Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство (Модул: Финансије и рачуноводство),
Пословна информатика и е-бизнис, Менаџмент бизниса и логистике
Назив предмета: Електронско пословање
Наставник: мр Драган Ј. Стојановић, предавач
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са улогом информационих система у предузећу, која добија све
више на значају у савременим условима пословања, са основним концептима, технологијама и
инфраструктуром електронског пословања и информационих система за електронско
пословање, различитим моделима и областима примене (е-трговина, е-маркетинг, е-банкарство, итд.),
софтверским аспектима електронског пословања (интернет апликације и веб презентације), као и са
основним проблемима у примени и управљању електронским пословањем (сигурност и заштита
података).
Исход предмета
Знање и разумевање основних концепата и модела електронског пословања, најзначајних система и
области примене, технологија за развој решења и система заштите у е-пословању.
Практична знања и вештине о методама, техникама и софтверским алатима за коришћење
различитих примера система и апликација за електронско пословање.
Садржај предмета
Теоријска настава
Нова улога информационих система у предузећу. Организационе промене у дигиталном предузећу.
Основни концепти електронског пословања. Информационо – технолошка инфраструктура
електронског пословања. Основни модели електронског пословања (B2B, B2C, C2C, B2G, итд.).
Интернет технологије за подршку електронском пословању. Е-трговина – модели и решења. Емаркетинг – облици и карактеристике. Е-управа (е-влада) – е-пословање државних и јавних
институција са грађанима и привредом. Е-банкарство (системи плаћања, платне картице, е-новац). Еберзе. Сигурност у е-пословању (ризици, шифрирање, електронски и дигитални потпис). Електронски
платни промет. Е-осигурање. Е-пословање у области туризма и хотелијерства. M-пословање.
Практична настава:
Анализа савремених модела електронског пословања. Анализа и практичан рад на системима
за електронско пословање у различитим областима (трговина, маркетинг, државна управа,
банкарство, берзе, осигурање, туризам, хотелијерство, итд). Електронско пословање у пракси (примери
предузећа развијених земаља).
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Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, анализе случаја, дискусија, практичне самосталне вежбе и задаци на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Предиспитне обавезе
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5

Завршни испит
писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум 1

30

..........

колоквијум 2

/

семинар-и

15

поена
/
45

