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Izhodišče projekta – projekt portal Moja energija

• Leta 2011 podjetje KiviCOM d.o.o. razvije t.i. samopostrežni portal podjetja Elektro energija d.o.o. 

„Moja energija“, namenjen njihovim odjemalcem.

• Osnovna funkcionalnost je odjemalcem zagotoviti informacije in storitve, ki jih najpogosteje iščejo:

• Računi in plačila,

• Poraba,

• Oddaja stanja števca s simulacijo,

• Dodatne storitve in sprememba oskrbe,

• Spremembe na merilnem mestu.



Izhodišče projekta – projekt portal Moja energija

• Od leta 2011 do danes je bil portal deležen mnogih 

posodobitev:

• Usmerjenih v prodajo energentov in storitev (npr. 

elektrika, plin),

• Dinamične tarife oz. storitev „Vklopi prihranek“,

• Grafične posodobitve.

• Zaznali smo določeno stopnjo prezasičenosti s surovimi 

podatki (npr. poraba energije).

• IDEJA: razvoj interaktivnih svetovalnih storitev, ki so 

sposobne surove podatke predstaviti laičnemu uporabniku 

na prijazen in razumljiv način.

• REŠITEV: aplikacija e-svetovaclev.



Aplikacija e-svetovalec

• V podjetju smo v okviru internega raziskovalnega projekta razvili prototip aplikacije e-svetovalec.

• Glavna naloga aplikacije je laičnemu odjemalcu na uporaben način prikazati in razložiti njegove podatke:

• Klasifikacija - kakšen odjemalec je (podpovprečni, povprečni, nadpovprečni),

• Svetovanje na osnovi klasifikacije - kako lahko še znižam porabo el. energije (npr. storitve...).

• V procesu odločanja se upoštevajo sledeči podatki, ki so vezani na konkretnega odjemalca:

• Tip števca (enotarifni/dvotarifni),

• Naročene storitve (npr. storitev „Vklopi prihranek“),

• Poraba električne energije na mesečnem nivoju,

• Oskrba električne energije (t.i. naročniški paket),

• Število družinskih članov,

• Način uporabe električne energije (osnovne potrebe, ogrevanje sanitarne vode, ogrevanje stanovanja).



Arhitektura razvite aplikacije
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• Aplikacija je razvita kot modul v okviru enotne 

platforme DotNetNuke portala podjetja Elektro 

energija d.o.o.

• Razvita je s pomočjo Microsoft-ovih 

tehnologij (C#.NET, podatkovna baza MS 

SQL)

• Za potrebe podpore baze znanja je uporabljena 

knjižnica Jena.NET (semantične tehnologije)

• Dodatno je uporabljeno orodje Protege za 

vzdrževanje baze znanja



Del baza znanja aplikacije
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Analiza delovanja razvite aplikacije

• Razviti prototip aplikacije je bil dan v prvo testiranje 

naključno izbranim uporabnikom podjetja Elektro energija d.o.o.

• Na osnovi njihovih povratnih informacij in spoznanj tekom razvoja, ter internega 

testiranja je kot izhodišče za nadaljnji razvoj nastala SWOT analiza:

PREDNOSTI SLABOSTI

• Poleg porabe el. energije se pri klasifikaciji 
odjemalcev upoštevajo tudi drugi parametri. 

• Enostavna nadgradljivost baze znanja.

• Uporabnik dobi jasno informacijo, kakšen 
odjemalec električne energije je.

• Pri klasifikaciji se ne upošteva odjemalčeva 
oskrba električne energije (t.i. paket).

• Ni možnosti zastavljanja vprašanj 
sistemu s strani uporabnika.

PRILOŽNOSTI PASTI

• Možnost uporabe baze znanja tudi za 
interne potrebe podjetja (npr. CRM).

• Uporaba aplikacije za potrebe osveščanja 
odjemalcev (uporabnik vse parametre vnese preko 
uporabniškega vmesnika).

• Zaradi pomanjkanja informacij lahko pride do 
napačnega rezultata klasifikacije.

• Uporabniško prijazen uporabniški vmesnik.
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Nadaljnji razvoj aplikacije

Razviti prototip se bo v prihodnje razvijal v več

smereh:

•razvoj interaktivnega dela (npr. zastavljanje vprašanj sistemu 

s strani uporabnika – t.i. Q-A sistem),

•razvoj baze znanja s širšim naborom parametrov (npr. 

primerjavo „podobnih si“ odjemalcev med seboj),

•prijaznejši in uporabnejši uporabniški vmesnik.



Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?
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Kivi Com danes

Znanja:

•Projektno vodenje

•Spletne tehnologije (predvsem MS .NET, html 5)

•Podatkovne baze (MS SQL, MySQL)

•Oblikovanje (CGP, razvoj blagovnih znamk, GUI 

aplikacij, mobile)

•Načrtovanje spletne prisotnosti, načrtovanje izvedbe 

aplikacij

•Oglaševanje in SEO

•Optimizacija poslovnih procesov

• Sedež v Slovenj Gradcu, p.e. V Ljubljani

• Ekipa

• 11 redno zaposlenih

• 5 stalnih zunanjih sodelavcev

• Prodaja večinoma v Sloveniji, cca 15% izvoza
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