Gospodarska zbornica Slovenije je vsem tistim slovenskim podjetjem, ki po
kriterijih mednarodne bonitetne hiše Coface zadostijo kriterijem odličnega
mikro, malega ali srednjega podjetja, ponudila spletni certifikat odličnosti
Excellent SME.
V zaostrenih pogojih poslovanja ob finančni krizi je postala potreba po tovrstnem
označevanju varnih in kredibilnih partnerjev še bolj pomembna. Plačilna disciplina in
obenem korektnost v poslovanju sta podatka, ki sta za kupce ali poslovne partnerje
odločilna. Uravnavanje trga na ta način pomeni večje število uspešno zaključenih
transakcij, povečanje plačilne discipline, pospešuje rast zdravih podjetij, zmanjšuje
informacijsko zmedo in povečuje transparentnost trga. Informacija, ki jo s certifikatom
daje GZS, je poleg poslovnih partnerjev zelo pomembna tudi za potrošnika saj potrošnik
med velikim številom ponudnikov iste ali podobne storitve v trenutnih razmerah in na
osnovi podatkov, ki so mu na voljo, težko izbere zanesljivega ponudnika. V nasprotju z
nekaterimi poskusi objavljanja črnih list podjetij, ki svojih obljub ne izpolnjujejo in drugih
projektov, kjer so se ali se še objavljajo slabi plačniki ali podjetja s slabimi poslovnimi
praksami, je projekt Excellent SME naravnan pozitivno, saj povečuje kredibilnost tistim,
ki kljub zaostrenim gospodarskim razmeram še vedno poslujejo korektno in pozitivno.
Certifikat Excellent SME je spletni certifikat in je na voljo samo vabljenim podjetjem.
Izbor teh podjetij poteka s pomočjo podatkov, ki jih Gospodarski zbornici Slovenije
posreduje bonitetna hiša Coface Slovenija, ki tudi izvaja stalni nadzor. Podjetje lahko
certifikat izgubi kadarkoli, če se podatki o poslovanju podjetja spremenijo na način, da
podjetje zahtevanih kriterijev ne dosega več. Uporabnik ali obiskovalec spletne strani
vedno ve, da je podjetje v danem trenutku zadostilo visokim kriterijem, ki so potrebni za
Excellent SME. Kupci tako lahko že na spletnih straneh zaznajo podjetja kot zaupanja
vredne poslovne partnerje in pravi naslov za nakup. Certifikat namreč na enostaven in
viden način prinaša kakovostno informacijo, ki dodatno olajša poslovanje.
V zelo kratkem času je povabilo v klub izbranih sprejelo že preko 200 podjetij. Projekt je
mednaroden, ker je njegov namen tudi olajšanje poslovanja s tujino, zato je besedilo na
pečatu zapisano tudi v uradnem jeziku Evropske skupnosti.Od vseh drugih se spletni
certifikat Excellent SME razlikuje po tem, da nad vsakim od njih prav vsak dan bdi
bonitetna hiša Coface. Obenem na spletni strani podjetja ni običajna sličica, saj je ta
zaščitena in izdana z mednarodno priznano tehnologijo SafeSignedreg. Ta tehnologija
omogoča izdajanje pred kopiranjem zaščitenih certifikatov, nadzor nad izdanimi
certifikati, obenem pa vsak izdani spletni certifikat ščiti spletno stran pred phishingom
(kopiranjem) ter krajo identitete podjetja.
Podjetje dobi tudi dober pregled nad delovanjem svojih spletnih strani. SafeSignedreg
tehnologija je plod domačega znanja in razvoja, priznana in sprejeta tudi s strani
pristojnih evropskih institucij, ki skrbijo za varnost in zasebnost uporabnikov na
internetu. Spletni pečat obiskovalca spletne strani vabi tudi k podpisu. Obiskovalec si bo
s tem podpisom omogočil, da sistem sam preveri verodostojnost pečata na katerikoli
spletni strani, ki nosi s SafeSigned tehnologijo izdan certifikat. Vsak pečat od vnosa
podpisa dalje prikazuje ta podpis. S tem certifikati Excellent SME varujejo pred zlorabo
tudi obiskovalce spletnih strani. SafeSignedreg tehnologija je delo slovenskega podjetja
CONNET.
Tehnologijo GZS že več let uporablja, uporabljajo jo tudi nekatere institucije EU,
nekatere angleške banke, kot tudi nemški nacionalni Institut za internetno varnost in še
mnogi drugi. Na nivoju EU je CONNET s tehnološko rešitvijo pomemben deležnik pri
projektu s področja EU znakov zaupanja (EU Trustmarks) in pričakovati je, da bo
tehnologija v nekaj letih postala standard na tem področju zaščite. SafeSignedreg
tehnologija s katero so zaščiteni Excellent SME certifikati sama po sebi daje potrebno
kontrolo nad izdanimi certifikati kot tudi popoln nadzor nad morebitnimi poskusi zlorabe
znakov zaupanja.

