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POVZETEK
Proces razvoja novih izdelkov je eden ključnih procesov vsakega poslovnega
sistema, ki se ukvarja z razvojem, izdelavo in prodajo izdelkov. Osnova za učinkovit
razvojni proces je ustrezna strategija razvoja, ki vključuje metode in orodja, s
katerimi si podjetje pomaga razviti in izdelati nov izdelek.
Z informatizacijo razvojnega procesa je risalno desko zamenjal računalnik in
programska oprema za načrtovanje izdelkov. Danes si sodobnega razvojnega
procesa ne moremo več predstavljati brez uporabe CAD sistema. Njegova vloga je
postala tako pomembna, da lahko podjetje z njim doseže odločilno prednost pred
konkurenco. Kot vsi sistemi tudi CAD sistem zahteva ustrezno upravljanje. V svetu
se je za to uveljavil termin CAD management.
Spoznati in raziskati, kakšne so naloge in vplivi CAD managementa na razvojni
proces v slovenskih razvojnih podjetjih, je bil glavni namen pričujočega
magistrskega dela. Zaradi tesne povezanosti CAD managementa s CAD sistemom in
razvojnim procesom smo raziskavo razširili še na strategije razvoja novih izdelkov,
integracijo CAD sistema v poslovni sistem in izbor ustreznega CAD sistema za
potrebe razvojnega procesa.
Z metodo kompilacije smo obdelali vsa področja raziskave in predstavili njihovo
vlogo in pomen. S pomočjo statističnih metod obdelave podatkov, pridobljenih s
spletnim anketiranjem, smo prišli do ustreznih zaključkov ter potrdili ali ovrgli
zastavljene hipoteze.
Z raziskavo smo potrdili prisotnost CAD managementa v slovenskih razvojnih
podjetjih ter ugotovili, da opravlja le nekatere izmed nalog, ki bi jih moral.
Vsekakor je CAD management pomemben in potreben del poslovnega sistema, saj
njegovo delovanje pozitivno vpliva na razvojni proces. Zato menimo, da bo to
magistrsko delo pripomoglo k večji prepoznavnosti in veljavi CAD managementa v
Sloveniji.
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ABSTRACT
The new product development process is one of the key processes of every business
system dealing with development, manufacture, and sales of products. An
appropriate development strategy is the basis of effective development process,
which includes methods and tools used by the company to develop and manufacture
a new product.
With introducing informatization in the development process, the drawing board
was replaced by a computer and product planning software. We can no longer
imagine a modern development process without the use of the CAD system, which
plays a very important role in it. In fact, the company can thus get ahead of the
competitors. As all systems, CAD requires suitable management, for which the term
‘CAD management’ is generally used.
The main purpose of this thesis is to study and research the tasks and impacts of
the CAD management on the development process in the Slovenian development
companies. The close connection of the CAD management with the CAD system and
development process, require an extended research in to the strategies of new
product development, integration of the CAD system into the business system and
selection of a suitable CAD system for the needs of the development process.
To present the role and importance of all research areas we used the method of
compilation. We drew accurate conclusions and confirmed or rejected the preset
hypotheses by the using statistical methods of data processing acquired by online
survey.
The research confirmed the presence of the CAD management in Slovenian
development companies and stated that it covers only some of the expected tasks.
By all means, the CAD management is an important and necessary part of a business
system as its operation affects the development process favourably. Therefore we
believe this master thesis will contribute to better recognition of the CAD
management in Slovenia.
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1 UVOD
Razvojni proces je kot eden temeljnih poslovnih procesov vsakega uspešnega
razvojno-proizvodnega podjetja tesno povezan in vpet v življenjski cikel novega
izdelka. Začetek razvojnega procesa pomeni istočasno tudi začetek življenjske poti
novega izdelka, saj se skozi ta proces ideja spremeni v fizično obliko. Za izvajanje
tega procesa si podjetja pomagajo z različnimi strategijami, tehnikami ter
metodami in pri tem uporabljajo različna orodja in pripomočke. Že od začetka
uporabe računalnika kot pripomočka pri razvoju izdelkov ima veliko vlogo tudi
programska oprema za načrtovanje, ki jo v svetu poznamo z izrazom CAD sistem. Ti
sistemi predstavljajo močno orodje v rokah razvojnikov, saj omogočajo hiter in
kvaliteten razvojni proces. S sedanjimi CAD sistemi lahko načrtujemo virtualni
izdelek ter ga kot takega testiramo in analiziramo še preden ga fizično izdelamo.
Zaradi tako pomembne vloge kot jo imajo CAD sistemi v današnjem razvojnem
procesu, je poleg samega orodja pomembno tudi upravljanje z njimi. V svetu se je
za to uveljavil izraz CAD management, ki v ožjem pomenu besede pomeni
upravljanje s CAD sistemi kot orodjem, v širšem pomenu pa gre za celovito
upravljanje ne samo z orodjem ampak celotnim sistemom, ki zajema tudi drugo
informacijsko tehnologijo in nenazadnje tudi ljudi, ki s temi sistemi delajo.
V SSKJ - Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Bajec idr., 2014) najdemo pod
besedo "proizvod" sledečo definicijo: "Kar je proizvedeno, narejeno z ročnim,
strojnim ali umskim delom." Skoraj enako definicijo najdemo tudi za besedo
"izdelek", s to razliko, da je namesto besede proizvedeno uporabljena beseda
izdelano. V slovarju najdemo tudi besedo "produkt", ki pa je sinonim za besedo
proizvod. Besedo produkt omenjamo zato, ker angleško govoreči narodi uporabljajo
besedo "product", ki jo Angleško-slovenski slovar (Grad, Škerlj in Vitorovič, b. d.)
prevaja kot izdelek ali produkt. Iz vsega tega bi lahko sklepali, da so proizvod,
izdelek in produkt besede istega pomena. V slovenski strokovni literaturi se
uporabljata predvsem besedi proizvod in izdelek. Vendar za razliko od SSKJ stroka
ta dva pojma razlikuje in imata vsak svoj pomen. Kot je razvidno iz slike (Slika 1),
je proizvod rezultat poslovnega procesa, a ima lahko dva različna pomena. V
primeru, da v poslovni proces vnašamo material, energijo in informacije, dobimo
proizvod, ki mu rečemo izdelek, če pa v poslovni proces vnašamo le energijo in
informacije, dobimo proizvod, ki mu rečemo storitev.
IZDELEK
M – material
E – energija
I – informacije

POSLOVNI
PROCES

PROIZVOD

STORITEV
Slika 1: Splošna definicija proizvoda
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Priznana ameriška strokovnjaka za marketing Kotler in Armstrong (2001, str.291)
definirata produkt kot: "Nekaj kar se lahko ponudi tržišču za vzbuditev pozornosti,
nakup, uporabo ali porabo in s tem zadovolji željo ali potrebo. Produkti vključujejo
več kot samo otipljivo blago. Splošna definicija vključuje produkte kot fizične
objekte, servise, dogodke, osebe, kraje, organizacije, ideje ali mešanico prej
naštetega." Iz tega lahko zaključimo, da je produkt širši pojem, izdelek in storitev
pa ožja pojma.
Ker v magistrskem delu obravnavamo le področje razvoja novih izdelkov ter orodja,
ki se pri tem uporabljajo in upravljanje z njimi, bomo namesto besede proizvod
uporabljali izključno besedo izdelek. Tako želimo poudariti, da se delo osredotoča
na izdelke in ne na storitve.

1.1 OPREDELITEV NALOGE
Vse hitrejše spremembe potreb na trgu in velika konkurenčnost v svetu narekujeta
hiter tempo razvoja skorajda vsakemu podjetju, še posebej se to odraža v podjetjih,
ki sama razvijajo in proizvajajo nove izdelke. Taka podjetja morajo biti sposobna
hitrih odzivov in v čim krajšem času tržišču ponuditi nov izdelek. To seveda zahteva
veliko znanja, spretnosti kakor tudi tehnično ustreznih in primernih orodij, ki
velikokrat naredijo bistveno razliko med konkurenčnimi podjetji. Med ta orodja
vsekakor spadajo tudi CAD sistemi, s katerimi lahko podjetja ustvarijo določeno
prednost pri razvoju novih izdelkov v primerjavi s konkurenco.
CAD sistemi so že vrsto let odločilni dejavnik razvojnih oddelkov. Olajšujejo delo
tako, da pohitrijo razvojni proces, zmanjšujejo možnost napak, prihranijo sredstva
za izdelavo prototipov, dragih analiz in preizkusov, materiala, idr. Ti sistemi se
neprestano razvijajo, izboljšujejo in nadgrajujejo. Poleg nekaterih sistemov, ki so
na tržišču že vrsto let, se občasno pojavljajo tudi novi, ki starejšim konkurirajo
predvsem z nižjo ceno in določenimi funkcionalnostmi, ki naj bi jih drugi ne
vsebovali. Vse to sili ljudi, ki delajo s temi sistemi, da se neprestano izpopolnjujejo
in izobražujejo ter sprejemajo novosti kot del vsakdanjega dela.
Samo znanje in poznavanje sistema seveda nista dovolj, kajti upravljanje s CAD
sistemi zajema še mnogo drugih dejavnikov, kot so (Green, 2007):
 vzdrževanje CAD sistema,
 povezave CAD sistema z drugimi sistemi,
 posodabljanje strojne opreme,
 prilagajanje CAD sistema s standardi in internimi pravilniki,
 svetovanje in pomoč uporabnikom,
 izobraževanje uporabnikov,
 poročanje vodji razvoja in vodstvu podjetja,
 priprava letnega plana in proračuna,
 spremljanje razvoja in tržišča CAD sistemov.
Zaradi vsega naštetega se predvsem v večjih podjetjih odločajo za uvedbo CAD
managementa. Bistven cilj uvedbe je, da se ljudje, ki delajo s CAD sistemom, ne
ukvarjajo s sistemom samim, ampak se v čim večji meri posvečajo razvojnotehnološkim rešitvam. To je zelo pomembno pri hitrem razvoju, kjer so roki vedno
krajši in zaposleni v razvoju nimajo časa, da bi se ukvarjali še s CAD sistemom.
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S to nalogo smo želeli spoznati, kaj vse zajema CAD management ter koliko je
poznan in uveljavljen v slovenskih razvojnih podjetjih, predvsem pa kako lahko CAD
management vpliva na razvojni proces pri razvoju novih izdelkov. Prav zaradi
slednjega smo nalogo razširili ter raziskali še področje razvoja novih izdelkov in
področje CAD sistemov nasploh.
Večina slovenskih podjetij spada med t. i. mala podjetja, zato predvidevamo, da za
razvoj ne namenjajo toliko sredstev, kot jih lahko namenjajo srednja in velika
podjetja. Zato smo prav tukaj videli dodano vrednost naše raziskave, saj bi lahko z
njeno pomočjo mala podjetja našla odgovore ali ugotovitve, ki bi bile koristne pri
njihovem razvojnem delu, predvsem razvoju novih in seveda boljših izdelkov.

1.2 PREGLED OBSTOJEČIH RAZISKAV
Glede na vsebino naloge je bilo s pomočjo različnih spletnih iskalnikov1 pregledano
obstoječe stanje literature in drugih virov na tem področju. Eno bolje raziskanih,
opisanih in dokumentiranih področij predstavljajo strategije razvoja novih izdelkov
(poglavje 2.1, str. 8). V razvoj novega izdelka je potrebno pristopiti z dobro
strategijo. Pravega in zanesljivega recepta za uspeh seveda ni. So se pa z leti razvile
številne metode, tehnike in orodja, s katerimi lahko podjetja zastavijo uspešno
strategijo razvoja novih izdelkov. V današnjem času se kot dobra razvojna strategija
kaže t. i. stopenjski razvoj. Različni strokovnjaki navajajo različno število stopenj
razvoja, ki se gibljejo od tri do osem, nekateri so šli celo do štirinajst. Večje število
stopenj je predvsem primerno za bolj tvegane razvojne projekte, odvisno pa je tudi
od vrste novega izdelka.
CAD sistemi in njihove integracije z drugimi poslovnimi sistemi so že vrsto let
predmet različnih raziskav. V našem delu smo naredili kratek povzetek zgodovine
CAD sistemov in raziskali, kako je CAD sistem integriran v poslovni sistem ter kakšna
je njegova vloga (poglavje 2.2, str. 28). Tudi to področje je precej raziskano in
dokumentirano, zato pri tem nismo imeli večjih težav z iskanjem ustrezne literature
in drugih virov.
Izbira ustreznega CAD sistem je za razvojno podjetje pomembna odločitev. Od
izbora je namreč odvisno nadaljnje delo v razvoju, kako hitro bo sistem integriran,
kako ga bodo sprejeli uporabniki, kako se bo obnesel pri razvoju novih izdelkov, itd.
Kateri model izbire CAD sistema je primeren, da bo podjetje izbralo ustrezen CAD
sistem, je velikokrat težko odgovoriti. Nekateri modeli izbire CAD sistema slonijo
predvsem na principu izkušenj, spet drugi imajo bolj znanstveni pristop in prisegajo
na določeno metodologijo. Pri pregledu različnih virov smo naleteli na nekaj člankov
(Friman in Wikner, 2000), (Devon idr., 2007), (Mareš in Senderska, 2012), (Roshanaei
idr., 2013), (Cevikcan in Oztaysi, 2011) in (Rao in Rajesh, 2009), ki govorijo o izboru
novega CAD sistema. Vsak vir seveda navaja svoj model oziroma sistem, ki se
uporabljajo za izbiro. Najboljšo delitev po našem mnenju navaja skupina avtorjev

1

COBISS (Virtualna knjižnica Slovenije), DKUM (Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru),
DiKUL (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani), Open science (nacionalni portal odprte
znanosti), Web of science (Multidisciplinarna baza podatkov z indeksi citiranosti,
namenjena iskanju znanstvene literature), Google Books (googlova zbirka knjig).
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z univerze PSU2, ki v svojem članku odločanje o izbiri novega CAD sistema deli na
tri modele (Devon idr., 2007):
 izkustveni model,
 kriterijski model,
 znanstveni model.
Glavno poglavje magistrskega dela predstavlja CAD management. Kaj je CAD
management in kako ga izvajati, je v zadnjem času najbolje opisal Green (2007) v
svoji knjigi Expert CAD Management: The Complete Guide. Druge novejše literature
na to temo nismo našli. Obstaja sicer še nekaj starejše literature s to tematiko, ki
pa je po našem mnenju zaradi časovne oddaljenosti neaktualna. Posamezni deli CAD
managementa so obravnavani tudi v določenih strokovnih člankih, vendar zgolj na
teoretični bazi. Nismo pa zasledili strokovnega članka, ki bi naredil raziskavo o
poznavanju in uporabi CAD managementa v podjetjih. Prav zato smo videli na tem
področju veliko vrzel, saj menimo, da je CAD management premalo raziskan in
opisan. Še posebej to velja za slovensko okolje. Prav zaradi slednjega je naša naloga
toliko bolj zanimiva za vsa razvojna podjetja, ki se na novo srečujejo z razvojem
novih izdelkov ter naletijo na težave pri vzpostavljanju razvojnih oddelkov in
njihovih sistemov.

1.3 CILJI IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE
Osnovni cilj magistrskega dela je bil spoznati in raziskati, kakšne so naloge in vplivi
CAD managementa na razvojni proces v slovenskih razvojnih podjetjih. Zaradi tesne
povezanosti CAD managementa s CAD sistemi in samim razvojnim procesom smo
osnovni cilj raziskave razširili še na sledeče vsebinske cilje:
 uporaba in izvedba strategij razvoja novih izdelkov,
 integracija CAD sistemov v poslovnem sistemu in
 izbor CAD sistemov za potrebe razvojnega procesa.
S spletnim anketiranjem smo pridobljene podatke uporabili za analizo in posredno
za potrditev ali zavrnitev postavljenih hipotez:
1. CAD management je prisoten v slovenskih razvojnih podjetjih.
2. Po uvedbi CAD managementa se razvojni čas skrajša.
3. Uvedba CAD managementa predstavlja finančno korist za podjetje.
4. Izbira CAD sistema je stvar metodološkega izbora.
5. Slovenska podjetja uporabljajo sedemstopenjski razvojni cikel.
Zaradi razširitev raziskave smo pripravili še dodatne analize in ugotovitve, za katere
smo bili mnenja, da bodo vsebinsko obogatile osnovni cilj magistrskega dela.

1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Predpostavljali smo, da velika večina podjetij, ki se v današnjem času ukvarja z
razvojem novih izdelkov, uporablja vsaj en CAD sistem. Seveda smo si pri tem
postavili vprašanje, ali je ta sistem ustrezen ali ne. Pričakovali smo, da na to
vprašanje tudi z našo raziskavo ne bomo dobili povsem natančnega odgovora, kajti

2

Pennsylvania State University (Pensilvanska državna univerza, Združene države Amerike).
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težko je postaviti merila, s katerimi bi objektivno določili ustreznost uporabljenega
CAD sistema.
Če v poslovnem sistemu obstaja CAD sistem, potem lahko predvidevamo, da obstaja
tudi proces, ki ga v svetu poznamo pod nazivom CAD management (slov. upravljanje
s CAD sistemi). Zaradi tega smo bili mnenja, da se proces CAD managementa po vsej
verjetnosti odvija v vsakem razvojnem podjetju, ki pri svojem razvojnem procesu
uporablja enega ali več CAD sistemov. Predvidevali smo, da se CAD management
načrtno izvaja le v srednjih in velikih podjetjih oziroma v podjetjih z večjim
številom uporabnikov CAD sistemov. Že v pripravi - dispoziciji magistrskega dela
smo ugotovili, da je CAD management sorazmerno malo raziskan in opisan tako v
tuji, še posebej pa v domači literaturi in drugih virih, zato smo predpostavljali, da
ga vsako podjetje izvaja na svoj način.
Razvojni proces novega izdelka je sorazmerno dolga pot, ki se vije od ideje preko
postopkov izdelave do komercializacije. Predvidevamo, da si to pot vsako podjetje
zgradi po svoje. Seveda obstajajo določene strategije, kako tako pot začrtati, a na
koncu je podjetje tisto, ki se odloča, kakšna bo ta pot. Ta raznolikost je seveda
zanimiva, a če hočemo začrtati neko pot, rabimo določene smernice in določeno
znanje. Da bi izvedeli, kako slovenska razvojna podjetja ustvarjajo te poti in kakšnih
smernic se držijo, smo v raziskavo vključili tudi vprašanja s področja strategij
razvoja novih izdelkov.
Empirični del naloge smo zastavili na osnovi spletnega anketnega vprašalnika.
Povezava do spletnega vprašalnika je bila skupaj z ustreznim nagovorom poslana na
elektronske naslove slovenskih razvojnih podjetij. V ta namen smo pripravili
spremno pismo, ki naj bi vzbudilo zanimanje in interes anketirancev, da rešijo
anketni vprašalnik. V kolikor bi bil odziv anketirancev slab, smo predvideli še osebni
pristop do anketirancev s pomočjo telekomunikacijskih sredstev. Glede na to, da
anketiranje predstavlja v zavesti ljudi nekakšen odpor oziroma nepotrebno delo in
izgubo časa, smo predvidevali, da bo odziv na anketo slab. Zaradi tega smo si zadali
cilj, da spremno pismo pošljemo na čim več naslovov. Ker so nas zanimala le
podjetja, ki razvijajo in proizvajajo nove izdelke, smo se pri iskanju naslovov omejili
zgolj na gospodarske družbe iz določenih dejavnosti. Iz SKD3 smo izbrali dejavnosti
iz skupine C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, in sicer od dejavnosti C22 do C32. Poleg
tega smo iz raziskave izvzeli mikro družbe, saj smo bili mnenja, da zaradi njihove
majhnosti raziskava ne bi pridobila na vrednosti. Iz javno dostopne baze podatkov
za podjetja smo pridobili podatek, da je gospodarskih družb, ki spadajo v že
omenjene dejavnosti, skupno 687 (poglavje 4.1, str. 64). Ker javne baze zaradi
varovanja osebnih podatkov, ne omogočajo izvoza kontaktnih podatkov družb, smo
se morali posluževati različnih načinov iskanja. Seveda nam je to vzelo precej časa,
da smo na koncu ustvarili lastno bazo podatkov s kontakti, ki smo jo uporabili pri
anketiranju.

3

Standardna klasifikacija dejavnosti.
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1.5 METODE DELA
Magistrsko delo je bilo razdeljeno na teoretični in empirični del. V prvem delu smo
pregledali obstoječo literaturo s tega področja in z metodo kompilacije podali
povzetek teoretičnega raziskovanja. Opisali smo nekatere strategije razvoja novih
izdelkov in podrobneje opisali stopenjski razvojni proces. V nadaljevanju smo
pripravili pregled CAD sistemov s stališča njihove integracije v poslovni sistem,
uporabe, karakteristik, značilnosti in nenazadnje vpetosti v razvoj novih izdelkov.
Opisali smo nekatere izbirne modele za izbiro CAD sistemov in jih primerjali med
seboj. Teoretični del zaključuje predstavitev osrednje teme, CAD managementa
njegovih nalog in vplivov na razvojni proces novih izdelkov.
Empirični del je temeljil na statistični obdelavi podatkov, ki smo jih pridobili s
pomočjo spletnega anketiranja. Za ta namen smo pripravili spletni vprašalnik, ki
smo ga razposlali na elektronske naslove izbranih razvojnih podjetji po državi.
Vprašalnik je bil premišljeno sestavljen ter dan na vpogled in testiranje nekaterim
stanovskih kolegom, ki imajo večletne delovne izkušnje pri razvoju novih izdelkov v
razvojnih oddelkih podjetij, v katerih so ali so bili zaposleni. Poleg tega smo za
analizo vprašalnika zaprosili tudi dr. Anjo Žnidaršič, docentko za področje
kvantitativnih metod na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ki je
s svojimi komentarji pripomogla, da smo vprašalnik sestavili v skladu s statističnimi
priporočili.
Zaradi obširnosti obravnavane tematike nismo želeli pretiravati s številom vprašanj,
hkrati pa smo se zavedali, da bi lahko preskromno število vprašanj pomenilo
pomanjkanje določenih podatkov, ki bi bili koristni pri analizah. Raziskava naj bi
tako omogočila vpogled v sistem dela razvojnih oddelkov in dala odgovore na
postavljena vprašanja. Na podlagi pridobljenih izpolnjenih anketnih vprašalnikov in
odgovorov nanje, je bila narejena analiza in grafična predstavitev s pomočjo
programov SPSS4 in Excel5. Analiza odgovorov nam je pomagala potrditi ali ovreči
postavljene hipoteze in pripraviti ustrezne ugotovitve, predloge in zaključke s
področij, ki jih obravnava pričujoče delo.

4

Statistical Package for the Social Sciences (Statistični paket za socialne znanosti) je
programska oprema za prediktivno analitiko, ki omogoča statistično obdelavo podatkov.
(Vir: https://www-01.ibm.com/software/si/analytics/spss)
5
Program za zbiranje in obdelavo podatkov iz zbirke Office podjetja Microsoft.
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2 RAZVOJ NOVIH IZDELKOV
Razvojni proces novih izdelkov je bistven sestavni del poslovnega procesa vsakega
poslovnega sistema, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo izdelkov. Z
vse boljšimi povezavami ter odprtostjo pretoka blaga in ljudi je postalo svetovno
tržišče dostopno za vsakogar, ki želi na njem nastopati. Seveda samo možnost
nastopa na svetovnem trgu še ne zagotavlja uspeha, kajti prav množična prisotnost
na svetovnem trgu pomeni tudi veliko konkurenco in s tem neizprosen boj med
konkurenti. To dejstvo je spremenilo tudi način dela poslovnih sistemov, kar še
posebej velja za razvojni proces. Danes je bistvenega pomena prav hiter odziv na
spremembe trga, saj se le-te dogajajo tako rekoč vsakodnevno. Poslovni sistem
mora biti pripravljen, da zagotovi nov izdelek v skoraj realnem času oziroma v čim
krajšem času po tem, ko se pojavi potreba po njem. Zaradi tega se mora poslovni
sistem neprestano prilagajati in imeti zelo dober razvojni proces, ki mu omogoča,
da v čim krajšem času na trg postavi čim boljši, čim cenejši in seveda uporaben
izdelek. Zato je zelo pomembno, da mu razvojni proces to omogoča. Ker je razvojni
proces novih izdelkov tako pomemben, ga bomo skozi sledeča podpoglavja skušali
prikazali v vsej svoji veličini. Hkrati je to poglavje neke vrste osnova za ciljno
poglavje magistrskega dela o CAD managementu. Skozi spoznanje procesa razvoja
novih izdelkov bomo tudi lažje izpostavili vlogo, pomen in vpliv samega CAD
managementa.
Velikokrat slišimo, da je določeno podjetje dalo na trg nov izdelek, ko pa izdelek
vidimo dobimo asociacijo na že nekje viden podoben izdelek. Zato moramo že v
začetku povedati, da razlikujemo več vrst "novih izdelkov". V grobem ločimo nove
izdelke za podjetje in nove izdelke za tržišče. V različnih literaturah bomo našli
različne delitve novih izdelkov, kajti na tem področju je bilo narejenih že kar precej
raziskav in napisanih veliko strokovnih člankov. Po naši oceni je ena boljših delitev
novih izdelkov podana v knjigi Winning at new products avtorja Cooperja (2001). To
delitev novih izdelkov v odvisnosti od podjetja in tržišča nam nazorno prikazuje slika
(Slika 2). V njej ločimo šest vrst novih izdelkov:
1. Povsem nov izdelek ali linija izdelkov: Je izdelek, ki je povsem nov za
svetovno tržišče in hkrati za podjetje. Takega izdelka ne proizvaja še nihče.
2. "Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov: Je izdelek, ki je nov le za podjetje.
Nekatera druga podjetja v svetu tak izdelek že izdelujejo.
3. Nov izdelek namenjen razširitvi obstoječe linije izdelkov: Je izdelek, ki je
nov za podjetje, vendar bo le nadgradil ali dopolnil že obstoječo linijo
izdelkov, npr. nov model pralnega stroja, ipd.
4. Izboljšan obstoječ izdelek: Je nov izdelek podjetja, narejen na podlagi
obstoječega izdelka, ki ima določene izboljšave, npr. novo obliko, drugačne
lastnosti, drugačne ali dodatne funkcije, ipd.
5. Repozicioniran obstoječ izdelek: Je nov izdelek podjetja, narejen na
podlagi že obstoječa izdelka, ki je prilagojen novemu tržišču in standardom,
npr. električni izdelek z drugačno napetostjo, avto s krmilnim mehanizmom
na desni strani, ipd.
6. Racionaliziran obstoječ izdelek: Je nov izdelek podjetja, narejen na podlagi
obstoječega izdelka, ki ohranja enako obliko in lastnosti, vendar je narejen
z nižjimi stroški, npr. iz drugačnih materialov, iz drugačnih sestavnih delov,
z drugačno tehnologijo, ipd. z namenom, da ga lahko tržimo po nižji ceni.

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 7

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 2: Vrste novih izdelkov glede na novost za podjetje in tržišče
(Prirejeno po: https://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development, 2008)
V kolikor bi analizirali stroške razvoja "novih izdelkov", bi videli, da bolj kot je
izdelek nov tako za podjetje kot za tržišče, višji so stroški razvoja. Enako velja tudi
za tveganje, novejši kot je izdelek, večje je tveganje. Tako stroške kot tveganje se
da kontrolirati, če v razvoj novega izdelka pristopimo z dobro strategijo. Pravega in
zanesljivega recepta za uspeh seveda ni. So se pa z leti razvile številne metode,
tehnike in orodja, s katerimi lahko postavimo uspešno strategijo razvoja. V
današnjem času se kot dobra razvojna strategija kaže stopenjski razvoj.

2.1 STRATEGIJE RAZVOJA NOVIH IZDELKOV
Strategija je postopek načrtovanja in vodenja velikih vojaških operacij v vojni ali
postopek za dosego kakega cilja (ZRC SAZU, SSKJ). Iz napisanega je jasno, da je
strategija nekaj zelo pomembnega, saj se od strategije pričakuje, da z določenimi
postopki oziroma taktikami doseže določen cilj. Vse to velja seveda tudi za različne
strategije razvoja novih izdelkov, ki pa imajo vse isti cilj, to je izdelava uspešnega
novega izdelka. Ob tem bi lahko dodali, da je na svetu toliko strategij razvoja novih
izdelkov, kolikor je podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem novih izdelkov. Seveda pa
so se v svetu uveljavile določene bolj ali manj uspešne strategije razvoja novih
izdelkov, ki so jih oblikovali različni strokovnjaki skozi leta dela v razvoju in jih v
svoje strategije uvrščajo različna podjetja. Vsako podjetje, ki se ukvarja z
razvojem, bi moralo imeli svojo lastno strategijo razvoja novih izdelkov. To
strategijo lahko oblikuje samostojno ali jo privzame od nekoga drugega ali jo
preprosto kupi izmed nabora svetovno znanih strategij. Prav slednje bomo v
nadaljevanju skušali na kratko opisati.
Večina priznanih strategij razvoja novih izdelkov temelji na stopenjskem načinu.
Različni strokovnjaki navajajo različno število stopenj razvoja, ki se gibljejo od tri
do osem, nekateri avtorji jih navajajo celo štirinajst. Priznani strokovnjak za
management Philip Kotler (2000, str.335) navaja osem stopenjski razvoj:
1. iskanje idej,
2. ocenjevanje - selekcija idej,
3. razvijanje in testiranje koncepta izdelka,
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razvijanje strategije trženja,
poslovna analiza,
razvijanje izdelka,
testiranje trga,
komercializacija.

Svetovno priznani strokovnjak razvoja novih izdelkov Robert G. Cooper je v začetku
osemdesetih let 20. stoletja objavil trinajst ključnih aktivnosti pri razvoju novih
izdelkov (Cooper, 2001, str.32):
1. Začetna presoja pomeni izbor ideje za nov izdelek in začetni izbor virov
(ljudje in finančna sredstva).
2. Preliminarna ocena trga je neznanstvena začetna ocena tržišča (hitra in
groba), ki vključuje: tržno okolje, želje kupcev, možnost sprejemanja tržišča
in konkurenčnost ter se zanaša zlasti na notranje vire – informacije.
3. Preliminarna tehnična ocena je ocena o zmožnostih, načinih razvoja,
izdelave …, ki v večini bazira na razpravah, notranjih virih in določeni
literaturi.
4. Podrobna raziskava trga vključuje podrobno analizo tržišča na podlagi
analize področja uporabe, želja in potreb kupcev, testiranja koncepta,
analize okolja in konkurence.
5. Predrazvojna poslovna in finančna analiza vključuje finančno analizo,
oceno tveganja, oceno poslovne vrednosti, tržne zanimivosti, konkurenčne
prednosti, idr.
6. Razvoj izdelka pomeni razvoj in izdelavo novega izdelka.
7. Testiranje izdelka v podjetju obsega testiranje izdelka (prototipa) v
podjetju ali laboratorijskem okolju s kontroliranimi parametri oziroma s
primarnimi (alfa) testi.
8. Testiranje izdelka pri kupcih je testiranje izdelka s strani kupcev v realnem
okolju oziroma sekundarno (beta) testiranje.
9. Poskusna prodaja zajema prodajo izdelka na določeno, omejeno, tržišče z
omejenim številom izdelkov (mehka prodaja).
10. Pilotna - poskusna proizvodnja pomeni pilotno oziroma poskusno (nulto)
proizvodnjo izdelka.
11. Poslovna analiza pred vstopom na trg je zaključna poslovna in finančna
analiza pred komercializacijo izdelka.
12. Začetek redne proizvodnje pomeni zagon redne (komercialne) proizvodnje
novega izdelka.
13. Začetek prodaje je izvrševanje prodajnega plana oziroma prodaja izdelka.
Stage-Gate® metoda
Metoda Stage-Gate®6 velja v svetu za zelo priznan razvojni proces, saj se je
uveljavila kot industrijski standard pri razvoju novih izdelkov. Avtor te metode je
že prej omenjeni Robert G. Cooper, ki je ta proces razvijal več let. Proces se je
spreminjal predvsem glede na vrsto novega izdelka oziroma na obsežnost razvojnega
projekta. Trenutno je v uporabi že tretja generacija procesa Stage-Gate® (Slika 3).

6

Registrirana blagovna znamka za proces razvoja novih izdelkov v lasti podjetja Stage-Gate
International, ki sta ga ustanovila R.G. Cooper (tudi avtor procesa "Stage-Gate") in S.J.
Edgett. (Vir: http://www.stage-gate.com)
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Slika 3: Diagram poteka Stage-Gate® procesa tretje generacije
(Prirejeno po: http://www.stage-gate.com, 2017)
Proces Stage-Gate® temelji na stopenjskem razvoju novega izdelka, pri katerem
vsaki stopnji (ang. stage) sledijo vrata (ang. gate), ki predstavljajo odločitveno
točko pred vstopom na naslednjo stopnjo. Vse stopnje in vsa vrata imajo podobno
strukturo (Slika 4). Vsaka stopnja je sestavljena iz vzporednih aktivnostih in
ustreznih analiz, na podlagi katerih dobimo rezultate v obliki izsledkov. Med
posameznimi stopnjami so vrata, pri katerih je potrebno s pomočjo določenih
kriterijev preveriti pridobljene izsledke iz prejšnje stopnje. Na podlagi tako
pridobljenih rezultatov se je potrebno odločiti, ali proces nadaljevati ali ga
zadržati, ali ga vrniti na prejšnjo stopnjo ali ga prekiniti. V primeru nadaljevanja je
potrebno pripraviti akcijski plan za naslednjo stopnjo, ki vključuje vse potrebne vire
in časovnico za naslednjo stopnjo kakor tudi kriterije za naslednja vrata.

Slika 4: Stopnje in vrata procesa Stage-Gate®
(Prirejeno po: http://www.stage-gate.com, 2017)
Kot je lahko videti iz diagrama poteka (Slika 3), se proces tretje generacije prilagaja
velikosti projekta, kar pomeni, da pri manj tveganih in manjših projektih lahko
nekatere stopnje združimo in tako prihranimo pri času in stroških. Zaradi te
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zmožnosti je ta proces zelo prilagodljiv, saj ga lahko vsako podjetje spreminja po
svojih potrebah in željah.
Tretjo generacijo procesa State-Gate® naj bi odlikovalo šest F-jev (povzeto po
Cooper, 2001, str.145):
1. Flexibility (fleksibilnost): Proces je prilagodljiv različnim zahtevnostim in
potrebam projektov. Tako lahko določene stopnje združujemo in vrata
izpuščamo; s tem pohitrimo proces in zmanjšamo stroške.
2. Fuzzy gates (mehka vrata): Gre za princip mehke logike, kjer nimamo samo
dveh binarnih stanj (odprto ali zaprto), ampak še vmesna stanja. To pomeni,
da v primeru, ko nimamo vseh podatkov na predhodni stopnji, lahko vseeno
nadaljujemo skozi vrata na naslednjo stopnjo s tem, da se ti podatki
pridobijo na naslednji stopnji.
3. Fluidity (fluidnost): Proces je fluiden in prilagodljiv, kar pomeni, da
določene aktivnosti niso vezane zgolj na določeno stopnjo, ampak se lahko
odvijajo skozi različne stopnje, kar omogoča prekrivanje stopenj.
4. Focus (osredotočenost): Skozi sistem stopenj in vrat je proces osredotočen
na najboljše projekte, kajti slabi projekti se skozi sito vrat izločijo.
5. Facilitation (moderiranje): Moderiranje7 projekta je zelo pomembno za
uspeh; moderator ali upravljalec procesa naj bi skrbel, da projekt poteka v
skladu s procesnimi smernicami. To je lahko oseba, ki se jo najame in vključi
v projekt ali v večjih podjetjih polno zaposlena oseba.
6. Forever green (zimzelen): Proces velja za zimzelen, kar pomeni, da se
nenehno spreminja, prenavlja in izboljšuje skozi izkušnje posameznih
podjetij, ki so uspešno prevzela ta proces kot proces razvoja novih izdelkov.
Cooper poleg že naštetih šestih F-jev, ki so vsi pozitivno naravnani, opozarja še na
sedmega, ki pa je negativen, in to je fallibility (zmotljivost). Avtor pri tem
poudarja, da je proces State-Gate® odprt in pušča veliko svobode uporabnikom tako,
da ga je možno po svoje spreminjati in prilagajati, to pa ima za posledico večje
tveganje in možnost doseganja slabih rezultatov projektov. Zaradi tega svetuje, da
se uporabniki čim bolj podučijo in osvojijo veščine upravljanja tega procesa.
APQP metoda
V avtomobilski industriji, ki je ena od najzahtevnejših pri izdelavi novih izdelkov,
se je uveljavila metoda Advanced Product Quality Planning (APQP). Metoda
predstavlja enega od petih stebrov standarda IATF 16949:20168, ki ga je izdalo
združenje IATF9.
Kokol (2012) opisuje APQP kot strukturirano metodo za določitev in izvedbo korakov,
ki zagotavljajo zadovoljstvo stranke s proizvodom. Cilj metode je olajšanje

7

V Sloveniji obstaja Društvo moderatorjev Slovenije, ki je del Mednarodnega združenja
moderatorjev (IAF - International Association of Facilitators). (Vir: http://drustvomoderatorjev.si, 2017)
8
Je krovni standard presoje sistema kakovosti avtomobilske industrije za Evropo in Severno
Ameriko. Oktobra 2016 je zamenjal do tedaj uveljavljen standard ISO/TS 16949:2009.
9
International Automotive Task Force je mednarodno združenje avtomobilske industrije s
področja Evrope in Severne Amerike. (Vir: http://www.iatfglobaloversight.org, 2017)
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komunikacije med vsemi udeleženimi v procesu in zagotovitev, da so vsi potrebni
koraki storjeni ob pravem času. Metoda ima nekatere prednosti, kot so:
 usmerjanje virov v zadovoljevanje odjemalca,
 spodbujanje zgodnjega prepoznavanja potrebnih sprememb,
 izogibanje (pre)poznim spremembam,
 proizvod bo izdelan kakovostno, ob pravem času in ob kar najmanjših
stroških.
Metodo APQP sestavlja pet faz, ki si časovno sledijo in hkrati medsebojno prekrivajo
(Slika 5):
1. načrtovanje,
2. snovanje in razvoj proizvoda,
3. snovanje in razvoj procesa,
4. potrjevanje procesa in proizvoda,
5. ovrednotenje povratnih informacij in korekcijski ukrepi.
Preden se projekt začne izvajati, ga je potrebno najprej zasnovati, kar predstavlja
nekakšno predpripravo - predfazo. V tej predfazi je potrebno izvesti določene
aktivnosti:
 Sestava razvojne skupine: Vanjo so vključeni zaposleni iz različnih oddelkov
(kakovost, razvoj, proizvodnja, kontrola kakovosti in materiala, nabava,
servis, kooperanti in odjemalci - kupci).
 Opredelitev delokroga: Razvojna skupina mora ugotoviti odjemalčeve
potrebe, pričakovanja in zahteve.
 Vzpostavitev komunikacije med skupinami: Vzpostavitev komunikacije z
drugimi odjemalčevimi in dobaviteljevimi skupinami.
 Pripraviti izobraževanja: Potrebno je izpeljati ustrezna izobraževanja, ki
bodo pomagala pri uresničevanju odjemalčevih potreb in pričakovanj.
 Vključevanje odjemalcev in dobaviteljev: Potrebno je vzpostaviti odnose
med odjemalci in dobavitelji, ki bodo upoštevali vse ustrezne zahteve in
sledili metodi APQP.
 Izvršiti sočasni inženiring: Gre za proces medsebojnega sodelovanja s
skupnim ciljem, ki se mora odvijati sočasno in ne več zaporedno.
 Razviti kontrolne plane: Kontrolni plan mora vsebovati opise sistemov za
kontrolo izdelkov in procesov. Pri tem je potrebno razviti tri različne
kontrolne plane, ki pokrivajo tri različne faze (prototipi, pilotna proizvodnja,
redna proizvodnja).
 Reševanje težav: V procesu nastale težave je potrebno evidentirati in jih
sproti reševati. V ta namen so predvidene ustrezne analitične tehnike
reševanja težav.
 Priprava časovnega plana: Časovni plan je bistven dokument, ki služi kot
kažipot skozi celoten proces. Upoštevati mora vse aktivnosti, naloge in druge
dogodke, da bo izdelek zadostil odjemalčevim zahtevam in pričakovanjem.
Vsaka faza pri APQP procesu ima določene vhode in izhode, ki so predstavljeni kot
zahteve za vsako fazo posebej. Izhodne zahteve predhodne faze predstavljajo
vhodne zahteve za naslednjo fazo. Rezultat uspešnega APQP procesa je redna
proizvodnja načrtovanega izdelka.
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Slika 5: Časovni plan po metodi APQP (Kokol, 2012)
Design for Six Sigma metoda
Po znani metodologiji managementa kakovosti proizvodnih procesov Six Sigma se je
razvila tudi metodologija za razvoj novih proizvodov imenovana Design for Six
Sigma10 (DFSS). Glavni smoter te metode je "pravilno oblikovati stvari že prvič"
(Yang in El-Haik, 2003). Iz pregleda različne literature za to metodo smo lahko
razbrali, da se je metoda s časom spreminjala. Yang in El-Haik (2003, str. 54)
navajata, da je metoda sestavljena iz štirih faz (metodologija ICOV):
 Identify requirements (identificiraj potrebe),
 Characterize the design (opredeli razvoj),
 Optimize the design (optimiziraj razvoj),
 Verify the design (verificiraj razvoj).
Kasneje so faze preoblikovali in jih označevali s kratico IDOV:
 Identify (identificiraj),
 Design (razvij),
 Optimize (optimiraj),
 Validate (potrdi).

10

Načrtovanje za šest sigma.

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 13

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Identify
1. Develop
project
charter
2. Perform
stakeholder
analysis
3. Develop
project plan

Define
4. Collect voice
of the
customer
(VOC)
5. Identify
critical to
satisfaction
(CTS)
measures
and targets
6. Translate
VOC into
technical
requirements

Magistrsko delo
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Slika 6: Faze in aktivnosti po metodi DFSS IDDOV
(Prirejeno po: Cudney in Furterer, 2012, str. 7)
Poleg že naštete metodologije se je pri sistemu DFSS v praksi uveljavilo še kar nekaj
drugih metodologij, odvisno od vrste projekta, ki se vodi po tem sistemu. Za razvoj
novih izdelkov se je najbolj uveljavila metodologija IDDOV, ki sestoji iz petnajstih
korakov, enakomerno porazdeljenih v pet faz (Slika 6):
 Identify (identificiraj)
1. pripravi projektno listino
2. izvedi analizo interesov
3. pripravi projektni načrt
 Define (definiraj)
4. zberi glas kupca
5. identificiraj merila in cilje za pretvorbo kritik v zadovoljstvo
6. pretvori glas kupca v tehnične zahteve
 Design (razvij),
7. identificiraj elemente procesa
8. razvij proces
9. prepoznaj morebitna tveganja in nezmožnosti
 Optimize (optimiziraj)
10. izvedi poskusni proces
11. oceni zmožnosti procesa
12. optimiziraj razvoj
 Validate (validiraj)
13. validiraj proces
14. oceni zmogljivosti, napake in tveganja
15. iteriraj razvoj in finaliziraj
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Lean Product Development System
Tudi Lean Product Development System11 (LPDS) izhaja iz avtomobilske industrije
in se je uveljavil predvsem na azijskem tržišču. Sistem se je razvil iz znanja in
tradicije priznane tovarne avtomobilov Toyota, zato ga lahko zasledimo tudi pod
imenom Toyota Product Development System12 (Slika 7).

Slika 7: Toyota Product Development System
(Morgan in Liker, 2006, str. 18)
Sistem je sestavljen iz trinajstih principov, ki so razvrščeni v tri podsisteme:
 Process (Procesi)
1. Z dognanjem strankinih prioritet ločiti dodano vrednost od izgube.
2. Dokler je največ prostora za načrtovanje je potrebno poudariti proces
razvoja proizvodov za temeljito raziskavo alternativnih rešitev.
3. Vzpostaviti uravnotežen potek razvojnega procesa.
4. Uporabiti stroge standarde za zmanjšanje variacij in ustvariti fleksibilne
in predvidljive rezultate.
 People (Ljudje)
5. Pripraviti vodilni inženirski sistem za integracijo razvoja od starta do cilja.
6. Uravnotežiti funkcionalna strokovna znanja in multifunkcionalnost v
celoto.
7. Razviti visoko tehnološke kompetence pri vseh inženirjih.
8. Dobavitelje povsem vključiti v sistem razvoja proizvodov.
9. Vpeljati izobraževanje in stalne izboljšave.
10. Zgraditi kulturo za podporo odličnosti in nenehnih izboljšav.

11
12

Sistem vitkega razvoja proizvodov.
Toyotin sistem za razvoj proizvodov.
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 Tools and Technology (Orodja in tehnologije)
11. Ustrezno prilagoditi tehnologijo svojim ljudem in procesu.
12. S pomočjo enostavne vizualne komunikacije uskladiti svojo organizacijo.
13. Za standardizacijo in organizacijsko učenje uporabiti učinkovita orodja.
Stopenjski razvoj novih izdelkov
Institut Jožef Štefan v Ljubljani, v okviru katerega je bil pred leti ustanovljen Center
za razvoj novih izdelkov, je leta 2006 izdal priročnik za razvoj novih izdelkov
Načrtno do cilja (Bolta, 2006). Priročnik je nastal v sklopu projekta "Mreža za razvoj
novih izdelkov" v programu INTERREG IIIC in je trenutno edina strokovna literatura
s tega področja v slovenskem jeziku. V njem avtorji predstavljajo stopenjski razvoj
novih izdelkov, ki vsebuje sedem stopenj:
1. iskanje idej,
2. ocenjevanje in selekcija idej,
3. razvoja koncepta,
4. vrednotenje koncepta in poslovna analiza,
5. testiranje in prototipi,
6. tehnični razvoj,
7. komercializacija.
Razlog za sedem stopenj avtorji opravičujejo s tem, da se z večjim številom stopenj
doseže večji pregled nad razvojnim procesom, torej večjo širino na račun globine.
S tem naj bi dosegli pogostejša presojanja, ki so nekakšne kontrolne točke po vsaki
stopnji. Pri presojah mora razvojna skupina v sodelovanju z vodstvom analizirati
dotedanje delo in se odločati, kako naprej. Večje število stopenj je predvsem
primerno za bolj tvegane razvojne projekte, odvisno pa je tudi od vrste "novega
izdelka".
Skozi pregled različnih metodologij in sistemov razvoja novih izdelkov smo lahko
opazili določene podobnosti. Ker je bil priročnik Načrtno do cilja (Bolta, 2006)
narejen prav na pregledu različnih sistemov in podrobnih analiz, smo se odločili, da
bomo v nadaljevanju tega poglavja podrobneje predstavili njegovih sedem stopenj
razvoja novih izdelkov. Ker vsaka stopnja razvoja novega izdelka zahteva določene
pristope, tehnike, metode in orodja, je zato še toliko bolj pomembno, da poleg
pomena posamezne stopnje poznamo predvsem vse prej našteto, da lahko uspešno
pridemo do konca posamezne stopnje. Glede na uvodne besede urednika priročnika
dr. Žige Bolte je priročnik prva tovrstna literatura v slovenskem jeziku. Prav zaradi
tega, ker je v priročniku zbranih ogromno tehnik, metod in orodij, s katerimi si
pomagamo pri realizaciji posameznih stopenj razvoja, se nam je zdelo smiselno, da
slednje povzamemo tudi v pričujočem delu. Poleg tega smo mnenja, da je tudi za
CAD management zelo pomembno, da pozna razvojni proces, saj se le tako lahko
aktivno vključuje v sam proces skozi svoje naloge. Naj že na tej točki opomnimo,
da je večina teksta v sledečih podpoglavjih povzeta prav iz že omenjenega
priročnika, razen v določenih primerih, ko se nam je zdelo pomembno, da določene
stvari osvetlimo še iz drugih virov.
2.1.1 ISKANJE IDEJ
Vsak razvoj novega izdelka se začne z idejo, ki je prva stopnja v procesu. Viri idej
ali poslovnih zamisli so lahko znotraj ali zunaj podjetja. Notranje vire najdemo v
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službah, kot so: razvojno-raziskovalne, inženiring, prodaja, marketing in planiranje,
proizvodnja, vodstvo in menedžment ter nenazadnje pri vseh zaposlenih v podjetju.
Zunanji viri so lahko odjemalci, dobavitelji, raziskovalne organizacije in svetovalci,
tehnične publikacije, konkurenti, univerze, inovatorji, spontani viri, oglaševalske
agencije in vladne agencije.
Pri iskanju idej je pomembno, da se držimo določene strategije, s katero se
osredotočimo na cilje, namen in način razvoja novih izdelkov.
Aktivnosti in smernice za iskanje in oblikovanje dobrih idej o novem izdelku so po
Cooperju (1993, v Bolta, 2006, str. 9) sledeče:
 Oblikovanje osrednje točke; zadolžitev koga za sprejemanje idej z
odgovornostjo za stimuliranje in oblikovanje idej. Naloga te osebe je
opredeliti vire idej v podjetju in zunaj njega. Ta oseba tudi prenese ideje v
prvo odločitveno točko – začetno presejanje. Identifikacija obstoječih in
potencialnih virov idej ter oblikovanje tokov zbiranja.
 Stalno sodelovanje z odjemalci kot virom idej prek fokusnih skupin, panelov
odjemalcev, raziskave odjemalcev in sodelovanja z mnenjskimi vodji.
 Sledenje razvoju konkurentov z namenom oblikovanja idej o novih in
izboljšanih proizvodih.
 Obiskovanje sejemskih prireditev.
 Pregled publikacij z vsega sveta.
 Pregled patentov.
 Vključevanje posrednikov idej.
 Sodelovanje z dobavitelji.
 Sodelovanje z zasebnimi inovatorji.
 Sodelovanje z univerzami.
Kot pomoč pri oblikovanju idej so nam na voljo različne tehnike, ki so se bolj ali
manj uveljavile v svetu. Pri izbiranju tehnik se ne omejujemo le na eno, ampak jih
izberemo več. Pri tem je pomembno poznavanje posameznih tehnik, kajti le tako
lahko v čim večji meri izkoristimo prednosti posamezne tehnike. Ker se je s časom
razvilo precej različnih tehnik, jih je Kahn (2001, v Bolta, 2006, str. 9) razdelil v
nekakšne skupine:
1. Tehnike za ugotavljanje potreb: Ugotavljamo trenutne in bodoče potrebe
odjemalca. V pomoč so nam stalni stiki z odjemalci, fokusne skupine z
odjemalci, stiki s strokovnjaki, mnenjskimi vodji, pregled publikacij,
opazovanje odjemalcev itd. Pri tej tehniki je smiselno, da sodelujejo
zaposleni z različnih funkcij v podjetju.
2. Tehnike za predvidevanje bodočnosti: Analiza scenarija – oris predvidene
prihodnosti in opredelitev predvidenih problemov. Za definirane probleme
iščemo ideje za njihovo rešitev.
3. Tehnike skupinske kreativnosti: Najpogosteje uporabljena je možganska
nevihta.
4. Tehnike analize lastnosti: Izdelek ali storitev lahko opišemo z njihovimi
lastnostmi, to so fizične značilnosti, funkcionalnost in koristi. Primerjava
lastnosti rabi za analizo vrzeli, ki je osnova za oblikovanje novih idej. Sem
sodijo: analiza vrzeli lastnosti, analiza vrzeli zaznavanja, analiza vrzeli
podobnosti/nepodobnosti.
5. Tehnike razmerij: Metode vsiljevanja razmerij med navidezno nezdružljive
detajle s pomočjo dvodimenzionalne matrike, morfološke analize in analogije.
Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 17

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

6. Analize trade-off: Združena analiza (Conjoint).
7. Odmaknjena raziskava: Pri oblikovanju idej se oddaljimo od obstoječih
izdelkov. V pomoč so nam: pregled konkurentov, tehnika izogibanja, tehnika
velikega zmagovalca in tehnika kreativne stimulacije.
Kar nekaj konkretnih tehnik je podrobneje predstavljenih v priročniku (Bolta, 2006,
str. 10-30) in v knjigi Management inoviranja (Likar, Križaj in Fatur, 2006). Ob koncu
je potrebno poudariti, da velja splošno načelo izbrati kar največ idej, kajti le tako
bo v naslednji stopnji kaj ocenjevati in selekcionirati. Seveda veliko idej še ni pogoj
za dober izdelek, je pa dobra osnova, da na podlagi večjega števila idej pridemo do
dobre končne ideje.
2.1.2 OCENJEVANJE IN SELEKCIJA IDEJ
Zbrane ideje na prvi stopnji so osnova za nadaljnje delo, a kot take so še brez
vrednosti. Zato je potrebno na drugi stopnji te ideje ovrednotiti in selekcionirati.
Namen in cilj druge stopnje je zmanjšanje števila idej z uporabo orodij in tehnik z
namenom, da se potrdijo prave ideje za nadaljevanje procesa razvoja novega
izdelka. To je običajno naloga odgovornih ljudi v podjetju, ki morajo sprejeti
odločitev na podlagi izbranih kriterijev. Ta stopnja je pomembna tudi s
stroškovnega vidika, kajti do te stopnje so stroški dokaj zmerni, po izboru ideje in
začetku projekta pa se začno stroški strmo dvigati. Zato je pravilna izbira ideje še
kako pomembna in odgovorna odločitev.
Ocenjevanje idej poteka v dveh stopnjah (Bolta 2006, str. 33):
1. Ideje ocenimo glede na njihovo usklajenost s strategijo razvoja novega
izdelka.
2. Zaradi omejenih finančnih, človeških in drugih virov v podjetju je smiselno za
nadaljnji razvoj izbrati eno samo idejo. Izbor naredimo med idejami, ki so
usklajene s strategijo razvoja novega izdelka.
Za ocenjevanje in selekcijo idej so na voljo različne metode, tehnike oz. orodja.
Najbolj znane so (Bolta 2006, str. 34-42):
1. Kontrolni list: Predstavlja seznam predhodno smiselno sestavljenih kriterijev,
ki jih mora ideja zadovoljiti.
2. Metoda točkovnega ocenjevanja: Je nadgradnja kontrolnega lista, pri čemer
kriterijem določimo še pomembnost (ponder).
3. Kvalitativna raziskava: Omogoča analizo idej brez številčnih in statističnih
meritev. Mogoče jo je izvesti v obliki intervjujev ali pogovorov s potencialnimi
odjemalci in tako pridobiti pomembne podatke in informacije. Ta metoda ni
samozadostna, zato ni primerna za sprejemanje dokončnih odločitev.
4. Analiza FMEA13: Je ena izmed najbolj uporabljenih tehnik, ki je osnovana na
analizi možnih napak in njihovih posledic. Primerna je za ocenjevanje vseh
stopenj razvoja novega izdelka.
5. Samolepilne pike: Uporabimo predvsem takrat, ko je potrebno izbirati med
številnimi potencialnimi ali nasprotujočimi si idejami. Vanje vključimo čim
širši krog ljudi, tako notranjih kot zunanjih.

13

Failure Modes and Effects Analysis (analiza možnih napak in njihovih posledic).
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6. Analiza SWOT14: Učinkovita pri prepoznavanju prednosti in slabosti ter
morebitnih priložnosti in nevarnosti. Omogoča menedžmentu, da se
osredotoča na ključne kompetence in aktivnosti ter na močna področja
podjetja. Omogoča tudi pregled skladnosti novih idej s strateškimi cilji,
politiko in strategijo podjetja.
7. Analiza PMI15: Je nadgradnja tehnike za in proti. Uporabna predvsem v
primerih, ko ima odločanje veliko vlogo pri uspehu projekta, zato je tudi
primerna za vsako stopnjo.
8. Predizvedljivostna študija: Predstavlja tehnično in ekonomsko oceno
smiselnosti projekta. Izvedemo jo v fazi odločanja za morebitno vlaganje v
projekt. Njen namen je identifikacija ključnih težav in tveganj ter priprava
predlogov nadaljnjih korakov in rešitev.
Vse naštete in na kratko opisane metode so lahko le pomagalo pri ocenjevanju in
selekciji, ne morejo pa nadomestiti odločanja, ki je v domeni človeka – odločevalca.
Ta mora biti ustrezno usposobljen in z dovolj izkušnjami, da bo znal vse pridobljene
informacije s pomočjo različnih metod s pridom uporabiti za najboljšo odločitev. To
ne velja samo na tej, ampak na vsaki stopnji.
2.1.3 RAZVOJ KONCEPTA
Razvoj koncepta se lahko začne šele takrat, ko se na drugi stopnji potrdi določena
idejna zasnova. Koncept novega izdelka je vezan na dejavnost, v kateri podjetje
deluje, pri čemer so vsem konceptom skupne tri lastnosti, ki definirajo koncept, in
sicer (Crawford, 1997; Kahn, 2001, v Bolta, 2006, str. 44):
 oblika (fizične lastnosti izdelka),
 tehnologija (način izdelave želene oblike izdelka),
 korist (koristi, ki jih izdelek prinaša odjemalcu, ter jih ta želi in pričakuje).
Ustvarjanje konceptov novega izdelka je inovativen proces in zahteva naslednje
(Bolta 2006, str. 44):
 analizo ciljnega trga in odjemalcev,
 analizo konkurence in oblikovanje konkurenčne strategije,
 tehnično oceno izdelka in časovni načrt testiranja,
 oceno potrebnih virov za razvoj izdelka,
 pripravo grobega poslovnega načrta,
 pripravo plana aktivnosti.
Crawford in Di Benedetto (2003, v Bolta, 2006, str. 44) navajata, da je na tej stopnji
razvoja potrebno pripraviti natančen protokol izdelka, ki naj vsebuje:
 opredelitev ciljnega trga,
 pozicioniranje izdelka,
 lastnosti izdelka: funkcije, značilnosti, koristi in posebne specifikacije,
 primerjavo z izdelki konkurentov,
 dodatne dimenzije izdelka,

14

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Analiza prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti).
15
Plus/Minus/Implications (plus/minus/posledice).
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marketinške zahteve: opis bistvenih marketinških postavk,
časovne zahteve izvedbe razvoja,
finančne zahteve: cene, rabati, obseg prodaje, tržni delež, dobiček ipd.,
proizvodne zahteve: količina in zahtevana kakovost, kraj proizvodnje,
regulativne zahteve: pravne podlage in omejitve,
zahteve, ki izvirajo iz poslovne strategije
luknje v razvoju: opredelitev predvidljivih problemov.

Za razvoj koncepta so na voljo številne tehnike oz. orodja, nekatere so bile že
omenjene na prvi stopnji Iskanje idej. Tiste, ki se bolj specifično uporabljajo za
razvoj in testiranje koncepta novega izdelka pa so:
 optimiranje konceptov,
 izbiranje konceptov z matriko,
 obvladovanje tveganj,
 analiza moči in vplivov,
 ustvarjanje relevantnih konceptov,
 segmentacija strank,
 kvantitativna raziskava,
 metoda QFD16,
 odločitveno drevo,
 Kanov model,
 metoda točkovnega ocenjevanja,
 hitropotezna delavnica
 testiranje konceptov,
 komercializacija novih tehnologij,
 upravljanje industrijskega oblikovanja,
 načrt aktivnosti industrijskega oblikovanja,
 okolju prijazno oblikovanje.
Podrobnejša predstavitev naštetih tehnik in orodij je podana v priročniku (Bolta,
2006, str. 45-73). Izbira ustrezne tehnike ali orodja je v veliki meri odvisna od
izdelka, ki ga koncipiramo. V kolikor potrdimo to stopnjo, lahko rečemo, da smo že
skoraj blizu pravemu izdelku, kajti na tej stopnji lahko že pridemo do fizičnega
izdelka, ki mu rečemo prototip.
2.1.4 VREDNOTENJE KONCEPTA IN POSLOVNA ANALIZA
Četrta stopnja običajno služi menedžerjem, da dobijo odgovor, ki jih najbolj
zanima, in to je, ali bo nov izdelek uspešen in ali bo prinašal dobiček. Glede na to,
da je priprava in izvedba poslovne analize zahtevna, se postavlja vprašanje, ali je
poslovna analiza sploh potrebna. Za pripravo poslovne analize sta potrebna čas in
angažiranje številnih virov. Potrebno je zbrati veliko podatkov, informacij, ocen in
napovedi. Te pa so lahko nezanesljive in napačne, kar lahko privede do napačne
poslovne analize. (Bolta, 2006, str. 76)

16

Quality Functional Deployment (razvijanje funkcij kakovosti).
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Crawford in Di Benedetto (2003, v Bolta, 2006, str. 76) opozarjata na nekatere
težave pri pripravi poslovne analize:
 Ciljni odjemalci ne poznajo dejanskega izdelka, njegove dejanske cene,
slabosti in koristi.
 Bodoči odjemalci imajo informacije, a nam jih zaradi različnih razlogov
nočejo povedati.
 Slaba izvedba tržne raziskave.
 Visoka dinamika trga zaradi nenehnega delovanja konkurentov.
 Stopnja marketinške podpore (prodajno osebje, servis itd.) novemu izdelku
še ni znana, obljube vnaprej so lahko nerealne.
 Hitro uvajanje novih izdelkov na trg (izpuščanje testiranj).
 Modeli napovedi izhajajo iz preteklosti ali iz razmerij, oblikovanih v
preteklosti.
 Težko je napovedati čas prilagoditve odjemalcev na novo tehnologijo.
Kljub vsem težavam z izdelavo poslovne analize so mnenja strokovnjakov v prid
izdelavi poslovne analize. Le-ta namreč spada v stopnjo popolnega vrednotenja
koncepta (ang. full screen) in če ta stopnja ni odobrena, naj izdelek ne bi šel v
naslednjo fazo razvoja. Zato strokovnjaki opozarjajo, da je potrebno zelo dobro
analizirati probleme ter čim bolje pripraviti ocene in napovedi. Uporabiti je
potrebno več orodij za pripravo analize in se šele nato odločati. Če nadaljujemo
razvoj brez poslovne analize, tvegamo, da izdelek ne bo dobičkonosen.
Za vrednotenje koncepta in pripravo poslovne analize so na voljo nekatera orodja
in rešitve:
 model zavedanje, poskus, dostop, ponovna uporaba (ATAR - Awareness, Try,
Available, Repeat usage),
 analiza stroškov in koristi (CBA - Cost-Benefit Analysis),
 koncept življenjskega cikla izdelka (PLC - Product Life Cycle),
 gantogrami za časovno načrtovanje projekta (Gantt diagrams),
 analiza kritične poti (CPA - Critical Path Analysis),
 mrežni diagram projekta (PERT - Program Evaluation and Review Technique),
različica analize CPA,
 analiza deležnikov.
Podrobnejši opis navedenih orodij je povzel Bolta (2006, str. 77-87) glede na
različne vire, navedene v priročniku.
2.1.5 TESTIRANJE IN PROTOTIPI
Na peti stopnji je stanje izdelka v obliki prototipa, kar pomeni, da je izdelek narejen
in pripravljen za testiranje. Bistvo te stopnje je, da pridemo do izdelka, ki bo
zadostil vsem kriterijem, ki jih postavimo v testno okolje. Dokler prototip ne ustreza
vsem kriterijem, so na njem potrebne spremembe. Včasih to zahteva veliko napora,
testne opreme, usposobljene ljudi ter ima za posledico velike stroške. Zato je
pomembno zgodnje vključevanje testnega inženiringa in čimprejšnjo izdelavo
prototipa. Testni inženiring mora skrbno pripraviti testne zahteve in oblikovati
testni pristop. Od tega bo v veliki meri odvisno, ali bodo testi uspešni ali ne. Pri tem
ne smemo pozabiti zahtevnosti testov, kajti slabo opravljeni ali celo napačni testi
lahko v prihodnosti povzročijo veliko težav. Priprava testnega okolja zahteva dobro
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poznavanje standardov in direktiv, ki jih je potrebno upoštevati. To znanje se
pričakuje tudi od načrtovalcev izdelka – prototipa, kajti že pri oblikovanju in
konstruiranju je potrebno razmišljati o rešitvah, ki bodo zadostile zahtevam. Tako
Slovenija kot tudi vse članice Evropske unije (EU) so zavezane k spoštovanju direktiv
novega pristopa za izdelke z oznako CE17. Direktive omogočajo pripravo zakonodaje
na način, ki razlikuje med bistvenimi zahtevami in tehničnimi rešitvami (Prešeren,
2004). Pri tem veljajo sledeča načela:
 Direktive novega pristopa določajo le bistvene zahteve, ki jim morajo
zadostiti izdelki pri prostem pretoku v EU. Izpolnjevanje teh zahtev je
obvezno. Države članice morajo svojo zakonodajo popolnoma uskladiti z
direktivami novega pristopa.
 Proizvajalci lahko skladnost svojih izdelkov z bistvenimi zahtevami dosežejo
različno. Najpogostejša je uporaba harmoniziranih standardov, kjer so
opisane posamezne tehnične specifikacije.
 Uporaba harmoniziranih ali drugih standardov ni obvezujoča. Proizvajalec
lahko vedno uporabi druge tehnične rešitve, s katerimi zadosti bistvenim
zahtevam.
 Za izdelke, izdelane v skladu s harmoniziranimi standardi, velja domneva o
skladnosti z bistvenimi zahtevami.
 Proizvajalci lahko izbirajo med različnimi postopki ugotavljanja skladnosti,
predvidenimi v ustrezni direktivi.
Institute of Manufacturing, University of Cambridge18 navaja nekaj načel, ki naj bi
jih razumeli in uporabili pri oblikovanju novih izdelkov (Bolta, 2006, str. 90):
 Uporaba geometričnega dimenzioniranja in določanja toleranc (GD&T –
Geometric Dimensioning and Tolerancing) za zagotovitev jasne predstave o
oblikovni nameri.
 Podrobna določitev parametrov in toleranc izdelka v okviru naravnih
zmogljivosti proizvodnega procesa (kazalo zmogljivosti procesa Cp in Cpk).
 Priprava testnih točk, dostop do testnih točk in povezav ter ustrezne
nepremičnine za podporo testnim točkam, povezavam in vgrajenim testnim
zmogljivostim.
 Klasične povezave in vmesniki za olajšanje uporabe standardne testne
opreme in konektorjev ter zmanjšanje truda nastavitev in priključitev
izdelka med testiranjem.
 Samodejno testiranje združljivosti opreme.
 Vgrajena preizkusna in diagnostična zmogljivost za zagotovitev
samopreizkusa in samodiagnoze v tovarni in na terenu.
 Fizična in električna razdelitev, kar omogoči lažje testiranje in osami
napake.
Načrtovanje testnih postopkov in pridobivanje testne opreme lahko poteka sočasno
z načrtovanjem izdelka. Pri tem usklajujemo izdelek s testnimi zahtevami in tako

17

Conformité Européene (evropska skladnost) je oznaka na proizvodih, s katero proizvajalec
izjavlja, da proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja,
ki jih določa evropska regulativa oz. večina tako-imenovanih direktiv za proizvode.
(Vir: ttp://www.siq.si/varnost_in_elektromagnetika/storitve/oznaka_ce, 2017)
18
Inštitut za proizvodnjo, Univerze v Cambridgu, Združeno kraljestvo.
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pridobimo na razvojnem času. Slednjega lahko skrajšamo tudi z uporabo postopkov
hitre izdelave prototipov (RP - rapid prototyping) in hitre izdelave orodij (RT - rapid
tooling). Tako ena kot druga panoga sta že precej tehnološko razviti in cenovno
dostopni. Danes si lahko tudi majhna razvojna podjetja, po ugodni ceni, privoščijo
soliden stroj za RP ali še cenejši 3D tiskalnik, ki je seveda volumsko dokaj omejen
in lahko z njim izdelamo le manjše izdelke.
V svetu je že kar nekaj tehnologij, ki so se uspešno uveljavile pri RP-ju in sicer:
 modeliranje z nalaganjem staljenih plasti (FDM - Fused Deposition Modelling),
 brizgalniki termalne faze,
 brizgalniki fotopolimerne faze,
 laminatna izdelava objektov (LOM - Laminated Object Manufacturing),
 lasersko varjenje (LENS - Laser Engineered Net Shaping),
 selektivno lasersko sintranje (SLS - Selective Laser Sintering),
 stereolitografija (SL - Stereolithography),
 tridimenzionalno tiskanje (3DP - Three Dimensional Printing).
Podrobnejša razlaga in predstavitev naštetih tehnologij je podana v priročniku
(Bolta, 2006, str. 93-99). Za razliko od fizičnih testiranj izdelka poznamo tudi t. i.
testiranje razvoja izdelka. To traja od začetka do konca razvoja izdelka in lahko
obsega različne vrste testov, ki se izvajajo na različnih ravneh razvoja in pomagajo
razvojnemu timu razumeti, kaj se dogaja z izdelkom. Tako ima razvojni tim
informacije, da izdelek sledi zastavljenim ciljem in izpolnjuje zahteve odjemalcev.
Obstaja pet glavnih tipov testiranja (Slika 8):
 raziskovalni testi,
 ocenjevalni testi,
 potrditveni testi,
 primerjalni testi,
 testi po zahtevah standarda ISO 9001.
Podrobnejša razlaga in predstavitev naštetih tipov testiranja je podana v priročniku
(Bolta, 2006, str. 100-102).
Stalen proces izvajanja projektov
1. faza: Definicija projekta in izdelka
2. faza: Izdelava in izbor koncepta
3. faza: Razvoj in testna proizvodnja
raziskovalni testi

Vrste testov

ocenjevalni testi
potrditveni testi

primerjalni testi
Slika 8: Vrste testov skozi proces izvajanja projektov
(Bolta, 2006, str. 100)
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2.1.6 TEHNIČNI RAZVOJ
S šesto stopnjo preide izdelek v izvedbeno stanje, zato jo nekateri imenujejo tudi
stopnja razvoja in izvedbe. Naj tej stopnji se pričnejo večati stroški, kajti potrebno
je dodelati vso tehnologijo, pripraviti vsa potrebna orodja in tehnološke postopke
za izdelavo ničelne in kasneje redne proizvodnje. Zato mora biti odločitev glede
potrditve prototipa na prejšnji – peti stopnji sprejeta na najvišji ravni podjetja.
Najpomembnejši cilji, ki jim moramo slediti na tej stopnji, so čim bolj preprosta in
učinkovita izvedba razvoja s čim manjšimi stroški in izvedba v zastavljenem
časovnem okviru. Ukvarjati se moramo s temeljnimi rešitvami nekaterih glavnih
razvojnih in proizvodnih vprašanj, kot so množična proizvodnja, urejanje in vodenje
kosovnic, skrb za kakovost (Marolt in Gomišček, 2005) in vrednostni inženiring. Pri
tem se poslužujemo raznih orodij, ki jih povzemamo v nadaljevanju in so
podrobneje opisana v priročniku (Bolta, 2006, str. 105-122). Na tej stopnji ni
mogoče podati specifične rešitve, kajti vsak izdelek je poglavje zase in uporaba
orodij, je odvisno od izdelka.
Načrtovanje
V preteklosti so izraz načrtovanje dopolnjevali z "načrtovanje za proizvodnjo" ali
"načrtovanje za x", pri čemer je šlo za opis razvojnega pristopa, ki je zagotavljal
možnost izdelave in sestavitve izdelka. Danes se za pojmom načrtovanje skriva kar
nekaj različnih, a med seboj odvisnih in prepletajočih se metodologij načrtovanja
ter orodij in tehnik, ki imajo različen vpliv na določen trg in določeno vrsto izdelka.
Naj navedemo le nekatere najbolj poznane:
 načrtovanje sestavljanja in montaže,
 načrtovanje vzdrževanja in servisiranja,
 načrtovanje testiranja,
 načrtovanje proizvodnje,
 načrtovanje zanesljivosti,
 načrtovanje cene,
 načrtovanje s ciljem varovanja okolja,
 načrtovanje kakovosti,
 načrtovanje življenjskega cikla.
Med naštetimi sta najpomembnejša načrtovanje sestavljanja in montaže ter
načrtovanje proizvodnje, saj imata neposreden vpliv in prepoznaven učinek na ceno
izdelka (Bolta, 2006, str. 105).
CAD/CAM
CAD in CAM19 sta danes nepogrešljiva sopotnika modernega razvoja in tako rekoč
stalna partnerja pri razvoju in proizvodnji izdelka. Seveda pa ni nujno, da nastopata
skupaj. S CAD-om so namreč povezani mnogo manjši stroški kot s CAM-om, zato

19

Computer Aided Manufacturing (računalniško podprta proizvodnja).
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običajno predvsem nova in manjša razvojna podjetja uporabljajo le CAD, medtem
ko CAM naročajo kot zunanjo storitev.
CAD sistem vključuje strojno in programsko opremo, ki predstavlja jedro sistema.
Včasih je bila za delovanje CAD programske opreme potrebna namenska strojna
oprema, ki je bila precej draga in so si jo lahko privoščila le velika podjetja. Danes
večina CAD programske opreme deluje že na dovolj zmogljivem osebnem
računalniku. Seveda je za resno in profesionalno delo priporočljivo, da uporabljamo
namensko strojno opremo t. i. delovne postaje (ang. workstations). Več o CAD
sistemu in njegovi integraciji v poslovni proces v poglavju 2.2 CAD SISTEM IN
NJEGOVA INTEGRACIJA, str.28.
Balič (2007, str. 105) definira CAM sistem kot uporabo računalniških sistemov pri
načrtovanju, upravljanju in kontroli operacij proizvodnega procesa s posredno ali
neposredno računalniško povezavo. Jedro CAM sistema običajno predstavlja eden
ali več numerično krmiljenih obdelovalnih strojev ali centrov, ki v povezavi z
ustrezno programsko opremo izvajajo delovne operacije, s katerimi pridemo do
želenega izdelka.
Povratni inženiring
Pod pojmom povratnega ali vzvratnega inženiringa, kot ga nekateri tudi imenujejo,
razumemo proces, ki omogoča povratno analizo z namenom odkrivanja komponent
procesa, medsebojnih povezav ter ustvarja predstavo sistema ali predmeta v
drugačni obliki ali na višji stopnji abstrakcije. Metoda je dokaj primerna za podjetja
v razvoju, ki so tako kadrovsko kot tudi finančno šibka in si ne morejo privoščiti
lastnega celotnega razvoja. Seveda morajo pri tem paziti, da s svojim početjem ne
kršijo zakona o avtorskih pravicah ali posegajo v patente določenih izdelkov ali
storitev. Najbolj razširjen je povratni inženiring v industriji, pri katerem se s
pomočjo naprednih tehnik in opreme, da marsikaj narediti. Sam postopek poteka
po določenih korakih. Najprej je potrebno zajemanje geometrije obstoječega
izdelka t. i. skeniranje, nakar se tako pridobljeno sliko s pomočjo ustrezne
programske opreme v realnem času pretvori v niz med seboj povezanih točk, ki
tvorijo mrežni model skeniranega izdelka. Tak mrežni model se v drugi fazi z
ustrezno programsko opremo lahko spreminja, tako da v končni fazi dobimo
tridimenzionalen objekt, ki ga lahko s pomočjo ustrezne tehnologije tudi izdelamo.
Povratni inženiring srečamo tudi v drugih panogah kot:
 Poslovni povratni inženiring: Uporablja se za analiziranje konkurenčnega
izdelka v čim večji meri. V analiz lahko zajamemo njegovo delovanje,
zmogljivosti, sestavne dele, izdelovalce, tržišče, stroške izdelave, ceno,
patentne ali druge oblike zaščite itn.
 Povratni inženiring elektronskih izdelkov: Uporablja se za reševanje
problema združljivosti oziroma kompatibilnosti s konkurenčnimi izdelki,
kajti drugače je lahko izdelek neuporaben. Takih primerov je v elektroniki
ogromno npr.: razna računalniška vodila, vtičnice, konektorji itd.
 Povratni inženiring programiranja: Tudi v programski dejavnosti se
pojavlja pojem povratnega inženiringa in to s podobnim razlogom kot pri
elektronskih izdelkih. Gre preprosto za to, da je določena programska
oprema kompatibilna z drugo – konkurenčno.

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 25

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Vitka proizvodnja
Vitka proizvodnja je poslovna taktika ali strategija, ki skuša zmanjšati odvečne
izgube pri proizvodnji izdelkov in jo je mogoče uporabiti med procesom izdelave. V
začetni fazi razvoja izdelka se običajno uporablja dobre in preizkušene vgradne
elemente, dobre materialne ter izdelovalne in kontrolne postopke, ki ustrezajo
začetnim količinam. Kasneje, ko proizvodnja steče, pa je naloga ustreznih služb, da
z ustreznimi analizami ugotovijo, kje in kako se da racionalizirati stroške. Ta analiza
mora zajemati vsa področja, od oblikovanja izdelka, mehaničnega inženiringa,
sistemskega inženiringa in proizvodnega inženiringa.
Prenova procesov
S časom lahko postanejo procesi zastareli in ne sledijo več trendom, zato jih je
potrebno prenoviti. Pri pomembnih prenovah, med katere spada tudi prenova
razvojnega procesa, je pomembno, da je vključeno vodstvo podjetja. Slednje mora
prevzeti odgovornost, da se prenova tudi izvede. Eden od načinov za ugotavljanje
potrebnih sprememb je primerjava lastnega procesa z drugimi - najboljšimi procesi
(ang. benchmarking). Običajno se pokažejo kot dobre že majhne spremembe v
procesih, ki izboljšajo sam proces, ga racionalizirajo in zmanjšajo stroške. Take
korekture se lahko delajo na dolgi rok in imajo velik učinek.
Dokumentiranje
Vsako podjetje bi se moralo zavedati pomena dokumentiranja, kajti lahko rečemo,
da danes predstavlja dokumentacija možgane vsakega podjetja. Dokumentiranje je
bilo že od nekdaj pomemben dejavnik, kajti tako so se ohranjale ideje, zamisli,
načrti. Še do nedavnega so podjetja hranila ogromne količine papirne
dokumentacije v raznih omarah (pomembne dokumente celo v ognjevarnih
omarah). Z razvojem informacijske tehnologije, je papirnato dokumentacijo deloma
nadomestila elektronska dokumentacija. Ta se praviloma hrani na trdih diskih z
veliko spominsko kapaciteto, vgrajenih v zmogljive računalnike (serverje), podprte
z ustrezno informacijsko tehnologijo, ki omogoča dostop in urejanje. Kljub množični
uporabi elektronske dokumentacije, je papirna dokumentacija še vedno v rabi in je
kot take ne smemo zanemariti. Zato odgovorna podjetja vlagajo veliko sredstev v
urejanje in skrb za dokumentacijo. V okviru informacijske tehnologije za
upravljanje elektronske dokumentacije sta se razvili dve veji informacijskih
sistemov (Duhovnik in Tavčar, 2000, str. 1.14):
 Tehnični informacijski sistemi: Razvili so se v okviru CAD/CAM orodij in
potrebe po pregledu, upravljanju in nadzoru nad številnimi datotekami, ki
so se ustvarjale v razvojnih oddelkih. Danes jih poznamo kot PDM20 sisteme.
Uporabniki teh sistemov se delijo na kreatorje (konstrukterje) in koristnike
(pregledovalce). Prvi imajo pravico pisanja in branja, drugi, ki so praviloma
številčnejši, pa le pravico branja. Posebna skupina uporabnikov so vodje
oddelkov, ki pregledujejo in potrjujejo kreirano dokumentacijo. Nadgradnjo
PDM sistema v zadnjih letih predstavlja razvoj integralnega tehnično-

20

Product Data Management (upravljanje s podatki o proizvodih).
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informacijskega sistema - PLM21, ki upravlja z elektronsko dokumentacijo
celotnega življenjskega cikla izdelka.
Poslovno-proizvodni informacijski sistemi: Razvili so se iz potrebe po
planiranju materialnih - MRP22 in izdelovalnih potreb - MRP II23. Nadaljnji
razvoj sistemov za planiranje je privedel do celovite rešitve v ERP24 sistemih.
Ti sistemi nudijo celovito podporo delovanja podjetja saj vključujejo oba
MRP in MRP II sistema, poleg njiju pa še druge sisteme za: finance,
upravljanje s kadri, delo z dobavitelji, projektno vodenje, podporo vodstvu,
analitiko, post prodajne aktivnosti.

Pri sočasni uporabi tehničnega in poslovno-proizvodnega informacijskega sistema
je potrebno v podjetju oba sistema integrirati. Pri tem sta lahko sistema
prepletena na različne načine (
Slika 9).
PDM

ERP
ERP
PDM

A – PDM sistem je nadrejen B – ERP sistem je dominanten

PDM

ERP

C – oba enakovredna in
razmeroma neodvisna

ERP
PDM

D – funkcionalnosti PDM
vključene v ERP

Slika 9: Primeri prepletanja med PDM in ERP sistemi
(Povzeto po: Duhovnik in Tavčar, 2000, str. 1.14)
Kosovnice
Kosovnica predstavlja zelo pomemben del dokumentacije vsakega razvojnega
procesa novega izdelka. Formalno je kosovnica seznam sestavnih delov – gradnikov
nekega izdelka, ki so lahko lastni ali kupljeni. Vsak gradnik mora biti v
informacijskem sistemu evidentiran in opremljen z matičnimi podatki kot so:
identifikacijska številka, naziv, opis (po potrebi), merska enota in številka revizije.

21

Product Lifecycle Management (upravljanje življenjskega cikla proizvoda).
Material Requirements Planning (planiranje materialnih potreb).
23
Manufacturing Resource Planning (planiranje proizvodnih virov).
24
Enterprise Resource Planning (načrtovanje virov podjetja).
22
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Praviloma se v večjih razvojno-proizvodnih podjetjih poslužujejo dveh osnovnih vrst
kosovnic:
 Razvojna kosovnica: Odraža strukturo izdelka tako kot je nastal v
razvojnem oddelku od najvišjega do najnižjega nivoja oziroma gradnika.
Tako razvojno kosovnico imenujemo strukturna kosovnica. V praksi se
uporabljajo še nekatere druge vrste razvojnih kosovnic, kot so: modularna,
količinska in variantna.
 Proizvodna kosovnica: Nastane v fazi vpeljave izdelka v proizvodnjo in jo
oblikujejo proizvodni tehnologi. Osnovana je na podlagi razvojne kosovnice,
a je praviloma drugače strukturirana in sicer glede na tehnologijo izdelave
ter montaže posameznih gradnikov.
2.1.7 KOMERCIALIZACIJA
Sedma in običajno zadnja stopnja v stopenjskem razvoju novega izdelka je njegova
komercializacija. To je dokaj širok pojem in vključuje vse, kar je povezano s
finančnimi sredstvi za razvoj novega izdelka. Čeprav jo obravnavamo kot
samostojno stopnjo, se komercializacija prepleta z vsemi stopnjami razvoja. V
komercializacijo prištevamo vse stroške, ki so nastali že v prejšnjih stopnjah z
izdelavo prototipov, iskanjem in sodelovanjem zunanjih virov (ang. outsorcing),
najemanjem in/ali kupovanjem strojne opreme ter proizvodnih objektov. Poleg
spadajo še stroški, ki jih povezujemo z organizacijo in izvedbo promocij,
oglaševanja, načina distribucije in komercializacije nasploh. Vse te procese
običajno opišemo in načrtujemo v načrtu trženja oz. marketinškem planu. Ta začne
nastajati že na prvi stopnji razvoja in se dopolnjuje skozi celoten razvojni proces.
Poleg načrta trženja se na tej stopnji uporabljajo še druga orodja in rešitve (Bolta,
2006, str. 125):
 test v dvigalu,
 izdelek na enostranskem oglasu,
 distribucijski kanali,
 določanje cene izdelka,
 promocija izdelka.
Vsa navedena orodja za uspešno komercializacijo novega izdelka so podrobneje
opisana v priročniku (Bolta, 2006, str. 125-136).

2.2 CAD SISTEM IN NJEGOVA INTEGRACIJA
Minilo je dobrih petintrideset let, od kar je podjetje IBM25 leta 1981 na tržišče
postavilo svoj prvi računalnik za osebno uporabo IBM PC26 (Slika 10). To je pomenilo
prelomnico v informatizaciji ne samo posameznikov ampak tudi poslovnih
subjektov. V podjetja so se začeli uvajati informacijski sistemi za podporo različnim
delovnim procesom. Vse od začetkov se programska in strojna oprema neprestano
razvijata in napredujeta. Razvoj opreme je tesno povezan tudi z razvojnim
procesom izdelave novih izdelkov, ki je zaradi tega postal bistveno hitrejši. Hiter in
neprekinjen razvojni proces sili podjetja v vedno nova vlaganja, tako v posodobitev

25
26

International Business Machines Corporation
Personal Computer (osebni računalnik)
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strojne opreme kot tudi informacijskih sistemov, ki služijo kot podpora delovnim
procesom.

Slika 10: Osebni računalnik IBM PC
(http://www.ibm.com/ibm/history, 2016)
Če smo bili pred leti priča razvoju programske opreme, ki se je omejevala zgolj na
posamezne delovne procese in nudila podporo le ožjemu segmentu proizvodnih
procesov, smo danes priča trendu po informacijskem sistemu, ki pokriva čim več
delovnih sistemov v podjetju in to ne samo v enem ampak v več povezanih podjetjih
po celem svetu.
2.2.1 INFORMACIJSKI SISTEM KOT PODSISTEM POSLOVNEGA SISTEMA
Vsak poslovni sistem je sestavljen iz treh bistvenih podsistemov (Slika 11), ki so
medsebojno povezani, in sicer:
 Transformacijskega (pod)sistema v katerem se izvajajo proizvodni procesi
v skladu z ukrepi vodenja in na podlagi vložka materiala ter energije.
 Regulacijskega (pod)sistema, ki predstavlja proces vodenja in upravljanja
poslovnega sistema in je v veliki meri zelo odvisen od informacijskega
sistema, ki mu zagotavlja ustrezne informacije.
 Informacijskega (pod)sistema, ki vsebuje procese analize, nadzora in
planiranja, skozi katere zbira in obdeluje informacije, ki služijo obema prej
naštetima (pod)sistemoma.

Slika 11: Poslovni sistem (Ljubič, 2005)
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Vsak poslovni sistem je unikaten, kajti nobenega poslovnega sistema ne moremo v
popolnosti kopirati, saj je v njem toliko različnih faktorjev, ki lahko predstavljajo
razliko med posameznimi sistemi. Zato je v praksi zelo težko posploševati in
enostavno kopirati rešitve iz enega sistema v drugega.
2.2.2 OPREDELITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Informacijski sistem (IS) lahko opredelimo kot celoto medsebojno povezanih
procesov, ki zbirajo, analizirajo, shranjujejo in posredujejo informacije za podporo
odločanju in kontrolo v neki organizaciji. Hkrati nudijo tudi podporo managementu
in ostalim zaposlenim pri reševanju raznih problemov, reševanju nalog in izdelavi
novih produktov (Laudon in Laudon, 2012, str. 15). Iz opredelitve lahko povzamemo
poglavitne naloge informacijskega sistema, ki so:
 zbiranje podatkov,
 shranjevanje podatkov,
 analiziranje podatkov,
 oblikovanje poslovnih informacij,
 distribucija informacij drugim podsistemom poslovnega sistema.
2.2.3 LASTNOSTI INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Roblek (2010) navaja splošne lastnosti, ki naj bi jih imel vsak informacijski sistem:
 Dokumentiranost: Vse pridobljene podatke in oblikovane informacije je
potrebno dokumentirati (papirna oblika, digitalni zapisi teksta, risb, avdio in
video posnetkov na magnetne, optične ali druge digitalne medije).


Ekonomičnost: Je razmerje med učinkom informacije in stroški, ki so bili
potrebni za oblikovanje informacije. To pomeni, da naj stroški ne bi presegali
poslovnega učinka opravljenega na podlagi neke informacije. Zato je
potrebno podatke ustrezno selekcionirati in izluščiti le tiste, koristne za
poslovni sistem. Seveda se učinka informacije ne da meriti neposredno,
ampak le posredno skozi poslovni učinek.



Racionalnost: Je predpogoj za dobro ekonomičnost, kar pomeni, da ni vsak
podatek dober in smiseln za obdelovanje. Pri tem ima zelo pomembno vlogo
izkušenost ljudi, ki podatke zbirajo in jih lahko filtrirajo že v fazi zbiranja.



Aktualnost: Zelo pomembna lastnost, ki lahko pomeni dober ali slab poslovni
izid. Odločitve, sprejete na podlagi neaktualne informacije, imajo lahko zelo
slabe posledice. Zato je potrebno, da pridobljene podatke obdelujemo in
informacije posredujemo v realnem času. To pomeni, da mora biti interval
med pridobljenim podatkom in posredovano informacijo čim krajši.



Točnost: Je delno odvisna prav od aktualnosti, hkrati pa nanjo vplivata še
informacijska tehnologija in znanje. Zelo pomembna je točnost informacije
pri takojšnjem (operativnem) odločanju, pri katerem se točnost informacije
odrazi v zelo kratkem času. Malo manj pomembna je točnost pri dolgoročnem
(strateškem) odločanju, ker imamo še čas za korekcije.
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Natančnost: Izražena je na podlagi velikosti tolerančnega območja vrednosti
informacije in merila natančnosti. To pomeni, da ne opravljamo vrednotenja
na večjo natančnost, kot je to potrebno oz. predvideno.



Zanesljivost: Zanesljiva je tista informacija, ki pride od posrednika do
odjemalca v nespremenjeni obliki. Sistem nam mora zagotavljati, da se
informacije pri prenosu ne popačijo, poškodujejo ali celo izgubijo.



Unificiranost in standardiziranost: Pomeni zajemanje in analiziranje
podatkov vedno na enak način in z enakim postopkom. Tudi prezentacija
informacije mora biti vedno v isti in vnaprej definirani obliki. Večkrat je
potrebno pri analizi podatkov upoštevati tudi standarde.



Unikatnost: Vsak informacijski sistem je unikaten in specifičen. Zaradi tega
ne moremo določen informacijski sistem enostavno prenesti ali kopirati iz
enega poslovnega sistema v drugega. Lahko pa prenašamo algoritme, metode
in tehnike posameznih informacijskih sistemov.



Elastičnost: Informacijski sistem mora biti sposoben hitre transformacije
zaradi nove tehnologije, novih potreb in zahtev uporabnikov.



Varnost: Informacijski sistem kot zelo pomemben člen poslovnega sistema je
lahko zelo ranljiv, če neustrezno poskrbimo za njegovo varnost. Pri tem je
seveda mišljena varnost pred krajo, izgubo, namernim ali nenamernim
poškodovanjem podatkov in informacij.

2.2.4 TIPI INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Informacijski sistem je kot celota širok pojem in tako kot vsak sistem sestavljen iz
določenih podsistemov. V velikih organizacijah se je uveljavila delitev po nivojih, v
katerih nastopajo posamezni podsistemi informacijskega sistema.

Strateški nivo

•Upravljalski IS - ESS

Vodstveni nivo

•Vodstveni IS - MIS
•Odločitveni IS - DSS

Znanjski nivo
Izvedbeni nivo

•Znanjski IS - KWS
•Pisarniški IS - OAS
•Transakcijski IS - TPS

Slika 12: Tipi informacijskih sistemov
(Povzeto po: Roblek, 2010)
Iz seznama (Slika 12) so razvidni štirje nivoji, ki si sledijo po vertikali, od
izvedbenega do strateškega. Vsak nivo vsebuje določen informacijski podsistem,
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nekateri nivoji jih imajo tudi več. Seveda nas je zanimal predvsem znanjski nivo, ki
ga sestavljata dva podsistema, in sicer znanjski in pisarniški. Prav v ta nivo namreč
uvrščamo CAD sisteme oz. še konkretneje v znanjski podsistem informacijskega
sistema. Zelo poglobljen opis uporabe in upravljanja z informacijskimi sistemi sta v
svoji knjigi podala Pearlson in Saunders (2013). Med drugim pravita, da je v
današnjem poslovnem okolju informacijsko upravljanje postalo ena ključnih veščin
za uspeh.
Znanjski IS bomo v tuji literaturi našli pod kratico KWS27. Laudon in Laudon (2012)
opredeljujeta KWS kot nepogrešljiv del neke organizacije, znotraj katerega so
zaposleni pretežno visoko izobraženi ljudje - znanjski delavci, ki delajo na novih
izdelkih ali izboljšavah že obstoječih izdelkov. Znanjski delavci izvajajo tri ključne
naloge za organizacijo:
 Skrbijo, da se organizacija razvija skladno s tekočim znanjem in razvojem
na področjih tehnologije, znanosti, družbe in umetnosti v svetu.
 Glede na področje znanja, ki ga pokrivajo, opravljajo funkcijo notranjih
svetovalcev pri aktualnih spremembah in možnostih.
 Delujejo kot izvajalci sprememb, ki evalvirajo, začenjajo in promovirajo
spremembe projektov.
Za učinkovito opravljanje svojega dela potrebujejo različne specializirane znanjske
sisteme in orodja za podporo svojemu delu. Med tovrstne sisteme spadajo PDM
sistemi, ki predstavljajo celovit tehnični informacijski sistem neke organizacije.
Enega glavnih sestavnih delov PDM sistema predstavlja CAD sistem.
2.2.5 CAD SISTEM KOT PODSISTEM ZNANJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Že v zaključku prejšnjega poglavja smo prišli do spoznanja, da je CAD sistem le
podsistem znanjskega informacijskega sistema. CAD sistem je sestavljen iz ljudi ter
programske in tehnološke opreme. Ljudje v tem sistemu so pretežno visoko
izobraženi inženirji različnih strok, ki se ukvarjajo z razvojem novih in
spreminjanjem obstoječih izdelkov. Med njihova dela spada dizajniranje,
modeliranje, projektiranje, simuliranje, priprava tehniške in druge projektne
dokumentacije. Pri svojem delu uporabljajo zmogljivejšo ter namensko strojno
opremo, kot npr. zmogljivejše delovne postaje, 3D skenerje, 3D printerje, grafične
tablice, 3D miške … in zahtevne CAD programe, ki so postali nepogrešljivi del
vsakega razvojnega podjetja, ki se ukvarja z razvojem novih izdelkov.
Hkrati z razvojem strojne in programske opreme se okrog leta 1960 začnejo razvijati
CAD sistemi, kot podpora CAM sistemu, v naraščajoči avtomobilski, letalski, vojaški
in drugi industriji. Sprva so bili CAD sistemi le nekakšen nadomestek za risalne
deske, kar pomeni, da se je z njimi lahko risalo le v eni ravnini (2D - dveh
dimenzijah). Zelo kmalu pa so se na tržišču pojavili tudi prvi CAD sistemi za
modeliranje (3D – tri dimenzije). S časom so CAD sistemi pridobivali vedno večji
vpliv znotraj informacijskega sistema organizacije. Zaradi vedno večjega števila
podatkov, ki so se ustvarjali s pomočjo CAD/CAM sistemov, se je pojavila potreba

27

Knowledge Work System (znanjski delovni sistem)

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 32

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

MIS

taktični nivo

ERP

MRP II

PDM

strateški nivo

operativni nivo

MES

izvedbeni nivo

SCADA

CAD/CAM

po učinkovitem upravljanju z njimi. Tako se kot posamezni ali integrirani programski
sistemi začnejo uveljavljati PDM sistemi.

Slika 13: Povezljivost informacijskih (pod)sistemov proizvodnega podjetja
(Povzeto po: Roblek, 2010)
Kot je razvidno iz povezav (Slika 13), je PDM sistem eden ključnih informacijskih
(pod)sistemov, ki ostale (pod)sisteme oskrbuje z informacijami. Iz PDM sistema črpa
informacije ERP sistem, ki predstavlja taktičen nivo. Slednji pokriva vsa področja
poslovanja podjetja, od prodaje preko razvoja proizvodov in proizvodnih procesov,
planiranja proizvodnje, proizvodnje in spremljajočih dejavnosti, sistema kakovosti,
nabave, gospodarjenja z materialom, planiranja distribucije in eksternega
transporta ter gospodarjenja s človeškimi viri vse do računovodstva, knjigovodstva,
kontrolinga in financ (Ljubič, 2005, str. 60). Operativni nivo predstavlja MES28
sistem, ki črpa informacije tako iz PDM kot iz ERP sistema. Bistvene naloge tega
sistema so spremljanje, sledenje in kontrola petih osnovnih elementov, vključenih
v proizvodni proces: materiala, opreme, delovne sile, navodil in specifikacij ter
proizvodnih zmogljivosti. Skrbi za optimalno razporejanje delovne sile, zalog in
opreme, nadzor in upravljanje proizvodnje, delovnih nalogov in analize proizvodnih
parametrov (O'Brien in Marakas, 2011). Izvedbeni nivo predstavlja SCADA29 sistem,
katerega naloga je nadzor in vodenje proizvodnih procesov podjetja. Posredni
odjemalec PDM podatkov je tudi MIS30 sistem, ki predstavlja strateški nivo.
Namenjen je vodstvu podjetja oz. višjemu managementu, ki ga uporablja kot sistem
za podporo pri odločanju. MIS zajema podatke ter jih periodično in na zahtevo
obdeluje z namenom priprave ustreznih poročil, ki pomagajo vodstvu pri iskanju
odgovorov in odločanju (O'Brien in Marakas, 2011).
Velik deležnik v informacijskem sistemu vsakega razvojno-proizvodnega podjetja je
ERP sistem, ki predstavlja povezovalni člen med MIS, MES in PDM sistemi. Od vseh
treh sistemov je še najpomembnejša povezava s PDM sistemom, saj se na podlagi

28

Manufacturing Execution Systems (sistem za upravljanje proizvodnje).
Supervisory Control and Data Acquisition (sistem za nadzor in zajemanje podatkov).
30
Management Information System (upravljalski informacijski sistem).
29
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njegovih informacij generirajo kosovnice izdelka. Posledično se iz ERP sistema
izvajajo vsa potrebna naročila, delovni nalogi, prodajne aktivnosti, itd. Nekaj
osnovnih funkcionalnosti posameznih sistemov in njihovih skupnih povezav (Slika 14)
sta podala Duhovnik in Tavčar (2000). Avtorja tudi predvidevata, da se bosta oba
sistema v prihodnosti nekako združila v en sistem ali pa se bosta zelo dobro
integrirala.
PDM
 upravljanje z
dokumenti,
 upravljanje z
gradniki,
 konfiguriranje
izdelkov,
 vodenje projektov,

ERP

klasifikacija,
definicija gradnikov,

struktura izdelkov,
tokovi dela,
proizvodni program

 obvladovanje
sprememb

 spremljanje nabave in
prodaje,
 materialno poslovanje,

 planiranje in
spremljanje
proizvodnje,
 finančno poslovanje,
 podatki o zaposlenih

Slika 14: Funkcionalnosti PDM in ERP sistemov in njuno povezovanje
(Duhovnik in Tavčar, 2000, str. 1.13)
Še lepši pregled na integracijo posameznih sistemov in povezavami med njimi ter
poslovnimi funkcijami razvojno-proizvodnega podjetja nam Duhovnik in Tavčar
(2000) prikazujeta z ilustracijo (Slika 15).

Slika 15: Mesto PDM sistema v razvojno-proizvodnem podjetju
(Duhovnik in Tavčar, 2000, str. 1.5)
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2.2.6 VLOGA CAD SISTEMA V DELOVNEM SISTEMU
Ni dvoma, da je CAD sistem kot eden izmed manjših podsistemov delovnega sistema
zelo pomemben. Kot je lahko razvidno (Slika 15) je CAD sistem tisti začetni
dejavnik, ki vhodne podatke spreminja v izdelke. Nekateri pojmujejo CAD kot
konstrukcijski proces, kar je seveda deloma res, a CAD še zdaleč ni omejen zgolj na
konstrukcijo. Podatki, ki se generirajo v CAD sistemu, se vodijo v PDM sistemu, ki
je praviloma integriran z ERP sistemom. Sočasno je lahko CAD sistem povezan s CAM
sistemom in posredno s proizvodnjo. Podatke CAD sistema posredno uporablja tudi
nabava in prodaja, saj se na podlagi CAD sistema generirajo kosovnice izdelkov, ki
služijo kot osnova za nabavo, proizvodnjo in prodajo. Prodaja lahko izkorišča
pripravljene tridimenzionalne predstavitve kot reklamni material za promocijo
izdelka ali celo za sklepanje novih naročil, še preden je izdelek dejansko narejen.

PROIZVODNA
BAZA
PODATKOV

CAE

CABS

Podjetje

CAD
CAST

Sistem

CAQ
CAP
Celica
CAM

PPC

SFDC

PROIZVODNJA

Delovna
postaja

Povratni tok informacij in izpolnjenih naročil

Smer razdeljevanja in izvajanja internih naročil

Tudi Balič (2007) si koncepta računalniško integrirane proizvodnje (Slika 16) ne
predstavlja brez CAD sistema. Vse to kaže na velik pomen CAD sistema, kako je
organiziran, kakšna orodja uporablja in kako je učinkovit, saj je od njega odvisna
cela veriga ostalih (pod)sistemov delovnega sistema neke organizacije.

Strojna
oprema

Slika 16: Koncept računalniško integrirane proizvodnje
(Balič, 2007, str. 10)
Pri vsem tem ne smemo pozabiti tudi na povezovanje delovnih sistemov z okoljem
(Slika 17), pri čemer igrata pomembo vlogo dva sistema: sistem za upravljanje
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odnosov s strankami – kupci (CRM31) in sistem za upravljanje s preskrbovalnimi
verigami – dobavitelji (SCM32). Vse več organizacij se zaveda pomembnosti dobrega
sodelovanja s kupci in dobavitelji, zato so sistemi, ki nudijo tovrstno podporo vse
bolj pomembni. Glede na to, da smo predhodno zapisali, da so CAD sistemi
generatorji novih izdelkov, jih posredno prek PDM sistema lahko povežemo tudi s
CRM in SCM sistemi. CRM sistemi lahko zagotavljajo, da kupci dostopajo do baz s
CAD modeli, s katerimi si lahko sestavijo lastne končne izdelke. Pohištvena
industrija je tipičen primer, kjer s pridom uporabljajo tovrstno integracijo. Kupec
si lahko sam, preko spletne aplikacije, sestavi kuhinjski sestav ali otroško sobo ipd.
Hkrati pa lahko kupci preko tega sistema posredno vplivajo na spremembe izdelkov
preko servisne ali poprodajne službe, ki zbirata informacije o kupčevih pripombah
in predlogih. Prav tako je pomembna tudi relacija z dobavitelji preko SCM sistema.
Tudi tukaj lahko dobavitelji neposredno dostopajo do baz s podatki o izdelkih in
imajo tako na voljo zadnje informacije o izdelku. To je zelo pomembno, da ne pride
do napak v izdelavi ali dobavi napačnih elementov (O'Brien in Marakas, 2011).

PDM

CRM
kupci

PARTNERJI

CAD/
CAM

SERVIS
PODPORA

ERP

PRODAJA

PROIZVODNJA

SCM
dobavitelji

Slika 17: Integracija okolja z delovnim sistemom
Nenazadnje je potrebna tudi integracija delovnega sistema s poslovnimi partnerji.
Tudi pri tem ima CAD sistem pomembno vlogo. Praviloma podjetja pri razvoju novih
izdelkov sodelujejo z različnimi partnerji (arhitekti, oblikovalci, analitiki, specialisti
za analize, itd.), s katerimi morajo izmenjevati podatke, ki so lahko ustvarjeni z
različnimi CAD sistemi. Te težave so se proizvajalci CAD programov zavedali že zelo
zgodaj. Dogovorili so se za uporabo t. i. nevtralnih datotek, ki so namenjene
izmenjavi podatkov med različnimi CAD programi.

31
32

Customer Relationship Management (upravljanje odnosov s strankami).
Supply Chain Management (management oskrbovalne verige).
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Nevtralne datoteke namenjene izmenjavi lahko razdelimo na:
 vektorske (DXF),
 grafične (IGES),
 modelne (IGES, STEP, SAT, STL).
Trenutno se največ uporablja format DXF, za sisteme z vektorsko grafiko in STEP
format, za parametrične modelirne sisteme. Slednji temelji na standardu ISO 10303
in zajame kar največ podatkov o modelu. Nekoliko starejši format IGES se počasi
opušča, saj zajame premalo podatkov, ki se trenutno generirajo pri parametričnem
modeliranju modelov in sestavov. Veliko obširneje je o tej tematiki napisanega v
knjigi Inženirska grafika (Duhovnik, Kljajin in Opalić, 2009).
2.2.7 CAD SISTEMI PRIHODNOSTI
V dosedanjem besedilu nismo izpostavljali nobenega izmed CAD sistemov na trgu in
tudi v nadaljevanju se bomo temu izognili predvsem zaradi tega, da ne bi kateremu
izmed njih delali krivice. Na splošno pa lahko podamo ugotovitev, da se CAD sistemi
neprestano razvijajo in izpopolnjujejo. V zadnjem desetletju praktično pri vseh
proizvajalcih programskih rešitev za CAD sisteme ne mine leto, da podjetje ne bi
izdalo nove verzije. Vsaka nova verzija seveda vsebuje določene popravke in
spremembe glede na prejšnjo, poleg tega pa ponuja tudi kakšno novost. Praviloma
proizvajalci med seboj tekmujejo, kdo bo z novo verzijo izdal kakšno novost.
V zadnjih nekaj letih smo priča, da največja podjetja na svetu, ki se ukvarjajo s
CAD sistemi, kupujejo in v svoje delovno okolje integrirajo podjetja, ki pripomorejo
k razširitvi njihove ponudbe v obliki dodatnih modulov ali samostojnih programskih
orodij. Večina na ta način skuša uporabnikom ponuditi celovito informacijsko
podporo tako na področju CAD, CAM, PDM, PLM, ERP in drugih sistemov, ki spadajo
med znanjske sisteme. Trend na področju CAD programov je v vse večji uporabi in
veljavi 3D sistemov za parametrično modeliranje, kar pomeni, da se 2D sistemi
počasi, a vztrajno poslavljajo. Kaj nam bo prinesla prihodnost (Slika 18) pa lahko
zgolj ugibamo.

Risanje v ravnini
Risanje v prostoru
risanje izdelkov v več
pogledih na eni ravnini
Parametrično modeliranje
risanje žičnih modelov
v 3 D prostoru,
parametrično modeliranje
direktno modeliranje,
izdelkov, elektro elekmentov
združevanje modelov v
(vezja, kablovje ...), cevnih
sklope
sistemov, paličnih konstrukcij ...
dinamično spreminjanje,
dinamični sestavi,
simulacija gibanja,
termalne in strukturne analize,
simulacije litja,
simulacija pretakanja fluidov,
...

?
?

Slika 18: Časovni razvoj karakteristik CAD sistemov
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Glede na trenutno stanje CAD sistemov, se nam v bližnji prihodnost obetajo
predvsem spremembe na področju strojne opreme, ki bo omogočala še hitrejše in
lažje delo s CAD sistemi. Posredovanje ukazov računalniku s pomočjo računalniške
miške, tablice, pisala in podobnih pripomočkov se počasi bliža koncu. Vse več se za
splošne namene in v računalništvu nasploh uporablja zaslone na dotik. Menimo, da
bo uporaba te tehnologije počasi zaživela tudi pri delu s CAD sistemi. Druga
tehnologija za posredovanje ukazov, ki je že več let v razvoju, je delo s programsko
opremo, ki bo delovala na podlagi glasovnih ukazov. Nekatera programska oprema
to tehnologijo že uporablja (pisarniški programi, operacijski sistemi za računalnike
in mobilne naprave ter druga programska oprema). Lahko si zamislimo razvojnega
inženirja prihodnosti, ki se bo namesto s tehnikami modeliranja ukvarjal le z
razvojnimi problemi. Računalniku bo namreč le z besedilnimi ukazi naročal, kaj naj
naredi oz. katere ukaze naj izvede. V kolikor bo prišlo do take stopnje razvoja, bo
to pomenilo velik korak v razvoju CAD sistemov. S takim sistemom bi razvojno okolje
pridobilo ogromno prednosti, po vsej verjetnosti še večje, kot jih je prinesel prehod
iz ročnega risanja na risalnih deskah na računalniško risanje. S tem bi se časi razvoja
in priprave tehniške dokumentacije znatno skrajšali.

2.3 MODELI IZBIRE CAD SISTEMA
Po katerem modelu oz. principu se bo neko podjetje odločilo za izbiro ustreznega
CAD sistema, je velikokrat težko odgovoriti. Nekateri modeli slonijo predvsem na
principu izkušenj, spet drugi imajo bolj znanstveni pristop in prisegajo na določeno
metodologijo. Pri pregledu različnih virov smo naleteli na nekaj člankov in
strokovnih objav, ki govorijo o izboru novega CAD sistema. Vsak vir seveda navaja
svoj model ali več modelov, ki se uporabljajo za izbiro.
Najboljšo delitev po našem mnenju navaja skupina avtorjev z univerze PSU33, ki
izbiro novega CAD sistema deli na tri modele (Devon idr., 2007):
 izkustveni model,
 kriterijski model,
 znanstveni model.
Glede na način odločanja v posameznih modelih, bi lahko modele razdelili tudi na:
 subjektivne,
 delno objektivne,
 objektivne.
2.3.1 IZKUSTVENI MODEL
Vsekakor je izkustveni model najbolj subjektiven model odločanja o izbiri novega
CAD sistema. Sloni na tem, da se upoštevajo zgolj določeni viri informacij:
 mnenja izkušenih uporabnikov,
 spletni viri34,
 strokovne revije,

33
34

The Pennsylvania State University (Državna Univerza Pennsilvanija, ZDA).
Namenjeni ocenjevanju in primerjavi CAD sistemov (npr.: CADinfo, CAD User, CAD-Portal,
CADwire, CADD Primer …).
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 navodila proizvajalcev,
 priročniki, učbeniki in druga strokovna literatura,
 video tečaji in vaje.
Običajno s tem načinom dobimo zgolj informacije o določenem CAD sistemu,
njegovih lastnostih in uporabnosti. Nikjer v teh virih ne bomo našli odgovora, ali je
določen sistem resnično primeren za naše podjetje ali ne. Pri mnenjih uporabnikov
gre vsekakor za dokaj subjektivno mnenje, pa čeravno gre za izkušenega uporabnika
določenega CAD sistema. V večini primerov bomo srečali uporabnike, ki dobro
poznajo enega oz. največ dva CAD sistema, za ostale pa imajo le splošne
informacije, ki so si jih pridobili posredno. V spletnih virih in revijah bomo po vsej
verjetnosti našli več konkretnih podatkov in celo direktnih primerjav ter testov med
posameznimi CAD sistemi. A tudi pri tem bomo lahko zavedeni; če sami ne poznamo
karakteristik teh sistemov, se bomo težko znašli z vsemi podatki, ki nam jih taki viri
ponujajo. Ne glede na vse naštete pomanjkljivosti pa je tak model vseeno lahko
primeren predvsem za mikro in majhna podjetja ali samostojne podjetnike, ki imajo
že nekaj izkušenj s CAD sistemi, nimajo pa veliko časa in sredstev, da bi se poglobili
v širšo raziskavo oz. vpeljali enega od ostalih dveh modelov za izbor. Vsekakor tega
modela ne priporočamo tistim podjetjem, ki nimajo izkušenj s CAD sistemi in se
prvič odločajo, da bodo CAD sistem vpeljale v svoj delovni proces.
2.3.2 KRITERIJSKI MODEL
Kot že samo ime pove, gre za model, ki bazira na različnih kriterijih, ki jih postavimo
pri izboru CAD sistema. Glede na to, da si mora vsak potencialni uporabnik CAD
sistema postaviti svoje kriterije ne moremo govoriti o enotnem modelu, ki bi veljal
za vse enako. Na podlagi pregleda nekaterih virov navedenih v poglavju 1.2 PREGLED
OBSTOJEČIH RAZISKAV in lastnih izkušenj lahko povzamemo, da izbirne kriterije
razdelimo na dve skupini: sistemske in finančne.
Sistemski kriteriji
S sistemskimi kriteriji zajamemo različne sistemske zahteve, ki jim mora zadostiti
CAD sistem. Glede na številčnost teh kriterijev in njihovo pomembno vlogo pri izbiri,
jih je potrebno smiselno izbrati. V grobem jih lahko razvrstimo v tri skupine:
 Računalniška oprema: Pri tem se moramo vprašati, ali je obstoječa
računalniška oprema dovolj zmogljiva za nov CAD sistem. V kolikor je odgovor
negativen, moramo preveriti, ali je dovolj le nadgradnja obstoječe
računalniške opreme ali bo potrebna nabava nove. Pri tem moramo biti zelo
pazljivi, saj bodo od tega odvisni tudi finančni kriteriji. Pri morebitni
nadgradnji ali nabavi nove opreme moramo biti zelo pozorni in gledati v
prihodnost. Zavedati se je potrebno, da bodo s časom prišle nove verzije CAD
sistema, ki bodo imele večje zahteve po računalniški opremi. Zato se pri
nakupu opreme ne smemo ozirati na minimalne zahteve, ki jih priporočajo
proizvajalci CAD sistemov, ker bomo zelo kmalu imeli zastarelo opremo. Po
drugi strani pa ne smemo pretiravati z nakupom najnovejše opreme, ker jo
bomo po vsej verjetnosti preplačali. Zato se priporoča nakup opreme t. i.
višjega srednjega cenovnega razreda. S tem načinom lahko pogosteje
nabavljamo novo strojno opremo in smo stalno v koraku s programsko opremo.
Po lastnih izkušnjah, priporočilu strokovnjaka za CAD management (Green,
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2007) in nekaterih spletnih strani z obravnavano tematiko, je optimalni čas
menjave računalniške opreme na dve do tri leta.
 Operacijski sistem: Operacijski sistem je programska oprema, namenjena
osnovnemu delovanju računalnika. Deluje kot vmesnik med uporabnikom in
strojno opremo računalnika. Vsak CAD sistem kot tudi vsa ostala programska
oprema morajo biti kompatibilni z operacijskim sistemom, ki ga uporablja
podjejte. Večina današnjih CAD sistemov deluje zgolj na operacijskem sistemu
Microsoft Windows35. Le redki CAD sistemi delujejo še na katerem drugem
operacijskem sistemu, npr. Linux36 ali Unix37. Glavni razlog za to je
razširjenost uporabe operacijskega sistema.
 Karakteristike CAD sistema: Pri tem moramo biti še posebej pozorni in se
prepričati ali resnično CAD sistem s svojimi karakteristikami ustreza vsem
našim potrebam. Zato si pri zasnovi teh kriterijev lahko pomagamo s vprašanji:
 Ali bomo s CAD sistemom lahko narediti stvari, ki jih v podjetju izdelujemo?
 Kako bo nov CAD sistem kompatibilen s CAD sistemom, ki ga trenutno
uporabljamo?
 Bomo z novim CAD sistemom kompatibilni s poslovnimi partnerji, s katerimi
sodelujemo?
 Bo CAD sistem kompatibilen oziroma povezljiv z drugimi poslovnimi sistemi
(CAM, PDM, PLM, ERP, DMS38 …), ki jih uporabljamo v podjetju?
 Kakšen tip licenc uporablja CAD sistem? CAD sistemi uporabljajo različne
tipe licenc. Običajno so najbolj priljubljene t. i. plavajoče licence, kar
pomeni, da podjetje kupi določeno število licenc, ki so na licenčnem
strežniku, medtem ko je sam CAD sistem nameščen lokalno na poljubnem
številu računalnikov, ki so povezani z licenčnim strežnikom. Ko posameznik
lokalno zažene sistem, si s tem zagotovi eno licenco. To pomeni, da hkrati
lahko dela s CAD sistemom samo toliko ljudi, kolikor licenc imamo
zakupljenih na licenčnem strežniku. Zato moramo biti pri nakupu števila
licenc zelo pragmatični, kajti ni smotrno kupiti preveč licenc, če niso vse
zasedene, pa tudi premalo ne, ker se potem lahko dogaja, da določeno
število ljudi ne more opravljati svoje službe.
 Ali je sistem modularen (skiciranje, modeliranje, izdelava sestavov,
izdelava risb, simulacije, prezentacije …)? Običajno ponudniki CAD
sistemov le-te ponujajo v paketih, zato je potrebno biti pozoren, kaj paket
vsebuje, kateri moduli so prisotni v posameznem paketu in ali je možno
posameznemu paketu dokupiti dodatne module, ki bi jih po potrebi
potrebovali v prihodnosti.

35

Najbolj razširjen in uporabljen operacijski sistem, ki bazira na okenskem uporabniškem
vmesniku. Je last podjetja Microsoft (ZDA), katerega ustanovitelja sta bila leta 1975 Paul
Allen in Bill Gates. Prva verzija operacijskega sistema Windows 1.0 je izšla leta 1985.
(Vir: http://windows.microsoft.com/sl-si/windows/history, 2017)
36
Odprtokodni operacijski sistem, katerega začetnik je bil leta 1991 takratni študent
računalništva Linus Torvalds iz Helsinkov (Finska). Trenutno za razvoj Linux-a skrbi Linux
Foundation (Fundacija Linux). (Vir: http://www.linuxfoundation.org, 2016)
37
Večopravilni večuporabniški računalniški operacijski sistem razvit leta 1969 v podjetju
AT&T (ZDA). Trenutno v lasti podjetja The Open Group (ZDA). (Vir: http://www.unix.org,
2016)
38
Document Management System (sistem za upravljanje z dokumenti).
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 Ali ima sistem več jezikovnih verzij? Večina CAD sistemov je narejena na
osnovi angleškega jezika, za ostale jezike pa obstajajo t. i. jezikovni
prevodi.
Finančni kriteriji
Eden glavnih finančnih kriterijev je seveda cena CAD sistema. Pri tem moramo biti
pazljivi, kaj dobimo za določeno ceno. Kot smo že napisali pri karakteristikah CAD
sistemov, se ponudniki poslužujejo prodaje v t. i. paketih, zato moramo biti pazljivi,
kaj posamezen paket vsebuje in kakšne so cenovne razlike med njimi. Večkrat
zasledimo primer, ko je bolje kupiti paket, ki vsebuje več modulov, kot jih dejansko
rabimo, kot pa kupiti cenejši paket in kasneje dokupiti dodaten modul, ki bo stroške
nakupa povečal čez ceno paketa, ki tak modul že vsebuje.
Poleg cenovnega kriterija je potrebno upoštevati še kriterij dodatnih stroškov. V ta
kriterij so zajeti sledeči stroški:
 Stroški nakupa dodatnih modulov: V primeru modularnih CAD sistemov je
potrebno proučiti, kakšne module vsebuje posamezen paket in se že pri
nakupu pozanimati o ceni dodatnih modulov, v kolikor bi jih kasneje
potrebovali.
 Stroški nakupa nove ali dodatne računalniške opreme: Praviloma je nakup
novega CAD sistema pogojen tudi z nakupom nove računalniške opreme ali pa
vsaj nadgradnje obstoječe. Seveda to ni pravilo, ampak v večini primerov se
podjetja ob nakupu novega CAD sistema odločajo za zamenjavo. Včasih pa je
iztrošenost oz. zastarelost računalniške opreme povod za razmišljanje tudi o
novem CAD sistemu. Vsekakor ta strošek ni zanemarljiv, saj so CAD sistemi
dokaj zahtevni glede računalniške opreme. Zato običajna - hišna računalniška
oprema ni primerna za delo s CAD sistemi, ampak se je potrebno poslužiti
namenske računalniške opreme. Večina proizvajalcev računalniške opreme
ima v svoji ponudbi tudi delovne postaje, ki so sestavljene iz ustreznih
certificiranih sestavnih delov in omogočajo nemoteno delo z večino CAD
sistemov. Izbira ustrezne računalniške opreme je vsekakor zahtevna naloga in
nikakor nezanemarljiva, zato moramo v izbor vključiti ustrezne strokovnjake
in vodstvo podjetja ter se smotrno odločiti za nabavo ustrezne opreme.
 Stroški vzdrževanja: Večina ponudnikov CAD sistemov ponuja letno
vzdrževanje v katerem je vključena tehnična pomoč s strani ponudnika in vse
posodobitve programske opreme, ki so izdane v tekočem letu s strani
proizvajalca CAD sistema. Ob tem je potrebno biti pozoren na ceno tovrstnih
vzdrževanj, kajti po treh ali štirih letih je vsekakor smotrno nadgraditi verzijo
CAD sistema in paziti, da nas vzdrževalnina ne bo stala več kot pa nakup nove
verzije.
 Stroški dela: Pri tem so mišljeni stroški dela skrbnika - managerja CAD
sistemov oziroma delovanja CAD managementa v podjetju. Več o vlogi in
nalogah CAD managementa v poglavju 3 CAD MANAGEMENT, str. 53.
 Stroški izobraževanja: Vsaka sprememba CAD sistema ima za posledico
potrebo po dodatnem strokovnem izpopolnjevanju osebja. Pri tem je potrebno
sprejeti ustrezno strategijo izobraževanja (več v poglavju 3.2 Izobraževanje
uporabnikov, str. 55) in se informirati o cenah izobraževanja. Večina
ponudnikov CAD sistemov ponuja tudi izobraževanja, ki se razlikujejo po času
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trajanja in vsebinah. Tako poleg osnovnega izobraževanja ponujajo še
izobraževanja naprednih tehnik oziroma izobraževanja po modulih
(modeliranje prostih površin, trdnostne analize, simulacije, ipd.). Predvsem
slednja izobraževanja, ki so specifična za posamezen CAD sistem,
predstavljajo precej večji strošek kot osnovna izobraževanja.
 Stroški implementacije: V to skupino stroškov štejemo več različnih vrst
stroškov. V prvi vrsti so tu stroški inštalacije novega CAD sistema. Pri tem je
potrebna pozornost, kajti ponudniki ob nakupu novih licenc ponujajo to
storitev brezplačno, drugi pa jo dodatno zaračunajo. Podobno velja tudi, če
stranka ima letno vzdrževanje, potem je inštalacija nove verzije všteta v ceno
vzdrževanja. Vsekakor ponudniki dodatno zaračunavajo prilagoditve sistema
na standarde in interne pravilnike, ki jih uporablja podjetje. Tukaj gre
predvsem za pripravo risb za tisk, povezovanje sistema z bazo standardnih
elementov in povezavo z drugimi sistemi. V kolikor imamo veliko zahtev po
prilagoditvah, znajo biti tovrstni stroški kar visoki, zato se je potrebno s
ponudniki CAD sistemov o njih pogovoriti že pri pogajanjih o ceni samega
sistema.
2.3.3 ZNANSTVENI MODEL
Zelo dober primer znanstvenega modela izbire novega CAD sistema sta v
magistrskem delu predstavila Friman in Wikner (2000). V njem sta opisala izbor
novega CAD sistema v evropski organizaciji za jedrske raziskave - CERN39. Ta model
izbire je primeren predvsem za velike organizacije, ki si tak pristop lahko privoščijo
tako s kadrovskega kot tudi finančnega vidika. Model sloni na projektnem pristopu.
Prvi korak je oblikovanje projektne skupine, ki bo zasnovala in vodila projekt izbire
novega CAD sistema. Prva naloga projektne skupine je oblikovanje grobega
projektnega plana in razdelitev projekta na podprojekte. Grobi plan lahko
prikažemo z diagramom poteka projekta (Slika 19).
Rezultati podprojektov so sledeči dokumenti (Friman in Wikner, 2000, str. 3):
 Uporabniške zahteve: dokument zajema osnovne smernice o lastnostih in
karakteristikah, ki naj jih ima novi CAD sistem. V času projekta se ta dokument
po potrebi spreminja in/ali dopolnjuje.
 Povpraševanje po informacijah: ta dokument se uporablja za prvi kontakt s
potencialnimi dobavitelji CAD sistemov. Z njim pridobimo osnovne informacije
o ponudnikih, o proizvajalcih in o samih CAD sistemih.
 Merila ustreznosti: dokument pripravimo z namenom ocenjevanja in
primerjanja določenih karakteristik potencialnih CAD sistemov. Merila
oblikujemo na podlagi uporabniških zahtev, analize organizacije in znanja
(ang. know how). Prav ustrezno oblikovanje meril in izbira metode testiranja
je osnova za objektivno izbiro novega CAD sistema.
 Povpraševanje o ceni: ta dokument se oblikuje po izboru novega CAD sistema.
Z njim se obrnemo na različne ponudnike izbranega CAD sistema, z namenom
pridobiti čim bolj ugodno ponudbo oz. ceno za izbrani CAD sistem.
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Vrednotenje CAD

Povpraševanje
po informacijah

Analiza
organizacije

Uporabniške
zahteve

Specifikacija
meril in
primerjalne
metode

Tehnične
specifikacije

Povpraševanje

Primerjava
ustreznosti

Končna analiza rezultatov
primerjalne metode in
odgovorov na povpraševanje

Priporočilo za nov-e
CAD sistem-e

Pogajanja s ponudniki
CAD sistemov

Odločitev

Implementacija
novega CAD sistema

Slika 19: Primer projektnega plana izbire CAD sistema
(Povzeto po: Friman in Wikner, 2000, str. 24)
Projektne stopnje
Kot pri vsakem projektu se tudi pri izbiri novega CAD sistema nekatere stopnje lahko
odvijajo sočasno, nekatere pa so odvisne od predhodnih stopenj. Iz projektnega
plana (Slika 19) je razvidno, da se povpraševanje po informacijah izvaja sočasno z
analizo organizacije in pridobivanjem zahtev uporabnikov. Od slednjih so v veliki
meri odvisna tudi merila in primerjalne metode.
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Povpraševanje po informacijah
Zelo pomemben del projekta je evidentiranje potencialnih CAD sistemov in njihovih
ponudnikov. V ta namen je potrebno pripraviti poizvedovalni dopis, ki ga pošljemo
ponudnikom CAD sistemov. Dopis naj vsebuje sledeče postavke (povzeto po Friman
in Wikner, 2000):
 kratka predstavitev podjetja (osnovni podatki, dejavnost in izdelki),
 opis značilnih del, ki jih opravljamo ali jih želimo opravljati s CAD sistemom,
 opis prednosti in slabosti trenutnega CAD sistema (če ga imamo),
 vprašalnik.
Najpomembnejši del dopisa je vprašalnik. V njem moramo zastaviti vprašanja, ki
nam bodo ponudila ključne odgovore iz katerih bomo razbrali osnovne podatke o
CAD sistemu in osnovne informacije o njegovem razvijalcu ter ponudniku. Pri
pripravi vprašalnika se skušamo držati pravila, da so vprašanja čim bolj jasna in
nedvoumna ter zahtevajo natančen odgovor. V dopis lahko vključimo tudi določene
pogojne kriterije, ki naj veljajo za CAD sistem kakor tudi za razvijalca in ponudnika.
V CERN-u so postavili 6 pogojnih kriterijev:
1. razvijalec CAD sistema mora imeti vsaj 5 let izkušenj na tem področju,
2. minimalno 100 zaposlenih v podjetju razvijalca,
3. minimalno 10000 prodanih licenc in licenc v uporabi,
4. CAD sistem naj bi bil uporabljen v vsaj dveh primerljivo velikih projektih,
5. CAD sistem naj podpira dva jezika (angleščino in francoščino),
6. možnost integracije CAD sistema v obstoječi DMS in PDM sistem.
Zelo pomemben je podatek o številu prodanih licenc, saj kaže na razširjenost in
uporabnost CAD sistema. Pri odgovorih ponudnikov CAD sistemov moramo biti zelo
pazljivi, kajti običajno ponudniki prodajajo CAD sisteme v različnih paketih pod
različnimi pogoji. Praviloma so zmogljivejši in obsežnejši CAD sistemi sestavljeni iz
osnovne verzije, ki ji lahko dodajamo različne module (modul za litje, modul za
orodja, modul za trdnostne analize, ipd.). Nekatera podjetja zato prodajo vsakega
dodatnega modula štejejo kot prodajo nove licence. Nekatera podjetja v kvoto
prodanih licenc, prištevajo tudi licence za izobraževalno okolje, t. i. študentske
licence. Trenutno skoraj vsa podjetja, ki razvijajo CAD sisteme ponujajo tovrstne
licence brezplačno. Zato je najbolje, če zahtevamo podatek o številu prodanih
licenc le komercialne verzije CAD sistema.
Pri analizi vprašalnika je potrebno upoštevati še nekatere vidike (Friman in Wikner,
2000, str. 29):
 Ali tak CAD sistem uporabljajo tudi naši dobavitelji in kupci?
 Predhodne izkušnje s CAD sistemom.
 Je ponudnik geografsko dovolj blizu našemu podjetju?
 Strokovne revizije CAD sistema.
 Uporaba CAD sistema v podobnih podjetjih in projektih.
Po pridobitvi odgovorov je potrebno narediti njihovo analizo. Pri tem moramo biti
še posebej pazljivi na odgovore, ki so dvoumni. Zato si take odgovore posebej
označimo (npr. z vprašajem "?") in se o njih dodatno pozanimamo pri ponudniku. Po
prejemu vseh odgovorov le-te ovrednotimo, pri čemer je izbira vrednotenja stvar
odločitve projektne skupine. Najlažje to naredimo s pomočjo matrike pogojnih
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kriterijev in odgovorov (Tabela 1). V CERN-u so odgovor na posamezen pogojni
kriterij označili z:
 DA (izpolnjuje kriterij),
 DA+ (izpolnjuje kriterij mnogo bolj kot ostali),
 DA- (izpolnjuje kriterij mnogo manj kot ostali),
 NE, (ne izpolnjuje kriterij).
Ob tem bi dodali lastno pripombo, da je tak način dokaj nepregleden in ga težko
uporabimo pri statističnih analizah. Zato predlagamo vrednotenje odgovorov s
številčnimi ocenami po sistemu Likertove lestvice (Tabela 1):
 1 (ne izpolnjuje kriterij),
 2 (izpolnjuje kriterij mnogo manj kot ostali),
 3 (izpolnjuje kriterij),
 4 (izpolnjuje kriterij mnogo bolj kot ostali).
Pogojni kriterij

Podjetje/CAD sistem
CAD - A CAD - B CAD - C CAD - D CAD - E

Kriterij 1

1

2

3

4

1

Kriterij 2

2

1

4

3

3

Kriterij 3

1

2

3

3

4

Kriterij 4

3

2

1

4

3

Kriterij 5

4

1

3

2

3

Kriterij 6

3

4

1

2

3

14

12

15

18

17

Skupaj

Tabela 1: Primer vrednotenja odgovorov s pomočjo matrike
(Prirejeno po: Friman in Wikner, 2000, str. 30)
S tem načinom dobimo matriko ocen (Tabela 1), ki jih lahko seštejemo in dobimo
točkovno oceno za posamezen CAD sistem. Naj ob tem še dodamo, da lahko tako
pripravljeno matriko tudi ponderiramo, kar pomeni, da določenim kriterijem damo
večjo ali manjšo veljavo. Za lažji prikaz lahko tako pridobljene rezultate prikažemo
tudi s pomočjo stolpičnega diagrama (Slika 20). Naj ob koncu še poudarimo, da
analizo poizvedovalnega dopisa uporabimo kot preliminarni izbor za najboljše
razvrščene CAD sisteme, ki jih v naslednjih fazah izbire še dodatno raziščemo in
testiramo.
18
17
15

14
12

CAD - A

CAD - B

CAD - C

CAD - D

CAD - E

Slika 20: Primer prikaza rezultatov vrednotenja odgovorov z grafikonom
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Analiza organizacije
Z analizo organizacije skušamo ugotovimo vse relevantne podatke, ki bodo povezani
z novim CAD sistemom. Naj pri tem navedemo nekaj najbolj pomembnih:
 možnost povezave z obstoječim CAD sistemi,
 možnost povezave s CAD sistemi kupcev, dobaviteljev in/ali podizvajalcev,
 možnost povezave z drugimi obstoječimi sistemi (ERP, CAM, PDM, PLM ...),
 možnost uporabe CAD sistema v drugih službah podjetja (proizvodnja,
montaža, elektro instalacije, prodaja, nabava …),
 trenutno stanje strojne opreme,
 trenutno znanje zaposlenih,
 kolikšna so sredstva, namenjena uvedbi novega CAD sistema.
Na podlagi dobre analize organizacije lahko skupaj z zahtevami uporabnikov
oblikujemo ustrezne tehnične specifikacije, ki jim mora zadostiti novi CAD sistem.
Zahteve uporabnikov
Priprava dokumenta o zahtevah uporabnikov mora biti temeljita, kajti prav od
zahtev uporabnikov so v marsičem odvisne tehnične specifikacije novega CAD
sistema. Dokument naj zajema zahteve čim večjega števila ljudi, ki bodo kakorkoli
povezani z novim CAD sistemom. Pri tem se ne smemo omejiti zgolj na direktne
uporabnike (inženirje razvojnike, dizajnerje …), ampak tudi na druge zaposlene
(tehnologe, monterje, nabavnike, prodajnike …), ki se bodo posredno srečevali s
CAD sistemom (pregledovanje risb, modelov, sestavov, tiskanje, izdelava, ipd.). Pri
zbiranju zahtev se lahko poslužimo več različnih metod. Metode uporabljene v
CERN-u so bile privzete iz vodnika (Guide to the user requirements definition
phase40, 1995, str. 13), ki je bil napisan za ESA Board for Software Standardisation
and Control41:
 Intervju in anketa: intervju mora biti pravilno strukturiran, da zajame vse
zahteve. V kolikor intervjuja ni mogoče opraviti z vsemi, lahko pripravimo
anketni vprašalnik in ga razpošljemo le vzorčnemu številu uporabnikov.
 Proučevanje obstoječih CAD sistemov: na podlagi proučevanja dobrih in
slabih značilnosti obstoječih CAD sistemov, lahko pripravimo zahteve za nov
CAD sistem.
 Sistemske zahteve: običajno je CAD sistem le eden izmed sistemov v
podjetju, zato lahko veliko zahtev izhaja prav iz zahtevanih povezav med
novim CAD sistemom in obstoječimi sistemi v podjetju. Pri tem gre predvsem
za povezljivost z obstoječimi CAD sistemi, PDM in ERP sistemi ter drugimi
sistemi v podjetju.
 Proučitev izvedljivosti: s proučevanjem izvedljivosti analiziramo osnovne
značilnosti sistemov. Pri tem ne gremo v podrobnosti, ampak v grobem
ugotovimo, ali je implementacija določenega sistema možna ali ne.

40
41

Vodnik definiranja uporabniških zahtev.
Uprava za standardizacijo in kontrolo programske opreme Evropske vesoljske agencije –
ESA (European Space Agency).
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 Prototipiranje: je tehnika delne implementacije sistema z namenom, da se
na podlagi prototipnega modela ugotavlja dejanske potrebe oz. zahteve.
Takim prototipom pravimo tudi raziskovalni prototipi.
Pri zbiranju zahtev uporabnikov moramo upoštevati, da morajo biti zahteve realne,
razumljive, preverljive, dovršene, natančne in izvedljive. Poleg tega si moramo
postaviti časovni mejnik za zbiranje zahtev. Seveda lahko v času trajanja izbire
novega CAD sistema še vedno dodamo ali odstranimo kakšno zahtevo, kajti
pridobivanje zahtev uporabnikov mora biti stalen proces. Po končanem zbiranju
zahtev uporabnikov je potrebno izbrati ustrezno analitično metodo. V nadaljevanju
opisana metoda je bila izbrana v CERN-u. Osnovana je bila na že omenjenem
vodniku (Guide to the user requirements definition phase, 1995). Najprej so zahteve
uporabnikov razvrstili glede na dve bistveni nalogi CAD sistema:
 Design - D (načrtovanje),
 Integration - I (integracija).
Vsaki nalogi so dodelili še ustrezen nivo pomembnosti:
 Nivo 1: Mandatory (obvezna),
 Nivo 2: Important (pomembna),
 Nivo 3: Desirable (zaželena).
Vsaki zahtevi so nato pripisali pomembnost, npr. D2, I1 pomeni, da je zahteva
pomembna za načrtovanje in obvezna za integracijo. Na tak način so sestavili tabelo
zahtev (Tabela 2) z določeno karakteristiko.
Zap. št.
1.

Pomembnost
D2, I1

Specifikacija zahteve
Upravljanje
z
velikim
številom
podatkov in sestavi z do 100000
elementi brez poseganja v sam sistem.

Tabela 2: Primer definiranja določene zahteve
(Povzeto po: Friman in Wikner, 2000, str. 27)
Kasneje so zahtevam določili še metodo testiranja in komentarje (Tabela 3). Za
testni metodi sta bili priporočeni:
 Questionnaires - Q (metoda spraševanja),
 Benchmark tests - B (primerjalna metoda).
Zap.
št.
1.

Pomembnost
D2, I1

Specifikacija zahteve Testna
metoda
Upravljanje z velikim Q/B
številom podatkov in
sestavi z do 100000
elementi brez
poseganja v sam
sistem.

Testne zahteve in
komentarji
Q: Vprašaj za referenčna
podjetja, ki uporabljajo
sistem s tako velikimi
sestavi.
B: Testiranje na podatkih iz
CERN-a.

Tabela 3: Primer specifikacije zahteve s testno metodo in komentarji
(Povzeto po: Friman in Wikner, 2000, str. 27)
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Tehnične specifikacije
Na podlagi zahtev uporabnikov in analize organizacije se pripravijo tehnične
specifikacije, ki se jih pošlje izbranim ponudnikom CAD sistemov. Pri tem moramo
biti previdni, da bodo tehnične specifikacije razumljive in da lahko ponudnik poda
nanje natančen odgovor. Ravno tako je pomembno, da jih ni preveč in da se ne
ponavljajo. Zato moramo določene uporabniške zahteve med seboj združevati,
seveda le v primerih, da so si sorodne.
Na podlagi analize odgovorov na tehnične specifikacije pripravimo pred izbor CAD
sistemov, ki jih nameravamo testirati s primerjalno metodo. Koliko sistemov bomo
izbrali, je odvisno od več faktorjev. Vsekakor sta največja faktorja čas in viri, ki jih
imamo na razpolago. Minimalno število za primerjalni test je seveda dva CAD
sistema. Kolikšno bo maksimalno število, pa se mora razumno odločiti skupina za
izbiro CAD sistema. Pri tej odločitvi naj se nanaša na vse obstoječe podatke, ki jih
je do tedaj zbrala.
Primerjalni testi
Preden začnemo s primerjalnimi testi moramo na podlagi tehničnih specifikacij
pripraviti kriterije in pravila za testiranje. Pomembno je, da določimo tudi način
testiranja in vrednotenja rezultatov. Ravno tako pomembna je odločitev, katere
uporabniške zahteve bomo testirali. Pri tem je potrebna pragmatičnost in testiranje
le tistih zahtev, za katere ne moremo drugače dobiti natančnega odgovora. V
nasprotnem primeru bomo izgubili preveč časa s testiranjem nepomembnih stvari.
Seveda je ta proces lahko iterativen, kar pomeni, da med testiranje lahko dodamo
še kakšno uporabniško zahtevo ali pa kakšno zahtevo iz testiranja izločimo.
Za samo izvedbo testiranj je pomembna izbira strojne in programske opreme.
Zaželeno je, da strojna oprema za testiranje ustreza zahtevam vseh CAD sistemov,
ki jih nameravamo testirati. V kolikor teste izvajamo na več delovnih postajah,
morajo imeti vse enako opremo. Pred testiranjem je potrebno določiti modele, na
katerih bomo izvajali določena testiranja. Običajno je najbolje, da izberemo že
obstoječe modele, ki jih poznamo in lahko na njih lažje ovrednotimo določeno
zmogljivost CAD sistema.

1. kriterij
2. kriterij
3. kriterij
4. kriterij
Vsota
Fkn

1. kriterij
x
2
2
1
5
0,42

2. kriterij
0
x
2
0
2
0,17

3. kriterij
0
0
x
1
1
0,08

4. kriterij
1
2
1
x
4
0,33

=
=

12
1,00

Tabela 4: Primer primerjalne simetrične matrike za določanje faktorskih uteži
(Povzeto po: Friman in Wikner, 2000, str. 38)
Vsi kriteriji, ki jih postavimo ne morejo biti enako pomembni. Zato je potrebno
postaviti t. i. faktorske uteži (Fk), ki jih lahko določi projektna skupina glede na
pomembnost ali pa uporabimo bolj znanstveno metodo, tako da pripravimo
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primerjalno simetrično matriko (Tabela 4). Pri tem je vsak kriterij primerjan z vsemi
ostalimi in lahko dobi vrednost 0=manj pomembno, 1=enako pomembno in 2=bolj
pomembno. Nato vrednosti seštejemo po stolpcih in iz posameznih vsot ter skupne
vsote izračunamo faktorsko utež za posamezni kriterij.
Primer izračuna faktorske uteži za 1. kriterij (Tabela 4): Fk1=5/12=0,42
Po določitvi kriterijev in faktorskih uteži pričnemo s testiranjem. Vsak test
ovrednotimo glede na to, ali test ustreza kriteriju (vrednost 1) ali ne (vrednost 0).
Na koncu seštejemo faktorske uteži samo pri ustreznih testih (Tabela 5).
Test 1
0
1
0
1
Skupaj:

Primerjalni kriteriji
Fk
0,42 1. kriterij
0,17 2. kriterij
0,08 3. kriterij
0,33 4. kriterij
0,50

Tabela 5: Primer rezultata primerjalnega testa
(Prirejeno po: Friman in Wikner, 2000, str. 37)
Po opravljenih testih naredimo skupno primerjavo in glede na postavljene uteži na
posamezen test pridemo do končnega rezultata glede testiranja določenega aspekta
posameznega CAD sistema. Rezultat lahko prikažemo
Primer izračuna rezultata (Slika 21): 0,5×0,3+0,67×0,3+0,41×0,2+0,25×0,2=0,48
Aspekt 1
0,48
F=1

1. nivo
Rezultat

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

0,50

0,67

0,41

0,25

F1=0,3

F2=0,3

F3=0,2

F4=0,2

2. nivo
Testi

Slika 21: Primer drevesnega prikaza testiranja enega aspekta
(Prirejeno po: Friman in Wikner, 2000, str.40)
Po opravljenih vseh primerjalnih testiranjih je potrebno narediti še končno analizo
rezultatov. Rezultate analiz razdelimo na tri nivoje:
1. skupni rezultat,
2. kategorije,
3. aspekti.
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Posamezne vrednosti testiranj razdelimo v dve skupini Mandatori - M (obvezno) in
Important – I (pomembno). Tako razdelimo vse kategorije in vse aspekte posamezne
kategorije. Rezultat posamezne kategorije je tako seštevek posameznih aspektov,
skupni rezultat pa seštevek posameznih kategorij. Tudi v tem primeru lahko
posameznim aspektom in kategorijam določimo faktorske uteži. Rezultate lahko
prikažemo v drevesnem prikazu (Slika 22) v treh nivojih.
CAD A
M
125/160

I
114/140

1. nivo
Rezultat

F=1

Kategorija 1
M
4/5

I
7/9

Kategorija 2
M
10/11

I
8/16

Kategorija 3
M
18/36

I
21/35

F1=0,3

F2=0,2

F3=0,5

Aspekt 1

Aspekt 2

Aspekt 3

M
1/2

I
2/3
F21=0,4

M
4/4

I
3/6

M
5/5

F22=0,3

I
3/7
F23=0,3

2. nivo
Kategorije

3. nivo
Skupina
aspektov

Slika 22: Drevesni prikaz skupnih rezultatov za določen CAD sistem
(Prirejeno po: Friman in Wikner, 2000, str.40)
Drugi način prikaza rezultatov je s pomočjo grafikonov. Na ta način lahko rezultate
prikažemo lepše oziroma preglednejše. Rezultat vsake kategorije in vsake skupine
aspektov lahko prikažemo v skupinskem grafikonu. Pri tem rezultate vsakega
grafikona prikažemo v odstotkih, tako za obvezno (M) kot za pomembno (I). Primer
prikaza rezultatov za 1. nivo je prikazan z grafikonom (Slika 23). Podoben prikaz
lahko naredimo tudi za 2. in 3. nivo s tem, da naredimo prikaz vseh kategorij ali
aspektov v enem stolpčnem diagramu.
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Slika 23: Prikaz rezultatov za 1. nivo
(Prirejeno po: Friman in Wikner, 2000, str.42)
Povpraševanje po ceni
Po končanih primerjalnih testih in končni analizi rezultatov testiranj se ponovno
pripravi povpraševanje s še detajlnejšimi tehničnimi zahtevami, ki jih mora
izpolnjevati CAD sistem, in dodatnimi specifikacijami glede drugih aspektov kot so
vzdrževanje, izobraževanje, možnost razširitve oz. nadgradnje, … Pri tem moramo
biti pozorni na opredelitev načina licenciranja in plačila teh licenc. Že uvodoma
smo napisali, da različni proizvajalci programske opreme različno oblikujejo svoje
programske pakete. Nekateri ponujajo le osnovni program, ki mu lahko dodajajo
dodatne module, spet drugi imajo vse v enem. Zelo različni so tudi popusti na število
kupljenih licenc. Vse to nam kaže, da moramo biti pri povpraševanju po ceni zelo
natančni in predvideti vse aspekte končne cene.
Končna primerjava rezultatov testiranj in cene
Po pridobitvi rezultatov testiranj in vseh povpraševanj je potrebno še enkrat
pregledati pridobljene rezultate in jih primerjati s cenovnimi vidiki. Pri končni
analizi moramo dobiti jasne odgovore na sledeče postavke:
 kateri CAD sistem je primeren in kateri ni,
 zakaj je določen CAD sistem primeren ali neprimeren,
 rezultati testiranj morajo biti korektni in relevantni, da lahko s čim večjo
objektivnostjo primerjamo razlike med sistemi,
 kakšno je najboljše razmerje med ceno in sistemom.
Oblikovanje skupine za pogajanja s prodajalci
Ker je kljub vsem testiranjem in analizam končna odločitev o izbiri novega CAD
sistema še vedno v domeni človeka, je priporočljivo, da oblikujemo skupino
kompetentnih ljudi, ki se bo še dodatno pogajala s prodajalci CAD sistemov o čim
boljši ponudbi in na koncu sprejela odločitev o novem CAD sistemu.
Skupina naj bo sestavljena iz:
 Osebja nabavne službe: Ti ljudje imajo izkušnje pri pogajanjih o nabavni
ceni blaga.
 Tehničnega osebja: Izbiramo med tehničnim osebjem, ki je sodelovalo pri
evalvaciji različnih sistemov in imajo čim več izkušenj in spoznanj na tem
področju, hkrati pa dobro poznajo potrebe organizacije.
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Osebja iz odbora za izbiro CAD sistema: Vodstvo organizacije oblikuje
odbor, katerega naloga je končna odločitev o izboru novega CAD sistema.
Vsa odgovornost o izbiri sloni na tem odboru.

Implementacija novega CAD sistema
Ravno tako pomembna kot izbira, je tudi implementacija novega CAD sistema. Tudi
za implementacijo je potrebno pripraviti svoj projekt, izbrati ljudi, ki bodo
poskrbeli, da se bo implementacija izvedla čim hitreje in s čim manj težavami.
Običajno v projektno skupino za implementacijo vključimo ljudi, ki so že sodelovali
pri evalvaciji CAD sistemov in vedo, na kaj morajo biti pozorni. Zelo pomemben
aspekt uspešne implementacije je podpora managementa celotne organizacije in
posameznih enot, ki bodo tako ali drugače uporabljale nov CAD sistem. To potrjuje
tudi članek o implementaciji CAD sistema v lesni industriji na Švedskem (Hagstrom,
Ritzen in Johansson, 2006).
Ob tem naj dodamo še lastne izkušnje in predloge:
 V kolikor se odločimo posodobiti strojno in drugo programsko opremo (npr.
operacijski sistem), je to potrebno opraviti pred implementacijo CAD sistema.
 Nov CAD sistem je potrebno uskladiti z internimi standardi in pravili, ter
drugimi standardi, ki jih podjetje uporablja pri svojem delu.
 Nov CAD sistem povezati z drugimi sistemi (PDM, PLM, ERP …).
 Pripraviti sistem vodenja sprememb, poimenovanja in shranjevanja datotek
ter njihovega varovanja.
 Pripraviti načrt izobraževanja osebja, ki bo delalo z novim CAD sistemom.
 Določiti skrbnika CAD sistema oziroma vzpostaviti CAD management.

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 52

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

3 CAD MANAGEMENT
Skozi prejšnja poglavja smo prikazali vpetost CAD sistema v poslovni sistem, še
posebej v razvoj novih izdelkov. Iz napisanega je očitno, da je CAD sistem v
današnjem poslovnem sistemu, ki se ukvarja z razvojem in izdelavo novih izdelkov,
zelo pomemben člen. Lahko bi si upali tudi trditi, da je neobhodno potreben. Prav
zaradi te pomembnosti, tudi CAD sistem, kakor vsi drugi sistemi v poslovnem
sistemu, potrebuje ljudi, ki znajo z njim upravljati. CAD sistem se v veliki večini
primerov še vedno obravnava zgolj kot orodje, s katerim dela določena skupina ljudi
v podjetju in kot tako potrebuje le nekoga (skrbnika), ki skrbi, da to orodje deluje
bolj ali manj brezhibno. V ZDA, od koder izvira večina CAD sistemov, je že nekaj
časa poznan CAD management ali upravljanje s CAD-om, ki CAD sistema ne
obravnava zgolj kot orodje ampak dejansko kot sistem, s katerim je potrebno
upravljati. V slovenskem okolju je CAD management skorajda nepoznan pojem in je
kot tak tudi praktično neopisan. V času priprave tega magistrskega dela nismo
zasledili nobene literature, članka ali kakršne koli objave v slovenskem jeziku, ki bi
kakorkoli opredeljevala ali opisovala CAD management v slovenskem prostoru. Smo
pa pri iskanju virov našli knjigo z naslovom Expert CAD Management (2007) avtorja
Roberta Greena, seveda v angleškem jeziku. Kot strokovnjak na tem področju
opisuje funkcijo CAD managementa skozi naloge in zadolžitve, ki jih opravlja CAD
manager. Prav zaradi tako omejene razpoložljivosti virov bo to poglavje skoraj v
celoti povzeto po že omenjeni knjigi.
Na podlagi prebranega lahko povzamemo deset glavnih nalog CAD managementa:
1. Skrb za nemoteno delovanje CAD sistemov.
2. Skrb za vzdrževanje CAD sistemov (posodobitve, nove verzije, nove
funkcionalnosti, izbira novega CAD sistema, ipd.).
3. Skrb za posodabljanje strojne opreme.
4. Skrb za prilagoditev CAD sistemov s standardi in internimi pravilniki.
5. Svetovanje in pomoč uporabnikom.
6. Skrb za stalno izobraževanje uporabnikov.
7. Skrb za povezavo CAD sistemov z drugimi sistemi (CAM, PDM, ERP ...).
8. Poročanje vodji razvoja in vodstvu podjetja.
9. Priprava letnega plana in proračuna (nabave, izobraževanja ...).
10. Spremljanje razvoja in tržišča CAD sistemov.
Vsaka naloga CAD managementa zahteva ustrezno znanje in veščine. Prav zato mora
biti CAD manager v prvi vrsti zelo dobro tehnično podkovan tako glede poznavanja
CAD sistemov, strojne opreme in standardizacije. Poleg tega mora imeti dober
analitičen in pedagoški pristop, da zna ugotoviti, kje so šibke točke uporabnikov in
kako bo svoje znanje prenašal na uporabnike. Tudi finančno in vodstveno znanje ne
sme izostati, saj le tako lahko kompetentno sodeluje in komunicira z vodstvom
podjetja, pripravlja letne plane in proračune ter se zna odločati o nujnih in nenujnih
nabavah, posodobitvah, ipd. Vse naštete naloge mora CAD management redno
izvajati, saj bo le tako upravičil svoj obstoj in učinki izvajanja nalog bodo pozitivno
vplivali na razvojni proces podjetja ter razvoj novih izdelkov. V nadaljevanju bomo
opisali vlogo CAD management v podjetjih in njegov vpliv na razvojni proces in
razvoj novih izdelkov. Podrobneje bomo opisali nekatere poglavitne naloge CAD
managementa, skozi nadaljnjo empirično raziskavo pa ugotavljali njihove učinke.
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3.1 VLOGA CAD MANAGEMENTA
CAD sistem je, kot smo že uvodoma napisali, lahko le orodje, ki ga uporabljajo
razvojniki pri svojem delu. A znano je, da je orodje le toliko vredno kot je vreden
oziroma usposobljen njegov uporabnik. Nič ne pomaga, če imamo najboljše orodje
na svetu, če nimamo usposobljenega kadra, ki bi s tem orodjem znal upravljati.
Zato je vloga CAD managementa zelo pomemba in bi se jo morala vsa podjetja čim
bolj zavedati. Po Greenovih (2007, str. 73) besedah je izobraževanje uporabnikov
ena od poglavitnih in hkrati tudi najzahtevnejših nalog CAD managementa. Če
hočemo planirati in izvajati izobraževanje uporabnikov, moramo najprej spoznati
njihovo znanje. Pri ocenjevanju znanja uporabnikov je najpomembneje preveriti
sledeče:
 poznavanje značilnosti CAD sistema,
 razumevanje standardov.
To lahko naredimo na več načinov, ki so v veliki meri odvisni od števila uporabnikov.
Pri manjšem številu je bolj primerno individualno testiranje, pri večjem pa
skupinsko s pomočjo testa. Vprašanja za test pripravimo tako, da pokrivajo področje
poznavanja CAD sistema kot tudi poznavanja in razumevanja standardov, tako
splošnih kot tudi internih. Po opravljeni analizi odgovorov lahko sprejmemo
določene sklepe o slabostih in močnih področjih uporabnikov, na podlagi katerih
pripravimo in planiramo izobraževanja. Izobraževanja so lahko individualna ali
skupinska odvisno od razširjenosti določenih slabosti.
Druga področja, ki jih mora CAD management oceniti in analizirati:
 CAD programska oprema: analizirati stanje programske opreme, stanje
verzij, število in vrsta licenc, povezljivost z drugimi informacijskimi
tehnologijami, ipd.
 Strojna oprema: pri tem je pomembno poznati konfiguracijo strojne
opreme, ki mora ustrezati in zadostiti zahtevam CAD programske opreme,
ter poznati stanje in velikost strežnikov.
 Informacijska tehnologija: poznati je potrebno povezljivost in delovanje
omrežja, hitrost prenosa podatkov, varnost podatkov, ipd. Zelo pomembno
je tudi dobro sodelovanje s službo informacijske tehnologije.
 Finančno stanje: za CAD management je zelo pomembno poznavanje
finančnega stanja, prioritet in načrtov za prihodnost podjetja. Le tako bo
lahko pripravil ustrezen letni proračun za uspešno delovanje CAD sistema
(posodabljanje strojne in programske opreme, informacijske periferne
tehnologije, izobraževanja, ipd.).
 Standardi in procesi: CAD management se mora seznaniti s standardi
dejavnosti, v kateri deluje podjetje, in internimi standardi podjetja. Po
analizi vseh standardov jih je potrebno še integrirati v t. i. CAD standard.
Pri oblikovanju CAD standarda je pomembno tudi poznavanje vseh delovnih
procesov, saj bo le tako lahko CAD standard zadovoljivo pokrival celoten
delovni proces v podjetju.
Poleg vsega naštetega je zelo pomemben še dejavnik dobrega razumevanja in
sodelovanja CAD managementa z višjim managementom podjetja. Prav ta dejavnik
lahko v veliki meri vpliva tako na sam obstoj in kasneje na delovanje CAD
managementa. Lahko bi rekli, da je dober odnos med obema osnova za dobro
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delovanje samega CAD sistema. V kolikor želi CAD management dobro opravljati vse
svoje naloge, mora imeti dobro oporo prav v najvišjem managementu, kajti ta je
odgovoren in pristojen za:
 finančna sredstva,
 načrtovanje prioritet,
 delegiranje avtoritet.
Vse našteto je nujno potrebno, če hoče CAD management zadovoljivo opravljati
svoje naloge. Finančna sredstva so seveda neobhodno potrebna tako za
posodabljanje strojne kot programske opreme. Pri tem seveda mora CAD
management realno oceniti, kaj je potrebno in kaj ni in to predlagati v potrditev.
Kaj bo odobreno in s kakšno prioriteto, je seveda v vsakem primeru odločitev
najvišjega managementa. Zelo pomembna je tudi avtoriteta, ki jo najvišji
management podeli CAD managementu. Od tega je v veliki meri odvisen kasnejši
odnos med CAD managerji in uporabniki CAD sistema. Brez podeljene določene
stopnje avtoritete, je vsekakor delo CAD managerja v velikimi meri oteženo.
Zaradi tega Green (2007, str. 49) predlaga, da CAD management vzpostavi z
najvišjim managementov dober odnos, ki mora temeljiti na zaupanju in dobri
komunikaciji. Ob tem naj CAD management upošteva sledeča priporočila:
 stalno poročati o nalogah in delu CAD managementa,
 pojasniti, zakaj so potrebni in čemu so namenjeni CAD standardi,
 pojasniti, zakaj je potrebna boljša strojna in/ali programska oprema,
 razumeti celostno sliko stanja podjetja in poznati cilje podjetja,
 prispevati k uresničevanju skupnih ciljev,
 osredotočati se na tehnične rešitve za skupno dobro.

3.2 IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV
Potem, ko opravimo analizo testiranja znanja uporabnikov in ugotovimo šibka
področja, se je potrebno odločiti, kakšno metodo izobraževanja izbrati. Green
(2007, str. 74) navaja kar nekaj metod:


Izobraževanje v razredu: uporabnike pošljemo na tečaje, ki jih razpisujejo
in izvajajo zunanji izvajalci. Po večini so to podjetja, ki prodajajo CAD
sisteme. Pri tem je potrebno upoštevati, da so tovrstni tečaji dokaj dragi.
Poleg tega se morajo uporabniki na tečaje voziti, kar pomeni dodatne stroške
zaradi potnih nalogov. Tečaji običajno trajajo cel dan ali celo več dni skupaj,
kar ima za posledico še izgubo delovnega časa. Ta metoda je po naših
izkušnjah primerna za izobraževanje posameznikov, ki se prvič seznanjajo z
določenim CAD sistemom. V primeru večjih skupin in seveda prostorskih
zmožnosti je bolj racionalno, če tako izobraževanje izvedemo v lastnem
podjetju. To pomeni, da zunanji izobraževalec pride v podjetje in izvede
izobraževanje.



Lastno izobraževanje v podjetju: v primeru, da imamo prostorsko možnost
je tovrstno izobraževanje precej bolj ugodno, saj se uporabnikom ni
potrebno voziti, poleg tega lahko izvajamo tečaje le za določeno področje
delovanja CAD sistema, za katerega smo ugotovili, da ga uporabniki slabo
poznajo. Tako lahko privarčujemo čas in posredno stroških dela, saj lahko
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tovrstne tečaje izvajamo v krajših terminih po več dni zaporedoma. Tako
izobraževanje lahko izvaja sam CAD manager ali najeti zunanji strokovni
izobraževalec. Green (2007, str. 75) celo svetuje izobraževanje med malico.
Osebno menimo, da tak način izobraževanja ne bi naletel na veliko
odobravanje uporabnikov, poleg tega je tudi vprašljiv efekt takega početja.
V kolikor izobraževanje izvaja CAD manager, se mora na to zelo dobro
pripraviti, poleg tega mora pripraviti tudi ustrezno gradivo za uporabnike.


Izobraževanje s pomočjo računalnika: CAD manager lahko pripravi krajše
ali daljše video tečaje, ki obravnavajo zgolj določeno področje CAD sistema
in jih lahko shrani na prenosne medije (CD, DVD, USB) ali na lokalni strežnik.
Uporabniki si tako lahko video tečaje ogledajo kadarkoli in od koderkoli,
predvsem takrat, ko to potrebujejo oziroma, ko imajo prosti čas, lahko
seveda tudi doma. Vse več video tečajev, ki jih objavljajo tako proizvajalci
CAD sistemov, kakor tudi izkušeni uporabniki, je prisotnih že na spletu. Zato
je ta način izobraževanja zelo ekonomičen in tudi praktičen. Slabost tega
načina je, da CAD manager nima pregleda nad tem, koliko in kakšne tečaje
je določen uporabnik pregledal ter koliko znanja je na tak način pridobil. Se
pa znanje lahko periodično preverja z ustreznimi testiranji uporabnikov. Naj
ob tem dodamo še lastno opombo, da sedaj tovrstno izobraževanje lahko
izvajamo s pomočjo t. i. spletnih učilnic, ki omogočajo kontrolo nad
uporabniki in preverjanja znanja, s pomočjo spletnih testov.



Izobraževanje iz pisnih virov: uporabniki se lahko izobražujejo tudi s
pomočjo pisnih virov kot so knjige, priročniki ali skripte, ki jih podjetje kupi
ali jih pripravi CAD management. Na tak način se lahko uporabniki
samostojno izobražujejo in to takrat, ko imajo čas oziroma, ko to
potrebujejo. Po naših izkušnjah je ta način zelo primeren predvsem za
izkušene uporabnike, ki občasno potrebujejo dodatno razlago določene
funkcije sistema in to lahko dokaj hitro najdejo v pisnih virih. Zaradi lažjega
in hitrega iskanja je zaželeno, da so ti viri, še posebej, če gre za skripte, ki
jih pripravi CAD management, v elektronski obliki (npr. pdf42, html43).



Izobraževanje s spraševanjem: po Greenu (2007, str. 77) je to ena od
najpogostejših in najslabših metod izobraževanja. Gre za to, da uporabnik s
spraševanjem sodelavcev skuša pridobiti določeno znanje, pri tem pa
prekinja in moti svoj in sodelavčev delovni proces. Ob tem moramo dodati,
da se z avtorjem le delno strinjamo. Metoda je res slaba, če gre za
izobraževanje širše vsebine CAD sistema. V kolikor pa gre zgolj za
pridobivanje določene informacije (npr. uporabe določene funkcije CAD
sistema) je pa to najhitrejša in najcenejša metoda. Pri tem vidimo tudi veliko
vlogo CAD managerja, ki mora v takih primerih prevzeti vlogo svetovalca,
namesto da uporabnik moti svoje sodelavce.

42

Portable Document Format; je vrsta datotek s končnico pdf, ki se uporablja za
predstavitve in izmenjavo dokumentov neodvisno od programske, ali strojne opreme ali
operacijskega sistema (Vir: https://acrobat.adobe.com)
43
Hyper Text Markup Language; je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani
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ŠTEVILO UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA

Pri izbiri načina izobraževanja je potrebno upoštevati kar nekaj dejavnikov, kot so:
število uporabnikov, značaj uporabnikov, razpoložljivi čas, finančna sredstva,
prostorske zmožnosti, ipd. Po Greenu (2007, str. 76) smo povzeli zanimiv diagram
(Slika 24), ki prikazuje načine izobraževanja v odvisnosti od števila udeležencev
izobraževanja in stili izobraževanja. Iz njega je razvidno, da je način izobraževanja
uporabnikov v veliki meri odvisen od števila uporabnikov, ki jih je potrebno
izobraziti. Večja kot je skupina, bolj smo omejeni zgolj za razredno izobraževanje,
kajti velikih skupin se praktično drugače ne da izobraževati. Pri manjših skupinah
pa lahko kombiniramo tako razredno izobraževanje kot tudi samoizobraževanje, kar
pa je v veliki meri odvisno od uporabnikov. V kolikor je večina uporabnikov takih,
da se raje samoizobražujejo, potem jim pripravimo ustrezne pisne in/ali video vire
ter tako poskrbimo, da znanje osvojijo samostojno. Tiste uporabnike, ki pa niso
samoizobraževalni tipi, poskušamo izobraziti tako s pomočjo ustreznih pisnih in/ali
video virov v kombinaciji z dodatnimi individualnimi inštrukcijami.
velike
skupine

tečaj/
predavanje

majhne
skupine

posamezniki

inštrukcije/
pisni vir

pisni viri/
video
samoizobraževanje

razredno izobraževanje
STIL IZOBRAŽEVANJA

Slika 24: Načini izobraževanja glede na število udeležencev in stil izobraževanja
(Prirejeno po: Green, 2007, str.76)

3.3 CAD STANDARDI
CAD management mora to področje obvladovati in z veliko skrbnostjo načrtovati ter
neprestano skrbeti za posodabljanje in usklajenost CAD standardov z vsemi ostalimi
standardi v podjetju. Še posebej pomembno vlogo imajo CAD standardi v velikih
podjetjih z velikim številom uporabnikov CAD sistema, kajti ne smemo si privoščiti,
da bi vsak posameznik delal po svoji volji. Zato je ena bistvenih nalog CAD
managementa, da pripravi CAD standarde, s katerimi predpiše in opiše določene
postopke, ki se jih morajo uporabniki držati. Pomembno je, da CAD standarde
sprejme oz. potrdi višji management podjetja. To formalno zagotavlja, da jih
morajo uporabniki CAD sistema uporabljati in izvajati.
Pri pisanju CAD standardov mora CAD management zelo dobro poznati delovanje in
lastnosti uporabljenih CAD sistemov. Poleg tega mora upoštevati še vse standarde
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(ISO44, EN45, SIST46 …), ki veljajo za dejavnost, v kateri deluje podjetje, kakor tudi
interne standarde in/ali pravila, ki so uveljavljena v podjetju. Green (2007)
priporoča, da CAD management pri pripravi CAD standardov upošteva nekatere
dejavnike:
 Standardizirati le tisto, kar je možno standardizirati: To pomeni, da CAD
management poskrbi za ustrezno obliko risb, predpiše uporabo določenih
formatov, tip in velikost pisav, obliko glave, izdela ustrezne predloge, ki
služijo kot osnova za izdelavo novih risb ali modeliranje novih modelov, način
poimenovanja delov, označevanje oziroma številčenje risb, kodiranje
izdelkov, pripravo smernic za izmenjavo podatkov oziroma povezljivost med
CAD sistemi in drugimi informacijskimi sistemi v podjetju (ERP, PDM),
shranjevanje podatkov, ipd.
 Uporabljati že obstoječe standarde: V čim večji meri upoštevati vse splošne
standarde, ki veljajo za dejavnost, v kateri deluje podjetje. S tem bo delo
uporabnikov precej lažje in enostavnejše, saj se pričakuje, da so uporabniki
s splošnimi standardi že seznanjeni, ker so jih spoznali v času formalnega
izobraževanja. Tipičen primer je način kotiranja, ki ga seveda ni potrebno
posebej predpisovati, saj je že predpisan z določenim ISO standardom. V
takih primerih v dokumentu s CAD standardi le navedemo, kateri standard
pokriva to področje. Ob tem je pomembno, da imajo uporabniki na voljo vse
splošne standarde, ki jih pri svojem delu potrebujejo.
 Pravila naj bodo kratka in jedrnata: Uporabniki CAD sistemov so običajno
zaposleni s svojim delom in zato nimajo časa, da bi se poglabljali v branje
dolgoveznih tekstov. Zato moramo pripraviti CAD standarde tako, da bodo
le-ti čim krajši in razumljivi.
 Standard naj bo pisan za uporabnike: To pomeni, da morajo biti standardi
in pravila prilagojeni uporabnikom in njihovemu znanju. Pri pisanju je
potrebno slediti trem osnovnim korakom: ne preveč tehnično, ne preveč
enostavno, ravno pravšnje.
 Pokazati namesto razlagati: Uporabnikom je potrebno pokazati, kako
uporabljati določene standarde in ne razlagati, kako priti do njih. Pri tem so
mišljene predvsem določene nastavitve in predloge, ki naj jih uporabniki
uporabljajo pri svojem delu.
 Razložiti pomen standardov: CAD management mora uporabnikom
pojasniti, zakaj je potrebno, da se držijo standardov ter kakšen je njihov
pomen in namen. Uporabniki ne smejo imeti občutka, da so prisiljeni
uporabljati standarde, ampak morajo dobiti informacije o potrebi in
koristnosti upoštevanja postavljenih standardov.

44

ISO je mednarodna organizacija za standardizacijo v katero je vključenih 163 držav sveta
in hkrati oznaka za mednarodne standarde, ki jih ta organizacija sprejema na skoraj vseh
področjih tehnologije in izdelave. (Vir: https://www.iso.org).
45
EN je oznaka za regionalne – evropske standarde, ki pokrivajo področje Evropske unije in
jih lahko sprejema ena od treh priznanih evropskih organizacij za standardizacijo: CEN Comité européen de normalisation (Evropski komite za standardizacijo), CENELEC –
Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (Evropski komite za standardizacijo
v elektrotehniki) in ETSI - European Telecommunications Standards Institute (Evropski
inštitut za telekomunikacijske standarde). (Vir: https://www.cen.eu)
46
SIST je oznaka za državne – Slovenske standarde, ki jih sprejema Slovenski inštitut za
standardizacijo. (Vir: http://www.sist.si)
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Standardi morajo biti uradni: V kolikor hočemo, da CAD standarde
sprejmejo in jih upoštevajo vsi zaposleni, jih mora potrditi najvišji
management podjetja.

Pomembnost in uporabnost CAD standardov se kaže v (Green, 2007, str. 51):
 Hitrejši in boljši komunikaciji med oddelki znotraj podjetja, med podjetjem
in dobavitelji, podjetjem in kooperanti ter podjetjem in kupci.
 Znižanju določenih stroškov skozi krajše čase priprave dokumentacije,
manjšem številu napak v dokumentaciji in posledično manj napak na izdelkih.

3.4 UPRAVLJANJE S CAD SISTEMI
Današnji CAD sistemi, ki v ožjem pomenu besede pomenijo CAD programsko opremo,
se neprestano razvijajo, saj praviloma vsako leto izide nova verzija. Razvijalci CAD
sistemov kar tekmujejo med seboj, kdo bo izdal novo verzijo, ki bo boljša in lažja
za uporabo. Tako smo zadnja leta priča poplavi različnih CAD sistemov, ki se iz leta
v leto spreminjajo. Poleg tega lahko v enem letu izide večje število popravkov za
določeno verzijo. Zaradi vsega naštetega je upravljanje s CAD sistemi zahtevna,
predvsem pa odgovorna naloga, ki jo je potrebno jemati skrajno resno. Od CAD
managementa se danes zahteva, da neprestano spremlja novosti in se odloča, ali
implementirati novo verzijo ali nov popravek ali ostati še nekaj časa pri stari verziji.
Prehod na novo verzijo ali implementacija novega popravka ima lahko za posledico
boljše ali pa slabše delovanje, zato mora biti CAD management zelo pazljiv in
predhodno preveriti vse morebitne posledice takega početja. Popravki praviloma
predstavljajo manjše spremembe v že izdani in delujoči verziji CAD sistema in
odpravljajo ugotovljene napake. Implementacija popravkov se praviloma izvaja
sprotno, saj s tem izboljšamo delovanje CAD sistema. Tovrstni popravki nam ne
spremenijo skoraj ničesar pri delu s CAD sistemom ali CAD standardi. Nekoliko
drugače je z implementacijo nove verzije, ki praviloma prinaša večje spremembe v
delovanju CAD sistema, kar ima za posledico možne spremembe določenih CAD
standardov kakor tudi dodatno izobraževanje uporabnikov. Novejše verzije so
praviloma tudi zahtevnejše glede strojne opreme, kar ima za posledico počasnejše
delovanje sistema. Zaradi tega mora CAD management pred prehodom na novo
verzijo preveriti, ali trenutna strojna oprema ustreza novi verziji. V kolikor ne
ustreza, je potrebno preveriti, ali lahko strojno opremo le posodobimo ali jo
moramo v celoti zamenjati. Vse našteto ima seveda posredno vpliv na stroške
podjetja, zato je tovrstna naloga CAD managementa tako pomembna in zahtevna.
Preden se CAD management odloči za posodabljanje ali zamenjavo strojne opreme,
mora to stroškovno in argumentirano opredeliti. Pri tem mora upoštevati določene
argumente, ki kažejo na smotrnost prehoda na novo verzijo. Green (2007, str. 97)
navaja nekaj argumentov, ki jih je potrebno opredeliti:
 obstoječe delovne naloge se bodo lažje izvajale,
 odpravile se bodo stare sistemske napake,
 nove funkcionalnosti bodo omogočale boljše in hitrejše delo,
 nove metode dela bodo prinesle radikalne spremembe k bolj učinkovitemu
razvojnemu procesu.
Ker lahko zaradi prehoda na novo verzijo pride do najrazličnejših težav, je potrebno
predhodno vsako novo verzijo testirati na izbrani testni delovni postaji in jo uskladiti
s CAD standardi. Prav tako je pomembno, da se pripravi ustrezno poročilo za najvišji
management podjetja, ki mora na podlagi le-tega potrditi ali zavreči predlog o
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posodobitvi CAD sistema. Po testiranjih in potrditvi višjega managementa lahko
posodobitev implementiramo v uporabo, seveda ob predpostavki, da je nova verzija
ustrezna in primerna. Pri tem ne smemo pozabiti, da je potrebno o vseh novostih
obvestiti vse uporabnike in jih po potrebi izobraziti oziroma jim predstaviti novosti.

3.5 UPRAVLJANJE Z INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO
V manjših podjetjih je služba za upravljanje z informacijsko tehnologijo (IT)
združena s CAD managementom, kar pomeni, da obe funkciji opravlja ista oseba. V
takih primerih mora imeti ta oseba široko paleto znanj, da lahko uspešno upravlja
ne samo področje IT ampak tudi vsa ostala področja CAD managementa. V večjih
podjetjih, kjer sta praviloma ti službi ločeni, pa je zelo pomembno, da neprestano
sodelujeta in se dopolnjujeta. Zaradi tega je zaželeno, da ima tudi CAD manager
ustrezno znanje s področja IT.
Današnji CAD sistemi so glede strojne opreme vedno bolj zahtevni, zato je zelo
pomembno, da CAD management zna predvideti, kdaj je čas za posodobitev ali
zamenjavo strojne opreme. Predvsem je potrebno poznati, kateri deli strojne
opreme imajo največji vpliv na delovanje CAD sistema in nasprotno. Green (2007,
str. 167) pri tem svetuje, da se za običajne uporabnike CAD sistemov kupuje višji
srednji razred strojne opreme in to na določeno časovno periodo, običajno na vsaka
tri leta. Tako bo strojna oprema praviloma zadostila vsem zahtevam, ki jih prinašajo
popravki in nove verzije CAD sistema. Pri tem poudarja, da je potrebno kupovati le
namenske delovne postaje sestavljene iz komponent, ki ustrezajo delu s CAD
sistemi. Med pomembne komponente sodijo predvsem procesor, delovni pomnilnik
(RAM47) in grafična kartica. Seveda mora biti tudi vsa ostala periferna oprema
usklajena s temi pomembnimi komponentami.
Večina današnjih srednjih in velikih podjetij ima svoje lastno omrežje LAN48, ki se v
primeru globalnih koncernov povezuje z globalnim omrežjem WAN49. Tako omrežje
LAN kot tudi WAN sta v vsakem primeru povezana s storitvijo svetovnega spleta
(WWW50). Primer povezovanja omenjenih omrežji je prikazan na sliki (Slika 25).
Zaradi tega je pomembno, da je strojna oprema za CAD sisteme prilagojena
zahtevam tako glede povezljivosti z ostalimi sistemi v podjetju kot tudi z vsemi
vrstami omrežij. Pri tem igra pomembno vlogo operacijski sistem na katerem deluje
delovna postaja saj določeni CAD sistemi ne podpirajo vseh operacijskih sistemov,
ki so trenutno na tržišču.
Poleg tega je CAD sistem v večini primerov tako ali drugače integriran še v druge
sisteme podjetja, kar smo že opisali v poglavju 2.2.5 CAD sistem kot podsistem
znanjskega informacijskega sistema. Ob tem naj omenimo še zelo pomemben vidik
upravljanja z IT in to je dostopnost, hramba in varovanje podatkov, ki jih generira
CAD sistem. Praviloma je za to pristojna služba IT, vendar mora pri tem

47

Random Access Memory (delovni ali bralno-pisalni pomnilnik).
Local Area Network (lokalno omrežje).
49
Wide Area Network (prostrano ali globalno omrežje).
50
World Wide Web (svetovni splet).
48
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konstruktivno sodelovati tudi CAD management s svojim poznavanjem lastnosti in
delovanja CAD sistema.

Slika 25: Omrežne povezave podjetja
(Prirejeno po: http://www.aurorawdc.com/ci-intra.gif, 2017)

3.6 FINANČNO PODROČJE CAD MANAGEMENTA
Ne glede na to da so CAD managerji v večini primerov tehnično izobraženi ljudje,
je pomembno, da svoje znanje in veščine razširijo tudi na finančno področje. CAD
management namreč skozi svoje naloge kar precej posega v finančno sfero vsakega
podjetja.
V okviru CAD managementa nastaja čez leto več različnih vrst stroškov, ki jih lahko
razdelimo na sledeče skupine:
 stroški nabave potrošnega materiala (papir, tonerji in kartuše za tiskalnike
in risalnike, pomnilniški mediji …),
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stroški vzdrževanja strojne opreme (popravilo in zamenjava delov strojne
opreme, tekoči stroški vzdrževanja …),
stroški vzdrževanja programske opreme (licence, vzdrževalne pogodbe,
nadgradnje …),
stroški izobraževanj (tečaji, pisni viri, drugi izobraževalni mediji …),
stroški investicij (nakup nove programske opreme, nakup nove strojne
opreme …).

Zaradi vsega naštetega je potrebno, da CAD management skrbno načrtuje in
spremlja stroške, ki nastajajo v tekočem letu. Ob začetku poslovnega leta je
potrebno pripraviti finančni letni plan, v katerem je potrebno predvideti vse prej
naštete skupine stroškov. Pomembno je, da zna CAD management zagovarjati
predvidene stroške, saj ima višji management podjetja običajno dokaj odklonilen
odnos do vlaganja v CAD management. Največja težava pri tem je, da se učinki
vlaganja v CAD sistem razpršijo na daljše časovno obdobje in jih je dokaj težko
ovrednotiti oziroma izmeriti. Prav zaradi tega mora CAD management vložiti veliko
truda v merjenje učinkov in morebitne pozitivne rezultate prikazati v svojih
poročilih najvišjemu managementu podjetja ob koncu poslovnega leta. Green
(2007, str. 128) predlaga CAD managementu, da pri odločitvah sledi paradigmi
"hitreje ali ceneje oziroma kar oboje hkrati". Svoj pristop podkrepi s primeri in
dejstvom, da vsaka novost, ki pripomore k hitrejšemu razvojnemu procesu, pomeni
krajše razvojne čase in posledično nižje stroške dela. V kolikor novost izpolnjuje
oba pogoja, to pomeni, da je skoraj z gotovostjo potrebna, zato bo tako investicijo
višji management podjetja praviloma odobril.
Iz vsega naštetega je razvidno, da je poznavanje finančnega področja CAD
managementa zelo pomembno in se odraža skozi napredek in razvoj podjetja. Za
lažje delo in vrednotenje določene investicije Green (2007, str. 134) predlaga
uporabo analize ROI51. Pri poslovanju družb ROI predstavlja razmerje med
zaslužkom in stroški. V CAD managementu pa je bolje, če uporabljamo razmerje
med prihranki in vložkom, kajti z nabavo določene novosti (programska oprema,
strojna oprema …) lahko govorimo zgolj o prihrankih in ne o zaslužkih. ROI izrazimo
v procentih in večja kot je vrednost, večja naj bi bila donosnost naložbe in
nasprotno. Pri tem je potrebno upoštevati tudi časovno komponento, zato je ROI
potrebno računati na določeno časovno enoto, ki je običajno poslovno leto.
𝑅𝑂𝐼 =

𝑝𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑒𝑘 (𝑧𝑎𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑘)
𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖)

Višji management podjetja večkrat zanima čas, v katerem se bo določena naložba
povrnila. V takih primerih je potrebno izračunati dobo vračanja (DV) naložbe, ki
predstavlja razmerje med vložkom in letnim prihrankom. V kolikor imamo različne
letne prihranke, izračunamo povprečje vseh letnih prihrankov.
𝐷𝑉 =

51

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖)
𝑝𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑒𝑘 (𝑧𝑎𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑘)

Return on Investment (donosnost naložbe).
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V kolikor CAD management podkrepi letni plan s finančnimi izračuni je velika
verjetnost, da bo do realizacije plana tudi prišlo, pri tem pa se mora držati pravila
o zmernem planu. To pomeni, da plan ne sme biti preskromen, kajti skromni plani
prinašajo skromne rezultate, pa tudi ne prevelik, saj taki običajno naletijo na
zavrnitev s strani višjega managementa. Zato je zelo pomembno, da zna CAD
management oceniti kaj je zares potrebno. Pri tem gre za iskanje kompromisa med
dobrimi idejami uporabnikov ter zmožnostjo podjetja oziroma dobrimi idejami
managementa podjetja (Slika 26). To kaže na zelo zahtevno delo CAD
managementa, ki mora biti sposoben predvsem dobre komunikacije tako z
uporabniki kot tudi z višjim managementom podjetja. Nikoli se ne sme postaviti le
na eno stran, ampak mora znati poiskati kompromise in jih uspešno realizirati. Tako
si bo pridobil zaupanje tako uporabnikov kot tudi managementa podjetja.

Dobre ideje
uporabnikov

Dobre ideje
managementa

Dobre ideje
sprejemljive za vse

Slika 26: Integracija želja in idej uporabnikov in managementa podjetja
(Prirejeno po: Green, 2007, str. 156)
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA
Jedro pričujočega magistrskega dela predstavlja sledeče poglavje, v katerem bomo
opredelili in razložili pripravo raziskave, podrobneje predstavili rezultate celotne
ankete, testirali zadane hipoteze ter predstavili pomembnejše ugotovitve in podali
ustrezne predloge za morebitno nadaljnje delo.

4.1 PRIPRAVA RAZISKAVE
Že v času študija smo se pri predmetu Strategije razvoja proizvodov ukvarjali z
raziskovanjem strategij razvoja novih proizvodov, poleg tega smo pri predmetu
Informacijska podpora delovnim procesom podrobneje obravnavali področje CAD
sistemov kot podsistemov znanjskega informacijskega sistema. Na podlagi teh dveh
tematik in lastnih delovnih izkušenj s področja razvoja novih izdelkov in upravljanja
s CAD sistemi smo naredili osnutek za pričujoče magistrsko delo. Osnova za
magistrsko delo je bila dispozicija, v kateri smo na podlagi obravnavanih področij
zastavili nekaj hipotez (poglavje 1.3, str. 4) povezanih s tematiko CAD
managementa in razvoja novih izdelkov.
Celotno raziskavo smo razdelili na več stopenj:
 priprava izhodišč za anketni vprašalnik,
 razgovor z osebami z večletnimi izkušnjami dela v razvoju,
 izdelava spletnega anketnega vprašalnika,
 testno izpolnjevanje vprašalnika določenih kompetentnih oseb,
 spreminjanje vprašalnika glede na komentarje testiranja,
 priprava zbirke kontaktov za anketiranje,
 priprava spremnega besedila,
 pošiljanje vprašalnika na zbrane kontaktne naslove,
 ponovno pošiljanje in osebno kontaktiranje,
 analiza odgovorov.
Ker sta področji CAD managementa in razvoja novih izdelkov tako zelo povezani, se
je že kmalu po začetku priprav na raziskavo pokazalo, da bo raziskava presegla
okvirje samih hipotez. Želja po informacijah v zvezi z delovanjem razvojnih
oddelkov v slovenskih razvojnih podjetij, je bila velika, zato smo vprašalnik zastavili
nekoliko širše, kot bi bilo to potrebno le za potrditev zastavljenih hipotez. Z
vprašalnikom smo poleg informacij o CAD managementu želeli pridobili še
informacije o novih izdelkih in razvojnem procesu slovenskih razvojnih podjetij.
Anketni vprašalnik smo razdelili na štiri glavne tematske sklope:
 vrste novih izdelkov,
 izvajanje razvojnega procesa,
 uporaba in izbira CAD sistema,
 CAD management.
Poleg naštetih štirih tematskih sklopov smo vprašalniku dodali še dva sklopa
vprašanj povezana s splošnimi informacijami o podjetju in anketirancu. Znotraj
vsakega sklopa smo oblikovali ustrezna vprašanja in podvprašanja, s katerimi smo
želeli priti do informacij, ki bi nam potrdile ali ovrgle zastavljene hipoteze.
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Najprej smo pripravili osnutek vprašalnika, ki smo ga predstavili trem
strokovnjakom z večletnimi izkušnjami na področju razvoja novih izdelkov iz treh
različnih razvojnih podjetij in profesorici za multivariatne analize na Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju. Njihove komentarje smo upoštevali pri pripravi
testnega vprašalnika, ki smo ga testirali tako, da smo ga poslali v izpolnjevanje na
nekaj znanih naslovov. Po testiranju smo vprašalnik še enkrat pregledali, popravili
nekatere napake ter upoštevali komentarje, ki so se pojavili v testnih vnosih, in
tako prišli do končne verzije vprašalnika (Priloga 1: Anketni vprašalnik).
Anketni vprašalnik smo zastavili tako, da je zagotavljal popolno anonimnost
anketiranca. Z nobenim vprašanjem nismo zbirali informacij, iz katerih bi lahko
sklepali na določeno podjetje oziroma anketiranca samega. Odločili smo se, da
bomo povezavo do spletne ankete pošiljali na elektronske naslove podjetij, ki jih
bomo pridobili iz javno dostopnih virov, kot npr.: Gvin52, AJPES53, bizi.si54 in spletne
strani potencialnih anketirancev. Ob tem smo v spremnem dopisu (Priloga 2:
Spremni dopis) zapisali željo, da naj anketo rešuje oseba, ki je vodja razvoja ali
oseba z največ izkušnjami v razvoju. Poleg tega smo še dodali, da v primeru, ko ima
podjetje več razvojnih oddelkov, ki delajo na različnih programih, naj se anketa
posredujete vsakemu oddelku posebej.
Za izvedbo ankete smo izbrali odprtokodno aplikacijo 1KA, ki omogoča brezplačno
storitev spletnega anketiranja. Gre za spletno storitev SaaS55, ki združuje podporo
za naslednje funkcionalnosti (Splošen opis 1KA, b. d.):
 razvoj, oblikovanje in tehnična izdelava spletnega vprašalnika;
 izvedba spletne ankete: podpora vabilom in objavi ter zbiranje podatkov;
 urejanje in analiza podatkov ter parapodatkov.
Za tak način anketiranja smo se odločili iz več razlogov:
 zagotoviti anketirancem popolno anonimnost,
 izpolnjevanje anketnega vprašalnika v času, ki si ga sami izberejo,
 možnost pošiljanja povezave do ankete s pomočjo elektronske pošte,
 brezplačna spletna storitev,
 ni potnih stroškov za obiskovanje anketirancev,
 anketa se lahko izvede v sorazmerno kratkem času,
 avtomatsko beleženje odgovorov in dostopov do ankete,
 možna analiza in statistična obdelava podatkov s pomočjo orodij 1KA,
 možnost izvoza podatkov v datotečne formate programov za nadaljnjo
obdelavo (Excel in SPSS) ali zgolj za tekstovno uporabo (oblika ASCII).

52

Spletni servis, ki omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in
pomaga odkriti poslovne povezave, kot so lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v
podjetjih. (Vir: www.gvin.com)
53
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Spletni portal omogoča
vpogled v različne zbirke podatkov o poslovnih subjektih in njihovemu poslovanju. (Vir:
www.ajpes.si)
54
Spletni poslovni asistent, ki ponuja ključne finančne, poslovne in kontaktne podatke
slovenskih pravnih oseb. (Vir: www.bizi.si)
55
Software as a Service (Programska oprema kot storitev)
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Glede na tematiko smo se odločili, da bomo anketirali le aktivna podjetja, ki
delujejo v ustreznih dejavnostih. Iz SKD (Statistični urad RS, 2008) smo izbrali le
dejavnosti iz skupine C - Predelovalne dejavnosti, in sicer od dejavnosti C22 do C32.
Poleg tega smo se omejili tudi glede velikosti podjetja, in sicer na velike, srednje
in majhne družbe. Mikro družbe smo izvzeli, ker smo mnenja, da njihov prispevek
ne bi prinesel dodane vrednosti raziskavi. Praviloma je v teh družbah zaposlenih
največ do 10 ljudi zato smo predvidevali, da je njihov CAD management nedorečen
ali pa sploh ne obstaja. Osnovno iskanje nazivov podjetij smo opravili s pomočjo
spletnega iskalnika Gvin, ki omogoča iskanje po določenih kriterijih. Tako smo iz
Gvin pridobili podatke o 687 poslovnih subjektih, od tega jih 408 spada med mala,
184 med srednja in 95 med velika podjetja. Ker storitev Gvin ne omogoča izvoza
kontaktnih podatkov, smo jih morali iskati s pomočjo drugih virov (spletni poslovni
imeniki in spletne strani posameznih poslovnih subjektov). Prav zaradi velikega
števila poslovnih subjektov in zamudnega iskanja kontaktnih podatkov smo se
odločili, da omejimo iskanje kontaktnih podatkov le na vse večje in srednje družbe
ter dodamo nekaj majhnih družb, ki so po številu zaposlenih mejila na srednje ali
so imela zelo dobro bonitetno oceno. Končni rezultat selekcije in pridobivanja
kontaktnih podatkov je bil, da smo pridobili elektronske naslove za 540 poslovnih
subjektov, od katerih je bilo 94 velikih, 154 srednjih in 292 majhnih družb. Seveda
smo za nekatere poslovne subjekte pridobili le splošni elektronski naslov, za
nekatere samo osebni naslov določene osebe, za nekatere pa tako splošnega kot
tudi osebnega. Skupno smo tako poslali 560 elektronskih sporočil, od tega 357 na
splošne in 203 na osebne elektronske naslove.
Poleg anketnega vprašalnika smo pripravili še spremni dopis (Priloga 2: Spremni
dopis), v katerem smo se na kratko predstavili in razložili pomen ankete. Spremni
tekst smo, skupaj s povezavo do spletne ankete, poslali na že prej omenjenih 560
elektronskih naslovov. Po dveh delovnih tednih smo elektronsko pošto z istim in
dodatnim spremnim besedilom, s katerim smo se zahvalili tistim, ki so anketo
izpolnili in zaprosili še ostale k izpolnjevanju, poslali še enkrat na vse naslove. Po
nadaljnjih dveh delovnih tednih smo ugotovili, da je bil odziv zelo skromen.
Statistika v spletni aplikaciji 1KA je kazala zgolj 21 končanih in 21 delno izpolnjenih
vprašalnikov. Zaradi tako skromnega odziva smo se odločili, da bomo poskusili še z
osebnim kontaktiranjem. Pri iskanju telefonskih številk smo si pomagali z že
omenjenim Gvin in spletnim iskalnikom, s katerim smo iskali predvsem spletne
strani podjetij. V kolikor podjetje ni imelo spletne strani, se z njim nismo več
ukvarjali. Na tak način smo sproti preverjali, v kakšni dejavnosti podjetje deluje in
kakšne izdelke izdeluje. Tako smo izvzeli vsa tista podjetja, za katera smo s
pomočjo njihove spletne strani ugotovili, da niso dovolj razvojno naravnana, ampak
opravljajo le storitveno dejavnost. V naslednjih dveh delovnih tednih smo opravili
52 klicev na izbrana podjetja. Tako smo pridobili še dodatnih 19 izpolnjenih in 13
delno izpolnjenih vprašalnikov. Ker smo z anketiranjem prišli že v obdobje poletnih
dopustov in je bil odziv tako na klice kot tudi na izpolnjevanje ankete vedno slabši,
smo se odločili, da bomo z anketiranjem prekinili. Za analizo smo tako imeli na
razpolago do takrat zbranih 40 izpolnjenih in 34 delno izpolnjenih vprašalnikov, kar
pomeni skupaj 74 vprašalnikov.
Ob vsem naštetem je zanimiva tudi statistika klikov na anketo. V času trajanja
ankete je bilo nanjo kliknjeno 245-krat, na nagovor 238-krat, na prvo vprašanje pa
le 161-krat. Ker smo takoj po pošiljanju prejeli 14 zavrnitev s strani poštnih
strežnikov določenih prejemnikov, lahko iz napisanega razberemo, da jih od 546
Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 66

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

prejemnikov elektronske pošte več kot polovica (55 %) sploh ni odprla anketne
povezave. Izkazalo se je, da je bilo samo pošiljanje elektronskih sporočil dokaj
neučinkovito. Šele zatem, ko smo potencialne anketirance tudi osebno kontaktirali
ter jim pojasnili namen in pomen ankete, je bil odziv občutno večji. Seveda nekateri
tudi po osebnem kontaktu niso želeli sodelovati. Tisti, ki pa so pristali na
sodelovanje, so skoraj zagotovo anketni vprašalnik rešili v celoti ali vsaj delno. To
si lahko razlagamo s tem, da je tak način anketiranja, kljub temu da zagotavlja
popolno anonimnost, slabo odziven. Podjetja prejmejo na dan ogromno elektronske
pošte z raznimi prošnjami, anketami, reklamami in podobnim materialom, zato se
precej take pošte enostavno ne prebere oziroma se ji ne posveti dovolj pozornosti.
Pri tem še posebej izstopajo manjša podjetja, ki svoj čas posvečajo pretežno le
svojemu delu in jim ukvarjanje s tako pošto le prekinja delovni proces. S tem smo
bili tudi osebno soočeni, kajti od dveh potencialnih anketirancev smo prejeli
elektronsko pošto, v kateri se nam opravičujejo, da zaradi preobremenjenosti z
delom naše ankete ne morejo izpolniti. Enak razlog so nam navedli tudi trije
anketiranci pri osebnem razgovoru.

4.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE
Iz spletne aplikacije 1KA smo izvozili 74 vprašalnikov v obliki podatkovne datoteke
programa SPSS, ki jih je že sama aplikacija razvrstila kot potencialno uporabne za
analizo. Pred pričetkom analiziranja odgovorov smo vprašalnike razvrstili oziroma
jim dodelili določen status glede na izpolnjenost. V ta namen smo ustvarili dodatno
spremenljivko, ki smo jo poimenovali "fini status" in v njej definirali pet statusov. S
tem smo vprašalnike razvrstili na:
 1 - popolnoma neustrezen (vprašalnik nima nobenega odgovora),
 2 - neustrezen (vprašalnik ima odgovor le na prvo vprašanje),
 3 - delno ustrezen (vprašalnik ima odgovore na vsaj dve ali več vprašanj, a
nima odgovorov na vprašanja o splošni statistiki),
 4 - ustrezen (vprašalnik ima odgovore na vprašanja v vseh štirih tematskih
sklopih in odgovore na vprašanja o splošni statistiki podjetja, nima pa
odgovorov na vprašanja o splošni statistiki anketiranca),
 5 - popolnoma ustrezen (vprašalnik ima odgovore na vprašanja v vseh štirih
tematskih sklopih in odgovore na vprašanja o splošni statistiki podjetja in
anketiranca).
S tako razvrstitvijo (Tabela 6) smo od vseh razpoložljivih 74 vprašalnikov dobili
nekaj več kot polovico (58,1 %) popolnoma ustreznih, 2,7 % ustreznih in 25,7% delno
ustreznih. Med popolnoma neustrezne smo uvrstili 2 (2,7 %) vprašalnika, ki nista
vsebovala niti enega odgovora na vprašanja, zato lahko zaključimo, da smo za
potrebe raziskave razpolagali z 72 vprašalniki. Predvidevali smo, da bomo pri
določenih vprašanjih naredili primerjalno analizo s splošnimi podatki o podjetju,
zato smo ustvarili še dodatno spremenljivko in jo poimenovali "grobi status". V tej
spremenljivki smo definirali le dva statusa in tako razvrstili vprašalnike na:
 0 – neustrezen (vprašalnik ima fini status 1, 2 ali 3),
 1 – ustrezen (vprašalnik ima fini status 4 ali 5).
Po dodelitvi grobega statusa, smo tako dobili 29 (39 %) neustreznih in 45 (61 %)
ustreznih vprašalnikov (Tabela 7). Pri analizi določenih vprašanj, predvsem
začetnih, smo uporabili vse vprašalnike, pri drugih pa samo ustrezne. Povsod, kjer
smo uporabili vse vprašalnike, smo naredili tudi primerjavo s samo ustreznimi. Ob
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koncu te statistike lahko izračunamo še stopnjo odziva na anketo, ki znaša 13,3 %,
saj smo od 540 možnih anketirancev pridobili 72 izpolnjenih vprašalnikov. S pomočjo
funkcije programa SPSS za preverjanje duplikatov smo ugotovili, da med vprašalniki
ni duplikatov, tako da smo lahko analize delali z vsemi podatki.
Fina razvrstitev
1 - popolnoma neustrezen
2 - neustrezen
3 - delno ustrezen
4 - ustrezen
5 - popolnoma ustrezen
Skupaj

Število
2
8
19
2
43
74

Delež %
2,7
10,8
25,7
2,7
58,1
100

Tabela 6: Fina razvrstitev izpolnjenih vprašalnikov glede na ustreznost
Groba razvrstitev
0 - neustrezen
1 - ustrezen
Skupaj

Število
29
45
74

Delež %
39
61
100

Tabela 7: Groba razvrstitev izpolnjenih vprašalnikov glede na ustreznost
4.2.1 OPISNE STATISTIKE O ANKETIRANCU
Preden predstavimo odgovore iz štirih tematskih sklopov, naj najprej navedemo
nekaj osnovne statistike o anketirancih. Od 45 vprašalnikov, ki smo jih uvrstili med
ustrezne, je nanje odgovarjalo 40 (89 %) moških in 2 (4 %) ženski osebi, 3 (7 %)
vprašalniki pa niso imeli odgovora na vprašanje o spolu.
Glede starosti anketirancev smo oblikovali šest starostnih skupin (Tabela 8). Iz
tabele lahko vidimo, da je skoraj polovica (48 %) anketirancev starih med 31 in 40
let. Velik - tretjinski delež (33 %) predstavlja še starostna skupina med 41 in 50 let.
Starostna skupina
do 20 let
21 do 30 let
31 do 40 let
41 do 50 let
51 do 60 let
nad 60 let
Skupaj

Število
0
1
20
14
7
0
42

Delež %
0
2
48
33
17
0
100

Tabela 8: Starostne skupine anketirancev
Izobrazbena stopnja anketirancev je v povprečju dokaj visoka, saj jih ima več kot
polovica(53 %) VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (Tabela 9). Visoka stopnja izobrazbe
je bila seveda pričakovana, kajti v spremnem dopisu smo izrazili željo, da anketo
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izpolnjuje oseba, ki je vodja razvoja ali oseba z največ izkušnjami v razvoju. S tem
smo si želeli zagotoviti čim bolj verodostojne podatke in kot kažejo rezultati (Tabela
9 in Tabela 11), smo želeno strukturo anketirancev tudi dobili.
Stopnja izobrazbe
V.
(srednje šolski program)
(višješolski program do leta 1994 in
VI/1.
višješolski strokovni program)
(specializacija po višješolskem programu,
VI/2. visokošolski strokovni program in
1. bolonjska stopnja (VS ali UNI))
(specializacija po visokošolskem strokovnem
VII. programu, univerzitetni program - stari in
2. bolonjska stopnja (mag. za imenom))
(specializacija po univerzitetnem programu in
VIII/1.
magisterij znanosti (mag. pred imenom))
(doktorat znanosti in
VIII/2.
doktorat znanosti 3. bolonjska stopnja)
Skupaj

Število Delež %
3
7
3

7

14

33

14

33

4

10

4

10

42

100

Tabela 9: Izobrazbena struktura anketirancev
Pri formalni izobrazbi prevladuje področje strojništva, saj je ta odgovor izbralo kar
67 % anketirancev (Tabela 10). Nekoliko preseneča 5 % delež tistih, ki so izbrali za
odgovor formalno izobrazbo družboslovnega področja.
Področje formalne izobrazbe
Strojništvo
Elektrotehnika
Mehatronika
Lesarstvo
Drugo naravoslovno področje
(matematika, računalništvo, ipd.)
Družboslovno področje
(ekonomija, sociologija, ipd.)
Skupaj

Število
28
7
0
2

Delež %
67
17
0
5

3

7

2

5

42

100

Tabela 10: Področje izobrazbe anketirancev
Službeni položaj anketirancev je v več kot polovici primerov (55 %) vodja razvoja
(Tabela 11). Poleg vodje razvoja, smo ponudili še nekaj znanih službenih položajev,
hkrati pa omogočili, da so anketiranci sami napisali svoj službeni položaj, v kolikor
ga ne bi našli med ponujenimi. Pod "Drugo" (24 %) so tako anketiranci napisali:
tehnični direktor (2-krat), direktor raziskav in razvoja, vodja razvojnih in
aplikativnih projektov, vodja tehničnega oddelka, vodja razvojne skupine, projektni
vodja, tehnolog. Dva anketiranca, ki sta izbrala ta odgovor nista napisala službenega
položaja.

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 69

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Službeni položaj

Število

Delež %

23

55

Razvojnik - projektant

7

17

Skrbnik CAD sistemov

2

5

Upravljalec IT sistemov

0

0

Drugo:

10

24

Skupaj

42

100

Vodja razvoja

Tabela 11: Službeni položaj anketirancev
Zadnje vprašanje iz sklopa vprašanj o anketirancih, je bilo vprašanje o skupnem
številu let dela v razvoju, ne glede na podjetje. Vsak anketiranec je lahko vpisal
število let. Za lažjo predstavo smo leta razdelili v skupine (Tabela 12), in kot je
razvidno, večina anketirancev dela v razvoju več kot 5 let. Največji delež
anketirancev (37 %) je zaposlen v razvoju od 6 do 10 let, kar velik delež (24 %)
predstavlja tudi skupina med 11 in 15 let dela v razvoju.
Leta dela v razvoju
do 5 let
6 do 10 let
11 do 15 let
16 do 20 let
21 do 25 let
26 do 30 let
nad 30 let
Skupaj

Število
6
15
10
6
3
0
1
41

Delež %
15
37
24
15
7
0
2
100

Tabela 12: Leta dela v razvoju anketirancev
Iz rezultatov opisne statistike o anketirancih lahko razberemo, da so v večini
primerov anketo izpolnjevali kompetentni ljudje, ki v podjetjih zasedajo
pomembne položaje in poznajo delo v razvoju. Zato lahko upravičeno napišemo, da
so odgovori v veliki meri kredibilni.
4.2.2 OPISNE STATISTIKE O PODJETJU
Anketirance smo v sklopu vprašanj o podjetju najprej vprašali, kakšna je primarna
dejavnost podjetja. Glede na našo odločitev, da izbiramo podjetja le iz dejavnosti
C - Predelovalne dejavnosti, in sicer od dejavnosti C22 do C32, smo anketirancem
dali na izbiro vse oznake z opisi dejavnosti, ki spadajo v navedene skupine. Od
skupno 57 navedenih dejavnosti je bilo izbranih 23. Frekvence izbora so prikazane
v tabeli (Tabela 13). Dejavnosti, ki niso bile izbrane, v tabeli z rezultati nismo
napisali. Kot je razvidno iz rezultatov, največ anketiranih podjetij deluje v
dejavnosti C25.9 – Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov (13 %), sledi dejavnost
C22.2 - Proizvodnja plastičnih izdelkov (11 %) in dejavnost C27.9 - Proizvodnja
drugih električnih naprav (11 %).
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SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2
Šifra
Deskriptor
C22.2
Proizvodnja plastičnih izdelkov
C23.2
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
C23.6
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca
C24.3
Druga primarna predelava železa in jekla
C24.5
Livarstvo
C25.1
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
C25.9
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
C26.1
Proizvodnja elektronskih komponent in plošč
C26.4
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev,
transformatorjev ter naprav za distribucijo in
C27.1
krmiljenje elektrike
Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za
C27.3
ožičenje
C27.4
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C27.5
Proizvodnja gospodinjskih naprav
C27.9
Proizvodnja drugih električnih naprav
C28.1
Proizvodnja strojev za splošne namene
C28.2
Proizvodnja drugih naprav za splošne namene
C28.3
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
C28.9
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
C30.1
Gradnja ladij in čolnov
C30.3
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C31.0
Proizvodnja pohištva
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
C32.5
pripomočkov
C32.9
Druge predelovalne dejavnosti
Skupaj

Magistrsko delo

Število

Delež %

5
1
1
4
1
1
6
2
1

11
2
2
9
2
2
13
4
2

1

2

2

4

1
2
5
1
2
1
1
1
1
1

2
4
11
2
4
2
2
2
2
2

2

4

2
45

4
100

Tabela 13: Razvrstitev podjetij anketirancev po SKD
Anketirance smo povprašali tudi o pravni obliki njihovih podjetij in od vseh 45
ustreznih vprašalnikov je 34 (76 %) anketirancev izbralo pravno obliko d. o. o.
(družba z omejeno odgovornostjo) in 10 (22 %) pravno obliko d. d. (delniška družba),
en anketiranec ni odgovoril na vprašanje.
Na vprašanje o povezanosti podjetja je odgovarjalo 45 anketirancev. Iz odgovorov
sledi, da je 22 (49 %) podjetij samostojna družba in 23 (51 %) povezana družba.
Tistim, ki so odgovorili, da je njihovo podjetje povezana družba, smo zastavili še
dodatno podvprašanje o načinu povezave. Iz rezultatov (Tabela 14) je razvidno, da
je od 23 povezanih podjetij kar 10 (43 %) takih, ki so v lasti ene ali več družb.
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Povezanost podjetja

Število

Delež %

Podjetje je v lasti ene ali več družb.

10

43

Podjetje ima v lasti eno ali več družb.

4

17

Podjetje je del koncerna v katerem je
obvladujoča družba.

5

22

Podjetje je del koncerna v katerem je
odvisna družba.

2

9

Podjetje je del koncerna v katerem je
enakopravna družba.

1

4

Podjetje je s podjetniškimi pogodbami
povezano z eno ali več družbami.

1

4

23

100

Skupaj

Tabela 14: Povezanost anketiranih podjetij
Anketirance smo povprašali tudi o lastniški strukturi podjetja. Rezultati (Tabela 15)
kažejo na prevladujočo domačo lastniško strukturo, saj je kar 75 % anketiranih
podjetij v domači lasti.
Odgovori

Število

Delež %

Popolnoma v domači lasti

33

75

Popolnoma v tuji lasti

4

9

Večinsko v domači lasti

4

9

Večinsko v tuji lasti

2

5

Porazdeljena mešana lastnina
(domači in tuji lastniki)

1

2

44

100

Skupaj

Tabela 15: Lastniška struktura podjetij anketirancev
Velikost podjetja je pri takih in podobnih raziskavah dokaj pomemben podatek, saj
lahko na osnovi tega podatka naredimo marsikatero primerjalno analizo. Podjetja –
družbe se razvrščajo po velikosti, na bilančni presečni dan letne bilance stanja, z
uporabo meril, ki jih določa 55. člen ZGD56. Zakon določa sledečo razvrstitev družb:
 Mikro družba: Je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število
delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne
presegajo 700.000 eurov in vrednost aktive ne presega 350.000 eurov.
 Majhna družba: Je družba, ki ni mikro družba in izpolnjuje dve od teh meril:
povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od
prodaje ne presegajo 8.000.000 eurov in vrednost aktive ne presega 4.000.000
eurov.

56

Zakon o gospodarskih družbah.
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 Srednja družba: Je družba, ki ni mikro družba ali majhna družba in izpolnjuje
dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 eurov in vrednost aktive ne
presega 20.000.000 eurov.
 Velika družba: Je družba, ki ni mikro družba ali majhna družba ali srednja
družba.
Kot je razvidno iz meril, se velikost družbe meri po različnih kriterijih, zato smo
tudi te kriterije zapisali v anketi, da bi bili anketiranci informirani o načinu
vrednotenja velikosti družbe. Vseeno smo lahko pri odgovorih na to vprašanje malce
skeptični, saj se poraja vprašanje, ali tehnično osebje poleg števila zaposlenih
pozna tudi oba finančna kriterija. Ker je malo verjetno, da bi mikro družbe imele
uveden CAD management, smo to velikost družb izvzeli iz anketiranja. Kot se je
izkazalo pri analizi odgovorov, je bil tudi odziv majhnih družb zelo slab, saj smo od
teh družb dobili le 6 izpolnjenih vprašalnikov. Pri primerjavi odgovorov o velikosti
družbe z odgovori o številu zaposlenih, smo ugotovili nekaj neskladij. Zato smo
ustvarili dodatno spremenljivko, s katero smo podjetja razvrstili po velikosti le na
podlagi podatka o številu zaposlenih. Poleg tega smo zaradi majhnega odziva
majhnih družb, vseh 6 majhnih družb uvrstili med srednje družbe. Tako smo za
namen statističnih analiz uporabljali novo spremenljivko o velikosti podjetja, ki je
vsebovala 13 (29 %) velikih družb in 32 (61 %) srednjih družb.
Glede na skoraj popolno neodzivnost majhnih družb moramo poudariti, da določeni
rezultati raziskave veljajo zgolj za srednje in velike družbe. V kolikor izračunamo
odzivnost na anketo zgolj za srednje in velike družbe, dobimo podatek o 18 % stopnji
odzivnosti. Pri tem izračunu smo upoštevali 45 od 254 možnih podjetij, med katere
smo šteli vse velike (94) in srednje (154) družbe ter 6 malih družb, ki so se odzvale
na anketo, a smo jih uvrstili med srednje družbe. V kolikor bi predvidevali, da tudi
ostalih 27 družb, ki je odgovarjalo na anketo, spada med srednje in velike bi bil
odziv na anketo 28,3 %.
Organizacijska struktura podjetja nam lahko marsikaj pove tudi o organizaciji
razvojnega procesa. Pri pripravi možnih odgovorov smo si pomagali z razvrstitvijo
organizacijskih struktur podjetij, kot jih navaja Grintal (2011, str. 19).
Odgovori
Funkcijska
Produktna
Matrična
Trapezoidna
Procesna
Mrežna – virtualna
Drugo:
Skupaj

Število
21
7
6
1
5
2
2
44

Delež %
48
16
14
2
11
5
5
100

Tabela 16: Organizacijska struktura podjetij anketirancev
Iz rezultatov raziskave (Tabela 16) je razvidno, da je skoraj polovica (48 %) podjetij
organizirana funkcijsko. Ker je to ena najstarejših organizacijskih struktur
Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 73

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

organizacije ter zelo značilna prav za manjša in srednje velika razvojno-proizvodna
podjetja (Grintar, 2011, str. 21), lahko rezultat z 48 % deležem podjetij s to
strukturo primerjamo s podatkom, da imamo med 45 ustreznimi vprašalniki 61 %
odgovorov podjetij srednje velikosti. Zato lahko tudi na podlagi rezultata naše
raziskave potrdimo splošno znano dejstvo, da je funkcijska struktura organizacije
še vedno najbolj razširjena organizacijska struktura med razvojno-proizvodnimi
podjetji v Sloveniji.
Kot smo že predhodno omenili, smo vprašanje o številu zaposlenih v podjetju
postavili predvsem zaradi primerjave z vprašanjem o velikosti podjetja. Zgolj kot
statistični podatek lahko napišemo, da je povprečno število zaposlenih 600 z zelo
velikim standardnim odklonom 1535 ter minimalnim številom 20 in maksimalnim
številom 9000. Kljub temu, da v raziskavi prevladujejo srednje velika podjetja, je
povprečje dokaj veliko predvsem zaradi nekaterih velikih podjetij, ki imajo veliko
število zaposlenih. Glede na podatke o povezljivosti podjetja smo ugotovili, da ta
podjetja v večini primerov delujejo v sklopu koncerna, zato lahko sklepamo, da
navedeno število zaposlenih velja za celoten koncern.
Zaradi možnih primerjav, smo anketirancem poleg vprašanja o starosti podjetja,
zastavili tudi vprašanje o starosti razvojnega oddelka. Ugotovili smo, da je
povprečna starost podjetij 41 let, starost razvojnih oddelkov pa le 27 let. Očitno je,
da so se nekatera podjetja začela ukvarjati z razvojem šele po nekaj letih od
ustanovitve.
Razlika let

Število

Delež %

14

33

do 5 let

6

14

6 do 15 let

6

14

16 do 25 let

8

19

nad 25 let

9

21

43

100

ni razlike

Skupaj

Tabela 17: Razlike v starosti podjetja in razvojnega oddelka v podjetju
V ta namen smo ustvarili novo spremenljivko s katero smo ugotovili razliko med leti
delovanja podjetja in leti delovanja razvojnega oddelka. Razliko v letih smo podali
v časovnih skupinah (Tabela 17) in ugotovili, da je kar 33 % podjetij ustanovilo
razvojni oddelek istočasno, kot je bilo ustanovljeno podjetje. Pri ostalih podjetjih
pa lahko opazimo kar nekaj let razlike. Zanimivo je, da ima kar 21 % podjetij
razvojni oddelek za več kot 25 let mlajši od samega podjetja.
Z vprašanjem o formalni organizaciji razvoja smo želeli izvedeti, kako imajo
podjetja organiziran razvojni oddelek. Ugotovili smo (Tabela 18), da ima kar 70 %
podjetij razvoj organiziran v obliki enega lastnega samostojnega razvojnega
oddelka. Zanimivo je, da nihče od anketiranih nima zunanjega razvojnega oddelka.
Le en anketiranec, ki je izbral odgovor "Drugo" je pojasnil, da imajo razvojno
funkcijo organizirano v okviru tehnološke priprave. Po našem vedenju je to zelo
neobičajno, saj smo v praksi naleteli na ravno nasprotno situacijo, ko je tehnološka
priprava delovala v okviru razvojnega oddelka.
Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 74

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Odgovori

Število Delež %

Kot en lasten samostojen razvojni oddelek.

30

70

V več lastnih razvojnih oddelkih, ki delujejo
samostojno po različnih programih.

11

26

Kot en zunanji pogodbeni razvojni oddelek, ki
je voden s strani našega podjetja.

0

0

V več zunanjih pogodbenih razvojnih oddelkih,
ki so vodeni s strani našega podjetja.

0

0

Drugo:

2

5

Skupaj

43

100

Tabela 18: Organizacija razvojnega oddelka podjetij
V vprašalnik smo postavili tudi vprašanje o lokaciji razvojnega oddelka, kajti v času
globalizacije, v katerem se trenutno nahajamo, ne bi bilo nič nenavadnega, če bi
imelo podjetje svoj razvojni oddelek ločen od lokacije podjetja. Kot pa kažejo naši
rezultati (Tabela 19), je razvojni oddelek v večini primerov (84 %) še vedno
lokaliziran zgolj na lokaciji podjetja. Nekatera podjetja imajo razvoj organiziran še
na dodatni lokaciji v istem kraju (11 %) ali v drugem kraju (5 %), kot je sedež
podjetja. Zanimivo je, da nihče od anketiranih nima razvoja ločenega od podjetja.
Odgovori

Število Delež %

Samo na lokaciji podjetja.

37

84

Na lokaciji podjetja in drugi lokaciji
ali lokacijah v istem kraju.

2

5

Na lokaciji podjetja in drugi lokaciji
ali lokacijah v drugem kraju.

5

11

Samo na drugi lokaciji ali lokacijah v
istem kraju.

0

0

Samo na drugi lokaciji ali lokacijah v
drugem kraju.

0

0

Drugo:

0

0

Skupaj

44

100

Tabela 19: Lokacija razvojnega oddelka podjetij
Ob koncu sklopa vprašanj o statistiki podjetja smo postavili še nekaj vprašanj,
povezanih s finančnimi podatki podjetja. Najprej nas je zanimalo, kako je podjetje
izvozno naravnano. Prvo vprašanje s to tematiko je bilo postavljeno tako, da je
anketiranec odgovoril, kolikšen delež vseh izdelkov, ki jih podjetje proizvede, proda
na domačem in koliko na tujih trgih. Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 20), so
anketirana podjetja zelo izvozno naravnana, saj v povprečju 77 % vseh izdelkov
prodajo na tujih trgih in povprečno le 23 % na domačem trgu. Ob tem je potrebno
poudariti, da so standardni odkloni precej veliki, kar kaže na precejšnja odstopanja
od povprečja pri posameznih podjetjih.
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Št. odg. Povprečje % Std. odklon Min. % Maks. %

domačem trgu

41

23

24.8

1

95

tujih trgih

42

77

24.7

5

100

Tabela 20: Prodaja vseh izdelkov
Z drugim tovrstnim vprašanjem smo anketirance vprašali, kolikšen je delež samo
novih izdelkov, ki jih podjetje proda na domačem in na tujih trgih. Rezultati so
skoraj v popolnosti enaki (Tabela 21) kot pri prejšnjem vprašanju (Tabela 20).
Očitno je, da so slovenska razvojna podjetja precej usmerjena na tuje trge, saj je
tudi v primeru prodaje le novih izdelkov kar tri četrtine takih podjetij, ki jih prodaja
na tujih trgih.
Odgovori

Št. odg. Povprečje % Std. odklon Min. % Maks. %

domačem trgu

40

24

26,0

0

99

tujih trgih

41

76

26,7

1

100

Tabela 21: Prodaja samo novih izdelkov
Na koncu vprašanj o podjetjih smo anketirancem postavili nekaj vprašanj, ki se
nanašajo na vlaganje v razvoj. S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti, kolikšen
delež letnega prihodka vlaga podjetje v razvoj za izobraževanje, opremo oz.
osnovna sredstva, literaturo, ipd. Pri tem smo dodali, da so plače, stroški projektov
in drugi tekoči stroški izvzeti. Kot je razvidno iz rezultata (Tabela 22), je na
vprašanje odgovarjalo 40 anketirancev za katere velja, da vlagajo v razvoj
povprečno 5 % letnega prihodka. Glede na velik standardni odklon in maksimalno
vrednost 20 % lahko sklepamo, da se nekatera podjetja zavedajo pomena razvoja,
zato vanj vlagajo precej več sredstev od povprečja.
Št. odg. Povprečje % Std. odklon Min. % Maks. %
40

5,1

4,8

0

20

Tabela 22: Delež letnega prihodka, ki se vlaga v razvoj
Z drugim vprašanje na finančno tematiko smo želeli izvedeti, kolikšen delež celotne
mase plač podjetja namenjajo za plače zaposlenih v razvoju. Iz rezultata (Tabela
23) je razvidno, da znaša povprečni delež celotne mase plač za zaposlene v razvoju
11 %. Ob tem lahko vidimo, da je kar velik standardni odklon, kakor tudi maksimalni
delež 35 %. Velike razlike kažejo na to, da gre za različna podjetja. S primerjanjem
smo ugotovili, da večji kot je delež mase plač za zaposlene v razvoju, manjša je
razlika med številom vseh zaposlenih in številom zaposlenih v razvoju.
Št. odg. Povprečje % Std. odklon Min. % Maks. %
37

11

8,6

1

35

Tabela 23: Delež celotne mase plač za zaposlene v razvoju
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4.2.3 ANALIZA VPRAŠANJ 1. SKLOPA: NOVI IZDELKI
Prvi sklop zajema pet vprašanj, ki se nanašajo na razvoj novih izdelkov v podjetju.
S tem sklopom vprašanj smo želeli izvedeti, kakšen je delež posamezne kategorije
"novih izdelkov" v slovenskih razvojnih podjetjih, s kom podjetja pri razvoju
sodelujejo oziroma koliko so pri tem samostojna.
Vprašanje B1Q1
Ocenite, kolikšen odstotek od vseh "novih izdelkov", ki ste jih razvili v zadnjih petih
letih, spada v posamezno kategorijo "novih izdelkov".
Nove izdelke lahko razvrstimo v različne kategorije, odvisno od tega, kakšen je "nov
izdelek" za podjetje. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojem novih izdelkov
navajajo različne kategorije. Za potrebe naše raziskave smo se odločili za
razvrstitev, kot jo navaja Cooper (poglavje 2, str. 7). Razlog za tako odločitev je,
da smo lahko svoje rezultate primerjali z rezultati, ki jih navaja Cooper v svoji
knjigi. Obstoječo razvrstitev, vključno s pojasnili, so imeli anketiranci na vpogled v
uvodnem delu tega vprašanja.
Ker je bilo to prvo vprašanje v anketi, je razumljivo, da je imelo največje število
odgovorov, zato smo pri analizi upoštevali vseh 72 vprašalnikov. Iz rezultatov
(Tabela 24) je razvidno, da podjetja razvijajo kar velik delež (11 %) novih izdelkov
iz 1. kategorije (povsem nov izdelek ali linija izdelkov). Velik delež (22,8 %)
predstavlja tudi 2. kategorija ("za nas" nov izdelek ali linija izdelkov) in 3. kategorija
(nov izdelek namenjen razširitvi obstoječe linije izdelkov) 22,5 %. Poleg opisne
statistike za vse vprašalnike (Tabela 24), je bila narejena tudi opisna statistika le z
ustreznimi vprašalniki (45). Pri tem smo ugotovili, da ni bistvene razlike v rezultatih,
zato smo v nadaljevanju naloge upoštevali opisno statistiko vseh vprašalnikov.
Povprečje Std.
Min. Maks.
%
odklon
%
%
Povsem nov izdelek ali linija izdelkov
11,0
17,0
0
80
"Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov
22,8
18,4
0
80
Nov izdelek namenjen razširitvi
22,5
17.8
0
70
obstoječe linije izdelkov
Izboljšan obstoječ izdelek
19,2
16,6
0
100
Repozicioniran obstoječ izdelek
8,8
10,3
0
50
Racionaliziran obstoječ izdelek
15,7
18,1
0
90

Kategorija novega izdelka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabela 24: Opisna statistika vprašanja B1Q1
Vprašanje B1Q2
Ocenite kolikšen delež razvojnega časa ste porabili za razvoj posamezne kategorije
"novih izdelkov" glede na celotni razvojni čas, ki ste ga v zadnjih petih letih porabili
za razvoj "novih izdelkov".
Drugo vprašanje smo zastavili z namenom pridobiti informacijo o deležu razvojnega
časa, ki ga podjetja porabijo zgolj za razvoj posameznih kategorij novih izdelkov.
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Povprečje Std. Min. Maks.
%
odklon %
%
Povsem nov izdelek ali linija izdelkov
21,7
24,5
0
100
"Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov
22,1
17,9
0
70
Nov izdelek namenjen razširitvi
19,8
16,8
0
80
obstoječe linije izdelkov
Izboljšan obstoječ izdelek
16,5
15,3
0
100
Repozicioniran obstoječ izdelek
7,5
8,9
0
40
Racionaliziran obstoječ izdelek
12,4
15,0
0
80

Kategorija novega izdelka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabela 25: Opisna statistika vprašanja B1Q2
Iz rezultatov analize (Tabela 25) je razvidno, da se največ razvojnega časa uporabi
prav za nove izdelke, ki spadajo v prve tri kategorije. Tudi pri tej analizi je bila
narejena statistika z vsemi vprašalniki (59), ki so imeli odgovor na to vprašanje in
le z ustreznimi (45), a so rezultati pokazali, da ni bistvenih razlik. V tabeli (Tabela
25) so prikazani rezultati analize vseh vprašalnikov.
Vprašanje B1Q3
Ocenite pogostost sodelovanja vašega razvojnega oddelka pri razvoju "novih
izdelkov".
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, s kom in kako pogosto slovenska razvojna
podjetja sodelujejo pri razvoju novih izdelkov. Pri analizi tega vprašanja smo
upoštevali vse odgovore, ki smo jih prejeli na to vprašanje. Anketiranci so ogovarjali
tako, da so označili odgovor o pogostosti sodelovanja za posamezen sodelovalni
subjekt. Anketiranci so lahko izbirali odgovore od nikoli do vedno, ki smo jih
postavili po sistemu Likertove lestvice odgovorov. Za potrebe analize smo besedilne
odgovore pretvorili v številčne od 1 (nikoli) do 7 (vedno). V tabeli odgovorov smo
navedli sedem možnih subjektov sodelovanja, za katere smo mnenja, da lahko
sodelujejo s slovenskimi razvojnimi podjetji.
Na vprašanje je odgovarjalo 62 anketirancev. Iz rezultatov (Tabela 26) je razvidno,
da slovenska razvojna podjetja največkrat, a vseeno le občasno (povprečje 4,0),
sodelujejo predvsem z domačimi pogodbenimi družbami in podjetniki. Dokaj blizu
temu povprečju je tudi sodelovanje s tujimi pogodbenimi družbami ali podjetniki
(povprečje 3,7) in povezanimi družbami (povprečje 3,5). Nekoliko nižje povprečje
dosega sodelovanje z domačimi izobraževalnimi ustanovami (povprečje 3,1) in
domačimi razvojnimi inštituti (povprečje 3,0). Najmanj pa slovenska razvojna
podjetja sodelujejo s tujimi izobraževalnimi ustanovami (povprečje 2,1) in tujimi
razvojnimi inštituti (povprečje 2,0). Rezultati kažejo na to, da se slovenska razvojna
podjetja ne omejujejo zgolj na lastne vire, ampak se obračajo tudi navzven, še
posebej, ko gre za nove izdelke. Večkrat se pokaže, da je bolj smotrno določeno
znanje ali storitev kupiti. S tem vsekakor prihranimo pri času in človeških virih in s
tem seveda posredno pri stroških izdelave novega izdelka. Več kot 11 % anketiranih
podjetij je že sodelovalo z domačimi izobraževalnimi ustanovami in več kot 18 % z
razvojnimi inštituti. To lahko predstavlja dobro prakso, saj se tako gospodarstvo
povezuje in uspešno sodeluje z negospodarstvom, od česar imajo lahko vsi koristi.
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8
(13%)
10
(16%)
12
(19%)
17
(28%)
16
(26%)
15
(25%)
18
(30%)

15
(24%)
2
(3%)
5
(8%)
7
(11%)
26
(43%)
11
(18%)
26
(43%)

1. S povezanimi družbami

2. Z domačimi pogodbenimi
družbami ali podjetniki

3. S tujimi pogodbenimi
družbami ali podjetniki

4. Z domačimi
izobraževalnimi
ustanovami

5. S tujimi izobraževalnimi
ustanovami

6. Z domačimi razvojnimi
inštituti

7. S tujimi razvojnimi
inštituti

10
(17%)

10
(17%)

10
(16%)

13
(21%)

9
(15%)

8
(13%)

8
(13%)

3
redko

4
(7%)

15
(25%)

4
(7%)

14
(23%)

15
(24%)

21
(34%)

12
(19%)

4
občasno

1
(2%)

5
(8%)

3
(5%)

7
(11%)

12
(19%)

11
(18%)

8
(13%)

5
pogosto

1
(2%)

3
(5%)

2
(3%)

3
(5%)

8
(13%)

7
(11%)

6
(10%)

6
zelo
pogosto

Tabela 26: Opisna statistika vprašanja B1Q3

2
zelo
redko

1
nikoli

Pogostost sodelovanja:

Odgovori

0
(0%)

1
(2%)

0
(0%)

0
(0%)

1
(2%)

3
(5%)

5
(8%)

7
vedno

60
(100%)

60
(100%)

61
(100%)

61
(100%)

62
(100%)

62
(100%)

62
(100%)

Skupaj

Std. odklon

Povprečje
2.0 1.1

3.0 1.5

2.1 1.4

3.1 1.4

3.7 1.6

4.0 1.5

3.5 2.0
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Vprašanje B1Q4
Napišite s kom še, razen že v prejšnjem vprašanju navedenih subjektov, sodeluje
vaš razvoj pri razvoju "novih izdelkov" in navedite pogostost sodelovanja.
To vprašanje je bilo namenjeno iskanju morebitnih dodatnih subjektov, ki niso bili
navedeni v vprašanju B1Q3. Na to vprašanje se je odzvalo 10 anketirancev, ki pa so
navedli zgolj konkretne subjekte, ki bi jih lahko uvrstili v že ponujene kategorije
subjektov pri vprašanju B1Q3. Kar pet anketirancev je navedlo kot zelo pogost
sodelujoč subjekt končnega kupca. To samo potrjuje že znano dejstvo, da je za
dober izdelek potrebno v razvoj novega izdelka vključiti tudi končnega kupca
oziroma potrošnika. Pri tem pa moramo pojasniti, da smo pri prejšnjem vprašanju
B1Q3 iz navedenih subjektov sodelovanja namensko izpustili kupca, ker menimo, da
je kupec v večini primerov v vlogi deležnika, ki sodeluje pri razvoju tako, da poda
svoje zahteve ali sodeluje v predrazvojni raziskavi v obliki svojih želja in navad. Če
bi kupca obravnavali kot subjekt, ki aktivno sodeluje pri razvoju, potem mora biti
to tak kupec, ki nam poleg zahtev in želja ponudi tudi določene predloge in/ali
rešitve. Poleg tega so trije anketiranci navedli nekaj domačih razvojnih inštitutov,
eden pa je navedel zasebni neprofitni zavod TECES57.
Vprašanje B1Q5
Kolikšen je odstotek vseh "novih izdelkov" v zadnjih petih letih, ki ste jih razvili
povsem sami, brez sodelovanja katerega koli od naštetih subjektov?
Pri tem vprašanju so imeli anketiranci na voljo vnosno okno, v katerega so vpisali
odstotek vseh "novih izdelkov", ki so jih v zadnjih petih letih razvili povsem sami.
Na vprašanje je odgovarjalo 61 anketirancev. Po analizi odgovorov (Tabela 27) smo
ugotovili, da je povprečni delež samostojno razvitih novih izdelkov 41,6 % s
standardnim odklonom 36,5. Za primerjavo smo naredili še analizo s samo
ustreznimi vprašalniki (45), ki je pokazala povprečni delež samostojno razvitih novih
izdelkov 46,1 % s standardnim odklonom 34,4. Tako se je tudi pri tem vprašanju
pokazalo, da je razlika med vsemi in le ustreznimi vprašalniki sorazmerno majhna.
Št. odgovorov

Povprečje %

Std. odklon

Min. %

Maks. %

61

41,6

36,5

5

100

Tabela 27: Opisna statistika vprašanja B1Q5
V kolikor primerjamo rezultate odgovorov tega vprašanja (Tabela 27) z rezultati
odgovorov vprašanja B1Q1 (Tabela 24), lahko opazimo precejšnje ujemanje. Vsota
deležev zadnjih treh kategorij "novih izdelkov", ki predstavljajo izboljšane ter
repozicionirane in racionalizirane nove izdelke, je 43,7 % (Tabela 24). Kot lahko
opazimo, je ta vrednost skoraj enaka povprečju (41,6 %), ki smo ga dobili pri tem
vprašanju. Rezultat lahko pomeni, da se slovenska razvojna podjetja pri "novih
izdelkih" kjer gre le za malenkostne spremembe, predelave ali izboljšave lotevajo
samostojno. Ker smo tak razplet seveda pričakovali, saj se običajno razvoj takih

57

Tehnološki center za električne stroje. (Vir: http://www.teces.si)
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"novih izdelkov" odvija brez sodelovanja subjektov, ki smo jih našteli v vprašanju
B1Q3, je to še en pokazatelj več, da smo dobili dokaj kredibilne odgovore na prvi
sklop vprašanj o novih izdelkih.
4.2.4 ANALIZA VPRAŠANJ 2. SKLOPA: RAZVOJNI PROCES
Z drugim sklopom vprašanj in trditev smo želeli izvedeti, kako poteka razvojni
proces v slovenskih razvojnih podjetjih. Podjetja pri svojem razvojnem procesu
uporabljajo različne strategije (2.1, str. 8). Odločitev katero strategijo uporabljati,
je pogojena z različnimi dejavniki. Iz pregledane literature smo povzeli, da večina
strategij in metodologij za razvoj novih izdelkov bazira na t. i. stopenjskem
razvojnem procesu. Zato smo se odločili, da preverimo katere strategije uporabljajo
slovenska razvojna podjetja in ugotovimo, koliko in kakšne stopnje uporabljajo. Kot
pomoč pri razumevanju vprašanj povezanih s stopnjami razvoja, smo v uvodu tega
sklopa vprašanj pojasnili, kaj pomeni stopenjski razvoj. Pri tem smo navedli tudi
Priročnik za razvoj novih izdelkov "Načrtno do cilja" (Bolta, 2006) in našteli sedem
razvojnih stopenj, ki jih priročnik priporoča.
Vprašanje B2Q1
Ali v vašem podjetju razvojni proces novih izdelkov poteka po določenih razvojnih
stopnjah?
Pri tem vprašanju smo ponudili dokaj direktne odgovore, in sicer zgolj NE in DA s to
razliko, da smo odgovor DA razdelili na dve kategoriji. Prvi odgovor DA naj bi izbrala
tista podjetja, ki so sama definirala razvojne stopnje, drugi DA pa tista podjetja, ki
jim razvojne stopnje definira izbrana metodologija. Iz rezultatov (Tabela 28) je
razvidno, da smo dobili 60 odgovorov, od katerih je 21,7 % nikalnih (NE) in 78,3 %
pritrdilnih. Iz pritrdilnih odgovorov lahko razberemo, da je 63,3 % podjetij takih, da
so razvojne stopnje definirali sami in 15 % takih, ki jim stopnje razvoja definira
izbrana metodologija. Za primerjavo smo tudi pri tem vprašanju naredili analizo
samo z ustreznimi vprašalniki (45) in še enkrat več ugotovili, da ni večjih odstopanj,
zato objavljamo rezultate analize z vsemi vprašalniki.
Vsi

Odgovori
NE, nimamo določenih
razvojnih stopenj
DA, razvojne stopnje smo
definirali sami
DA, razvojne stopnje nam
definira izbrana metodologija
Skupaj

Samo ustrezni
Št. odg.
Delež %

Št. odg.

Delež %

13

21,7

10

22,7

38

63,3

26

59,1

9

15,0

8

18,2

60

100,0

44

100,0

Tabela 28: Opisna statistika vprašanja B2Q1
Podvprašanje B2Q1P1
Katero metodologijo razvoja novih izdelkov uporabljate?
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To podvprašanje smo zastavili samo tistim anketirancem, ki so pri vprašanju B2Q1
izbrali odgovor "DA, razvojne stopnje nam definira izbrana metodologija". Od
devetih anketirancev, ki je izbralo ta odgovor, jih je na to podvprašanje odgovorilo
osem, od tega so kar štirje navedli metodologijo APQP, ostali pa so navedli sledeče:
NPD, odločitvene točke, lastno metodologijo in obrazec razvoja novih izdelkov.
Glede na to, da so kar štirje anketiranci navedli metodo APQP, nas je zanimalo
kakšna je velikost podjetja teh anketirancev in v kakšni dejavnosti delujejo.
Ugotovili smo, da so to vse velika podjetja z velikim številom zaposlenih v razvoju.
Dve podjetji delujeta v isti dejavnosti "C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav",
eno podjetje deluje v dejavnosti "C27.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev,
transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike" in eno podjetje
v dejavnosti "C24.3 Druga primarna predelava železa in jekla". Te ugotovitve delno
pojasnjujejo izbiro metode APQP, ki velja v svetu za zelo razdelano in uveljavljeno
razvojno metodologijo. Prisotna je predvsem v večjih podjetjih, ki delujejo na
področju avtomobilske industrije. Očitno je naša raziskava pokazala, da je metoda
APQP uporabna tudi v drugih dejavnostih, v našem primeru elektro industrije.
Podvprašanje B2Q1P2
Na koliko stopenj je razdeljen vaš razvojni proces novih izdelkov?
To podvprašanje smo zastavili vsem, ki so pri vprašanju B2Q1 izbrali enega od
odgovorov DA (Tabela 28). Pri tem smo ponudili odgovore od "manj kot 4 stopnje"
do "več kot 11 stopenj". Od vseh možnih anketirancev (47) je na to podvprašanje
odgovorilo 40 (85 %) anketirancev. Poleg analize vseh odgovorov, smo naredili še
statistiko odgovorov samo ustreznih vprašalnikov (45). Kot je razvidno iz rezultatov
(Tabela 29), tudi pri tej primerjavi ni bistvene razlike med vsemi odgovori in samo
odgovori ustreznih vprašalnikov. Zato lahko potrdimo, da je vzorec samo ustreznih
vprašalnikov (45) dovolj reprezentativen.
Vsi
Samo ustrezni Razlika
Št. odg. Delež % Št. odg. Delež % deleža %
manj kot 4 stopnje
6
15,0
4
12,1
2,9
4 stopnje
3
7,5
3
9,1
1,6
5 stopenj
11
27,5
10
30,3
2,8
6 stopenj
10
25,0
8
24,2
0,8
7 stopenj
3
7,5
3
9,1
1,6
8 stopenj
3
7,5
3
9,1
1,6
9 stopenj
0
0,0
0
0,0
0,0
10 stopenj
3
7,5
2
6,1
1,4
11 stopenj
0
0,0
0
0,0
0,0
več kot 11 stopenj
1
2,5
0
0,0
2,5
Skupaj
40
100,0
33
100,0
0,0
Odgovori

Tabela 29: Opisna statistika podvprašanja B2Q1P2
Kot lahko vidimo iz rezultatov, je največji delež anketirancev izbralo 5-stopenjski
(27,5 %) in 6-stopenjski (25 %) razvojni proces, kar predstavlja skupaj več kot
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polovični delež (52,5 %) vseh anketiranih. V primeru samo ustreznih vprašalnikov,
je ta delež še nekoliko večji (54,5 %). Glede rezultatov tega podvprašanja naj
omenimo še dodatno primerjalno analizo, s katero smo ugotovili, da so trije od štirih
anketirancev, ki so pri podvprašanju B2Q1P2 navedli uporabo metodologije APQP,
navedli 6 stopenj, četrti anketiranec pa je navedel 5 stopenj.
Podvprašanje B2Q1P3
Napišite nazive oziroma poimenovanja vaših stopenj razvoja novih izdelkov.
S tem podvprašanjem smo želeli izvedeti, kako podjetja poimenujejo stopnje
razvoja. Na podvprašanje so lahko odgovarjali tisti anketiranci, ki so na vprašanje
B2Q1 odgovorili z DA, kar pomeni 47 možnih odgovorov. Žal je na to podvprašanje
odgovarjalo zgolj 29 (62 %) možnih anketirancev. Glede na dobljene odgovore
(Tabela 30) naj poudarimo, da je bilo poimenovanje stopenj razvoja zelo raznoliko;
celo pri tistih anketirancih, ki so navedli, da jim stopnje razvoja diktira
metodologija APQP, so bili nazivi stopenj dokaj različni. Ker bi podroben opis vseh
odgovorov zahteval kar precej prostora, smo se odločili, da podamo povzetek le za
najštevilčnejše stopnje, in sicer za 5-stopenjski in 6- stopenjski razvojni proces. V
tabeli (Tabela 30) smo zajeli nekaj najpogostejših opisov posameznih stopenj
razvoja. Iz podanih navedkov lahko sklepamo, da anketiranci zelo površno poznajo
natančne nazive svojih razvojnih stopenj. Ne glede na raznolikost, pa lahko pri
nekaterih anketirancih vidimo zelo podobne nazive.
Stopnja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Naziv stopnje za:
5-stopenjski razvoj
6-stopenjski razvoj
 idejna zasnova,
 iskanje idej,
 snovanje,
 koncipiranje,
 pregled zahtev
 snovanje
 ocenjevanje in selekcija idej,  koncipiranje,
 razvoj in načrtovanje procesa,  predrazvoj,
 razvoj
 razvoj izdelka
 izdelava prototipa,
 prototip,
 odobritev razvoja,
 razvoj koncepta,
 razvoj
 ocena izvedljivosti
 razvoj,
 izdelava prototipa,
 vrednotenje koncepta in
 preizkušanje prototipa,
poslovna analiza,
 tehnična dokumentacija
 validacija procesa in izdelka
 odobritev preizkusne serije,
 izdelava izdelka,
 optimiranje prototipa,
 komercializacija,
 validacija
 proizvodnja
 redna proizvodnja,
 kreiranje družine izdelkov
 osvajanje
Tabela 30: Delna opisna statistika podvprašanja B2Q1P3
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Podvprašanje B2Q1P4
Ali po končani določeni stopnji razvoja novih izdelkov opravite presojo stopnje in
sprejemate odločitev o nadaljevanju na naslednjo stopnjo?
Seveda smo tudi to podvprašanje zastavili le tistim anketirancem, ki so na vprašanje
B2Q1 odgovorili z DA. Od 47 možnih smo dobili 39 (83 %) odgovorov. Iz dobljenih
rezultatov (Tabela 31) je razvidno, da podjetja presojajo po posameznih stopnjah
v kar 92 % primerov. Več kot polovica (51,3 %) podjetij presoja po vsaki stopnji,
25,6 % po vsaki stopnji razen zadnji in 15,4 % samo po določenih stopnjah. 7,7 %
podjetij ne presoja po nobeni stopnji. Nihče od anketirancev ni izbral odgovora
"Drugo", kar pomeni, da smo pri tem vprašanju zajeli vse možne odgovore.
Odgovori
1. NE, po nobeni stopnji ne delamo presoje.
2. DA, samo po določenih stopnjah
(napišite številke stopenj in jih ločite z vejico).
3. DA, po vsaki stopnji razen zadnji.
4. DA, po vsaki stopnji.
5. Drugo:
Skupaj

Št.
odg.
3

Delež
%
7,7

6

15,4

10
20
0
39

25,6
51,3
0,0
100,0

Tabela 31: Opisna statistika podvprašanja B1Q1P4
S primerjalno analizo med tem podvprašanjem in podvprašanjem B2Q1P2 smo
ugotovili, da so tisti anketiranci, ki so pri tem podvprašanju izbrali 1. odgovor, so
pri podvprašanju B2Q1P2 odgovorili, da imajo 5-stopenjski, 8-stopenjski in več kot
11-stopenjski razvoj. Ker so si odgovori tako različni, ne moremo sklepati na vzorec,
ki bi nakazoval, zakaj ta podjetja ne delajo presoje. Pri 2. odgovoru, da naredijo
presojo le po določenih stopnjah, so anketiranci imeli možnost dopisati, po katerih
stopnjah to naredijo. Ta odgovor je izbralo 6 (15,4 %) anketirancev, a le 4 (66,6 %)
so dopisali po kakšnih stopnjah delajo presojo. Te anketirance smo še nadalje
analizirali in izdelali tabelo (Tabela 32), ki prikazuje odgovor posameznega
anketiranca v odvisnosti od števila stopenj razvoja, ki jih je predhodno navedel
skupaj z nazivi posameznih stopenj, velikostjo podjetja in primarno dejavnostjo, v
kateri deluje podjetje. Kot lahko vidimo iz rezultatov primerjave (Tabela 32),
imamo kar tri podjetja, ki spadajo med velika, dve od njih delujeta v isti dejavnosti.
Pri treh podjetjih je razvidno, da delajo presojo predvsem po začetnih stopnjah,
pri zaključnih pa ne. To je deloma razumljivo, saj so prav prve stopnje zelo
pomembne za nadaljnji razvoj novega izdelka. V kolikor pri začetnih stopnjah ne
delamo presoje, se lahko v kasnejših stopnjah pojavijo določene napake ali težave.
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Zap. Velikost
št. podjetja*

1.

2.

3.

4.

Dejavnost

Magistrsko delo

Presoja
po stopnji

V

C27.9
Proizvodnja
drugih
električnih
naprav

3,
6,
8,
9

V

C27.9
Proizvodnja
drugih
električnih
naprav

1,
2,
3

V

C32.9
Druge
predelovalne
dejavnosti

1,
2,
3

S

C25.9
Proizvodnja
drugih
kovinskih
izdelkov

1

Stopnja
1. ustvarjanje idej in pobud,
2. priprava predloga,
3. obravnava predloga,
4. definicija vhodnih zahtev,
5. izdelava elaborata,
6. potrditev elaborata,
7. pregled razvoja,
8. overjanje,
9. validacija,
10. zaključek projekta
1. interni pred-razvoj,
2. program,
3. razvoj izdelka,
4. razvoj procesa,
5. validacija,
6. zagon in proizvodnja
1. iskanje idej,
2. ocenjevanje in selekcija idej,
3. razvoj koncepta,
4. vrednotenje koncepta in
poslovna analiza,
5. tehnični razvoj
1. ideja rešitev,
2. odobritev s strani kupca,
3. izdelana dokumentacija

*V – veliko podjetje, S – srednje veliko podjetje
Tabela 32: Odgovori anketirancev o presoji po določenih stopnjah
Podvprašanje B2Q1P5
Glede na kategorijo "novega izdelka" označite, kako pogosto se držite vseh stopenj
razvoja.
S tem podvprašanjem smo želeli izvedeti, kako pogosto se podjetja držijo vseh
predpisanih stopenj razvoja pri posameznih kategorijah novih izdelkov. Namreč
zadnje tri kategorije "novih izdelkov" govorijo o izboljšanih, repozicioniranih in
racionaliziranih izdelkih, kar pomeni, da gre pri njih za določene spremembe glede
na že obstoječi izdelek. Ker je praviloma celoten proces izdelave "novega izdelka"
dolgotrajen, smo želeli izvedeti, v kolikšni meri se podjetja, ki imajo stopenjski
razvoj, teh stopenj tudi držijo glede na kategorijo "novega izdelka". V ta namen smo
pripravili tabelo s kategorijami "novih izdelkov" in anketiranci so izbirali odgovore
po Likertovi lestvici od nikoli do vedno. Te odgovore smo pri analizi pretvorili v
številčne vrednosti od 1 do 7.
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1. Povsem nov izdelek
ali linija izdelkov
2. "Za nas" nov izdelek
ali linija izdelkov
3. Nov izdelek
namenjen razširitvi
obstoječe linije
izdelkov
4. Izboljšan obstoječ
izdelek
5. Repozicioniran
obstoječ izdelek
6. Racionaliziran
obstoječ izdelek

Kategorija
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0
(0%)
3
(11%)
1
(3%)

1
(3%)
0
(0%)
1
(3%)

3
(8%)
3
(11%)
3
(10%)

0
(0%)

1
(4%)
0
(0%)

3
redko

8
(21%)
5
(18%)
5
(17%)

6
(18%)

0
(0%)
1
(3%)

4
občasno

12
(32%)
8
(29%)
10
(34%)

10
(30%)

2
(7%)
5
(15%)

5
pogosto

6
(16%)
6
(21%)
4
(14%)

6
(18%)

6
zelo
pogosto
6
(22%)
10
(29%)

Tabela 33: Opisna statistika vprašanja B2Q1P5

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)
0
(0%)

2
zelo
redko
0
(0%)
0
(0%)

1
nikoli

Odgovori

8
(21%)
3
(11%)
5
(17%)

11
(33%)

18
(67%)
18
(53%)

7
vedno

38
(100%)
28
(100%)
29
(100%)

33
(100%)

27
(100%)
34
(100%)

Skupaj

1.4
1.5
1.5

4.7
4.9

1.1

5.1

5.7

0.8

6.3

Povprečje
0.9

Std.
odklon

6.5
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Na vprašanje so odgovarjali le tisti anketiranci, ki so na vprašanje B2Q1 odgovorili
z DA. Poleg tega je bil pri posamezni kategoriji "novega izdelka" postavljen pogoj,
ki je respondentu ponudil le tiste kategorije, ki jih je anketiranec navedel pri
vprašanju B1Q1. Prav zaradi tega smo dobili pri posamezni kategoriji "novih
izdelkov" tako različno število odgovorov. Iz rezultatov (Tabela 33) je razvidno, da
imajo prve tri kategorije "novih izdelkov" dokaj visoka povprečja (6.5, 6.3 in 5.7).
Bolj kot je izdelek "nov", višje je povprečje. Take rezultate smo seveda pričakovali,
kajti prav pri razvoju novih izdelkov iz prvih treh kategorij se pričakuje, da se
razvojna skupina drži predpisanih stopenj razvoja. Pri zadnjih treh kategorijah so
pričakovano povprečja nekoliko nižja (4.7, 4.9 in 5.1), kajti pri teh kategorijah gre
le za določene spremembe že obstoječega izdelka. Prav to načelo, da se stopnje
razvoja prilagajajo zahtevnosti razvojnega projekta oziroma kategoriji "novega
izdelka", zagovarja tudi Cooper (2001) s svojo metodo Stage-Gate®, za katero pravi,
da je tako dobra, ker jo lahko vsako podjetje prilagaja svoji dejavnosti in
okoliščinam v katerih deluje.
Podvprašanje B2Q1P6
Kako imate v podjetju dokumentirane stopnje razvoja?
Tudi sledeče podvprašanje je bilo namenjeno le tistim anketirancem, ki so na
vprašanje B2Q1 odgovorili, da njihov razvojni proces poteka po določenih razvojnih
stopnjah. S tem podvprašanjem smo hoteli izvedeti, ali imajo podjetja
dokumentiran razvojni proces ali gre le za ustni – nenapisan dogovor. Ponudili smo
tri možne odgovore ter možnost, da sami napišejo lasten odgovor. Iz rezultatov
(Tabela 34) je razvidno, da je na vprašanje odgovarjalo 39 anketirancev. Več kot
polovica 56,4 % jih je izbrala tretji odgovor, ki pravi, da imajo podjetja dokument,
ki predpisuje in podrobno opisuje stopnje razvoja. Poleg tega lahko k tretjemu
odgovoru prištejemo še odgovor anketiranca, ki je pod "Drugo" napisal, da je
podjetje imelo dokumente, ki so podrobno predpisovali stopnje razvoja, ki pa
načeloma več ne veljajo, a se jih v razvoju kljub temu še vedno držijo. Tako lahko
k tretjemu odgovoru dodamo še dodatnih 2,6 % in dobimo rezultat, ki pravi, da ima
kar 59 % podjetij dokument, ki predpisuje in podrobno opisuje stopnje razvoja.
Poleg tega imamo še nezanemarljivih 31 % podjetij, ki imajo dokument, ki jim
predpisuje stopnje razvoja. Le 10 % podjetij je takih, ki nimajo nobenega
dokumenta in se držijo le ustnega dogovora. Rezultati kažejo na to, da se večina
slovenskih razvojnih podjetij zaveda pomembnosti dokumentiranja in čim boljšega
opisa razvojnega procesa, saj le na tak način lahko dosegajo kontinuiteto in dobre
rezultate.
Odgovori
Št. odg. Delež %
1. Nimamo nobenega dokumenta, se pa držimo
4
10,2
ustnega dogovora o stopnjah razvoja.
2. Imamo dokument, ki le predpisuje stopnje razvoja.
12
30,8
3. Imamo dokument, ki predpisuje in podrobno opisuje
22
56,4
stopnje razvoja.
4. Drugo:
1
2,6
Skupaj
39
100,0
Tabela 34: Opisna statistika podvprašanja B2Q1P6
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Podvprašanje B2Q1P7
Kdo v podjetju mora poznati stopnje razvoja novih izdelkov?
Podvprašanje je bilo postavljeno le tistim anketirancem, ki so na vprašanje B2Q1
odgovorili z DA. Od 47 možnih je na to podvprašanje odgovarjalo 39 anketirancev.
Pri tem vprašanju smo ponudili štiri možne odgovore in dodatno možnost, da so
anketiranci sami napisali, kdo po njihovem mnenju še mora poznati razvojne
stopnje. Iz rezultatov (Tabela 35) je razvidno, da morajo v popolnosti stopnje
razvoja poznati vodja razvoja (100 %) in razvojniki (95 %). Manjši delež (82 %) je
pripadel članom projektne skupine, medtem ko je vodstvo podjetja zbralo 74 %. Pri
odgovoru "Drugo" smo dobili dva dodatna vpisa, in sicer: "vodja prodaje" in "vsi
vpleteni v razvojni proces". Slednji anketiranec ni izbral nobenega podanega
predloga, a iz njegovega zapisa lahko razberemo, da morajo stopnje razvoja poznati
vsi v razvoj vpleteni deležniki, zato smo pri vseh odgovorih dodali še en izbor.
Odgovori
1. Vodstvo podjetja
2. Vodja razvoja
3. Razvojniki
4. Člani projektne skupine
5. Drugo:

Št. izborov
29
39
37
32
2

Delež %
74,4
100,0
94,9
82,1
5,1

Tabela 35: Opisna statistika podvprašanja B2Q1P7
Vprašanje B2Q2
Ocenite trenutno stanje v vašem razvoju.
Z vprašanjem o oceni trenutnega stanja v razvoju smo hoteli izvedeti, kako podjetja
gledajo na stanje svojega razvoja v danem trenutku. Pri tem smo podali nekaj
trditev, katere so anketiranci ocenjevali s strinjanjem po sistemu Likertove lestvice.
Besedilne odgovore smo pretvorili v številčne od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5
(popolnoma se strinjam).
Na vprašanje je odgovarjalo 53 anketirancev. Kot kažejo rezultati (Tabela 36), je
pri večini trditev izkazano kar veliko strinjanje, saj so povprečni rezultati med 3,6
in 4,0. Izjema je le prva trditev, pri kateri je povprečna vrednost strinjanja le 3,0.
Slednja pravi, da je razvojni proces ustrezen in ne potrebuje sprememb. Očitno je,
da so bili anketiranci kar precej samokritični, saj sorazmerno nizko povprečje kaže
na to, da anketiranci niso ravno zadovoljni s trenutnim razvojnim procesom. Ta
rezultat nam potrjuje pravilo, da moramo svoje procese neprestano kontrolirati in
jih izboljševati. Drugo najnižjo stopnjo strinjanja (3,6) najdemo pri trditvi, da se
zaposleni v razvoju permanentno izobražujejo. Razlog za to je morda slabše
gospodarsko stanje, ki se še vedno pozna po svetovni gospodarski krizi pred nekaj
leti. Da bi ugotovili, ali je kakšna povezava med tem vprašanjem in podatkom o
vlaganju podjetja v razvoj, smo naredili primerjalno analizo. Ugotovili smo, da tista
podjetja, katerih anketiranci so na trditev o permanentnem izobraževanju
zaposlenih v razvoju izbrali odgovor med 1 in 3, vlagajo v povprečju 4,65 % letnega
prihodka, medtem ko ostala podjetja, katerih anketiranci so izbrali odgovore 4 ali
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1. Razvojni proces je ustrezen
in ne potrebuje sprememb.
2. Stalno posodabljamo
razvojno opremo.
3. Stalno sledimo razvojnim
trendom v naši panogi.
4. Stalno izboljšujemo
razvojni proces.
5. Stalno sledimo
konkurenčnim podjetjem in
se z njimi primerjamo.
6. Zaposleni v razvoju se
permanentno izobražujejo.

Trditve
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9
(17%)
8
(15%)
4
(8%)
5
(9%)
3
(6%)
2
(4%)

4
(8%)
1
(2%)
1
(2%)
1
(2%)
1
(2%)
1
(2%)

22
(42%)

12
(23%)

3
Delno se ne
strinjam,
delno se
strinjam
25
(47%)
13
(25%)
3
(6%)
9
(17%)

21
(40%)

23
(43%)

13
(25%)
17
(32%)
32
(60%)
27
(51%)

4
Se
strinjam

Tabela 36: Opisna statistika vprašanja B2Q2

2
Se ne
strinjam

1
Nikakor
se ne
strinjam

Odgovori

7
(13%)

14
(26%)

2
(4%)
14
(26%)
13
(25%)
11
(21%)

5
Popolnoma
se strinjam

53
(100%)

53
(100%)

53
(100%)
53
(100%)
53
(100%)
53
(100%)

Skupaj

0,9

3,8

3,6

0,8

0,9

0,9

4,0

3,9

1,1

3,7

Povprečje
0,9

Std. odklon
3,0
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5, vlagajo v povprečju 5,84 % letnega prihodka. Kot lahko izračunamo, je razlika
med obema rezultatoma kar 1,19 %, kar seveda ni zanemarljiv podatek. Zato lahko
sklenemo, da vlaganje v razvoj oziroma v znanje pomeni večje zadovoljstvo tam
zaposlenih in predvidevamo, da tudi boljše in kvalitetnejše delo. Za isto skupino
anketirancev, smo naredili še primerjalno analizo glede na razvoja "novih izdelkov"
iz prvih dveh kategorij (vprašanje B1Q1) in ugotovili, da pri tem kriteriju ni bistveni
razlik. Zato ne moremo potrditi, da je permanentno izobraževanje zaposlenih v
razvoju kakorkoli povezano z razvojem "novih izdelkov".
Vprašanje B2Q3
Ocenite stanje vašega razvoja v primerjavi z razvojem vaše najmočnejše
konkurence po: (navedeni določeni kriteriji).
S tem vprašanjem smo hoteli izvedeti, kako slovenska razvojna podjetja v danem
trenutku primerjajo lasten razvoj z razvojem svoje najmočnejše konkurence po
določenih kriterijih. Kot možne odgovore smo postavili lestvico odgovorov od precej
slabše do precej boljše, ki smo jo kasneje spremenili v številčno od 1 do 5. Kot
dodaten odgovor za tiste, ki ne bi imeli informacije o kriteriju, smo dodali še
odgovor "Nimamo te informacije", ki smo ga oštevilčili s številom 0. Na vprašanje je
odgovarjalo 51 anketirancev, razen na prvi kriterij, na katerega je odgovarjalo le
34 anketirancev. Vzrok za manjše število je bil postavljen pogoj na prvi kriterij. V
kolikor je anketiranec pri vprašanju B1Q1 navedel, da je podjetje razvilo popolnoma
nov izdelek (1. kategorija novega izdelka), se mu je prvi kriterij prikazal, v
nasprotnem primeru pa ne.
Statistika odgovorov je prikazana v tabeli (Tabela 37) iz katere je razvidno, da je
delež odgovorov 0 – "Nimamo te informacije" pri vseh ocenjevalnih kriterijih kar
precej velik, in sicer v razponu od 22 % do 41 %. Največji delež (41 %) odgovora 0
ima kriterij o številu prijavljenih patentov. To je nekoliko presenetljivo, kajti prav
spremljanje patentov ne bi smelo predstavljati prevelike težave za podjetja. Dokaj
velike deleže odgovora 0 imajo tudi 4., 7., in 8. kriterij, kar pa je bilo pričakovano,
saj so to kriteriji o katerih informacije je težje pridobiti. Najmanjši delež odgovora
0 ima 2. kriterij, ki govori o številu vseh novih izdelkov ali linije izdelkov.
Za izračun povprečnih vrednosti in standardnih odklonov smo upoštevali le odgovore
od 1 do 5. Pri tem moramo poudariti, da število 1 pomeni najslabšo, 5 pa najboljšo
oceno. Kot je razvidno iz rezultatov, je povprečna ocena pri vseh kriterijih dokaj
nizka in se giblje med 1,8 in 3,0. Najnižjo povprečno oceno (1,8) ima kriterij o
številu prijavljenih patentov. Dokaj nizko povprečje (2,1) ima tudi 7 kriterij o
povezavah s strateškimi partnerji na strokovnem področju. To je že drugi
pokazatelj, poleg tistega o sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in inštituti pri
vprašanju B1Q3, ki kaže na to, da se slovenska razvojna podjetja premalo
povezujejo in izkoriščajo potencial prej omenjenih ustanov.
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* Velja za odgovore od 1 do 5.

4. Vložku podjetja v razvoj (plače,
izobraževanje, nova oprema,
literatura, ipd.).
5. Razvojni opremi (programi,
orodja, sistemi, ipd.).
6. Pogojih dela (prostori, delovni
čas, bonitete, ipd.).

3. Številu prijavljenih patentov.

1. Številu povsem novih izdelkov
ali linije izdelkov.
2. Številu vseh novih izdelkov ali
linije izdelkov.

Stanje razvoja podjetja v
primerjavi z razvojem
najmočnejše konkurence po:

8
(16%)
5
(10%)
4
(8%)

15
(29%)
15
(29%)

1
Precej
slabše
2
(6%)
4
(8%)
14
(27,5%)

16
(31%)

0
Nimamo te
informacije
8
(23,5%)
11
(21,5%)
21
(41%)

10
(19,5%)
11
(21,5%)

13
(25,5%)
16
(31,5%)

9
(17,5%)

6
(17,5%)
15
(29%)
1
(2%)

8
(23,5%)
11
(21,5%)
12
(23,5%)
12
(23,5%)

3
Enako

2
Slabše

5
(10%)
3
(6%)

4
(8%)

7
(20,5%)
6
(12%)
3
(6%)

4
Boljše

Odgovori

3
(6%)
2
(4%)

2
(4%)

36
(71%)
36
(71%)

35
(69%)

26
(76,5%)
40
(78,5%)
30
(59%)

Skupaj
1-5

51
(100%)
51
(100%)

51
(100%)

34
(100%)
51
(100%)
51
(100%)

Skupaj

1,1
1,0

2,7

1,1
2,8

2,4

0,9

1,1

2,9
1,8

1,2

Povprečje*
3,0

St. odklon*

Nadaljevanje na naslednji strani

5
Precej
boljše
3
(9%)
4
(8%)
0
(0%)
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4
(8%)

6
(12%)

1
Precej
slabše

12
(23,5%)

17
(34%)

2
Slabše

10
(19,5%)

6
(12%)

5
(10%)

2
(4%)

Odgovori
3
4
Enako
Boljše

Tabela 37: Opisna statistika vprašanja B2Q3

18
(35%)

8. Povezavah s strateškimi
partnerji na nabavnem
področju (dobavitelji ključnih
komponent, materialov, orodja,
ipd.).

* Velja za odgovore od 1 do 5.

19
(38%)

0
Nimamo te
informacije

7. Povezavah s strateškimi
partnerji na strokovnem
področju (univerze, inštituti,
razvojne agencije, ipd.).

Stanje razvoja podjetja v
primerjavi z razvojem
najmočnejše konkurence po:

2
(4%)

0
(0%)

5
Precej
boljše

33
(65%)

31
(62%)

Skupaj
1-5

51
(100%)

50
(100%)

Skupaj

2,7

2,1

1,1

0,8

Povprečj
e*
St.
odklon*

Nadaljevanje s prejšnje strani
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Vprašanje B2Q4
Ocenite stanje vašega razvojnega procesa pri razvoju enakega ali zelo podobnega
novega izdelka v primerjavi z vašo najmočnejšo konkurenco po: (navedeni določeni
kriteriji, Tabela 38).
S tem vprašanjem smo hoteli izvedeti, kako slovenska razvojna podjetja ocenjujejo
stanje razvojnega procesa pri razvoju enakega ali zelo podobnega novega izdelka v
primerjavi z najmočnejšo konkurenco po določenih kriterijih. Kot možne odgovore
smo postavili lestvico odgovorov od precej večji do precej manjši, ki smo jo kasneje
spremenili v številčno od 1 do 5. Kot dodaten odgovor za tiste, ki ne bi imeli
informacije o kriteriju, smo dodali še odgovor 0 (nimamo te informacije).
Na vprašanje je odgovarjalo 51 anketirancev. Iz opisne statistike (Tabela 38) je
razvidno, da je pri določenih kriterijih zelo veliko nepoznavanje konkurence. To se
še posebej odraža pri prvih štirih kriterijih, kjer je delež odgovora 0 od 43 do 57 %.
Res je, da je do tovrstnih informacij težko priti, a vseeno nismo pričakovali tako
velikih deležev za odgovor 0. Preseneča tudi sorazmerno velik delež odgovora 0 pri
kriterijih o ceni izdelka na domačem in tujem trgu (25,5 % in 23,5 %). Pričakovali
bi, da ima tovrstne informacije o svoji konkurenci vsako podjetje, ker je do teh
informacij sorazmerno lahko priti. Ker so nas zanimali predvsem ostali odgovori smo
za izračun povprečnih vrednosti in standardnih odklonov upoštevali samo odgovore
od 1 do 5. Pri tem moramo poudariti, da število 1 pomeni, da je kriterij precej večji
od konkurence in je zato ta ocena posledično najslabša. Na drugi strani število 5
pomeni, da je kriterij precej manjši in zato je ta ocena posledično najboljša. Kot
je razvidno iz rezultatov, so povprečne ocene med 3,1 in 3,7, kar pomeni, da
anketiranci menijo, da je njihov proces razvoja enakovrednega novega izdelka vsaj
enak oziroma pri nekaterih kriterijih celo malenkostno boljši od procesa njihove
najmočnejše konkurence.
4.2.5 ANALIZA VPRAŠANJ 3. SKLOPA: CAD SISTEMI
Tretji sklop vprašanj ali trditev se nanaša na CAD sisteme. Podjetja pri načrtovanju
svojih izdelkov uporabljajo različne CAD sisteme, ki so trenutno v uporabi. Kateri
sistem podjetje uporablja, je seveda odvisno od različnih dejavnikov, ki smo jih
predstavili v poglavju o izbiri CAD sistema (2.3, str. 38). CAD sistemi se začno
uporabljati za komercialne namene sredi 70-tih let prejšnjega stoletja. Glede na
časovni razpon je normalno pričakovati, da nekatera podjetja uporabljajo CAD
sisteme že vrsto let. Ker pa se CAD sistemi neprestano razvijajo je razumljivo, da
se podjetja odločajo tudi za zamenjavo CAD sistema. Starejša podjetja pogosto
uporabljajo en primarni oziroma glavni CAD sistem in še kakšnega pomožnega ali
sistem v opuščanju. Zamenjava CAD sistema je namreč zelo kompleksen proces, ki
zahteva čas in ima določene posledice. V kolikor se odločimo za zamenjavo CAD
sistema, ne moremo pričakovati, da bomo stari sistem kar opustili, kajti to
onemogoča že sama narava dela v razvoju. Poleg tega starejše dokumentacije,
narejene s starejšim sistemom, praviloma ne moremo kar enostavno pretvoriti v nov
sistem. Zato je potrebno obdržati star sistem še toliko časa, kolikor je potrebno, da
vzdržujemo vso potrebno starejšo dokumentacijo.
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*Velja za odgovore od 1 do 5.

12
(23,5%)

6. Ceni izdelka na
enakem tujem trgu.
5
(10%)

17
(33,5%)

16
(31%)

6
(12%)

10
(19,5%)

5
(10%)

8
(15,5%)

3
Enak

4
Manjši

15
(29%)

14
(27,5%)

8
(15,5%)

11
(21,5%)

16
(31%)

10
(19,5%)

Odgovori

Tabela 38: Opisna statistika vprašanja B2Q4

0
(0%)

6
(12%)

13
(25,5%)

5. Ceni izdelka na
domačem trgu.

1
(2%)

29
(57%)

4. Številu reklamacij v enakem
časovnem obdobju.

7
(13,5%)

22
(43%)

3. Številu porabljenih
človek-ur.
0
(0%)

2
(4%)

1
(2%)

23
(45%)

2. Razvojnih stroških.
2
(4%)

5
(10%)

2
(4%)

22
(43%)

1. Razvojnem času.

3
(6%)

2
Večji

1
Precej
večji

0
Nimamo te
informacije

Ocena stanja razvojnega
procesa pri razvoju enakega
ali zelo podobnega novega
izdelka v primerjavi z
najmočnejšo konkurenco po:

2
(4%)

1
(2%)

1
(2%)

3
(6%)

4
(8%)

4
(8%)

5
Precej
manjši

39
(76,5%)

38
(74,5%)

22
(43%)

29
(57%)

28
(55%)

29
(57%)

Skupaj
1-5

51
(100%)

51
(100%)

51
(100%)

51
(100%)

51
(100%)

51
(100%)

Skupaj

Povprečje*

3,4

3,2

3,1

3,3

3,7

3,3

St. odklon*

0,8

0,8

0,9

1,1

0,9

1,1
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Poleg tega, so se nekateri CAD sistemi specializirali le za določeno področje
delovanja. Zato nekatera podjetja uporabljajo več različnih CAD sistemov, da lahko
opravijo vse naloge, ki jih narekuje njihov razvojni proces. Naj ob tem omenimo še
podjetja, ki delajo kot dobavitelji drugih podjetij in morajo uporabljati CAD sisteme
svojih naročnikov. Zaradi vseh naštetih dejavnikov smo s tem sklopom vprašanj
želeli izvedeti, kakšne CAD sisteme uporabljajo podjetja, koliko časa jih
uporabljajo, kako so izbrali CAD sistem, kako je CAD sistem, ki ga trenutno
uporabljajo, povezan z ostalimi sistemi v podjetju, kakšen vpliv je imela uvedba
CAD sistema na razvojni proces in izdelavo novih izdelkov, kakšna je izkoriščenost
CAD sistema in kakšno je znanje uporabnikov o uporabljenem CAD sistemu. V tem
sklopu smo postavili kar precej podvprašanj glede na to, kaj je anketiranec
odgovoril na določeno vprašanje, zato je opisna statistika tega sklopa kar precej
obširna.
Vprašanje B3Q1
Koliko CAD sistemov uporabljate v vašem razvojnem oddelku za načrtovanje novih
izdelkov?
Prvo vprašanje tretjega sklopa je bilo namenjeno temu, da izvemo koliko CAD
sistemov v povprečju uporabljajo slovenska razvojna podjetja. Iz prikazane
statistike odgovorov (Tabela 39) je razvidno, da je na to vprašanje odgovarjalo 50
anketirancev. Rezultati analize nam kažejo, da skoraj polovica (48 %) podjetji
uporablja le en CAD sistem. Pri ostalih podjetjih, ki uporabljajo še enega ali več
pomožnih CAD sistemov, je zanimivo to, da je večji delež pri podjetjih, ki
uporabljajo več pomožnih CAD sistemov.
Pri podvprašanju B3Q1P3 smo vse anketirance, ki so na vprašanje B3Q1 odgovorili,
da poleg primarnega uporabljajo še enega ali več pomožnih CAD sistemov,
povprašali, naj napišejo, katere sisteme dejansko uporabljajo. Vse anketirance pa
smo z vprašanjem B3Q3 spraševali, kateri je njihov primarni CAD sistem. Pri
primerjavi odgovorov na omenjeni vprašanji z odgovori na vprašanje B3Q1, smo
opazili nekatera neskladja; npr. anketirance je pri vprašanju B3Q1 izbral odgovor 2
(enega primarnega in enega pomožnega), pri odgorovu na vprašanje B3Q1P3 pa je
napisal dva različna CAD sistema. Zato smo naredili novo spremenljivko, v katero
smo na podlagi podanih odgovorov na podvprašanje B3Q1P3 in vprašanje B3Q3 vnesli
ustreznejše odgovore na vprašanje B3Q1. Pri tistih anketirancih, ki v podvprašanju
B3Q1P3 niso navedli katere pomožne CAD sisteme uporabljajo, smo upoštevali
odgovor, ki so ga podali sami. Tako smo po preureditvi odgovorov dobili nekoliko
spremenjeno statistiko (Tabela 40), iz katere je razvidno, da je delež tistih, ki
uporabljajo samo en CAD sistem nekoliko manjši (40 %), pri ostalih dveh možnostih
pa je delež sorazmerno večji.
Odgovori
1. Samo enega
2. Enega primarnega in enega pomožnega
3. Enega primarnega in več pomožnih
Skupaj

Št. odg.
24
9
17
50

Delež %
48,0
18,0
34,0
100,0

Tabela 39: Opisna statistika vprašanja B3Q1
Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 95

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Odgovori

Št. odg.

Delež %

1. Samo enega

20

40,0

2. Enega primarnega in enega pomožnega

11

22,0

3. Enega primarnega in več pomožnih

19

38,0

Skupaj

50

100,0

Tabela 40: Opisna statistika vprašanja B3Q1 po preureditvi
Ker smo pričakovali, da podjetja uporabljajo enega ali več pomožnih CAD sistemov,
smo zastavili še dodatna podvprašanja, ki nam bi pomagala pojasniti kakšne
pomožne CAD sisteme uporabljajo podjetja in zakaj jih uporabljajo.
Podvprašanje B3Q1P1
Koliko pomožnih CAD sistemov uporabljate?
Vprašanje smo zastavili tistim anketirancem, ki so pri vprašanju B3Q1 izbrali tretji
odgovor. Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 41), so na podvprašanje odgovorili
vsi (19) in kar 59 % jih je izbralo odgovor z vrednostjo 2, kar pomeni, da pri svojem
delu uporabljajo dva pomožna CAD sistema.
Ker smo pri prvem vprašanju B3Q1 naredili preurejeno statistiko glede na odgovore
podvprašanja B3Q1P3 in vprašanja B3Q3, smo zaradi istega razloga, to storili tudi
pri tem podvprašanju. Tako smo dobili preurejeno statistiko (Tabela 42), iz katere
je razvidno, da so rezultati dokaj podobni kot pred preureditvijo. Nekoliko večji je
le delež tistih, ki uporabljajo dva (63,2 %) in tri (26,3 %) pomožne CAD sisteme in
sorazmerno manjši delež tistih, ki uporabljajo štiri in več.
Odgovori

Št. odg.

Delež %

2

10

58,8

3

4

23,5

4

2

11,8

več kot 4

1

5,9

17

100,0

Skupaj

Tabela 41: Opisna statistika podvprašanja B3Q1P1
Odgovori

Št. odg.

Delež %

2

12

63,2

3

5

26,3

4

1

5,3

več kot 4

1

5,3

19

100,0

Skupaj

Tabela 42: Opisna statistika podvprašanja B3Q1P1 po preureditvi
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Podvprašanje B3Q1P2
Zakaj uporabljate pomožni CAD sistem ali sisteme?
Anketiranci, ki so pri prvem vprašanju B3Q1 izbrali drugi ali tretji odgovor, so dobili
še sledeče podvprašanje. Pri tem je bilo možno izbrati več podanih razlogov ali pod
"Drugo" vpisati svoj razlog. Na podvprašanje je odgovarjalo vseh 26 anketirancev, ki
so pri vprašanju B3Q1 izbrali drugi ali tretji odgovor. Kot je razvidno iz opisne
statistike (Tabela 43), je bil največkrat (77 %) izbran prvi razlog, ki pravi, da se
pomožni CAD sistem uporablja zaradi funkcionalnosti, ki jih primarni CAD sistem
nima. Skoraj polovica (46 %) je izbrala drugi razlog, ki pravi, da uporabljajo
pomožne CAD sisteme zaradi kompatibilnosti in sodelovanja z zunanjimi poslovnimi
partnerji. Skoraj tretjina (31 %) jih je izbrala tretji razlog, ki pravi, da uporabljajo
pomožne CAD sisteme zaradi starejše dokumentacije. Pri tem razlogu smo
pričakovali večji delež, a si rezultat lahko razlagamo tako, da razvoj zelo hitro
napreduje in se očitno stara dokumentacija, ali opusti ali se jo na določen način
pretvori v nov CAD sistem. Večina novejših CAD sistemov namreč podpira datotečne
formate ostalih oz. konkurenčnih, tako zaradi lažjega prehoda med njimi, kot
možnega sodelovanja med uporabniki različnih CAD sistemov.
Statistika tega podvprašanja potrjuje statistiko vprašanja B3Q1, ki kaže kar velik
delež podjetij, ki uporabljajo poleg primarnega še pomožne CAD sisteme. Glavni
razlog za to je, da podjetja s samo enim CAD sistemom ne morejo pokriti vseh
potreb - funkcij v razvoju, poleg tega je tudi veliko takih, ki so zaradi sodelovanja
z zunanjimi partnerji prisiljeni uporabljati več CAD sistemov.
Razlogi
1. Zaradi funkcionalnosti, ki jih primarni CAD sistem nima.
2. Zaradi kompatibilnosti in sodelovanja z zunanjimi
poslovnimi partnerji.
3. Zaradi starejše dokumentacije.
4. Zaradi starejših delavcev, ki se še niso priučili
primarnega CAD sistema.
5. Drugo:

Št.
izborov
20

Delež %
77

12

46

8

31

3

12

0

0

Tabela 43: Opisna statistika podvprašanja B3Q1P2
Podvprašanje B3Q1P3
Kateri pomožni CAD sistem ali sisteme uporabljate?
To vprašanje smo zastavili z namenom, da dobimo vpogled, kakšne pomožne CAD
sisteme uporabljajo slovenska razvojna podjetja, ter za kontrolo odgovorov na
vprašanje B3Q1 in podvprašanje B3Q1P1. Od 26 možnih anketirancev, ki so pri
vprašanju B3Q1 izbrali drugi ali tretji odgovor, jih je na to podvprašanje odgovarjalo
20, pri tem so navedli deset različnih CAD sistemov. Ker ne želimo izpostavljati
nobenega izmed njih, smo se odločili, da njihovih imen in statistike uporabe ne
bomo objavili. Lahko le povemo, da podjetja uporabljajo večino CAD sistemov, ki
so prisotni na slovenskem tržišču.
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Vprašanje B3Q2
Kateri je vaš trenutni primarni CAD sistem?
S tem in naslednjim vprašanjem smo želeli preveriti, kakšne CAD sisteme
uporabljajo slovenska razvojna podjetja kot primarne. Pri tem vprašanju smo
ponudili tri odgovore, ki smo jih v izogib nerazumevanja, dodatno pojasnili:
 2D sistem (Je sistem, ki omogoča samo risanje v eni ravnini.)
 2D in 3D sistem (Je sistem, ki omogoča risanje v eni ravnini ali risanje v
prostoru.)
 3D sistem - modelirnik (Je sistem, ki omogoča samo modeliranje prostorskega
modela ali površin v prostoru.)
Na vprašanje je odgovarjalo 50 anketirancev in iz rezultatov (Tabela 44) je razvidno,
da več kot polovica (52 %) podjetij uporablja 2D in 3D primarni CAD sistem. Več kot
tretjina (38 %) pa jih že uporablja 3D sistem. Glede na trenutne trende na področju
CAD sistemov, smo pričakovali večji delež pri odgovoru "3D sistem – modelirnik",
zato smo pregledali odgovore, ki so jih anketiranci napisali pri naslednjem vprašanju
(B3Q3). Pri tem smo ugotovili, da je veliko anketirancev, kljub pojasnilu ob
odgovorih, napačno uvrstilo svoj CAD sistem. Zato smo naredili novo spremenljivko,
v katero smo vnesli odgovore na podlagi nazivov CAD sistemov, ki so jih anketiranci
vpisali kot odgovor na vprašanje B3Q3. Pri tistih anketirancih, ki niso napisali naziva,
smo upoštevali odgovor, ki so ga podali na to vprašanje. Na podlagi tako preurejenih
podatkov, smo dobili novo statistiko (Tabela 45).
Vrsta CAD sistema
2D sistem
2D in 3D sistem
3D sistem - modelirnik
Skupaj

Št. Delež %
5
10,0
26
52,0
19
38,0
50 100,0

Tabela 44: Opisna statistika vprašanja B3Q2
Vrsta CAD sistema
2D sistem
2D in 3D sistem
3D sistem- modelirnik
Skupaj

Št. Delež %
1
2,4
6
14,3
35
83,3
42 100,0

Tabela 45: Opisna statistika vprašanja B3Q2 po preureditvi
Kot je razvidno iz nove statistike (Tabela 45), so deleži popolnoma drugačni kot pri
direktnih odgovorih anketirancev (Tabela 44). Delež tistih podjetij, ki uporabljajo
samo 3D sistem kot primarni CAD sistem, je v tem primeru precej večji (83,3 %).
Posledično je delež ostalih dveh sorazmerno manjši. Skoraj zanemarljiv je delež
podjetij (2,4 %), ki še vedno uporabljajo 2D sistem. Na podlagi novih rezultatov
lahko z veliko gotovostjo sklenemo, da se 2D sistemi počasi umikajo iz uporabe v
slovenskih razvojnih podjetjih. Nadomeščajo jih vedno bolj zmogljivi, zanesljivi in
enostavni za uporabo kakor tudi cenovno dostopni 3D CAD sistemi.
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Vprašanje B3Q3
Kateri primarni CAD sistem trenutno uporabljate?
To vprašanje smo zastavili s podobnim namenom kot vprašanje B3Q1P3. Iz
odgovorov smo izvedeli, kakšne primarne CAD sisteme uporabljajo slovenska
razvojna podjetja in hkrati smo te odgovore uporabili še za kontrolo odgovorov na
vprašanje B3Q2. Na vprašanje je odgovarjalo 44 anketirancev, ki so navedli enajst
različnih vrst CAD sistemov. Zaradi istih razlogov kot pri podvprašanju B3Q1P3 tudi
na tem mestu ne bomo objavili imen in statistike uporabe CAD sistemov.
Vprašanje B3Q4
Koliko časa uporabljate trenutni primarni CAD sistem?
Na vprašanje je odgovorilo 49 anketirancev, ki so z drsnikom nastavili leta uporabe.
Opisna statistika je pokazala, da podjetja uporabljajo trenutni primarni CAD sistem
v povprečju 10 let s standardnim odklonom 5,9. Zaradi velikega odklona, lažje
predstave in morebitnih dodatnih primerjalnih analiz smo leta uporabe razvrstili v
obdobja po pet let. Iz rezultatov (Tabela 46) je razvidno, da kar 79,5 % anketirancev
uporablja trenutni primarni CAD sistem do 15 let. To potrjuje oz. sovpada z visokim
deležem uporabe 3D CAD sistemov (Tabela 45). Zgolj 4,1 % podjetij uporablja
trenutni primarni CAD sistem več kot 20 let.
Obdobja
do 5 let
6 do 10 let
11 do 15 let
16 do 20 let
21 do 25 let
nad 25 let
Skupaj

Število
13
20
6
8
2
0
49

Delež %
26,5
40,8
12,3
16,3
4,1
0,0
100,0

Tabela 46: Opisna statistika vprašanja B3Q4
Vprašanje B3Q5
Koliko časa že uporabljate CAD sisteme v vašem podjetju?
To vprašanje je bilo nadaljevanje prejšnjega, saj smo tako lahko primerjali, koliko
časa od ustanovitve, podjetje uporablja CAD sisteme. Anketiranci so z drsnikom
nastavili leta uporabe CAD sistemov. Dobili smo 47 odgovorov in ugotovili, da je
povprečna doba uporabe CAD sistemov v podjetjih 17 let s standardnim odklonom
7,5. Za lažjo predstavitev smo ustvarili obdobja po pet let in tako dobili časovno
statistiko (Tabela 47), iz katere je razvidno, da več kot polovica podjetij (57,4 %)
uporablja CAD sisteme več kot 15 let. Če primerjamo povprečno vrednost odgovorov
na to vprašanje in povprečno vrednost odgovorov na vprašanje B3Q4, lahko
ugotovimo, da je kar 7 let razlike. To nam lahko pove, da je večina podjetij vsaj
enkrat že zamenjala CAD sistem. Glede na dosedanje rezultate lahko zagotovo
trdimo, da so to storila pri prehodi iz 2D na 3D CAD sistem.
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Število
3
9
8
14
8
5
47

Delež %
6,4
19,2
17,0
29,8
17,0
10,6
100,0

Tabela 47: Opisna statistika vprašanja B3Q5
Vprašanje B3Q6
Od uvedbe prvega CAD sistema v vašem podjetju, ste primarni CAD sistem
zamenjali?
To vprašanje je bilo nadaljevanje prejšnjega, saj smo z njim želeli izvedeti, kako
pogosto se podjetja odločajo za zamenjavo CAD sistema. Kot je razvidno iz
rezultatov (Tabela 48), je skoraj tretjina (30 %) anketirancev odgovorila "nikoli",
skoraj polovica (46 %) pa jih je izbrala odgovor "1-krat". Iz dobljenih odgovorov je
očitno, da podjetja niso pripravljena na pogoste menjave, saj to predstavlja
motnjo, tako v razvojnem procesu, kakor tudi v celotnem poslovnem sistemu. Poleg
te ugotovitve, nam tudi ti rezultati, če jih primerjamo s preurejenimi rezultati
vprašanja B3Q2, kažejo na to, da so podjetja zamenjala primarni CAD sistem ob
prehodu iz 2D na 3D CAD sistem. Ker je iz rezultatov viden že omenjeni visok delež
podjetij, ki še niso zamenjale CAD sistema, nas je zanimalo ali obstaja kakšen vzrok
za tak rezultat. Z različnimi primerjalnimi analizami nismo uspeli najti ustreznega
odgovora, kakor tudi ne večje korelacije s katerokoli drugo spremenljivko.
Odgovori
nikoli, to je naš prvi CAD sistem
1-krat
2-krat
3-krat
4-krat
5-krat
več kot 5-krat
Skupaj

Število
15
23
8
3
1
0
0
50

Delež %
30,0
46,0
16,0
6,0
2,0
0,0
0,0
100,0

Tabela 48: Opisna statistika vprašanja B3Q6
S tem vprašanjem smo končali serijo vprašanj o CAD sistemih, ki so vezana na
dejansko stanje in uporabo. Z naslednjo serijo vprašanj pa smo želeli izvedeti, kako
podjetja pristopajo oziroma so pristopala pri izbiri CAD sistema. Zaradi boljšega
razumevanja vprašanj in v izogib netočnim odgovorom, smo pred naslednjo serijo
vprašanj naredili kratek uvodni nagovor: "V primeru, da ste bili vključeni v postopek
izbire trenutnega primarnega CAD sistema oziroma ste seznanjeni z njim,
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odgovorite na naslednja vprašanja. V nasprotnem primeru vas prosimo, da vam pri
odgovarjanju na sledeča vprašanja pomaga oseba, ki je sodelovala pri izbiri". S tem
smo želeli poudariti pomen sledečih vprašanj in pridobiti čimbolj realne odgovore.
Vprašanje B3Q7
Na podlagi kakšnega modela ste izbrali trenutni primarni CAD sistem?
Vsako razvojno podjetje, ki za razvoj svojih izdelkov želi uporabljati CAD sisteme,
se mora najprej odločiti, kateri sistem je zanj najboljši. Ob poplavi različnih CAD
sistemov na tržišču, je zelo pomembno, da opravimo ustrezen izbor. Glede na
predhodne raziskave po različni literaturi in člankih smo ugotovili, da obstajajo trije
modeli za izbiro CAD sistema. Da bi tudi anketiranci razumeli, kaj pomeni vsak od
naštetih modelov, smo pri vprašanju dodali ustrezna pojasnila (Priloga 1: Anketni
vprašalnik).
Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 49), je na vprašanje odgovorilo 45
anketirancev. Rezultati so nekoliko presenetljivi, saj kažejo, da je kar polovica
(51,1 %) podjetij izbrala svoj CAD sistem na podlagi izkustvenega modela, ki velja
za najbolj subjektivni model izbire. Potrdila so se tudi naša pričakovanja, da
najmanjši delež zavzema znanstveni model (6,7 %), ki velja za najbolj kompleksni
model izbire CAD sistema.
Odgovori
Izkustveni model
Kriterijski model
Znanstveni model
Skupaj

Št. Delež %
23
51,1
19
42,2
3
6,7
45 100,0

Tabela 49: Opisna statistika vprašanja B3Q7
Temu vprašanju so sledila različna podvprašanja odvisno od tega, kateri odgovor na
to vprašanje je izbral anketiranec.
Podvprašanja B3Q7S1P1, B3Q7S2P1 in B3Q7S3P1
Kdo je bil izvajalec izkustvenega (kriterijskega ali znanstvenega) modela?
S prvim podvprašanjem smo želeli izvedeti, kdo je bil izvajalec določenega izbirnega
modela, pri tem pa smo ponudili enake odgovore. Prav zaradi enakih odgovorov in
lažje primerjave, smo rezultate vseh treh prvih podvprašanj združili v eno tabelo.
Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 50), so na prvo podvprašanje odgovorili vsi
anketiranci, ki so odgovorili na glavno vprašanje B3Q7. Skoraj pri vseh modelih
izbire CAD sistema je največji delež prejel odgovor "vodja razvoja". Nekoliko
presenetljivo je, da pri izkustvenem modelu kar velik delež (21,7 %) predstavlja
projektna skupina, saj velja izkustveni model za najbolj subjektivni model izbire in
bi pričakovali, da bo izbiro opravila le ena oseba. Pri kriterijskem modelu je delež
projektne skupine večji (52,6 %), kar smo seveda pričakovali. Presenetljiv je tudi
rezultat, da je pri znanstvenem modelu delež projektne skupine 0. Prav pri
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slednjem bi pričakovali, da bo izbor opravljala prav projektna skupina. Tako pri
izkustvenem kot pri kriterijskem modelu smo dobili tudi po en odgovor "Drugo". Pri
kriterijskem modelu je bil naveden razvojnik, pri izkustvenem pa žal iz napisanega
nismo uspeli razbrati pomena.
Izbirni model
Odgovori

Izkustveni
Št.

Delež %

11

47,8

Skrbnik CAD sistemov

4

Lastna projektna skupina
zadolžena za izbor CAD sistema

Kriterijski
Delež %

Št.

Delež %

6

31,6

2

66,7

17,4

2

10,5

1

33,3

5

21,7

10

52,6

0

0

Zunanji izvajalec - podjetnik

1

4,4

0

0,0

0

0

Zunanji izvajalec - podjetje

1

4,4

0

0,0

0

0

Drugo:

1

4,4

1

5,3

0

0

Skupaj

23

100,0

19

100,0

3

100,0

Vodja razvoja

Št.

Znanstveni

Tabela 50: Združena opisna statistika podvprašanj B3Q7S1P1, B3Q7S2P1 in
B3Q7S3P1
Podvprašanje B3Q7S1P2
Katere vire je izvajalec upošteval pri izboru CAD sistema?
Za anketirance, ki so izbrali izkustveni model, smo kot drugo podvprašanje zastavili
vprašanje z več možnimi odgovori. Na podvprašanje je odgovarjalo vseh 23
anketirancev, ki so pri osnovnem vprašanju B3Q7 izbrali izkustveni model. Rezultati
izbora ponujenih odgovorov so prikazani v tabeli (Tabela 51), iz katere je razvidno,
da je bil največkrat izbran odgovor "priporočila uporabnikov sorodnih podjetij" in
"priporočila uporabnikov v lastnem razvoju".
Odgovori
Spletne vire
Priporočila uporabnikov v lastnem razvoju
Priporočila uporabnikov sorodnih podjetij
Strokovne revije
Zahteve poslovnih partnerjev
Drugo:
Skupaj

Št.
8
10
12
6
5
5
46

Delež %
17
22
26
13
11
11
100

Tabela 51: Opisna statistika podvprašanja B3Q7S1P2
Pri odgovoru "Drugo" so anketiranci navedli: 2-krat "lastne izkušnje", 1-krat
"izobraževalne ustanove", 1-krat "priporočila" in 1-krat nerazumljiv navedek, ki ga
nismo upoštevali. Vsi odgovori, razen "izobraževalne ustanove", so že zajeti v danih
možnih odgovorih. Zato lahko zaključimo, da podjetja, ki izbirajo svoj CAD sistem
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na podlagi izkustvenega modela, v največji meri upoštevajo priporočila lastnih
uporabnikov in priporočila uporabnikov sorodnih podjetij oziroma CAD sistem
izbirajo glede na to, kaj uporabljajo konkurenčna podjetja enake dejavnosti. To je
seveda po svoje tudi razumljivo, saj so bili nekateri CAD sistemi razviti in se še
razvijejo znotraj neke dejavnosti in so zato precej bolj primerni prav za določeno
dejavnost, npr. avtomobilsko industrijo, arhitekturo, nosilne konstrukcije, ipd.
Podvprašanja B3Q7S2P2 in B3Q7S3P2
Kateri kriterijski (znanstveni) model je bil uporabljen?
Vsem anketirancem, ki so pri osnovnem vprašanju B3Q7 izbrali kriterijski ali
znanstveni model, smo kot drugo podvprašanje zastavili sorodno vprašanje s tremi
enakimi odgovori. Na podvprašanje je odgovarjalo vseh 19 anketirancev, ki je
izbralo kriterijski model, in vsi 3 anketiranci, ki so izbrali znanstveni model. Ker
smo postavili sorodni vprašanji z enakimi odgovori, smo podobno kot pri
podvprašanjih B3Q7S1P1, B3Q7S2P1 in B3Q7S3P1 naredili skupno tabelo z rezultati
(Tabela 52). Kot je razvidno, je največji delež (58 %) pri kriterijskem modelu dobil
prvi odgovor "že poznan in uporabljen model". Naslednji odgovor po velikosti deleža
(26 %) je bil drugi odgovor "že poznan in uporabljen model, a ga je izvajalec priredil
po svoje". Iz tega lahko sklepamo, da slovenska razvojna podjetja pri izbiri CAD
sistema prisegajo na že preverjene modele, ki jih upoštevajo v celoti ali jih delno
priredijo po svoje. Pri znanstvenem izbirnem modelu je bil delež pri odgovorih
porazdeljen. Ker pa je ta model izbralo le troje podjetij, menimo, da je to
premajhen vzorec, da bi lahko podali kakršen koli sklep.

Odgovori
Že poznan in uporabljen model.
Že poznan in uporabljen model, a
ga je izvajalec priredil po svoje.
Na novo razvit model.
Skupaj

Izbirni model
kriterijski
znanstveni
Št. Delež % Št. Delež %
11
58
1
33
5

26

1

33

3
19

16
100

1
3

33
100

Tabela 52: Opisna statistika podvprašanj B3Q7S2P2 in B3Q7S3P2
Podvprašanja B3Q7S2P3 in B3Q7S3P3
Kdo je izbral oziroma na novo razvil uporabljeni kriterijski (znanstveni) model?
Za anketirance, ki so pri osnovnem vprašanju B3Q7 izbrali kriterijski ali znanstveni
model, smo kot tretje podvprašanje zastavili vprašanje z več možnimi odgovori.
Nanj je odgovarjalo vseh 19 anketirancev, ki je izbralo kriterijski model, in vsi 3
anketiranci, ki so izbrali znanstveni model. Tudi v tem primeru smo postavili
sorodno vprašanje z enakimi odgovori, zato smo naredili skupno tabelo z rezultati
(Tabela 53). Iz rezultatov je razvidno, da je kriterijski model največkrat (37 %) izbral
oziroma razvil vodja razvoja, v 32 % primerih pa lastna projektna skupina zadolžena
za izbor. Znanstveni model je največkrat (67 %) izbralo vodstvo podjetja. Pod
odgovorom "Drugo" je le en anketiranec napisal, da je model izbral razvojnik.
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Iz pridobljenih odgovorov na serijo podvprašanj lahko sklepamo, da ima vodja
razvoja največjo vlogo pri izbiri oziroma razvoju modela in izvedbi izbire CAD
sistema, v slovenskih razvojnih podjetjih. Poleg tega smo ugotovili, da je v
podjetjih, ki so pri podvprašanjih izbirala odgovor "vodja razvoja" povprečno število
zaposlenih v razvoju 13. Zato lahko sklepamo, da se vodja razvoja v manjših
razvojnih oddelkih, poleg svojega dela, ukvarja še s CAD managementom.
Izbirni model:
Odgovori

kriterijski

znanstveni

Št. Delež %

Št. Delež %

Vodstvo podjetja

2

11

2

67

Vodja razvoja

7

37

0

0

Skrbnik CAD sistemov

3

16

1

33

Lastna projektna skupina
zadolžena za izbor CAD sistema

6

32

0

0

Zunanji izvajalec - podjetnik

0

0

0

0

Zunanji izvajalec - podjetje

0

0

0

0

Drugo:

1

5

0

0

Skupaj

19

100

3

100

Tabela 53: Opisna statistika podvprašanj B3Q7S2P3 in B3Q7S3P3
Vprašanje B3Q8
Koliko različnih CAD sistemov ste pri izboru primerjali med seboj?
Vprašanje o številu primerjanih CAD sistemov pri izbiri je zelo pomembno, saj nam
pokaže, iz kako velikega nabora sistemov se podjetja odločajo za končno izbiro. Na
omenjeno vprašanje je odgovarjalo 45 anketirancev. Glede na dobljene rezultate
(Tabela 54) je več kot polovica (53,3 %) podjetij primerjala 3 različne CAD sisteme,
skoraj tretjina (31,1 %) pa 2 sistema. To pomeni, da je kar 84,4 % podjetij izbiralo
med maksimalno tremi CAD sistemi. Podatek o tako majhnem številu primerjanih
CAD sistemov nas ne preseneča. Glede na izkušnje in odgovore na vprašanje B3Q2 o
trenutnem primarnem CAD sistemu, lahko napišemo, da v slovenskem prostoru
prevladujejo prav trije 3D sistemi – modelirniki, ki pa jih zaradi že navedenih
razlogov pri podvprašanju B3Q1P3 ne bomo imenovali.
Odgovori
2
3
4
5
več kot 5
Skupaj

Št.
14
24
5
0
2
45

Delež %
31,1
53,3
11,1
0,0
4,4
100,0

Tabela 54: Opisna statistika vprašanja B3Q8
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Vprašanje B3Q9
Bi v primeru ponovnega izbora uporabili enak izbirni model?
Na vprašanje je odgovarjalo 45 anketirancev. Rezultati (Tabela 55) njihovih
odgovorov kažejo na to, da so podjetja dokaj zadovoljna z modelom izbire CAD
sistema, saj je le 7 % takih, ki bi uporabila popolnoma drugačen model izbire in kar
55 % takih, ki menijo, da je bil njihov model izbire pravilen in bi ga ponovno
uporabili. Poleg tega je še 38 % takih, ki bi ravno tako uporabili že uporabljen model,
vendar bi ga delno spremenili.
Odgovori
1. NE, uporabili bi popolnoma drugačen model.
2. DA, vendar bi ga delno spremenili.
3. DA, uporabili bi popolnoma enak model.
Skupaj

Št. Delež %
3
6,7
17
37,8
25
55,5
45 100,0

Tabela 55: Opisna statistika vprašanja B3Q9
Vprašanje B3Q10
Kdo v podjetju je sprejel dokončno odločitev o izbiri trenutnega primarnega CAD
sistema?
Ne glede na model izbiranja in število med seboj primerjanih CAD sistemov, je na
koncu izbora vedno potrebno sprejeti dokončno odločitev, kateri CAD sistem je
najbolj primeren. S tem vprašanjem smo zato hoteli izvedeti, kdo v podjetju je
sprejel to odločitev.
Iz pridobljenih rezultatov (Tabela 56) je razvidno, da je na vprašanje odgovorilo 45
anketirancev, od tega jih je skoraj dve tretjini (62,2 %) izbralo odgovor "vodstvo
podjetja". Seveda je to pričakovan odgovor, saj gre za zelo odgovorno odločitev, ki
jo mora sprejeti prav vodstvo, ki je odgovorno za poslovanje podjetja. V kolikor
štejemo med vodstvo podjetja tudi vodjo razvoja, se delež povzpne na kar 82,2 %.
Običajno je v projektnih skupinah za izbor CAD sistema ravno tako vključen nekdo
ali celo več ljudi iz vodstva podjetja, zato bi lahko tudi četrti odgovor prišteli k
prvemu in tako dobili delež v velikosti 93,3 %. Odgovor "Drugo" je izbral le en
anketiranec, ki je navedel, da je odločitev sprejel razvojnik.
Odgovori

Št.

Delež %

1. Vodstvo podjetja

28

62,2

2. Vodja razvoja

9

20,0

3. Skrbnik CAD sistemov

2

4,5

4. Lastna projektna skupina zadolžena za izbor CAD sistema

5

11,1

1
45

2,2

5. Drugo:
Skupaj

100,0

Tabela 56: Opisna statistika vprašanja B3Q10
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Rezultati odgovorov na to vprašanje nam potrjujejo že splošno znano dejstvo, da je
za sprejemanje pomembnih odločitev, med katere vsekakor spada izbira CAD
sistema, v največji meri pristojno in odgovorno vodstvo podjetja.
Vprašanje B3Q11
Povezljivost primarnega CAD sistema z ostalimi sistemi kot so CAM, PDM in ERP.
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kako je CAD sistem povezan in integriran z
ostalimi informacijskimi sistemi v podjetju. Da ne bi prišlo do nerazumevanja kratic,
smo poleg vprašanja pojasnili pomen posamezne kratice tako v angleškem kot tudi
v slovenskem jeziku. Anketiranci so lahko izbirali odgovor DA oz. NE ali odgovor
"Nimamo takega sistema". S tem smo dobili še informacijo, ali podjetje uporablja
določen informacijski sistem ali ne.
Iz rezultatov (Tabela 57) je razvidno, da je na vprašanje odgovarjalo 45
anketirancev, od tega jih 29 % nima CAM sistema, 27 % nima PDM sistema in 22 %
nima ERP sistema. Nekoliko presenetljiv je rezultat o dokaj visokem deležu
podjetij, ki nimajo ERP sistema, ki je v današnjem času skorajda nujen informacijski
sistem razvojno-proizvodnega podjetja.

Trditve
CAD sistem je povezan
s CAM sistemom
CAD sistem je povezan
s PDM sistemom
CAD sistem je povezan
z ERP sistemom

Odgovori
Skupaj
Nimamo
Skupaj
NE+DA
takega
NE
DA
sistema
13
14
18
32
45
(29%)
(31%) (40%)
(71%) (100%)
12
16
17
33
45
(26,5%) (35,5%) (38,0%) (73,5%) (100%)
10
23
12
35
45
(22%)
(51%) (27%)
(78%) (100%)

Tabela 57: Opisna statistika vprašanja B3Q11
Za dodatni prikaz o povezljivosti smo naredili še dodatno tabelo (Tabela 58), ki
prikazuje samo odgovore DA in NE. Kot je razvidno iz rezultatov, ima CAD sistem,
povezan s CAM sistemom, nekaj več kot polovica podjetij (56 %), s PDM sistemom
dobra polovica (51,5 %) in le 34 % z ERP sistemom.
Trditve
CAD sistem je povezan s CAM sistemom
CAD sistem je povezan s PDM sistemom
CAD sistem je povezan z ERP sistemom

Odgovori
NE
DA
14
18
(44%) (56%)
16
17
(48,5%) (51,5%)
23
12
(66%) (34%)

Skupaj
32
(100%)
33
(100%)
35
(100%)

Tabela 58: Opisna statistika samo odgovorov NE in DA vprašanja B3Q11
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Podvprašanje B3Q11S123
Sorodnost primarnega CAD sistema z ostalimi sistemi.
Samo tistim anketirancem, ki so pri prejšnjem vprašanju B3Q11 izbrali odgovor DA
na katero koli od treh trditev, smo zastavili podvprašanje o sorodnosti primarnega
CAD sistema z uporabljenim informacijskim sistemom.
Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 59), kar polovica uporabnikov (50 %)
določenega CAD sistema uporablja sorodni CAM sistem, sorodnost CAD sistema s PDM
sistemom pa je še nekoliko večja (53 %). Na podlagi tega rezultata lahko potrdimo,
da se vedno več proizvajalcev CAD sistemov odloča za razvoj lastnega CAM in/ali
PDM sistema. Kot lahko zasledimo v medijih, se v zadnjih letih veliki proizvajalci
CAD sistemov odločajo za nakup podjetij, ki proizvajajo CAM, PDM ali druge IT
sisteme in jih integrirajo v svojo ponudbo. S tem načinom podjetjem ponudijo
celostno storitev različnih sistemov, ki pa so medsebojno kompatibilni in povezljivi.
To pa ne velja za ERP sisteme, ki se razvijajo kot samostojni sistemi a omogočajo
integracijo z ostalimi sistemi. To ugotovitev potrjuje tudi rezultat te raziskave, saj
je delež odgovorov, da sta CAD in ERP sistem od istega proizvajalca, 0 %.
Trditve
CAD in CAM sistem sta od istega proizvajalca
CAD in PDM sistem sta od istega proizvajalca
CAD in ERP sistem sta od istega proizvajalca

Odgovori
NE
DA
9
9
(50%) (50%)
8
9
(47%) (53%)
12
0
(100%) (0%)

Skupaj
18
(100%)
17
(100%)
12
(100%)

Tabela 59: Opisna statistika podvprašanja B3Q11S123
Vprašanje B3Q12
Ocenite, za koliko se je spremenilo stanje določenega dejavnika zaradi vpliva
trenutnega primarnega CAD sistema od njegove uvedbe do danes.
Pri tem vprašanju so anketiranci ocenjevali vpliv trenutnega primarnega CAD
sistema na določen dejavnik od njegove uvedbe do danes. Svojo oceno za
posamezno trditev so podali tako, da so z drsnikom nastaviti vrednost spremembe v
odstotkih med 0 in 100. Ker so bile vse trditve pozitivno naravnane, pomeni že vsak
podan odstotek, da je trenutni CAD sistem pozitivno vplival na določen dejavnik. Na
podano vprašanje je odgovarjalo 44 anketirancev.
Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 60) se pri vseh trditvah povprečna ocenjena
vrednost giblje okrog 50 %. Najnižjo povprečno oceno (46 %) je prejela trditev, da
se je zaradi uvedbe trenutnega CAD sistema zmanjšalo število napak pri montaži,
najvišjo (52,6 %) pa trditev, da se je skrajšal čas izdelave tehniške dokumentacije.
Pri tem je potrebno poudariti, da so standardni odkloni pri vseh rezultatih precej
veliki, saj se ocenjene vrednosti gibljejo od 0 do 100. Ob tem naj še dodamo, da so
to po vsej verjetnosti subjektivne ocene posameznikov. Ne glede na to domnevo
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lahko na podlagi povprečnih rezultatov sklepamo, da uvedba novega CAD sistema
vsekakor pozitivno vpliva na vse naštete dejavnike.
Trditve
1. Celoten razvojni čas se je
skrajšal.
2. Čas izdelave tehniške
dokumentacije se je skrajšal.
3. Število napak v tehniški
dokumentaciji se je zmanjšalo.
4. Število napak pri izdelavi se je
zmanjšalo.
5. Število napak pri montaži se je
zmanjšalo.

Povprečje % St. odk.

Min. %

Maks. %

49,4

28,8

0

100

52,6

25,4

0

100

52.2

27,7

0

90

51.2

29,3

0

100

46,0

30,0

0

100

Tabela 60: Opisna statistika vprašanja B3Q12
Vprašanje B3Q13
Kako ocenjujete izkoriščenost svojega trenutnega primarnega CAD sistema glede
na uporabo vseh funkcij in modulov, ki jih omogoča?
Zaradi vseh dejavnikov izbora in nenazadnje tudi stroškov izbire in uporabe CAD
sistemov je seveda smiselno izvedeti, koliko je izbrani CAD sistem izkoriščen glede
na funkcije in module, ki jih omogoča. Novejši CAD sistemi namreč skušajo biti čim
bolj široko uporabni, da pokrijejo čim širše število različnih uporabnikov. Odgovor
na to vprašanje je bilo mogoče podati s premikanjem drsnika na željeno vrednost,
ki je prikazovala delež izkoriščenosti od 0 do 100 %.
Izkoriščenost %
do 15
16 do 30
30 do 45
46 do 60
61 do 75
nad 75
Skupaj

Število
3
8
4
10
7
13
45

Delež %
7
18
9
22
15
29
100

Tabela 61: Opisna statistika vprašanja B3Q13 po skupinah
Na vprašanje je odgovorilo 45 anketirancev. Povprečje vseh odgovorov je znašalo
57 % s standardnim odklonom 26,4. Zaradi lažje predstavitve smo odgovore razdelili
v skupine po 15 % izkoriščenosti. Iz rezultatov (Tabela 61) je razvidno, da je največji
delež (29 %) v skupini nad 75 % izkoriščenosti. Poleg tega lahko ugotovimo, da je
delež anketirancev, ki izkoriščajo CAD sistem nad 46 %, kar 66 %. To so po našem
mnenju dokaj dobri rezultati, kajti anketirana podjetja uporabljajo različne CAD
sisteme (statistika vprašanj B3Q1P3 in B3Q3). Kot smo že napisali so nekateri CAD
sistemi sestavljeni iz različnih modulov, ki pokrivajo širok nabor funkcij, da bi
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zadostili potrebam čim večjemu številu različnih uporabnikov. Ker nekateri CAD
sistemi ne ponujajo nakupa modulov in so vse funkcije zajete že v osnovnem
programskem paketu je razumljivo, da določenih funkcij podjetja ne uporabljajo.
Pri tem moramo poudariti, da gre najverjetneje tudi pri tem rezultatu zgolj za
subjektivne ocene anketirancev. V kolikor bi želeli dobiti bolj objektivne rezultate,
bi morali narediti poglobljeno raziskavo samo o izkoriščenosti CAD sistemov in pri
tem postaviti tudi ustrezna merila. V času priprave te naloge nismo naleteli na
nobeno raziskavo, ki bi proučila izkoriščenost CAD sistemov.
Vprašanje B3Q14
Kako ocenjujete povprečno znanje uporabnikov trenutnega primarnega CAD
sistema?
S tem vprašanjem smo hoteli dobiti informacijo, kako podjetja ocenjujejo znanje
svojih uporabnikov CAD sistema. Tudi pri tem vprašanju se zavedamo, da gre za
subjektivno oceno. Za odgovore smo poleg pisnih ocen od nezadostno do odlično,
ponudili še odgovor 0 - "Ne morem oceniti, ker je minilo premalo časa od uvedbe".
Pisne ocene smo pri analizi pretvorili v številčne od 1 (nezadostno) do 5 (odlično).
Na vprašanje je odgovarjalo 46 anketirancev, od tega je le eden izbral odgovor 0.
Tako smo za analizo uporabili 45 odgovorov in pri tem dobili povprečno oceno 3,4 s
standardnim odklonom 0,9, kar pomeni pisno oceno med dobro in prav dobro.
Iz podrobnih rezultatov (Tabela 62) je razvidno, da je bila največkrat (46,7 %)
izbrana ocena dobro (3), v 28,9 % primerih pa ocena prav dobro (4). Če
predpostavimo, da so te ocene dovolj kredibilne, lahko sklepamo podobno kot pri
prejšnjem vprašanju B3Q13, da podjetja v zgolj zadovoljivi meri skrbijo za
izobraževanje svojih zaposlenih. Ta rezultat lahko razumemo kot pomanjkanje
izobraževanja zaposlenih in prav tukaj vidimo pomembno vlogo CAD managementa,
seveda ob predpostavki, da ustrezno opravlja funkcijo izobraževanja in svetovanja.
Odgovori
1. Nezadostno
2. Zadostno
3. Dobro
4. Prav dobro
5. Odlično
Skupaj

Število
0
6
21
13
5
45

Delež %
0,0
13,3
46,7
28,9
11,1
100,0

Tabela 62: Opisna statistika vprašanja B3Q14
Vprašanje B3Q15
Kako ocenjujete izbiro trenutnega primarnega CAD sistema?
Zadnje vprašanje v tretjem sklopu predvideva oceno anketiranca o izbiri primarnega
CAD sistema, ki ga ta trenutek podjetje uporablja za svoj razvoj. Tudi pri tem
vprašanju se zavedamo precejšnje subjektivnosti, a je tudi to vprašanje zanimivo s
stališča samoevalvacije. Enako kot pri prejšnjem vprašanju, smo tudi pri tem kot
prvi odgovor ponudili odgovor 0 - "Ne moremo oceniti, ker je minilo premalo časa
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od uvedbe". Ostalih pet odgovorov je sledilo po sistemu Likertove lestvice od
popolnoma neustrezno (1) do popolnoma ustrezno (5). Pri tem naj poudarimo, da 1
pomeni najslabšo, 5 pa najboljšo oceno.
Odgovori
1. Popolnoma neustrezno
2. Neustrezno
3. Delno neustrezno, delno ustrezno
4. Ustrezno
5. Popolnoma ustrezno
Skupaj

Št.
2
1
4
31
8
46

Delež %
4,3
2,2
8,7
67,4
17,4
100,0

Tabela 63: Opisna statistika vprašanja B3Q15
Na vprašanje je odgovorilo 46 anketirancev, med katerimi nihče ni izbral odgovora
0. Tako smo za analizo upoštevali vseh 46 vrednosti in dobili povprečno oceno 3,9 s
standardnim odklonom 0,9. Kot je razvidno iz podrobnejših rezultatov (Tabela 63),
je kar 67,4 % anketirancev izbralo odgovor ustrezno (4), dodatnih 17,4 % pa oceno
popolnoma ustrezno (5). To si lahko razlagamo tako, da so anketiranci zadovoljni z
izbiro trenutnega CAD sistema oziroma menijo, da je bil izbor ustrezen. Seveda je
to zelo pomembno, kajti to pomeni lažje, hitrejše in kakovostnejše delo v
razvojnem oddelku.
4.2.6 ANALIZA VPRAŠANJ 4. SKLOPA: CAD MANAGEMENT
Zadnjemu sklopu vprašanj smo dali naziv "CAD management" in predstavlja osrednji
del vprašalnika, saj je neposredno povezan z naslovom magistrskega dela. S
postavljenimi vprašanji smo hoteli preveriti prisotnost CAD managementa v
slovenskih razvojnih podjetjih. Poleg tega je bil naš namen ugotoviti, še kdo in kako
ga izvaja, kakšne so njegove naloge in kakšni so njegovi vplivi na delovanje CAD
sistemov in razvojni proces na sploh. Najprej smo s kratkim nagovorom anketirance
informirali, kaj bo tema sledečih vprašanj (Priloga 1: Anketni vprašalnik). S
smiselnim zaporedjem postavljanja vprašanj smo želeli, da bi anketiranec spoznal
pomen pojma CAD management in tako podal čim boljše odgovore.
Vprašanje B4Q1
Kdo je v vašem podjetju skrbnik CAD sistemov?
S prvim vprašanjem četrtega sklopa smo želeli izvedeti, kdo v podjetju skrbi za
delovanje CAD sistemov. V odgovor smo ponudili sedem možnih odgovorov, ki smo
jih oblikovali glede na naše pretekle delovne izkušnje, poleg tega pa še odgovor
"Drugo", v kolikor anketirancu ne bi ustrezal nobeden izmed ponujenih.
Na vprašanje je odgovarjalo 47 anketirancev. Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela
64) se največ podjetij odloča, da skrb za CAD sisteme zaupa kar skrbniku
informacijske tehnologije (34 %) ali enemu izmed delavcev v razvoju (25,5 %). Pod
odgovorom "Drugo" je en anketiranec napisal "vodja tehnične službe". Glede na
splošno statistiko o podjetju, je kar 9 (20,5 %) od 44 podjetij je navedlo, da imajo
25 ali več zaposlenih v razvoju. Od teh devetih so kar štiri (9 %) taka, ki imajo 100
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ali več. Zaradi teh podatkov nas preseneča, da samo v enem podjetju (2 %) delo
skrbnika opravlja "posebej za to zaposlena oseba". Poleg tega je bilo z dodatno
analizo podvprašanja B4Q1P2 ugotovljeno, da ta oseba opravlja to delo le v 40 %
deležu od polnega delovnega časa. Iz napisanega lahko zaključimo, da je skrbništvo
nad CAD sistemi v slovenskih razvojnih podjetjih funkcija, ki jo določena oseba,
poleg svojih primarnih službenih obveznosti, opravlja kot dodatno zadolžitev.
Odgovori
1. Nimamo skrbnika CAD sistemov
2. Skrbnik IT (informacijske tehnologije)
3. Vodja razvoja
4. Eden od delavcev v razvoju
5. Posebej za to zaposlena oseba
6. Zunanji pogodbeni skrbnik - podjetnik
7. Zunanji pogodbeni skrbnik - podjetje
8. Drugo:
Skupaj

Št.
8
16
8
12
1
0
1
1
47

Delež %
17,0
34,0
17,0
25,5
2,1
0,0
2,1
2,1
100,0

Tabela 64: Opisna statistika vprašanja B4Q1
Podvprašanje B4Q1P1
Komu v podjetju je neposredno podrejen skrbnik CAD sistemov?
Podvprašanje je bilo namenjeno izključno anketirancem, ki so pri vprašanju B4Q1
izbrali enega od zadnjih štirih (5, 6, 7 in 8) odgovorov. Namreč iz teh odgovorov ni
mogoče sklepati, kdo je odgovoren za njihovo delo oziroma komu so ti skrbniki
podrejeni. Anketirancem smo ponudili štiri možne odgovore, in sicer: vodja razvoja,
vodja IT, vodstvo podjetja in drugo. Na vprašanje so odgovarjali vsi trije možni
anketiranci in vsi so izbrali odgovor "vodja razvoja".
Podvprašanje B4Q1P2
V povprečju koliko od svojega polnega delovnega časa porabi ta oseba za
opravljanje del skrbnika CAD sistemov?
Na to podvprašanje so lahko odgovarjali anketiranci, ki so pri vprašanju B4Q1 izbrali
odgovore 2, 3, 4, 5 ali 8. Odgovor na vprašanje so anketiranci nastavili s pomočjo
drsnika, ki se je gibal med 0 in 100 %.
Na vprašanje je odgovarjalo 37 od 38 možnih anketirancev. Pri tem je en
anketiranec nastavil vrednost 0 %, zato tega podatka v statistiki nismo upoštevali.
Iz rezultatov opisne statike (Tabela 65) lahko vidimo, da skrbnik CAD sistemov
opravlja funkcijo skrbnika v povprečju (20,1 %) od svojega polnega delovnega časa.
Št. odgovorov Povprečje % Std. odklon Min. % Maks. %
36
20,1
18,4
5
80
Tabela 65: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P2
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Ker je razpon vrednosti odgovorov dokaj velik (5-80 %), je posledično velik tudi
standardni odklon (18,4). Zaradi tega smo se odločili, da bomo rezultate preuredili
v skupine (Tabela 66) in sicer v zaporedju po 25 %.
Delež delovnega časa
skrbnika za skrbništvo %
do 25
26 do 50
51 do 75
nad 75
Skupaj

Število

Delež %

29
5
1
1
36

80,6
13,9
2,8
2,8
100

Tabela 66: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P2 po skupinah
Podvprašanje B4Q1P3
Koliko časa že imate skrbnika CAD sistemov?
To podvprašanje je bilo zastavljeno vsem, ki so odgovorili, da imajo skrbnika CAD
sistemov pri vprašanju B4Q1 (odgovori 2-8). Anketiranci so s pomočjo drsnika
nastavili število let delovanja skrbnika.
Iz rezultata analize (Tabela 67) je razvidno, da je na vprašanje odgovarjalo 38 od
39 možnih anketirancev. Statistični rezultat je pokazal, da je povprečje dokaj nizko,
le 11,6 let, s standardnim odklonom 5,3.
Št. odgovorov
38

Povprečje
11,6

Std. odklon
5,3

Min.
1

Maks.
22

Tabela 67: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P3
Podvprašanje B4Q1P4
Označite, katere naloge od naštetih opravlja vaš skrbnik CAD sistemov.
Vse anketirance, ki so odgovorili, da imajo skrbnika CAD sistemov pri vprašanju B4Q1
(odgovori 2-8), smo s tem podvprašanjem pozvali, da označijo, katere naloge od
naštetih opravlja njihov skrbnik. Pri tem so lahko označili več možnih nalog, ki smo
jih povzeli iz nalog CAD managementa, ki jih v svoji knjigi navaja Green (2007).
Na to podvprašanje je odgovarjalo vseh 39 možnih anketirancev. Iz rezultatov
(Tabela 68) je razvidno, da sta najpomembnejši nalogi skrb za nemoteno delovanje
CAD sistemov (15,6 %) in skrb za vzdrževanje sistemov (15,6 %). Ti dve nalogi je
izbralo kar 84,6 % anketirancev, ki so odgovarjali na to podvprašanje. Tak rezultat
je dokaj razumljiv in pričakovan, saj glede na odgovore na vprašanje B4Q1
predstavljajo največji delež skrbnikov CAD sistemov skrbniki informacijske
tehnologije, ki v glavnem opravljajo prav slednji nalogi. Ostale naloge, z izjemo
zadnjih dveh, so zastopane približno polovično (50 %). Skrb za stalno izobraževanje
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in priprava letnega plana ter proračuna sta nalogi, ki jih skrbniki opravljajo le okrog
ene tretjine (30 %).
Naloge skrbnika CAD sistemov

Izbor
Št.

Delež %

Delež
naloge %

1. Skrbi za nemoteno delovanje CAD sistemov.

33

84,6

15,6

2. Skrbi za vzdrževanje sistemov (posodobitve,
nove verzije, nove funkcionalnosti, ipd.).

33

84,6

15,6

3. Skrbi za posodabljanje strojne opreme.

19

48,7

9,0

4. Skrbi za prilagoditev CAD sistemov s standardi
in internimi pravilniki.

21

53,9

10,0

5. Deluje kot strokovni svetovalec uporabnikom
pri težjih ali posebnih opravilih s CAD sistemi.

20

51,3

9,5

6. Skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov.

14

35,9

6,6

7. Skrbi za povezavo CAD sistemov z drugimi
sistemi (CAM, PDM, ERP ...).

21

53,9

10,0

8. Poroča vodji razvoja in vodstvu podjetja.

17

43,6

8,1

9. Pripravlja letni plan in proračun (nabave,
izobraževanja ...).

11

28,2

5,2

10. Spremlja razvoj in tržišče CAD sistemov.

22

56,4

10,4

SKUPAJ

100,0
Tabela 68: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P4

Temu podvprašanju smo dodali možnost vpisa dodatnih nalog. Na to so se odzvali
štirje anketiranci (10,2 %). Iz dveh zapisov nismo mogli razbrati pomena, preostala
dva pa sta navedla naloge, ki niso povezane s CAD managementom. Iz tega lahko
zaključimo, da vse navedene naloge pri podvprašanju B4Q1P4 dovolj dobro
opisujejo delo skrbnika CAD sistemov.
Podvprašanje B4Q1P5
Ne glede na to, da v podjetju nimate skrbnika CAD sistemov, vas naprošamo, da
izrazite vaše mnenje glede nalog, ki naj bi jih le-ta opravljal v vašem podjetju, v
kolikor bi ga imeli.
To vprašanje je bilo zgolj hipotetično in namenjeno le tistim anketirancem, ki so na
vprašanje B4Q1 odgovorili, da nimajo skrbnika CAD sistemov. Naloge, ki smo jih
navedli so bile enake kot pri vprašanju B4Q1P4. Anketiranci so odgovarjali tako, da
so izbrali, ali se strinjajo ali ne z nalogo, ki naj bi jo opravljal njihov skrbnik. Od 8
možnih anketirancev smo prejeli 7 odgovorov. Naloge smo razvrstili po deležu
pridobljenih pritrdilnih odgovorov (Tabela 69). Tako kot pri podvprašanju B4Q1P4
je tudi v tem primeru razvidno, da sta največji delež dobili isti nalogi kot pri tistih
anketirancih, ki imajo skrbnika. Ostale naloge so nekoliko premešane, vendar tudi
v tem primeru ima naloga "Skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov" enega
najnižjih deležev.
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Odgovor

Naloge skrbnika CAD sistemov

NE

DA

1. Skrbi za nemoteno delovanje CAD sistemov.

0 (0%)

7 (100%)

2. Skrbi za vzdrževanje sistemov (posodobitve,
nove verzije, nove funkcionalnosti, ipd.).

0 (0%)

7 (100%)

3. Poroča vodji razvoja in vodstvu podjetja.

1 (14%)

6 (86%)

4. Skrbi za prilagoditev CAD sistemov s standardi
in internimi pravilniki.

2 (29%)

5 (71%)

5. Pripravlja letni plan in proračun (nabave,
izobraževanja ...).

2 (29%)

5 (71%)

6. Spremlja razvoj in tržišče CAD sistemov.

2 (29%)

5 (71%)

7. Skrbi za posodabljanje strojne opreme.

3 (43%)

4 (57%)

8. Skrbi za povezavo CAD sistemov z drugimi
sistemi (CAM, PDM, ERP ...).

3 (43%)

4 (57%)

9. Deluje kot strokovni svetovalec uporabnikom
pri težjih ali posebnih opravilih s CAD sistemi.

4 (57%)

3 (43%)

10. Skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov.

4 (57%)

3 (43%)

Tabela 69: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P5
Tudi temu podvprašanju je bila dodana možnost, da anketiranci vpišejo dodatne
naloge, za katere menijo, da bi jih moral opravljati skrbnik CAD sistemov, a žal
nihče ni nobene zapisal.
Podvprašanje B4Q1P6
Ali planirate, da bi v vašem podjetju uvedli CAD management?
Vprašanje je bilo namenjeno zgolj tistim anketirancem, ki so na vprašanje B4Q1
odgovorili, da nimajo skrbnika CAD sistemov. Od 8 možnih anketirancev so
odgovarjali vsi. Rezultati kažejo (Tabela 70), da je le eden odgovoril, da nameravajo
uvesti CAD management, in to v roku od 3 do 5 let. Ostalih sedem je odgovorilo, da
nimajo namena uvesti CAD managementa.
Odgovori

Št.

Delež %

DA, smo že v fazi uvedbe.

0

0,0

DA, v roku do 3 let.

0

0,0

DA, v roku od 3 do 5 let.

1

12,5

NE (Lahko napišete razlog?)

7

87,5

Skupaj

8

100,0

Tabela 70: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P6

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 114

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Tistim anketirancem, ki so izbrali odgovor "NE", smo ponudili možnost, da napišejo
razlog za to odločitev. Štirje (57 %) od sedmih anketirancev so navedli sledeče:
 premalo človeških virov,
 majhno število uporabnikov CAD sistemov,
 ni potrebe zaradi majhnosti podjetja,
 cena primernega strokovnjaka.
Nikalne odgovore smo dodatno analizirali v odvisnosti od velikosti podjetja in števila
zaposlenih v razvoju ter ugotovili, da gre v teh primerih predvsem za majhna in
srednje velika podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi v razvoju. Prav zaradi
dejavnika majhnosti očitno menijo, da uvedba CAD managementa ni potrebna.
Anketiranci, ki so izbrali enega od prvih treh pritrdilnih odgovorov, so imeli na voljo
še tri dodatna podvprašanja: B4Q1P6S1, B4Q1P6S2 in B4Q1P6S3 (Priloga 1: Anketni
vprašalnik). Ker smo dobili le en pozitivni odgovor menimo, da je to premajhno in
irelevantno število, da bi podajali rezultate na omenjena dodatna podvprašanja.
Podvprašanje B4Q1P7
Glede na vaše prejšnje odgovore lahko sklepamo, da imate v podjetju uveden CAD
management. Zato vas prosimo, da ocenite učinke uvedbe CAD managementa.
Od anketirancev, ki so na vprašanje B4Q1 odgovorili, da imajo skrbnika CAD sistemov
(odgovori 2-8) in so pri podvprašanju B4Q1P4 izbrali vsaj eno od naštetih nalog
skrbnika, smo s tem podvprašanjem hoteli izvedeti oceno učinkov uvedbe CAD
managementa. Navedli smo devet pozitivnih učinkov, ki naj bi bili posledica uvedbe
CAD managementa v podjetju. Anketiranci so učinke ocenjevali z ocenami strinjanja
po sistemu Likertove lestvice, ki smo jih pretvorili v številske vrednosti od 1 (sploh
se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam).
Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 71), je na to vprašanje odgovarjalo med 35 in
36 (90-92 %) od skupno 39 možnih anketirancev. Strinjanje s podanimi učinki je
dokaj veliko, saj je povprečje pri večini trditev skoraj 4, kar pomeni strinjanje s
trditvijo. Edini trditvi, pri katerih lahko opazimo nekoliko nižje povprečje (3,3 in
3,4), sta 7 in 8. Po našem mnenju je vzrok za nižje povprečje potrebno iskati v
odgovorih na vprašanje B4Q1 in podvprašanje B4Q1P4. Iz prvega lahko vidimo, da
ima kar 31 % podjetij skrbnika CAD sistemov enega od delavcev v razvoju, iz drugega
vprašanja pa razvidno, da je naloga "Poroča vodji razvoja in vodstvu podjetja" dobila
manj kot polovico možnih izborov (43,6 %).
Vsem anketirancem, ki so odgovarjali na to vprašanje, smo omogočili še vpis drugih
izboljšav, ki so jih opazili po uvedbi CAD managementa. Svoja opažanja so zapisali
le trije anketiranci, ki so navedli nekaj učinkov, ki po našem mnenju bolj spadajo v
skupino izboljšav zaradi uporabe CAD sistema kot pa uvedbe CAD managementa.
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0
(0%)

0
(0%)

1
(3%)

0
(0%)

2. Zaposleni v razvoju se lahko
vedno zanesejo na skrbnika
CAD sistema. (V primeru
težav, povezanih s sistemom,
skrbnik deluje kot pomočnik,
svetovalec, ipd.)

3. Zaposleni v razvoju so bolj
osredotočeni na svoje
razvojno delo. (Ne izgubljajo
časa s sistemom:
nastavitvami, posodobitvami,
ipd., ker za to poskrbi skrbnik
CAD sistema.)

4. Izkoriščenost CAD sistemov se
je povečala. (Uporabniki v
večji meri izkoriščajo funkcije
CAD sistemov.)

1
Sploh se ne
strinjam

1. Uvedba CAD managementa je
smotrna odločitev. (Prednosti
CAD managementa prevladajo
nad njegovimi stroški.)

Trditve
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2
(6%)

1
(3%)

2
(6%)

2
(6%)

2
Se ne
strinjam

7
(19%)

7
(19%)

11
(31%)

6
(17%)

21
(58%)

20
(56%)

18
(50%)

21
(60%)

3
4
Delno se ne
Se
strinjam, delno strinjam
se strinjam

Odgovori

36
(100%)

36
(100%)

36
(100%)

35
(100%)

Skupaj

Povprečje
3.9

3.9

3.7

3.9

0.8

0.9

0.8

0.8

Std. odklon

Nadaljevanje na naslednji strani

6
(17%)

7
(19%)

5
(14%)

6
(17%)

5
Popolnoma
se strinjam
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3
(8%)
4
(11%)

0
(0%)
0
(0%)
3
(8%)

3
(9%)

0
(0%)

5. Čas razvojnega cikla novega
izdelka se je skrajšal.

6. Število napak v razvojni fazi se
je zmanjšalo.

7. Uredile ali izboljšale so se
povezave z drugimi
informacijskimi sistemi v
podjetju (CAM, PDM, ERP ...).

8. Uredile ali izboljšale so se
povezave z drugimi službami v
podjetju (z vodstvom,
marketingom, proizvodnjo,
nabavo ...).

9. Izboljšalo se je znanje
zaposlenih v razvoju glede
uporabe CAD sistemov.

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

7
(20%)

13
(37%)

7
(19%)

10
(28%)

10
(28%)

23
(66%)

14
(40%)

19
(53%)

20
(56%)

17
(47%)

3
4
Delno se ne
Se
strinjam, delno strinjam
se strinjam

Tabela 71: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P7

1
(3%)

3
(9%)

4
(11%)

2
Se ne
strinjam

1
Sploh se ne
strinjam

Trditve

Odgovori

4
(11%)

2
(6%)

3
(8%)

2
(6%)

6
(17%)

5
Popolnoma
se strinjam

35
(100%)

35
(100%)

36
(100%)

36
(100%)

36
(100%)

Skupaj

Povprečje
3.9

3.3

3.4

3.6

3.7

0.6

1.0

1.1

0.8

0.8

Std. odklon

Nadaljevanje s prejšnje strani
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2
(5,6%)
0
(0%)
1
(2,8%)
1
(2,9%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

2. Zagotavlja hitrejši razvoj
novih izdelkov.

3. Posredno pozitivno vpliva na
kakovost novih izdelkov.

4. Predstavlja strateško
prednost pred konkurenčnimi
podjetji.

5. Predstavlja finančno korist za
podjetje.

11
(31,4%)

17
(47,2%)

9
(25,0%)

7
(19,4%)

6
(16,7%)

20
(57,1%)

16
(44,4%)

25
(69,4%)

20
(55,6%)

26
(72,2%)

3
4
Delno se ne
Se
strinjam, delno strinjam
se strinjam

Tabela 72: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P8

1
(2,8%)

2
Se ne
strinjam

0
(0%)

1
Sploh se ne
strinjam

1. Zagotavlja kvaliteten razvojni
proces.

Trditve

Odgovori

3
(8,6%)

2
(5,6%)

2
(5,6%)

7
(19,4%)

3
(8,3%)

5
Popolnoma
se strinjam

35
(100%)

36
(100%)

36
(100%)

36
(100%)

36
(100%)

Skupaj

Povprečje
3.7

3.5

3.8

3.9

3.9

Std. odklon
0.7

0.7

0.5

0.8

0.6
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Podvprašanje B4Q1P8
V primeru, da bi bili učinki CAD managementa nadpovprečni, kako bi ocenili uvedbo
CAD managementa?
Vsem anketirancem, ki so na vprašanje B4Q1 odgovorili, da imajo skrbnika CAD
sistemov (odgovori 2-8), smo zastavili še slednje hipotetično podvprašanje o uvedbi
CAD managementa. S tem smo želeli izvedeti, kako bi anketiranci ocenili uvedbo
CAD managementa, če bi imel nadpovprečne učinke. Pri tem smo postavili pet
trditev, k so jih anketiranci ocenjevali z ocenami strinjanja po sistemu Likertove
lestvice, ki smo jih pretvorili v številčne od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma
se strinjam).
Na vprašanje je odgovarjalo 36 od 39 možnih anketirancev. Iz rezultatov (Tabela
72, str. 118) je razvidno, da se anketiranci v veliki meri strinjajo z učinki, ki jih ima
CAD management, seveda ob predpostavki, da se izvaja nadpovprečno dobro. Edina
trditev, ki je prejela nekoliko slabšo oceno, je trditev, da uvedba CAD managementa
predstavlja strateško prednost pred konkurenčnimi podjetji. Mogoče je bila trditev
le delno razumljena, kajti bolje bi bilo, da bi pri tej trditvi dodali besedno zvezo
"ki nimajo uvedenega CAD managementa". S tem dodatkom bi najverjetneje tudi ta
trditev prejela višjo oceno.

4.3 DODATNE ANALIZE IN UGOTOVITVE
V tem poglavju so podani rezultati in ugotovitve nekaterih dodatnih statističnih
analiz, ki so se nam zdele zanimive, ko smo pripravljali opisne statistike odgovorov
na posamezna vprašanja. Zaradi lažjega pregleda smo poglavje razdelili na štiri
podpoglavja, ki sovpadajo s posameznimi sklopi vprašanj.
4.3.1 DODATNE ANALIZE 1. SKLOPA VPRAŠANJ
Primerjalna analiza o "novih izdelkih"
Pri raziskavi o "novih izdelkih" smo se oprli na razvrstitev, ki jo je objavil Cooper
(2001, str.15). V svojem delu se avtor sklicuje na raziskavo, ki jo je opravilo
podjetje Booz-Allen & Hamilton in objavilo v knjigi New product management for
the 1980’s leta 1982. Zato nas je zanimala primerjava rezultatov naše raziskave in
raziskave objavljene v omenjenem delu. Za primerjavo smo pripravili grafikon (Slika
27), iz katerega je razvidno, da ni večjih odstopanj. Pri kar treh od šestih kategorij
je razlika v razponu 1-3 %. Največja razlika (7 %) je pri izboljšanih obstoječih
izdelkih. Zanimivo je, da je delež v prvih dveh kategorijah novih izdelkov večji pri
naši raziskavi. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so podjetja v današnjem času
veliko bolj ustvarjalna in/ali primorana, da razvijajo več novih izdelkov iz prvih
dveh kategorij. Poleg časovne razlike med obema raziskavama je potrebno
upoštevati tudi številčnost vzorcev. Naša raziskava zajema zgolj 72 podjetij,
medtem ko je raziskava Booz-Allen & Hamilton zajemala 700 podjetij.
Cooper (2001, str.15) v svojem delu navaja tudi podatke o tem, koliko podjetij ne
izdela niti enega novega izdelka v določeni kategoriji. Po teh podatkih je kar 50 %
podjetij takih, ki ne razvijejo niti enega novega izdelka iz 1. kategorije (povsem
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nov izdelek ali linija izdelkov) in 25 % takih, ki ne razvijejo niti enega novega izdelka
iz 2. kategorije ("za nas" nov izdelek ali linija izdelkov).

10
11

Povsem nov izdelek ali linija izdelkov

20

"Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov

Nov izdelek namenjen razširitvi obstoječe
linije izdelkov

23
22,5

Izboljšan obstoječ izdelek

19
7

Repozicioniran obstoječ izdelek

11

Booz-Allen & Hamilton

26

9

Racionaliziran obstoječ izdelek
0

26

15,5

10

30 %

20

Besednjak

Slika 27: Primerjava rezultatov Booz-Allen & Hamilton in Besednjak po
kategorijah novih izdelkov
Na podlagi navedb, smo tudi z našimi podatki naredili analizo, ki je pokazala na
tovrstne rezultate (Tabela 73). V analizo je bilo zajetih vseh 72 vprašalnikov, a smo
tudi pri tej analizi naredili primerjavo s samo ustreznimi vprašalniki (45) in
ugotovili, da med rezultati ni bistvene razlike. Iz rezultatov je razvidno, da je
največji delež (38 %) podjetij, ki ne razvijejo niti enega novega izdelka iz 1.
kategorije. Delež tistih, ki ne razvijejo niti enega novega izdelka iz 2. kategorije,
pa je 13 %. Za ostale kategorije v knjigi ni objav, zato ne moremo primerjati vseh
kategorij. Tudi iz tega podatka lahko sklepamo, da so današnja podjetja nekoliko
bolj inovativna.
Kategorija novega izdelka

Delež %

1. Povsem nov izdelek ali linija izdelkov

38

2. "Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov

13

3. Nov izdelek namenjen razširitvi
obstoječe linije izdelkov

14

4. Izboljšan obstoječ izdelek

7

5. Repozicioniran obstoječ izdelek

36

6. Racionaliziran obstoječ izdelek

21

Tabela 73: Delež podjetij, ki ne razvije niti enega "novega izdelka" iz določene
kategorije
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4.3.2 DODATNE ANALIZE 2. SKLOPA VPRAŠANJ
Primerjava stopenj razvoja z velikostjo podjetja
V primerjavo rezultate odgovorov na vprašanje B2Q1 (Tabela 28, str. 81) v odvisnosti
od velikosti podjetja, smo vključili vseh 45 ustreznih vprašalnikov in ugotovili
(Tabela 74), da srednje velika podjetja uporabljajo metodološke razvojne sisteme
v dokaj majhnem deležu (9,7 %), na drugi strani jih velika podjetja uporabljajo v
kar 38,5 % primerih. Pri odgovoru "NE, nimamo določenih razvojnih stopenj" je
stanje ravno nasprotno, saj je delež velikih podjetij, ki ne uporabljajo razvojnih
stopenj bistveno manjši (7,7 %) kot pri srednje velikih podjetjih (29 %).
Odgovori
NE, nimamo določenih
razvojnih stopenj
DA, razvojne stopnje smo
definirali sami
DA, razvojne stopnje nam
definira izbrana metodologija
Skupaj

Velikost podjetja
srednja
velika
9
1
(29,0 %)
(7,7 %)
19
7
(61,3 %)
(53,8 %)
3
5
(9,7 %)
(38,5 %)
31
13
(100,0 %)
(100,0 %)

Skupaj
10
(22,7 %)
26
(59,1 %)
8
(18,2 %)
44
(100,0 %)

Tabela 74: Opisna statistika uporabe stopenj razvoja glede na velikost podjetja
4.3.3 DODATNE ANALIZE 3. SKLOPA VPRAŠANJ
Primerjava števila primerjanih CAD sistemov z modelom izbire
Z odgovori na vprašanje B3Q8 (Tabela 54, str. 104) o številu primerjanih CAD
sistemov, smo naredili primerjavo v odvisnosti od modela izbire B3Q7 (Tabela 49,
str. 45).
Odgovori
2
3
4
5
več kot 5
Skupaj

izkustveni
9
41,0 %
10
45,5 %
2
9,0 %
0
0,0 %
1
4,5 %
22
100,0 %

Izbirni model
kriterijski
znanstveni
5
0
26,0 %
0,0 %
11
2
58,0 %
66,5 %
3
0
16,0 %
0,0 %
0
0
0,0 %
0,0 %
0
1
0,0 %
33,5 %
19
3
100,0 %
100,0 %

Skupaj
14
31,0 %
23
51,0 %
5
11,0 %
0
0,0 %
2
4,5 %
44
100,0 %

Tabela 75: Opisna statistika primerjanih CAD sistemov glede na model izbire
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Iz rezultatov (Tabela 75) je razvidno, da je največ podjetij primerjalo po tri različne
CAD sisteme in to ne glede na model izbire. Z dodatnimi t-testi nismo zaznali
korelacije med obema spremenljivkama, zato lahko sklenemo, da je število
primerjanih CAD sistemov pri izboru neodvisno od izbirnega modela.
Primerjava ponovljivosti uporabe izbirnega modela CAD sistema z modelom
izbire
Pri tem vprašanju smo želeli preveriti, kako na ponovljivost uporabe izbirnega
modela CAD sistema vpliva model izbire. Iz rezultatov (Tabela 76) je razvidno, da
ima pri posameznih modelih izbire največje deleže tretji odgovor, ki pravi, da bi
uporabili popolnoma enak model izbire. Je pa iz podatka razvidno, da je delež pri
drugem odgovoru tako pri izkustvenem kot pri kriterijskem modelu dokaj velik.
Sklepamo lahko, da je kar velik delež takih podjetij, ki bi vsaj delno spremenila
izbirni model. Tisti, ki so izbirali po znanstvenem modelu, so vsi izbrali tretji
odgovor, kar pomeni, da ne bi spreminjali izbirnega modela. To smo tudi
pričakovali, saj so znanstveni modeli izbire najbolj kompleksni in prav gotovo tudi
najbolj natančni ter objektivni.
Odgovori
1. NE, uporabili bi popolnoma
drugačen model.
2. DA, vendar bi ga delno
spremenili.
3. DA, uporabili bi popolnoma
enak model.
Skupaj

izkustveni
1
4,5 %
9
41,0 %
12
54,5 %
22
100,0 %

Izbirni model
kriterijski znanstveni
2
0
10,5 %
0,0 %
8
0
42,0 %
0,0 %
9
3
47,5 %
100,0 %
19
3
100,0 %
100,0 %

Skupaj
3
7,0 %
17
38,5 %
24
54,5 %
44
100,0 %

Tabela 76: Opisna statistika vprašanja B3Q9 glede na model izbire CAD sistema
Časovna odvisnost uporabe CAD sistemov
V tretjem sklopu vprašalnika smo anketirance spraševali, koliko in kakšne CAD
sisteme trenutno uporabljajo. Na podlagi njihovih odgovorov smo sestavili statistiko
(Tabela 40), ki nam kaže, da 40 % podjetij uporablja le en CAD sistem, 22 % enega
primarnega in enega pomožnega ter 38 % enega primarnega in več pomožnih. Ker je
delež tistih, ki uporabljajo samo en CAD sistem, skoraj enak kot pri tistih, ki
uporabljajo enega primarnega in več pomožnih, nas je zanimalo ali obstaja za to
kakšen vzrok. Tako smo primerjali opisno statistiko menjave CAD sistemov in časa
uporabe CAD sistemov. V grafikonu (Slika 28) lahko opazimo, da več let uporabe
CAD sistemov pomeni tudi večjo možnost zamenjave CAD sistema in nasprotno.
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Slika 28: Primerjava med leti uporabe trenutnega primarnega CAD sistema in
menjave le-tega od prve uvedbe CAD sistema v podjetje
4.3.4 DODATNE ANALIZE 4. SKLOPA VPRAŠANJ
Primerjava izbire CAD managerja glede na velikost podjetja
Pri vprašanju B4Q1 o skrbniku CAD sistema nas je dodatno zanimalo, če je izbira
skrbnika oz. CAD managerja odvisna od velikosti podjetja. V ta namen smo pripravili
primerjalno analizo, s katero smo primerjali odgovore na vprašanje B4Q1 v
odvisnosti od velikosti podjetja. Iz analize smo izvzeli ponujene odgovore o
izvajalcih skrbništva katere anketiranci niso izbrali in tiste, ki so bili izbrani zgolj
enkrat. Tako je bilo v primerjavo vključenih 41 od 47 odgovorov na vprašanje B4Q1
(Tabela 64, str. 111). Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 77), kar 26,7 % srednje
velikih podjetij nima skrbnika CAD sistemov, pri velikih podjetij pa je ta podatek 0
%. Pri srednje velikih podjetjih opazimo dokaj enakomerno porazdelitev funkcij, ki
opravljajo delo skrbnika, na drugi strani pri velikih podjetjih to delo opravljata v
enakem deležu skrbnik IT in eden od delavcev v razvoju. Iz tega lahko sklepamo, da
se pri večjih podjetjih vodja razvoja več posveča svojemu delu in se ne ukvarja s
CAD managementom. To pa ne velja za srednje velika in po vsej verjetnosti tudi za
majhna podjetja. Žal smo v raziskavo dobili premalo odgovorov s strani majhnih
podjetij, da bi lahko delali primerjavo tudi z njimi.
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Velikost podjetja

Odgovori

Skupaj

srednja

velika

Nimamo skrbnika CAD sistemov

8 (26,7 %)

0 (0,0 %)

8 (19,5 %)

Skrbnik IT (informacijske tehnologije)

8 (26,7 %)

5 (45,5 %)

13 (31,7 %)

Vodja razvoja

7 (23,3 %)

1 (9,1 %)

8 (19,5 %)

Eden od delavcev v razvoju

7 (23,3 %)

5 (45,5 %)

12 (29,3 %)

Skupaj

30 (100 %) 11 (100 %)

41 (100,0 %)

Tabela 77: Opisna statistika izbire CAD managerja glede na velikost podjetja
Povprečni čas opravljanja nalog CAD managerja glede na osnovno zaposlitev
Z raziskavo o skrbnikih CAD sistemov smo ugotovili, da podjetja praviloma ne
zaposlujejo CAD managerja, ki bi celoten delovni čas posvečal CAD managementu.
Ker delo CAD managerja opravljajo osebe, ki imajo različno osnovno zaposlitev, nas
je zanimalo koliko, v povprečju od svojega delovnega časa, porabijo za opravljanje
nalog CAD managementa. Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela 78), so povprečja pri
različnih osnovnih zaposlitvah dokaj različna. Najmanj časa za opravljanje nalog
CAD managementa, v povprečju 12,3 % od polnega delovnega časa, porabi skrbnik,
če hkrati opravlja še delo razvojnika. Pričakovali bi, da v kolikor je skrbnik CAD
sistemov tudi skrbnik vse IT, je delež delovnega časa, ki ga porabi za skrbništvo
precej večji, kot pa je razvidno iz rezultatov (povprečje 24,7 %). Pri tem rezultatu
je potrebno upoštevati tudi velik standardni odklon (21,8). Pri zadnjih dveh
odgovorih je povprečje največje (40 %), vendar imamo žal le po eno vrednost, zato
sta ta dva rezultata brez večje vrednosti.
Odgovori
Skrbnik IT
Vodja razvoja
Eden od delavcev v razvoju
Posebej za to zaposlena oseba
Drugo:
Skupaj

Št.
15
8
12
1
1
36

Povprečje Std.
Min.
%
odklon
%
24,7
21,8
5
17,5
20,2
5
11,3
7,2
5
40,0
40
40,0
40
20,0
18,5
5

Maks.
%
80
65
25
40
40
80

Tabela 78: Opisna statistika opravljanja del skrbnika CAD sistemov
Ker smo se hoteli prepričati ali obstajajo značilne razlike med povprečji delovnega
časa in posamezno osnovno zaposlitvijo, smo naredili še test homogenosti variance
z analizo ANOVA58. Rezultati analize so pokazali, da pri 5 % tveganju ni statistično
značilnih razlik v povprečjih delovnega časa, ki ga CAD managerji porabijo za
opravljanje nalog CAD managementa glede na svoje osnovne zaposlitve.

58

Analysis of variance (analiza variance).
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Primerjalna analiza med leti uporabe in leti delovanja skrbnika CAD sistemov
Ker smo zaznali veliko razliko med povprečjem let uporabe CAD sistemov (vprašanje
B3Q5, Tabela 47) in povprečjem let delovanja skrbnika CAD sistemov (vprašanje
B4Q1P3, Tabela 67), smo naredili dodatno analizo med rezultati odgovorov na
omenjeni vprašanji. Pred tem, smo leta uporabe CAD sistemov razdelili v skupine z
razponom 5 let. V analizi je bilo zajetih 34 vprašalnikov. Rezultat analize prikazuje
grafikon (Slika 29) iz katerega lahko vidimo, da se povprečje let delovanja skrbnika
skoraj linearno dviga z leti uporabe CAD sistemov, a le do 20 let. Nekoliko
nenavadno in nerazumljivo pa je, da se krivulja nad 25 let uporabe CAD sistemov
obrne navzdol. Hkrati je zanimivo videti, da se z naraščanjem let uporabe CAD
sistemov, veča tudi razlika med povprečjem let delovanja skrbnika in leti uporabe
CAD sistemov. To si lahko razlagamo s tem, da so podjetja, ki CAD sisteme
uporabljajo krajši čas, prej uvedla CAD management.
15

Povprečje let delovanja skrbnika

13,6
12,8

13

12,2

11
9,8
9

7

6,8

5
6 do 10 let

11 do 15 let

16 do 20 let

21 do 25 let

nad 25 let

Leta uporabe CAD sistemov

Slika 29: Leta uporabe in delovanja skrbnika CAD sistemov
Primerjava ocen znanja uporabnikov in izvrševanja naloge CAD managementa o
glede izobraževanja uporabnikov
Izobraževanje uporabnikov je po Greenovih besedah (2007, str. 73), ena od
poglavitnih nalog CAD managementa. Glede na povprečno slab rezultat odgovora
"Skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov." pri podvprašanju B4Q1P4 (Tabela 68,
str. 113), smo naredili primerjalno analizo z odgovori na vprašanje B3Q14 (Tabela
62, str. 109), ki kaže na ocene znanja uporabnikov. S to analizo smo želeli ugotoviti
ali obstaja korelacija med podanimi odgovori. Za analizo smo imeli na voljo 38
vprašalnikov. Iz rezultatov (Tabela 79) je razvidno, da so anketiranci iz podjetij,
katerih skrbnik skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov (povprečje 3,50), le
malenkostno bolje ocenili znanje uporabnikov CAD sistemov kot drugi, pri katerih
skrbnik ne skrbi za izobraževanje (povprečje 3,29). Ker nas je zanimalo ali je
povprečna ocena večja v primeru, da CAD manager skrbi za izobraževanje
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uporabnikov smo izvedli t-test za dva neodvisna vzorca. Na podlagi testa lahko
sklepamo, da pri 5 % stopnji značilnosti ne moremo potrditi domneve, da je ocena
znanja uporabnikov večja v podjetjih, kjer CAD manager skrbi za izobraževanje
uporabnikov.
Skrbi za stalno
izobraževanje uporabnikov:
DA
NE

Št.
14
24

Povprečna
ocena
3,50
3,29

Std.
odklon
1,1
0,8

Min.

Maks.

2
2

5
5

Tabela 79: Opisna statistika podvprašanja B4Q1P2 z vprašanjem B3Q14

4.4 TESTIRANJE HIPOTEZ
V tem poglavju smo s pomočjo rezultatov opisne statistike in dodatnih statističnih
analiz (t-testi, ANOVA, hi-kvadrat test in test korelacije) testirali zadane hipoteze.
Pri nekaterih hipotezah smo postavili še dodatne hipoteze, s katerimi smo testirali
osnovne hipoteze. Za potrebe nekaterih dodatnih hipotez in njihovih testiranj, smo
ustvarili dodatno spremenljivko B4Q1_S "CAD manager" z dvema skupinama, in sicer
na podlagi tega, ali ima podjetje skrbnika oz. CAD managerja ali ne. Spremenljivko
B4Q1_S smo osnovali na podlagi odgovorov vprašanja B4Q1 (Tabela 64, str. 110), ki
smo jih razdelili v dve skupini (Tabela 80).
CAD manager Število Delež %
NE

8

17

DA

39

83

Skupaj

47

100

Tabela 80: Opisna statistika spremenljivke B4Q1_S "CAD manager"
4.4.1 HIPOTEZA 1: CAD MANAGEMENT JE PRISOTEN V SLOVENSKIH RAZVOJNIH
PODJETJIH
CAD management je proces upravljanja s CAD sistemi kot orodjem za načrtovanje
izdelkov in skupek nalog, ki naj bi jih izvajal CAD manager v okviru določenega
podjetja. Glede na delovne izkušnje iz preteklih let z različnimi razvojnimi podjetji
in sodelovanja z njimi, smo imeli priložnost opazovati, kako podjetja pristopajo k
upravljanju s CAD sistemi in vsem, kar spada zraven. Ker smo mnenja, da s CAD
sistemi mora upravljati vsako razvojno-proizvodno podjetje, ki v svojem razvojnem
procesu uporablja CAD sisteme, smo postavili hipotezo, s katero bi potrdili ali ovrgli
naše predvidevanje, da je CAD management prisoten v slovenskih razvojnih
podjetjih.
Prvo hipotezo smo analizirali na podlagi rezultatov nekaterih raziskovalnih vprašanj
četrtega sklopa (4.2.6, str. 110). Če pogledamo rezultate odgovorov na vprašanje o
skrbniku CAD sistemov (Tabela 64, str. 111), lahko vidimo, da to delo v večini
primerov opravlja skrbnik IT (34 %), kateremu sledi, s 25,5 % eden od delavcev v
razvoju in s 17 % vodja razvoja. Ker ti rezultati veljajo za vse odgovore, smo naredili
dodatno analizo s samo ustreznimi vprašalniki in naredili primerjavo z velikostjo
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podjetja (Tabela 77, str. 124). Iz teh rezultatov lahko vidimo precej enakomerno
zastopanost vseh treh funkcij pri srednje velikih podjetjih, medtem ko pri velikih
opazimo enako veliko zastopanost pri funkcijah skrbnika IT in enega od delavcev v
razvoju (45,5 %). Nenazadnje nam tudi rezultati opisne statistike dodatne
spremenljivke B4Q1_S (Tabela 80) kažejo, da je delež anketiranih podjetij, ki ima
skrbnika 83 %. Poleg tega smo ugotovili, da vsa podjetja, ki imajo CAD managerja,
le-ta opravlja vsaj eno izmed nalog CAD managementa (Tabela 68, str. 113).
Da bi ugotovili, na katere dejavnike vpliva prisotnost CAD managerja oz. CAD
managementa in nasprotno, kateri dejavniki vplivajo nanj, smo postavili nekaj
dodatnih hipotez.
Hipoteza 1.1

CAD management je večkrat prisoten v podjetjih z večjim
številom zaposlenih v razvoju, kot v tistih z manjšim številom.

Mnenja smo, da je uvedba CAD managementa v veliki meri pogojena s številom
zaposlenih v razvoju. Prvo dodatno hipotezo smo testirali s pomočjo t-testa dveh
neodvisnih vzorcev (ang. Independent-Samples T Test). Na podlagi rezultatov
(Tabela 81) lahko ugotovimo, da je povprečno število zaposlenih v razvoju kjer
imajo CAD managerja 28,17, medtem ko je pri ostalih samo 6,88. Zato lahko na
podlagi Levene-ovega testa (Tabela 82) sprejmemo ničelno hipotezo o enakosti
varianc pri 5% stopnji značilnosti, saj je p-vrednost (Sig.) 0,09 večja od 0,05. Ker
smo pri dodatni hipotezi predvideli, da je število zaposlenih v razvoju večje v
podjetjih s CAD managerjem, smo uporabili enostranski test. To pomeni, da
dobljeno p-vrednost (Sig. 2-tailed) delimo z 2: p=0,286/2=0,143, kar je večje od
0,05. Na podlagi tega izračuna lahko napišemo, da ničelne domneve o enakosti
povprečij ne moremo zavrniti pri 5% stopnji značilnosti. Na podlagi tega testa
lahko sprejmemo sklep, da ni statistično značilnih razlik v številu zaposlenih v
razvoju podjetij, kjer imajo CAD managerja od tistih, ki ga nimajo. Hipotezo
1.1 zavrnemo.
CAD manager

N

DA
NE

36
8

Število zaposlenih
v razvoju

Std.
Std. Error
Deviation
Mean
28,17
55,211
9,202
6,88
4,824
1,705

Mean

Tabela 81: Opisna statistika števila zaposlenih v razvoju glede na prisotnost CAD
managerja v podjetju
Levene's Test for
Equality of Variances
F
Število zaposlenih A*
v razvoju
NA**

3,006

t-test for Equality of
Means
Sig.
Sig.
t
df
(2-tailed)
0,090 1,080
42
0,286
2,275 37,226
0,029

* A - Equal variances assumed
** NA - Equal variances not assumed

Tabela 82: Rezultati t-testa števila zaposlenih v razvoju glede na prisotnost CAD
managerja v podjetju
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Podjetja s CAD managementom ustvarijo več "novih izdelkov" iz
prvih treh kategorij.

Drugo dodatno hipotezo smo postavili z namenom, da bi ugotovili ali so podjetja s
CAD managementom bolj ustvarjalna od drugih, ki ga nimajo. Predpostavili smo, da
podjetja s CAD managementom ustvarijo več "novih izdelkov" iz prvih treh kategorij
(Tabela 24, str. 77). Tudi to dodatno hipotezo smo testirali s pomočjo t-testa dveh
neodvisnih vzorcev. Rezultati povprečij in standardnih odklonov so razvidni iz tabele
(Tabela 83).
Kategorija novih
izdelkov
1. Povsem nov izdelek
ali linija izdelkov
2. "Za nas" nov izdelek
ali linija izdelkov
3. Nov izdelek namenjen
razširitvi obstoječe
linije izdelkov

CAD
manager
DA
NE
DA
NE
DA

N

Mean
12,79
9,38
20,64
28,13
24,15

Std.
Deviation
19,567
9,797
16,794
16,462
18,702

Std. Error
Mean
3,133
3,464
2,689
5,820
2,995

39
8
39
8
39

NE

8

16,88

7,530

2,662

Tabela 83: Opisna statistika deležev novih izdelkov iz prvih treh kategorij "novih
izdelkov" glede na prisotnost CAD managerja v podjetju

Kategorija novih izdelkov

Levene's Test for
Equality of Variances
F

A*
NA**
A*
2. "Za nas" nov izdelek
ali linija izdelkov
NA**
3. Nov izdelek namenjen A*
razširitvi obstoječe
NA**
linije izdelkov
1. Povsem nov izdelek
ali linija izdelkov

Sig.

1,964

0,168

0,094

0,760

5,033

0,030

t-test for Equality of
Means
t

df

Sig.
(2-tailed)

0,479
45
0,732 20,601
-1,152
45
-1,167 10,222
1,075
45

0,634
0,472
0,256
0,270
0,288

1,817 27,742

0,080

* A - Equal variances assumed
** NA - Equal variances not assumed

Tabela 84: Rezultati t-testa deležev novih izdelkov prvih treh kategorij glede na
prisotnost CAD managerja v podjetju
Glede na Levene-ove teste (Tabela 84) in ničelne domneve o enakosti povprečij pri
5 % stopnji značilnosti sklepamo, da pri prvi in drugi kategoriji ni statistično
značilnih razlik saj je p-vrednost (Sig.) večja od 0,05, pri tretji kategoriji pa je pvrednost manjša od 0,05. Ker smo uporabili enostranski test, smo morali p-vrednost
(Sig. 2-tailed) deliti z 2. Tako smo pri prvih dveh kategorijah dobili p-vrednosti večje
od 0,05, pri tretji pa je p=0,08/2=0,04 manjša od 0,05. Na podlagi testa lahko
sklepamo, da tretjo kategorijo novih izdelkov (Nov izdelek namenjen razširitvi
obstoječe linije izdelkov) v večji meri izdelajo razvojna podjetja, ki imajo CAD
management. Pri prvi (Povsem nov izdelek ali linija izdelkov) in drugi ("Za nas"
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nov izdelek ali linija izdelkov) kategoriji pa ni statistično značilnih razlik pri
5 % stopnji značilnosti. Hipotezo 1.2 lahko delno potrdimo.
Hipoteza 1.3: Zadovoljstvo z razvojnim procesom je večje v podjetjih s CAD
managementom.
Tretjo dodatno hipotezo smo postavili na podlagi rezultatov odgovorov na vprašanje
B2Q2 o zadovoljstvu z razvojnim procesom (Tabela 36, str. 89). V testiranje smo
vzeli le trditve, za katere smo mnenja, da lahko nanje vpliva tudi CAD management:
1. Razvojni proces je ustrezen in ne potrebuje sprememb.
2. Stalno posodabljamo razvojno opremo.
3. Stalno izboljšujemo razvojni proces.
4. Zaposleni v razvoju se permanentno izobražujejo.
Trditev CAD manager N Mean
1.
2.
3.
4.

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

DA

38 3,11

0,981

0,159

NE

8 2,63

0,518

0,183

DA

38 3,76

1,025

0,166

NE

8 2,88

1,126

0,398

DA

38 3,89

0,894

0,145

NE

8 3,25

1,282

0,453

DA

38 3,74

0,760

0,123

NE

8 2,75

0,886

0,313

Tabela 85: Opisna statistika ocen trditev o zadovoljstvu razvojnega procesa glede
na prisotnost CAD managerja v podjetju

Trditev

1.
2.
3.
4.

A*
NA**
A*
NA**
A*
NA**
A*
NA**

Levene's Test for
t-test for Equality of Means
Equality of Variances
Sig.
F
Sig.
t
df
(2-tailed)
1,115
0,297 1,338
44
0,188
1,981 19,475
0,062
0,038
0,847 2,192
44
0,034
2,059
9,600
0,068
2,186
0,146 1,715
44
0,093
1,355
8,491
0,210
0,003
0,957 3,246
44
0,002
2,930
9,292
0,016

* A - Equal variances assumed
** NA - Equal variances not assumed

Tabela 86: Rezultati t-testa ocen na trditve o zadovoljstvu razvojnega procesa
glede na prisotnost CAD managerja v podjetju
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Tretjo dodatno hipotezo smo testirali s pomočjo enostranskega t-testa dveh
neodvisnih vzorcev. Iz rezultatov opisne statistike (Tabela 85) je razvidno, da je pri
nekaterih trditvah kar precejšnja razlika v povprečjih. Pri četrti trditvi ta znaša
skoraj za celo oceno (0,99), če upoštevamo, da so ocene od 1 do 5. Poleg tega lahko
opazimo, da so vse povprečne ocene trditev kjer je prisoten CAD manager višje od
tistih, kjer CAD managerja ni. Glede na Levene-ove teste in ničelne domneve o
enakosti povprečij pri 5 % stopnji značilnosti (Tabela 86) lahko sklepamo, da pri prvi
in tretji trditvi ni statistično značilnih razlik v oceni zadovoljstva, pri drugi in četrti
pa je test pokazal razliko. Na podlagi testa lahko sklepamo, da je zadovoljstvo
pri posodabljanju z novo opremo in izobraževanjem večje v podjetjih, ki imajo
uveden CAD management. Hipotezo 1.3 lahko delno potrdimo.
Hipoteza 1.4: Opravljanje nalog CAD managementa je neodvisna od osnovne
zaposlitve CAD managerja.
Funkcijo CAD managerja opravljajo osebe z različnimi osnovnimi zaposlitvami
(Tabela 64, str. 111). Zato nas je zanimalo, kako osnovna zaposlitev CAD managerja
vpliva na opravljanje nalog CAD managementa (3, str. 53):
1. Skrbi za nemoteno delovanje CAD sistemov,
2. Skrbi za vzdrževanje sistemov,
3. Skrbi za posodabljanje strojne opreme,
4. Skrbi za prilagoditev CAD sistemov s standardi in internimi pravilniki,
5. Deluje kot strokovni svetovalec uporabnikom,
6. Skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov,
7. Skrbi za povezavo CAD sistemov z drugimi sistemi,
8. Poroča vodji razvoja in vodstvu podjetja,
9. Pripravlja letni plan in proračun,
10. Spremlja razvoj in tržišče CAD sistemov.

Delež opravljanja naloge - %

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Skrbnik IT

81,0

81,0

69,0

50,0

31,0

25,0

50,0

50,0

31,0

38,0

Vodja raz.

75,0

88,0

63,0

100,0

50,0

50,0

63,0

50,0

50,0

75,0

Razvojnik

92,0

83,0

25,0

33,0

67,0

33,0

42,0

33,0

17,0

67,0

Povprečje

83,0

83,0

53,0

56,0

47,0

33,0

50,0

44,0

31,0

56,0

Naloge CAD managementa

Slika 30: Primerjava med deleži opravljenih nalog CAD managerja, v odvisnosti od
njegove primarne zaposlitve
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Iz celotne opisne statistike odgovorov na vprašanje B4Q1P4 "Kakšne naloge opravlja
skrbnik CAD sistema?", ki je podana v tabeli (Tabela 68, str. 113), ni razvidno, kako
naloge opravlja CAD manager, glede na svojo osnovno zaposlitev. Zato smo pri tej
dodatni hipotezi želeli izvzeti, kako naloge CAD managementa opravlja zaposleni,
v kolikor je to skrbnik IT, vodja razvoja ali eden od delavcev v razvoju. Za lažjo
predstavo, smo to primerjavo prikazali v grafikonu (Slika 30), kateremu smo dodali
še statistično tabelo. Iz grafikona lahko vidimo, da se opravljanje nekaterih nalog
dokaj ujema, pri drugih pa je nekaj razlik. Da bi natančneje ugotovili statistično
značilne razlike med skupinami, smo naredili analizo variance oz. ANOVO (One-Way
ANOVA). Na podlagi analize smo pri 5 % tveganju ugotovili, da ne obstajajo
statistično značilne razlike pri opravljanju nalog CAD managementa s strani
CAD managerja glede na njegovo osnovno zaposlitev, razen pri 4. nalogi (Skrbi
za prilagoditev CAD sistemov s standardi in internimi pravilniki). Hipotezo 1.4
lahko potrdimo z zadržkom pri 4. nalogi CAD managementa.
Hipoteza 1.5: CAD manager opravlja samo naloge CAD managementa.
Eden od faktorjev, kako CAD manager opravlja svoje delo, je tudi čas, ki ga porabi
zanj. Kot je razvidno iz opisne statistike podvprašanja B4Q1P2 (Tabela 65, str. 111)
je povprečni čas, ki ga oseba v vlogi skrbnika porabi za to delo, le 20 % od svojega
delovnega časa. Zato smo dodatno analizirali delovni čas za posamezno primarno
delovno funkcijo zaposlenih, ki opravljajo še delo CAD managerja (Tabela 78, str.
124). Iz rezultatov v tabeli lahko vidimo, da za delo CAD managerja porabi skrbnik
IT 24,7 %, vodja razvoja 17,5 % in delavec v razvoju 11,3 % svojega delovnega časa.
V kolikor čas dela skrbnika CAD sistemov razdelimo v skupine po 25 % ugotovimo, da
kar 81 % skrbnikov opravlja delo skrbnika do 25 % svojega celotnega delovnega časa.
S podvprašanjem B4Q1P1 o podrejenosti skrbnika je bilo nadalje ugotovljeno, da so
v večini primerov skrbniki podrejeni vodji razvoja. Vse to kaže, da je CAD manager
posredno ali neposredno povezan z razvojem. Iz teh analiz lahko zaključimo, da
ni zaznati, da bi podjetja namensko zaposlovala osebo, ki bi delala le kot CAD
manager. Funkcijo CAD managerja praviloma opravlja v povprečju 20 % od
svojega delovnega časa oseba, ki ima v podjetju drugo primarno zaposlitvijo.
Hipotezo 1.5 lahko z veliko verjetnostjo zavrnemo.
Hipoteza 1.6: Z ustanovitvijo razvoja v podjetju, se je uvedel tudi CAD
management.
Iz opisne statistike odgovorov na vprašanje B4Q1P3 "Koliko časa ima podjetje
skrbnika sistema?" (Tabela 67, str. 112) je razvidno, da je to v povprečju 11,6 let.
Ker je ta podatek zelo odvisen od tega, koliko časa podjetje uporablja CAD sisteme,
smo ta dva podatka primerjali med seboj. Iz rezultata odgovorov na vprašanje B3Q5
(str. 99) je razvidno, da v povprečju podjetja uporabljajo CAD sisteme 16,9 let.
Razlika povprečij nas nekoliko preseneča, saj to pomeni, da so se podjetja zavedala
pomembnosti CAD managementa šele po povprečno 5,3 letih uporabe CAD sistema.
Ker so omenjene povprečne vrednosti zajemala vse izpolnjene vprašalnike, smo
ustvarili novo spremenljivko, ki je vsebovala razliko med leti uporabe CAD sistemov
in leti delovanja skrbnika CAD sistemov v podjetju, pri samo tistih vprašalnikih, kjer
sta bila prisotna odgovora na obe vprašanji. Z analizo nove spremenljivke smo
ugotovili, da se podjetja v povprečju odločijo za skrbnika šele po 7,7 letih (s
standardnim odklonom 6,6) od začetka uporabe CAD sistema, kar pomeni še večjo
razliko kot pri skupnem povprečju. Velikost vzorca pri tej analizi je bila 34. Na
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podlagi teh podatkov lahko sklenemo, da podjetja niso vzpostavila CAD
managementa sočasno z razvojem, ampak šele po nekaj letih delovanja
razvoja. Podrobnejša analiza je pokazala, da podjetja, ki uporabljajo CAD
sisteme manj časa, so prej uvedla CAD management.
Na podlagi vseh, v prvi hipotezi, predstavljenih opisnih statistik, testiranj
dodatnih hipotez ter drugih statističnih primerjav lahko z gotovostjo
zaključimo, da CAD management je prisoten v slovenskih razvojnih podjetjih.
S tem je prva hipoteza potrjena.
4.4.2 HIPOTEZA 2: PO UVEDBI CAD MANAGEMENTA SE RAZVOJNI ČAS SKRAJŠA
Čim krajši razvojni časi so cilj vsakega uspešnega podjetja, ki se ukvarja z razvojem
novih izdelkov. Prav s postavitvijo druge hipoteze, smo hoteli izvedeti ali lahko
uvedba CAD managementa pozitivno vpliva na razvojne čase. Ta hipoteza je logično
nadaljevanje prve in izhaja iz predvidevanja, da je prva potrjena. S to hipotezo smo
hoteli nadgraditi prvo in pokazati tistim, ki si še ne upajo vpeljati CAD managementa
ali ne zaupajo vanj, da njegova uvedba prinaša pozitivne učinke v razvojnem
procesu. Pri potrditvi te hipoteze smo se oprli na statistiko odgovorov na dve ključni
vprašanji s tega področja, in sicer na podvprašanji B4Q1P7 in B4Q1P8.
Hipoteza 2.1: Ocene predstavljenih trditev pri podvprašanju B4Q1P7 (Lahko
ocenite učinke uvedbe CAD managementa?) izkazujejo vpliv CAD
managementa na krajši razvojni čas.
Podvprašanje B4Q1P7 je bilo zastavljeno tako, da so anketiranci ocenjevali
postavljene trditve po sistemu Likertove lestvice, ki smo jih spremenili v številčne
ocene od 1 do 5, pri čemer ocena 5 pomeni popolno strinjanje s trditvijo, ocen 1 pa
ravno nasprotno. Celotna opisna statistika podvprašanja je prikazana v tabeli
(Tabela 71, str. 117). Za potrditev hipoteze 2.1 smo izmed devetih postavljenih
trditev izločili šest trditev, ki se neposredno ali posredno nanašajo na razvojni čas:
Trditev 2:

Zaposleni v razvoju se lahko vedno zanesejo na skrbnika CAD
sistemov. (V primeru težav povezanih s sistemom, skrbnik deluje
kot pomočnik, svetovalec, ipd.)

Trditev 3:

Zaposleni v razvoju so bolj osredotočeni na svoje razvojno delo.
(Ne izgubljajo časa s sistemom: nastavitvami, posodobitvami,
ipd., ker za to poskrbi skrbnik CAD sistemov.)

Trditev 4:

Izkoriščenost CAD sistemov se je povečala. (Uporabniki v večji
meri izkoriščajo funkcije CAD sistemov.)

Trditev 5:

Čas razvojnega cikla novega izdelka se je skrajšal.

Trditev 6:

Število napak v razvojni fazi se je zmanjšalo.

Trditev 9:

Izboljšalo se je znanje zaposlenih v razvoju glede uporabe CAD
sistemov.

Za lažjo ponazoritev smo izbrane trditve združili v grafikon (Slika 31), iz katerega
je razvidno, da so odgovori v povprečju pri vseh trditvah skoncentrirani okrog ocene
4 (se strinjam). V nadaljevanju želimo pojasnili, kako posamezna trditev lahko
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vpliva na razvojni čas novega izdelka v primeru, da podjetje uvede v svoj poslovni
sistem CAD management.
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Slika 31: Diagram odgovorov na trditve (2, 3, 4, 5, 6 in 9) podvprašanja B4Q1P7
Trditev 2 govori o tem, da se lahko zaposleni v razvoju vedno zanesejo na
skrbnika CAD sistemov v primeru, ko naletijo na težave, povezane s sistemom.
Tukaj gre lahko za neznanje uporabnika ali nepravilno delovanje samega sistema. V
takem primeru je zelo pomembno, da imamo v bližini osebo, ki zna kar najhitreje
odpraviti nepravilnost ali zna pomagati uporabniku, da s pomočjo CAD sistema pride
do ustrezne rešitve, ki si jo je zamislil. Iz lastnih izkušenj lahko povemo, da
uporabnik CAD sistema večkrat naleti na težavo, ko svoje ideje ne zmore realizirati
zaradi nepoznavanja sistema ali nedelovanja določene funkcije sistema. Če mora
razvojnik priti sam do ustrezne rešitve, se pri tem ukvarja s sistemom in ne z
iskanjem rešitev o izdelku. Tako se lahko izgubi ogromno razvojnega časa, ki ga
razvojnik potrebuje za načrtovanje novega izdelka. Prav v takih primerih lahko igra
zelo pomembno vlogo CAD manager, ki v vlogi svetovalca pomaga razvojniku najti
ustrezno rešitev. Kot lahko vidimo iz rezultatov, je strinjanje anketirancev s to
trditvijo v povprečju 3,7, s standardnim odklonom 0,8.
Trditev 3 pravi, da so zaposleni v razvoju bolj osredotočeni na svoje razvojno
delo, namesto da izgubljajo čas s sistemom. Vsak sistem namreč zahteva sprotno
vzdrževanje, ki zajema sprotne posodobitve, izdelavo predlog, usklajevanje s
standardi in internimi pravilniki, ipd. Vse to je lahko dokaj zamudno in s stališča
razvoja neproduktivno delo, ki ga mora nekdo opraviti. V takem primeru je
prisotnost in delo CAD managerja nenadomestljivo, saj lahko vse prej našteto opravi
on in s tem prihrani ogromno časa razvojnikom. Strinjanje s to trditvijo je v
povprečju kar 3,9, s standardnim odklonom 0,9.

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 133

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Trditev 4 obravnava izkoriščenost funkcij CAD sistemov. Večina jih je namreč
zgrajena modularno, kar pomeni, da lahko nek sistem nadgradimo s posameznimi
moduli, spet drugi imajo že v osnovi večino modulov na razpolago. V kolikor razvojni
proces zahteva uporabo različnih funkcij CAD sistemov je pomembno, da jih
uporabniki pri svojem delu izkoriščajo v čim večji meri. Pri tem igra veliko vlogo
tudi področje dela posameznega razvojnega oddelka oziroma kakšne izdelke
podjetje izdeluje. Kako in koliko je CAD sistem izkoriščen, je v največji meri odvisno
prav od uporabnikov, ki se morajo nenehno izobraževati in spoznavati funkcije
svojega sistema. Ker so izobraževanja na tem področju zelo draga in terjajo precej
časa, ki ga v razvoju običajno vedno primanjkuje, igra CAD manager zelo pomembno
vlogo, v kolikor sam izvaja določene kratke tečaje ali individualna svetovanja.
Očitno je to dejstvo prepoznano tudi v podjetjih, kajti povprečno strinjanje s
trditvijo je 3,9, s standardnim odklonom 0,8.
Trditev 5 neposredno obravnava prav krajši čas razvojnega cikla novega izdelka.
Kot lahko vidimo iz rezultatov, je povprečni odgovor anketirancev 3,7, s
standardnim odklonom 0,8, kar pomeni dokaj veliko strinjanje s to trditvijo.
Trditev 6 obravnava napake v razvojni fazi, ki se lahko pripetijo zaradi različnih
vzrokov in v različnih stopnjah razvoja. Zelo neprijetne in posledično stroškovno
vplivne so vsekakor konstrukcijske napake in napake v dokumentaciji. Te lahko
nastanejo zaradi slabosti oziroma pomanjkljivosti CAD sistema ali zaradi napak
razvojnika, ki so običajno posledica nepoznavanja določenih funkcij CAD sistema. Z
novimi 3D CAD sistemi se je število napak v razvojni fazi vsekakor zmanjšalo, saj
imajo kar nekaj funkcionalnosti, s katerimi lahko preprečijo napake v konstrukciji
in dokumentaciji. Vlogo CAD managementa pri preprečevanju napak v razvojni fazi
vidimo predvsem v tem, da lahko CAD manager s poglobljenim znanjem o CAD
sistemu pomaga uporabnikom, da s pomočjo določenih funkcionalnosti CAD sistemov
preprečijo pojavitev napak v naslednjih stopnjah razvoja, ko pride do izdelave
prototipa in posledično večjih stroškov. Na podlagi povprečne ocene na to trditve,
ki je 3,6 s standardnim odklonom 0,8, lahko sklepamo, da v kolikor zmanjšamo
število napak v razvojnem procesu se skrajšajo razvojni časi.
Trditev 9 neposredno obravnava izboljšanje znanja uporabnikov CAD sistemov
zaradi delovanja CAD managementa. Dobro poznavanje CAD sistema je prav gotovo
eden od pogojev za hitrejši razvojni proces. V kolikor imamo razvojnike, ki dobro
poznajo svoj CAD sistem, ne pridobimo le na razvojnem času, ampak posredno
zmanjšamo stroške razvoja, možnost napak pri izdelkih in nenazadnje lahko
testiramo ter optimiziramo izdelek že v fazi načrtovanja. Zaradi vsega naštetega je
izobraževanje uporabnikov ena temeljnih nalog CAD managementa. Izobraževanja
v izobraževalnih centrih običajno predstavljajo velik finančni zalogaj za podjetja,
poleg tega so zaposleni odsotni z dela in v tem času ne morejo opravljati svojega
dela. Prav zaradi tega, se veliko podjetij odloča za izobraževanje v manjšem obsegu
ali zgolj za osnovne tečaje. Za poglobljeno znanje, ki ga vsekakor zahteva vsak CAD
sistem, pa večkrat ni ne dovolj finančnih sredstev in ne časa. Zato vidimo zelo
pomembno vlogo CAD managerja, ki z dobrim poznavanjem CAD sistema, lahko
individualno ali skupinsko izobražuje uporabnike. Ta trditev je prejela povprečno
oceno kar 3,9, s standardnim odklonom 0,6. Tako visoka povprečna ocena
pomeni, da je delo CAD managerja zelo pomembno in prinaša pozitivne učinke
pri izobraževanju zaposlenih.
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Hipoteza 2.2: Ocena predstavljene trditve pri podvprašanju B4Q1P8 (V
primeru, da bi bili učinki CAD managementa nadpovprečni, kako
bi ocenili uvedbo CAD managementa?) izkazuje vpliv CAD
managementa na krajši razvojni čas.
S podvprašanjem B4Q1P8, ki smo ga zastavili kot hipotetično vprašanje, smo od
anketirancev pričakovali oceno nekaterih učinkov uvedbe CAD managementa, v
primeru, da bi bili ti nadpovprečni. Celotna opisna statistika podvprašanja B4Q1P8
je prikazana v tabeli (Tabela 72, str. 118). Za dodatno potrditev te hipoteze smo iz
opisne statistike odgovorov izločili 2 trditev, ki se neposredno nanaša na razvojni
čas, in pravi: "Zagotavlja hitrejši razvoj novih izdelkov".
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Slika 32: Diagram odgovorov na 2. trditev podvprašanja B4Q1P8
Za lažjo predstavitev, smo ocene anketirancev prikazali z grafikonom (Slika 32), iz
katerega je razvidno, da je tudi ta trditev podobno ocenjena kot trditve, ki smo jih
obravnavali pri podvprašanju B4Q1P7. Trditev je bila ocenjena s povprečno oceno
3,9 s standardnim odklonom 0,8, kar pomeni veliko strinjanje, da CAD
management zagotavlja hitrejši razvoj novih izdelkov.
Hipoteza 2.3: Povprečna ocena 5. trditve podvprašanja B4Q1P7 in 2. trditve
podvprašanja B4Q1P8 sta enaki.
Obe obravnavani podvprašanji v tej hipotezi (B4Q1P7 in B4Q1P8) vsebujeta trditev
(5 in 2), da se po uvedbi CAD managementa razvojni čas skrajša. Razlika med njima
je, da imamo pri podvprašanju B4Q1P7 opravka z dejansko oceno, ki odraža
trenutno stanje, pri drugem pa hipotetično oceno za primer, če bi CAD management
deloval nadpovprečno dobro. Ker so bili ocenjevalni kriteriji pri obeh podvprašanjih
enaki, smo s parnim t-testom preverili ali obstajajo razlike med povprečji. Kot lahko
vidimo iz rezultatov (Tabela 87) sta povprečni oceni skoraj enaki (3,72 in 3,89), pri
tem je ocena hipotetične trditve večja od dejanske. Iz korelacije ocen (Tabela 88)
lahko vidimo, da je koeficient korelacije dokaj velik 0,596 in je statistično značilen
pri 5 % tveganju, saj je p-vrednost enaka 0,000<0,05. Iz rezultatov parnega testa
(Tabela 89) razberemo, da je p-vrednost (Sig. 2-tailed): p=0,183>0,05, kar pomeni,
da ničelno domnevo o enakosti povprečij obeh spremenljivk sprejmemo pri 5 %
tveganju, ter da med obema spremenljivkama ni bistvenih statističnih razlik. Na
podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da CAD management pozitivno vpliva
na skrajšanje razvojnega časa.
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Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

B4Q1P7: Tr. 5

3,72 36

0,849

0,141

B4Q1P8: Tr. 2

3,89 36

0,785

0,131

Tabela 87: Opisna statistika parnega vzorca ocen B4Q1P7: Tr. 5 in B4Q1P8: Tr. 2
Pair

N Correlation Sig.

B4Q1P7: Tr. 5 & B4Q1P8: Tr. 2 36

0,596 0,000

Tabela 88: Korelacija parnega vzorca ocen B4Q1P7: Tr. 5 in B4Q1P8: Tr. 2

Pair

Paired Differences
Std.
Std. Error
Mean
Deviation
Mean

B4Q1P7: Tr. 5 B4Q1P8: Tr. 2

-0,167

0,737

0,123

t

df

-1,357

35

Sig.
(2-tailed)
0,183

Tabela 89: Rezultati parnega testa vzorca ocen B4Q1P7: Tr. 1 in B4Q1P8: Tr. 5
Skozi to magistrsko delo smo nakazali vrsto smernic in načinov, kako razvojni čas
skrajšati od uvedbe novega CAD sistema, izobraževanja zaposlenih, uvajanja metod
razvoja novih izdelkov, hitrega prototipiranja in ne nazadnje tudi uvedbe CAD
managementa. V kolikor podjetje sledi tem smernicam, je uspeh skoraj zagotovljen.
Seveda ne moremo pričakovati, da se bo to zgodilo nemudoma, saj gre pri izvajanju
CAD managementa za kontinuiran proces izboljšav, ki jih mora uspešen CAD
manager vpeljati v razvojni proces, če želi skrajšati razvojne čase. Zato smo v
raziskovalni anketi posvetili tej tematiki precej pozornosti.
Anketiranci se z veliko večino strinjajo, da CAD management s prijemi in
strategijami lahko vpliva na hitrost razvoja novih izdelkov. Na podlagi vseh
opravljenih analiz dodatnih hipotez, lahko z gotovostjo trdimo, da ima CAD
management velik vpliv na skrajšanje razvojnega časa. S tem lahko drugo
hipotezo potrdimo.
4.4.3 HIPOTEZA 3: UVEDBA CAD MANAGEMENTA PREDSTAVLJA FINANČNO
KORIST ZA PODJETJE
Vsak proces v nekem sistemu zahteva določena sredstva za svoje delovanje. To velja
tudi za CAD management, ne glede na to v kakšni obliki ga izvajamo. Če imamo CAD
management vključen v poslovni sistem, potem ga moramo tudi finančno
ovrednotiti. Prav zaradi tega smo zastavili tretjo hipotezo, s katero smo želeli
ugotoviti, ali CAD management predstavlja za podjetje strošek ali finančno korist.
V veliko primerih, je prav strošek delovanja CAD managementa tisti dejavnik, ki
zavira odločitev podjetij, da bi sprejela odločitev o uvedbi CAD managementa v
poslovni sistem. To smo ugotovili tudi na podlagi analize odgovorov podvprašanja
B4Q1P6 (4.2.6, str. 110), kjer smo tako mnenje zaznali predvsem v podjetjih z
manjšim številom zaposlenih v razvoju in nasploh. Za potrditev tretje hipoteze, smo
se tako kot pri drugi hipotezi, oprli na ocene nekaterih trditev podvprašanj B4Q1P7
in B4Q1P8. Pri tem smo upoštevali nekaj istih in nekaj drugih trditev, kot pri drugi
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hipotezi. Nekatere trditve, ki smo jih obravnavali pri obeh hipotezah, se lahko
odrazijo v hitrejšem razvoju novih izdelkov ali predstavljajo finančno korist za
podjetje.
Hipoteza 3.1: Ocene predstavljenih trditev pri podvprašanju B4Q1P7 (Lahko
ocenite učinke uvedbe CAD managementa?) izkazujejo vpliv CAD
managementa na finančno korist za podjetje.
Celotna opisna statistika podvprašanja B4Q1P7 je prikazana v tabeli (Tabela 71, str.
117). Za potrditev dodatne hipoteze smo iz celotne statistike izločili tiste trditve,
ki se neposredno ali posredno nanašajo na finančno korist podjetja po uvedbi CAD
managementa. Izmed devetih postavljenih trditev smo izpostavili sledeče:
Trditev 1:

Uvedba CAD managementa je smotrna odločitev. (Prednosti CAD
managementa prevladajo nad stroški.)

Trditev 2:

Zaposleni v razvoju se lahko vedno zanesejo na skrbnika CAD
sistemov. (V primeru težav povezanih s sistemom, skrbnik deluje
kot pomočnik, svetovalec, ipd.)

Trditev 3:

Zaposleni v razvoju so bolj osredotočeni na svoje razvojno delo.
(Ne izgubljajo časa s sistemom: nastavitvami, posodobitvami,
ipd., ker za to poskrbi skrbnik CAD sistemov.)

Trditev 4:

Izkoriščenost CAD sistemov se je povečala. (Uporabniki v večji
meri izkoriščajo funkcije CAD sistemov.)

Trditev 5:

Čas razvojnega cikla novega izdelka se je skrajšal.

Trditev 6:

Število napak v razvojni fazi se je zmanjšalo.

Trditev 9:

Izboljšalo se je znanje zaposlenih v razvoju glede uporabe CAD
sistemov.

Tudi pri tej hipotezi smo združili vse izbrane trditve v grafikon (Slika 33), iz katerega
je razvidno, da so odgovori v povprečju pri vseh trditvah skoncentrirani okrog ocene
4 (se strinjam). To pomeni dokaj veliko strinjanje s trditvijo, saj je bil razpon ocen
od 1 do 5, pri čemer ocena 5 pomeni popolno strinjanje s trditvijo. V nadaljevanju
želimo pojasnili, kako posamezna trditev lahko predstavlja finančno korist za
podjetje, če podjetje v svoj poslovni sistem uvede CAD management.
Trditev 1 pravi, da je CAD management smotrna odločitev, saj prednosti CAD
managementa prevladajo nad stroški. Ker je ta trditev najbolj neposredno
povezana s tematiko tretje hipoteze in je njena povprečna ocena strinjanja 3,9, s
standardnim odklonom 0,8, lahko sprejmemo sledeči sklep. Uvedba CAD
managementa predstavlja posredno tudi finančno korist za podjetje.
Trditev 2 govori o tem, da se lahko zaposleni v razvoju vedno zanesejo na
skrbnika CAD sistema v primeru, ko naletijo na težave povezane s sistemom.
Odprava neke napake v sistemu ali nedelovanje sistema lahko traja kar nekaj časa,
če nimamo takoj nekoga, ki bi nam te napake kar se da hitro odpravil. In kot večkrat
slišimo, da je čas denar, je ravno to tista prednost podjetij, ki imajo lastnega CAD
managerja, ki lahko ob vsakem času pristopi k odpravi napak in s svojim vsakdanjim
delom ter rednim vzdrževanjem celo prepreči, da bi do napak sploh prišlo. Kot
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lahko vidimo iz rezultatov, je strinjanje anketirancev s to trditvijo v povprečju
3,7, s standardnim odklonom 0,8.
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Slika 33: Diagram odgovorov na trditve (1, 2, 3, 4, 5, 6 in 9) podvprašanja B4Q1P7
Trditev 3 pravi, da so zaposleni v razvoju bolj osredotočeni na svoje razvojno
delo, namesto da izgubljajo čas s samim sistemom. Tudi pri tej trditvi lahko
rečemo, da je čas denar, saj delo, ki je kakorkoli povezano z vzdrževanjem,
nastavitvami, standardi in drugimi zadevami, povezanimi s CAD sistemi, namesto
razvojnika opravi CAD manager. To vsekakor predstavlja veliko prednost, ki pa jo je
zelo težko finančno opredeliti. Ob tem lahko dodamo še lastno izkušnjo, ko smo bili
zaposleni v podjetju, ki ni imelo organiziranega CAD managementa, smo razvojniki
precej časa porabili za upravljanje CAD sistema. To je pomenilo, da smo veliko
delovnih ur porabili za CAD sistem, namesto da bi se ukvarjali z razvojnimi problemi.
Glede na rezultate raziskave je očitno, da anketiranci prepoznajo pomen te
trditve, saj je povprečna ocena 3,9, s standardnim odklonom 0,9, kar pomeni
veliko strinjanje.
Trditev 4 obravnava izkoriščenost funkcij CAD sistema. Nabava in implementacija
CAD sistema predstavlja za podjetje zajeten strošek še posebej, če gre za nakup
večjega števila licenc. V kolikor izbranega CAD sistema ne znamo dovolj dobro
izkoristiti, to pomeni finančno izgubo za podjetje, saj to pomeni, da je kupilo
orodje, ki ne opravlja svoje funkcije. Iz lastnih izkušenj lahko povemo, da smo v
enem izmed podjetij naleteli na situacijo, da je podjetje že v preteklosti nabavilo
vrhunski CAD sistem, ki ga po dveh letih od nabave še ni začelo uporabljati. Na
podlagi napisanega in visoke povprečne ocene 3,9, s standardnim odklonom
0,8, lahko sklepamo, da tudi ta trditev kaže na finančno korist CAD
managementa.
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Trditev 5 obravnava krajši čas razvojnega cikla novega izdelka. Iz vsega do sedaj
napisanega lahko tudi pri tej trditvi z gotovostjo potrdimo, da krajši razvojni čas
pomeni tudi finančno korist za podjetje, saj tako lahko podjetje izvede več novih
projektov v določenem časovnem obdobju, poleg tega lahko to predstavlja izrazito
prednost, saj pride "naš" nov izdelek na tržišče pred konkurenčnimi. Potrditev tej
tezi nam kaže tudi povprečna ocena 3,7, s standardnim odklonom 0,8.
Trditev 6 obravnava zmanjšanje napak v razvojni fazi. Pri tem lahko z gotovostjo
potrdimo, da to pomeni kar veliko finančno korist za podjetje. Odkritje napak v
začetni fazi razvoja s pomočjo CAD sistemov, ko je izdelek še v fazi načrtovanja konstruiranja, predstavlja ogromno finančno korist v primerjavi z odkritjem napak
v prototipni ali celo v proizvodni fazi. V zadnjih dveh primerih namreč nastanejo že
precejšnji stroški, tako z izdelavo prototipa, še večji pa s serijsko proizvodnjo. Z
današnjimi CAD sistemi lahko delamo različne analize kot npr.: medsebojno
ujemanje posameznih delov in morebitne kolizije med njimi, trdnostne analize z
metodo FEM59, dinamične analize gibanja, analize pretoka fluidov, ipd. Vse
omenjene analize, ki jih mogoče izvajati z današnjimi CAD sistemi ali posebej za to
razvito programsko opremo poznamo pod kratico CAE60. Če imamo CAD sistem, ki
nam vse prej našteto omogoča, in CAD management, ki skrbno opravlja svoje
naloge, potem lahko z gotovostjo trdimo, da bo število napak v kasnejših fazah
razvoja novega izdelka minimalno ali celo nično. Tudi pri tej trditvi je povprečna
ocena dokaj velika, in sicer 3,6, s standardnim odklonom 0,8.
Trditev 9 neposredno obravnava izboljšanje znanja uporabnikov CAD sistema
zaradi delovanja CAD managementa. Tudi to trditev lahko potrdimo z več
argumenti. V kolikor CAD management izvaja vse aktivnosti za izobraževanje
uporabnikov kakor tudi vlogo svetovalca in pomočnika v primeru težav zaradi
nepoznavanja določenih funkcij CAD sistema, to pomeni veliko prednost za
podjetje. Izobražen uporabnik bo namreč opravil boljše delo v krajšem času, poleg
tega se bo najverjetneje izognil marsikateri napaki, ki bi se lahko pripetila zaradi
neznanja in s tem povzročila dodatne stroške. V kolikor uporabnik zna izkoristiti vse
prednosti in funkcionalnosti CAD sistema, lahko to predstavlja finančno korist, saj
se lahko z določenimi CAD sistemi izvaja zahtevne simulacije, s katerimi prihranimo
pri kasnejših testiranjih prototipov. Vse našteto, kakor tudi visoka povprečna
ocena 3,9, s standardnim odklonom 0,6, potrjuje, da uvedba CAD managementa
predstavlja finančno korist za podjetje.
Hipoteza 3.2: Ocene predstavljenih trditev pri podvprašanju B4Q1P8 (V
primeru, da bi bili učinki CAD managementa nadpovprečni, kako
bi ocenili uvedbo CAD managementa?) izkazujejo vpliv CAD
managementa na finančno korist za podjetje.
Za dodatno potrditev te hipoteze smo uporabili vseh pet trditev podvprašanja
B4Q1P8. Kot že napisano pri prejšnji hipotezi, smo to podvprašanje zastavili kot
hipotetično vprašanje, ki se je glasilo: "V primeru, da bi bili učinki CAD

59
60

Finite Element Method (metoda končnih elementov).
Comupter Aided Engineering (računalniško podprto inženirstvo).
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managementa nadpovprečni, kako bi ocenili uvedbo CAD managementa?" V odgovor
smo ponudili pet trditev:
Trditev 1:

Zagotavlja kvaliteten razvojni proces.

Trditev 2:

Zagotavlja hitrejši razvoj novih izdelkov.

Trditev 3:

Posredno pozitivno vpliva na kakovost novih izdelkov.

Trditev 4:

Predstavlja strateško prednost pred konkurenčnimi podjetji.

Trditev 5:

Predstavlja finančno korist za podjetje.

Trditve so anketiranci ocenjevali z opisnimi ocenami po sistemu Likertove lestvice,
ki smo jih za potrebe analiz spremenili v številčne od 1 do 5. Pri tem ocena 5 pomeni
popolno strinjanje s trditvijo. Celotna opisna statistika podvprašanja B4Q1P8 z
ocenami trditev je prikazana v tabeli (Tabela 72, str. 118). Za lažjo predstavo smo
statistiko ocen trditev združili v grafikon (Slika 34), iz katerega lahko vidimo, da je
večina povprečnih ocen trditev skoncentriranih okrog ocene 4 (se strinjam). Od tega
povprečja nekoliko odstopa le povprečna ocena za četrto trditev (3,5), saj je vrh
krivulje pomaknjen v levo. To pomeni, da je strinjanje s četrto trditvijo le delno.
80%
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60%
50%
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10%
0%
Trditev 1

1
0%

2
3%

3
17%

4
72%

5
8%

Trditev 2

0%

6%

19%

56%

19%

Trditev 3

0%

0%

25%

69%

6%

Trditev 4

0%

3%

47%

44%

6%

Trditev 5

0%

3%

31%

57%

9%

Slika 34: Diagram odgovorov na trditve podvprašanja B4Q1P8
Kako lahko posamezne trditve vplivajo na finančno korist podjetja, smo poskušali
opisati v naslednjih odstavkih.
Trditev 1 pravi, da CAD management zagotavlja kvaliteten razvojni proces.
Razvojni proces je že kar nekaj let tesno povezan s CAD sistemi, ki so vanj prinesli
ogromno sprememb. Ena od teh je zagotovo večja kvaliteta, saj lahko s CAD sistemi
zagotovimo boljši in kvalitetnejši proces in s tem posledično boljši in kvalitetnejši
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izdelek. Ker pa je CAD sistem v osnovi le orodje, ki brez ustreznega znanja
uporabnikov, vzdrževanja in posodabljanja zelo hitro zastari ali postane
neuporabno. Zato je nujno potrebno, da imamo poleg orodja tudi ustrezno
upravljanje, ki ga zagotavlja CAD management. To nam potrjuje visoka
povprečna ocena na to trditev, ki znaša 3,9, s standardnim odklonom 0,6.
Trditev 2 pravi, da CAD management zagotavlja hitrejši razvoj novih izdelkov.
To trditev smo obravnavali že v sklopu druge hipoteze v zvezi s hitrejšim razvojem
novih izdelkov. Seveda ni potrebno posebej razlagati, da je hitrejši razvoj
neposredno povezan tudi s finančno koristjo za podjetje, kajti to pomeni več novih
projektov v enakem časovnem obdobju. Večina strokovnjakov, ki proučuje razvoj
novih izdelkov, se strinja, da je hiter razvojni proces eden ključnih dejavnikov, ki
prispevajo k dobremu in učinkovitemu razvojnemu procesu. Pri tem pa moramo
dodati, da na račun hitrosti ne smemo zapostaviti kvalitete, saj hitro končan projekt
še ne zagotavlja uspeha. Ker je bila trditev ocenjena s povprečno oceno 3,9 s
standardnim odklonom 0,8, to pomeni veliko strinjanje s trditvijo.
Trditev 3 pravi, da CAD management posredno pozitivno vpliva na kakovost
novih izdelkov. Bolj kakovostni novi izdelki lahko vsekakor pomenijo finančno korist
za podjetje, saj je s kakovostjo izdelka posredno povezanih kar nekaj finančnih
dejavnikov. Ti dejavniki so lahko negativni (stroški reklamacij in popravil, slab ugled
podjetja …) ali pozitivni (višja cena, večja prodaja, dober ugled podjetja …). Odraz
pozitivnih dejavnikov je vsekakor tudi finančna korist za podjetje. Zanimivo pri
ocenah te trditve je, da niti en anketiranec ni podal ocene 1 (sploh se ne
strinjam) ali 2 (se ne strinjam). Povprečna ocena je 3,8, z najmanjšim
standardnim odklonom 0,5 glede na ostale trditve.
Trditev 4 pravi, da CAD management predstavlja strateško prednost pred
konkurenčnimi podjetji. Ta trditev seveda sloni na dejstvu, da v kolikor ima
podjetje kakršno koli strateško prednost pred konkurenčnimi podjetji, pomeni to
tudi posredno finančno korist za podjetje. Glede na vse do sedaj omenjene
prednosti CAD managementa lahko z gotovostjo trdimo, da vsekakor predstavlja
strateško prednost pred konkurenčnimi podjetji, ki CAD managementa nimajo. Pri
tej trditvi smo v oceni zaznali nekoliko nižje povprečje, in sicer 3,5 s
standardnim odklonom 0,7. To pripisujemo predvsem dejstvu, da v trditvi
nismo poudarili, da gre za strateško prednost pred konkurenčnimi podjetji, ki
nimajo uvedenega CAD managementa. V kolikor so anketiranci primerjali le
konkurenčna podjetja z uvedenim CAD managementom, potem je razumljivo, da
je ocena slabša. Poleg tega smo pri odgovorih na trditve vprašanja B2Q3 (Tabela 37,
str. 92), o primerjavi stanja razvoja z najmočnejšo konkurenco, zaznali kar velike
deleže odgovora, da podjetje nima informacije o konkurenci.
Trditev 5 pravi, da CAD management predstavlja finančno korist za podjetje.
Trditev se neposredno nanaša na postavljeno hipotezo. Rezultat je vsekakor
pozitiven, saj povprečna ocena znaša 3,7, s standardnim odklonom 0,7.
Hipoteza 3.3: Povprečna ocena 1. trditve podvprašanja B4Q1P7 in 5. trditve
podvprašanja B4Q1P8 sta enaki.
Obe obravnavani podvprašanji (B4Q1P7 in B4Q1P8) v tej hipotezi vsebujeta po eno
trditev, ki je neposredno povezana s finančno koristjo za podjetje. Pri podvprašanju
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B4Q1P7 je to trditev 1, ki pravi, da je uvedba CAD managementa smotrna odločitev,
kar pomeni, da prednosti prevladajo nad stroški. Pri podvprašanju B4Q1P8 pa je to
trditev 5, ki najbolj neposredno govori o tem, da CAD management predstavlja
finančno korist za podjetje. Na podvprašanje B4Q1P7 so anketiranci odgovarjali z
dejansko oceno, na B4Q1P8 pa s hipotetično oceno. Ker so bili ocenjevalni kriteriji
pri obeh podvprašanjih enaki, smo s parnim t-testom preverili ali obstajajo razlike
med povprečji ocen na obe podvprašanji. Kot lahko vidimo iz rezultatov opisne
statistike (Tabela 90), sta povprečni oceni skoraj enaki (3,88 oz. 3,76), pri čemer
je hipotetična ocena trditve 5 manjša od dejanske ocene trditve 1. Iz korelacije
ocen (Tabela 91) lahko vidimo, da je koeficient korelacije 0,264 in ni statistično
značilen pri 5 % tveganju, saj je p-vrednost enaka 0,132>0,05. Iz rezultatov parnega
testa (Tabela 92) razberemo, da je p-vrednost enaka 0,422>0,05, kar pomeni, da
ničelno domnevo o enakosti povprečnih ocen obeh spremenljivk sprejmemo pri 5 %
tveganju. To pomeni, da med obema spremenljivkama ni bistvenih statističnih
razlik, kar potrjuje da CAD management predstavlja finančno korist za
podjetje.
Pair

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

B4Q1P7: Tr. 1

3,88

34

0,769

0,132

B4Q1P8: Tr. 5

3,76

34

0,606

0,104

Tabela 90: Opisna statistika parnega vzorca ocen B4Q1P7: Tr. 1 in B4Q1P8: Tr. 5
Pair

N

Correlation

B4Q1P7: Tr. 1 & B4Q1P8: Tr. 5

34

0,264

Sig.
0,132

Tabela 91: Korelacija parnega vzorca ocen B4Q1P7: Tr. 1 in B4Q1P8: Tr. 5

Pair
B4Q1P7: Tr. 5 B4Q1P8: Tr. 2

Mean
0,118

Paired Differences
Std.
Std. Error Mean
Deviation
0,844

0,145

t

df

Sig.
(2-tailed)

0,812

33

0,422

Tabela 92: Rezultati parnega testa vzorca ocen B4Q1P7: Tr. 1 in B4Q1P8: Tr. 5
Hipoteza 3.4: Povprečna vrednost letnega vložka v razvoj ali povprečna
vrednost deleža plač za razvoj je večja, če ima podjetje uveden
CAD management.
V sklopu vprašanj o podjetju sta bili s finančnimi podatki povezani dve vprašanji.
To sta bili vprašanji X1DELVVR: "Kolikšen delež letnega prihodka vlaga podjetje v
razvoj za izobraževanje, opremo oz. osnovna sredstva, literaturo, ipd.?" in
X1DELVVP: " Kolikšen delež celotne mase plač je namenjen za plače zaposlenih v
razvoju?" Odločili smo se, da postavimo dodatno hipotezo s katero bi preverili tezo,
da v kolikor podjetje ima uveden CAD management vlaga več v razvoj oz. porabi
večji delež mase plač za plače zaposlenih v razvoju. Hipotezo smo testirali s
pomočjo t-testa dveh neodvisnih vzorcev glede na to, ali podjetje ima ali nima CAD
managerja. Hipotezo smo definirali tako, da je povprečna vrednost letnega vložka
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v razvoj ali povprečna vrednost deleža plač za razvoj večja, če ima podjetje CAD
managerja oz. uveden CAD management. Iz rezultatov opisne statistike (Tabela 93)
lahko vidimo, sta povprečni vrednosti vlaganja v razvoj (X1DELVVR) dokaj enaki
(5,13 oz. 5,71), medtem ko je razlika pri povprečnih deležih za plače v razvoju
(X1DELVVP) 3,9 %. Zanimivo je, da so povprečne vrednosti višje pri podjetjih, ki
nimajo CAD managerja. Glede na Levene-ove teste moramo sprejeti ničelno
domnevo o enakosti povprečij pri 5 % stopnji značilnosti, saj sta obe p-vrednosti
večji od 0,05 (pX1DELVVR=0,774/2=0,387 in pX1DELVVP=0,285/2=0,143). Zato lahko
sklepamo, da podjetja vlagajo enaka sredstva v razvoj, ne glede na prisotnost
CAD managerja.
CAD manager N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
X1DELVVR (%)
DA
32 5,13
5,222
0,923
NE
7 5,71
2,563
0,969
X1DELVVP (%)
DA
30 10,23
7,981
1,457
NE
7 14,14
10,991
4,154
Tabela 93: Opisna statistika odgovorov na vprašanji X1DELVVR in X1DELVVP glede
na prisotnost CAD managerja v podjetju
Levene's Test

X1DELVVR (%)
X1DELVVP (%)

A*

F

Sig.

t

2,233

0,144

-0,289

37

0,774

-0,440

18,836

0,665

-1,086

35

0,285

-0,888

7,544

0,402

NA**
A*

t-test for Equality of Means

0,358

0,553

NA**

df

Sig. (2-tailed)

* A - Equal variances assumed
** NA - Equal variances not assumed

Tabela 94: Rezultati t-testa odgovorov na vprašanji X1DELVVR in X1DELVVP glede
na prisotnost CAD managerja v podjetju
Na podlagi vseh analiz in testiranj zbranih odgovorov na vprašanja, ki so bila
tako posredno kot neposredno povezana s tretjo hipotezo lahko sklepamo, da
uvedba CAD managementa predstavlja finančno korist za podjetje. To pomeni,
da lahko potrdimo tretjo postavljeno hipotezo.
4.4.4 HIPOTEZA 4: IZBIRA CAD SISTEMA JE STVAR METODOLOŠKEGA IZBORA
"Kateri CAD sistem izbrati in kako ga izbrati?" To je vprašanje, ki si ga zastavlja vsak
CAD manager, ki se ukvarja s CAD managementom. Dandanes je na tržišču ogromno
ponudnikov, ki ponujajo najrazličnejše CAD sisteme in če bi zaupali le njihovim
priporočilom, bi bili vsi CAD sistemi dobri in vrhunski. Seveda v praksi to ne drži.
Zato mora biti v tem primeru CAD management tisti, ki strokovno in odgovorno
pristopi k izbiri ustreznega CAD sistema. Že v teoretičnem delu naloge (2.3, str. 38)
smo opisali nekaj metod, kako priti do ustrezne strokovne odločitve. V želji, da bi
izvedeli, kako in na kakšen način to delajo slovenska razvojna podjetja, smo v
anketnem vprašalniku zastavili celoten 3. sklop vprašanj. Pri tem se nismo omejili
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zgolj na izbiro CAD sistema, ampak tudi na uporabo. Celotna opisna statistika 3.
sklopa vprašanj je podana v poglavju (4.2.5, str. 93). V tem delu naloge pa smo iz
določenih postavljenih vprašanj in analiz odgovorov, poskušali potrditi ali ovreči
zastavljeno hipotezo, da je izbira CAD sistema v slovenskih razvojnih podjetjih stvar
metodološkega izbora.
Pri potrjevanju te hipoteze smo za izhodišče vzeli vprašanje B3Q7 (4.2.5, str.93), s
katerim smo anketirance spraševali, kakšen model izbire CAD sistema so uporabili.
Na podlagi analize odgovorov smo dobili nekoliko presenetljiv rezultat (Tabela 49,
str. 101), saj je kar 51 % anketirancev odgovorilo, da je pri izbiri trenutnega
primarnega CAD sistema uporabilo izkustveni model izbire, ki velja za najbolj
subjektivnega in najmanj metodološkega. Ostali anketiranci so v večini uporabili
kriterijski model (42 %) in v manjšini znanstvenega (7 %). Zato smo poskušali
analizirati odgovore še nekaterih drugih vprašanj in podvprašanj iz sklopa vprašanj
o CAD sistemih, s katerimi bi pojasniti ta rezultat.
Za lažjo primerjavo smo tri možne odgovore oz. kategorije na vprašanje B3Q7
spremenili v le dve, in sicer kategorijo subjektivni model, v katero smo šteli
odgovore anketirancev, ki so izbrali izkustveni model, in kategorijo metodološki
model, v katero smo vključili odgovore anketirancev, ki so izbrali kriterijski ali
znanstveni model. Rezultat take delitve (Tabela 95) nam kaže, da sta oba modela
skoraj enako zastopana.
Odgovori

Št.

Delež %

Subjektivni model

23

51,1

Metodološki model

22

48,9

Skupaj

45

100,0

Tabela 95: Opisna statistika vprašanja B3Q7 preurejena v dve kategoriji – nova
spremenljivka B3Q7_2S "model izbire CAD sistema"
Hipoteza 4.1-4.4: Spremenljivki nista povezani.
S pomočjo nove spremenljivke B3Q7_2S smo poskušali najti ustrezno korelacijo z
drugimi spremenljivkami oziroma odgovori, ki bi nakazovali na ustrezen vzrok, zakaj
so se slovenska razvojna podjetja tako odločala. Za testiranje povezanosti smo
uporabili 2 test (hi-kvadrat). Pri vseh primerjavah smo predvideli ničelno hipotezo,
da spremenljivki nista povezani. Tako smo novo spremenljivko B3Q7_2S "model
izbire CAD sistema" primerjali kar štirikrat, in sicer:
1. Z odgovori na vprašanje B3Q4 (Tabela 46, str. 99), ki sprašuje o letih uporabe
trenutnega CAD sistema. Odgovore smo strnili v dve skupini (nad 10 let in do
10 let).
2. S številom zaposlenih v razvoju, ki smo jih razvrstili v dve skupini (do 10 in
nad 10 zaposlenih).
3. Z odgovori na vprašanje B3Q8 (Tabela 54, str. 104), ki sprašuje o številu
primerjanih CAD sistemov pri izboru, ki smo jih ravno tako razvrstili v dve
skupini (do 3 in nad 3).
4. S prisotnostjo CAD managerja oz. CAD managementa v podjetju.
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Model izbire CAD sistema
Metodološki
model

3

5

8

4,0

4,0

8,0

37,5%

62,5%

100,0%

19

17

36

18,0

18,0

36,0

52,8%

47,2%

100,0%

22

22

44

22,0

22,0

44,0

50,0%

50,0%

100,0%

Count
NE

Expected Count
% within CAD manager

CAD
manager

Count
DA

Expected Count
% within CAD manager
Count

Total

Expected Count
% within CAD manager

Total

Subjektivni
model

Tabela 96: Kontingenčna tabela 2 testa za spremenljivki
"CAD manager v podjetju" in "model izbire CAD sistema"

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

b

Value

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)

0,611a

1

0,434

0,153

1

0,696

0,617

1

0,432

Fisher's Exact Test

Exact Sig.
(2-sided)

0,698

Linear-by-Linear
Association

0,597

N of Valid Cases

44

1

Exact Sig.
(1-sided)

0,349

0,440

a. 2 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 97: Rezultati 2 testa za spremenljivki "CAD manager v podjetju" in
"model izbire CAD sistema"
Žal pri nobeni primerjavi nismo zaznali povezanosti, saj so bile p-vrednosti
(Asymptotic Significance 2-sided za Pearson Chi-Square) pri vseh testih precej večje
od 0,05, kar pomeni, da postavljenih ničelnih hipotez ne moremo zavrniti pri 5 %
stopnji značilnosti. Pri tem je potrebno še poudariti, da je bil vzorec za primerjave
dokaj majhen, saj je zajemal le 45 anketirancev, kar pomeni, da smo pri 2 testih
vsakokrat ugotovili, da sta bila vsaj dva primerljiva para premalo zastopana.
Minimalna vrednost vzorca v paru, ki jo zahteva 2 test je 5. Zaradi tega smo se
odločili, da prikažemo le rezultate 2 testa primerjave med izbirnim modelom in
prisotnostjo CAD managerja v podjetju (Tabela 96 in Tabela 97). Tako lahko
sklepamo le na podlagi rezultatov opisne statistike, da je izbira CAD sistema pri
slovenskih razvojnih podjetjih stvar metodološke izbire le pri slabi polovici podjetij.
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Glede na vse rezultate testiranj zato ne moremo z gotovostjo potrditi četrte
hipoteze, da je izbira CAD sistema pri slovenskih razvojnih podjetjih stvar
metodološkega izbora. Četrto hipotezo zato zavrnemo.
4.4.5 HIPOTEZA 5: SLOVENSKA PODJETJA UPORABLJAJO SEDEMSTOPENJSKI
RAZVOJNI CIKEL
Zadnja hipoteza je bila osnovana na podlagi Priročnika za razvoj novih izdelkov
"Načrtno do cilja" (Bolta, 2006), ki ga je izdal Center za razvoj novih izdelkov
Inštituta Jožef Štefan iz Ljubljane. Priročnik je nastal kot del dejavnosti evropskega
projekta "Mreža za razvoj novih izdelkov" v programu INTERREG IIIC61, v katerem so
sodelovale ustanove iz petih evropskih držav. V njem so avtorji s pomočjo raziskave
prišli do spoznanja, da je sedemstopenjski razvojni proces najbolj optimalen proces
pri razvoju novih izdelkov. Ker obstaja kar nekaj avtorjev, ki govorijo o stopnjah
razvoja in so njihovi predlogi seveda različni (2.1, str. 8), smo želeli z našo raziskavo
preveriti, kako imajo slovenska razvojna podjetja organiziran razvojni proces. V ta
namen smo pripravili celoten drugi sklop vprašanj (4.2.4, str. 81), v katerem smo
zastavili štiri vprašanja in dodatnih sedem podvprašanj. Vprašanje, ki se direktno
nanaša na to hipotezo, je vprašanje B2Q1 in vsa njegova podvprašanja od B2Q1P1
do B2Q1P6. Rezultati odgovorov na vprašanje B2Q1 (Tabela 28, str. 81) nam kažejo,
da kar 23 % anketiranih podjetij nima določenih razvojnih stopenj, 59 % je takih, ki
so razvojne stopnje definirali sami in le 18 % se jih drži določene uveljavljene
razvojne metodologije. Vsi anketiranci, ki so odgovorili, da imajo definirane
razvojne stopnje, so odgovarjali še na podvprašanje B2Q1P2 (Tabela 29, str. 82), o
številu stopenj. Iz rezultatov v tabeli je razvidno, da podjetja največkrat
uporabljajo petstopenjski in šeststopenjski razvojni proces.
Hipoteza 5.1: Število stopenj razvoja ni odvisno od velikosti podjetja.
Ker menimo, da je število razvojnih stopenj povezano z velikostjo podjetja, smo
naredili primerjalno opisno statistiko med številom razvojnih stopenj in velikostjo
podjetja.
Iz rezultatov (Tabela 98) lahko vidimo, da se srednje velika podjetja v večini
odločajo za petstopenjski razvojni proces (30 %), velika pa za šeststopenjskega (24
%). Razpršenost rezultatov je pri obeh skupinah podjetij enaka, saj smo prikazali le
tiste stopnje, ki so jih anketiranci izbrali.
Za testiranje povezanosti spremenljivk "Število stopenj razvoja" in "Velikost
podjetja" smo uporabili 2 test, za katerega smo postavili ničelno hipotezo, da
število stopenj ni odvisno od velikosti podjetja. V ta namen smo odgovore o številu
stopenj strnili v dve skupini (do 5 in več kot 5). Kot je razvidno iz rezultatov (Tabela
99), tako v skupini do 5 kot nad 5 stopenj razvoja, prevladujejo srednje velika
podjetja (70,6 % in 62,5 %). Poleg tega lahko iz rezultatov 2 testa (Tabela 100)
vidimo, da je p-vrednost (0,622) precej večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno
hipotezo ne moremo zavrniti pri 5 % stopnji značilnosti.

61

Medregionalni ekonomsko socialni kohezijski program Europske unije.
(Vir: http://www.interreg4c.eu/about-interreg-iiic/, 2017)
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Tako lahko zapišemo sklep, da spremenljivki "Število stopenj razvoja" in
"Velikost podjetja" nista povezani.
Št. stopenj

Velikost podjetja
srednja

velika

Skupaj

manj kot
4 stopnje

3
(9 %)

1
(3 %)

4
(12 %)

4 stopnje

2
(6 %)

1
(3 %)

3
(9 %)

5 stopenj

7
(21 %)

3
(9 %)

10
(30 %)

6 stopenj

4
(12 %)

4
(12 %)

8
(24 %)

7 stopenj

2
(6 %)

1
(3 %)

3
(9 %)

8 stopenj

2
(6 %)

1
(3 %)

3
(9 %)

10 stopenj

1
(3 %)

1
(3 %)

2
(6 %)

21
(63 %)

12
(36 %)

33
(100 %)

Skupaj

Tabela 98: Opisna statistika števila stopenj razvoja glede na velikost podjetja
Število stopenj razvoja
Count
do 5

velika

Total

5

17

Expected Count

11,3

5,7

17,0

% within Število
stopenj razvoja

70,6%

29,4%

100,0%

10

6

16

Expected Count

10,7

5,3

16,0

% within Število
stopenj razvoja

62,5%

37,5%

100,0%

22

11

33

Expected Count

22,0

11,0

33,0

% within Število
stopenj razvoja

66,7%

33,3%

100,0%

Count
Total

srednja
12

Count
več kot 5

Velikost podjetja

Tabela 99: Kontingenčna tabela 2 testa za spremenljivki
"Število stopenj razvoja" in "Velikost podjetja"
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Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

b

df

Magistrsko delo

Asymptotic
Exact Sig.
Significance
(2-sided)
(2-sided)

0,243a

1

0,622

0,015

1

0,902

0,243

1

0,622

Fisher's Exact Test

0,721

Linear-by-Linear
Association

0,235

N of Valid Cases

33

1

Exact Sig.
(1-sided)

0,451

0,628

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The min. expected count is 5,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 100: Rezultati 2 testa za spremenljivki "Število stopenj razvoja" in
"Velikost podjetja"
Hipoteza 5.2: Povprečni delež novih izdelkov iz prvih treh kategorij "novih
izdelkov" je enak v obeh skupinah števila stopenj razvoja.
S to dodatno hipotezo smo želeli preveriti ali je število stopenj razvoja povezano s
povprečnim deležem izdelave izdelkov iz prvih treh kategorij "novih izdelkov".
Postavili smo ničelno hipotezo, da je povprečni delež novih izdelkov iz prvih treh
kategorij "novih izdelkov" enak v obeh skupinah števila stopenj razvoja.
Kot je razvidno iz opisne statistike t-testa za spremenljivki "Kategorija novih
izdelkov" in "Število stopenj razvoja" (Tabela 101), so povprečne vrednosti (Mean) v
obeh skupinah števila stopenj razvoja, pri vseh kategorijah "novih izdelkov", dokaj
enake. To pomeni, da so razlike povprečnih vrednosti majhne, saj je največja
razlika povprečij (2,44) pri tretji kategoriji novih izdelkov.
Kategorija
Št. stopenj
novih izdelkov
razvoja
do 5
1. Povsem nov izdelek ali
linija izdelkov
več kot 5
do 5
2. "Za nas" nov izdelek ali
linija izdelkov
več kot 5
3. Nov izdelek namenjen
do 5
razširitvi obstoječe
več kot 5
linije izdelkov

N

Mean

17
16
17
16
17

14,41
13,25
21,18
21,38
22,06

16

24,50

Std.
Std.
Deviation Error Mean
22,142
5,370
17,972
4,493
20,580
4,991
13,817
3,454
19,289
4,678
18,239

4,560

Tabela 101: Opisna statistika t-testa za spremenljivki "Kategorija novih izdelkov"
in "Število stopenj razvoja"
Poleg tega je iz rezultatov t-testa (Tabela 102) razvidno, da je p-vrednost (Sig.) pri
vseh kategorijah "novih izdelkov" večja od 0,05, kar pomeni, da na podlagi Leveneovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze o enakosti varianc pri 5 % stopnji
značilnosti. Iz tega sledi, da moramo pri t-testu upoštevati p-vrednosti (Sig. 2-
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tailed) za enakost varianc (A - Equal variances assumed). Kot lahko vidimo so vse
vrednosti večje od 0,05, kar pomeni, da ničelne hipoteze o enakosti povprečij ne
moremo zavrniti pri 5 % stopnji značilnosti. S tem lahko sprejmemo sklep, da ni
statistično značilnih razlik med izdelavo "novih izdelkov" iz prvih treh
kategorij glede na definirane skupine števila stopenj razvoja.

1. Povsem nov izdelek ali
linija izdelkov
2. "Za nas" nov izdelek ali
linija izdelkov
3. Nov izdelek namenjen
razširitvi obstoječe
linije izdelkov

A*
NA**
A*
NA**
A*

Levene's Test
for Equality of t-test for Equality of Means
Variances
Sig.
F
Sig.
t
df
(2-tailed)
0,120 0,731
0,17
31
0,870
0,17 30,37
0,869
1,397 0,246 -0,03
31
0,974
-0,03 28,12
0,974
0,151 0,700 -0,37
31
0,712

NA**

-0,37

31,00

0,711

* A - Equal variances assumed
**NA - Equal variances not assumed

Tabela 102: Rezultat t-testa za spremenljivki "Kategorija novih izdelkov" in
"Število stopenj razvoja"
Glede na to, da smo peto hipotezo osnovali na podlagi priporočenih sedmih stopnjah
iz priročnika (Bolta, 2006), smo se dodatno poglobili v raziskovanje virov navedenih
v priročniku. Pri tem smo našli še delujočo spletno stran: http://npdnet.urenio.org, ki je bila pripravljena v okviru projekta na podlagi katerega je
nastal že omenjeni priročnik. Zanimivo je, da je na spletni strani predstavljen
petstopenjski razvojni cikel, ki sestoji iz sledečih stopenj:
1. iskanje idej,
2. evalvacija idej in končna izbira ideje,
3. razvoj izdelka,
4. prototipiranje,
5. komercializacija.
V kolikor teh pet stopenj primerjamo s sedmimi iz priročnika, opazimo da sta izvzeti
dve stopnji, in sicer 4. stopnja (vrednotenje koncepta in poslovna analiza) ter 6.
stopnja (tehnični razvoj). Očitno je, da sta pri petstopenjskem razvojnem procesu
ti stopnji integrirani v eni ali več od naštetih petih stopnjah.
Na podlagi vseh rezultatov raziskave moramo ovreči podano hipotezo, da
slovenska razvojna podjetja uporabljajo sedemstopenjski razvojni cikel.
Namesto te hipoteze lahko zaključimo, da slovenska razvojna podjetja
uporabljajo petstopenjski ali šeststopenjski razvojni proces. Peto hipotezo
zato zavrnemo.
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5 ZAKLJUČEK
Ob koncu pričujočega magistrskega dela lahko zapišemo, da smo dosegli temeljne
cilje, opisane v uvodnem poglavju. S pomočjo anketnega vprašalnika smo zbrali
veliko podatkov o novih izdelkih, razvojnih procesih, uporabi in izbiri CAD sistemov
ter o delovanju CAD managementa v slovenskih razvojnih podjetjih. Slednje je bila
seveda glavna tema pričujočega dela. Od petih postavljenih hipotez smo z
empirično raziskavo potrdili prve tri hipoteze, medtem ko smo četrto in peto
hipotezo morali zavrniti oziroma spremeniti. Tako lahko na podlagi postavljenih
hipotez povzamemo sledeče ugotovitve.
Hipoteza 1: CAD management je prisoten v slovenskih razvojnih podjetjih, je
potrjena (4.4.1, str. 126). Z večino spremenljivkami, ki smo jih vključili v analizo
te hipoteze, smo zaznali, da je CAD management prisoten v slovenskih razvojnih
podjetjih. Hkrati smo ugotovili, da ga podjetja različno izvajajo, saj se v večini
primerov ne izvaja kot samostojna funkcija znotraj razvojnega procesa, ampak je
vključena v druge procese. Izvajalci CAD managementa so v večini primerov razvojni
delavci, skrbniki IT ali vodje razvoja. Iz analize odgovorov smo ugotovili, da niti v
enem podjetju CAD managementa ne izvajajo kot samostojne funkcije, ki bi imela
zaposlenega CAD managerja za poln delovni čas. Presenetljivo nizka je tudi
povprečna vrednost delovnega časa (20 %), ki ga oseba, zadolžena za to funkcijo,
porabi za opravljanje tega dela. Iz opisne statistike smo razbrali, da so podjetja
dokaj pozno začela uvajati CAD management (v povprečju po 7,7 letih) po začetku
uporabe CAD sistemov. Zaznati je tudi, da se CAD management v slovenskih
razvojnih podjetjih izvaja v večini primerov zgolj kot skrbništvo nad delovanjem
CAD sistemov in skrbi za vzdrževanje (Tabela 68, str. 113). Ne glede na trenutno
stanje se anketiranci strinjajo, da v kolikor bi bili učinki uvedbe CAD managementa
nadpovprečni, bi to imelo pozitivne učinke tako na razvojni proces kot tudi na
celoten poslovni sistem. Glede CAD managementa lahko zaključimo, da se v
slovenskih razvojnih podjetjih še ni uveljavil na tak način, kot ga opisuje Green
(2007). Bo pa po našem mnenju CAD management postajal vse bolj potreben in tudi
prepoznaven, tako s porastom in zahtevnostjo CAD sistemov kot tudi s prihodom
tujih – predvsem večjih evropskih in svetovnih koncernov - na slovensko tržišče.
Hipoteza 2: Po uvedbi CAD managementa se razvojni čas skrajša, je potrjena
(4.4.2, str. 132). Krajši razvojni čas pomeni strateško prednost pred konkurenco.
Kako ga skrajšati, je ena od pomembnih nalog vsakega razvojnega procesa. S
kakšnimi ukrepi in strategijami bo podjetje to doseglo, je seveda naloga vodstva
razvoja, saj glede na različne razvojne dejavnosti podjetji ne moremo definirati
zgolj ene rešitve, ampak mora vodstvo razvoja ugotoviti, kaj je najbolje za
dejavnost, v kateri podjetje nastopa. Poleg ustrezne strategije razvoja, ima
zagotovo pomembno vlogo tudi CAD management, ki se mora integrirati v strategijo
in prispevati svoj delež k hitrejšemu in h kvalitetnejšemu razvojnemu procesu. Pri
tem je zelo pomembno, da CAD management opravlja vse opisane naloge in ni zgolj
servis, ki skrbi zgolj za delovanje CAD sistema.
Hipoteza 3: Uvedba CAD managementa predstavlja finančno korist za podjetje,
je potrjena (4.4.3, str. 136). Z nastopom svetovne gospodarske krize v začetku 21.
stoletja se je razgalilo stanje, ki je kazalo, da so bila nekatera podjetja preveč toga
in se niso uspela hitro prilagoditi novi situaciji. Prav možnost hitrih sprememb in
prilagoditev je zelo pomembna lastnost podjetij pri prestrukturiranju in lahko
Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

stran 150

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

pomeni strateško prednost pred konkurenco. V časih izrednih dogodkov, smo bili v
zgodovini priča, kako so se nekatera uspešna podjetja hitro prestrukturirala in
nekatera celo v popolnosti zamenjala svoj razvojni in proizvodni program. Pri tem
so prednjačila predvsem velika japonska podjetja takoj po 2. sv. vojni (Ishikawa,
1987). Tudi pri zadnji svetovni gospodarski krizi sta se marsikje pokazali
fleksibilnost in hitrost kot ključni prednosti. V takih primerih je pomembno, kako
podjetje upravlja s stroški in kako gleda na finančno korist. Prav CAD management
je v očeh marsikoga še vedno nekaj, kar je nepomembno in neposredno ne prinaša
finančne koristi. Z našo raziskavo smo pokazali, da to ne drži, saj uspešen CAD
management lahko pripomore k finančni koristi podjetja. Seveda je pri tem
potrebno poudariti, da se te koristi zelo težko merijo oziroma vrednotijo, zato je
dobro, da zna CAD management upravičiti svoje delovanje skozi finančno korist.
Hipoteza 4: Izbira CAD sistema je stvar metodološkega izbora, ni potrjena
(4.4.4, str. 143). Z večanjem ponudbe CAD sistemov na svetovnem trgu se je vse
težje pravilno odločiti za izbiro ustreznega CAD sistema. Prav zaradi tega je bilo v
zadnjih letih narejenih kar nekaj raziskav, ki so pokazale, kako je potrebno
pristopiti k čim boljšemu načinu izbire ustreznega CAD sistema. To področje smo
opisali v poglavju Modeli izbire CAD sistema (2.3, str. 38), v katerem smo ugotovili,
da obstajajo izkustveni, kriterijski in znanstveni modeli. Glede na predelano gradivo
in rezultate naše empirične raziskave, smo modele izbire skrčili zgolj na dve skupini,
in sicer subjektivne in metodološke. Opisna statistika je pokazala, da sta obe skupini
skoraj enako zastopani, kar pomeni, da se slovenska razvojna podjetja v preveliki
meri odločajo za izbiro CAD sistema zgolj na podlagi subjektivnega modela. S
pomočjo multivariatnih statističnih metod, smo poskušali najti vzroke zakaj je temu
tako, a smo žal ugotovili, da imamo premalo podatkov, ki bi nam z gotovostjo lahko
potrdili določen vzrok. Slabost majhnega vzorca pušča še odprte možnosti za
nadaljnje delo. Z obširnejšo raziskavo oziroma drugačnim načinom anketiranja, bi
lahko to slabost odpravili. Naše mnenje, ki se opira na določene odgovore iz te
raziskave in na lastne večletne delovne izkušnje v razvojnih oddelkih, je da se v
Sloveniji uporablja manjše število različnih CAD sistemov, kar v veliki meri zmanjša
potrebo po metodološki metodi izbire. To še posebej velja za majhna in srednje
velika podjetja, v katerih se običajno odločajo na podlagi izkušenj glavnih
uporabnikov CAD sistemov in/ali prisotnosti določenega CAD sistema na lokalnem
nivoju oziroma glede na dejavnost podjetja.
Hipoteza 5: Slovenska podjetja uporabljajo sedemstopenjski razvojni cikel, ni
potrjena (4.4.5, str. 146). Kako najhitreje in uspešneje priti do novega izdelka, je
glavna naloga vsakega podjetja, ki se ukvarja z razvojem in izdelavo novih izdelkov.
Da bi izpolnili ta ideal, si vsako podjetje ustvari svojo strategijo razvoja novega
izdelka ali privzame eno izmed bolj ali manj svetovno znanih strategij razvoja (2.1,
str. 8). Kdo bo zmagovalec in kdo poraženec, pa v prvi vrsti določa tržišče oziroma
kupec. Ta je tisti, ki z nakupom izdelka določi zmagovalca. Cooper (2001) v svojem
delu večkrat poudari, da je zmagovalec tisti, ki na določenem trgu proda največ
izdelkov. Ob tem se vsem raziskovalcem strategij razvoja novih izdelkov poraja
vprašanje, kakšno strategijo razvoja novih izdelkov uporabiti, da bo podjetje
dosegalo zmagovite rezultate. V kolikor bi sklepali po napisanem, bi bilo dovolj, da
podjetje privzame zmagovito strategijo razvoja in bo doseglo zmagovite rezultate.
Žal v praksi ni tako, saj so nekatera podjetja bolj druga pa manj uspešna, četudi
uporabljajo enako razvojno strategijo. Kot smo tudi sami z našo raziskavo zaznali,
lahko podjetja, ki uporabljajo enako strategijo razvoja, to drugače izvajajo, lahko
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bi rekli, da jo prilagodijo svojim potrebam. Prepričani smo, da na svetu obstaja
toliko strategij razvoja, kolikor je podjetij, kajti tudi svetovno znane strategije kot
npr. Stage-Gate® celo spodbujajo podjetja, da strategijo prilagodijo svojim
značilnostim. To hipotezo potrjuje tudi naša raziskava, saj nam odgovori kažejo, da
ima zgolj 15 % vseh udeležencev raziskave razvoj definiran po določeni metodologiji
razvoja novih izdelkov in le 8 % je takih, ki so privzeli eno od svetovno znanih
strategij. Tudi pri iskanju odgovora o številu stopenj razvoja smo naleteli na dokaj
veliko razpršenost rezultatov, od manj kot štiri stopnje pa vse do več kot enajst
stopenj. Na podlagi analize povprečij smo lahko ugotovili, da imajo slovenska
razvojna podjetja svoj razvojni proces razdeljen na pet stopenj (27,5 %), zelo
podoben rezultat smo prejeli tudi za šeststopenjski razvojni proces (25 %). Tudi pri
odgovorih, ki so vsebovali enake metodologije in opis posameznih stopenj, smo
zaznali odstopanja, kar kaže na to, da uporabniki različno interpretirajo stopnje
razvoja. Če pogledamo npr. strategijo APQP lahko vidimo, da je v osnovi razdeljena
na pet faz in petnajst korakov. Če bi korake enačili s stopnjami, bi bila statistika o
številu stopenj precej različna, saj so kar štirje anketiranci navedli uporabo te
metode. Zato se nam poraja dvom o tem, kako so anketiranci razumeli postavljeno
vprašanje o številu stopenj. To še enkrat več potrjuje, da bi bilo osebno anketiranje
mnogo bolj primerno od spletnega, saj bi prav v takih primerih anketar lahko
anketirancu podrobneje pojasnil pomen vprašanja.
Zaradi obsežnega anketnega vprašalnika se je mogoče nekoliko izgubila rdeča nit
tega magistrskega dela, katerega glavni cilj je bil raziskati, kako je CAD
management integriran v poslovnih sistemih slovenskih razvojnih podjetjih. Naša
radovednost, da poleg tega dobimo vpogled še v kategorije novih izdelkov, v
razvojni proces in CAD sisteme, ki se uporabljajo v slovenskih razvojnih podjetjih,
je bila dokaj velika, zato smo tudi raziskavo razširili na vsa omenjena področja.
Vsekakor lahko sklenemo, da je bila odločitev pravilna, saj smo tako dobili vpogled
v področja, ki v slovenskem prostoru niso pogosto raziskovana. Poleg tega smo skozi
ostala področja našli ustrezne odgovore in povezave z delovanjem samega CAD
managementa v slovenskih razvojnih podjetjih. Menimo, da mora uspešen CAD
management zelo dobro poznati vsa področja, ki so bila predstavljena in raziskana
v tem magistrskem delu.
Ob koncu se moramo dotakniti tudi že ugotovljene slabosti pričujočega dela, in to
je majhnega vzorca ustrezno izpolnjenih vprašalnikov. Vzrok za to vidimo predvsem
v načinu izpolnjevanja ankete s pomočjo spletnega anketiranja. Kot smo že
predhodno napisali (4.1, str. 64), smo v tem načinu anketiranja videli kar nekaj
prednosti. Poglavitni prednosti sta bili anonimnost anketirancev in prosta izbira časa
za anketiranje. Žal se je izkazalo, da te prednosti ne pomenijo veliko, saj je bil
odziv na tovrstni način zelo skromen. Šele z neposrednimi telefonskimi klici v
podjetja smo dosegli večjo odzivnost anketirancev. Na podlagi teh izkušenj lahko
zapišemo mnenje, da je tako obsežno in strokovno anketo potrebno opraviti z
osebnim anketiranjem. Pri tem se seveda izgubi komponenta anonimnosti, a se
vsekakor izboljša odzivnost anketirancev kakor tudi kvaliteta in kvantiteta
pridobljenih odgovorov. V kolikor je kakšno vprašanje dvomljivo, ima anketiranec
pri osebnem anketiranju takojšnjo možnost, da mu anketar ponudi razlago. Zaradi
razpršenosti podjetij po celotnem ozemlju Republike Slovenije predstavlja osebni
način anketiranja veliko finančno in časovno obremenitev za anketarja. Zato
menimo, da bi bil tak način izvedljiv le v okviru kakšnega projekta, v katerem bi
sodelovalo več anketarjev. Projekt bi moral biti tudi finančno pokrit, tako da bi
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anketarji dobili povrnjene vsaj potne stroške. Vsekakor bi na tak način dobili več
rešenih vprašalnikov od malih podjetij. Pri spletnem anketiranju se je izkazalo, da
smo kljub večinskemu zastopanju malih podjetij prejeli zanemarljivo število
odgovorov. Eden izmed namenov pričujočega dela je bil tudi ta, da bi za majhna
podjetja pridobili nekakšen vzorec, kako pristopati h CAD managementu in poiskali
razvojne strategije primerne za mala podjetja. Zaradi že omenjenega
zanemarljivega števila anketirancev iz malih podjetij je ostal ta namen neizpolnjen.
To seveda ponuja priložnost, da se ta cilj izpolni v okviru druge raziskovalne naloge.
Pričujoče magistrsko delo vsekakor predstavlja nov prispevek k znanosti, saj
obravnava področje CAD managementa, ki je v slovenskem prostoru še neraziskano
in nedokumentirano. V teoretičnem delu naloge smo poleg opisa CAD managementa,
opisali še proces razvoja novih izdelkov ter z njim povezane razvojne strategije in
CAD sisteme. V empiričnem delom smo s statistično raziskavo zajeli in analizirali
trenutno stanje vseh prej naštetih področij v slovenskih razvojnih podjetjih. S
pomočjo statističnih metod smo potrdili ali ovrgli postavljene hipoteze in podali
dodatne analize in ugotovitve, za katere smo menili, da so pomembne. Ob koncu
naj še poudarimo, da empirična raziskava predstavlja le delni uspeh, kajti rezultati
veljajo le za srednja in velika podjetja, medtem ko ostaja segment majhnih podjetij
še neraziskan. Zato upamo in pričakujemo, da bo v bodoče še kdo poskušal
raziskovati področje CAD managementa in zajel še več podatkov, še posebej to velja
za trenutno manjkajoče podatke iz majhnih podjetji.
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POJMOVNIK
Toner:
Kartuša:
Ponder:

Posoda za barvni prah pri laserskih tiskalnikih.
Posoda za barvno tekočino pri brizgalnih tiskalnikih.
Vrednost, navadno večja, ki se da določenemu členu celote
v odnosu do drugih členov iste celote.
Kontingenčna tabela: Navzkrižna tabela v matričnem formatu.

KRATICE IN AKRONIMI
3DP
ANOVA
APQP
ATAR
CABS
CAD
CAE
CAM
CAP
CAQ
CAST
CD
CE
CRM
DBMS

Three Dimensional Printing (tridimenzionalno tiskanje)
Analysis of variance (analiza variance)
Advanced Product Quality Planning (Napredno načrtovanje kakovosti
proizvoda)
Awareness, Try, Available, Repeat usage (zavedanje, poskus, dostop,
ponovna uporaba)
Computer Aided Business System (računalniško podprt poslovni sistem)
Computer Aided Design (računalniško podprto načrtovanje)
Computer Aided Engineering (računalniško podprto inženirstvo)
Computer Aided Manufacturing (računalniško podprta proizvodnja)
Computer Aided Planning (računalniško podprto planiranje)
Computer Aided Quality (računalniško podprto zagotavljanje kakovosti)
Computer Aided Storage (računalniško podprto skladiščenje)
Compact Disc (zgoščenka)
Conformité Européene (evropska skladnost)
Customer Relationship Management (upravljanje odnosov s strankami)
Database Management System (sistem za upravljanje podatkovnih zbirk)
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DMS
DSS
DVD
DXF
ERP
ESA
ESS
ESTEC
EU
FDM
FEM
FMEA
IBM
IGES
IS
ISO
KWS
LAN
LENS
LOM
MES
MIS
MKE
MRP
MRP II
NPD
OAS
PC
PDM
PLM
PMI
PPC
QFD
RAM
RP
RT
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Document Management System (sistem za upravljanje z dokumenti)
Decision Support System (odločitveni podporni sistem)
Digital Versatile Disc (digitalni vsestranski disk)
Data eXchange Format (format za izmenjavo podatkov)
Enterprise Resource Planning (načrtovanje virov podjetja)
European Space Agency (Evropska vesoljska agencija)
Executive Support System (vodstveni podporni sistem)
European Space Research and Technology Center (Evropski center za
vesoljske raziskave in tehnologijo)
European Union (Evropska unija)
Fused Deposition Modelling (modeliranje z nalaganjem staljenih plasti)
Finite Element Method (metoda končnih elementov)
Failure Modes and Effects Analysis (analiza možnih napak in njihovih
posledic)
International Business Machines Corporation
Initial Graphics Exchange Specification (določilo za začetno izmenjavo
grafike)
Information System (informacijski sistem)
International
Organization
for
Standardization
(mednarodna
organizacija za standardizacijo)
Knowledge Work System (znanjski delovni sistem)
Local Area Network (lokalno omrežje)
Laser Engineered Net Shaping (lasersko varjenje)
Laminated Object Manufacturing (laminatna izdelava objektov)
Manufacturing Execution Systems (sistem za upravljanje proizvodnje)
Management Information System (upravljalski informacijski sistem)
Metoda Končnih Elementov
Material Requirements Planning (planiranje materialnih potreb)
Manufacturing Resources Planning (planiranje proizvodnih virov)
New Product Development (razvoj novih izdelkov)
Office Automation System (sistem za avtomatizacijo pisarniškega
poslovanja)
Personal Computer (osebni računalnik)
Product Data Management (upravljanje s podatki o proizvodih)
Product Lifecycle Management (upravljanje življenjskega cikla
proizvoda)
Plus/Minus/Implications (plus/minus/posledice)
Production Planning and Control (planiranje in krmiljenje proizvodnje)
Quality Functional Deployment (razvijanje funkcij kakovosti)
Random Access Memory (bralno pisalni pomnilnik)
Rapid Prototyping (hitra izdelava prototipov)
Rapid Tooling (hitra izdelava orodij)
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SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition (sistem za nadzor in zajemanje
podatkov)
SCM
Supply Chain Management (management oskrbovalne verige)
SFDC
Shop Floor Data Collection (zbiranje obratovalnih informacij)
SKD
Standardna klasifikacija dejavnosti
SL
Stereolithography (stereolitografija)
SLS
Selective Laser Sintering (selektivno lasersko sintranje)
SSKJ
Slovar slovenskega knjižnega jezika
STEP
STandard for the Exchange of Product model data (standard za
izmenjavo podatkov o modelu)
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Analiza prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti)
TPS
Transaction Processing System (transakcijski informacijski sistem)
TPS
Transaction Processing System (transakcijski procesni sistem)
USB
Universal Serial Bus (univerzalno serijsko vodilo)
WAN
Wide Area Network (globalno omrežje)
WWW
World Wide Web (svetovni splet)
ZRC SAZU Znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije znanosti in
umetnosti
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CAD Management
Spoštovani!
Pred vami je anketni vprašalnik, ki bo služil kot osnova za magistrsko raziskovalno
nalogo o razvojnem procesu novih izdelkov ter uporabi CAD[1] sistemov in
upravljanju z njimi, v slovenskih razvojnih podjetjih.
Anketa je popolnoma anonimna, saj z nobenim vprašanjem ne zbiramo osebnih
podatkov, kakor tudi ne drugih podatkov, ki bi razkrili identiteto anketiranca ali
podjetja.
Z anketo želimo pridobiti čim boljše in realne podatke, zato vas naprošamo, da to
anketo izpolnjuje oseba, ki je vodja razvoja, ali oseba s čim več let dela v razvoju
ali izkušenj z razvojem.
Vaši odgovori naj v čim večji meri odražajo realno stanje v vašem podjetju. V kolikor
odgovora na vprašanje ne poznate vas naprošamo, da se pozanimate pri vaših
sodelavcih ali v najslabšem primeru pustite vprašanje oziroma trditev brez
odgovora. Prosimo vas, da nikakor ne odgovarjate naključno.
Če je vaše podjetje povezana družba[2] vas prosimo, da odgovarjate tako kot, da
bi bilo podjetje samostojna družba.
V primeru, da boste anketiranje prekinili zaradi bilo katerega vzroka, se lahko preko
zgodovine brskalnika kadarkoli vrnete na anketo in nadaljujete od tam, kjer ste
prekinili anketiranje. Če boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z anketo, se
lahko kadarkoli obrnete na naš e-naslov.
Že v naprej se vam najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.
[1] Computer Aided Design (računalniško podprto načrtovanje ali konstruiranje)
[2] Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju
tako, da (po 527. členu ZGD-1):
 ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim
deležem);
 je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
 so koncernske družbe;
 sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali so povezane s podjetniškimi
pogodbami.
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Novi izdelki
B1UN - Prvi sklop vprašanj se nanaša na razvoj novih izdelkov v vašem podjetju.
B1Q1 - Nove izdelke lahko razvrstimo v različne kategorije odvisno od tega kakšen
je nov izdelek za podjetje:
 Povsem nov izdelek ali linija izdelkov: Je izdelek, ki je povsem nov za
svetovno tržišče in hkrati za podjetje. Takega izdelka ne proizvaja še nihče.
 "Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov: Je izdelek, ki je nov le za podjetje.
Nekatera druga podjetja v svetu tak izdelek že izdelujejo.
 Nov izdelek namenjen razširitvi obstoječe linije izdelkov: Je izdelek, ki
je nov za podjetje, vendar bo le nadgradil ali dopolnil že obstoječo linijo
izdelkov, npr. nov model pralnega stroja, ipd.
 Izboljšan obstoječ izdelek: Je nov izdelek podjetja, narejen na podlagi
obstoječega izdelka, ki ima določene izboljšave, npr. novo obliko, drugačne
lastnosti, drugačne ali dodatne funkcije, ipd.
 Repozicioniran obstoječ izdelek: Je nov izdelek podjetja, narejen na
podlagi že obstoječa izdelka, ki je prilagojen novemu tržišču in standardom,
npr. električni izdelek z drugačno napetostjo, avto s krmilnim mehanizmom
na desni strani, ipd.
 Racionaliziran obstoječ izdelek: Je nov izdelek podjetja, narejen na
podlagi obstoječega izdelka, ki ohranja enako obliko in lastnosti, vendar je
narejen z nižjimi stroški (drugačni materiali, drugačni sestavni deli,
drugačna tehnologija, ipd.) in namenom, da ga lahko tržimo po nižji ceni.
Ocenite kolikšen odstotek od vseh "novih izdelkov", ki ste jih razvili v zadnjih petih
letih, spada v posamezno kategorijo "novih izdelkov". Seštevek se vam avtomatično
izpisuje v okencu Skupaj in mora biti 100 %.
Opomba: Odstotke vpišite brez decimalk, zaokrožene na celo število.

Povsem nov izdelek ali linija izdelkov
"Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov
Nov izdelek namenjen razširitvi obstoječe linije izdelkov
Izboljšan obstoječ izdelek
Repozicioniran obstoječ izdelek
Racionaliziran obstoječ izdelek
Skupaj

0

B1Q2 - Ocenite kolikšen delež razvojnega časa ste porabili za razvoj posamezne
kategorije "novih izdelkov" glede na celotni razvojni čas, ki ste ga v zadnjih petih
letih porabili za razvoj "novih izdelkov". Seštevek se vam avtomatično izpisuje v
okencu Skupaj in mora biti 100 %.
Opomba: Odstotke vpišite brez decimalk, zaokrožene na celo število.

Povsem nov izdelek ali linija izdelkov
"Za nas" nov izdelek ali linija izdelkov
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Nov izdelek namenjen razširitvi obstoječe linije izdelkov
Izboljšan obstoječ izdelek
Repozicioniran obstoječ izdelek
Racionaliziran obstoječ izdelek
Skupaj

0

B1Q3 - Ocenite pogostost sodelovanja vašega razvojnega oddelka pri razvoju
"novih izdelkov":
nikoli

zelo
redko

redko občasno pogosto

zelo
vedno
pogosto

s povezanimi družbami
z domačimi
pogodbenimi družbami
ali podjetniki
s tujimi pogodbenimi
družbami ali
podjetniki
z domačimi
izobraževalnimi
ustanovami
s tujimi
izobraževalnimi
ustanovami
z domačimi razvojnimi
inštituti
s tujimi razvojnimi
inštituti
B1Q4 - V spodnje polje napišite s kom še, razen že v prejšnjem vprašanju navedenih
subjektov, sodeluje vaš razvoj pri razvoju "novih izdelkov" in navedite pogostost
sodelovanja. Subjekt in pogostost sodelovanja ločite z vejico, vsak nov subjekt pa
vpišite v novo vrstico.
Primer vnosa: Subjekt, pogostost

B1Q5 - Kolikšen je odstotek vseh "novih izdelkov" v zadnjih petih letih, ki ste jih
razvili povsem sami, brez sodelovanja katerega koli od naštetih subjektov?
Opomba: Odstotek vpišite brez decimalk, zaokrožen na celo število.

%

Herman Besednjak: CAD management v slovenskih razvojnih podjetjih

P1: stran 4

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Razvojni proces
B2UN - Drugi sklop vprašanj ali trditev se nanaša na razvojni proces v vašem
podjetju. Razvojni proces novih izdelkov se običajno odvija po stopnjah. Koliko
stopenj nekdo uporablja je odvisno od več dejavnikov. Nekatera podjetja
uporabljajo določene metodologije, ki imajo natančno predpisane stopnje in
metode znotraj njih. S spodnjimi odgovori želimo izvedeti, kako se pri vas odvija
razvojni proces. Kot primer stopenjskega razvoja naj navedemo 7-stopenjski
razvojni proces kot ga priporoča Priročnik za razvoj novih izdelkov "Načrtno do cilja"
(urednik Bolta Ž., 2006). Ta opredeljuje sledeče stopnje:
1. Iskanje idej,
2. Ocenjevanje in selekcija idej,
3. Razvoj koncepta,
4. Vrednotenje koncepta in poslovna analiza,
5. Testiranje in izdelava prototipov,
6. Tehnični razvoj,
7. Komercializacija izdelka.
B2Q1 - Ali v vašem podjetju razvojni proces novih izdelkov poteka po določenih
razvojnih stopnjah?
NE, nimamo določenih razvojnih stopenj
DA, razvojne stopnje smo definirali sami.
DA, razvojne stopnje nam definira izbrana metodologija
IF (3) B2Q1 = [3]
B2Q1P1 - Katero metodologijo razvoja novih izdelkov uporabljate?

IF (4) B2Q1 = [2, 3] ( DA )
B2Q1P2 - Na koliko stopenj je razdeljen vaš razvojni proces novih izdelkov?
manj kot 4 stopnje
4 stopnje
5 stopenj
6 stopenj
7 stopenj
8 stopenj
9 stopenj
10 stopenj
11 stopenj
več kot 11 stopenj
IF (4) B2Q1 = [2, 3] ( DA )
B2Q1P3 - Napišete nazive oziroma poimenovanja vaših stopenj razvoja novih
izdelkov.
Opomba: V primeru, da imate več kot 11 stopenj, le te vpišite v polje Dodatne stopnje s tem, da vsako stopnjo vpišete v novo
vrstico.
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Vpišite naziv stopnje
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
4. stopnja
5. stopnja
6. stopnja
7. stopnja
8. stopnja
9. stopnja
10. stopnja
11. stopnja
Dodatne stopnje
IF (4) B2Q1 = [2, 3] ( DA )
B2Q1P4 - Ali po končani določeni stopnji razvoja novih izdelkov opravite presojo
stopnje in sprejemate odločitev o nadaljevanju na naslednjo stopnjo?
NE, po nobeni stopnji ne delamo presoje.
DA, samo po določenih stopnjah (napišite številke stopenj in jih ločite z vejico).
DA, po vsaki stopnji razen zadnji.
DA, po vsaki stopnji.
Drugo:
IF (4) B2Q1 = [2, 3] ( DA )
B2Q1P5 - Glede na kategorijo "novega izdelka" označite kako pogosto se držite
vseh stopenj razvoja.
nikoli

zelo
redko

redk občasn pogost
o
o
o

zelo
pogosto

vedno

Povsem nov izdelek ali
linija izdelkov
"Za nas" nov izdelek ali
linija izdelkov
Nov izdelek namenjen
razširitvi obstoječe
linije izdelkov
Izboljšan obstoječ
izdelek
Repozicioniran
obstoječ izdelek
Racionaliziran obstoječ
izdelek
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IF (4) B2Q1 = [2, 3] ( DA )
B2Q1P6 - Kako imate v podjetju dokumentirane stopnje razvoja?
Nimamo nobenega dokumenta, se pa držimo ustnega dogovora o stopnjah
razvoja.
Imamo dokument, ki le predpisuje stopnje razvoja.
Imamo dokument, ki predpisuje in podrobno opisuje stopnje razvoja.
Drugo:
IF (4) B2Q1 = [2, 3] ( DA )
B2Q1P7 - Kdo v podjetju mora poznati stopnje razvoja novih izdelkov?
Opomba: Možnih je več odgovorov.

Vodstvo podjetja
Vodja razvoja
Razvojniki
Člani projektne skupine
Drugo:
B2Q2 - Ocenite trenutno stanje v vašem razvoju.
Nikakor
Se ne
se ne
strinjam
strinjam

Delno se ne
strinjam,
delno se
strinjam

Se
Popolnoma
strinjam se strinjam

Razvojni proces je
ustrezen in ne potrebuje
sprememb.
Stalno posodabljamo
razvojno opremo.
Stalno sledimo razvojnim
trendom v naši panogi.
Stalno izboljšujemo
razvojni proces.
Stalno sledimo
konkurenčnim podjetjem
in se z njimi primerjamo.
Zaposleni v razvoju se
permanentno
izobražujejo.
B2Q3 - Ocenite stanje vašega razvoja v primerjavi z razvojem vaše najmočnejše
konkurence po:
Opomba: Upoštevajte povprečno stanje v zadnjih petih letih.
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Nimamo te Precej
Precej
Slabše Enako Boljše
informacije slabše
boljše
Številu povsem novih izdelkov ali
linije izdelkov.
Številu vseh novih izdelkov ali linije
izdelkov.
Številu prijavljenih patentov.
Vložku podjetja v razvoj (plače,
izobraževanje, nova oprema,
literatura, ipd.).
Razvojni opremi (programi, orodja,
sistemi, ipd.).
Pogojih dela (prostori, delovni čas,
bonitete, ipd.).
Povezavah s strateškimi partnerji na
strokovnem področju (univerze,
inštituti, razvojne agencije, ipd.).
Povezavah s strateškimi partnerji na
nabavnem področju (dobavitelji
ključnih komponent, materialov,
orodja, ipd.).
B2Q4 - Ocenite stanje vašega razvojnega procesa pri razvoju enakega ali zelo
podobnega novega izdelka v primerjavi z vašo najmočnejšo konkurenco po:
Opomba: Upoštevajte stanje v zadnjih petih letih.

Nimamo te Precej
Precej
Večji Enak Manjši
informacije večji
manjši
Razvojnem času.
Razvojnih stroških.
Številu porabljenih človek-ur.
Številu reklamacij v enakem
časovnem obdobju.
Ceni izdelka na domačem
trgu.
Ceni izdelka na enakem
tujem trgu.
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CAD sistemi
B3UN - Tretji sklop vprašanj ali trditev se nanaša na CAD sisteme. Podjetja pri
načrtovanju svojih izdelkov uporabljajo različne CAD sisteme. Običajno uporabljajo
en primarni oz. glavni, ter mogoče še kakšen pomožni ali v opuščanju.
B3Q1 - Koliko CAD sistemov uporabljate v vašem razvojnem oddelku za načrtovanje
novih izdelkov?
Samo enega
Enega primarnega in enega pomožnega
Enega primarnega in več pomožnih
IF (6) B3Q1 = [3]
B3Q1P1 - Koliko pomožnih CAD sistemov uporabljate?
2
3
4
več kot 4
IF (7) B3Q1 = [2, 3]
B3Q1P2 - Zakaj uporabljate pomožni CAD sistem ali sisteme?
Opomba: Možnih je več odgovorov.

Zaradi funkcionalnosti, ki jih primarni CAD sistem nima.
Zaradi kompatibilnosti in sodelovanja z zunanjimi poslovnimi partnerji.
Zaradi starejše dokumentacije.
Zaradi starejših delavcev, ki se še niso priučili primarnega CAD sistema.
Drugo:
IF (7) B3Q1 = [2, 3]
B3Q1P3 - Kateri pomožni CAD sistem ali sisteme uporabljate?
Opomba: Napišite ime CAD sistema ali sistemov. Če jih je več, jih zapišite vsakega v svojo vrstico.

B3Q2 - Kateri je vaš trenutni primarni CAD sistem?
- 2D sistem (Je sistem, ki omogoča samo risanje v eni ravnini.)
- 2D in 3D sistem (Je sistem, ki omogoča risanje v eni ravnini ali risanje v
prostoru.)
- 3D sistem - modelirnik (Je sistem, ki omogoča samo modeliranje
prostorskega modela ali površin v prostoru.)
2D sistem
2D in 3D sistem
3D sistem
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B3Q3 - Kateri primarni CAD sistem trenutno uporabljate?
Opomba: Napišite ime CAD sistema, ki ga trenutno uporabljate.

B3Q4 - Koliko časa uporabljate trenutni primarni CAD sistem?
Opomba: Z drsnikom nastavite število let uporabe.

let
B3Q5

-

Koliko

časa

že

uporabljate

CAD

sisteme

v

vašem

podjetju?

Opomba: Z drsnikom nastavite število let uporabe.

B3Q6 - Od uvedbe prvega CAD sistema v vašem podjetju, ste primarni CAD sistem
zamenjali?
nikoli, to je naš prvi CAD sistem
1 krat
2 krat
3 krat
4 krat
5 krat
več kot 5 krat
B3Q7UN - V primeru, da ste bili vključeni v postopek izbire trenutnega primarnega
CAD sistema oziroma ste seznanjeni z njim, odgovorite na naslednja vprašanja. V
nasprotnem primeru vas prosimo, da vam pri odgovarjanju na sledeča vprašanja
pomaga oseba, ki je sodelovala pri izbiri.
B3Q7 - Za izbiro ustreznega CAD sistema se v praksi uporabljajo različni modeli, ki
jih razdelimo na:
 Izkustvene modele; to so najbolj subjektivni modeli odločanja. Upoštevajo
le določene vire kot npr. ustna priporočila znancev in/ali drugih uporabnikov
določenega CAD sistema, priporočila ali zahteve poslovnih partnerjev, spletne
vire, revije, ipd.
 Kriterijske modele; ti modeli bazirajo na postavitvi različnih kriterijev, ki jih
običajno razdelimo na:
 Sistemske: potrebna računalniška oprema, potreben operacijski sistem,
karakteristike in funkcije sistema
 Finančne: strošek nakupa, stroški nakupa dodatnih modulov (če je sistem
modularen), stroški nakupa nove ali posodobitve obstoječe strojne
opreme, stroški vzdrževanja, stroški dela (administratorja), stroški
izobraževanja zaposlenih, stroški implementacije (instalacija, nastavitve,
povezljivost z drugimi sistemi ...), ipd.
 Znanstvene modele; to so najbolj kompleksni modeli za izbiro CAD sistema.
Temeljijo na projektnem pristopu in znanstveni analizi vseh aspektov od
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analize podjetja, uporabniških zahtev, tehniških specifikacij, testiranju in
analizi različnih CAD sistemov, upoštevanju različnih kriterijev, pogajanju s
ponudniki in končni odločitvi o izbiri.
Na podlagi kakšnega modela ste izbrali trenutni primarni CAD sistem?
Izkustvenega modela
Kriterijskega modela
Znanstvenega modela
IF (8) B3Q7 = [3]
B3Q7S3P1 - Kdo je bil izvajalec znanstvenega modela?
Vodja razvoja
Skrbnik CAD sistemov
Lastna projektna skupina zadolžena za izbor CAD sistema
Zunanji izvajalec - podjetje
Zunanji izvajalec - podjetnik
Drugo:
IF (8) B3Q7 = [3]
B3Q7S3P2 - Kateri znanstveni model je bil uporabljen?
Že poznan in uporabljen model.
Že poznan in uporabljen model, a ga je izvajalec priredil po svoje.
Na novo razvit model.
IF (8) B3Q7 = [3]
B3Q7S3P3 - Kdo je izbral ali razvil uporabljeni znanstveni model?
Vodstvo podjetja
Vodja razvoja
Skrbnik CAD sistemov
Lastna projektna skupina zadolžena za izbor CAD sistema
Zunanji izvajalec - podjetje
Zunanji izvajalec - podjetnik
Drugo:
IF (9) B3Q7 = [2]
B3Q7S2P1 - Kdo je bil izvajalec kriterijskega modela?
Vodja razvoja
Skrbnik CAD sistemov
Lastna projektna skupina zadolžena za izbor CAD sistema
Zunanji izvajalec - podjetje
Zunanji izvajalec - podjetnik
Drugo:
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IF (9) B3Q7 = [2]
B3Q7S2P2 - Kateri kriterijski model je bil uporabljen?
Že poznan in uporabljen model.
Že poznan in uporabljen model, a ga je izvajalec priredil po svoje.
Na novo razvit model.
IF (9) B3Q7 = [2]
B3Q7S2P3 - Kdo je izbral oziroma na novo razvil uporabljeni kriterijski model?
Vodstvo podjetja
Vodja razvoja
Skrbnik CAD sistemov
Lastna projektna skupina zadolžena za izbor CAD sistema
Zunanji izvajalec - podjetje
Zunanji izvajalec - podjetnik
Drugo:
IF (10) B3Q7 = [1]
B3Q7S1P1 - Kdo je bil izvajalec izkustvenega modela?
Vodja razvoja
Skrbnik CAD sistemov
Lastna projektna skupina zadolžena za izbor CAD sistema
Zunanji izvajalec - podjetnik
Zunanji izvajalec - podjetje
Drugo:
IF (10) B3Q7 = [1]
B3Q7S1P2 - Katere vire je izvajalec upošteval pri izboru CAD sistema?
Opomba: Možnih je več odgovorov.

Spletne vire
Priporočila uporabnikov v lastnem razvoju
Priporočila uporabnikov sorodnih podjetij
Strokovne revije
Zahteve poslovnih partnerjev
Drugo:
B3Q8 - Koliko različnih CAD sistemov ste pri izboru primerjali med seboj?
2
3
4
5
več kot 5
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B3Q9 - Bi v primeru ponovnega izbora uporabili enak izbirni model?
NE, uporabili bi popolnoma drugačen model.
DA, vendar bi ga delno spremenili.
DA, uporabili bi popolnoma enak model.
B3Q10 - Kdo v podjetju je sprejel dokončno odločitev o izbiti trenutnega
primarnega CAD sistema?
Vodstvo podjetja
Vodja razvoja
Skrbnik CAD sistemov
Lastna projektna skupina zadolžena za izbor CAD sistema
Drugo:
B3Q11 - Povezljivost primarnega CAD sistema z ostalimi sistemi kot so CAM, PDM
in ERP.
 CAM - Computer Aided Manufacturing (računalniško podprta proizvodnja)
 PDM - Product Data Management (upravljanje s podatki o proizvodih)
 ERP - Enterprise Resource Planning (načrtovanje virov podjetja)
Nimamo takega sistema NE DA
CAD sistem je povezan s CAM sistemom
CAD sistem je povezan s PDM sistemom
CAD sistem je povezan z ERP sistemom
IF (11) B3Q11a = [2] or B3Q11b = [2] or B3Q11c = [2]
B3Q11S123 - Sorodnost primarnega CAD sistema z ostalimi sistemi.
NE DA
CAD in CAM sistem sta od istega proizvajalca
CAD in PDM sistem sta od istega proizvajalca
CAD in ERP sistem sta od istega proizvajalca
B3Q12 - Ocenite, za koliko se je spremenilo stanje določenega dejavnika zaradi
vpliva trenutnega primarnega CAD sistema od njegove uvedbe do danes.
Opomba: Z drsniki nastavite odstotek spremembe.

%
Celoten razvojni čas se je skrajšal.
Čas izdelave tehniške dokumentacije se je skrajšal.
Število napak v tehniški dokumentaciji se je zmanjšalo.
Število napak pri izdelavi se je zmanjšalo.
Število napak pri montaži se je zmanjšalo.
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B3Q13 - Kako ocenjujete izkoriščenost svojega trenutnega primarnega CAD
sistema, glede na uporabo vseh funkcij in modulov, ki jih omogoča?
Opomba: Z drsnikom nastavite odstotek izkoriščenosti.

B3Q14 - Kako ocenjujete povprečno znanje uporabnikov trenutnega primarnega
CAD sistema?
Ne moremo oceniti, ker je minilo premalo časa od uvedbe.
Nezadostno
Zadostno
Dobro
Prav dobro
Odlično
B3Q15 - Kako ocenjujete izbiro trenutnega primarnega CAD sistema?
Ne moremo oceniti, ker je minilo premalo časa od uvedbe.
Popolnoma neustrezno
Neustrezno
Delno neustrezno, delno ustrezno
Ustrezno
Popolnoma ustrezno
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CAD management
B4UN - Četrti sklop ankete je povezan z upravljanjem CAD sistemov oziroma CAD
managementom. S tem pojmom je zajeto celotno upravljanje s CAD sistemi, kakor
tudi širši nabor nalog, ki naj bi jih opravljal CAD management. Običajno funkcijo
CAD managementa opravlja ena oseba, ki jo s tujko označujemo s CAD manager, pri
nas (v Sloveniji) pa se uporablja izraz skrbnik CAD sistemov. Poleg upravljanja s CAD
sistemi so naloge skrbnika CAD sistemov še:
 skrb za prilagoditev CAD sistemov s standardi in internimi pravilniki,
 svetovanje uporabnikom pri težjih ali posebnih opravilih s CAD sistemi,
 skrb za stalno izobraževanje uporabnikov,
 skrb za povezavo CAD sistemov z drugimi sistemi (CAM, PDM, ERP ...),
 poročanje vodji razvoja in vodstvu podjetja,
 priprava letnega plana in proračuna (nabave, izobraževanja ...),
 spremljanje razvoja in tržišča CAD sistemov.
B4Q1 - Kdo je v vašem podjetju skrbnik CAD sistemov?
Nimamo skrbnika CAD sistemov.
Skrbnik IT (informacijske tehnologije)
Vodja razvoja
Eden od delavcev v razvoju
Posebej za to zaposlena oseba
Zunanji pogodbeni skrbnik - podjetnik
Zunanji pogodbeni skrbnik - podjetje
Drugo:
IF (13) B4Q1 = [5, 6, 7, 8]
B4Q1P1 - Komu v podjetju je neposredno podrejen skrbnik CAD sistemov?
Vodji razvoja
Vodji IT (informacijske tehnologije)
Vodstvu podjetja
Drugo:
IF (14) B4Q1 = [5, 2, 3, 4, 8]
B4Q1P2 - V povprečju koliko od svojega polnega delovnega časa porabi ta oseba za
opravljanje del skrbnika CAD sistemov?
Opomba: Z drsnikom nastavite odstotek delovnega časa.

IF (15) B4Q1 = [5, 2, 3, 4, 6, 7, 8]
B4Q1P3 - Koliko časa že imate skrbnika CAD sistemov?
Opomba: Z drsnikom nastavite število let.
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IF (15) B4Q1 = [5, 2, 3, 4, 6, 7, 8]
B4Q1P4 – Označite, katere naloge od naštetih opravlja vaš skrbnik CAD sistemov.
Opomba: Možnih je več odgovorov.

Skrbi za nemoteno delovanje CAD sistema-ov.
Skrbi za vzdrževanje sistema-ov (posodobitve, nove verzije, nove
funkcionalnosti, ipd.).
Skrbi za posodabljanje strojne opreme.
Skrbi za prilagoditev CAD sistema-ov s standardi in internimi pravilniki.
Deluje kot strokovni svetovalec uporabnikom pri težjih ali posebnih opravilih s
CAD sistemi.
Skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov.
Skrbi za povezavo CAD sistema-ov z drugimi sistemi (CAM, PDM, ERP ...).
Poroča vodji razvoja in vodstvu podjetja.
Pripravlja letni plan in proračun (nabave, izobraževanja ...).
Spremlja razvoj in tržišče CAD sistemov.
IF (15) B4Q1 = [5, 2, 3, 4, 6, 7, 8]
B4Q1P4S1 - Poleg že zgoraj naštetih, napišite še dodatne naloge, ki jih opravlja
vaš skrbnik CAD sistemov.
Opomba: Vsako nalogo vpišite v svojo vrstico.

IF (16) B4Q1 = [1]
B4Q1P5 – Ne glede na to, da v podjetju nimate skrbnika CAD sistemov, vas
naprošamo, da izrazite vaše mnenje glede nalog, ki naj bi jih le-ta opravljal v vašem
podjetju, v kolikor bi ga imeli.
NE DA
Skrbi za nemoteno delovanje CAD sistema-ov.
Skrbi za vzdrževanje sistema-ov (posodobitve, nove verzije, nove
funkcionalnosti, ipd.).
Skrbi za posodabljanje strojne opreme.
Skrbi za prilagoditev CAD sistema-ov s standardi in internimi pravilniki.
Deluje kot strokovni svetovalec uporabnikom pri težjih ali posebnih
opravilih s CAD sistemi.
Skrbi za stalno izobraževanje uporabnikov.
Skrbi za povezavo CAD sistema-ov z drugimi sistemi (CAM, PDM, ERP ...).
Poroča vodji razvoja in vodstvu podjetja.
Pripravlja letni plan in proračun (nabave, izobraževanja ...).
Spremlja razvoj in tržišče CAD sistemov.
IF (16) B4Q1 = [1]
B4Q1P5S1 - Poleg že zgoraj naštetih, napišite še dodatne naloge, ki naj bi jih po
vašem mnenju moral opravljati skrbnik CAD sistemov.
Opomba: Vsako nalogo vpišite v svojo vrstico.
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IF (16) B4Q1 = [1]
B4Q1P6 - Ali planirate, da bi v vašem podjetju uvedli CAD management?
DA, smo že v fazi uvedbe.
DA, v roku do 3 let.
DA, v roku od 3 do 5 let.
NE (Lahko napišete razlog?)
IF (17) B4Q1P6 = [2, 1, 3]
B4Q1P6S1 - Glede na to, da planirate v podjetju uvedbo CAD managementa vas
prosimo, da ocenite spodaj navedene predvidene učinke uvedbe CAD
managementa. Vsi učinki so mišljeni kot posledica že uvedenega CAD
managementa.
Sploh
Se ne
se ne
strinjam
strinjam

Delno se ne
strinjam,
Se
Popolnoma
delno se strinjam se strinjam
strinjam

Uvedba CAD managementa je
smotrna odločitev. (Prednosti
CAD managementa prevladajo
nad stroški.)
Zaposleni v razvoju se lahko
vedno zanesejo na skrbnika
CAD sistema. (V primeru težav
povezanih s sistemom, skrbnik
deluje kot pomočnik,
svetovalec, ipd.)
Zaposleni v razvoju so bolj
osredotočeni na svoje razvojno
delo. (Ne izgubljajo časa s
sistemom: nastavitvami,
posodobitvami, ipd., ker za to
poskrbi skrbnik CAD sistemov.)
Izkoriščenost CAD sistemov se
je povečala. (Uporabniki v
večji meri izkoriščajo funkcije
CAD sistemov.)
Čas razvojnega cikla novega
izdelka se je skrajšal.
Število napak v razvojni fazi se
je zmanjšalo.
Uredile ali izboljšale so se
povezave z drugimi
informacijskimi sistemi v
podjetju. (CAM, PDM, ERP ...).
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Sploh
Se ne
se ne
strinjam
strinjam

Delno se ne
strinjam,
Se
Popolnoma
delno se strinjam se strinjam
strinjam

Uredile ali izboljšale so se
povezave z drugimi službami v
podjetju. (Z vodstvom,
marketingom, proizvodnjo,
nabavo ...)
Izboljšalo se je znanje
zaposlenih v razvoju glede
uporabe CAD sistemov.
IF (17) B4Q1P6 = [2, 1, 3]
B4Q1P6S2 - Poleg že zgoraj naštetih učinkov CAD managementa napišite še druge,
ki jih pričakujete po uvedbi CAD managementa.
Opomba: Vsak učinek vpišite v svojo vrstico.

IF (17) B4Q1P6 = [2, 1, 3]
B4Q1P6S3 - Kdo bi po vašem mnenju moral opravljati delo skrbnika CAD sistemov?
Skrbnik IT (informacijske tehnologije)
Vodja razvoja
Eden od delavcev v razvoju
Posebej za to zaposlena oseba
Zunanji pogodbeni skrbnik - podjetnik
Zunanji pogodbeni skrbnik - podjetje
Drugo:
IF (18) B4Q1 = [5, 2, 3, 4, 6, 7, 8] and B4Q1P4 = [B4Q1P4a, B4Q1P4b, B4Q1P4c,
B4Q1P4d, B4Q1P4e, B4Q1P4f, B4Q1P4g, B4Q1P4h, B4Q1P4i, B4Q1P4j]
B4Q1P7 - Glede na vaše prejšnje odgovore lahko sklepamo, da imate v podjetju
uveden CAD management. Zato vas prosimo, da ocenite učinke uvedbe CAD
managementa.
Sploh se
Se ne
ne
strinjam
strinjam

Delno se ne
strinjam,
Se
Popolnoma
delno se strinjam se strinjam
strinjam

Uvedba CAD managementa
je smotrna odločitev.
(Prednosti prevladajo nad
stroški.)
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Delno se ne
strinjam,
Se
Popolnoma
delno se strinjam se strinjam
strinjam

Zaposleni v razvoju se lahko
vedno zanesejo na skrbnika
CAD sistema. (V primeru
težav, povezanih s
sistemom, skrbnik deluje
kot pomočnik, svetovalec,
ipd.)
Zaposleni v razvoju so bolj
osredotočeni na svoje
razvojno delo. (Ne
izgubljajo časa s sistemom:
nastavitve, posodobitve,
ipd., ker za to poskrbi
skrbnik CAD sistema.)
Izkoriščenost CAD sistemov
se je povečala. (Uporabniki
v večji meri izkoriščajo
funkcije CAD sistemov.)
Čas razvojnega cikla novega
izdelka se je skrajšal.
Število napak v razvojni fazi
se je zmanjšalo.
Uredile ali izboljšale so se
povezave z drugimi
informacijskimi sistemi v
podjetju (CAM, PDM, ERP
...).
Uredile ali izboljšale so se
povezave z drugimi
službami v podjetju (z
vodstvom, marketingom,
proizvodnjo, nabavo ...).
Izboljšalo se je znanje
zaposlenih v razvoju glede
uporabe CAD sistemov.
IF (18) B4Q1 = [5, 2, 3, 4, 6, 7, 8] and B4Q1P4 = [B4Q1P4a, B4Q1P4b, B4Q1P4c,
B4Q1P4d, B4Q1P4e, B4Q1P4f, B4Q1P4g, B4Q1P4h, B4Q1P4i, B4Q1P4j]
B4Q1P7S1 - Poleg že zgoraj naštetih učinkov CAD managementa napišite še druge,
ki ste jih zaznali od uvedbe CAD managementa.
Opomba: Vsak učinek vpišite v svojo vrstico.
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IF (18) B4Q1 = [5, 2, 3, 4, 6, 7, 8] and B4Q1P4 = [B4Q1P4a, B4Q1P4b, B4Q1P4c,
B4Q1P4d, B4Q1P4e, B4Q1P4f, B4Q1P4g, B4Q1P4h, B4Q1P4i, B4Q1P4j]
B4Q1P8 - V primeru, da bi bili učinki CAD managementa nadpovprečni, kako bi
ocenili uvedbo CAD managementa?
Sploh se Se ne Delno se ne Se
Popolno
ne
strinja strinjam, strinja ma se
strinjam
m
delno se
m
strinjam
strinjam
Zagotavlja kvaliteten razvojni
proces.
Zagotavlja hitrejši razvoj novih
izdelkov.
Posredno pozitivno vpliva na
kakovost novih izdelkov.
Predstavlja strateško prednost
pred konkurenčnimi podjetji.
Predstavlja finančno korist za
podjetje.

Podatki o podjetju
X1UN - Sledijo statistična vprašanja o podjetju.Če je vaše podjetje povezana
družba, odgovarjajte le s podatki, ki veljajo za vaše podjetje in ne za celoten
koncern ali grupacijo.
X1PDP - Kakšna je primarna dejavnost vašega podjetja po SKD (Standardni
klasifikaciji dejavnosti)?
C22.1
C22.2
C23.1
C23.2
C23.3
C23.4
C23.5
C23.6
C23.7
C23.9
C24.1
C24.2
C24.3
C24.4
C24.5
C25.1

Proizvodnja izdelkov iz gume
Proizvodnja plastičnih izdelkov
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike
Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana
Proizvodnja cementa, apna, mavca
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
Druga primarna predelava železa in jekla
Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin
Livarstvo
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
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C25.2
C25.3
C25.4
C25.5
C25.6
C25.7
C25.9
C26.1
C26.2
C26.3
C26.4
C26.5
C26.6
C26.7
C26.8
C27.1
C27.2
C27.3
C27.4
C27.5
C27.9
C28.1
C28.2
C28.3
C28.4
C28.9
C29.1
C29.2
C29.3
C30.1
C30.2
C30.3
C30.4
C30.9
C31.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.4
C32.5
C32.9

Magistrsko delo

Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in
cistern
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja orožja in streliva
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin
Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Proizvodnja elektronskih komponent in plošč
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
Proizvodnja komunikacijskih naprav
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in
naprav, proizvodnja ur
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih
naprav
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
Proizvodnja gospodinjskih naprav
Proizvodnja drugih električnih naprav
Proizvodnja strojev za splošne namene
Proizvodnja drugih naprav za splošne namene
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila
Gradnja ladij in čolnov
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja bojnih vozil
Proizvodnja drugih vozil
Proizvodnja pohištva
Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja športne opreme
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
Druge predelovalne dejavnosti
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X1OOP - Kakšna je organizacijska oblika podjetja?
d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo)
d.d. (delkniška družba)
d.n.o. (družba z neomejeno odgovornostjo)
k.d. (komanditna družba)
t.d. (tiha družba)
k.d.d. (komanditno delniška družba)
X1SAP - Kakšna je povezanost podjetja?
Podjetje je popolnoma samostojna družba, brez povezav z drugimi družbami.
Podjetje je pravno samostojna družba, vendar v povezavi z eno ali več družbami.
IF (20) X1SAP = [2]
X1POV - Kako je podjetje povezano?
Podjetje
Podjetje
Podjetje
Podjetje
Podjetje
Podjetje

je v lasti ene ali več družb.
ima v lasti eno ali več družb.
je del koncerna v katerem je obvladujoča družba.
je del koncerna v katerem je odvisna družba.
je del koncerna v katerem je enakopravna družba.
je s podjetniškimi pogodbami povezano z eno ali več družbami.

X1LSP - Kakšna je lastniška struktura podjetja? (Domači lastik pomeni pravno ali
fizično osebo, ki je registrirana in ima stalni naslov v Republiki Sloveniji)
Popolnoma v domači lasti.
Popolnoma v tuji lasti.
Večinsko v domači lasti.
Večinsko v tuji lasti.
Porazdeljena mešana lastnina (domač-i in tuj-i lastnik-i).
X1VELP - Po merilih o velikosti družb 55. člen ZGD (zakona o gospodarskih družbah)
je podjetje klasificirano kot? Družbe se pri uporabi tega zakona razvrščajo z uporabo
navedenih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja:




Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:
 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 eurov, in
 vrednost aktive ne presega 350.000 eurov.
Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in izpolnjuje dve od teh meril:
 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 eurov, in
 vrednost aktive ne presega 4.000.000 eurov.
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Srednja družba je družba, ki ni mikro družba ali majhna družba in izpolnjuje
dve od teh meril:
 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 eurov, in
 vrednost aktive ne presega 20.000.000 eurov.
Velika družba je družba, ki ni mikro družba ali majhna družba ali srednja
družba.
Mikro družba
Majhna družba
Srednja družba
Velika družba

X1ORGS - Kakšna je organizacijska struktura vašega podjetja?
Opomba: Če ste povezana družba, odgovorite s podatkom, ki velja le za vaše podjetje.

Funkcijska
Produktna
Matrična
Trapezoidna
Procesna
Mrežna - virtualna
Drugo:
X1SZP - Število zaposlenih v podjetju?
Opomba: Povprečno število v zadnjih petih letih.

X1SZR - Število zaposlenih v razvojnem oddelku podjetja?
Opomba: Povprečno število v zadnjih petih letih.

X1STARP - Starost podjetja?
let
X1STARR - Starost razvojnega oddelka v podjetju?
let
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X1ORGR - Kako ima podjetje formalno organiziran razvoj?
Kot en lasten samostojen razvojni oddelek.
V več lastnih razvojnih oddelkih, ki delujejo samostojno po različnih programih.
Kot en zunanji pogodbeni razvojni oddelek, ki je voden s strani našega
podjetja.
V več zunanjih pogodbenih razvojnih oddelkih, ki so vodeni s strani našega
podjetja.
Drugo:
X1LOKR - Kje ima podjetje lokaliziran razvojni oddelek?
Samo na lokaciji podjetja.
Na lokaciji podjetja in drugi lokaciji ali lokacijah v istem kraju.
Na lokaciji podjetja in drugi lokaciji ali lokacijah v drugem kraju.
Samo na drugi lokaciji ali lokacijah v istem kraju.
Samo na drugi lokaciji ali lokacijah v drugem kraju.
Drugo:
X1DELPR - Delež prodaje vseh izdelkov podjetja na: (v % zaokroženo na 1 %)
Opomba: Upoštevajte povprečje zadnjih pet let.

domačem trgu
tujih trgih
0
X1DELNIZ - Delež prodaje samo novih izdelkov na: (v % zaokroženo na 1 %)
Opomba: Upoštevajte povprečje zadnjih pet let.

domačem trgu
tujih trgih
0
X1DELVVR - Kolikšen delež letnega prihodka vlaga podjetje v razvoj za
izobraževanje, opremo oz. osnovna sredstva, literaturo, ipd.? Plače, stroški
projektov in drugi tekoči stroški so izvzeti!
Opomba: Upoštevajte povprečje zadnjih pet let.

%
X1DELVVP - Kolikšen delež celotne mase plač je namenjen za plače zaposlenih v
razvoju?
Opomba: Upoštevajte povprečje zadnjih pet let.

%
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Podatki o anketirancu
X2UN - Skoraj ste že na koncu. Sledi še nekaj statističnih vprašanj o vas anketirancu.
XSPOL - Spol:
Moški
Ženski
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let ali več
XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena stopnja formalne izobrazbe?
V. (srednje šolski program)
VI/1. (višješolski program do leta 1994 in višješolski strokovni program)
VI/2. (specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni program
in 1. bolonjska stopnja (VS ali UNI))
VII. (specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni
program - stari in 2. bolonjska stopnja (mag. za imenom))
VIII/1. (specializacija po univerzitetnem programu in magisterij znanosti (mag.
pred imenom))
VIII/2. (doktorat znanosti in doktorat znanosti 3. bolonjska stopnja)
XIZS1a2 - Iz kakšnega področja je vaša formalna izobrazba?
Strojništvo
Elektrotehnika
Mehatronika
Lesarstvo
Drugo naravoslovno področje (matematika, računalništvo, ipd.)
Družboslovno področje (ekonomija, sociologija, ipd.)
XPVR - Kateri je vaš trenutni službeni položaj?
Vodja razvoja
Razvojnik - projektant
Skrbnik CAD sistemov
Upravljalec IT sistemov
Drugo:
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XLVR - Skupno število let dela v razvoju? (V primeru dela v različnih podjetjih,
napišite vsa leta dela v razvoju v vseh podjetjih skupaj.)
Opomba: Zaokrožite na celo število.

let

Zaključek
X3UN - Prišli ste na konec ankete. Anketa je seveda anonimna. Podatki pridobljeni
s pomočjo ankete ne bodo nikoli posredovani tretjim osebam in se bodo uporabljali
izključno za potrebe raziskovalne magistrske naloge, v kateri bodo objavljeni le
rezultati celotne analize ankete. V kolikor želite prejeti rezultate raziskave,
izberite odgovor DA in pošljite zahtevo za prejem rezultatov.
X3SZR - Želite biti seznanjeni z rezultati raziskave?
NE
DA
IF (23) X3SZR = [2]
X3SZRDA - Klikni za pošiljanje zahtevka
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Spoštovani!
Sem Herman Besednjak, dipl. inž. str. zaposlen kot učitelj strokovno teoretičnih
predmetov na ŠC Nova Gorica, Strojni, prometni in lesarski šoli. Sočasno
zaključujem podiplomski magistrski študij smer Organizacija in management
poslovnih in delovnih sistemov na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske
vede, pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Robleka.
Pred sedanjo zaposlitvijo sem kot razvojni inženir več kot deset let služboval v
različnih razvojnih oddelkih, zato sem si za zaključek študija izbral področje CAD
managementa. S svojo raziskavo želim izvedeti kako danes slovenska razvojna
podjetja upravljajo s CAD sistemi in kakšen vpliv ima to na njihov razvojni proces.
Zato Vas prosimo, da si vzamete nekaj vašega dragocenega časa in izpolnite našo
anketo, ki bo služila kot osnova za raziskovalno nalogo. Zaželeno je, da anketo
izpolnjuje oseba, ki je vodja razvoja ali oseba z največ izkušnjami v razvoju. V
primeru, da imate v podjetju več razvojnih oddelkov, ki delajo na različnih
programih, lahko anketo posredujete vsakemu oddelku posebej.
V kolikor bi želeli biti seznanjeni z rezultati raziskave, nam to lahko sporočite v
zaključku ankete in na vaš naslov Vam bomo po končani raziskavi poslali rezultate.
Anketa se nahaja na spletnem naslovu: www.1ka.si/a/82559

Že v naprej se Vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje in Vam želimo obilo poslovnih
uspehov.

Herman Besednjak
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