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1

UVOD

Na strateški ravni se nobena tehnologija ne spreminja tako hitro kot informacijska in
komunikacijska, kar je razlog večine sprememb v globalnem poslovnem okolju. Podjetja si z
obvladovanjem informacijskih in komunikacijskih sistemov zagotavljajo ključne konkurenčne
prednosti. Informacijska tehnologija tako predstavlja ključen element poslovanja. Obsega sklop
računalniških in komunikacijskih orodij.
Uspešnost poslovanja iz vidika informacijske tehnologije predstavlja pravilna in učinkovita uporaba
tehnologije, zato je strateško načrtovanje informacijske tehnologije in informatizacija poslovanja
bistvenega pomena. Tudi manjša podjetja potrebujejo strateški načrt uporabe informacijskih
tehnologij in informatizacije, četudi lahko tega predstavlja enostaven večletni načrt nabave strojne
opreme na kateri bodo tekle programske rešitve potrebne za poslovanje.
Namen seminarske naloge je pregled ključnih dejavnikov, možnosti infromatizacije in prenove
poslovanja vzorčnega podjetja, manjšega storitvenega podjetje, ki razvija poslovne programske
rešitve.
Cilj je izdelava strateškega načrta informatizacije. Dokument vključuje predloge sprememb
delovnih procesov in informacijskih rešitev, ki bodo podjetju omogočili dosego poslovnih ciljev v
skladu z opredeljeno vizijo. Predlog obsegajo možne spremembe organizacije, poslovne logike,
informacijskega sistema, podatkovnih baz, strojne opreme in informacijskega toka.
Prvo poglavje je povzetek strateškega načrta in je namenjen managementu. Izpostavljena so
ključna področja načrta in vključuje potrebe, prioritete in rešitve. Opredeluje kako bomo s pomočjo
informacijske tehnologije in informatizacije dosegli želene cilje.
V drugem poglavju naloge je opisan organizacijski profil podjetja, kar postavlja načrt v kontekst.
Vključuje splošen opis podjetja, poslanstvo, organizacijsko strukturo, produkte in vrste storitev, ki
jih zagotavlja.
Tretje poglavje opisuje tehnološko vizijo in cilje podjetja. Opisuje kako bo podjetje uporabilo
informacijsko tehnologijo za doseganje poslovnih ciljev in izpostavlja s tem povezane izzive.
Četrto poglavje povzame trenutno stanje in možnosti prenove glede na trenutno tehnologijo,
organizacijo in kadrovske vire. Opredeljeni so poslovni procesi, predlogi prenove, migracija in
ključne dejavniki uspeha. Slednji povezujejo vizijo in poslovne cilje z informacijsko tehnologijo, ki
jih bo omogočala.
Peto poglavje opredeluje rešitve, ki so izbrane glede na zahtevano tehnološko platformo, poslovne
potrebe in stroške. Vključuje predvideno časovnico z zastavljenimi roki, mejniki in fazami, ter
ekonomski vidik, ki v osnovi opredeljuje ali je podjetje sposobno financirati izvajanje strateškega
načrta. Podana so organizacijska, kadrovska in tehnološka izhodišča prenove.
Sklep povzame vsebino in ugotovitve strateškega načrta kot osnove za prikaz načrtovanih faz
prenove poslovanja in informacijskega sistema.
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2

POVZETEK

Povzetek predstavlja ugotovitve in priporočila, ki so rezultat priprave strateškega načrta prenove in
informatizacije poslovanja (angl. Strategic Information Systems Planning – SISP). Vsebina načrta
podaja ozadje ugotovitev in podroben načrt implementacije.
2.1

SISP pristop

Glede na poslovno področje, velikost in organizacijo podjetja je za izdelavo izbran poslovno-voden
pristop (angl. business-led approach). Prostop je osnovan na predpostavki, da mora načrtovanje
informatike izhajati iz trenutni poslovni ciljev (Earl, 1993, str. 7). Posledično je SISP voden preko
poslovanja podjetja. Glede na poslovne cilje in strategije se opredelijo ključna področja
informacijske podpore. Načrti in projekti se pripravljajo za obdobje enega leta.
2.2

Ocena trenutne tehnologije, potrebe za prenovo in informatizacijo

Četrto poglavje podaja oceno informacijskih potreb, tehnološko okolje, identificira ključne procese
in možnosti za prenovo. Ugotovljeno je, da podjetje uporablja sodobno računalniško, omrežno
opremo in programske rešitve. Glede na analizo ključnih poslovnih procesov je bilo ugotovljeno, da
proces izdelave programskih rešitev produktov in projektov ni primerno informatiziran in zahteva
prenovo.
2.3

Rezultati

Glede na ugotovitve potreb za prenovo in informatizacijo je pripravljena rešitev, ki predlaga:
•

izdelavo enovite podatkovne baze, za vodenje evidenc in šifrantov za celotno podjetje na
enem mestu in izdelava enotnega podatkovnega modela,
• prenovo izvajanja procesa izdelave programskih rešitev,
• informatizacijo procesa z lastnim razvojem programske rešitve kadrovskega informacijskega
sistema in sistema za vodenje delovnih procesov.
Analiza izbirnih kriterijev je podala, da je najbolj smiseln lasten razvoj programske rešitve, saj
zagotavlja manjše tveganje, nižje stroške, akumulacijo znanja, možnost trženja razvite rešitve,
hitrejšo integracijo in večjo prilagodljivost. Na podlagi pripravljenega načrta izvedbe projekta je
podana oceno časa in obsega dela, na podlagi katere so opredeljeni stroški celotnega projekta.
Ocenjena naložba bi trajala 8 mesecev, njena vredost pa je 120.000 EUR.
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ORGANIZACIJSKI PROFIL

Vzorčno podjetje je slovensko storitveno podjetje s področja informacijske tehnologije,
ustanovljeno leta 2000. V desetih letih poslovanja dosega podjetje kontinuirano rast in razvoj.
Podjetje razvija in trži lastne programske izdelke, kjer je pozornost usmerjena predvsem na
poslovne rešitve, ki jih odlikuje najsodobnejša tehnologija. Poslovanje sledi svetovnim smernicam
na področju informacijske tehnologije ter se prilagaja novostim in zahtevam domačega in tujega
trga. Konkurenčnost svojih produktov in storitev zagotavlja z nenehnim strokovnim usposabljanjem
in izpopolnjevanjem profesionalnega kadra, ki trenutno obsega 21 strokovnjakov iz različnih
področij. Ambicije vzorčnega podjetja so usmerjene k vse večji širitvi na tuje trge, predvsem v
države Evropske unije.
Poslovni model podjetja obsega razvoj rešitev, ki bodo podprla vse poslovne procese v podjetju ne
glede na lokacijo (podjetja, zaposlenih), obseg poslovanja (zmožnost rešitve, da sledi rasti
poslovanja), branžo (specifične rešitve v okviru standardne različice), vrsto prodajnih kanalov
(trgovina, splet, kataloška ali mobilna prodaja, z območjem delovanja doma in v tujini). Vse to ob
upoštevanju in zagotavljanju optimalnega razmerja cene rešitve in pridobljene vrednosti.
3.1

Dejavnosti

Poslovanje podjetja obsega več dejavnosti, ki so prikazane na naslednji sliki.

Slika 1: Področja poslovanja
Vir: Predstavitev ponudbe vzorčnega podjetja

3.2

Organizacijska shema

Podjetje je notranje organizirano na način, ki ga prikazuje slika 3.
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Slika 2: Organigram podjetja
Vir: Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji vzorčnega podjetja.
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IT POSLANSTVO, VIZIJA, CILJI IN IZZIVI

Tehnologija je temelj za doseganje različnih poslovnih ciljev, posebej ciljev učinkovitosti in
uspešnosti, kjer je nujen natančen in hiter pretok informacij, podatkov za poslovne odločitve. Da
informacijska tehnologija zadovoljuje poslovne potrebe je potrebno zagotavljati neposredno
povezavo med informacijsko tehnologijo in poslovanjem, skozi neprestano vrednotenje in
prilagajanje.
Trikotnih strategije informacijskega sistema (Pearlson, Saunders, 2010, str. 23) prikazuje
pomembnost informacijskega sistema v podjetju. Opredeluje usklajenost poslovne, organizacijske
in strategije informacijskega sistema.
Poslovna strategija

Organizacijska strategija

Informacijska strategija

Slika 3: TrikotniK strategije informacijskega sistema
Vir: Pearlson, K. E., & Saunders, C. S. Managing and using information systems: A strategic approach. Wiley; 4 Edition, str. 20

Posamezni elementi opredeljujejo:
•

•

•

Poslovno strategijo, ki se definira s poslanstvom in predstavlja koordiniran nabor akcij,
katerih namen in cilj je opredeliti in omejiti kaj želimo s poslovanje doseči (Pearlson,
Saunders, 2010, str. 23)
Organizacijska strategija vključuje zaposelene, delovne procese, strukturo, obliko in način
zaposlovanja, ki omogoča doseganje zastabljenih poslovnih ciljev (Pearlson, Saunders,
2010, str. 380)
Informacijska strategija je načrt, ki ga podjetje uporablja pri zagutavljanju informacijskih
storitev (Pearlson, Saunders, 2010, str. 380)

Groznik in Kovačič (2001) ugotavljata, da je Za doseganje dolgoročnih uspehov organizacije
ključnega pomena razumevanje poslovnih ciljev podjetja, zato je vzpostavljanje strateške
usklajenosti informatike in poslovanjem celotnega podjetja nujno. Naslednja slika prikazuje model
skladnosti (Groznik, Kovačič, 2001).
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Kadri

Poslovna strategija

Strategija informatike

Organizacijska struktura
in procesi

Obstoječe rešitve na
področju informatike

Slika 4: Model skladnosti strateškega načrta informatike, načrta podjetja in njegovim izvajanjem
Vir: Groznik, A., & Kovačič, A. Skladnost poslovnega strateškega načrta s strateškim načrtom informatike, str. 5

Primerjava med poslovno in strategijo informatike je predstavljena v nadaljevanju.
4.1

Poslanstvo

Poslovna: Poslovnim partnerjem nuditi odlične produkte in storitve z razvojem inovacij in rešitev,
ki zagotavljajo učinkovito in uspešno poslovanje. Omogočiti zaposlenim kreativno delo ter
možnosti napredovanja v znanju in odgovornosti. Podjetju, družbenikom in investitorjem pa
zagotoviti razvoj in rast podjetja.
IT: Preseči pričakovanja strank z zagotavljanjem inovativnih, pravočasnih, zanesljivih in varnih
programskih rešitev. Nuditi dodano vrednost preko razumevanja, znanja, komunikacije,
prilagodljivosti in osredotočanja na stranko ter tako utrjevati pozicijo zanesljivega poslovnega IT
partnerja.
4.2

Vizija

Poslovna: Postati avtoriteta na področju kompleksnih rešitev elektronskega trgovanja in poslovanja
v Sloveniji.
IT: Postati strateški in sposoben poslovni partner, ki sooblikuje poslovne strategije podjetij na
področju elektronskega trgovanja in poslovanja skozi poglobljeno razumevanje poslovnih clijev in
strategij naročnikov. S partnerskim odnosom prispevamo k strategijam in ciljem naročnikov, da z
uporabo informacijske tehnologije dosegajo jasne poslovne rezultate.
4.3

Cilji

Naslednji strateški poslovni cilji in IT zahteve opisujejo aktivnosti na področju IT skozi leto. Cilje
se skozi leta redko spreminjajo in predstavljajo temeljna sodila glede primernih projektov in
aktivnosti.
Poslovni strateški cilji:
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a.) Razvoj in trženje produktov elektronskega trgovanja in poslovanja
b.) Razvoj in trženje rešitev na ključ / projekti
c.) Razvoj in trženje digitalnega marketinga
d.) Razvoj in trženje novih medijev
Strateške IT zahteve:
a.) Storitve, rešitve in produkte – razvijati storitve na podlagi potreb naročnikov, efektivno in
pravočasno glede na potrebe, ves čas pa vzdrževati efektivno komunikacijo z naročnikom
b.) Prilagodljivost – nenehno vrednotenje in postavljanje prioritet glede na lastne in zahteve trga
c.) Vzdrževanje ugodnega razmerja – strošek in dodana vrednost za naročnika
d.) Natančnost – natančno napovedovanje stroškov, časa in obsega pri izvedbi projektov
e.) Odličnost zaposlenih – nagrajevanje posebnih dosežkov, razvoj zaposlenih preko znanja,
prilagodljivosti spremembam v poslovnem okolju, načinom komuniciranja za doseganje
večje produktivnosti in razvojem kompetenc na novih poslovnih področjih
f.) Inovativnost in podjetništvo – sprejemanje obvadljivega tveganja za strateške povezave,
projekte in uporabo informacijske tehnologije za reševanje poslovnih problemov
4.4

Izzivi

Poslovni strateški cilji, ki so našteti zgoraj, povedo kaj v osnovi podjetje počne in se ne spreminjajo
iz leta v leto, se pa spreminjajo načini za doseganje teh ciljev glede na spremembe v ekonomskem
ali finančnem okolju ter zakonodaji. Izzivi opredeljujejo kratkoročne cilje oziroma prednostna
področja.
Kratkoročno bo podjetje usmerilo svoje vire predvsem v razvoj novih produktov in trženje.
Povdarek bo predvsem na spremljanju trenutnih trendov na področju informatike in iskati tržne niše
za razvoj produktov, predvsem na področju spletno orientiranih poslovnih aplikacij za doseganje
večje učinkovitosti in transparentnosti poslovanja. Posledično bo podjetje vložilo napore v
učinkovito interno komunikacijo in komunikacijo z obstoječimi ter potencialnimi naročniki za
pridobivanje informacij glede zahtev in potreb, katere bodo podpirali novi produkti. Naloga trženja
je vzpostaviti prodajno mrežjo in produkte predstavljati na vidnejših dogodkih ter pripraviti
komercialni material in vzpostaviti ustrezno komunikacijo z javnostmi glede novih produktov.
Splošne aktivnosti za doseganje teh smernic so:
•

•
•
•

Končati serijo zbiranja informacij ter pogovorov s potencialnimi naročniki glede potreb na
področju učinkovitosti poslovanja. Priprava povezanih dokumentov specifikacij zahtev za
programsko opremo, ostalih dokumentov analize in načrtovanja.
Izvesti oblikovanje in modeliranje produktov ter vzpostaviti model in ogrodje modularne
informacijske platforme za implementacijo produktov.
Naprej zagotavljati razvoj in vzdrževanje obstoječih produktov, ter skrbeti za razvoj
projektov obstoječih naročnikov.
Vložiti več naporov v zagotavljanje aplikativne varnosti zaradi narave spletno orientiranih
aplikacij, ki so podvržene različnim napadom in grožnjam v javnem omrežju. Vzpostaviti
model za oceno tveganja aplikacij pri obstoječih in novih naročnikih.
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•

4.5

Nadaljevati širitev storitev in promoviranja za obstoječa poslovnih področjih, produktih,
rešitvah in projektih.

Proces načrtovanja

Opisano poslanstvo, vizija in cilji so osnova za oblikovanje strateškega načrta podjetja, posameznih
poslovnih področij, četrtletnih ciljev in ustreznega spremljanja uspešnosti poslovanja.
Slika 5 prikazuje razmerje med različnimi entitetami znotraj podjetja in kako vplivajo na razvoj
strateškega načrta informatike. Načrt vključuje cilje poslovnih področij za sestavo celovitega
pregleda informacijskih potreb.
Glede na strateški načrt informatike se izberejo četrtletni, polletni in letni projekti v skladu z
zastavljenimi cilji. Vsakemu projektu je dodeljena skupina za nadzor in vodenje projekta. Projekti
se zbirajo na podlagi prioritetnih zahtev, poslovnih koristi, zmanjšanja tveganja, stroškovne analize,
tehnične izvedljivosti in tržnega potenciala.
Poslovanje celotnega podjetja

Oddelki in projekti

Informatika / informacijska tehnologija

Poslanstvo, vizija in
cilji

IT: Poslanstvo, vizija in
cilji

Strateški načrt
2009 - 2012
IT: Strateški načrt
2009 - 2012
Letni poslovni načrt

Poslovni cilji

Oddelčni in projektni
poslovni cilji

Slika 5: Proces načrtovanja
Vir: Dokumentacija vzorčnega podjetja
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OCENA STANJA IN MOŽNOSTI PRENOVE IS

Skozi analizo trenutnega tehnološkega okolja so v nadaljevanju opredeljena ključna področja
prenove in informatizacije. To omogoča lažjo uskladitev s strateškim načrtom in določanje prioritet
prenove.
Ključni dejavniki uspeha in analiza informacijskih potreb

5.1

Ključni dejavniki uspešne implementacije strateškega načrta so identifikacija ključnih, strateških
aplikacij ter uskladitev poslovnih in informacijskih potreb (Lederer, Sethi, 1996, str. 48). Raziskave
na tem področju opredelujejo kot ključni dejavnik uspeha aktivno podporo vrhnjega in srednjega
managementa, kar je pokazalo več raziskav (Hovelja, Rožanec, Rupnik, 2010. str. 27).
V okvirju analize informacijskih potreb se je izvedlo zbiranje gradiva in informacij glede trenutnih
aplikacij in novih informacijskih potreb. Izvedel se je razgovor z managementom in ključnimi
zaposelnimi posameznih oddelkov. Skozi pregled dokumentacije so bile opredeljene zahteve
informatizacije določenih procesov oziroma izboljšajne infomatizacije ter potrebe avtomatizacije.
Glede na analizo je v nadaljevanju predstavljen povzetek stanja, za podrobnejšo obravnavo in
oblikovanje podrobnejših razvojnih izhodišč, usmeritev in elementov informatizacije poslovanja
podjetja.
Ugotovitve analize podajajo sliko, da je podjetje skozi razvoj doseglo stopnjo, kjer običajen
podjetniški način dela s plosko organizacijsko strukturo ni več ustrezen. Poslovanje prepleta več
dejavnosti, ki niso jasno opredeljene, definirajo pa jih ad-hoc procesi, ki niso optimizirani.
Poslovanje in procesi se sicer izvajajo v skladu s poslovno strategijo, vendar je transaprentnost
izvajanja slaba, sledljivost napredka v procesu ali projektu ne obstaja ali je slaba, posledično ni
mogoče meriti učinkovitosti poslovanja. Pri delu nastajajo ponavljajoče se težave in zastoji. Glede
na nove tržne razmere in vedno večjo konkurenco management skupaj s ključnimi zaposlenimi
ugotavlja, da je potrebno nekatere procese preveriti, po potrebi prenoviti, poenostaviti in jih
ustrezno informacijsko podpreti, kar bo povečalo učinkovitost in znižalo stroške.
Opredeljene so naslednje procesne in informacijske potrebe:
•
•
•
•
•

5.2

integracija, poenostavitev in optimizacija poslovnega procesa izdelave programskih rešitev,
zagotavljanje celovitega pregleda nad vsemi resursi v podjetju,
informacijska podpora obvladovanja in spremljanja izvajanja projektov,
zagotavljanje ogrodja za realno kalkuliranje razvoja novih storitev ter produktov, priprave
ponudb za projekte in zaračunavanje storitev (angl. billing),
agregacija in priprava ažurnih podatkov za poslovno odločanje

Trenutno tehnološko okolje in ustreznost izvajanja procesov
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Analiza tehnološkega okolja je pokazala, da je poslovanje v celoti računalniško podprto s sodobno
in aktualno strojno in sistemsko programsko opremo. Omrežje podjetja je varovano in redno
vzdrževano.

V podjetju se uporablja več aplikativnih programskih rešitev različnih proizvajalec. Nekateri ključni
procesi so podprti z enostavnimi preglednicami (Microsoft Excel) različnih oblik in vsebine. Načini,
oblike vnosa podatkov so različni, integriteta podatkov je slaba, ne obstaja enovita podatkovna
baza, referenčna integriteta podatkov je slaba. Rešitve niso celovite in dosledne pri informacijski
podpori poslovnih procesov. Posledične težave so nepreglenost poslovanja, nezanesljivost
rezultatov obdelav, ki med ostalim rezultira dodatna preverjanja in nepotrebne aktivnosti
vzporednega evidentiranja in primerjanja podatkov, značilno je prekomerno obremenjevanje
zaposlenih in odvečna komunikacija, ki moti delovni proces.
Glede na opredelitev ključnih procesov oziroma potreb informatizacije je management izpostavil
proces izdelave programske opreme. Ta proces zahteva optimizacijo in ustrezno infromacijsko
podporo upravljanja virov in zagotavljanje podatkov za poslovno odločanje, ki nastajajo v izvajanju
procesa.
Ker je informacijska podpora zgoraj opisanega procesa minimalna bo ustrezen nivo informatizacije
zagotovljen z nadomestitvijo obstoječe oblike informacijske rešitve in ne z nadgradnjo obstoječe
rešitve. Možnost nadgradnje se tako za opisan ključen proces izključi iz poglavja za opredelitev
rešitve.
5.3

Poslovno modeliranje ključnih procesov

Za analizo možnosti informatizacije poslovanja se je za ključne procese izvedlo modeliranje.
Analiza je zajemala posnetek trenutnega stanja izvajanja, analize in modeliranja procesa izdelave
programske opreme, ki ga je management opredelil kot ključen proces in je predstavljen v tem
dokumentu. Process se izvaja v različnih oddelkih. Za poslovno modeliranje je bilo uporabljeno
orodje iGrafx, proizvajalca Corel.
Analiza je bila opravjena na osnovi predložene dokumentacije, zapisanih ali uveljavljenih
poslovnih pravil glede izvajanja posameznih aktivnosti, ki so bila zajeta skozi razgovore z
odgovornimi zaposlenimi, ki neposredno izvajajo posamezne aktivnosti. Opredeljene so bile
sestavine procesa (vhodi, lastnik, potrjevalci/prevzemniki, omejitve, aktivnosti, dodana vrednost,
strošek, čas, ključni dejavniki uspeha in izhodi) in posamezni delovni procesi (Kovačič, Vukšič,
2005, str. 181).
Pripravil se je posnetek stanja (angl. AS-IS), ki opredeljuje aktivnosti, ki se izvajajo v posameznih
organizacijskih enotah oziroma oddelkih in njihovo povezavo z ostalimi aktivnostmi.
Na podlagi modela je bila izvedena poenostavitev in optimizacija procesa. Za optimizacijo se
posložujemo simulacije izvajanja procesa za odkrivanje ozkih grl in področij možnih izboljšav za
nižanje stroškov in krajšega časa izvajanja.
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Priloga 1 prikazuje grafični model procesa obračuna in izplačila plač oblike “kot-je” (angl. AS-IS), v
prilogi 2 pa je isti process oblike “kot-bo” (angl. TO-BE).

Slika 6: Temeljni, podporni in managerski poslovni procesi
Vir: Poslovni procesi vzorčnega podjetja

5.3.1 Poslovni model
Poslovni model opisuje način kako podjetje ustvarja dodano vrednost za kupca, kako ga pripravi, da
dodano vrednost plača in kako pretvarja plačilo v dobiček. Za ustvarjanje dodane vrednosti
potrebuje vsako podjetje ustrezen poslovni model, tako obstajajo različne oblike poslovnih
modelov. Poslovni modeli skozi obliko opisujejo in klasificirajo podjetja in poslovanje, predvsem
kadar govorimo o podjetniškem vidiku. Posamezno podjetje lahko uporablja več različnih poslovnih
modelov, ki jih management prilagaja in spreminja v odvisnosti trženja novih produktov in storitev.
Kompleksnost produktov, trgov in okolja v katerem podjetja poslujejo povzročajo razkorake v
razumevanju poslovanja med informatiki in tržniki. Poslovni model uskladi razumevanje obeh
domen. V primeru obravnavanega primera poslovni model povezuje domeno tehnologije in
ekonomije (Chesbrough, Rosenbloom, 2002, str. 32).
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Poslovni model:

Tehnološki vhodi:
npr. izvedljivosti,
performance

tržni segment,
dodana vrednost,
položaj v verigi
vrednosti, stroški in
dobiček,
konkurenčna
strategija, pozicija
glede na
tekmovalne sile

Ekonomski izhodi:
npr. dodana vrednost,
cena, dobiček

Slika 7: Poslovni model posreduje med tehnično in ekonomsko domeno
Vir: Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s
Technology Spinoff Companies, str. 32

Chesbrough in Rosenbloom opredelujeta 6 komponent poslovnega modela:
1. Dodana vrednost - opredelitev potreb kupcev, produktov ali rešitev, ki zadovoljuje te
potrebe in dodano vrednost produkta, kot jo dojema kupec
2. Tržni segment - opredeljuje ciljne tržne skupine
3. Položaj v verigi vrednosti - opredeluje položaj podjetja v vrednostni verigi in kako bo
podjetje zajeto del dodane vrednosti, ki nastaja v verigi
4. Ustvarjanja prihodkov in zaslužka - kako se ustvarjajo prihodki (prodaja, naročnine, itd.),
struktura stroškov in zahtevana marža oziroma zaslužek
5. Pozicija glede na tekmovalne sile - pozicija podjetja glede na konkurente, substitute, kupce,
dobavitelje, rivalstvo (Porter, 1998)
6. Konkurenčna strategija - kako bo podjetje poskušalo razviti trajno konkurenčnost, npr.
nižanje stroškov, diferenciacija, strategija tržnih niš, itd.
Konkurenčni
pritiski

Pravno
okolje

Povpraševanje
kupcev

Poslovna strategija

Poslovni model

Socialno
okolje

Organizacija

Strategija IT

Tehnološke
spremembe

Slika 8: Umestitev poslovnega modela
Vir: Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L. Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept. Communications of the
Association for Information Systems, str.15

Poslovanje podjetja obsega več poslovnih modelov. Za opredeljen ključni proces izdelave
programske opreme je značilen poslovni model fiksne cene ali projektno osnovan cenovni
model, ki opredeluje poslovni okvir v katerem se izvaja process. Opredeljen poslovni model obsega
konverzijo tehnologije v dodano ekonomsko vrednost.
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Model opredeljuje določanje fiksne cene za posamezen projekt po analizi podrobnih specifikacij
projekta, ki jih dostavi naročnik. Pred izvedbo in končno ponudbo se natančno definirajo zahteve in
cena projekta. Spremembe originalne specifikacije povzročijo dodatne stroške, opredeljene preko
dogovorjene urne postavke. Model se uporablja za projekte, kjer so specifikacije jasno definirane in
je malo verjetnosti, da bo prišlo do sprememb v fazi izvedbe projekta. Projektno osnovan cenovni
model podjetje uporablja za projekte katerih vsebino pozna in lahko natančno opredeli obseg in
stroške. Podjetje tako zagotavlja nižje tveganje pri razvoju projekta in skozi optimizacijo procesa
izvedbe zagotavja zanesljivost, predvidljivost in učinkovitost končanja projekta v zastavljenem
časovne roku, v stroškovnem in funkcionalnem okvirju. Kadar naročnika skrbi napredovanje
projekta se uporabi izpeljana oblika modela, ki je osnovan na mejnikih ali faze v izvedbi projekta.
Predvideva 30 do 50% plačila ob začetku projekta, prostali znesek pa skozi različne faze, do
samega prevzema.
5.3.2 Predlog prenove poslovnih procesov
Glede na analizo in modeliranje poslovnih procesov je bila izvedena optimizacija, ki je bila
pripravljena na podlagi definiranih kakovostnih parametrov, ki so vključevali hitrejši čas izvedbe,
večjo kvaliteto izvedbe in s tem povezano nižanje stroškov (Kovačič, 2005, str. 42). Na podlagi
izsledkov lahko podjetje odpravi neskladnosti in ozka grla pri izvajanju procesov.
Ključne premike v smeri znižanja stroškov, skrajševanja časov, večje izkoriščenosti virov in dviga
kakovosti izvajanja poslovnih procesov lahko podjetje pričakuje ob ustrezni informatizaciji.
Ugotovljeno je, da organizacijske spremembe ali spremembe v načinu izvajanja procesov niso
potrebne prvi korak je zagotoviti enovito podatkovno baze za podporo ključnih procesov
poslovanja.
Obstoječe aplikativne programske rešitve in načini spremljanja izvajanja procesa, ki se izvaja
večino preko preglednic in elektronske pošte, kar pomeni izgubo transparentnosti in sledenja
izvajanja, se bodo s prenovo opustile in nadomestile. Bodo pa trenutne aplikativne rešitve z lastnimi
strukturami podatkov, funkcionalnostmi, podatki in poslovnimi pravili služile kot osnova za
pripravo enovite podatkovne baze in zahtev za informatizacijo procesa.
V nadaljevanju je opredeljen predlog prenove procesa izvedbe programskih rešitev ali projektov.
Opuščene bodo naslednje aktivnosti, ki se bodo avtomatizirale:
•
•
•
•

Usklajevanje glede zasedenosti zaposlenega glede na projekte ne bo več potrebno saj ga
nadomesti urnik, ki je del nove apliaktivne rešitve za vodenje delovnih procesov
Komunikacija preko e-pošte glede dodeljevanja nalog ne bo več potrebno saj se bodo naloge
glede na stranke samodejno uvozile v aplikativno rešitev in dodelile zaposlenim
Vzporedno evidentiranje porabljenih izvedbenih ur na določeni nalogi ni več potrebno in se
beleži samodejno
Obračun delovnih ur in nadur se bo samodejno generiral in posredoval skrbniku za plače

Napredek v smeri hitrejše izvedbe, večje kakovosti in nižjih stroškov predstavlja naslednje:
•

Centralna evidenca dodeljenih nalog in vseh opravil izvedenih na določeni nalogi oziroma
aktivnosti
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•
•

Oblikovanje nalog v obliko procesa ali projekta
Samodejno spremljanje prekoračitve časa izvedbe, prekrivanja opravil, ustreznosti izvajanja
opravil
• Popolna transparentnost izvajanja aktivnosti / opravil
• Poslovno poročanje, ki na podlagi podatkov omogoča natančne pregled načrtovanja, stanja
projekta, spremljanje delovnih procesov, učinkovitosti izvedbe, spremljanje kakovosti in
ugotavljanje razlogov napak in ozkih grl
• Samodejno generiranje računov za izvedeno delo s seznamom nalog, opravil in
porabljenega časa
Na podoben način se izvede prenova in informatizacija ostalih procesov.
5.3.3 Model podatkov
Izhodišča podatkovnega modela:
•
•
•

definirajo se šifranti na nivoju celotnega podjetja,
za posamezne šifrante se določi skrbnike, ki skrbijo za kvaliteto podatkov,
uporabijo se obstoječi podatkovni standardi podjetja, ki zagotavljajo celovite in pregledne
podatkovne strukture, absolutno referenčno integriteto ter revizijsko varnost.

V kontekstu integracije poslovnih procesov, predstavlja modeliranje podatkov osnovo za
generiranje podatkovne baze. Dopolnjuje modeliranje poslovnih procesov, katerih skupen rezultat
so aplikativne rešitve za podporo izvajanja procesov. V procesu snovanja podatkovnega modela je s
stališča razumevanja informacijskih potreb pomembna izbira predstavitvenega modela, s stališča
zasnove, uporabe in vzdrževanja baze podatkov pa izbira ustreznih informacijskih orodij (strežnik
podatkovne baze in programska orodja).
Obstaja več notacij za podatkovno modeliranje. V našem primeru je bil v okvirju podatkovnega
modeliranja pripravljen entitetno relacijski model (angl. Entity relationship model - ERM). Podatke
opredeluje v obliki entitet, ki opisujejo podatke in relacije med njimi. Entitetno relacijski diagram je
abstrakten konceptualen prikaz strukturiranih podatkov. Entitetno relacijsko modeliranje je metoda
izdelave relacijske podatkovne sheme, ki v okviru inženiringa programske opreme predstavlja
semantični podatkovni model sistema ali dejansko relacijsko podatkovno bazo. Za izdelavo
entitetno relacijskega modela so bila uporabljena orodja proizvajalca Microsoft: Visual Studio 2010
in SQL Server 2008 R2 in Microsoft Visio 2010. Model vključuje tudi poslovna pravila, ki
vzpostavljajo okvir omejitev in možnost nadzora nad podatkovnim modelom, ki opredeluje podatke
in pravile izvajanja procesa. Celovit opis obravnavanega področja modeliranja mora zajemati vsaj:
obseg področja, ki je predmet predstavitve, opredelitev omejitev, ki naj služijo nadzoru, in opis
veljavnih operacij, katerih izvršitev je dovoljena na predstavitvenem modelu.
Model podatkov, ki je prikazan na sliki prikazuje na globalnem nivoju posamezne entitete in
razmerja. Predstavlja konceptualno sliko podatkov in poslovnih pravil, namenjeno snovanju logične
in razvoju fizične baze podatkov.
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Slika 9: Entitetno-relacijski diagram
Vir: Dokumentacija vzorčnega podjetja

Predstavljeni model podatkov izhaja iz posnetka obstoječega stanja in kasnejšega modeliranja
prihodnjih informacijskih potreb podjetja. Je neposredno povezan z modelom poslovnih procesov.
Entitete so normalizirane in predstavljene na logičnem nivoju. V modelu so zaradi razumevanja
predstavljeni vsi atributi, zaradi preglednosti pa tudi vse relacije. Model se v fazi uvedbe konkretne
aplikativne rešitve dopolnjuje, spreminja in vzdržuje.
5.4

Predlagana prenova IS

Glede na analize in modeliranje poslovnih procesov so opredeljene naslednje zahteve, ki jih mora
zagotavljati nova aplikativna programska rešitev:
• prenosljivost in izvedljivost na različnih sistemih,
• povezljivost z ostalimi uporabniškimi programi,
• in združljivost z načinom dela uporabnikov.
Podjetje že uporablja aktualno sodobno informacijsko tehnologijo in aktualne arhitekture,
odjemalec/strežnik tri in štiri nivojske arhitekture aplikacij. Glede na izkušnje s temi tehnologijami
je management že v osnovi opredelil uporabo štiri nivojske arhitetkture aplikacij katere pomenijo
nižje stroške vzdrževanja.
V podjetju se trenutno uporabljajo 4 tirne arhitekture namiznih in spletnih aplikativnih rešitev.
Zaradi novih tehnoloških možnosti spletnih tehnologij management predvideva uporabo spletne
aplikacije, ki jo je možno zaganjati v in izven podjetja, na različni sistemskih platformah, zagotoviti
ustrezno varovanje, nizke stroške skrbništva in enostavnega reševanja tehnoloških težav. To je
povezano predvsem s skrbništvom in vzdrževanjem podatkov ali programov, ki se namesto na
množici osebnih računalnikov izvaja na enem samem mestu, strežniku. Zahtevana je tudi uporaba
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modularnega sestava aplikacij, kar omogoča uporaba modulov v različni obliki sestavov in v
različnih aplikacijah. Posledično pomeni izdelavo aplikacij z objektnimi tehnologijami.
N - tirna arhitektura aplikacij podaja model, ki omogoča razvijalcem razvoj fleksibilnih in
modularnih aplikacij. Aplikacija je razgrajena na nivoje, kar pomeni, da nadgradnja ne pomeni
spremembe celotne aplikacije. Takšn arhitektura aplikativnih rešitev pomeni večjo prilagodljivost
programske rešitve, hitrejši razvoj in posledično nižje stroške vzdrževanja.

Predstavitveni nivo

Sistem končnega uporabnika

Grafični uporabniški vmesnik

(HTML, Pogovorna okna, itd.) Se izvaja na računalniku odjemalca.

(GUI)

Ločnica med
odjemalcem in
strežnikom

Distribucijska logika
(potrebna za povezavo
proxy nivoja na strežniku za

Splet
Nivo predstavitvene
logike

(izvajanje na strežniku; spletni
strežnik)

sprejemanje in pošiljanje zahtev)

Uporabniški vmesnik
(pogovrna okna ali druga oblika
aplikacije, kar lahko pregleduje

(VBScript, Jscript, spletna
pogovorna okna, XHTMl, WML,

uporabnik)

XMl, itd.)

Proxy nivo
(SOAP, CORBA, RMI, DCOM,
Remoting, itd.)

Poslovni nivo (BLL)

Poslovni objekti in pravila
Manipulacija podatkov in transofrmacij v informacije
Možna oblika hrambe stanja

Nivo podatkovnega
dostopa (DAL)

Vmesniki za dostop do podatkovne baze
Upravlja vse podatkovne vhode/izhode
Oblikovano za razširljivost, brez hrambe stanja

Podatkovni nivo
(DL)

Podatkovna baza
Povpraševanja in optimizacija hrambe podatkov
Performance (indeksiranje, itd.)

Slika 10: N-tirna arhitektura
Vir: lasten

Predlagan je tudi enovita podatkovana baza, kar pomeni centralizacijo obdelave transakcijskih
podatkov (angl. Online Transaction Prcessing – OLTP) in analiz (angl. Online Analytical
Processing – OLAP). To omogoča razvoja novih konceptov infromatizacije ter spremljanja
učinkovitosti poslovanja, kot je poslovno poročanje in podporo odločanju (Larson, 2008, str.3).
Zapisani predlogi zagotavljajo osnovna izhodišča sodobnega razvoja informatike v podjetju:
•

•

•
•

uporabniško prijazen in enostaven način uporabe aplikativne programske opreme v okvirju
lastnega podjetja in izven, kar omogoča večjo fleksibilnost delovnega časa, možnost
uporabe na različnih lokacijah, kar omogoča nove načina dela preko mej podjetja
varnost naložbe v informatiko, saj slonijo na široko uveljavljenih mednarodnih standardih,
omogočajo tako nadaljevanje obstoječega načina dela kot tudi prehod in postopno
uveljavljanje novega pristopa k uporabi informacijske tehnologije,
razvoj prilagodljivih in povezljivih rešitev,
uporabo splošnih sprejetih in aktualnih industrijskih standardov informacijskih storitev,
hkrati pa razvoj in ponudbo storitev svojim naročnikom
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5.5

Problematika prehoda

Podatki kot nosilci informacij, znanja in s tem konkurenčne prednosti so danes bistvenega pomena
za poslovanje podjetij. Tako problematika prehoda zajema predvsem migracijo podatkov iz
obstoječih v nove podatkovne strukture. Migracija mora biti dosledna, načrtovana in zagotavljati
enako ali boljšo kvaliteto podatkov in ustrezne integiritete tudi po migraciji.
Migracija vključuje tudi ostale vidike, kot so nove tehnološke zmožnosti, večja učinkovitost, nižji
stroški, nova uporabna vrednost aplikativnih rešitev in nove metodološke usmeritve načrtovanja
informatike. Ključni cilj prenove je povečana učinkovitost celotnega podjetja. Management
poslovnih procesov obsega tudi spremljanje, optimizacijo in prilagajanje, zato mora biti področje
podrejeno strateškemu načrtu poslovanja in sestavni del dnevnega poslovanja.
V opisanem primeru informatizacije procesa izdelave programskih rešitev ali projektov je bistveni
problem prehoda migracija podatkov, ki se nahajajo v različnih oblikah in različnih virih. Podjetje
bo moralo v to vložiti veliko napora, saj ustrezna kvaliteta podatkov pomeni veliko ročnega dela.
Pozornost je potrebna predvsem na področjih:
•
•
•
•

izbire in integracije aplikativne rešitve,
psihološkega vpliva na zaposlene,
morebitne prilagoditve obstoječe organizacije,
in vzpostavitev ustreznega ogrodja za poslovno obveščanje.
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6

REŠITVE

Poglavje opisuje rešitve, ki so izbrane glede na zahtevano tehnološko platformo, in poslovne
potrebe. V fazi analize je bilo ocenjeno, da prenova v smeri dopolnitve obstoječih programskih
rešitev ni ustrezna. V nadaljevanju je podana možna in smiselna usmeritev razvoja z uporabo
sodobnih informacijskih orodij. Vključuje predvideno časovnico, mejnike in faze, ter ekonomski
vidik, ki v osnovi opredeljuje ali je podjetje sposobno financirati izvajanje strateškega načrta.
Podana so organizacijska, kadrovska in tehnološka izhodišča prenove.
6.1

Organizacijska, kadrovska in tehnološka izhodišča prehoda

6.1.1 Organiziranost informatike, kadri in znanja
Ugotovljeno je, da podjetje nima kadrovskih virov za ločen oddelek informatike. Skrbništvo je
razdeljeno med zaposlene glede na njihova znanja in področja dela. Del tega prevzema tudi
management. Vzdrževanje strojne opreme izvaja zunanji izvajalec. Posamezni vidiki se
obravnavajo sledeče:
a.) Načrtovanje razvoja je sprejeto in opredeljeno v letnem poslovnem načrtu, kjer se opredelijo
ključni projekti. Kasneje se v okvirju izvedbe projekta zagotavlja metodološka, tehnološka
podpora ter pomoč uporabnikom. Določi se vodja projekta, ki prevzame skrbništvo in
odgovornost za izvedbo. Skrbnik skupaj s člani projektne skupine zagotavlja podporo
ostalim uporabnikom.
b.) Zagotavljanje kakovosti delovanja informacijskega sistema je pravtako opredeljeno v letnem
poslovnem načrtu oziroma poslovnih ciljih. Opredeljuje pregled delovanja celotnega sistema
ter naloge skrbništva nad varnostnimi področji kot omejevanje dostopa, antivirusna zaščita,
arhiviranje in varovanje podatkov. Letno se izvaja nabava licenc za programsko opremo,
hkrati se takrat izvaja vrednotenje in pregled vseh sistemskih programskih komponent
informacijskega sistema. Skrbništvo podatkov se izvaja v 3 mesečnih časovnih intervalih.
c.) Računalniško operativo glede strojne in aktivne omrežne opreme izvaja zunanji izvajalec, za
programsko opremo odjemalcev so določeni trije zaposleni s pooblastili in izvajajo naloge
po potrebi, saj je incidentov zaradi zanesljive tehnologije zelo malo. Posebej pa je določen
skrbnik za evidentiranje uporabe, zahtev in potreb aplikativne programske opreme.
Podjetje s svojim delovanjem pokriva skoraj vse potrebne vidike upravljanja informatike, zato
lastne potrebe opredeluje in načrtuje, kot del ostalih nalog in projektov za naročnike. Ta način
omogoča jasno opredeljevanje stroškov in hitro integracijo novih tehnologij. Je pa posledično očiten
problem, ki izhaja iz umeščanja lastnih projektov med ostale komercialne projekte, kar pomeni, da
se zaradi omejenih virov občasno projekti časovno zamaknejo ali se jim zmanjša prioriteta, kar
zahteva nova usklajevanja, načrtovanje in povzroča oportunitetne stroške.
Takšen način organizacije informatike opredeluje celotno podjetje kot nosilca razvoja in prenove
informatike.
6.1.2 Vodenje informatike
Ugotovljeno je, da podjetje v okvirju informatike ustrezno obvladuje problematiko, ki je v osnovi
definirana preko tržnih poslovnih ciljev: strateško načrtovanje informatike podjetja, zagotavljanje
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konkurenčne prednosti podjetja, prilagajanje organiziranosti novim potrebam, uveljavljanje vloge
informatike, uporabniško programiranje, uveljavljanje ugotovitve, da so podatki pomemben
podjetniški dejavnik, informacijsko arhitekturo, ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti informatike
v podjetju, povezovanje informacijskih tehnologij in zniževanje stroškov informatike.
Podjetje skozi samo poslovanje zasleduje aktualne trende v vodenju informatike: nova strojna
oprema primerna za integracijo v delovne procese (mobilni, tablični računalniki in druge pametne
naprave), nova omrežna oprema, sistemi za poslovno poročanje, celoviti sistemi za upravljanje
vsebine, upravljanje delovnih procesov itd.
V letu 2011 podjetje v okvirju strateškega načrta informatike daje prioriteto področju upravljanja
delovnega časa in delovnih procesov.
6.1.3 Kadri
Podjetje se primarno ukvarja z dejavnostjo s področja informatike, zato skozi usposabljanje ter
izobraževanje zaposlenih za potrebe poslovanja pokriva tudi razvoj vseh potrebnih znanj in veščin
za obvladovanje lastne informatike.
Za razvoj kadrov skrbi neposredno management in kadrovski oddelek, ki na podlagi profilov
posameznih zaposlenih določi letni načrt izobraževanja in usposabljanje. Posamezni zaposleni so
usmerjajo v določena strokovna področja in nato znanje preko internega usposabljanja in
izobraževanja delijo z ostalimi zaposlenimi. Konkretno zaposleni obiskujejo strokovne seminarje,
konference ter različne oblike usposabljanj in izobraževanj. Izvaja se tudi preverjanje znanja preko
pogodbenih obveznosti zaposlenih, da pridobijo določene strokovne certifikate. Zraven tehničnih
znanj se pridobivajo tudi organizacijska in komunikacijska znanja.
6.1.4 Uporaba informacijskih orodij
Sodobni razvoj in prenova informatike zahteva uporabo sodobnih informacijskih orodij.
Ugotovljeno je, da podjetje uporablja ustrezna infromacijska orodja, ki omogočajo prototipni
pristop ter visoko stopnjo produktivnosti. Uporabljena so orodja različnih proizvajalcev,
pomembnejša so:
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Visual Studio – orodje za načrtovanje in razvoj programske opreme
Microsoft SQL Server – orodje za načrtovanje, razvoj in upravljanje podatkovnih baz
Microsoft Visio – orodje za načrtovanje in oblikovanje
Microsoft Expression – orodje za vizualizacijo uporabniških vmesnikov
Axure RP – orodje za protipiranje
Corel iGrafx – orodje za modeliranje poslovnih procesov
Adobe LiveCycle – orodje za upravljanje delovnega toka
Eclipse IDE – razvojno orodje za JAVA platforme

Zapisana orodja so primerna in veljajo za uporabniško najbolj prijazna in produktivna.
6.2

Predlog aktivnosti na področju prenove izvajanja procesov in IS

6.2.1 Prenova poslovnih procesov
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V okviru analize proslovnih procesov je bil opredeljen proces izdelave programskih rešitev kot
ključen. Tako so v nadaljevanju opredeljene aktivnosti glede prenove tega procesa.

Skozi analizo je bilo ugotovljeno, da se proces izvaja ustrezno, poslovna in organizacijska prenova
ni potrebna. Izboljšanje kakovosti, nižanje stroškov in krajši čas izvajanje bo zagotovila
informatizacije poslovnega procesa, ki je trenutno podprta z neustreznimi programskimi rešitvami.
Posledično bo to pomeni večjo transparentnost izvajanja, lažjo identifikacijo težav in ozkih grl ter
merjenje učinkovitosti izvajanja.
6.2.2 Informatizacija
Glavna zahteva informatizacije poslovnega procesa je enovita podatkovna baza in popolno sledenje
izvajanja procesa preko skupne aplikativne programske rešitve. Programsko rešitev mora odlikovati
dostopnost preko različnih naprav, povezljivost, uporabniški vmesnik, varnost in integracija v
obstoječe delovno okolje.
Kakovost in uspešnost izvedbe informatizacije bo odvisna od kakovosti modela poslovnega procesa
in podatkovnega modela. Ker je ta aktivnost posledično najvplivnejša, ji je potrebno posvetiti
posebno pozornost. Hkrati je smiselna prenova informatizacije postopkov, ki so skupni več
procesom ali pa je njihova trenutna informacijska podprtost tehnološko najbolj problematična.
6.3

Programske rešitve

V fazi izbire programske rešitve potrebne za informatizacijo je potrebna odločitev o nakupu ali
lastnem razvoju.
Nakup rešitve skrajša čas implemetacije, zniža tveganje saj rezultat poznamo, hkrati pa pride do
prenosa tujega znanja, saj rešitev uporablja več kupcev. Slabosti nakupa pa so: visoka cena, težave
pri prilagajanju, uvajanje rešitve in prenosu znanj za lastno vzdrževanje. Prednost lastnega razvoja
pa je predvsem akumulacija znanja skozi razvoj in uvajanje.
V okviru izbire nakupa rešitve ali lastnega razvoja so bile opredeljene osnovne dimenzije izbora:
•
•

Kupi ali naredi (angl. Buy vs. build)
Izvedba doma ali zunaj (angl. In-house vs. outsource)
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Rešitve za upravljanje
objektov in naprav

Kupi

ERP
rešitve

Paketne
in rešitve
na ključ

Naredi
Rešitve po meri

Lastna izdelava

Outsourcing

Slika 11: Možni načini izvedbe
Vir: Satzinger, J.W, Jackson, R.B, & Burd, S.D, Systems analysis and design in a changing world, 5. edition

Analiza za izbor odločitve je zahtevala definicijo zahtev, ocenjevanje elementov in določanje uteži
ocen (Satzinger, Jackson, Burd, 2009, 302). Na podlagi seštevka točk se je izbrala rešitev, ki ima
največje število točk. Zahteve so bile razdeljene na:
•

•

•

Splošne zahteve: razpoložljivost ustreznih strokovnjakov, razvojni stroški, dodana
vrednost, čas do uvedbe, majhna potreba po lastnih virih, zahteve za lastno znanje, nizki
vpliv na organizacijo, reference ponudnika, stopnja tehnične podpore, garancija in podpora
Funkcijske zahteve: evidenca delovnega časa zaposlenih, planiranje in razporedi delovnega
časa, načrtovanje in spremljanje izrabe letnih dopustov, načrtovanje in spremljanje
izostankov, načrtovanje in spremljanje nadur, dovolilnice, potni nalogi, priprava podatkov
za obračun plač, načrtovanje in spremljanje izobraževanja delavcev, spremljanje vodilnih
delavcev, podpora odločanju ali poslovno poročanje, hierarhija in organizacija ali
organizacijska struktura, spremljanje redne delovne uspešnosti, načrtovanje in spremljanje
varnost in zdravje pri delu, vnos, načrtovanje in spremljanje delovnih nalog in opravil,
realno kalkuliranje in zaračunavanje storitev na podlagi opravil, vnos, načrtovanje,
spremljanje in vodenje projekta, modeliranje in integracija delovnih procesov v delo,
modeliranje procesnih predlog (referenči modeli), orodja za upravljanje znanja, orodja za
vodenje projekta: gantogram, poročila za management, stroškovna poročila, poslovno
poročanje za različne vidike in vloge uporabnikov v sistemu: izvajalec, potrjevalec, skrbnik,
vodja, manager, spremljanje izvajanja nalog v delovnem procesu, pregled in vzdrževanje
skupnih šifrantov podjetja, zajem, obdelava ter spremljanje pretoka vhodne in izhodne
dokumentacije, evidentiranje, spremljanje in obdelava poslovnih odločitev in zadolžitev,
evidentiranje in spremljanje komuniakcije medzaposlenimi in naročniki
Tehnične zahteve : robustnost, napake v progrmiranju, kvaliteta kode, dokumentacija,
enostavna namestitev, fleksibilnost in nadgradljivost, struktura, uporabniška prijaznost
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Na podlagi analize (priloga 3), ki je bila opravljena z zapisanimi kriteriji predlagamo lasten
razvoj.
Pri lastnem razvoju je izbor razvojnega okolja ključna strateška odločitev. Ključna kriterija izbire
sta:
•

proizvajalec ima relativno velik svetovni tržni delež in zagotavlja trajni razvoj in uporabo
tehnologij,
• razvojna orodja in tehnologije so v našem okolju širše uporabljene, kar pomeni, da je na
voljo podpora, praktične izkušnje in kadri
Glede na kriterije je predlagano razvojno okolje proizvajalca Microsoft, ki med razvijalci slovi
kot najbolj produktivno in razširjeno razvojno okolje.
6.3.1 Tehnološka platforma
Podjetje uporablja računalniško in komunikacijske opremo naslednji proizvajalcev IBM, HP, Cisco,
Level1, Canon in Microsoft. Proizvajalci so izbrani glede na ugodno razmerje (vrednost / strošek).
Ker so produkti teh proizvajalec razširjeni je vzdrževanje, razširljivost in povezljivost zagotovljena,
še posebaj ker standarde v industriji v veliki meri narekujejo prav ti proizvajalci.
Zaposleni pri delu uporbaljajo PC računalnike. Strežniško sistemska programsko opremo podjetja
sestavlja Microsoft operacijski sistemi in različni strežniški programi ter Linux s strežniškimi
komponentami. Na računalnikih odjemalcev je nameščena aktualna Microsoft Window 7 in ostala
programska oprema.
Izdelana je bila priloga inventarja strojne in programske opreme, ki pa zaradi varnostne politike
podjetja ni bila dodana v nalogo.
Glede na ugotovljena dejstva sprememba ali modifikacija tehnološke platforme ni smiselna, saj je
uporabljena ekonomska ugodna in aktualna oprema.
6.3.2 Nabava, izdelava in integracija programskih rešitev v IS
Glede na področje informatizacije je za izbran poslovni proces predagana izdelave lastne rešitve.
Podjetje razvija različne produkte za trg, katere bo s prilagoditvami uporabila v lastne namene,
hkrati pa razvilo nove za lasto uporabo in v prilagojeni obliki tudi ponudilo na trgu.
Lasten razvoj obsega rešitev vodenja delovnih procesov in projektov: BuyITC Workflow Suite ter
kadrovski informacijski sistem BuyITC Time Attendance.
Zamenjava uporabniških programov mora potekati načrtovano in postopno v okviru posameznih
aktvnosti znotraj poslovnega procesa.
6.4

Časovnica

Realizacija prenove in informatizacija poslovanja zahteva naslednje sklope aktivnosti, ki so
prikazani na sliki 12. Opredeljene so posamezne faze, sklopi, trajanje posamezne faze v tednih,
obseg dela in s tem povezani stroški.
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Slika 12: Izvedbene aktivnosti / gantogram
Vir: lasten

6.5

Ekonomski vidik

V nadaljevanju je opredeljena naložba v novo tehologijo. Naložba se bo obrestovala skozi
poenostavitev, racionalozacijo in standardizacijo poslovanja. Enovita baza podatkov bo zajemala
tako podatke kot poslovna pravila, kar bo skrajšalo razvoj ter poenostavilo in zmanjšalo obseg
vzdrževanja aplikativnih rešitev. To posldično pomeni zmanjšanje stroškov vzdrževanja, ki v
življenskem obdobju razvoja in delovanja IS predstavljajo 70 do 90 % vseh stroškov sistema.
Dodatno tehnologija nudi nove možnosti izvajanja procesov in nove poslovne modele.
V okvirju infromatizacije opredeljenega procesa, ki je predmet prenove je potrebno zagotoviti
dodatne strežniške kapacitete. Vključuje ceno nabave 2 strežnikov in operacijskega sistema. Stroške
ocenjujemo v naslednji višini:
•

Strojna oprema:
o Aplikativni strežnik: 2.500 - 3.000 EUR
o Podatkovni strežnik: 4.000 – 4.500 EUR
• Sistemska programska oprema:
o Operacijski sistem: Microsoft Windows Server Web in Standard – 1.500 EUR
o Podatkovna baza: Microsoft SQL Server 2008 R2 Web Edition– 3.400 EUR
• Vzdrževanje: 10% od naložbene vrednosti – 948 EUR letno ali 79 EUR mesečno
V nadaljevanju podajamo pregled izdelave uporabniške programske rešitve. Ob opisu in zahtevanih
glavnih rezultatih je glede na predviden obseg človek / dan dela podana ocena stroška.
Ker gre za lasten razvoj je cena človek / dan kalkulirana na osnovi povprečnega stroška urne
postavke zaposlenega, ki znaša na dan 315 EUR in mesečno 6615 EUR. Ocenjeno je, da je za
izevdbo projekta potrebnih 7,5 mesecev oziroma 494 človek / dni. Groba ocena stroška vzdrževanja
je 10% letno od izvedbene vrednosti 155.610 EUR, kar v tem primeru znaša 15.516 EUR letno in
1297 EUR mesečno.
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Uporabniška programska rešiteve je zgrajena na način, da jo bo podjetje lahko ponudilo tudi na trgu
v obliki produkta. Rešitev tako obsega 2 sistema oziroma produkta:
a.) BuyITC Time Attendance – kadrovski IS: namen programske rešitve je registracija
delovnega časa, vodenje kadrovskih evidenc, merjenje delovne uspešnosti in učinkovitosti
nasploh. Strošek izdelave rešitve rešitve: 52.000 EUR. Glavne funkcionalnosti so:
b.)
• evidenca delovnega časa zaposlenih
• planiranje in razporedi delovnega časa
• načrtovanje in spremljanje izrabe letnih dopustov
• načrtovanje in spremljanje izostankov
• načrtovanje in spremljanje nadur
• dovolilnice
• potni nalogi
• priprava podatkov za obračun plač
• načrtovanje in spremljanje izobraževanja delavcev
• spremljanje vodilnih delavcev
• podpora odločanju ali poslovno poročanje
• hierarhija in organizacija ali organizacijska struktura
• spremljanje redne delovne uspešnosti
• načrtovanje in spremljanje varnost in zdravje pri delu
c.) BuyITC WorkFlow Suite - vzdrževanje skupnih podatkov in spremljanje izvajanja
poslovnih procesov: Programske rešitve so namenjene zagotavljanju delovanja in
vzdrževanju skupnih šifrantov in skupne baze podatkov, spremljanje izvajanja postopkov in
aktivnosti ter pretoka dokumentacije v podjetju. Prvenstveno so namenjene skrbniku teh
aktivnosti in podatkov. Strošek izdelave rešitve rešitve: 104.000 EUR. Glavne
funkcionalnosti so:
d.)
• vnos, načrtovanje in spremljanje delovnih nalog in opravil
• realno kalkuliranje in zaračunavanje storitev na podlagi opravil
• vnos, načrtovanje, spremljanje in vodenje projekta
• modeliranje in integracija delovnih procesov v delo
• modeliranje procesnih predlog (referenči modeli)
• orodja za upravljanje znanja
• orodja za vodenje projekta: gantogram, poročila za management, stroškovna poročila
• poslovno poročanje za različne vidike in vloge uporabnikov v sistemu: izvajalec,
potrjevalec, skrbnik, vodja, manager
• spremljanje izvajanja nalog v delovnem procesu,
• pregled in vzdrževanje skupnih šifrantov podjetja,
• zajem, obdelava ter spremljanje pretoka vhodne in izhodne dokumentacije,
• evidentiranje, spremljanje in obdelava poslovnih odločitev in zadolžitev
• evidentiranje in spremljanje komuniakcije medzaposlenimi in naročniki
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Groba ocena vrednost celotnega projekta z izdelavo uporabniških rešitev, strojne, programske
opreme, integracije, uvajanja in izobraževanja znaša 165.310 EUR. Skupni letni stroški vzdrževanja
16.464 EUR.
Vrednost projekta se glede na ocene vrednosti giblje v zastavljenih ekonomskih okvirjih, ki jih je
definiral management. Tako bo lahko podjetje samo financiralo projekt prenove in informatizacije v
celoti.
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7

SKLEP

Namen naloge je bil pregled ključnih dejavnikov, pregled stanja, možnosti informatizacije in
prenove ključnih poslovnih procesov podjetja.
Prvo poglavje predstavlja povzetek strateškega načrta, namenjen je managementu in v strjeni obliki
prikazuje tehnološke, organizacijske in ekonomske okvirje informatizacije. Povdarja predloge, ki so
bili ugotovljeni v strateškem načrtu.
Vsebina načrta ponuja ozadje teh sklepov in ugotovitev z načrtom implementacije. V drugem
poglavju je opisan organizacijski profil podjetja, katerega organizacijska struktura se bo v fazi
prenove in informatizacije po potrebi spremenila.
Eden ključnih dejavnikov uspeha strateškega načrtovanja informatike je uskladitev poslovne in IT
strategije podjetja, kar povzema tretje poglavje.
Četrto poglavje vključuje pregled trenutnega tehnološkega stanja v podjetju in na podlagi tega
podaja izhodišča za prenovo in informatizacijo. Opredeljeni so ključni dejavniki uspešne prenove
glede na raziskave opravljene na tem podočju.
Glede na izhodišča prenove peto poglavje opredeli nove informacijske zahteve in predloge izboljšav
procesov. Predlaga podroben načrt projekta implementacije primernih uporabniških programskih
rešitev, ki bodo omogočila ustrezno informatizacijo procesov.
Bistvene ugotovitve načrta so, da je informatizacija podjetja v večji meri ustrezna, saj uporablja
sodobno računalniško in omrežno opremo. Identificirani so bili ključni temeljni poslovni procesi od
kateri proces izdelave programske opreme ni ustrezno informatiziran To rezultira v slabi kakovosti,
predolgem času in posledično prevelikih stroških izvajanja procesa. Problematičen poslovni proces
zahteva poenostavitev, optimizacijo ter celovito informatizacijo. Glede na tehnološko okolje so bile
opredeljene splošne, funkcijske in tehnične zahteve, ki so bile vključene v analizi ocene elementov
za izbiro ustrezne rešitve. Analiza je podala, da je najprimernejši lasten razvoj uporabniške rešitve.
Zastavljen cilj je bil z nalogo dosežen. Naloga opredeljuje in umešča poslovni model, model
poslovnih procesov in globalni model podatkov. Ima strukturo strateškega načrta prenove in
informatizacije, ki ga bo podjetje uporabilo pri projektu informatizacije ključnega poslovnega
procesa in opredeljuje osnovo za nadaljne delo, analizo aktivnosti in izdelavo predloga prenove
poslovanja ter sprememb v organizaciji.
Neglede na velikost podjetja strateško načrtovanje IS omogoča doseganje višje ravni učinkovitosti
pri doseganju poslovnih ciljev v zastavljenih ekonomskih okvirjih. Omogoča koordiniran način
izmenjave poslovnih rešitev in informacij, katerega cilj je večja učinkovitost organizacije, skozi
boljše produkte in storitve za kupce in doseganje večje izrabe naložb v informacijske siteme.
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Priloga 1: AS-IS model procesa obračuna in izplačila plač

AS-IS - proces obračuna in izplačila plač.igx

Seštevek odsotnosti
(letni dopust, bolniški
stalež, službene poti)
Zbiranje obrazcev
za letni dopust
Urejanje
obrazcev po
posameznem
zaposlenem

Zbiranje obrazcev
za bolniški stalež
Zbiranje podatkov
o odsotnosti na
podlagi potnih
nalogov

Finančni
oddelek

Priprava tabele
zaposlenih s podatki o
odsotnosti/prisotnosti

Zunanje
računovodstvo

Računovodski
oddelek

BuyITC d.o.o.

Pošiljjanje tabele + priloge (npr.
bolniški list) po elektronski
pošti, pošti ali faxu

Vnos podatkov
iz tabele v
program plač

Pregled
plačilnih list

Ustrezen seštevek
prisotnosti glede na
mesečni fond ur
(seštevek po urah
in minutah)

Nakazilo
plač

Priprava plačilnih
list, rekapitulacije,
zbir nalogov za
prenos, obrazec
REK-1

oddaja REK-1
obrazca v
eDavke

Posredovanje
dokumentov
nazaj v
podjetje

Razdelitev
plačilnih list
med zaposlene
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Priloga 2: TO-BE model procesa obračuna in izplačila plač

TO-BE - proces obračuna in izplačila plač.igx

Finančni
oddelek

Zunanje
računovodstvo

Računovodski
oddelek

BuyITC d.o.o.

TimeAttendance kreiranje izpisa oz.
tabele o odsotnostih
za zaposlene (letni
dopust, bolniški stalež,
službene poti)

Vnos podatkov
iz tabele v
program plač

Pregled
plačilnih list

Nakazilo
plač

Zbiranje
obrazcev za
bolniški stalež

Pošiljjanje tabele
in priloge (npr.
bolniški list) po
elektronski pošti,
pošti ali faxu

Priprava plačilnih
list, rekapitulacije,
zbir nalogov za
prenos, obrazec
REK-1

Oddaja REK-1
obrazca v
eDavke

Posredovanje
dokumentov
nazaj v
podjetje

Razdelitev
plačilnih list
med zaposlene
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Priloga 3: Analiza zahtev in izbira najboljše rešitve

Splošne zahteve

razpoložljivost ustreznih strokovnjakov
razvojni stroški
dodana vrednost
čas do uvedbe
majhna potreba po lastnih virih
zahteve za lastno znanje
nizki vpliv na organizacijo
reference ponudnika
stopnja tehnične podpore
garancija in podpora

Splošne zahteve

robustnost
napake v progrmiranju
kvaliteta kode
dokumentacija
enostavna namestitev
fleksibilnost in nadgradljivost
struktura
uporabniška prijaznost

Utež
(5=vioka,
1=nizka)

4
3
5
4
2
2
3
5
4
4

Alternativa
1: lasten
razvoj

3
5
5
2
2
2
4
5
5
5

Utež
(5=vioka,
1=nizka)
5 ?
4 ?
4 ?
3 5
3 5
3 4
3 4
4 5

12
15
25
8
4
4
12
25
20
20
145

Alternativa
2: nakup in
prilagoditev

3
5
3
5
4
4
3
4
3
4

Alternativa
1: lasten
razvoj
18
18
18
15
15
12
12
20
128

12
15
15
20
8
8
9
20
12
16
135
Alternativa
2: nakup in
prilagoditev

3
4
4
3
5
3
4
3

15
16
16
9
15
9
12
12
104

Funkcijske zahteve
Zaradi varnostne politike podjetja ni bila dodana v nalogo.
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