovarjale našim 
potrebam pri deljenju informacij – od mobilnega 
dostopa in varnosti, do podpore večjezičnosti in 
možnosti naknadnega (tudi lastnega) dograjevanja 
funkcionalnosti,« je poudaril dr. Puklavec.

“Strokovnjaki Agitavit 
Solutions so nas 
prepričali z vsebinskim 
in tehničnim 
poznavanjem rešitev 
na področju internega 
sodelovanja in 
komuniciranja, zaradi 
česar smo vedeli, da 
se lahko nanje pri 
izvedbi projekta v celoti 
zanesemo.
Dr. Borut Puklavec, Direktor strateške 
informacijske tehnologije, Nomago

REŠITEV
• Enostavna za uporabo, pregledna in varna 

rešitev Digital Agora za komunikacijo s 
prav vsemi zaposlenimi, dostopna tudi 
prek mobilnih naprav.

• Centralni kanal za enotno komuniciranje 
s sodelavci (ne glede na njihovo funkcijo 
ali lokacijo), ki omogoča prilagoditev 
informacij osebam ali skupinam.

• Enostavna razširljivost oziroma 
nadgradljivost rešitve z dodatnimi 
funkcionalnostmi in vsebinami.

• Večjezični komunikacijski kanal, primeren 
za poslovanje podjetja na različnih trgih.

• Enotna vstopna točka, t. i. »pladenj« 
aplikacij in orodij, ki jih pri delu uporabljajo 
zaposleni.

VREDNOST
• Z izboljšanim informiranjem vseh 

zaposlenih imajo ti pri svojem delu vse 
potrebne podatke, s čimer dosegajo večjo 
produktivnost.

• Z enotno vstopno točko je delovno okolje 
bolj urejeno, aplikacije in orodja, ki jih 
pri delu uporablja zaposleni, pa hitreje 
dostopna ter centralno administrirana 
(npr. pri spremembi lokacije aplikacije 
ipd.). 

• Podjetje prek komunikacije z vsemi 
sodelavkami in sodelavci lažje ter 
učinkoviteje usmerja delovno silo.

• Večja zavzetost in pripadnost sodelavcev 
podjetju.
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Z novo rešitvijo ima podjetje Nomago vzpostavljeno 
enoten in celovit komunikacijski kanal, dostopen 
prav vsem sodelavkam in sodelavcem. Na njem 
je veliko pozornosti namenjene posameznim 
gradnikom, s pomočjo katerih dodatno povečujejo 
obveščenost in pozornost zaposlenih: zadnje 
ključne novice podjetja za zaposlene, prilagojena 
obvestila za posamezno osebo (na primer dnevni 
urniki sodelavca) ali skupine, informacije o 
trenutnem stanju dopusta v tekočem letu (na voljo, 
porabljen, preostal). Na takšen način imajo vsi 
sodelavci in sodelavke v podjetju na voljo potrebne 
informacije, ne glede na to, kje in kdaj želijo do njih 
dostopati.

Prav tako so v Nomagu želeli pri komuniciranju 
ohraniti prilagodljivost. Digital Agora jim 
omogoča, da določeno informacijo prikažejo 
zgolj posameznim segmentom zaposlenih (npr. 
podpornim službam ali posamezni funkciji), ob 

Ključne informacije v 
vsakem trenutku

tem pa so s personalizacijo razpoložljivih podatkov 
poskrbeli, da je komunikacijski kanal podjetja 
resnično namenjen posamezniku (npr. prikaz 
razpoložljivega dopusta).

Z novo rešitvijo imajo vsi zaposleni vedno pri roki 
uporabne informacije, potrebne za učinkovito delo 
znotraj Nomaga: telefonski imenik s številkami 
vseh sodelavk in sodelavcev, bližnjice do najbolj 
pogostih delovnih povezav ter aplikacij za hitro 
dostopanje, helpdesk za pomoč pri pogostih izzivih 
in zmogljiv brskalnik po obstoječih in preteklih 
objavljenih vsebinah. Do vseh naštetih informacij 
lahko zaposleni kjerkoli in kadarkoli popolnoma 
varno dostopajo prek osebnega mobilnega 
telefona. Kot taka je  Nomagu še posebej koristila v 
času epidemije, saj so bili vsi interni deležniki kljub 
odsotnosti z delovnega mesta nenehno v stiku s 
ključnimi informacijami podjetja.
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»Vsem zaposlenim − ne glede na njihovo delovno 
mesto ali lokacijo − smo zagotovili povezanost prek 
enotne komunikacijske točke. S komunikacijsko 
rešitvijo smo uspeli povezati ljudi z različnih lokacij. 
Na takšen način smo zagotovili večjo zavzetost 
zaposlenih in izboljšali pripadnost podjetju, s čimer 
je bil naš začetni cilj dosežen,« je po zaključku 
projekta še povedali dr. Borut Puklavec, Direktor 
strateške infromacijske tehnologije v Nomagu. 
V prihodnosti bodo v podjetju še razširili nabor 
informacij, ki bodo dostopne vsem zaposlenim. 
Ti bodo prek enotnega internega kanala tako 
dostopali tudi do svojih digitalnih plačilnih list 
in delovnih urnikov, česar so še posebej veseli v 
oddelku za kadrovsko področje.

Ambiciozni načrt za 
prihodnost 

Če želite izvedeti več, nas kontaktirajte in 
z veseljem se dogovorimo za srečanje.

E-mail: info@agitavit.si Telefon: +386 1 242 56 70 www.agitavit.si

“S komunikacijsko 
rešitvijo smo uspeli 
povezati ljudi z različnih 
lokacij. Na takšen način 
smo zagotovili večjo 
zavzetost zaposlenih 
in izboljšali pripadnost 
podjetju, s čimer je 
bil naš začetni cilj 
dosežen.« 
Dr. Borut Puklavec, Direktor strateške 
informacijske tehnologije, Nomago


