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Predlagani dnevni red
1.

Kratka predstavitev prisotnih

2.

Cilji sestanka

3.

Prototip

4.

Izmenjavanje idej (brainstorming) o možnih prototipih.

5.

Oblikovanje dogovorov.

Cilji sestanka
1.

Izmenjati ideje o problemih sodelovanja organizacij v procesih turistične dejavnosti z
vidika zagotavljanja razpoložljivosti in izmenjavanja podatkov.

2.

Pokazati priložnosti e-sodelovanja z izrabljanjem sodobnih e-tehnologij.

3.

Ponuditi zamisli možnih in za organizacije ter posameznike koristnih e-rešitev in estoritev v obliki prototipov.

4.

Prispevati k ustvarjanju okolja za učinkovito in uspešno e-sodelovanje s podobnimi
skupinami v bližnjih državah.

Prototip
Prototip je najbolj uveljavljen na tehničnem področju, kjer je v prvi vrsti izdelan za testiranje izdelka in
odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti pred serijsko proizvodnjo.
Izhodišče izdelovanja prototipa je problem, ki ga imajo (ga čutijo) osebe, ki so zainteresirane, da ga
rešijo ali vsaj zmanjšajo. Za področje e-sodelovanja je prototip poskusna e-rešitev ali e-storitev, ki
ponazarja zamisel o možni rešitvi problema (proof of concept). Na podlagi prototipa je mogoče
presojati o potrebnih izpopolnitvah zamisli ali o opustitvi reševanja problema v zastavljeni smeri.
Smiselno nadaljevanje prototipa je konkretnejša (pilotna) zamisel rešitve problema, ki naj spodbudi
njeno uvedbo v neki proces. Prototip je pomembna sestavina prizadevanj za spodbujanje ustvarjalnosti
in inoviranja ter skrajševanje časa od zamisli do uresničitve. Zlasti v zvezi s problemi, ki jih ne more
rešiti nobena posamezna organizacija.
Prototip je metodološka osnova zamisli živih laboratorijev (eLiving Lab, http://eLivingLab.org).
Predlagano pospešeno razvijanje prototipov je povezano z zamislijo Inovativnost za kakovost življenja,
Slovenija - živi laboratorij, http://SloveniaLivingLab.si). Zamisel preizkušanja (prototipiranja) je zlasti
pomembna za odprto inoviranje in pospešeno razvijanje e-storitev (Open Innovation Strategy and
Policy Group – OISPG, http://sites.Google.com/site/OpenInnovationPlatform). Mogoče je pričakovati,

da bo izdelovanje prototipov vidna metodološka sestavina v naslednjem razdobju razpisovanja
projektov Evropske unije in dokumentiranja rezultatov projekta.
Razlikujemo tehnološki in organizacijski prototip. Tehnološki prototip je nova delujoča rešitev/storitev,
ki ponazarja na e-tehnologiji zasnovano tehnološko možnost. Organizacijski prototip je ponazoritev
zamisli uporabe nove ali že poznane e-tehnologije v novem organizacijskem okolju. Na primer, v
medorganizacijskih povezavah. Organizacijski prototipi so zelo koristni, najbrž nujni, za pospešitev
čezmejnega e-sodelovanja in ustvarjanja čezmejnih (makro) e-regij.
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