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POVZETEK
V nalogi smo raziskali stanje področja poslovne informacijske varnosti v Sloveniji. Opisali
smo aktualne koncepte avtomatizacije poslovanja. Naš namen je predstaviti priporočila,
pristope in primere dobre prakse obstoječih konceptov poslovne varnosti. Z rezultati
naše analize, ki definirajo stanje poslovne informacijske varnosti, želimo vzpodbuditi
pozitivno vedenje in zavedanje uporabnikov PIS. Študija opredeli poslovne informacije,
opisuje gradnike informacijskih platform in razvojne modele informacijskih sistemov. V
nalogi raziskujemo pozitivne povezave med informatiziranimi procesi in terminologijo
informacijskih sistemov. Poslovno informacijsko varnost raziskujemo z mnogih dimenzij:
procesov implementacije varnosti, predmeta informacijske varnosti in dobrih praks ter
izzivov informacijske varnosti.
Za analizo smo identificirali pomembnejše dejavnike zaupanja uporabnikov v Sloveniji.
Opredelili smo jih kot individualne, organizacijske in tehnološke. V rezultatih analize smo
identificirali pomen uporabniške percepcije in vedenja za uresničevanje informacijske
varnosti znotraj organizacijske strukture. Študija analize temelji na kazalnikih zaupanja
uporabnikov poslovni informacijski varnosti. Po rezultatih menimo, da se v Sloveniji
uporabniki ne zavedajo pomena poslovne informacijske varnosti.
Ključne besede: IS, informacijska varnost, organizacijska kultura, zaupanje uporabnikov

ABSTRACT
This thesis provides the examination of the existing state in field of business information
security in Slovenia. We describe the concepts of business operations automatization.
Our purpose is to raise positive user awareness and behavior, with key results, defining
current business information security state, and, by exploring global approaches, good
practices in existing business security concepts. Study elaborates business information
and describes information systems platforms blocks, information types and business
information systems development concepts. We straight explore positive links between
information processes and business information systems terminology, examine business
information security from many multiple viewpoints: processes to implement security,
the scope of information security and information security related standards and well
known challenges.
To identify business information security trust factors, we divide them into individual
behavior, organizational and technology related. In the focus of the presented analysis,
we identify user perception and behavior as the key factor, responsible for information
security across organization structure. The survey analysis elaborates on the user trust
index, and correlations between different information security trust factors in Slovenia.
From the study results, we can elaborate, that the user awareness in Slovenia is below
expected level.
Kay words: IS, information security, organization culture, user trust
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1

UVOD

1.1

Opredelitev problema

Vedno več uporabnikov PIS ne pozna osnovnih zahtev poslovne informacijske varnosti,
a v njeno transparentno uporabo vseeno verjamejo. Nekateri argumentirajo, da poslovni
informacijski sistemi omogočajo hranjene in procesirane informacij posredno, s strojno
in programsko opremo na preprost način, varno ravnanje uporabnikov pa ni pomembno.
Menijo, da so shranjeni podatki z informacijskih platform za sodelovanje varni. PIS torej
ne vključujejo le tehnoloških dejavnikov. Sodelovanje obsega tudi uporabniške entitete
(Da Veiga in Eloff 2010, str. 196‒207).
Oblikovanje primernih strategij informacijske varnosti se tako fokusira še na zaupanje
uporabnikov. Zaposleni so neposredo odgovorni za delovne naloge, tj., ali so le-te
opravljene pravilno. Poznavanje primernih vodil informacijske varnosti zmanjšuje
tveganje za pojav nevarnosti, groženj in incidentov. Organizacija naj bi imela jasne
zahteve informacijske varnosti kot del njene organizacijske kulture. Neprestano je
potrebno vrednotenje stanja informacijske varnosti (Da Veiga in Eloff 2010, str. 196‒
207).
Uporabniki imajo pomembno vlogo pri izvajanju informacijske varnosti v organizaciji in
širše. Vzpostaviti morajo zaupanje v prave elemente informacijske varnosti. Z namenom
identifikacije uporabniških izkušenj je bila opravljena raziskava v informacijski družbi in
banki. Ugotovitve analize so pokazale: (1) uporabniki verjamejo v informacijsko varnost,
a ne izvajajo funkcijskih ukrepov, (2) velik porast varnostnih ukrepov ustvari konflikt med
funkcionalnostmi PIS in informacijsko varnostjo, (3) dokumentirane varnostne zahteve
imajo majhen vpliv na vedenje uporabnikov (Albrechsten 2007, str. 276‒279).
Z analizo bomo zapolnili vrzel problemskega področja poslovne informacijske varnosti v
Sloveniji. Uporabniki lahko trdijo, da zahteve informacijske varnosti razumejo, čeprav jih
ne uresničujejo. Raziskali bomo dejavnike zaupanja v Sloveniji. Ugotoviti želimo, kateri
dejavniki v Sloveniji so tisti, ki najbolj opredelijo zaupanje uporabnikov PIS.

1.2

Namen analize

Namen študije je vzpodbuditi varno uporabo PIS v Sloveniji. Raziskali bomo dejavnike
zaupanja uporabnikov poslovnih informacijskih sistemov v Sloveniji. Analizirali bomo
pomembne individualne, organizacijske in tehnološke spremenljivke. Izpostavili bomo
zaupanje uporabnikov v poslovne informacijske sisteme ter čemu predstavlja njihovo
zaupanje izhodišče varne uporabe poslovnih informacijskih sistemov. Pogosto se dogaja,
da so zahteve informacijske varnosti uporabnikom nepoznane. Zaradi namena raziskave
želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
Kako uporabniki poznajo lasten poslovni informacijski sistem?
Ali uporabniki zaupajo poslovni informacijski varnosti?
Kako dejavniki zaupanja vplivajo na koncept poslovne informacijske varnosti?
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1.3 Cilji in hipoteze
C1: Definirati pogostejše poslovne informacijske sisteme kot avtomatizirane sisteme za
obdelavo podatkov o strankah, transakcijah, poslovnih procesih. Pogosteje se uporablja
pojem PIS ‒ komunikator informacij o poslovnih procesih organizacije.
C2: Opisati razvoj konceptov PIS, podatkovnih virov in infrastrukturnih zahtev. Podjetje
je namreč skupek organiziranih aktivnosti, ki se med seboj lahko zelo razlikujejo. Skupaj
tvorijo dejavnost in namen ustanovitve organizacije. Podobno je pri PIS, ki so za razliko
od organizacije komunikatorji aktivnosti. Razdeljeni so na različne module ali področja.
Standardne platforme PIS vključujejo avtomatizacijo poslovnih procesov financ, nabave,
prodaje, računovodstva. Vsaka dodatna modularna razširitev je za uporabnika vzvod za
boljšo realizacijo ciljev poslovne funkcije. Uporabniki se tako vse pogosteje vključujejo v
partnerske konzorcije PIS, saj se od njih pričakuje, da izvajajo svoje naloge učinkovito in
odgovorno. Vedno večji pomen ima management poslovne informacijske varnosti. Skrb
za infrastrukturno primernost je tudi danes pomembna prednost konkurenčnega trga.
Zagotavljanje informacijske varnosti PIS pred incidenti, grožnjami in napadi ni več možno
brez splošnega razumevanja različnih konceptov poslovne informacijske varnosti.
C3: Predstaviti fizično in tehnično varnost poslovnih informacijskih sistemov, kdo ali kaj
je lahko predmet informacijske varnosti in kakšna je vloga uporabnikov. Za zagotavljanje
poslovne informacijske varnosti je priporočeno poznavanje dobrih praks, standardov,
priporočil in splošnih ogrodij informacijske varnosti. Nekateri raziskovalci argumentirajo,
da so za tehnično varnost podjetja odgovorni predvsem notranji uporabniki, saj tehnično
varovanje zahtevajo v različnih oblikah. Problem nastane, kadar sploh ne poznajo oblik
tehnične varnosti oz. ne poznajo osnovnih priporočil varnostne politike organizacije.
Njihovo zaupanje v poslovno informacijsko varnost je potem primerno.
C4: Definirati izbrane dejavnike zaupanja uporabnikov; tudi individualne, ki so za razliko
od ostalih sami po sebi neotipljivi, a jih je mogoče razvijati. Med njih uvrščamo odnose,
znanje, percepcijo, tenzijo, vedenje ter druge dejavnike. Individualni dejavniki poslovne
informacijske varnosti so pomembnejši od dejavnikov zaupanja uporabnikov in trga. K
razlikovanju zaupanja vedno bolj prispeva tudi tehnologija PIS.
C5: Izvedba analize dejavnikov zaupanja poslovne informacijske varnosti v Sloveniji. Za
zbiranje podatkov bomo uporabili spletne vprašalnike kot primeren vir. Uporabnikom
jih bomo vročili elektronsko. Vključevali bodo vprašanja o zaupanju, odnosih, vrednotah,
normah, vedenju in tehnologiji. Glede na naravo raziskovalnega problem smo oblikovali
naslednje tri hipoteze:
H1: Več ko 80 % uporabnikov pozna poslovni informacijski sistem, ki ga uporablja.
o H0: y = 80 % ; H1: y > 80 %
H2: Individualni, organizacijski in tehnološki dejavniki zaupanja so med seboj odvisni.
o H0: rxy = 0 ; H1: rxy ≠ 0
H3: Vrednote in norme organizacije vplivajo na vedenje in ravnanje uporabnikov.
o H0: β1 = β2 = βk ; H1: β1 ≠β2 ≠ βk
2

1.4

Predpostavke in omejitve

Verjamemo v etično naravnanost uporabnikov. Pričakujemo objektivne in nepristranske
odgovore. Zbiranje podatkov bo težaven postopek. Želimo hitre in natančne odgovore.
Zaradi narave raziskave smo opredelili velik vzorec. Med raziskavo se lahko pojavijo še
druge nepričakovane omejitve.
Razumevanje vprašalnika je lahko pri respondentih različno. Kot posledico izpostavimo
zanesljivost inštrumenta. Lahko se zgodi, da bomo merili tisto, česar dejansko ne želimo.
Na zanesljivost merskega instrumenta lahko vplivajo interpretacija vprašanj, regresijski
efekt instrumenta ter aktualno razpoloženje respondenta.
Zaradi časovne omejitve se lahko pojavi omejitev razpoložljivosti podatkov. Omejitev bo
uresničena, v kolikor respondenti ne bodo želeli sodelovati. Preventivno smo to možnost
identificirali kot tveganje in velikost vzorca omejili nad zahtevano stopnjo, tj. N=4k*2.
Omejitev lahko predstavljajo tudi soglasja respondentov; ti so v veliki meri motivirani, le
kadar obstaja povratna zveza med vložkom in pričakovanjem. K reševanju slabosti bomo
pristopili z uvodnim nagovorom. Vloga uporabnika v raziskavi bo jasno opredeljena.

1.5

Predvidene metode

Uporabili bomo različno metodologijo. Za zbiranja podatkov bomo vročili vprašalnike po
načinu slučajnega vzorčenja enot v vzorec. Vsaka enota statistične množice ‒ uporabnik
PIS v Sloveniji ‒ bo imel enako možnost za izbiro. Naključne respondente bomo o
namenu raziskave obvestili pisno. Sodelovanje v anketi bo anonimno. Zagotovili bomo
natančne podatke. Respondentom bomo v nagovoru predstavili pomen gospodarnega
ravnanja z zbranimi podatki. Sklicevanje na Zakon o varstvu osebnih podatkov se nam
zdi primerna taktika osveščanja respondentov.
Podatke bomo zbirali do izpolnitve kvote opredeljenega vzorca, in sicer z enim
neposrednim ali posrednim stikom. Raziskava bo presečnega tipa. Za analiziranje
zbranih podatkov bomo uporabili statistično programsko opremo SPSS, metodo
korelacije, regresije, faktorsko analizo in druge kazalnike. Po potrebi bomo uporabili tudi
druge metodološke pristope.
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2 POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEMI
Razvoj PIS sega v obdobje prve iznajdbe strojne opreme ‒ ENIAC 1946 (McLeod & Schell,
2007). Prvi računalnik za splošno uporabo je bil integriran v poslovanje organizacije pred
več kot pol stoletja. Od takrat se zmogljivost strojne opreme, nasproti fizični velikosti,
neprestano spreminja. Sočasen je tudi razvoj računalniških aplikacij. Prve aplikacije
izvirajo iz preprostih računovodskih procesov. Skozi čas so postale kompleksnejše. Zaradi
namena reševanja kompleksnega prostora managementa se je oblikoval in tudi uveljavil
koncept poslovnih informacijskih sistemov (McLeod in Schell, 2007).
PIS lahko opredelimo na preprost način. Načeloma je PIS organizirana kombinacija ljudi,
strojne opreme, programske opreme, komunikacijskega omrežja ter podatkovnih virov
organizacije. S takimi sistemi upravljamo odnose med podatkovnimi viri, zbiramo
podatke in jih transformiramo na uporabne informacije. PIS se uporabljajo predvsem za
komunikacijo med ljudmi v notranjem in zunanjem prostoru organizacije. Uporabniki PIS
lahko s pomočjo fizičnih naprav, s programskimi rešitvami ter omrežjem in arhiviranimi
podatki upravljajo informacije tokove učinkovitejše in intenzivnejše (J. A. O'Brien in
Marakas, 2005).
Poslovni informacijski sistemi temeljijo na posebnih računalniških sistemih. Z njimi lahko
na integriran in koordiniran način zagotovimo standardizirane procese organizacijskih
enot. Terminologija PIS izhaja iz števila poslovnih procesov znotraj organizacije. Rečemo
lahko, da PIS akumulirajo transakcijske podatke proizvodnje, prodaje, nabave, človeških
virov. McLeod in Schell (2007) sta PIS opredelila kot skupek povezanih sistemov
marketinga, proizvodnje, virov podjetja, finančnih sistemov in informacijskih sistem
človeških virov; na vrhu platforme je modul izvršilnega sistema managementa (McLeod
in Schell, 2001).

2.1 Razvoj poslovnih informacijskih sistemov
Poslovni informacijski sistem sestavlja splošna IKT. Informacijska tehnologija predstavlja
tehnologijo za zajemanje in obdelavo informacij različnih vhodnih virov. V nadaljevanju
opredelimo štiri tipe poslovnih informacijskih sistemov: (1) avtomatizirani sistem, (2)
transakcijsko-procesni sistem, (3) informacijski sistem za podporo managementu ter (4)
sistem za strateško odločanje (McLeod in Schell, 2007).
Avtomatizirani PIS sestavlja napredna tehnologija, ki dovoljuje natančno, hitro obdelavo
podatkov, manjšanje stroškov, prej, ročno obdelanih informacij. Transakcijsko-procesni
sistem zbira informacije, povezane z rednimi dnevnimi operacijami, medtem ko sistem
za podporo managementu kombinira informacije s transakcijskih sistemov. V pomoč pri
strateškem odločanju je modul odločanja. (Gordon in Gordon, 1996).
2.1.1

Avtomatizirani informacijski sistemi

Avtomatizacija opisuje uporabo strojne opreme za predhodno oblikovane naloge s strani
ljudi. Tradicionalno pojmovanje je sicer veliko bolj površinsko. Vključuje avtomatizacijo
kot nadomestilo za katerokoli človeško delo. Predstavlja gradnike avtomatizacije, dele
4

strojne opreme, ki neodvisno, brez pomoči ljudi, izvaja dolgočasne, precizne in natančne
servise. Za razliko od ljudi je avtomatizirani proces mnogo bolj produktiven in učinkovit,
avtomatizacija pa posredno nadgrajuje spretnost in znanje uporabnikov. Avtomatizacija
standardizira procese proizvodov in storitev (Gordon in Gordon, 1996).
Kot vsak koncept ima tudi projekt avtomatizacije negativne učinke. V nekaterih primerih
omeji fizično delo, ali celo zmanjša znanje ljudi na način, pri katerem se miselna logična
povezanost sosledja procesov poruši. Negativna paradigma avtomatizacije je prav tako
prisotna v kontekstu dela. Z uvedbo avtomatizacije poslovanj se količina dela zmanjša,
zmanjša se zanimanje po zaposlenih, kar posledično vodi do odpuščanj. Odpuščanje
lahko vpliva na stabilnost internega družbenega sistema (Gordon in Gordon, 1996).
Namen avtomatizacije ni samo organizacijska in individualna uporaba strojne opreme za
procesiranje informacij skozi podjetje, temveč predvsem in tudi uporaba računalnikov
za namen upravljanja robotizirane proizvodnje, razvoja zaposlenih s področja strojnega
učenja. Procesi avtomatizacije obdelujejo le manipulativne informacije in delujejo samo
v primeru fizično generiranih podatkov ‒ konfiguracije (McLeod in Schell, 2007).
AVTOMATIZACIJA PROIZVODNJE
Z industrijsko revolucijo se je pojavila industrijska tehnologija. Nadomestila je človeško
delovno silo. Ljudem so bile dodeljene kompleksnejše naloge nadzora in monitoringa
nad tehnologijo dela. Današnja računalniško podprta tehnologija lahko prevzame skoraj
vse nadzorne funkcije internih proizvodnih poslovnih procesov.
Računalniško podprta proizvodnja ‒ CAM
Računalniško podprto tehnologijo imenujemo avtomatiziran ali le delno avtomatiziran
proizvodni poslovni sistem. Računalniki zagotavljajo mnoge prednosti konvencionalnega
upravljanja tehnologij. So bolj zanesljivi ‒ ne povzročajo namernih incidentov, ne ravnajo
po pričakovanjih, se ne naveličajo, so neutrudljivi mehanizem industrije. Kot slednje
lahko en sam računalnik nadzira več tehnoloških elementov proizvodnega procesa.
Avtomatizirana proizvodnja zmanjšuje redne stroške izobraževanja zaposlenih. Podjetja
s primerno strategijo avtomatizacije proizvodnje so v manjših izgubah, kot če zaposlijo
dodatnega zaposlenega, ki ga vključijo v proces izobraževanja (Stallings, 2001).
Številni managerji zaradi tega tehtajo prednosti strategij avtomatizacije proizvodnje, da
bi zagotovili kvalitetno, primerno in učinkovito stopno avtomatizacije. Implementacija
računalniško podprte tehnologije še vedno predstavlja drago investicijo. Podjetja
morajo razmisliti predvsem o vplivu napak implementacije avtomatizirane proizvodnje.
Okvare tehnologij lahko ohromijo povezane tehnologije in proizvodnjo za več dni. Za
razmislek ‒ operaterji manualne proizvodnje lahko okvaro nadomestijo z razporeditvijo.
Prilagodljiva proizvodnja ‒ FM
20. stoletje je prineslo spremembe. Velika podjetja na področju avtomobilske industrije
so vlagala v izgradnjo tovarn za proizvodnjo enega modela ali tipa izdelka. Zaradi
sprememb v produktnem okolju je bil ukrep nujen. Zahteval je spremembe v proizvodni
tehnologiji (Stallings, 2001).
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Prilagodljiva proizvodnja zahteva uvedbo uporabnih tehnologij. Z uporabo računalniško
podprte tehnologije je fleksibilnost proizvodnje boljša. IBAS ali avtomobilski proizvodni
sistem je koncept računalniško podprte tehnologije, ki mejnike proizvodnje postavi na
natančno pozicijo in izvede začetne vare na proizvodu. Nadgradnja programske opreme
prilagodljive proizvodnje lahko zakomplicira razvoj sprememb novega modela ali tipa
izdelka. V primeru montaže modernih linij so potrebne številni aktivnosti. Pogojene so z
natančnim in pilotskim testiranjem. Strategija prilagodljive proizvodnje zahteva veliko
časa za nadgradnjo obstoječe infrastrukture in programske opreme (Stallings, 2001).
Robotika
Robot predstavlja krmiljeno napredno tehnologijo s karakteristikami človeka. Sposoben
je inteligentnega mišljenja, premikanja ročic, priveskov in drugih orodij. Ponudniki
računalniško krmiljenih enot ga poimenujejo robot. Prvega komercialnega robota je
razvilo podjetje General Motors leta 1961. Poimenovalo ga je Unimate. Roboti tedanjega
časa so bili dragi in nezanesljivi. Druga generacija robotov se je pojavila leta 1980. Od
predhodne generacije se razlikuje na področju elektronike in prave mehanike robota.
Današnji roboti imajo vse značilnosti sodobne računalniške tehnologije in se neprestano
razvijajo (Stallings, 2001).
Prednosti robotov omogočajo izvedbo nalog, ki so za avtomatizirano proizvodnjo preveč
zahtevne (Stallings, 2001). Električni motorji omogočajo, da robot razporedi predmete
dela na pozicije, in sicer natančneje, kot je to sposoben en človek. Video kamere in tlačni
senzorji dajejo robotu znak in občutek za poravnavo medsebojnih izdelkov, četudi so ti
nepopolni. Programska oprema robotu omogoča prepoznavanje in klasifikacijo različnih
objektov, izbiro pravega in prenos predmeta dela na pozicijo obdelave. Robot je postal
fleksibilna tehnologija. Upravlja lahko različne naloge področja. Njegove spretnosti se
nadgrajujejo z razvojem programske opreme (Stallings, 2001).
Podjetja so našla ustrezno programsko podporo tudi za robote v storitvenem sektorju.
Primer: robotski sesalnik je oblikovan tako, da čisti prostore. Majhna sobna kolesa se
aktivirajo ob potrebi, pred tem pa so shranjena v prostoru za počitek. Robotski sesalnik
lahko čisti stranišča, tla in celo pobriše steklo. Sposoben je razumeti ter obiti zaklenjene
prostore, o tem obvestiti lastnika, preden ta pride domov. Roboti lahko danes služijo kot
strežno osebje v bolnišnicah, restavracijah in drugih panogah (Stallings, 2001).
Avtomatsko vodena vozila ‒ AGVs
So računalniško vodena vozila. Premikajo se po sistemih vgrajenih vodil v proizvodnji ali
skladišču. Primerna so za prenos materiala med enotami. AGV konfigurirajo managerji
ali operaterji, zadolženi za konfiguracijo. Računalniške poti omogočajo modernim AGV
neodvisno premikanje brez souporabe integriranih talnih vodil, dokler je njihova pot
načrtovana brez vmesnih ovir. Avtomatsko vodena vozila ustvarjajo fleksibilno delavno
okolje. Če se vozila premikajo tirno, po sestavljivih nosilcih, je usmerjanje vodenih vozil
značilno dovršeno. Zaposleni v teh okoljih sestavljajo produkte neposredno s platforme
vodenega vozila (Stallings, 2001).
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Avtonomno vodena vozila se uporabljajo tudi v storitvenih panogah. Sistemi AGV se vse
pogosteje implementirajo v poštne dejavnosti. Prevzamejo poslovno vlogo za odpremo
in pripravo odpremnega naročila (Stallings, 2001).
Računalniško podprto oblikovanje ‒ CAD
Oblikovanje je kreativen proces. Računalniki so sposobni posnemati kreativnost človeka.
V preteklosti so oblikovalci le s težavo predstavili svojo idejo, ali jo celo nadgradili z
glasbo. Danes računalniki samodejno predstavijo zamisel oblikovalca. Sposobni so
samodejnega zaznavanja oblike izdelka, učijo pa se na podlagi izkušenj. Nadgradijo lahko
predhodno obdelane informacije. Avtomatizacija procesov oblikovanja povečuje
razpoložljivi čas za kreativnost oblikovalca. Proizvodni oblikovalci uporabijo računalnike
za inženiring svojih idej, preoblikovanje idej, pripravo predlog tehničnih karakteristik
idej. CAD-oblikovanje omogoča inženirjem, arhitektom, grafičnim oblikovalcem in vsem
drugim oblikovalcem oblikovanje svoje zamisli s pomočjo računalnika namesto papirja.
Oblikovalec lahko oblikovani izdelek opazuje z različnih zornih kotov, ga analizira z vidika
inženiringa, ga ureja, arhivira ali celo izvozi v primeren format za proizvodnjo. Končno
obliko lahko shrani elementarno ali pa jo uporabi za planiranje različnih modelov. Več
povezanih računalnikov s programsko opremo CAD omogoča oblikovalcem istočasno
delo ne enem modelu. Pri izboru programske opreme CAD se pojavi vprašanje spretnosti
oblikovalcev. Poznati morajo postopke risanja, snovanja, pregledovanja, urejanja,
dokumentiranja, prenašanje modela in shranjevanja izbrane oblike modela (McLeod in
Schell, 2007).
Snovanje
Je oblikovni proces, ki se začne s procesom skiciranja. Skiciranje s pomočjo računalnika
je zahtevnejše od risanja na papir v fizični obliki. Orodje CAD omogoča oblikovalcu, da s
pomočjo interaktivnega svinčnika risbo vizualizira na prikazovalnik računalnika, del risanj
uvozi iz obstoječega dodatka, lahko pa kompenzira elemente ideje s pomočjo tipkovnice,
miške in tastature. Programi podpirajo večdimenzionalno risanje, objekti oblikovanja pa
se celo opazujejo z različnih kotov oz. se dopolnjujejo v mnogih dimenziji. CAD mora
omogočati uporabniške razširitve in povezave z drugimi orodji licenčnega paketa
(McLeod in Schell, 2007).
Pregledovanje
Bogastvo programske opreme CAD je orodje za pregledovanje osnutka ali celotne oblike
izdelka. Uporabnik lahko izdelek obrača v 360° pogledu, ga opazuje z različnih kritičnih
prelomnic, poveča ali oddalji točno določeni pogled, mu doda odtenke svetlobe, na
mestih, kjer se mu to zdi primerno, ter pregleda diagrame okvirja ali prikaže področja
idejnega osnutka. Nekatera nova orodja za pregledovanje omogočajo fizični model
oblikovane ideje. Kadar govorimo o prihodnjih CAD orodjih, take modele poimenujemo
napredni prototipi (McLeod in Schell, 2007).
Modeliranje
Modeliranje uporabniku omogoča testiranje oblike v virtualnem okolju. Inženirji želijo v
tem postopku preveriti, kako bo njihov model prestal zunanje vplive, stresne situacije,
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kako vpliva zrak na aerodinamiko modela, ali je model odporen na fluidne tekočine ipd.
Orodje je na podlagi vhodnih zahtev in kritičnih elementov željenega modela sposobno
samodejnega vključevanja predlogov o potrebni vrsti in debelini materiala ( McLeod in
Schell, 2007).
Urejanje
Funkcija urejanja omogoča uporabniku preprosto modifikacijo oblike modela. Podobno
kot to omogoča urejevalnik besedil ‒ uporabnik lahko premika in ureja dele, CAD
omogoča uporabniku tudi vrtenje, povečavo, spreminjanje in druge funkcionalnosti prej
definiranih objektov iz obstoječih podatkovnih virov izbranega modela (McLeod in
Schell, 2007).
Dokumentiranje
Omogoča dodajanje elementov, kot so oznake, meritve, simboli, oblikovani rešitvi.
Večina rešitev CAD vsebuje standardna orodja dokumentiranja. Splošno torej vključujejo
funkcije vrtenja, spreminjanja velikosti in barve simbolov, meritev, oznak. Zraven tega
orodje dokumentiranja omogoča uporabniku prilagajanje atributov izdelka, številke
dela, prodajalca, cene ali druge deskriptivne informacije, ki predstavljajo sestavne
gradnike oblikovanega modela. Oblikovalec lahko na koncu postopka oblikovanja pripne
informacije o različnih vrstah materiala, funkcijah, barvi oblikovanega izdelka in jih uredi
po individualnih predponah (McLeod in Schell, 2007).
Izvažane in shranjevanje
Funkcija omogoča približevanje, pripravo in obrezovanje slik pred tiskanjem ali izvozom.
Podpira standardizirane formate .GIF, .TIFF, .DXF, .IGES in nove aktualne oblike zapisov,
ki so potrebni za izmenjavo podatkov med različnimi programskimi rešitvami CAD. Pri
tem ima pomembno vlogo produktno-informacijski manager, ki kontrolira večje število
inženirskih informacij, zaledno arhivira podatke o risanjih, serijskih številkah modelov,
datumih zadnje revizije, lokacijah shranjevanja in dovoljenjih o vpogledih (McLeod in
Schell, 2007).
Računalniško integrirana proizvodnja ‒ CIM
Podjetje mora svoje proizvode oblikovati na učinkovit in preprost način. Nesposobnost
integracije oblikovanega izdelka v avtomatizirane procese lahko povzroča oblikovalcem
nemalo skrbi pri testiranju prototipa in določitvi prednosti predlagane oblike modela.
Nekateri integrirani sistemi omogočajo participacijo oblikovalca že pri samem iskanju
rešitve proizvodne vrzeli. Napredna orodja celo omogočajo generiranje proizvodnega
plana neposredno po oblikovalcu izdelka (McLeod in Schell, 2007).
Računalniško integrirana proizvodnja temelji na CAD in CAM avtomatiziranih sistemih.
Sistema komunicirata neodvisno z informacijskim sistemom procesov oblikovanja in
proizvodnje. CIM skrbi za izboljšanje procesov z deljenjem informacij med oddelki,
oblikovalcem, proizvodnjo in drugimi funkcijskimi področji (McLeod in Schell, 2007).
AVTOMATIZACIJA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA
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Uvedba avtomatizacije pisarniškega poslovanja generira številna vprašanja področij
proizvodnje ter oblikovanja. Koncepti temeljijo na izboljšanju sistemske komunikacije:
zapisovanju natančnih, organiziranih, manipulativnih informacij procesov organizacije in
širše. Informacijska podpora pisarniškemu poslovanju se nanaša še na ne-transakcijske
aktivnosti, komunikacijo, odločanje, objavljanje, planiranje, ustvarjanje dokumentov in
grafično produkcijo podatkov. Primer: tradicionalni pristop pisarniškega poslovanja
obsega konvencionalni način upravljanja informacij. Podatki se arhivirajo na papirnih
enotah. Papir ima več slabosti kot informacijski medij ‒ težko ga je deliti, lahko se založi,
predvsem pa zahteva veliko prostora (McLeod in Schell, 2001).
Funkcije avtomatiziranega pisarniškega poslovanja
Do neke meje je večino pisarniških aktivnosti mogoče avtomatizirati. Opredelili bomo le
avtomatizacijo vpisovanja, preračunavanja, priprave, komunikacije ter upravljanja časa
v pisarniškem poslovanju (McLeod in Schell, 2007).
Vpisovanje
Vpisovanje in prenašanje podatkov s papirja je zapravljanje časa in prostora. Informacije
v papirni obliki se lahko dokaj hitro izgubijo. Informacije, zajete elektronsko, s pomočjo
računalniških enot ali strojne opreme pa se hranijo samodejno v podatkovne baze, po
navadi takoj po njihovem nastanku (McLeod in Schell, 2007).
Za razmislek navajamo prodajni proces, v katerem prodajni referent raje kot s pomočjo
fizičnega računa generira prodajno akcijo po elektronskem terminalu. Informacije o
prodajalcu in vsebini nakupa se ažurirajo samodejno s profila kupca, shranjenega v
podatkovnem sistemu prodajalca. Postopek ne izključi le fizične prisotnosti dodatnega
zaposlenega, ampak izboljša učinkovitost ostalih procesov prodaje. Podpora strankam
namreč omogoča, da se s profila kupca oziroma naročnika opazujejo le podatki, vezani
na samega naročnika. Tako lahko prodajni sistem na podlagi zahteve opredeli pretekle
aktivnosti stranke pri prodajalcu po datumu, prodajnem referentu, vsebini prodaje in
ostalih drugih pomembnih informacijah (McLeod in Schell, 2007).
Preračunavanje
Pisarniški referenti v tradicionalnem pisarniškim poslovanju porabijo veliko časa za
redne kalkulacije skupnih zneskov računovodskih aktivnosti. Računalniki te aktivnosti in
računovodske operacije izvedejo samodejno. Preglednice so pri tem v pomoč kot
kalkulacijsko orodje za poslovne dogodke, ki bi bili konvencionalno izvedeni v daljšem
nerealnem času. Omogočajo prikazovanje pomembnih podatkov v grafični obliki, s
katerimi si manager pomaga pri strateških odločitvah (McLeod in Schell, 2007).
Priprava dokumenta
Programi za urejanje, javno objavljanje, grafično predstavitev in elektronska pošta so
gradniki pisarniškega poslovanja. Zaposleni z uporabo teh orodij zapisujejo, urejajo in
arhivirajo skoraj vse formate dokumentov z minimalnim trudom in brez prepisovanja ali
kodiranja podatkov (McLeod in Schell, 2007).
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Upravljanje časa
Funkcija upravljanja časa vključuje pripravo urnikov in organiziranje srečanj. Programska
oprema projektnega managementa poveča učinkovitost delavnih aktivnosti. Primer:
manager lahko časovne dimenzije srečanja s partnerjem v elektronski koledar vnese le
enkrat, ne da bi potreboval svinčnik in voljo do večkratnega vnosa istih informacij.
Spletni koledar lahko izmenjuje večplastne informacije z različnih virov ter usklajuje
podatke neposredno s strateškimi partnerji. Prednost uporabe se kaže tudi v opozorilnih
lastnostih, ko funkcija ob vnosu obstoječe informacije o tem obvesti uporabnika in
predlaga prosti časovni okvir realizacije željenega dogodka (McLeod in Schell, 2007).
Komunikacija
Elektronska pošta, glasovna pošta, oglasne deske in vsa druga gostiteljska programska
oprema vzpodbujajo komunikacijo pri izmenjavi informacij skozi sisteme upravljalnovodstvenih ravni. Osnovni PIS vsebujejo vse te pripomočke za kolektivno odločanje
(McLeod in Schell, 2007).
Elektronska pošta
Omogoča uporabnikom medsebojno interakcijo v širšem omrežju. Uporabniki med seboj
komunicirajo v elektronski obliki neposredno, in sicer drug z drugim ali v povezanih
skupinah. Kadar je elektronska pošta implementirana v obstoječe omrežje ali intranet
organizacije, lahko vsak uporabnik vključene enote sodeluje v neposredni komunikaciji
(McLeod in Schell, 2001).
Sistem elektronske pošte ima sam po sebi veliko splošnih lastnosti. Predpostavimo, da
želite posredovati sporočilo. Proces pošiljanja se prične z identifikacijo potencialnega
naslovnika ali skupine naslovnikov in z iskanjem njihovih elektronskih naslovov. Nekateri
jim pravijo spletni nabiralniki. Kadar imamo znano ime, naslov ali lokacijo prejemnika, je
pri iskanju v veliko pomoč spletni imenik. Ko smo našli naslov prejemnika, se s pomočjo
orodja za urejanje besedil generira željena vsebina (McLeod in Schell, 2001).
Številni programi spletne pošte omogočajo prilaganje grafičnih vsebin, preglednic ali
avtomatiziranega materiala. Proces pošiljana se zaključi po izvedbi ukaza za pošiljanje
pošte. Sistem bo po tej akciji kopijo besedila shranil neposredno v vaš elektronski
nabiralnik pod specifičnim naslovnikom. Pravila primernega shranjevanja je mogoče
prilagajati lastnim potrebam uporabnika. Naslovnik bo o vašem sporočilu obveščen šele
takrat, ko bo naslednjič uporabil svoj elektronski nabiralnik. Za branje uporabi svoj
elektronski program za spletno pošto, ki ga ima organizacija implementiranega v PIS,
podobno bo storil tudi s prilogami, na vsebino sporočila bo odgovoril (McLeod in Schell,
2001).
Standardni programski paketi elektronske pošte ponujajo mnoge prednosti. Vodstvo
mora oceniti, katere napredne funkcionalnosti so primerne za organizacijske poslovne
procesi in v kolikšni meri za področja dela. Distribucijski seznam predstavlja listo spletnih
nabiralnikov uporabnikov, ki jo lahko urejate po imenih ter jo uporabite pri identifikaciji
naslovnikov. Pomembna prednost elektronske pošte so še matrične kopije sporočila.
Funkcionalnost omogoča poleg prvotnega naslovnika posredovanje kopije sporočila tudi
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drugim naslovnikom, za katere bi bila vsebina sporočila lahko pomembna. Nekateri jo
imenujejo kar kopija, drugi pa uporabljajo izraz skrita kopija. Prejemnik matrične kopije
se izbere v glavi elektronskega sporočila, kjer je mogoče razbrati, komu je namenjeno
osnovno sporočilo. Upravljanje prispetja je še ena zanimiva prednost, ki vključuje tudi
časovno upravljanje pošte s prilogami. Pošiljatelju omogoča, da določi pomembnost
sporočila za prejemnika. Izbira lahko med urgentno, navadno, in nizko pomembnostjo,
verifikacija prejemnika pa po stopnji nujnosti obvesti pošiljatelja, kdaj je le-ta sporočilo
prebral. Elektronsko pošto lahko pošiljatelj posreduje tudi z zakasnitvijo dostave. Izbrati
mora le primeren datum in čas pošiljanja sporočila. Nekateri uporabniki uporabljajo to
funkcionalnost za opozorilna sporočila samemu sebi ali skupini ljudi v koledarju.
Samodejno posredovanje omogoča uporabnikom posredovanje pošte po predhodnih
kriterijih in željah. Primer: izpostavimo, da je ta prednost primerna v okoliščinah, ko je
prejemnik odsoten in je prioriteta sporočila visoka. V tem primeru bo naslovnik uporabil
funkcijo samodejnega posredovanja. Njegova pošta bo obravnavana po nujnosti
sporočila (McLeod in Schell, 2007).
Ključno je tudi vprašanje varne uporabe elektronske pošte. Nekateri paketi programske
opreme elektronske pošte samodejno kodirajo vsebino. Ko prejemnik želi tako sporočilo
pregledati, ga sistem dekodira in prikaže besedilo. Sicer funkcionalnost ne varuje pred
branjem drugega uporabnika z računalnika pošiljatelja ali prejemnika, a boljši programi
to slabost z zahtevanjem gesla pred dekodiranjem sporočila že regulirajo.
Prednosti uporabe elektronske pošte so: distribucijska lista, matrične kopije, kodirana
sporočila, možnost naprednega iskanja, fleksibilno urejanje pošte, upravljanje dospetja,
zakasnitev dostave, obrazci, jezikovni vmesniki, možnost samodejnega posredovanja,
obvestila o napaki, kodiranje sporočil (McLeod in Schell, 2007).
Upravljanje elektronskega slikovnega gradiva ‒ EIM
Sistemi EIM hranijo dokumente v podatkovne entitete računalnika. Hranijo različne tipe
dokumentov, slikovnega gradiva, računov. Njihova vizualizacija je mogoča neposredno
po zajetju, lahko jih je reproducirati. Sistemi EIM zahtevajo visokokakovostne modularne
skenerje za zajemanje informacij v digitalni obliki. Vključujejo tudi posebno programsko
opremo, ki omogoča tehnike stiskanja podatkov za reduciranje velikosti shranjenih slik.
Pomembno je, da so skenerji visoke zmogljivosti, saj so podatki takrat boljše kakovosti
(J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Integracija pisarniškega poslovanja s PIS
Diagrame procesov avtomatizacije oblikujejo strokovnjaki PIS. Po tem lahko integrirajo
podporo pisarniškemu poslovanju z obstoječimi PIS. Dober primer je referent, ki
spremlja zapadle obveznosti in ima dostop do finančnih akcij organizacije. Formalni
plačilni sistem avtomatizira take procesne značilnosti poslovne funkcije, saj snovalci PIS
ne opredelijo vseh poslovnih procesov (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
PIS tako omogočajo razširitve s pomočjo vmesnikov avtomatiziranega pisarniškega
poslovanja. Po korakih se z uporabo sistema za upravljanje podatkovnih virov najprej
implementirajo funkcionalnosti in nato vmesniki programskih produktov pisarniškega
poslovanja (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
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AVTOMATIZACIJA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Računalniki še vedno niso popolno nadomestilo za učitelje v razredu. Avtomatizirajo le
določene tradicionalne aktivnosti izobraževalnega kadra na zanimiv, nekonvencionalen
način. Učitelji lahko s pomočjo avtomatiziranega razvoja zaposlenih izvajajo predavanja,
oblikujejo in ocenjujejo preverjanja, prikazujejo predstavitve ali pa odgovarjajo na
dodatna vprašanja. Izobraževalna orodja zastopa programska oprema za avtomatizacijo
razvoja zaposlenih. Računalniško podprto učenje opredeli elemente izobraževalnega
okolja. Veliko storitvenih organizacij uporablja računalniško podprto izobraževanje.
Zaposlenim omogoča neposredno prilagajanje procesov učenja lastnim potrebam. CBT
uporabljajo tudi revizorji. Učijo se upravljanja transakcij. Podobne rešitve uporabljajo
tudi letalske družbe. Z njimi simulirajo scenarije za razvoj zaposlenih. CBT-sistemi
zmanjšujejo čas izvedbe izobraževanja. Pred uvedbo računalniško podprtega učenja
mora podjetje analizirati potrebe po izobraževanju (McLeod in Schell, 2007).
Prednosti in slabosti računalniško podprtega izobraževanja
Avtomatizacija izobraževanja omogoča uporabnikom pridobivanje prilagojenih izkušenj
po nizkih stroških. Programska oprema lahko imitira vlogo tutorja na počasnejši in
razumljiv način. Organizacije uporabljajo avtomatizirano izobraževanje za pisarniške
referente, proizvodni kader, študentom pa celo omogočajo učenje primerov brez
dodatnih stroškov individualnega učenja. Slabost uvedbe računalniško podprtega
izobraževanja predstavljajo stroški razvoja učnega okolja, pomanjkanje osebnega stika,
nezmožnost odgovarjanja na vprašanja in težavnost podajanja odgovorov (J. A. O'Brien
in Marakas, 2005).
Na drugi strani predstavlja najpomembnejšo dodano vrednost vseh izobraževalnih
sistemov število možnih uporabnikov. Kadar število uporabnikov narašča, stroški razvoja
rešitve na uporabnika upadajo, podjetje pa lahko licence učnega okolja tudi proda. S tem
krije del stroškov razvoja rešitve, istočasno pa ustvarja rezervacije za nadgradnjo
izobraževalne platforme. Podobno je v primerih kooperativnega razvoja CBT-rešitev.
Slabost se pojavi v primeru individualnega odpora do uporabe CBT-sistemov. Veliko
uporabnikov meni, da je pomanjkanje osebnih stikov v procesu izobraževanja slabost
CBT-rešitev. Prava kombinacija računalniškega ter konvencionalnega izobraževanja torej
odpravi podobne predpostavke. Tak pristop zmanjšuje vrzel neposredne interakcije z
uporabnikom (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Orodje avtomatizacije izobraževanja
Avtomatizacija združuje tri pomembnejša orodja: (1) orodje avtorja, (2) multimedijo in
virtualno tehnologijo in (3) oddaljeno izobraževanje. Pri tem uporabnik sam oceni, kateri
pripomoček je zanj priročnejši in zadostuje njegovim zahtevam (McLeod in Schell, 2001).
Orodje avtorja
Se navezuje na programsko opremo avtorja za oblikovanje učnega okolja. Učitelj lahko
uporabi programsko opremo za pripravo skript oz. za tekstovne vsebine predmeta. V
gradivo lahko vključi zvok, grafiko, tekst ali animacijo. Novejši programi omogočajo
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vključevanje perifernih naprav, interaktivnih videov ‒ ostale multimedije. Orodje avtorja
lahko snema potek izobraževanja, porabljen čas pri odgovarjanju, število odgovorjenih
vprašanj, lahko pa tudi, ali je uporabnik dosegel pričakovani rezultat (McLeod in Schell,
2001).
Multimedija in virtualna tehnologija
Računalnik, ki hrani in prikazuje slike in zvok, predstavi gradivo na zanimivejši način, kot
učitelj ali knjiga. Virtualno okolje uporabniku omogoča simulacijsko okolje za učenje.
Primer: študent medicine lahko s pomočjo multimedijskih vsebin opazuje človeški skelet
po dimenziji, ga rotira, povečuje ali celo izbere glasovna pojasnila. Izobraževalni program
za servisiranje proizvodnje pa lahko prikaže vrzeli in identificirana mesta na njihovem
izvoru nastanka (McLeod in Schell, 2001).
Oddaljeno izobraževanje
Obsega aplikacije za predstavitev izobraževalnega materiala uporabnikom na oddaljenih
lokacijah. Za simultano predstavitev problema se uporablja računalnik, uporabniki pa
lahko zastavljajo vprašanja in prejemajo odgovore (McLeod in Schell, 2001).
STROKOVNI SISTEMI
ES vključujejo programsko opremo, definirano kot »strokovnjak določenega področja«.
Program deluje kot strokovnjak s svojimi nasveti zaposlenim. Pomaga reševati probleme
z njegovimi priporočili in odločitvami. Vključuje napredne ugotovitve umetne inteligence
‒ področje računalništva, ki posnema človeško vedenje s programsko in strojno opremo.
Namen strokovnih sistemov je sprejemanje kompleksnih odločitev. Zaznamovani so kot
orodje za podporo pri odločanju. V praksi podjetja uvajajo strokovne sisteme predvsem
za podporo pri tehničnih odločitvah in manj za podporo pri odločitvah managementa.
Serviserji uporabijo strokovne sisteme za analiziranje izvora incidentov oziroma napak
na tehnologiji. Področje človeški virov uporabi strokovni sistem za podporo pri razvoju
zaposlenih in kontroli nalog. Nekatere organizacije pa uporabljajo strokovne sisteme za
avtomatizacijo uporabniške podpore zaposlenim (McLeod in Schell, 2001).
Gradniki strokovnih sistemov
Koncept vsebuje štiri osnovne gradnike. Mogoče ga je razširiti z parcialnimi modularnimi
nadgradnjami. Nadgradnje so lahko delne platforme sistema. Osnovni sistem vključuje
gradnike: (1) bazo znanja, (2) mehanizem predvidevanja, (3) pojasnjevalni modul in (4)
uporabniški vmesnik. Vsak ES ima unikatno bazo znanja, ostali gradniki so standardni
elementi programske opreme strokovnih sistemov (McLeod in Schell, 2007).
Baza znanja
Vključuje dejstva, pravila, odnose, zgodovinske scenarije ter druge potrebne informacije
za reševanje problemskega vprašanja. Razvoj baze znanja je prvi korak pri oblikovanju
primernega modela ES. Nekateri strokovni sistemi namreč obravnavajo dejstva in pravila
baz znanja različno. Črpajo dejstva iz podatkovnih baz, ki se konstantno spreminjajo. Po
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navadi so to pravila uporabnika in se nahajajo v bazi razvijalca strokovnega sistema.
Spreminjajo se le redko. ES sistemi obravnavajo pravila in odnose med spremenljivkami
kot eno izmed možnih dejstev in ne definirajo razlik med dejstvom in pravilom skladišča
(McLeod in Schell, 2001).
Mehanizem predvidevanja
Aplicira podatkovne vire znanja na dotični problem. Predpostavimo, da je stanje baze
znanja: A in B sta brata, C je hčerka A, nečakinja pa je hčerka enega brata ali sestre. Če
bo uporabnik od ES sistema zahteval, da identificira nečakinjo osebe B, bo mehanizem
predvidevanja uporabil pravilo ‒ oseba C je nečakinja osebe B. Ta logika pa ne deluje le
ob poznavanju dejstev, ampak tudi ob predvidevanjih, kot so pravila verjetnosti. Večina
mehanizmov predvidevanja je sposobnih razumevanja pravil verjetnosti (McLeod in
Schell, 2001).
Pojasnjevalni modul
Pojasni uporabniku, kako je pojasnjevalni mehanizem uporabil pravila in dejstva za
prikaz rezultata. V zgornjem primeru bi mehanizem predvideval, da je oseba C nečakinja
osebe B, ker je oseba C hči brata B osebe A (McLeod & Schell, 2001).
Uporabniški vmesnik
Modificira pravila baz znanja na podlagi izvedenega opisa uporabniškega problema,
vpraša uporabnika za dodatne informacije in predstavi priporočila v razumljivi obliki.
Uporabniški vmesnik je lahko tekstovni ali grafični, in sicer odvisno od problema.
Vmesnik lahko upravlja tehnologijo neposredno, zagotavlja vhod v PIS in uporablja ES
kot izhod (McLeod in Schell, 2001).
Nevronska omrežja
So samostojno učeči se strokovni sistemi, ki operirajo s posnemanjem akcij človeških
možganov. Njihova naloga je prepoznavanje vzorcev. Ne temeljijo na programskih
pravilih ali na mehanizmih predvidevanja. Kot nevroni v možganih nevronski sistemi
povezujejo, kombinirajo in tehtajo vhodne informacije skozi številne sloje povezovanja.
Producirajo izhode. Nevronske mreže se učijo s pomočjo strokovnjaka, ki ocenjuje
njihove izhode. Kadar delujejo učinkovito, programska oprema vsili povezavo in generira
odgovor. Če deluje nepravilno, zmanjša utežno vrednost stopnje redne povezljivosti za
napačen odgovor. Za pravilno delovanje nevronskih mrež mora strokovnjak zagotoviti
večje število vhodnih primerov. Sistem mreže se nato programira sam, kadar kdo sproži
odgovor.
Pomembnejša prednost nevronskih mrež nad strokovnimi ES-sistemi je v sposobnosti
prepoznavanja vzorcev vedenja in predvidevanja rezultatov z uporabo nepopolnih ali
nenatančnih podatkov. Pojav je delno neuporaben v primeru oblikovanja tradicionalnih
strokovnih sistemov. Nevronske mreže so delno uporabne za aktivnosti napovedovanja,
kadar so vhodi nepoznani ali napačni (McLeod in Schell, 2007).
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2.1.2

Transakcijski informacijski sistemi

Transakcija je poslovni dogodek podjetja. Tradicionalno pojmovanje opredeli transakcijo
kot rokovno denarno menjavo. Transakcija lahko vključuje naročilo blaga, prejem blaga,
proizvodnjo izdelka, prenos proizvoda, prenos produkta iz skladišča v področje prodaje,
prodajo, pregled bonifikacije uporabnika, prenos denarja na račun ali najem resursov.
Procesiranje transakcij opisuje hranjenje ročno ali računalniško generiranih transakcij.
Podjetja lahko vzdržujejo in hranijo podatke o obstoječem inventarju, informacijah o
prodaji, posebnih naročilih in odpremi učinkov. TPS formulirajo, vzdržujejo in osvežujejo
aktivnosti. Primerna implementacija TPS-sistema je stroškovna prednost podjetja pred
konkurenco s konkurenčnega operacijskega prostora (McLeod in Schell, 2007).
RAZLOGI EVIDENTIRANJA TRANSAKCIJ
Podjetja hranijo transakcije: (1) da zagotovijo informacije za zaposlene in njihove
poslovne funkcije, (2) zbirajo informacije za odločanje, (3) evidentirajo podatke o
prodajalcih, vključenih v redne transakcije, (4) hranijo revizijske poti, ki jih revizorji
potrebujejo pri verifikaciji letnih poročil, planov in poslovnih izkazov (Stallings, 2001).
Informacije za zaposlene
Tudi vse preproste transakcije vključujejo odgovorne nosilce poslovnih funkcij. Prodajni
referent v procesu prodaje potrebuje informacije o razpoložljivosti izdelka. Nabavni
referent v ločeni transakciji potrebno informacijo zagotovi s prevzemnico. Referentoma
med seboj ni potrebno komunicirati. Aktivnosti se hranijo neposredno v transakcijski
sistem, do katerega dostopata. Oba lahko kadarkoli pregledata obdelane informacije
(Stallings, 2001).
Informacije za management
Managerji za odločitve potrebujejo podrobne podatke. Sledijo trendom, identificirajo
probleme in spremljajo napredek njihovih odločitev. Primer: distribucijski manager
spremlja pot izdelka od točke A do točke B in določi optimalno pot prenosa, prodajni
manager analizira vpliv trženjskih akcij na prodajo novega izdelka po logičnem zaporedju
prejetih naročil v dnevu, tednu ali mesecu, nabavni manager pa identificira vzroke težav
z dobavitelji in drugo (Stallings, 2001).
Evidence za zunanje stranke
TPS-sistemi evidentirajo transakcije med organizacijami in transakcije med podjetjem in
posameznikom. Če kupite izdelek v prodajalni, vam prodajni referent vroči račun o
nakupu. Elementi računa vam povedo vrsto nakupa, količino, način in vrednost izdanega
računa. Iste podatke evidentira TPS in so edini zapis kupoprodajne aktivnosti podjetja in
kupca. Izdani račun lahko nato uporabite za reklamacijo. Z izdanim prejemkom pa lahko
uveljavite tudi pravico da zamenjave izdelka ali rezervacijo cene s popustom.
Podobno je pri transakcijah med podjetji, pri čemer se fakture, nabavni nalogi, izdani
računi, generirani v partnerski organizaciji, evidentirajo v lastnem lokalnem TPS-sistemu.
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Če organizacija opremo od dobavitelja naroči v drugem kraju, prodajni referent generira
nabavni nalog pri dobavitelju z vsemi zahtevami izdelka. Po prejemu nabavnega naloga
bo v internem oddelku prodaje vnesel naročilo v lasten TPS. Istočasno se bo ustvaril
prevozni nalog in kopija računa za naročnika in dobavitelja. Naročnik potrebuje te
podatke za knjiženje prejemka in inventarja, zato številne organizacije komunicirajo
transakcijske podatke elektronsko. Uporabljajo sistem elektronske izmenjave informacij
EDI, da se izognejo rednemu ročnemu vnosu in pospešijo komunikacijo med stranko in
dobaviteljem. Uporabljati morajo enak slog izmenjave. Pomembna prednost EDIsistemov se kaže še v zmanjšanju transakcijskih napak in brezpapirnem poslovanju.
Komunikacija med transakcijskimi sistemi EDI poteka neodvisno in v standardiziranih
oblikah (McLeod in Schell, 2007).
Revizijske poti
Večina držav regulira pravne okvirje poslovanja. Nalagajo evidentiranje transakcijskih
podatkov organizacij. Podjetja so jih zavezana vpeljati v kalkulacije davčnih obveznosti.
Večina družb zato posluje tudi z državo, ki nadzira transakcijske aktivnosti organizacij, tj.
ali so odvodi stroškov pravični do vseh strank in v kolikšni meri so ti odmerjeni za
določeni posel. Za revizijo poslovanja podjetja uporabljajo državne agencije zapise
evidentiranih transakcij, ki jih primerjajo z letnimi poslovnimi izkazi (McLeod in Schell,
2007).
Zajemanje tradicionalnih podatkov
Podjetja pogosto uporabljajo spletne obrazce, imenovane vhodni dokumenti, s katerimi
zajemajo transakcije s papirja. Standardni obrazci so nabavni nalogi, prodajni nalogi in
računi. Generirajo jih pristojni referenti. V nekaterih primerih lahko stranke, dobavitelji,
ali zunanji partnerji izpolnjujejo naročila brez referentov. Večina jih še vedno uporablja
kot vhodne dokumente za evidentiranje informacij, ki jih ni mogoče vnesti s tipkovnico.
Tukaj mislimo predvsem na podpise in risbe (McLeod in Schell, 2001).
Zajemanje elektronskih podatkov
Prednost računalnikov je, da zajemajo transakcije direktno. Podjetja, ki uporabljajo tak
pristop, uporabljajo dogovorjene oblike obrazcev, podobne vhodnim fizičnim obrazcem,
in sicer z izjemo, da so ti prikazani na prikazovalniku računalnika. Če zaposleni izvede
transakcijo, se ta evidentira v pripadajoče polje na prikazovalniku. Elektronsko
zajemanje podatkov ponuja številne prednosti. Zaposleni lahko uporabijo laserske
čitalce, računalniki pa lahko samodejno izvajajo operacije, ali povežejo pripadajoče
vrednosti. Spletni vnos podatkov poveča učinkovito rabo informacij, reducira število
izgubljenih, zagotavlja fleksibilnejši dostop in promocije, deljenje informacij zaposlenih
(Stallings, 2001).
Zahteve transakcij v realnem času
Hitrost
Uporabniki TPS pričakujejo takojšen odziv na vhodne ukaze. Razvijalci temu sledijo.
Kriterije sistema konfigurirajo zahtevam uporabnikov. Uporabnik ne sme čakati na odziv
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TPS-sistema dlje kot dolge tri sekunde. Pomanjkljiva odzivnost zmanjšuje aktivnosti
poslovanja, povečuje stroške in izgubo. Predpostavimo posledice prodaje, ko informacija
o željenem izdelku prodajnemu referentu niso dostopne. Kupec bo v tem primeru
naročilo preklical in ga izvedel pri drugem ponudniku.
Zanesljivost
Hranjena transakcija je po navadi edina informacija o prodaji. Napake v delovanju TPSsistemov so nedopustne. Delimo jih v dve skupini: nepravilno hranjenje, sistemske
napake. Sistemske napake povzročajo manj škode. Nepravilno evidentirane transakcij
lahko uporabnik naknadno spreminja po oddaljenem dostopu. Nepravilne in manjkajoče
transakcije ne pustijo sledi in se kažejo v izgubi prihodkov.
Dostopnost
Omogoča takojšnjo evidentiranje transakcij kjerkoli, kadarkoli. Zaposleni, ki zagotavljajo
transakcije na terenu, uporabljajo inovativne rešitve IKT. Poglejmo dostavnega agenta.
Ta na prevzemnem kraju vzpostaviti povezavo s centralnim sistemom in sinhronizira
transakcije naročnika neposredno v TPS-sistem. Alternativno bi sicer lahko uporabil
računalnik, a je tak pristop zamudnejši in dražji.
TRANSAKCIJSKO-PROCESNI SISTEM (TPS)
Definira zbiranje in zajemanje transakcijskih podatkov, poročanje in prenos podatkov
med druge transakcije. Poslovni sistemi MIS po navadi vključujejo TPS. Dobro oblikovani
sistemi za komunikacijo med stranko in dobaviteljem so primerna strateška prednost za
organizacijo v globalnem tržnem prostoru.
Sistem točke prodaje ‒ POS
POS-sistem evidentira procese prodaje produktov in storitev. Osvežuje organizacijske
evidence, povezane s prodajnim področjem. Tipične POS-transakcije se odvijajo na kraju
prodaje. Kupec prinese izdelek do blagajne, prodajni referent zajame črtno kodo izdelka,
jo vnese ali celo pritisne primerno tipko produkta. POS-transakcije generirajo kontrolo
nad primernostjo vnešenega izdelka in kupcu izdajo račun. Simultano se v TPS-sistem
sinhronizira vrsta izdelka, cena, način plačila in čas nakupa (Stallings, 2001).
Sistem vnosa naročila
Evidentira in procesira naročila. Uporablja se za raznolike dejavnosti: zavarovalništvo,
poštna naročila, picerije, oglaševalne organizacije, proizvodnjo železa. Glavni namen
sistema je evidentiranje naročila do izpolnitve. Podpirati mora pomoč uporabnikom in
evidentirati njihove pretekle aktivnosti v organizaciji. Sistem vnosa naročila po navadi
funkcionira kot prodajni postopek. Ko stranka naroči, zahteva od referenta prepozna
informacijo. Oblikuje se profil stranke po naslovu. V nadaljevanju sistem sprejme in
potrdi naročilo. Naročilo mora vsebovati vse funkcionalnosti POS-terminalov, drugače
sinhronizacija podatkov na kraju plačila ni mogoča. V kolikor naročilo vsebuje dostavo,
mora naročnik pridobiti tudi podatek o njegovem naslovu, v kolikor tega podatka na
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kartici stranke še ni. Sistem vnosa naročila nato preveri zalogo naročenega izdelka, da
lahko prodajni referent obvesti kupca o odpremi naročila (Stallings, 2001).
Sistem za prodajo
Dokumentira transakcije med organizacijo in dobaviteljem. Povezan je z relacijami med
TPS- in EDI-sistemi. Akcije imajo interne in eksterne implikacije v naslednjih scenarijih:
kadar podjetje naroči dobrine in ob naročilu zanje plača ali plačilo odloži. V tem primeru
nabavni sistem TPS evidentira odliv in naročnika obvesti o razpoložljivem stanju izdelka.
Naročilo zažene tudi opozorilo prodajnim referentom in managerjem o stanju aktualne
zaloge. Zmanjša verjetnost ponovnega naročila za enak proizvod. Prodajni referent lahko
nato o dospetju izdelka obvesti tudi naročnika (Gordon in Gordon, 1996).
Generalni računovodski sistem
Vsaka finančna transakcija vpliva na izkaze poslovnega stanja podjetja. Aplikacije glavnih
knjig vzdržujejo evidence transakcijskega poslovanja. To so sistemi za plače, terjatve,
obveznosti in denarne tokove. Sistemi plač spremljajo aktivnost zaposlenih, samodejno
generirajo plačilne liste, odvajajo prispevke ali odmerijo nagrade zaposlenim. Sprejemni
sistem pa spremlja denarne tokove, debetna sredstva, po katerih TPS-sistem nato
generira poročilo o potrošnji, kreditih, izgubah in terjatvah. Plačilni računovodski sistemi
zagotavljajo nabavo, izvajajo preglede organizacijskih obveznosti, samodejno vključujejo
popuste v predčasna plačila obveznosti in določajo čas plačila, medtem ko sistemi
denarnih tokov spremljajo informacije o distribuciji denarja v času, ko plačilni sistem izda
račun stranki (Gordon in Gordon, 1996).
2.1.3

Sistemi za podporo managementu

Managerji za zagotavljanje likvidnosti opazujejo različne informacije. Top management
se ukvarja s snovanjem prihodnjih usmeritev podjetja, opazuje informacije o strategiji in
politiki podjetja, srednji management se posveča kazalnikom uresničevanja dolgoročnih
vodil top managementa. Njihova naloga je motiviranje zaposlenih in iskanje taktičnih
pristopov za doseganje ciljev podjetja (Gordon in Gordon, 1996).
Pomembna je tudi koordinacija aktualnih vprašanj uspešnosti, produktne kakovosti ter
odnosa do ključnih pomembnih strank. Za razliko on njih se operativni manager ukvarja
z informacijami o poslovnih procesih. Vsi temeljni procesi planiranja, organiziranja,
vodenja in kontrole potrebujejo informacije o aktualni viziji, poslanstvu, strategiji in
drugih razsežnostih organizacijske strukture.
SISTEMI POROČANJA ‒ MRS
MRS je sistem za nadzor in spremljanje aktivnosti operacijskega prostora organizacije.
Podjetja lahko uporabijo MRS za spremljanje dnevne prodaje vseh izdelkov za
posamezno programsko tržno področje. Poročanje je mogoče prilagoditi zahtevam
managementa. Opazujejo se lahko podrobni podatki, kot so čas čakanja v restavraciji,
povprečno trajanje upravnega postopka itd. MRS omogočajo tri vrste determiniranega
poročanja.
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Predloge poročil
So prilagojene dejavnosti podjetja. Restavracije lahko izbirajo med predlogami poročil
za opazovanje priljubljenosti posamezne jedi in pogostosti odločitve za le-to. Managerji
po navadi uporabljajo podrobna poročila, pregledna poročila in tudi izredna poročila za
pregled nad nujnimi problemskih vrzelmi. Sistemi MRS vključujejo vse oblike poročanja
(McLeod in Schell, 2001):
Podrobna poročila
Opisujejo dnevno poslovanje. Obsegajo informacije operacijskega prostora organizacije.
Predvsem podatke o zunanjih značilnostih naročnikov, na primer o naslovu, poštni
številki, statusu). MRS zagotavljajo pregled nad poročili v realnem času. Managerji
opazujejo in analizirajo podatke dnevno. Podrobna poročila za različne transakcije
prikazujejo informacije transakcijskih podatkov v strukturiranem pregledu,. Poglejmo
podrobno poročilo o dnevnem plačilu strank. Poročilo bo vsebovalo le ime stranke in
način transakcije. Pogled bo možno prilagajati in sortirati po strankah. Taka poročila
uporablja tudi srednji management. Zanje se odločijo, kadar poročila povzetka pri
odločitvah niso dovolj ali potrebujejo podrobne informacije o problemu. Poglejmo
managerja kakovosti, ki je mnenja, da so se deformacije na produktih pričele pojavljati
pogosteje, po tem, ko so odpravili okvaro proizvodnje. V podrobnem poročilu za
preteklo obdobje bo preveril njegove domneve in predlagal korektivne ukrepe.
Pregledna poročila
So statistična poročila. Vključujejo vsote, povprečja, minimalne in maksimalne vrednosti
in druge parametre o osebju, proizvodih, ali kateri drugi količini poslovnega procesa.
Vrstice statističnega poročila povzemajo podatke transakcijskih sistemov in so del
podrobnih poročil. Ker so podatki lahko združeni po dimenzijah podrobnih poročil,
narašča tudi število preglednih poročil. Tipično ima top management pravico nad vsemi
predlogami preglednih poročil.
Izredna poročila
Opozarjajo managerja o prihodnjem problemu. Prikazani so le kritični podatki izbranega
področja opazovanja. Primer: izredno poročilo računovodstva bo vsebovalo le tiste
zapadle obveznosti organizacije, katerih plačilna disciplina je izven sprejemljive prakse.
Izredno poročilo proizvodnje bo vsebovalo le podatke o neobičajnih vrednostih, vrzelih.
Izredna poročila vsebujejo podatke podrobnih in preglednih poročil. Razlika je v količini
prikazanih podatkov. Izredna poročila vključujejo le kritične podatke. Namen poročil je
hitra identifikacija problemskega področja brez analiziranja vrste različnih strukturiranih
podatkov.
Vrste poročil
Podjetja pogosto zahtevajo poročila po predvidenem terminskem planu. Posredujejo jih
znanim prejemnikom glede na vpetost funkcije v organizacijsko strukturo. Sistemi za
podporo managementu so sposobni samodejnega poročanja glede na opisane zahteve
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o vsebini, času in obliki poročila. Za predhodno definirane dogodke je smiselno določiti
neposredno poročanje po zaključku izvedbe dogodka (Gordon in Gordon, 1996).
Periodična poročila
Večina poročil MRS se generirana kot periodična poročila. Sistem jih nato posreduje
določenim prejemnikom. Če mora oddelek prodaje vsak vikend poročati o količini
prodaje glede na regije,, bo manager prejel poročilo o prodaji v ponedeljek, in sicer pred
tedenskim rednim srečanjem.
Poročilo o dogodku
Sistemi MRS generirajo poročila za proaktivne znane dogodke in možne prihodnje
probleme. Primer: poglejmo pogodbenega izvajalce. Managerju bo pogodbeni izvajalec
poročal takoj po realizaciji nekega objektnega cilja, ki je bil planiran v terminskem planu.
Taka poročila se posredujejo vnaprej določenim prejemnikom.
Poročila na zahtevo
Zagotavljajo jih MRS-sistemi. Večina poročil na zahtevo se generira za managerje, ko ti
pri svoji odločitvi potrebujejo določeno informacijo. Veliko sistemov že vsebuje poročila
na zahtevo, a je od managerja odvisno, kdaj ter katero bo zahteval. V nekaterih primerih
lahko tehnično podkovani managerji uporabljajo programski jezik za generiranje poročil.
Povezljivost s TPS
MRS-sistemi v organizacijah obsegajo komponente TPS-sistemov. Včasih kombinirajo
podatke več TPS-sistemov in omogočajo pregled podatkov, ki niso dostopni preko
individualnega sistema. MRS-sistemi lahko kombinirajo poročila o različnih vrstah
deformiranih izdelkov in o njihovi prodaji. Uporabo obeh sistemov lahko označimo kot
prednost računalniške infrastrukture podjetja. MRS zahtevajo posebno strojno opremo
za klasificiranje in obdelavo podatkov.
Kadar sistemi MRS delujejo skladno s sistemi TPS, pomanjkanje računalniških virov
precej upočasni delovanje sistemov TPS. Rezultat predstavlja neodzivnost pomembnih
poslovnih transakcij (McLeod in Schell, 2007).
Organizacija ima dve možnosti, da se izogne preobremenitvam in sistem MRP lahko
zažene le ob vikendih, skozi noč oz. ob urah, ko je aktivnosti transakcijskih procesov
manj. Ker pa je rešitev za poročevalske namene nesprejemljiva, je verjetno neuporabna
za organizacije, v katerih se transakcije odvijajo vsak dan. Druga rešitev zahteva
nalaganje podrobnih podatkov s transakcijskih sistemov v ločene podatkovne vire. Ti so
po navadi v različnih računalniških enotah, a rešitev sprosti delovanje TPS-sistemov ter
omogoči gladko in predvidljivo delovanje v realnem času.
Migracije podatkov pozitivno prispevajo k dostopnosti podatkov, saj jih nato ni mogoče
naknadno spreminjati, urejati ali celo brisati. Vmesniki podatkovnih skladišč omogočajo
boljši dostop do podatkov, kot je to značilno za same TPS-sisteme.

20

SISTEMI ZA PODPORO PRI ODLOČANJU ‒ DSS
Ali je del opreme smiselno zamenjati z naprednejšo? Ali naj podjetje prodaja direktno, s
pomočjo distribucijskih kanalov, ali oboje? DSS-sistemi omogočajo iskanje odgovorov na
kompleksna problemska vprašanja. Zagotavljajo informacije za učinkovito planiranje in
organiziranje resursov podjetja. Srednji in višji management uporablja DSS za podporo
pri odločanju v kompleksnejših primerih. Za razliko od MRS-sistemov DSS-sistemi
vključujejo pravila proaktivne analitične napovedi. Managerju omogočajo kvantitativno
analiziranje prihodnjih trendov poslovanja. Kompleksni modeli napovedovanja lahko
upoštevajo mnoge okoliščine, manager pa lahko manipulira z različnimi parametri, da
ugotovi vpliv različnih scenarijev na status prihodnjega poslovanja. Prednosti DSSsistemov se kažejo v izboljšanih procesih odločanja skozi razumevanje ad hoc1 analiz in
hitrejšem neposrednem ukrepanju. Sistemi DSS izboljšujejo komunikacijo, vzpodbujajo
kolektivno delo, zaostrujejo nadzor, prihranijo čas in stroške. Meja učinkovitosti je
odvisna od problemskega področja in kognitivne interakcije uporabnika s sistemom
(McLeod in Schell, 2007).
Gradniki DSS
Funkcionalnost DSS-sistemov sestavljajo štirje pomembnejši gradniki: (1) podatkovna
skladišča, (2) skladišča znanj, (3) modeli skladišč, (4) uporabniški vmesniki. Skladišča
omogočajo dostop do interneta ali drugih podatkovnih virov. Uporabljajo podatke s
podatkovnih entitet kot pogoj za logične relacije med sistemi in ekstrapolacijo preteklih,
sedanjih in prihodnjih pogojev. Sposobni so konfiguracije vseh modelov napovedovanja.
Ponazorimo evolucijo nekega prodajnega modela. Sistem ima v tem primeru informacije
o predlogih znižanja cen, sistem pa analizira, kako so pretekli popusti vplivali na količino
prodaje v določenem obdobju. Zgodovinski modeli omogočajo ocenjevanje elastičnosti
gibanja cen, naročil v prihodnosti, kadar opazujemo le prodajno področje DSS-sistemov
(McLeod in Schell, 2007).
Skladišča znanja
Podobno kot v ES-sistemih skladišča znanja zagotavljajo informacije o odnosih med
podatki, ki so preveč kompleksni za opazovanje v podatkovnih skladiščih. Sestavljajo
pravila, ki podrobno opisujejo priložnosti, alternative rešitev in metode ocenjevanja
rešitev. Z analiziranjem omogočajo predvidevanje sposobnosti prihodnje izrabe resursov
in signalizirajo kritične vrednosti proizvodnih virov. Možnost signaliziranja zahteva od
DSS-sistemov možnost oblikovanja pravil preko palca. Pravila so znana kot hevristična in
izboljšujejo delovanje baze znanja, saj vsebujejo pravila operacij z entitetami (McLeod
in Schell, 2001).
Modeli skladišč
Vključujejo preglednice, simulacijske pakete, napovedna orodja in statistične pakete.
Uporabnik lahko dostopa do primernega modela, ne da bi znova razvil nov model. Za

1

Poizvedbe nad poslovnimi vprašanji. Produkti so statistični modeli, analitična poročila in drugi tipi
podatkovnih povzetkov, Vir: Spletno, Analytics (2017)
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uporabo so na razpolago seveda tudi predhodni modeli. Pomembno je razumevanje
njihovih povzetkov in omejitev, da jih lahko učinkovito uporabljamo v korelaciji s sistemi
DSS (McLeod in Schell, 2007).
Uporabniški vmesnik
DSS mora vsebovati sofisticiran uporabniški vmesnik. Uporabnik lahko z njim vključuje
in kontrolira modele analitičnih procesov. Oblika uporabniškega vmesnika je po navadi
MIS, ki kombinira informacije in tehnologijo konceptov znanja človeških in psiholoških
faktorjev. V koheziji s TPS- in MRS-sistemi je uporabnik lahko bolj pasiven in vidi le
podatke v omejenih obrazcih ali celotne podatke v skrbno oblikovanih prikazovalnikih in
obrazcih. Vmesnik DSS-sistema mora biti oblikovan tako, da zagotovi doživetje pri
manipulaciji s podatki. Stanje sistema mora omogočati enostavno zbiranje podatkov iz
podatkovnih skladišč, kot tudi njihovo uporabo na predhodno oblikovanih modelih ali
celo modelih v razvoju. Ker sistem DSS podpira kompleksne odločitve, uporabniki tipično
analizirajo ekskluzivne podatke o možnih scenarijih. Sodobni sistemi zato že omogočajo
celostno primerjavo organizacijskih enot (McLeod in Schell, 2007).
Nepredvidljive poizvedbe
Načrtovalni sistemi morajo operirati z nepredvidljivimi vprašanji s pomočjo interneta in
zunanjih podatkovnih virov. Obdelujejo podatke, s katerimi lahko manipuliramo. Sistemi
DSS zagotavljajo tako dostop po dveh poteh: (1) omogočajo ad hoc stavke in (2) ponujajo
analitične zmogljivosti (Gordon in Gordon, 1996).
Ad Hoc poizvedbe
MRS-sistemi zagotavljajo dostop do strukturiranih formatov. V večini primerov formati
ne vključujejo nepredvidljivih poizvedb. Izpostavimo lahko zaposlenega v proizvodnji, ki
prejme poškodovana vezja od dobavitelja. Vgradi jih v lastne učinke in jih posreduje
naročniku. Če naročnik identificira poškodovane panele, je objektivno odgovoren, da
pregleda pretekla poročila in ugotovi serije vgrajenih poškodovanih vezij. Na podlagi
serijskih številk ugotovi, komu so bili ti učinki poslani. Iz branja naročnikovega profila bo
odčital informacije o stiku naročnika in vpoklical deformirane učinke.
Podobnim zlonamernim situacijam se je mogoče izogniti, če management izvaja ad hoc
stavke nad podatkovnimi viri. S stavki bo zahteval informacije o naročnikih, katerim so
bili posredovani deformirani produkti. Zato ad hoc poizvedbe generirajo računalniški
sistemi na logičen in povezljiv način. Aktivirajo dele podatkovnih virov in jih kombinirajo
na napreden način. Ker pa managerji niso programerji, DSS-sistemi zagotovijo primerne
stavke, ki jih lahko razume tudi management. V praksi se uporablja jezik, imenovan SQL.
Nekateri so pri njihovi uporabi pravi strokovnjaki, večina pa zahteva bolj intuitivne
poizvedovalne jezike za poizvedbe nad mrežnimi podatki (McLeod in Schell, 2007).
Objektno orientirani uporabniški vmesniki
So postali širše uporabni. Z njimi managerji tvorijo fokusne poizvedovalne stavke. Lahko
zahtevajo poizvedbo po zavihku dobavitelja, pošiljatelja ali učinka. Po ukazu se pojavijo
pripadajoče informacije. Pri ukazu »dobavitelji« se bodo prikazali vsi vneseni dobavitelji.
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Manager se lahko premika po informacijah in v primeru napake ukrepa neposredno na
mestu izvora. Imel bo celovit vpogled v informacije sledilnih in TPS-sistemov. Najdena
odgovornost za napako bo postala absolutna (McLeod in Schell, 2001).
Analitične zmogljivosti
DSS-sistemi omogočajo managementu samostojno ocenjevanje vplivov alternativnih
odločitev. Vključuje napovedovanje slučajnih učinkov odločitev. Vplivi so namreč v veliki
meri odvisni od zunanjih faktorjev. Manager jih lahko s pravo logiko kontrolira. Med njih
prištevamo ekonomske razmere, predstavitev novih tehnologij in spremenjene zahteve
naročnikov. Vzročni sistem omogoča vnos posameznega dejavnika v model analitičnega
opazovanja, funkcionalnost sistema pa mora omogočati tudi primerjave, povzemanje,
izločanje in ocenjevanje alternativnih scenarijev, ki obetajo od prihodnjih napovedi.
Primer: podjetnik, ki želi odpreti restavracijo, si bo s sistemom pomagal tako, da sprejme
odločitev o optimalni količini sedežev v restavraciji (McLeod in Schell, 2007).
Analitični elementi DSS
Simulacijski jeziki
Simulacija je proces predstavitve realnosti s pomočjo analitičnega modela. Po navadi vse
DSS-rešitve vključujejo simulacijo. Večina jih vsebuje tudi posebne jezike, da zadovolji
potrebe uporabnika pri razvoju simulacije. Preglednice, najpogostejši simulacijski jezik,
ponujajo večdimenzionalno povezovanje podatkov s pomočjo formul. Preglednice se
pojavljajo v večini simulacijskih orodij in vsebujejo povprečja opazovanih problemov.
Nekatera orodja so prilagojena za samodejne kalkulacije in neposredno shranjevanje
statističnih izhodov. Ti sistemi reprezentativno zastopajo procese, v katerih se operacije
odvijajo periodično (McLeod in Schell, 2001).
Ciljno usmerjene rešitve
Primer je simulacijski jezik Excel, ki analizira vplive različnih odločitev. Kadar število
preseže določeno vrednost, ciljno usmerjena rešitev združi eno ali več podobnih
možnosti. Ciljno usmerjene rešitve zahtevajo od uporabnika predhodno specifikacijo
kriterijev opazovanja. Odločitve lahko primerjajo po stroških ali prihodkih in ocenijo
izhode različnih alternativ. Po tem, ko uporabnik zažene formulo, programska oprema
hitro determinirala optimalno rešitev. Pristop je primeren predvsem za potrebe
poslovnih bank (McLeod in Schell, 2001).
Statistični paketi
Asistirajo managerju pri načrtovanju povezav med podatkovnimi entitetami. Gradijo
učinkovite modele za razvoj podrobnih povezav. So zanesljivo orodje za analiziranje
značilnosti dela. Ustaljene procese odražajo boljše kot naključne pojave.
Predpostavimo, da porast prodaje za 8 % zniža ceno izdelka za 10 %. To predpostavko
opredelimo s subjektivno oceno, ne pojasnimo pa dejanske povezave med prodajo in
ceno. Dejansko prodaja neprestano niha in je odvisna od številnih faktorjev. Na ceno
lahko vplivajo tudi ekonomske razmere, tip izdelka ali letni čas proizvodnje, Zato je
23

natančna vrednost znižane cene drugačna. Koliko dejanske vrednosti odstopajo od
predpostavljenih lahko ocenjujemo s statističnimi orodji (McLeod in Schell, 2001).
Geografski informacijski sistem ‒ GIS
Vsaka odločitev temelji na geografskih značilnostih. Da zadovoljimo zahteve, GIS-sistemi
vključujejo zemljevide, podatkovne vire, ki arhivirajo in obdelujejo geografske podatke.
Uporabniški vmesniki nato prikažejo ažurirane podatke na zemljevidih s krajevnih virov.
GIS-sistemi lahko vključujejo strojno opremo, kot so plazemski zasloni, točkovna peresa
in risalna napredna multimedija (McLeod in Schell, 2001).
OPREMA ZA SKUPINSKO SODELOVANJE
Skupinsko delo, imenovano tudi računalniško podprto kooperativno delo, opisuje IKT, ki
podpira skupinsko povezovanje in izvajanje skupnih nalog. Oprema za skupinsko delo
nudi informacije o članih, statusu projekta in o platformi za medsebojno sodelovanje. Je
relativno mlado in hitro rastoče področje aplikacij IKT. Vzpodbuja skupinsko delo in se
razlikuje po primarnih objektih oddelka. Ker se managerji v te sisteme vključujejo kot
nadzorniki in kot člani skupine na istem projektu, oprema za skupinsko delo izmenjuje
informacije, koordinira aktivnosti in upravlja delavne tokove znotraj skupine. Zagotavlja
elektronski mehanizem za izmenjavo informacij med člani tima, izboljšuje koordinacijo,
diskusijo, rešuje probleme in upravlja srečanja. V globalnih organizacijah povezuje člane
skupine z različnih delov sveta v eno virtualno (Gordon in Gordon, 1996).
Gradniki opreme za skupinsko sodelovanje
Sporočevalni sistem
Vključuje elektronsko pošto, zapiske in besedila. Povečuje skupinsko produktivnost in
izboljšuje medsebojno komuniciranje. Elektronska pošta članom omogoča, da med seboj
izmenjujejo informacije s pomočjo besedil, ali komunicirajo z drugimi partnerji. Sporočila
se prenašajo po spletnem omrežju. Hranijo se v spletnih nabiralnikih.
Program elektronske pošte usmerja sporočilo po virtualnih poteh v poštni predal
naslovnika, četudi mora sporočilo preiti številna spletna vrata, da dospe na naslov
prejemnika. Mnoga podjetja uporabljajo javne nabiralnike za sporočanje širom po svetu.
Prejemnik nato prejme signal o prispeli pošti. Na sporočilo lahko odgovori, ga ureja ali
ga posreduje drugim (Gordon in Gordon, 1996).
Skupinski urejevalnik
Je rešitev za skupinsko sodelovanje. Omogoča pregledovanje in urejanje skupine na
istem dokumentu. Vsak uporabnik ima kopijo krovnega dokumenta. Če dokument
spremeni ali ga uredi, program spremeni krovno verzijo dokumenta. Za pregledovanje
sprememb ima dve možnosti. Lahko pregleda ustvarjene spremembe drugega
uporabnika, medtem ko ureja svojo kopijo, ali pa prejme kopijo dvojnika, ko shrani
besedilo v urejanju. Skupinam, ki urejajo različne vsebinske sklope dokumenta, rešitev
predstavlja veliko prednost pri učinkoviti izvedbi ciljev skupinskega projekta.
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Računalniške konference
IKT omogoča več vrst računalniških konferenc. Računalniške konference v realnem času,
telekonference in prenosne konference. Konference v realnem času na enem mestu ali
oddaljeni lokaciji ohranjajo srečanja med uporabniki. Računalniki uporabnikov morajo
biti povezani po omrežju. Poleg govorjenja zapisujejo ugotovitve v računalniški sistem
ali neposredno v okvir komentarja. Besedilo govora se simultano prenaša po vseh
kanalih. Po protokolu lahko uporabnik prekine konferenco in se vanjo po svoji želji
ponovno vključi.
Telekonference vključujejo zvočni in video zapise podatkov s kratkim zamikom. Predmet
konference se lahko zaradi šibke povezave izmenjuje in tako posredno pospeši
izmenjavo informacij med člani. Telekonferenca je še vedno drago telekomunikacijsko
rešitev. Z leti so njene sposobnosti opravičile njeno uporabo. Uporabniki se lahko
pogovarjajo kot v isti sobi. Sofisticirane računalniške enote vključujejo video kamere,
povezane v omrežne linije (Gordon & Gordon, 1996).
Koordinacijski sistem
Področje projektnega managementa. Članom projektnega tima posreduje potrebne
informacije za koordinacijo in dodeljevanje aktivnosti na projektu. Koordinira vse faze
projekta. V fazi planiranja determinira naloge, jih uredi, identificira pomembnejše
mejnike, ali pa razporedi obremenitve resursov. Koordinira kompromise presežkov nad
časom in stroški projekta. Skupinske prednosti rešitve so v pomoč predvsem pri
projektnem planiranju, kadar so v izvedbo vključeni izvajalci in člani iz različnih oddelkov
organizacij. Podpira manipulacijo z rokovniki projekta.
SISTEMI STRATEŠKEGA ODLOČANJA ‒ EIS
Vodstvo potrebuje informacije na ravni izvedbenega in srednjega managementa. Sistem
za podporo pri njihovem odločanju se imenuje sistem strateškega odločanja. Odgovarja
na vprašanja top managementa. Uporabniki na vodstvenih ravneh se od ostalih ločijo po
načinu obravnave podatkov. Medtem ko jih podrejeni zaposleni le vnašajo, je naloga
vodstva, da vnešene podatke analizira. Zato večina EIS vključuje le pomembne podatke,
predvsem podatke o prodaji, logistiki, financah in zgodovini transakcij. Vedno bolj se
uporabljajo podatki o napovedih, priložnostih ali celo o slišanih informacijah iz okolja. Za
primer vzemimo senatorja, ki napove prihodnji trend področja v upravljanju. EIS-sistem
lahko take slišane mehke informacije arhivira in jih vključi v modele analitičnih procesov
po neposrednih poizvedbah managementa (Gordon in Gordon, 1996).
Tipične prednosti
Uporabniški vmesnik
Vodstvo za zahtevanje informacij nerado uporablja tipkovnice. EIS-sistemi zagotavljajo
tehnike za omejeno uporabo tipkovnice. V splošnem vključujejo grafične vmesnike.
Zahtevana poročila lahko upravljajo s pomočjo miške ali zaslona na dotik. Podatki so v
preglednem menuju zato združeni po ikonah, ali pa celo ponazorjeni s primeri. Vmesniki
so snovani na podlagi tehnoloških in psiholoških človeških faktorjev. Večina jih omogoča
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prezentacijo številnih podatkov v različnih tabeliranih in grafičnih formatih. Uporabnik
lahko izbira formate s pomočjo miške ali zaslona na dotik. Sistem konstantno ponazarja
z barvnimi elementi in uporabniku olajša pregledovanje podatkov.
Komuniciranje z zaposlenimi
EIS-sistemi pogosto vsebuje funkcionalnosti opreme za skupinsko sodelovanje, tudi
rokovne sisteme, elektronsko pošto, elektronske zapiske, table. Vrhnji management, ki
redno potuje, uporablja za redno komunikacijo med zaposlenimi, dobavitelji in naročniki
predvsem elektronsko pošto. Enkrat ali dvakrat dnevno uporabijo prenosne enote za
prenos sporočil do zaposlenih v pisarnah ali za prejemanje novic, ki so lahko pomembne
za srečanje s partnerji zunaj pisarne. Veliko vodij vzpodbuja svoje zaposlene, da z njim
komunicirajo po elektronski poti.
Opazovanje novic
Vodstvo rado prebira novice o spremembe iz okolja. Uporabne so za prihodnje odločanje
in uresničevanje organizacije. Večina zato zaposli strokovnjaka, ki opazuje aktualna
področja novic. Zadnje izboljšave EIS-sistemov vključujejo svetovalca kot pomembno
funkcijo zaznavanja pomembnih sprememb iz okolja. Pri tem lahko vodstvo vnaprej
opredeli tipe relevantnih sprememb iz okolja in poveže EIS s storitvami o spremembah.
Taki sistemi s časom izboljšajo njihove iskalne navade. Po obdobju prvega skeniranja
nato klasificirajo novice iz okolja v EIS.

2.2 Poslovne informacije
Podjetje se na trgu identificira z zaposlenimi, računalniki in tehnologijo IKT. Sistematičen
razvoj organizacije transformira rokovanje podjetja s predmeti poslovanja. Vse skupaj se
dogaja precej hitro. Podjetja, ki strategijo sistematičnega razvoja ignorirajo, lahko zelo
hitro zaostanejo za konkurenco. V osrčju transformacije so predvsem informacije. Učinki
brez tehnološke dodane vrednosti niso več konkurenčni. Podjetja so ob zavedanju, kaj
pomeni informacijska transformacija, ta izziv že izkoristila in pomembne poslovne
procese avtomatizirala. V današnjem svetu smo vsekakor odvisni od računalnikov in
mnogih drugih komunikacijskih naprav. Število terminalov na delavnem mestu narašča
(J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Tehnologija je postala nujno zlo. Spremenila je zahteve uporabnikov. V ospredje je želja
po enostavnem povezovanju, integraciji in hitrem dostopu do informacij. Informacijska
tehnologija je zamajala temelje strateških usmeritev organizacij. Podjetja premagujejo
izzive globalne konkurence, združevanj ter prevzemov. Management ima pomembno
vlogo. Odgovoren je za reorganizacijo organizacijske strukture in vključevanje podjetja v
inovativen tržni prostor. Večino tega omogoča omrežje. IKT pa pomaga premagati tri
pomembne slabosti: dobra omrežja za upravljanje oddaljenih enot, manjšanje srednjega
vodstva, konstruktivno reševanje problemov med organizacijskimi enotami. Aplikacije in
tehnologija so danes pomembnejši razvojni faktor organizacij (Stallings, 2001).
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2.2.1

Tipi poslovnih informacij

Pomembno je razumeti, kako IKT dopolnjuje zahteve organizacij. Najprej je potrebno
raziskati različne tipe informacij. Za oblikovanje omrežja so informacije kategorizirane
kot storitve (1) zvoka, (2) podatkov, (3) slike in (4) videa. Raziskave o informacijah se zato
navezujejo na merjenje vpliva informacijskih virov na poslovne informacijske sisteme,
temeljne informacije, poslovne procese ter pregled posledic gradnikov informacijskih
storitev (Stallings, 2001).
Viri informacij tvorijo informacije v digitalni in analogni obliki. Digitalne so predstavljene
kot zaporedje diskretnih simbolov abecede. Primeri so besedila, števila, binarni podatki.
Za digitalno komunikacijo je informacijsko razmerje komunikacijskega kanala merjeno z
bitom na sekundo (b/s). Analogna informacija pa je kontinuirani signal volta, ki zavzema
zaporedne vrednosti frekvence (Stallings, 2001).
Dober primer je električni signal, ki potuje z mikrofona. Tak analogni električni signal
predstavlja zaporedne akustične spremembe v tlaku zraka, ki ustvarja zvok. Za analogno
komunikacijo so informacije kanali, merjeni v Hertzih (Hz) pasovnih širin (1 HZ=1 cikel/s).
Virtualno je lahko vsak komunikacijski signal izražen kot kombinacija čiste oscilacije ‒
nihanje različne frekvence. Višja, kot je dopustna frekvenca, bolj pogostejši je signal
(Stallings, 2001).
Bit (b) je temeljna enota diskretnih informacij. Predstavlja izhode ene izbire: »1 ali 0«,
»ON in OFF«. En bit predstavlja stanje »JA ali NE« neke trditve. Dva bita predstavljata
štiri izhode: 00, 01, 10, 11, trije biti pa predstavljajo izhode: 000, 001, 010, 011, 101, 111
in tako naprej. Vedno, kadar je dodana enota enega bita, se stanje izhodov podvoji. Bajt2
je izraz za 8 bitov. V povezavi z računalniškimi pomnilniki CPU, 64 kilobajtov spomina
predstavlja 216=65,536 bajtov. Pri tem je vsak modificirani informacijski kanal 64.000 b/s
(Stallings, 2001).
Zvok
Zvok podpirajo aplikacije, ki temeljijo na glasu, običajno na človeškem. Prva aplikacija za
uporabo zvokovne storitve je bil telefon. Ostale aplikacije vključujejo glasovno pošto,
glasovne konference in radie. Kvaliteta zvoka je opredeljena s komunikacijskim kanalom.
Glas pri telefonu je omejen na 3000 Hz pasovne širine, pri glasovni konferenci na 7000
Hz. Za visokokakovosten glas je primerna omejitev 15.000 Hz, za spominske diske pa je
za vsak kanal dovolj 20.000 Hz pasovne širine kanala (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Zvokovne informacije so predstavljene tudi digitalno. Za zvok v digitalni obliki moramo
amplitudo nihanja, vzorec na sekundo (smp/s) primerjati z dvakratnikom maksimalne
oscilacije (v Hz) analognega signala. Za kvaliteto telefonskega zvoka ena primerjava
predstavlja 8000 smp/s. Visokokakovosten zvok kompaktnega potrebuje 44.100 smp/s,
za vsak kanal. Amplitudo signala lahko transformiramo v digitalno obliko (J. A. O'Brien in
Marakas, 2005).

2

Manjša enota za količino podatkov oz. velikost pomnilnika. 1 Bajt = 8 bitov, 1 Jotabajt = 2 80 (1024)
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Podatek
Podatki sestavljajo informacije, predstavljene z abecednimi simboli, kot so številke od 0
do 9 ali simboli, predstavljeni na tipkovnici. Primerki podatkov vključujejo besedila in
numerične informacije. Simboli so pogosto predstavljeni v skupinah, imenovanih bajti
(oktet, 8 bitov). Primeri podatkov so besedila ali karakterna besedila. Najbolj poznani so
besedilni podatki. V karakternih oblikah jih je težko hraniti, s pomočjo komunikacijske
tehnologije pa celo procesirati. Taki sistemi so oblikovani za binarne informacije. V ta
namen so oblikovane številne kode, katerih karakteristike so predstavljene z zaporedji
bitov. Predhodni skupni primer je Morsejeva koda (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Danes je še vedno najpogosteje uporabljena koda besedilo IRA. Vsak element v tej kodi
predstavlja unikaten vzorec 7-bitov. Predstavljajo lahko 128 različnih znakov. To število
je večje od potreb, nekateri vzorci pa predstavljajo nevidne kontrolne znake. Nekateri
od teh imajo opravka s tiskanjem znakov na stran, drugi pa upravljajo komunikacijske
procese. Kodirani znaki IRA so skoraj vedno hranjeni in posredujejo 8 bitov na znak. Osmi
bit je kodirani za zaznavanje napak (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Nastavljen je tako, da je seštevek vseh binarnih prvih oktetov vedno liha pariteta ali
vedno sodo število. So prenosne napake, ki spreminjajo bit ali katerokoli neparno število
bita. Preprosti jih je identificirati (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Slika
Storitve slike podpirajo komunikacijo slik in risanj. Aplikacije slikovnih virov vključujejo
faksimile, računalniško podprto oblikovanje (CAD), založništvo in anatomske slike. Za
njihov prenos slikovni sistemi zahtevajo različne tipe anatomskih slik. Slike zagotavljajo
bitni podatki na sliko, in sicer s številom slik na primer. Standardni digitalni časi prenosov
slik so: DS-0=56 kbps, DS-1=1.544 Mbps in DS-3 44.736 Mbps. Uporablja pa se tudi
stiskanje slik. Priporočeno je preprosto stiskanja, sicer se razmerje faktorja ostrine
reducira iz 10:1 v 20:1 (Alter, 1998).
Prikazovanje slik
Vektorska grafika
Slika kot zbirka segmentov ravnih in krivih črt. Preprosti objekti, kot so pravokotniki,
ovali ali kompleksni objekti, so definirani kot skupine linijskih vzorcev. Vektorske grafike
vključujejo binarne kode za opis tipa objekta, velikosti in orientacije objekta. Slika je
predstavljena in shranjena kot set binarnih mest. Prenaša se z digitalnimi signali (Alter,
1998).
Rastrska grafika
Slika kot skupek dvodimenzionalnih nizov pik ‒ »pikslov3«. V preprosti obliki je vsaka
točka črno-bela. Pristop ni uporaben le za računalniško procesiranje slik, temveč tudi za
3

Najmanjši slikovni element digitalnih slik. Pripišemo mu sive odtenke. Je individualni element točkovnih
matric, predstavljenih s sliko.
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faksimile. Faksimile prestavljajo rastrsko sliko v obliki 10x10, ki je lahko preprosto
pretvorjena v 100-bitno kodo za sliko. V tem primeru je vsaka točka zastopana z enim
samim bitom, ki vključuje odtenke črne ali bele. Oblikuje se siva skala slike, ko je vsaka
točka slike definirana z več kot enim bitom. Predstavlja odtenke sive med belo in črno
barvo. V vektorski grafiki se uporablja tudi siva skala. Definira skalo linijskih segmentov
ali celo notranjost zaprtega objekta, kot je pravokotnik (Alter, 1998).
Slike so lahko definirane tudi v barvah. Obstajajo številne barvne sheme. Dober primer
je shema RGB4. Vsaka točka ali slikovno področje je definirano s tremi vrednostmi za
vsako barvo. Shema RGB izkorišča dejstva širokega vidnega spektra. Vsak procent je
zastopan z mešanjem intenzivnega razmerja rdeče, zelene in modre. Relativni obseg
vrednosti vsake barve definira dejansko barvo (Alter, 1998).
Formati slik in dokumentov
Najpogostejši format za rastrske slike je JPEG. Je standard med ISO in ITU-T-standardom.
JPEG je oblikoval set standardov za stiskanje rastrskih slik, sivih in barvnih. Oblikovan je
za splošno uporabo, uporaben za namizno založništvo, grafično oblikovanje, žični prenos
slikovnih novic in anatomske slike. Je primeren za visokokakovostne slike in fotografije.
Drugi pogosti format, ki ga zasledimo na spletu, je GIF. Je 8-bitni barvni format. Zastopa
lahko paleto 256 barv. Obstajata tudi dva priljubljena formata dokumentov za besedila
in slike. PDF je pogosto uporabljen na spletu in kot pregledovalnik na operacijskih
sistemih. Skripte formatov jezikovnih opisov strani so vgrajene v namizne tiskalnike ali
virtualne tiskalne sisteme (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Video
Storitve videa določajo zaporedje slik v času. Snemalci uporabljajo zaporedje rastrsko
skeniranih slik. Video je najboljši opis za predmet opazovanja. Za prikaz slike na zaslonu
skrbijo elektronski žarki, ki oscilirajo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Za barvne
televizorje se uporablja barvna shema RGB. Elektronski žarki konstantno zajemajo neko
določeno vrednost intenzivnosti in odsevajo željeno svetilnost na eni točki zaslona. Na
koncu vsake skenirane linije se elektronski žarek na hitro pomakne nazaj proti levi. Med
povratnim intervalom je žarek izklopljen. Intenzivnost je determinirana s signalom videa.
Da se zagotovi čista slika, brez dodatnih zahtev po prehajanju elektronskih žarkov, se
uporabljajo tehnike internih leč. Lihe in sode linije so skenirane posebej na sodih in lihih
poljih skenerja. Liha polja so skenirana od leve proti desni, soda pa od zgoraj navzdol in
počez (Stallings, 2001).
2.2.2

Viri poslovnih informacij

Uspešnost podjetja je odvisna od informacij iz okolja. Informacije komunicirajo znotraj
strukture, jih izmenjujejo z dobavitelji, naročniki in regulativnimi organi. Informacije
morajo biti dostopne konstantno in s prave pozicije (Hearnden in Moore, 1999).

4

Standardna barvna shema za oblikovanje objektov, znakov in črt.
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Glasovna komunikacija
Informacija se navezuje na telefonsko komunikacijo. Pogostejša oblika komunikacije
skozi organizacijo je direkten telefonski pogovor. Telefon je osnovno informacijsko
sredstvo pri komunikaciji podjetij že desetletja. Telefonsko tehnologijo sestavljajo
računalniške storitve glasovne pošte in računalniški izmenjevalni sistemi. Glasovna pošta
zagotavlja zmožnost pošiljanja, preusmerjanja in odgovarjanja na nesimultana glasovna
sporočila. Je stroškovno učinkovito orodje komunikacije malih in srednje velikih podjetij.
Omogoča hranjenje na sprejemnih enotah. Napredek je tudi na področju računalniško
podprtih komunikacijskih storitev. Dovoljujejo gostiteljske prednosti in priložnosti, kot
so preusmerjanje, zadržanje, posredovanja, čakanje klica (Hearnden in Moore, 1999).
Podatkovna komunikacija
Se navezuje na izmenjavo informacij, ki niso v obliki zvoka. Pojmovanje je omejeno na
informacije v obliki besedila ‒ predvsem poročila, beležke, zapiske, matrične podatke,
računovodske datoteke. Hiter napredek tehnologije komunikacijo podatkov otežuje
(Alter, 1998).
Komunikacija slik
Je pogostejša oblika komunikacije podatkov. Najpogostejši primer slikovne tehnologije
je faksimile ‒ FAX. V zadnjem času je pridobil na pomenu. Ima status prave prednostne
tehnologije za pošiljanja na daljše razdalje. Pri uporabi faksa lahko dokument vsebuje
besedilo, slike, podpise ali tudi fotografije. Sodobne naprave prenesejo dokument po
telefonskem omrežju v samo eni sekundi. Komunikacija slik ima pomembno vlogo v
pisarniškem poslovanju. Podobno je z optičnimi diski. Omogočajo hranjenje informacije
pri nizkih stroških. Tehnologija prenosa in hranjenja informacij zahteva zmogljiva
omrežja. Vsa omrežja bodo pomemben predmet razvoja prihodnje spletne tehnologije
(Hearnden in Moore, 1999).
Video komunikacija
Je del pisarniškega poslovnega okolja. Prej se je uporabljala le kot smerni dostavni sistem
zabavnih programov. Sedaj predstavlja zmogljivega posrednika v omrežju in podpira
številne aplikacije videokonference, ki omogočajo povezovanje oddaljenih lokacij,
neposredna pogajanja in upravljanje. Razvoj v prihodnjih letih bo temeljil na virtualnih
funkcijah in gradnikih za neposredno upravljanje splošnih poslovnih aktivnosti
(Hearnden in Moore, 1999).
2.2.3

Poslovna informacijska infrastruktura

Sestavljajo jo gradniki komunikacije. Za komunikacijo med tehnologijami se uporabljajo
srednje in daljše povezave. Odločitev o primerni povezavi je odvisna od lokacije podjetja
in oddaljenosti omrežnih storitev. Za daljšo komunikacijo je potrebna daljša povezava.
Napredek omrežij pospešuje souporabo medijev za prenos podatkov med povezanimi
entitetami. Linijsko infrastrukturo sestavljajo optična vlakna, brezžična omrežja. Slednja
so lahko vzpostavljena po satelitu ali radiu (Stallings, 2001).
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Čeprav zahteve po optičnih povezavah naraščajo, so te še zmeraj brezplačne. Njihova
ponudba je zadostna. Cene optičnih storitev so v zadnjih letih upadle, povpraševanje po
njih pa je naraslo. V ZDA že dolgo poteka večina daljših komunikacijskih poti po optični
infrastrukturi. Zaradi zmogljivosti in varnostnih značilnosti se uporabljajo za hranjenje
poslovnih informacij. Njihovo upravljanje predstavlja problem, saj povzroča radikalne
spremembe v komunikacijski infrastrukturi in vključevanju asinhronih preklopnikov,
visoko zmogljivih enot integriranih shem omrežij (Stallings, 2001).
Brezžična komunikacij je rezultat vključevanja. Prvi koncept je omogočal povezovanje
različnih oseb na širšem področju. Uporabnika je prepoznal po uporabniškem profilu.
Kljub naraščanju zmogljivosti brezžičnih omrežij in vzročnem upadanju stroškov prenosa
podatkov, predstavljajo storitve povezovanja dražjo investicijo podjetja. Management
mora poznati dodatne tehnike obvladovanja informacij, če želi privarčevati na času,
količini in načinu obdelave (McLeod in Schell, 2001).
Izpostavimo lahko dva pogosta načina izboljšanja učinkovitosti uporabe informacijskih
virov. Prvi je skupinsko povezovanje, drugi pa arhiviranje. Pri skupinskem povezovanju
gre za povezovanje naprav v isto omrežje. Če naprava potrebuje omrežje le omejen čas,
omrežni promet dovoli deljenje stroškov uporabe na uporabnike. Po drugi strani pa
arhiviranje vključuje stiskanje informacij na sprejemljivo velikost za hitro brezžično
izmenjavo (McLeod in Schell, 2007).

2.3 Gradniki poslovne informacijske platforme
Informacijsko platformo organizacije sestavljajo številne tehnološke rešitve. Podjetja
opredelijo pomembnejše zahteve, ostali razvoj pa prepustijo pooblaščenim izvajalcem.
Splošno vsebujejo modeli standardne zahteve za upravljanje z informacijami, naročnik
pa lahko zahteva dodatne prilagoditve.
2.3.1

Strojna oprema

Poznamo različne računalniške modele glede na njihovo zmogljivost, ceno, primernost.
Vsi pa imajo skupno lastnost, in sicer da brez procesorja, spomina, pomnilnika in
vhodno/izhodnih naprav ne delujejo, grajeni so iz podobnih komponent. Večji
računalniki imajo boljše in tudi hitrejše komponente. Večji računalniki se uporabljajo kot
centralni računalniki. Podpirajo simultano souporabo večjega števila uporabnikov
naenkrat, medtem ko so osebni računalniki namenjeni individualni uporabi. Danes
predstavljajo osebni računalniki močno konkurenčno orodje poslovnih funkcij. Z drugimi
računalniki so povezani po LAN-omrežju. Še vedno jih imenujemo namizni računalniki.
Prednostno se uporabljajo za podporo poslovnim procesom v organizacijski strukturi
(Alter, 1998).
Procesor
CPU je področje procesiranja podatkov. Intel, AMD, IBM izdelujejo mikroprocesorje za
številne namizne računalnike. Procesorji kontrolirajo logično primerjanje podatkov, jih
prenašajo z ene lokacije v računalniku na drugo. Hitrost procesorja je merjena s številom
ciklov v sekundi. Izražena je v MHz, ki predstavljajo 1 mio. ciklov v eni sekundi. Vsak cikel
je priložnost akcije za dodajanje dveh števil ‒ tvorjenje besed. Velikost besed je merilo
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za število bitov v enem ciklu procesorja. Velikost besede determinira število znakov v
enem ciklu/s. Prvi namizni računalniki so prenesli le en znak v enem ciklu procesorja.
Danes so popularni 64-bitni procesorji. Zmogljivost računalnika je odvisna od velikosti
besede in hitrosti procesorja. Izboljšave na vezjih procesorjev povečajo moč na več mio.
ciklov/s. Zmogljivost procesorjev se podvoji na vsakih 18 mesecev (Alter, 1998).
Pomnilnik
V osnovi so podatki v računalniku shranjeni na dve mesti. V delovni spomin in trdi disk.
Delovni spomin shranjuje na matično ploščo. Hranjenje je začasno, podatki pa se lahko
izgubijo v primeru izklopa računalnika. Odzivni čas poizvedb nad pomnilnikom RAM je
hiter. Pomnilnik deluje precej podobno kot človeški možgani. Spomin pomnilnikov je
podoben našemu spominu. Primer: predpostavimo, da ste procesor. Berete iz knjige,
povzetek pa zapišete na list papirja in ga istočasno shranite v spomin možganov. Princip
delovanja pomnilnika je podoben (Alter, 1998).
Shramba
Shrambe se pojavljajo v različnih oblikah. Imajo različne značilnosti za različno zahtevne
naloge. Mediji za shranjevanje se razlikujejo glede na velikost. Po večini imajo podobne
karakteristike. So lokalni ali prenosljivi. Lokalne shrambe so integrirane neposredno v
računalnik, prenosljivi mediji shranjevanja pa so USB, CD, diski in druge prenosne enote.
Rešitev za prebiranje podatkov s prenosljivih medijev se imenuje gonilnik (Hearnden &
Moore, 1999).
Vhodne naprave
Računalniki niso uporabni brez vhodnih naprav. Operacije zahtevajo enormno količino
podatkovnih virov. Obstajajo številne naprave za zajemanje podatkov. Vnos podatkov se
navezuje na vnašanje podatkov s tipkovnico, miško, zaslonom na dotik in mikrofonom.
Vhodi, ki jih upravljajo ljudje, so pomemben del poslovanja. Zagotavljajo neposredno
kontrolo človeka nad računalnikom. Ker večina podatkov ni v strojni obliki, je manualno
vnašanje podatkov še vedno pomembno opravilo zaposlenih. Slabost ročnega vnašanja
je počasnost in natančnost. Učinkovitejša tehnika je s strojno opremo. Strojno zajemanje
podatkov predstavlja spremljanje proizvodnje s črtnimi kodami. Vsak unikaten izdelek
ima pripadajočo črtno kodo. Skener lahko kodo zajame precej hitro, podatke pa sporoči
računalniku (Alter, 1998).
Izhodne naprave
Pogostejši napravi sta grafični prikazovalnik in tiskalnik. Slika na zaslonu je determinirana
kot resolucija naprave. Navezuje se na število linijskih točk na zaslonu. Danes je v uporabi
resolucija 4K in definira 3840 horizontalnih ter 2160 vertikalnih točk, kar zadostuje za
vse grafične vmesnike. Tiskalniki so doživeli enak razcvet kot zasloni in izhodne naprave,
ki jih je mogoče priklopiti na računalniške enote. Njihova prednost je hitrost zapisovanja
podatkov na papirnato podlago. Tiskalniki uporabljajo laserske ali kapljične tehnologije.
Tipični predstavnik laserskih tiskalnikov je kopirni stroji. Deluje kot kapljični tiskalnik, saj
nanaša barvo na površino papirja. Prednost kapljičnih tiskalnikov je v njihovi velikosti in
stroških, ki jih zahtevajo (Alter, 1998).
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Povprečni kapljični tiskalniki zmorejo natisniti 15 črno-belih strani besedila na minuto,
barvni tiskalniki pa manj. Resolucija kapljičnih tiskalnikov je približno 300 do 1200 pik na
palec. Resolucija laserskih pa je večja. Barvni laserski tiskalniki imajo hitrost 20 strani na
minuto, črno-beli laserski tiskalniki pa 50 strani. Resolucija in hitrost tiskanja je lahko
precej odvisna od modela tiskalnika (Alter, 1998).
Multimedija
Opredeli kombinirano uporabo vhodnih in izhodnih naprav. Informacije v obliki zapisa
so lahko prikazane s slikami ali videi. Uporabnik za njihovo upravljanje ne potrebuje le
tipkovnice, temveč ukaze izvede tudi z miško ali mikrofonom. Možnost kombinirane
uporabe tehnologije povečuje dodano vrednost tehnologije vhodnih in izhodnih naprav
multimedije (J. O'Brien, Marakas, Hills in Lalit, 2006).
Današnji uporabniki trdijo, da je dostop do informacijskih sistemov brez multimedije
nemogoč. Številni uporabljajo multimedijo za različne informacijske vire. Zmogljivost
multimedije razlikuje komunikacijske navade.
2.3.2

Programska oprema

Ločimo dva tipa programske opreme: sistemsko in aplikacijsko. Sistemska programska
oprema zahteva uporabo računalnikov, aplikacije pa procesirajo podatke uporabnika.
Aplikacije so lahko prilagojene potrebam uporabnikov (McLeod in Schell, 2007).
Sistemska programska oprema
Je strojna oprema in ne aplikacija. Uporaba računalnikov je brez sistemskega programa
nemogoča. Operacijski sistem upravlja računalniške procese, je vmesnik povezovanja
uporabnikov, aplikacijske opreme in strojne opreme. Odvija se na številnih stacionarnih
enotah. Najpogostejša je programska oprema: Windows, Mac, Linux. Razlikujejo se le
glede na osnovne funkcije (McLeod in Schell, 2001).
Aplikacije
V času razvoju prvega računalnika programskega jezika še niso poznali. Programerji so
shranjevali sklope ukaznih bitov v pomnilnik računalnika. Danes se za te namene
uporabljajo aplikacije, spisane v programskem jeziku, ki jih operacijski sistem preprosto
dekodira. Profesionalni informacijski sistemi programski jezik dekodirajo zelo hitro. S
porastom razvijalcev aplikacij se je povečal tudi nabor aplikacij končnih uporabnikov
(McLeod in Schell, 2007).
Predhodno napisane aplikacije
Nekateri informacijski procesi so standardizirani za uporabo v različnih dejavnostih.
Programski jezik je lahko spisan za izračune davkov, fakturo plačilnih list, amortizacijo
osnovnih sredstev in številne standardizirane transakcijske procese organizacije. Ker je
uporaba napisanih jezikov primerna za širšo uporabo, obstajajo programski paketi, ki v
celoti ali delno avtomatizirajo transakcijske procese. Po navadi je napisana aplikacija last
dobaviteljev, prodana uporabnikom. Uporabniki uporabljajo programsko opremo
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priznanih programerjev brez njihove pomoči. Rešitev morajo le implementirati v strojno
opremo. Prednosti aplikacij omogočajo uporabnikom individualne prilagoditve.
Napisane aplikacije imajo dve pomembni prednosti (McLeod in Schell, 2007):
(a) Napisana programska oprema je dosegljiva takoj. Podjetje na čaka več mesecev.
(b) Napisana programska oprema je cenejša kot naročniška.
Vsa podjetja se zavedajo, da ima razvoj produkta stalne in variabilne stroške. Ker so fiksni
stroški razvoja aplikacij v primerjavi z variabilnimi stroški promocije visoki, je končni
strošek uporabe napisanih aplikacij za podjetje nizek. Stroški razvoja se porazdelijo med
uporabnike, ti pa s pridobljeno licenco uveljavljajo pravico do funkcionalnosti napisane
aplikacije. Pisanje aplikacije je zelo privlačno za mala podjetja s sposobnim kadrom.
Naročniške aplikacije
Nekatere organizacije izvajajo unikatne operacije. Za informatizacijo posebnih procesov
zaposlujejo programerje, ki so sposobni spisati posebno aplikacijo za nestandardne
poslovne procese. Naročniško razvite programske aplikacije poimenujemo področne ali
vertikalne programske rešitve. Porast v njihovem razvoju je značilen za farmacevtsko
industrijo, medicino, jeklarsko industrijo in druge panoge, ki se med seboj razlikujejo po
predmetu poslovanja. Zanje standardne rešitve niso primerne. Potreben je naročniški
razvoj primernih rešitev, ki rešujejo določeno procesno vrzel organizacije (McLeod in
Schell, 2007).
Aplikacije končnih uporabnikov
Končni uporabniki razvijajo mnoge aplikacije za lastne potrebe. Imenujemo jih aplikacije
končnih uporabnikov. Na odločitev za razvoj lastne aplikaciji vplivajo številni dejavniki.
Osnovni razlogi za lasten razvoj aplikacij so hitra dostopnost, prilagodljivost in možnost
integracije z obstoječimi rešitvami. Programski paketi aplikacij SharePoint, Access in
Excel so spisani tako, da uporabniku omogočajo preprosto programiranje. Nekatere
aplikacije celo usmerjajo uporabnika skozi navodila, da lahko razvijejo preprosto
aplikacijo in jo testirajo z dostopom do podatkovne baze. Uporaba programskih paketov
aplikacij postaja preprosta, končnih aplikacij za različne potrebe uporabnikov je vedno
več (J. O'Brien, Marakas, Hills in Lalit, 2006).
2.3.3

Podatkovna skladišča

So strukturirane zbirke pomembnih shranjenih podatkov. Obdelujejo jih aplikacije.
Vsebujejo povezave med podatki o učinku ali skupinah učinkov. Primer: izpostavimo
povezavo med podatkovno datoteko in bazo. Preprosta datoteka lahko vsebuje sete
posnetkov vsakega zaposlenega. Vsak posnetek zastopa zaposlenega po imenu, priimku,
naslovu, datumu rojstva, poziciji, plači, vsebuje pa tudi informacije, ki jih potrebujejo
oddelki človeških virov. Po navadi lastnosti določene datoteke uporabniškega vmesnika.
Ti podatki so povezani s podatkovnimi skladišči in sistemi TPS tako, da lahko obračunska
aplikacija dostopa do informacij o opravljenem delu, generira zahtevo po plačilni listi ali
izvede celo druge operacije. Del nje je tudi distribucijska podatkovna baza. Njena naloga
je pregledovanje informacij z oddaljenih info. sistemov. Splošno opredelimo tri tipe
skladišč: (1) centralizirana, (2) replicirana in (3) deljena (McLeod in Schell, 2007).
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Centralizirana podatkovna skladišča
Se nahajajo v centralnih računalniških centrih podjetja. Centralne baze se uporabljajo v
souporabi z vertikalnimi DSS-sistemi. Podatki centralnih skladišč so varnejši, lažje jih je
integrirati in kontrolirati kot na oddaljenih lokacijah. Po drugi strani pa je veliko razlogov,
zakaj so centralizirani podatki podjetja privlačnejši (McLeod in Schell, 2007).
a Porazdelitev podatkov odseva organizacijsko strukturo.
b Podatki so shranjeni lokalno. Lokalna skladišča zmanjšujejo odzivni čas in stroške ter
višajo število razpoložljivih podatkov.
c Porazdelitev podatkov med številne avtonomne enote omeji vpliv sesutja.
d Velikost skupnih baz in število uporabnikov ni omejeno z velikostjo računalniških
enot in procesno močjo posamezne stacionarne enote.
Replicirana skladišča
Podatki se hranijo replicirano ali porazdeljeno. V podvojenih podatkovnih skladiščih so
vsi deli podatkovnih osnov podvojeni na dveh ali več namiznih enotah. Repliciranje
podatkov je postalo popularno. Številni prodajalci ponujajo tehnologijo za repliciranje
podatkov v različnih operacijskih sistemih. V bančni sektor so vključeni kot upravitelji
virov. Pomembna prednost repliciranja podatkov je njihova obnovljivost po omrežnih
napakah. Uporabljajo se trije načini repliciranja podatkov: (1) v realnem času, (2) skoraj
v realnem času in (3) v odloženem času. Repliciranje v realnem času se pogosto uporablja
v transakcijskih sistemih pri vnosu naročila, kjer se kopija naročili sinhronizira v trenutku.
Pri nadgradnji takih skladišč se uporablja dvodimenzionalen zapis kode, pri katerem se
eliminira nevarnosti incidentov na dveh točkah podatkov, tj. primarnem in zalednem
skladišču, z dodajanjem avtorizacije v vsak nivo nadgradnje. Nadgradnje sicer podvojijo
odzivni čas in niso vedno uspešne. Repliciranje v realnem času je pogosteje uporabljena
metoda podvajanja podatkov. Repliciranje podatkov se pojavlja v krakih serijah na krajše
obdobje (McLeod in Schell, 2007).
Deljena skladišča
Nahajajo se na neobremenjenih mestih. Vključujejo številne namizne enote. Shranjeni
podatki se ne replicirajo. Takšna strategija vzpostavitve skladišč je primerna za vertikalne
in horizontalne sisteme organizacij. Pogosta odločitve za deljeno skladišče je razpršenost
zajemanja podatkov in izločanje enega samega incidenta. Pristop je za uvedbo
neuporaben, kadar vsebuje zahteve s številnih podatkovnih virov.
Deljena skladišča so najbolj primerna za uporabo v majhnih in srednje velikih podjetjih.
Uporabniki se lahko na deljeno skladišče povežejo samodejno, vsi pa dostopajo do istih
informacij. Za primer vzemimo prodajne referente v oddelku nabave, ki dostopajo do
istih podatkov. Za shranjevanje informacij o razpoložljivosti in lastnostih izdelkov
potrebujejo skupno podatkovno skladišče (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Struktura podatkovnih skladišč
Struktura podatkov odraža upravljanje organizacije. Zagotavlja učinkovito procesiranje
informacij. Struktura je implementirana z DBMS. Splošno se uporabljajo tri standardne
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strukture. DBMS je programska aplikacija za shranjevanje struktur podatkov, podatkov
samih, povezav med podatki in podatkovnimi skladišči ter za obrazce in poročila, ki se
nanašajo na posamezno skladišče. Opis podatkov vključuje opis področja, tip podatka,
število decimalnih mest, število znakov, primarne vrednosti in vse ostale opise področja.
To so razlogi, zakaj podatkovna skladišča koordinirajo DBMS-sistemi (Alter, 1998).
Hierarhična struktura
Prvi koncept DBMS je bil razvit leta 1964. Prilagajal je hierarhijo podatkovne strukture.
Hierarhično strukturo sestavljajo podatkovne skupine, podskupine in hierarhične
podskupine. Če bi narisali strukturo, bi zgledala kot drevo ali WBS-plan. Navigacija med
razvejenostjo poteka dvosmerno, saj zahteva sproži odziv. Hierarhične strukture zelo
dobro delujejo s TPS-sistemi in omogočajo kontrolo inventarja, vnos naročila, prejem
računa in njegovo plačilo. Poslovni dogodki, kot ti, so bili glavni razlog za informatizacijo
poslovanja.
Slednji razlog za priročnost struktur je izboljšanje učinkovitosti podatkovnih virov, kadar
želimo uporabiti posnetke podatkovnih virov v aplikacijskem okolju. Če vodja potrebuje
le nekaj posnetih podatkov iz nabora le teh, je hierarhična struktura neuporabna. Razlog
je v njenem zapisu identitet v glavi strukture (Alter, 1998).
Omrežna struktura
Razvita je za iskanje specifičnih zapisov. Omrežne strukture povezujejo določene zapise
s katerim koli iskanim zapisom podatkovnega skladišča. Omrežje omogoča povratne
komunikacije direktno do izvirnega mesta zapisa. Konceptualno je mogoče povezati vsak
zapis v podatkovnem skladišču s katerimkoli zapisom po njegovem izvornem mestu.
Povezovanje predstavlja slabost omrežne strukture za praktičen problem. Preprosto je
preveč kaotično, kadar je mogoče povezati vsak zapis s katerimkoli drugim zapisom na
mestu nastanka (Alter, 1998).
Povezana struktura
Organizacije le redko uvedejo DBMS-sistem po omrežni strukturi. Pri teh odločitvah so
še vedno na prvem mestu potrebe managementa: fokus na manjše skupine podatkov in
neposredno povezovanje. Problem so pregledi razvejanih struktur podatkov, ki so lahko
povezani s podrejenimi pregledi. Kot listi na drevesu so tudi posamezni pregledi pritrjeni
la na eno izhodiščno točko. Če želimo dodati pregled, bo univerzalna omrežna struktura
za njeno uporabo neprimerna. Pri povezovanju bo imel na novo ustvarjeni pregled vlogo
nadrejenega pregleda. Kadar obstaja skupni podatek med dvema pregledoma, se le-ta
tudi združita (Alter, 1998).
Uporaba podatkovnih skladišč
Poročila in obrazci
Uporabniki dostopajo do podatkovnih virov s poročili in obrazci. Mnoge informacijske
rešitve omogočajo generiranje poročil in obrazcev brez pomoči strokovnjakov. Glavna
razlika med obrazcem in poročilom je v njunem formatu. Obrazci tipično prikazujejo en
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zapis naenkrat in ne združujejo podatkov z različnih preglednic podatkovnih virov. Sicer
ga omogočajo, a se le redko uporablja. Z obrazci lahko spreminjamo, brišemo ali celo
modificiramo obstoječe zapise. Možne so tudi mnoge druge funkcionalnosti poizvedb
nad podatkovnimi skladišči (Alter, 1998):
Navigacija
Omogoča premikanje med zapisi. Ikone v vrstici omogočajo ukaz novega zapisa. Obrazci
omogočajo kreiranje in modifikacijo zapisov. Uporabnik lahko izbira različne poglede
prikazanih poročil in obrazcev. Lahko jih izvozi, natisne, posreduje ali priloži kot priponko
k sporočilu. Premikanje med dokumenti je enostavno.
Natančnost
Obrazce sestavljajo obvezna podatkovna polja, ki predstavljajo oblike podatkovnih
skladišč. Definicije vključujejo vrednosti, razpone vrednosti in pravila za natančnost
podatkov. Vsilijo pravila nad definicijami. Obrazci omogočajo pregledovanje poslovnega
področja in ne samo generalnih vrednosti za vse uporabnike.
Doslednost
Je pomembna pri združevanju podatkovnih vrednosti v preglednici. Če se vnese napačna
vrednost, se polja ne združujejo. Za lažji vnos se uporabljajo spustni meniji. Prikažejo se
le vrednosti, ki so bile zajete. Vnosi so lahko omejeni na dve preglednici.
Filtriranje
Podatkovna skladišča obsegajo enormne količine podatkov. Uporabnik lahko zahteva
njihovo filtriranje s pomočjo obrazcev. Katerokoli polje obrazca je lahko uporabljeno kot
filter. Uporabljeni so za prikaz minimalnih vrednosti. Omogočajo nadzor nad podatkovno
preobremenjenostjo in omejijo uporabniški dostop do podatkov.
Podobrazci
Kadar uporabnik vnese poizvedbo o učinku, si želi pregledati še druge podatke. Mogoče
ga celo zanima projekt razvoja tega izdelka. Takšne poizvedbe omogočajo podobrazci.
Za ta namen uporabe obstajata dve navigacijski vrstici obrazca. Ena za obrazec druga pa
za podobrazec. Sodobni sistemi DBMS omogočajo prilagajanje navigacijskih vrstic. Vnosi
poizvedb v podobrazce so povezani s polji obrazca (Alter, 1998).
Poizvedbe
Nekateri uporabniki želijo informacije neposredno s podatkovnih virov. Za pregled nad
podatki izven poročil in obrazcev se uporabljajo programski poizvedovalni stavki. DBMSsistemi obsegajo uporabniške vmesnike za preproste programske poizvedovalne stavke.
Poizvedovalni stavki generirajo izbiro omejenega števila podatkovnih polj in jih po tem
prikažejo s pripadajočimi kriteriji. Za primer vzemimo izdelek A, o katerem želi uporabnik
podrobne informacije. V iskalnik vnese poizvedbo po učinku A, sistem pa nato pokaže le
pripadajoče podatke specifične poizvedbe (Alter, 1998).
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Taki obrazci se imenujejo stavki poizvedbe primera. V tem primeru DBMS-sistem prikaže
le podatke, ki jih zahteva uporabnik in jih je mogoče zagnati s standardnimi oblikami
poizvedb. Obrazec poizvedbe po primeru bo prikazal tabele, vključene v poizvedbo.
Uporabniku bo omogočil izbor željene lastnosti poizvedbe v tabeli, ta pa se bo po tem
prikazala na prikazovalniku. Poizvedbe po primeru so precej priročne. Managementu
omogočajo direkten dostop do podatkovnih vrednosti in hitro informativno odločanje
(Alter, 1998).
Strukturirani poizvedovalni stavki ‒ SQL
So relacijske poizvedbe za pregled aktivnosti v podatkovnih skladiščih. Aktualna DBSMprogramska oprema vključuje navodila za usmerjanje uporabnikov skozi poizvedovalne
stavke. SQL-stavki so pomembni zaradi primernosti za spletne podatkovne vire, tudi za
potrebe managementa (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
Napredni podatkovni procesi ‒ OLAP
Je osnovni gradnik DBMS-programske opreme. Ponudniki rešitev vključujejo to možnost
poizvedb v osnovne pakete. Omogočajo podrobne podatkovne analize, kot je to mogoče
s statističnimi orodji. Za primer vzemimo podatkovno polje učinka A. V njem so shranjeni
podatki o oceni, priporočilu in zadovoljstvu kupcev z izdelkom. Če želimo pregledati
odzive kupcev po krajih, bo OLAP primerno orodje.
Podatkovno rudarjenje, podatkovno pregledovanje in hranjenje se navezujejo na skupni
koncept, ki pojmuje podatke organizacije kot zaklad, ki ga je potrebno odpreti, raziskati
in osvojiti. Fokus je na hitrem dostopu do hranjenih podatkov. Razumevanje podatkov
je poseben problem OLAP-rešitev. Pojavlja se vprašanje prepoznavanja relevantnih
podatkov, tistih kritičnih, ki so pomembni za sprejemanje urgentnih odločitev. Metoda
razumevanja podatkov odgovori na ta problem z analizo uporabe podatkov iz različnih
preglednicah v strukturi podatkovnih zapisov (J. A. O'Brien in Marakas, 2005).
2.3.4 Omrežje
Želje po medsebojni komunikaciji so neizprosne. Spreminjajo razmišljanje ponudnikov
omrežnih storitev, predvsem način prodaje njihovih produktov. Želje uporabnikov po
povezovanju se kažejo z zahtevami po komunikacijski tehnologiji in omrežjih. En način
povezovanja po omrežju predstavlja lokalno omrežje LAN. LAN se danes uporablja v
virtualni obliki skoraj v vseh stavbah in poslovnih prostorih. Obstajajo različni standardi
lokalnih omrežij. Uporabnik lahko izbira med različnimi tipi LAN-omrežij. Številni
poslovni prostori potrebujejo več kot le eno lokalno omrežje, če želijo rešiti problem
notranjega upravljanja računalnikov in terminalov.
Omrežje pa je za organizacijo pomembno tudi zaradi izmenjave glasovnih, podatkovnih
in slikovnih informacij. Govorimo o integraciji pisarniškega poslovanja, ki napravam in
omrežju dovoljuje simultano uporabo glasu, podatkov, slik in videov. Poročila v tem
primeru vsebujejo glasovne komentarje, grafične predstavitve ali kratke video povzetke.
Za storitve slike in zvoka so primerna širokopasovna omrežja. Uporaba omrežij je danes
prava priložnost za boljšo učinkovitost poslovanja (Stallings, 2001).
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Širokopasovno omrežje
So omrežja izven podjetja. Telefonsko omrežje je primer ugodnega širokopasovnega
omrežja. Zaradi stroškov, varnosti in zanesljivosti številna podjetja uporabljajo javne
telefonske linije za privatna omrežja. Za prenos podatkov se uporabljajo preklopna
paketna omrežja. V uporabi so javna in zasebna omrežja. Integrirane storitve digitalnega
omrežja predstavljajo skupki protokolov storitev za prenos podatkov, slik, videov. ISDN
je svetovno telekomunikacijsko omrežje. Nadomestilo je analogna javna omrežja in
omogočilo številne dodatne storitve po svetu (Stallings, 2001).
Lokalno omrežje
Se uporablja za povezovanje naprav znotraj organizacije ali sklopa zgradb. Nekatera
lokalna omrežja temeljijo na preklopnih tehnologijah. Vključujejo digitalne preklopne
asinhrone enote. Tehnologija se uporablja za telefonijo in terminalno poslovanje. Za
visoko zmogljiv podatkovni prenos je najprimernejšo paketno omrežje povezano z LANomrežjem. Poznamo različne tipe omrežnih povezav LAN (Stallings, 2001).
Brezžično omrežje
Brezžično omrežje ima pomembno vlogo v lokalnih in širokopasovnih linijah. Omogoča
prednosti na področju mobilnosti. Je preprosto za konfiguracijo (Stallings, 2001).
Protokol
Predstavlja skupek pravil, ki opisujejo prenos podatkov po omrežju. Preprosti protokoli
definirajo fizične in elektronske standarde bitov in bajtov, transmisijske poti ter napake
bitnih povezav. Napredni protokoli definirajo lastnosti podatkov, sintakse sporočil,
terminale računalniških dialogov, skupke karakteristik, zaporedja sporočil ter druge
pomembne lastnosti omrežnih povezav.
Za upravljanje komunikacijske tehnologije potrebujemo najprej primerno arhitekturo
protokola. Najpogostejša arhitektura je TCP/IP. Predstavlja internetni standard za razvoj
komunikacijskih standardov. Ponudniki računalniških storitev zagotavljajo različne
podobne protokole. Zanimiva je OSI-arhitektura. Uporablja se za opis komunikacijskih
funkcij. Implementirajo jo redko. Pogosteje se uporablja SNA-arhitektura IBM-a, ki je
pogosteje uporabljen koncept omrežja (Stallings, 2001).
Arhitekturo protokola predstavlja implementirana komunikacijska programska oprema.
Tipično arhitekturo sestavljajo seti protokolov z enim ali več protokoli na enoto. Protokol
je uporabljen za komunikacijo med entitetami različnih sistemov. Primeri entitet so
uporabniški programi, paketi povezav, DBMS-sistemi ali terminali. V splošnem je
entiteta, kar posreduje in prejeme informacijo, sistem pa je fizični objekt z eno ali več
entitetami. Komunikacija med entitetami poteka v enakem jeziku. Ključni elementi
protokola (Stallings, 2001):
(A) sintakse podatkovnih formatov in nivoja signala,
(B) semantika koordinacije in nadzora nad informacijami,
(C) časovno povezovanje in razporejanje signala.
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TCP/IP-protokol
Je rezultat paketnih povezav brez osnovnega modela protokola. Na podlagi standardov
protokola lahko opredelimo komunikacijske naloge TCP/IP-protokola v pet neodvisnih
nivojev: (1) aplikacijski, (2) gostiteljski, (3) internetni, (4) omrežni in (5) fizični nivo. Fizični
nivo vključuje vmesnike med podatkovnimi enotami in omrežne medije. Povezan je z
lastnostmi omrežnih medijev, naravo signala, podatkovnim razmerjem in ostalimi dejstvi
protokola. Omrežni nivo ali nivo omrežne povezave se navezuje na izmenjavo podatkov
med omrežnimi sistemi. Pri pošiljanju zagotovi omrežje, istočasno pa identificira naslov
prejemnika in potrebno omrežno pot. Da je izmenjava podatkov med enotami zadostna,
skrbi internetni nivo. V kolikor se izkaže, da je omrežna povezava šibka, lahko gostiteljski
nivo pospeši komunikacijo, aplikacijski nivo pa šele nato končnemu uporabniku prikaže
rezultat prenosa podatkov (Stallings, 2001).
IP- in IPv6-protokol
Desetletja je bil ključni element TCP/IP-protokola IP. Format IP temelji na 20 oktetih ali
160 bitih. Koncept vsebuje 32-bitne vire. Viri protokola opredelijo delovanje formata IP,
identificirajo njegov protokol, bodisi TCP, UPD, SNA ali kateri drugi visoko definirani nivo.
Ostala področja protokola delijo ‒ sestavljajo procesi. Protokol IPv6 je bil razvit leta
1996. Omogoča izboljšave na obstoječem IP-protokolu in aplikacijo na vse standardne
omrežne povezave. Njegova prednost so kombinirani tokovi podatkov, grafik, videov.
Gonilna sila razvoja protokolov IPv6 so spletni naslovi. Obstoječi IP-protokoli uporabljajo
32-bitne spletne naslove za opredelitev vira. S porastom uporabe interneta, povezanih
shem linij so se dolžine naslovov preoblikovale. Zato današnji IPv6-protokoli vsebujejo
128-bitne vire in destinacije naslovnih polj (Stallings, 2001).
Aplikacije TCP/IP-protokola
Številne standardne aplikacije delujejo na TPC-protokolu. Stalling (2001) meni, da so
med pomembnejšimi aplikacijami TCP/IP-protokola, SMTP, FTP in TELNET aplikacije.
Protokol SMTP je osnovni elemente spletne pošte in deluje kot mehanizem za prenos
sporočil med gostitelji. Prednost SMTP aplikacije je v njeni funkcionalnosti. Omogoča
imenike, povratnice in preusmeritve e-pošte. Ne določa pa načinov, po katerih se
elektronska pošta oblikuje. Ko je sporočilo oblikovano, ga SMTP sprejme in ga po
protokolu TCP posreduje do sistema gostitelja. Ciljni naslov bo sporočilo sprejel in ga
shranil v poštni nabiralnik definiranega naslovnika (McLeod in Schell, 2007).
Za prenos podatkov med sistemi se uporablja FTP. Omogoča prenos besedilnih, binarnih
informacij in kontrolo uporabniškega dostopa. Če uporabnik želi prenesti datoteko, FTP
pripravi TCP-povezavo do naslovnika, ta pa mora z vnosom uporabniškega imena in gesla
izmenjavo potrditi. Ko je prenos zaključen, signal sporoči status sporočila prejemniku in
pošiljatelju. Tretja pomembnejša aplikacija pa je TELNET. Omogoča oddaljeni vpis v
terminal uporabnika in njegovo neposredno upravljanje. Zato je TELNET implementiran
v dva modula: uporabniški TELNET, ki komunicira z lokalnimi terminali, in strežniški ter
TELNET, ki komunicira z aplikacijami oddaljenih terminalov. Omrežni promet TELENET-a
poteka po povezavi TCP (Stallings, 2001).
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Internet
Je zbirka omrežij, ki so združena skupaj. Če se uporabnik želi vključiti v omrežje,
potrebuje programsko opremo LAN. Je mreža virtualnih poti, s katero potujete skoraj
kamor koli želite. Je javna dobrina. Do nje lahko dostopamo s komunikacijskimi mediji.
Organizacija lahko omeji dostop do interneta določenim uporabnikom. LAN-omrežje se
od interneta razlikuje po njegovih tehnoloških značilnostih. Nima fizičnih povezav v
druga omrežja. Internet je skupek povezav s strojno in programsko opremo znotraj
omrežja podjetja (Stallings, 2001).
Ekstranet
Nekateri uporabniki omrežja so lahko tudi zunaj interneta. Dober primer je dobavitelj,
ki potrebuje dostop do inventarja. Povezave do zunanjih uporabnikov se vzpostavijo
preko interneta. Razširjen internet na zunanje uporabnike poimenujemo tudi ekstranet
(Stallings, 2001).
Most
Je sistem, ki povezuje dva podobna LAN-protokola. Deluje kot filter paketnega prenosa
v LAN-omrežju. Mostovi ne modificirajo paketnih prenosov (Stallings, 2001).
Usmerjevalnik
Povezuje dve podobni/nepodobni omrežji. Protokol razširi v vse sisteme in omrežne
povezave. Pogosto se uporabljajo kot preklopniki ali ojačevalniki brezžičnih povezav v
LAN-omrežjih (Stallings, 2001).
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3 VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Varnost podatkov predstavlja pomembno problemsko vprašanje poslovne informacijske
varnosti. Uporabniki želijo varne transakcije. Varnost povečuje zaupanje v varno
uporabo informacijskih sistemov. Spletne transakcije so same po sebi dokaj nesigurne.
Obstaja paradoks o novi spletni ekonomiji. Podjetja v omrežju PIS morajo biti odprta in
varna. Odprta predvsem za izmenjavo informacij med naročniki, dobavitelji, distributerji
in varna pred hekerji ter drugimi vsiljivci. Obstajati mora ravnovesje med varnostjo in
dostopom do transakcijskih procesov. Obstajajo številne poti zlorab spletnih omrežij.
Najpogostejša je širjenje računalniških incidentov. Eden bolj znanih računalniških črvov
je bil "Sasser". Povzročil je zaustavitev računalniških sistemov po svetu.
Virusi lahko ohromijo velike sisteme bolnišnic, onemogočajo zračni promet ali posežejo
v sisteme bank. Druge poti zlorab vključujejo nepooblaščene dostope, onemogočanje
storitev, izgubo podatkov, informacij, manipulacijo z aplikacijami, goljufije, sledenje,
piratstvo in kraje. Danes so pogost pojav tudi zlonamerne kode, ki ohromijo varnostne
zahteve. Virusi so programi, oblikovani za poškodovanje, uničenje ali onemogočanje
storitev ciljnih sistemov. Primeri zlonamernih kod so (Bobek 2011, str. 9‒16):
Virus
Je program, ki vrine kopijo samega sebe v drug aktiven program. Aktivira se samo, ko je
gostiteljski program aktiven. Povzroča posredne okvare programov, sistemov, opreme.
Trojanski konj
Program, ki prikrije pravo identiteto uporabnika. Vsebuje skrite ukaze. Izvršijo se, kadar
je izpolnjen določeni pogoj ali kadar je v obdelavi zapis z neko matično številko,
določenim bančnim računom. Takrat pride do nepričakovanih posledic.
Logična bomba
Škodljivi programi. Kot trojanski konj se tudi ta program ne razmnožuje samodejno. Ob
pogoju "eksplodira". Prične z brisanjem podatkov, formatiranjem diskov. Najpogosteje
se sproži ob določenem datumu ali kakšnem drugem izpolnjenem pogoju. Vključene so
v druge programe, včasih pa delujejo povsem samostojno.
Računalniški črvi
Algoritmi, ki ne spreminjajo datotek, ampak se zasidrajo v delovnem pomnilniku. Širijo
se po omrežju, zasedajo pomnilnik, omrežna sredstva, onemogočajo delovanje sistema
ali ohromijo vključene entitete.
Varnost PIS naslavlja zanesljivost uporabniških entitet. Pristnost zagotavlja določanje
pravil uporabe transakcij za določene uporabnike. Uporabniki se lahko identificirajo z
digitalnimi potrdili. Podobno vlogo ima enkripcija podatkov.
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Njena tehnologija varuje komunikacijo med odprtimi sistemi in onemogoča zlonameren
dostop do podatkov. Varnostni sistemi zagotavljajo varen dostop do spletnih storitev.
Za varovanje aplikacij so v uporabi drugi mehanizmi. Avtorizacija aplikacije omogoča
dostop, zavračanje in varno komunikacijo med omrežji, časovni žig opredeli lastnosti
transakcij, digitalni podpis pa kontrolira integriteto pošiljatelja znotraj obstoječega
komunikacijskega omrežja (Bobek 2011, str. 9‒16).

3.1 Zagotavljane informacijske varnosti
Pri obravnavi informacijske varnosti je potrebno upoštevati pomembne vire lastnike,
nevarnosti, možna področja ranljivosti, napade, potencialne načine realizacije groženj
ter potencialne učinke groženj. Poznamo več načinov, da zaščitimo informacije strojne
in programske opreme. Pogostejša sta (1) fizično in (2) tehnično varovanje. Zaščitimo se
lahko tudi s sistemi za odkrivanje vdorov IDS (Bobek 2011, str. 9‒16).
Najpogostejši način groženj je prisluškovanje komunikacijskemu kanalu. Pogoste so tudi
ponarejene informacije in nepooblaščeni vdori v podatkovne vire. Na žalost se danes
dogaja sodelovanja v določenih dejavnostih in onemogočanju uporabe informacijskih
virov. Ločimo več tipov groženj. Ranljivost je pomanjkljivost oz. hiba v programu, ki je z
vidika varnosti kritična. Po navadi napadalec take pomanjkljivosti išče z namenom, da si
poviša pravice v določenem sistemu. Metoda izkoriščanja ranljivosti je napad. Le
sposobni uporabniki so napadalni. Njihov namen je grožnja (Combe, 2006).
3.1.1

Fizično varovanje

Fizična varnost je prvi korak k zaščiti računalniških in komunikacijskih naprav. Ukrepi za
fizično varnost zmanjšujejo tveganje, da bi prišlo do okvar občutljivih naprav zaradi
neposrednega fizičnega delovanja iz okolja organizacije. Usmerjena je v preprečevanje
dostopa nepooblaščenim osebam v prostore z računalniki. Fizična zaščita naprav je zlasti
pomembna za organizacije, kjer bi izpad sistema ali izguba podatkov ustvarila še posebej
veliko škodo. Primeri takih družb so letalski prevozniki, banke (Bobek 2011, str. 9‒16).
Fizična varnosti za organizacijo se razlikuje glede na njen odnos do lastnine. Pojmovanje
je precej različno od uporabnika do uporabnika. Splošno se navezuje na omejen dostop
do prostorov. Koncept varnosti se razlaga na različne načine. V Veliki Britaniji koncept
fizične varnosti pojmujejo kot poostreni nadzor. Uporabno bi bilo, če bi dejansko
vrednotil število onemogočenih nepooblaščenih vstopov. Izjemoma, v okoljih, kjer je
zahtevana visoka stopnja varnosti, je naložba v fizično varnost nesmiselna. Sicer pa ima
fizična varnost preventivno vlogo pri preprečevanju kriminala. Postavljajo se ovire, da se
napadalcem prepreči ali oteži dostop do varovane opreme (Bobek 2011, str. 9‒16).
Tehnično gledano, fizične ovire usmerjajo napadalca na druge poti groženj, ali pa ga od
zlonamernega ravnanja odvrnejo (Bobek 2011, str. 9-16). Učinek efekta poimenujemo
preusmeritev kriminala, ki se v primeru prekvalificiral zaradi omejene dostopnosti do
tarče napada. Problem napada ni bil izveden, temveč le preusmerjen. Z vidika podjetja
to pomeni, da je preusmeritev učinkovit ukrep preprečevanja groženj. Podrobne analize
pokažejo učinkovitost ukrepov ali identificirajo tista področja, ki so bila v napadu vseeno
prizadeta (Hearnden in Moore, 1999).
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Prepoznavanje varnostnega tveganja
Razumevanje slabosti nevarnih mest je izhodišče za analizo informacijskega varnostnega
tveganja. Lastnosti nevarnih mest so lahko pogost predmet groženj. Študije kritičnih
mest varnosti opredelijo dogajanje na nevarnih mestih v določenem času. Krizna
področja je smiselno opazovati sedem dni v tednu. Povprečne poslovne stavbe poslujejo
od jutra do večera. V tem času obišče stavbo veliko zaposlenih, obiskovalcev, strank,
dostavnega osebja, storitvenih inženirjev. Izven poslovnih ur so zgradbe za javnost
večinoma zaprte, najde se le kak zaposlen , ki dela pozno v noč (Hearnden in Moore,
1999).
Uvedba sistema za evidentiranje prihoda in odhoda zaposlenih je zato primerna rešitev
nadzora nad nepooblaščenim vstopom. Taki sistemi omogočajo nadzor nad pretokom
zaposlenih v poslovne prostore, istočasno pa ščiti zgradbo pred neželenimi vdori skozi
okna, vrata in druga ranljiva mesta organizacije. Če se pojavi konkretna grožnja, se sproži
tihi alarm, ki odreagira po konfiguriranih nastavitvah. Jasno je, da se fizična varnost
navezuje na prehodna mesta, na tiste otipljive vire podjetja, ki so primarnega pomena
za poslovanje. Lastnosti podjetja so pomembno izhodišče za prepoznavanje ranljivih
mest. Pri prepoznavanju nevarnosti jih je potrebno vključiti v analizo o varnostnem
tveganju.
Nivojska varnost
Zagotavljanje fizične varnosti na nivojih, kot s kazenskimi sankcijami, je neučinkovito in
virtualno nemogoče. Realen cilj za povprečna podjetja je zagotavljanje preusmeritve
napada na način, da se napadalca posredno onesposobi. Nekateri tihi sistemi se sprožijo
le v primeru nevarnega ravnanja, hkrati pa pri izvajalcih varnostnih storitev sprožijo
zahtevo za intervencijo na mestu napada. Podobni primer varnostne strategije je model
poglobljene obrambe. Je zelo učinkovit pristop, a zahteva nekatere preliminarne analize
in zemeljska dela, vzpostavitev mreže nadzornih mehanizmov, predvsem pa enormne
nepovratne investicije (Hearnden in Moore, 1999).
Vrste varnostnih ovir
Zidovi
Opečni ali betonski varnostni zidovi z bodečo žico so osnova varnostnih ovir. So dražja
varnostna ovira. Številni jo kritizirajo kot priložnost za skrivanje napadalca. Slabost pa je
mogoče odpraviti z nadgradnjami varnostnih zidov in dodatno zaščitno tehnologijo
(Hearnden in Moore, 1999).
Verižne ograje
Pogostejša varnostna ovira. Ima omejeno varnostno vrednost. Grajena je iz povezanih
žic. Lahko jo nadgradimo z drugimi varnostnimi mehanizmi. Napadalcu prepreči
nadaljevanje napada za kratek čas. Možno jo je zelo hitro vertikalno prerezati. Brez
posebnih nadgradenj je skrajno preprosta varnostna ovira. Fiksiranje verižne ograje na
tla prepreči vertikalno zvijanje in prehod za večje subjekte. Smiselna je uporaba dveh ali
treh verižnih ograj naenkrat (Hearnden in Moore, 1999).
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Nadgrajene jeklene ograje
Ta vrsta ovire je zelo priljubljena v varnostni industriji. Podobna je varjenim mrežnim
ograjam, odseki so proizvedeni v številnih dimenzijah in debelinah. Robustni paneli
zagotavljajo rigidno strukturo. Pravilno postavljene daljšajo čas rezanja in omejijo
napade (Hearnden in Moore, 1999).
Vrata
Namen uporabe varnostnih ovir je preprečevanje dostopa osebam in vozilom. Glavna
zahteva pri varnostnih vratih je njihova neprehodnost, kadar so le-ta zaprta. Imajo vlogo
zamudne ovire na poti do napadenega cilja. Na žalost imajo varnostna vrata številne
slabosti. Tečaje na vratih je mogoče uničiti, vrata lahko celo brez odklepanja snamemo
s tečajev in uničimo ključavnico. Podobno je pri vratih z dvojnim krilom in ključavnico.
Čvrste ključavnice so boljša izbira. Pri vratih z dvojnimi krili je priporočena uporaba
integriranih krogličnih tečajev. Togost vrat je namreč slabost vseh vrat, ne samo
varnostnih. Njihova togost lahko sproži senzorje za alarm. Ker je nameščanje senzorjev
neposredno na vrata neprimerna rešitev, vrata predstavljajo preprosto varnostno oviro
(Hearnden in Moore, 1999).
Okna
So popularna vstopna točka napadalcev. Zaradi slabosti si napadalec skozi okno obeta
veliko več kot pri grožnji skozi vrata. Pomembni sta predvsem dve pomanjkljivosti oken.
Prva je krhkost materiala, druga pa so naprave za zaklepanje okna. Moderna okna so po
navadi dvokrilna, z zrcalnim steklom in s centralnimi vertikalnimi zatiči. Zato je fizična
varnost oken pod velikim vprašajem in je odvisna od analiz varnostnih tveganj
(Hearnden in Moore, 1999).
Sefi
Naslednji uporaben nivo fizične varnosti je nivo čvrstega ohišja ali varnost s sefom.
Čvrsto ohišje napadalca postavi pred zelo kompleksno oviro. Sefi so precej zamudna
ovira. Samo sposobni napadalci lahko virtualno deformirajo dostop do njihove vsebine.
Obstajajo v mnogih oblikah in velikostih, od namiznega do pohodnega. Velikost in teža
sefa predstavljata pomembno prednost. V večini primerov so sefi pritrjeni na tla in stene
in obdani z betonom ali imobilizirani kako drugače. Naslednja prednost sefa je njegova
zgradba. Kvaliteta sefa je merjena s časom, v katerem se napadalec s posebnimi orodji
lahko prebije do njegove vsebine. Sicer pa imajo mnoge države lastne standarde
merjena kakovosti. Podobni standardi veljajo za baze (Hearnden in Moore, 1999).
Varnostna razsvetljava
Samo osvetljene zgradbe ne zamudijo napadalca. Potrebna je pametna inštalacija. Na
napadalca deluje kot odvračilni faktor. Uporablja se z video nadzorom. Dobra osvetljava
pripomore k odkrivanju vsiljivcev. Pri planiranju strategij varnostne razsvetljave moramo
paziti na m-faktorje. Razsvetljavo lahko uporabljamo omejen čas ali kontinuirano.
Strategija kontinuirane uporabe temelji na spreminjanju splošnega zavednega ravnanja
napadalcev. Kadar je mesto grožnje ves čas pod nazorno osvetlitvijo, lahko napadalec
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predvideva, da je to edini varnostni mehanizem, ki ga mora obiti. Njegova percepcija bo
postala miselna vrzel. Napadalca bo pri njegovem napadu stimulirala v pozitivnem
pomenu. Postal bo predrzen ali celo naiven. Pomembna pa je tudi pozicija razsvetljave.
Za primer vzemimo svetilna telesa, ki identificirajo napise ali firmo podjetja. Če gremo
mimo osvetljave, svetlobna telesa pritegnejo našo pozornost na določeno mesto. Pri
tem se ne vprašamo, če je morda v ozadju nadzorna kamera ali katera druga varnostna
tehnologija (Hearnden in Moore, 1999).
3.1.2

Tehnično varovanje

Tehnično varovanje definira neotipljive varnostne mehanizme. Lahko so vključeni v
sistem organizacije ali pa ščitijo le njegov parcialni del. Tehnično varovanje je zaščita za
omrežja informacijske komunikacije. Tehnična varnost varuje tudi aplikacije. Njihovo
varnost lahko zagotavlja aplikacija sama v sklopu programskega paketa ali pa to nalogo
prevzame druga namenska tehnologija, ki ima vlogo varnostne tehnologije prenosa
informacij med entitetami komunikacijskega kanala. Trenutni trendi tehnične varnosti
so pomemben indikator sprememb. Vedno bolj se uporablja biometrična varnost, ki ima
številne prednosti in slabosti (Bobek 2011, str. 9‒16).
Osnovni cilj tehničnega varovanja je onemogočanje ponarejanja prestreženih podatkov,
saj se uporabniki radi identificirajo z drugim uporabniškim imenom in koga ogoljufajo.
Tehnični pristop varovanja informacij to nevarnost napada rešuje na način preverjanja
identitete pošiljatelja in prejemnika, po navadi na mestu njegovega izvora, protokolu
TCP/IP ali opremi SMTP. Podobno velja za dostop neavtoriziranim uporabnikom, ki na
povezanem lokalnem omrežju LAN ali ekstranetu dobi dostop do omrežja drugega
uporabnika. Filtriranje prometa preprečuje dostop določeni vrsti prometa uporabnika
(Hearnden in Moore, 1999).
Požarni zid
Je računalnik z ustrezno programsko opremo. Omogoča zaščito notranjega omrežja pred
vdori z interneta ali ekstraneta. Razmeji in na logičen način loči internet in notranja
omrežja organizacije ter prepušča le dovoljeni omrežni promet. Sistem požarnega zidu
omogoča višjo raven funkcionalnosti kot virusna zaščita (Bobek 2011, str. 9‒16).
Infrastruktura javnih ključev
Je posledica para ključev, javnega in zasebnega, ki pripadata digitalnemu potrdilu. Ker
izmenjava ključev pri velikem številu uporabnikov oziroma lastnikov digitalnih potrdil ni
enostavna ali celo možna, je potrebna javno dostopna baza podatkov, ki hrani potrdila z
javnimi ključi. Običajni izraz za organizacijo je izdajatelj/overitelj (Bobek 2011, str. 9‒16).
Šifriranje
Simetrično šifriranje
Uporablja se en, sorazmerno kratek zasebni ključ. Poznata ga pošiljatelj in prejemnik.
Preden pošiljatelj pošlje sporočilo, ga šifrira s ključem. Prejemnik lahko nato z istim
ključem sporočilo dešifrira. Pomanjkljivost simetričnega šifriranja je, da ključ poznata
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dva in da za vsako komunikacijo potrebujeta drug ključ, ki ga lahko kdo med pošiljanjem
ukrade (Bobek 2011, str. 9‒16).
Asimetrično šifriranje
Ključa za šifriranje in dešifriranje nista enaka. Zasebni ključ je zaupen, pozna ga samo
lastnik (Bobek 2011, str. 9-16). Javni ključ je lahko na voljo vsem možnim dopisnikom.
Sporočilo, šifrirano z zasebnim ključem, lahko dešifriramo z javnim ključem in obratno.
Navadno pošiljatelj šifrira sporočilo s prejemnikovim javnim ključem. Dešifrira ga lahko
samo prejemnik. Slabost simetričnega šifriranja je delno odpravljena. Poleg tega sistem
javnih ključev omogoča elektronski podpis, in sicer tako na strani prejemnika kot tudi
pošiljatelja (Bobek 2011, str. 9‒16).
Digitalni podpis
V svetu se je pričelo uveljavljati razlikovanje, ki uporablja pojem elektronski podpis za
vse možne oblike podpisa, dobljenega z napredno tehnologijo, medtem ko naj bi bil
digitalni podpis tisti, ki ga dobimo s šifrirnimi postopki. Ožje ‒ digitalni podpis je šifriran
na način asimetričnega dvojnega ključa s sistemom javnega potrjevanja. Pri digitalnem
podpisu izvorno sporočilo podpiše njegov pošiljatelj. Uporabi zasebni ključ, elektronski
podpis pa s svojim digitalnim potrdilom in sporočilom združi v podpisani dokument. Pri
dekodiranju sporočila prejemnik z javnim ključem iz digitalnega potrdila pošiljatelja
preveri veljavnost podpisa in potrdi njegovo celovitost. Za večjo varnost je priporočljivo,
da ključ zasebnega značaja hranimo na pametni kartici. Pametna kartica je kartica
velikosti kreditne kartice in vsebuje pameten čip. Pomembna lastnost pametnih kartic
je, da zasebni ključ nikoli ne zapusti pametne kartice, zato ni nevarnosti, da bi bil razkrit.
Šifriranje in digitalno podpisovanje poteka na kartici, lahko pa tudi z biometriko (Bobek
2011, str. 9‒16).
Digitalno potrdilo
Predstavlja računalniški zapis, ki povezuje javni ključ z njegovim lastnikom. Je sodobna
alternativa osebnim identifikatorjem. Digitalno potrdilo sestavljajo javni ključ lastnika,
osebni podatki o lastniku, podatki o izdajatelju, podatki o veljavnosti potrdila in podatki
o njegovem izdajatelju. Digitalno potrdilo je podpisano z zasebnim ključem izdajatelja.
Lastnik digitalnega potrdila je lahko oseba, aplikacija, PIS, podatkovna baza. Digitalno
potrdilo je sodobna alternativa klasičnim osebnim dokumentom. Izdajatelj digitalnih
potrdil je ustanova, ki ji imetniki digitalnih potrdil zaupajo, da upravlja z njihovimi
digitalnimi potrdili. Po navadi se uporabljajo digitalna potrdila posameznih izdajateljev.
Posledica je, da morajo podjetje uporabljati različna digitalna potrdila za poslovanje s
tujimi podjetji, finančnimi inštitucijami, javno upravo (Bobek 2011, str. 9‒16).
Identifikacija
Znan način za identifikacijo s pomočjo enkratnih gesel je uporaba kartice, ki vsebuje
procesor in ekran, ki je sinhronizirana z uro strežnika. Kartica "SecureID" spreminja svoje
geslo vsako minuto, kar je razvidno na indikatorju ob robu zaslona. Za aktiviranje kartice
ne potrebujete dodatnega gesla, saj je kartica programirana za vaše uporabniško ime in
pravo geslo. Drugačna je zasnova kartice spletnih transakcij. Izdelana je za elektronsko
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bančništvo fizičnih oseb. Uporabnik, ki želi dokazati svojo identiteto, na kartici vtipka
geslo, algoritem pa na podlagi časa generira geslo, ki ga pošlje na strežnik. Boljši načini
dokazovanja identitete predstavljajo biometrične lastnosti. Preverjanje bo nekoč
temeljilo na biometriki, ki se nanaša na poznavanje in razlikovanje fizičnih karakteristik
posameznika. Če bomo nekoč želeli poslovati z banko, nas bo biometrična naprava
poslikala in preverila, ali ustrezamo vzorcu, zapisanem v prijavni bazi PIS (Bobek 2011,
str. 9‒16).
3.1.3

Zaščita z IDS

IDS je programska oprema za pridobivanje podatkov iz omrežja. Primerna je za analizo
obnašanja sistemov, odkrivanje zlonamernih lukenj, ranljivosti in groženj. Temelji na
spremljanju vrste podatkov o varovanem sistemu. Pri zaščiti z IDS moramo biti pozorni
na prepoznavanje sumljivih vzorcev, večkratno vnašanje sumljivih zapisov, hranjenje
dogodkov. Priporočeno je periodično skeniranje sistemov, predvsem pa uporaba gesel,
ki jih je težko uganiti (Bobek 2011, str. 9‒16).
Zaščita z IDS pa ne ščiti podatkov pred njihovo krajo. Deluje le kot preventivni ukrep.
Uporabniku signalizira potencialna mesta vsiljivcev. Od tod tudi njegovo ime "Intruder
Detection Systems". Nekateri ga poimenujejo kar tihi alarm. Sproži se le takrat, ko nekdo
poskuša ukrasti varovane podatke. Podjetja uporabljajo alarmne sisteme za varovanje
kritičnih mest tudi v času, ko podjetja na poslujejo. Učinkoviti alarmni sistemi delujejo
preventivno. Zanesljivost temelji na sposobnosti preventivnega odkrivanja potencialnih
napadalcev. Na žalost pa sistemi še niso sposobni razpoznavanja namer posameznika.
Seveda lahko ustvarimo psihološke profile potencialnih napadalcev in jih vključimo v
zahteve ciljnega skeniranja alarmnih sistemov. Pri fizični varnosti smo omenili nivojske
varnostne mehanizme za povzročanje zamud. Podobna strategija pride v poštev za
alarmne sisteme. Sistemi morajo zaznati napadalca in o tem obvestiti varnostne organe.
Kadar je odzivni čas varnostnih mehanizmov zadovoljiv, sistem vsekakor služi namenu.
Dobri sistemi zagotavljajo štiri ključne zahteve (Tipton in Krause, 2010):
(a) Zaznajo prihodno ravnanje profiliranih napadalcev.
(b) Zaznajo preboje fizičnih ovir.
(c) Izzovejo takojšnji odgovor na akcijo.
(d) Ne sprožijo lažnih alarmov.

3.2 Predmet informacijske varnosti
Danes ima podjetništvo nemalo opravka s pojavom nezvestobe, goljufijami, prevarami
in predvsem korupcijo, ki pa management pogosto preseneti. Vsaka verodostojnost ima
tudi neverodostojna področja. Ljudje preprosto ne sprašujejo vprašanj, ki bi jih morali;
večkrat zato, ker mislijo, da to ni vljudno (Hearnden in Moore, 1999).
Kaj je torej predmet informacijske varnosti? Mnenja ljudi se sicer razlikujejo, a večina
mnenj je enotnih, da so to procesi računovodstva, prodaje, nabave, plačil, izdatkov in
bančništva. Zaskrbljujoče je, da so ta področja tveganja konstantna, predvsem kadar
govorimo o guljufijah, ki jih je potrebno pretvoriti v denar. Goljufije procedur se dogajajo
vedno pogosteje kot podkupovanja in namerno kroženjem, zato se številna podjetja
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zanašajo na priviligirane informacije, pridobljene z lastnimi raziskavami, poznavanjem
dobaviteljev, strank, razvojem poslovnih stratergij; skratka, zanašajo se na vse
informacije iz okolja, ki so pomembne za poslovanje. Izguba pomebnih infromacij v
absolutnem pomenu, kot je npr. primer požara, je lahko za podjetje usodna. Gotovo bi
povzročila reorganizacijo ali celo stečaj organizacije. na tem mestu je smiselno poudariti,
kako pomembna je organizacijska kultura podjetja. Njeni gradniki vzpodbujajo
zaposlene k etičnemu vedenju. Močan vpliv imajo na zaposleni in stranke. Kažejo se v
percepcijah zaposlenih ali kot rezultat zmanjšanja tajnega kriminala (Tipton in Krause,
2010).
3.2.1

Informacije

Informacije so cenjen vir vsakega podjetja. Vzpodbujajo konkurenčnost znotraj panoge.
Njihova vrednost je uporabna toliko, kot je uporabna za konkurenco, zato jih je potrebno
varovati. Rabijo se pri financah, poslovnih strategijah, raziskavah, marketingu, prodaji,
proizvodnji, nabavi in pri poslovanju z javno upravo ‒ B2G (Hearnden in Moore, 1999).
Predmet informacijske varnosti so tudi nekatere osebne informacije o plačah, lastniških
deležih in podobnih zadevah. Za obdelavo informacij se vedno pogosteje uporabljajo
računalniško podprte tehnologije. Glavna prednosti uporabe računalnikov je njihova
zmogljivost za shranjevanje podatkov na ekonomičen način, njihovo prenašanje pa je
zelo hitro. Nekatere prednosti informacij predstavljajo tudi njihovo slabost. Poročila,
finančne plane in podatke o strankah lahko shranimo na prenosne diske. Te je enostavno
izgubiti (Hearnden in Moore, 1999).
3.2.2

Ljudje

Glavno informacijsko nevarnost predstavljajo zaposleni, saj se goljufije dogajajo takrat,
kadar je upravljanje ljudi slabo. Kriv je lahko management, ki ne opazi resnih finančnih
ali osebnih težav zaposlenega. Ravnovesje nagrajevanja in tveganja se je skozi obdobje
spremenilo. Danes zaposleni zaznavajo tveganje bolj lahkotno. Goljufije so predvsem
odvisne od osebnih odnosov med napadalcem in žrtvijo. V tem kontekstu so zaposleni v
priviligiranem položaju. Nadzoniki, managerji v oddelku računovodstva, nabave, prodaje
ali marketinga imajo namreč dostop do denarja in dobrin, zato predstavljajo primaren
predmet tveganja. Na drugi strani so ostali zaposleni, ki svojim nadrejenim pomagajo pri
goljufijah s posredovanjem informacij. Seznam zmikavtov je za vodilnimi funkcijami več
kot precej pester (Tipton in Krause, 2002).
Pogodbeni izvajalci
Napredovanja v organizaciji zmanjšujejo število zaposlenih na področju managementa,
nadzora in na operativni ravni. Nadomeščajo se z zunanjega okolja, in sicer glede na
potrebe po delovni sili, njihova razmerja pa so urejena pogodbeno. Metoda zunanjega
naročanja se uporablja že dolgo. Tipično se je uporabljala za nadomeščanje zaposlenih,
danes pa razmerja z zunanjimi izvajalci predstavljajo stalno prakso za področja, kjer je to
potrebno, oziroma kjer primanjkuje delavne sile (Tipton in Krause, 2002).
Pogodbe se pogosto sklepajo z različnimi profili zaposlenih, projektnim managementom,
tehnološkimi strokovnjaki, ki predstavljajo enosmerno nevarnost za podjetje. Nekateri
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zunanje izvajalce pojmujejo kot pravne subjekte, katerih namen je ustvariti grožnje.
Ponavadi predstavljajo nevarnost, ki ima dostop do informacijskih virov ali celo do
upravljanja denarnih tokov. Pogodbeni partnerji so lahko partnerji pri goljufijah ali
potencialna točka podkupnin (Tipton in Krause, 2002).
Konkurenca
Številne informacije o organizaciji so javno dostopne. Posameznik lahko pribavi podatke
o letnih poročilih, partnerskih izjavah, patentnih prijavah, tržnem položaju in o mnogih
drugih informacijah javnega značaja. Mnogokrat pa tudi te ne zadostujejo, predvsem v
kriznih obdobjih za pomebne strateške odločitve.
Ko je tveganje največje, se podjetja odločajo za prevare, podkupovanja ali goljufije, v
partnersko organizacijo pa namestijo zaposlenega, ki mora manipulirati z informacijami
partnerske organizacije. Včasih je že neprevideni pogovor v javnosti vzrok za neposredne
grožnja za informacijsko varnost (Tipton in Krause, 2002).
Stranke in dobavitelji
So pogoste grožnje v sodelovanju z zaposlenimi. Lep primer so podkupnine prodajnim
referentom ali nadzornikom, ki v zameno manipulirajo s transakcijami ali zmanjšujejo
neposredno vrednost organizacije z naslova predmetov dela, denarja in zaposlenih. V
zameno za opravljeno prevaro prejmejo provizije in se okoristijo na račun partnerskega
posla (Tipton in Krause, 2002).
Preiskovalni novinarji
S svojimi zgodbami predstavljajo resno grožnjo za podjetja. Zaskrbljujoče so govorice, da
prejemajo naročila za zgodbe, ki izhajajo iz statusnih vprašanj druge države. Prav tako je
zaskrbljujoče dejstvo, da se njihovi prispevki lahko navezujejo na primere globalnih kriz,
onesnaževanje, naravne nesreče, finančne težave, nagrajevanje vodilnih, prevzeme,
odpuščanja zaposlenih ter druga problemska področja gospodarstva. To pa ima seveda
negativen vpliv na podjetja. Predvsem na tista, ki niso sposobna prepoznavati
relevantnih prispevkov in izločati škodljivih zgodb. Na žalost vse več podjetij naseda
manupulativnim zgodbam novinarjev (Tipton in Krause, 2002).
Predstavniki prodaje in tehnologi
Lahko povzročijo direktno škodo organizaciji. Informacije so sposobni pridobiti direktno
od zaposlenih. Po svoji vlogi v organizaciji se lahko identificirajo kot kontrolno osebje,
čeprav je njihov namen drugačn. Zaupne podatke lahko zahtevajo s telefonskim klicem,
in sicer neposredno od podrejenega, informacije pa delijo med konkurenco. Preventivna
rešitev so skupna podatkovna skladišča znanja. Podoben vir nediskretnosti so svetovalci,
katerih odnosi bi naj temeljili na zaupanju in samozavesti (Tipton in Krause, 2002).
Kriminalci
So zadnji v vrsti človeških faktorjev. Običajno jih opredelimo kot vandale, vlomilce ali
roparje. Prizadanejo lahko zaskrbljujoče finančne izgube na nepredvidljiv in nasilen
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način. Njihove travmatične akcije so opazne na zaposlenih in imajo dolgoročen učinek
(Tipton in Krause, 2002).
3.2.3

Tehnologija

Večina poslovnega kriminala vključuje računalnike. Kar 99 % vseh medijev ima opravka
s hekerji, mladimi sposobnimi raziskovalnimi ljudmi, ki iščejo slabosti v napredni
tehnologi, o katerih se povprečnim uporabnikom sploh ne sanja. Problem hekerjev pa
še vedno ni dosegel zadostnega nivoja pozornosti, saj so pod drobnogledom le bolj
pogoste oblike kriminala, tj. goljufije, podkupovanja in kraje podatkov (Hearnden in
Moore, 1999).
Uvedba omrežij in računalnikov je spremenila načine tradicionalnega poslovanja. Pred
uporabo napredne tehnologije smo vsi sklepali subjektivno ali pa kot varnosto taktiko
preverjanja predpostavk celo uporabili družbeni mehanizem. Predloge smo nato
pripravili s pomočjo dokazov in jih po tem diskutirali za zaprtimi vrati. Tipton in Krause
(2002) menita, da so predpostavke o gožnjah realizirane šele takrat, ko uporabimo
računalniško tehnologijo za upravljanje poslov, posledice pa so lahko pogubne. Goljufije
se namreč pogosto pojavijo na transakcijskem nivoju s strani zaposlenih, kadar se le-ti
identificirajo z lažno identiteto, da si pridobijo nelegitimen dostop do kritičnih podatkov.
Če dve osebi komunicirata po spletni pošti, ne da bi vidili drugo drugega, obstaja velika
verjetnost, da sta se identificirali s tujo identitet (Dhillon, 2000).
Uporabiki ponavadi za svoje poslovanje uprorabljajo namizne računalnike in omrežje
podjetja. Pomembna prednost take tehnologije je hitrost izmenjave informacij med
različnimi subjekti na različnih dolžinah omrežnih poti. Že leta 1993 je kar 60 % velikih
podjetij poslovalo s svojimi partnerji s pomočjo računalniških sistemov, imenovanih EDI.
Na žalost pa želja po tradicionalnem načinu izmenjave informacije še vedno delegira
nasproti varnosti informacisjkih sistemov. Pri tem ima pomembno vlogo management.
Njegova naloga je primerjanje prednosti računalniško podprte tehnologije iz okolja in
obveščanje strateškega managementa o aktualnih spremembah. Uvedba informatizacije
poslovanja je namreč zelo kompleksen projekt vsake organizacije, napačna odločitev o
primerni tehnologiji pa lahko povzroči številne probleme. V zadnjem času so v porastu
rešitve ERP in SCM, ki pa z naslova varnostne politike še vedno prioritetno spadajo v
področje opazovanja, saj so moderni sistemi ranljivejši za motivirane sposobne
napadalce in črne hekerje (Dhillon, 2000).

3.3 Standardi
Dostop do popolnih, natančnih in aktualnih informacij vodstvo usmerja pri njegovem
odločanju o primernih strategijah avtomatizacije. Zagotavljanje informacijska varnost ni
samo preprosta uporaba uporabniških imen in gesel. Obstajajo mnoge dobre regulative
politike o informacijski varnosti. Podjetja jih morajo upoštevati. So obligacijska vodila in
priporočila dobrih praks. Na drugi strani pa informacijam podjetja grozijo črni hekerji,
napadalci in družbeni inženirji. Hekerji, poimenujemo jih tudi neidentificirani uporabniki,
so sposobni zlorabiti podatke, vohuniti za poslovnimi strategijami in povzročiti škodo.
Prednost organizacije je, če za dobro upravljanje uporablja ISMS, ki vsebuje skupke pravil
za definiranje, snovanje, razvoj in vzdrževanje informacijske varnosti.
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Informacijska varnost ima pomembno vlogo za operacije organizacije. Obstajajo merila
in standardi, ki priporočajo upravljanje informacijske varnosti. Številna zasebna in javna
podjetja pa lahko razvijejo lastne standarde in pravila informacijske varnosti. Obstajajo
številni standardi za zagotavljanje primerne informacijske varnosti. Med njimi so
pomebnejši: PRINCE2, CMMI, P-CMM, PMMM, ISO 27001, BS7799, SOA, OPM3, ITIL,
PCIDSS, COSO, COBIT, OECD. Neakteri od teh standardov so lahko zaradi organizacijskih
razlogov neskadni s sistemi organizacije. Predstavili bomo pomebnejših pet, tj. ISO
27001, BS7799, PCIDSS, ITIL in COBIT (Susanto, Almunawar in Tuan 2011, str. 23‒29).
Prednosti standardov
Susanto, Almunawar in Tuan (2011) povzemajo 11 bistvenih prednosti. Organizacije bi
jih naj upoštevale pri opredelitvi zahtev za usklajevanje kriterijev infomacijske varnosti.
Med njimi so tudi osnovni kriteriji informacijske varnosti. Pokrivajo mnoge poglede in
aspekte informacijske varnosti:
Informacijsko varnosto politiko
Empatijo do varnosti, organizacijskih pogledov, navodil managementu, zaposlenim ter
razlage prednosti informacijskega managementa varnosti lastnikom organizacij.
Upravljanje komunikacije in operacij
Definicijo varnosti v organizaciji. Opisujejo taktike nižanja tveganj, zagotavljanje pravilne
uporabe računalnikov, operativnih procesov, kontrol in nivojskih odgovornosti.
Upravljanje sredstev
Priporočila za identifikacijo, spremljanje in klasifikacijo lastniške strukture, pomembnih
osnovnih sredstev z namenom zagotovitve adekvatne varnosti osnovnega kapitala in
virov podjetja.
Upravljanje kontinuiranega poslovanja
Opisuje pristope zagotavljanja kontinuiranih procesov v izrednih pogojih.
Njihovi načrti so izrazna oblika priporočil kontinuiranega poslovanja ‒ komunikacijsko
sredstvo obveznih nalog v času izrednih razmer. Obsegajo ukrepe za pravočasne odzive
na možne incidente.
Varnost človeških virov
Priporočila za primerno kvalifikacijo zaposlenih in njihovo neposredno odgovornost.
Fizična in okoljska varnost
Nabor inštrumentov za merjenje učinkovitosti varnostnih sredstev, zgradb, podatkovnih
centrov, ki jih je mogoče fizično zaščititi, vsebujejo pa informacijsko tehnologijo in
relavante informacije.
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3.3.1

ISO 27001

Družba ISO je bila ustanovljena 23. februarja 1947. Predstavlja lastnino industrijskih in
komercialnih standardov. Sedež ima v Ženevi v Švici. Obsega 163 nacionalnih članov iz
203 držav sveta. Mednarodni standard ISO 27001 vsebuje priporočila za implementacijo,
uporabo, vzdrževanje in izboljšanje dokumentnega poslovanja organizacije. Oblikovan
je za zagotavljanje prave izbire adekvatnih kontrol varnosti informacijskih virov. Tipi ISO
standardov so primerni za večino organizacij. Temeljijo na znanem modelu PDCA (ISO,
2013; Susanto, Almunawar in Tuan 2011, str. 23‒29)
3.3.2

BS 7799

Leta 1995 je standard objavila skupina BSI. Snoval ga je Oddelek za trgovino in industrijo
vlade Velike Britanije. Prvi del standarda iz leta 1998 vsebuje dobre prakse ISMS, ki so
bile povzete po ISO 17799: Information Tehnolog ‒ Dobre prakse informacijske varnosti.
Drugi del standarda je bil objavlen v letu 1999. Poznan je kot BS 7799-2: Upravljanje
informacijske varnosti sistemov ‒ Elementi z vodili za uporabo. Prednost priporočil je na
postopkih implementaciji ISMS-sistemov. Navezuje se na strukturo managementa
informacijske varnosti, na kontrolne točke, ki so pozneje postale del standarda ISO
27001. Verzija standarda 2002 vključuje model PDCM in skupne točke standarda ISO
9000. BS 7799-2 je bil apliciran kot ISO 27001 novembra 2005 (BSI, 2017; Susanto et al.
2011, str. 23‒29).
3.3.3

PCIDSS

PCIDSS je svetovni standard. Definiral ga je Koncil za varnost v plačilnem prometu. Razvit
je za industrijski plačilni promet in kot preventivni mehanizem proti goljufijam. Opisuje
nadzorne aktivnosti varovanja podatkovnih virov: hranjenje, procesiranje in izmenjavo
osebnih podatkov imetnikov plačilnih kartic. Smiselnost uporabe standarda je lahko
potrjena interno-eksterno. Uporaba standarda je odvisna od števila dnevnih transakcij
organizacije. Podjetja z mnogimi transakcijskimi morajo za uporabo pridobiti mnenje
neodvisnega strokovnjaka za varnost, podjetja z majhnim številom transakcij ocenjujejo
skladnost poslovanja individualno. Uporabljajo se lahko vprašalniki za samoecenjevanje
skladnosti (PCIDSS, 2006; Susanto et al. 2011, str. 23‒29).
3.3.4

ITIL

ITIL-koncept se je pojavil v letu 1980, ko je britanska javna uprava determinirala, da je
nivo IKT-storitev za Veliko Britanijo nezadosten. Standard je skupek konceptov in dobrih
praks področja ITSM ter razvoja informacijske tehnologije in njenega upravljanja. Fokus
je na varnosti. ITIL je organiziran kot zbirka knjig; vsaka pokriva specifično področje praks
informacijskih storitev in temelji na uporabnem kontrolnem modelu PDCA. Je standard
infomacijskih rešitev dobrih praks.
Opisuje osem področij: podporo storitvam, logistiko storitev, infrastrukturo tehnologij,
upravljanje varnosti, upravljanje aplikacij, upravljanje programske opreme, planiranje
storitev in implementacijske postopke (AXELOS, 2017; Susanto et al. 2011, str. 23‒29).
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3.3.5

COBIT

COBIT je certifikat ISACA, vladnega Inštituta za informacijsko tehnologijo iz leta 1996.
Snovalci verjamejo, da je dober primer splošnega ogrodja za upravljane managementa
IKT. Predstavlja vladni model. Podpira uporabo mnogih orodij.
Pokriva odpravljanje neskladij med kontrolnimi zahtevami, tehničnimi vprašanji,
poslovnimi tveganji in varnostjo. Opredeli pet področij (ISACA, 2012; Susanto et al. 2011,
str. 23‒29):
Strateške poravnave. Fokus na zagotavljanju povezav med podjetjem in strategijami
upravljanja PIS, in sicer na definiranju, vzdrževanju in potrditvi informacijskih predlogov
ter na upravljanju poravnav strategij informacijske varnosti s procesi organizacije.
Dodana vrednost. Primerne postopke za obravnavo predlogov, pobud in zagotavljanje
dodane vrednosti strategij informacijske varnosti. Pozornost na optimizaciji stroškov in
prednostih PIS.
Upravljanje virov. Opisovanje strategij investiranja v upravljanje pomembnih kritičnih
informacijskih virov podjetja: aplikacij, informacij, infrastrukture in ljudi.
Upravljanje tveganj. Opisovanje tveganj podjetja, pravega razumevanju skladnosti in
verodostojnosti organizacije.
Merjenje učinkovitosti. Definira načine merjenja učinkovitosti. Dober primer so sistemi
kazalnikov učinkovitosti za komunikacijo aktivnosti strateških usmeritev in dejansko
realizacijo zastavljenih ciljev.

3.4 Izzivi upravljanja informacijske varnosti
V preteklosti sta na razvoj informacijske varnosti vplivala dva prelomna dogodka . Prvi
se navezuje na večanje odvisnosti organizacije od zunanjih informacij in informacijske
tehnologije. Danes se informacije ne rabijo le za ključne operacije. Drugi prelomni
dogodek, podprt z informacijsko tehnologijo, zaznamujejo aktivnosti reorganizacije
poslovnih modelov po geografskih značilnostih.
Današnja podjetje so vedno bolj krajevno neodvisna. Danes so prave informacije za
podjetja strateškega pomena, zato tradicionalni poslovni modeli zaznavajo težavo
pridobivanja pravih informacij iz okolja. Upravljanje informacijske varnosti bo v
prihodnje izziv, ki ne bo vključeval le elementov zaupanja, integritete in zanesljivosti,
ampak problem upravljanja urejenih procesov (Dhillon, 2000).
Spremembe struktur poslovnih procesov, napredna informacijska tehnologija in stalno
zanašanje na informacije iz okolja spreminjajo današnje prakse informacijske varnosti. V
preteklosti so podjetja le s težavo razvijala adekvatna pravila za upravljanje varnostnih
problemov. Avtorji poročajo o porastu internih incidentov s strani zaposlenih. Še vedno
pa obstaja "pravni vakum" za kvalitetno reševanje kršitev politik informacijske varnosti
(Dhillon, 2000).
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3.4.1

Aktualni izzivi

Brez zadržkov lahko trdimo, da porast računalniškega kriminala, problemi informacijske
varnosti in informacijska tehnologija povečujejo število realiziranih groženj. Podobno je
z drugimi izzivi iz sodobnega okolja. Dhillon (2000) jih klasificira v štiri kategorije :
(a) izziv dobre prakse na oddaljenih geografskih lokacijah,
(b) izziv uvedbe procedur varnostne politike za novo urejene poslovne procese,
(c) izziv vzpostavitve hierarhije odgovornosti po procesih informacijskih aktivnosti,
(d) izziv uvedbe primerne informacijske tehnologije za obnovitvene scenarije.
Dhillon, Tipton (2002) in Colwill (2009) trdijo, da se mnogi izzivi pojavijo predvsem zaradi
odnosa uporabnikov do interne politike informacisjke varnosti, kar pa posredno vpliva
na njihovo vedenje. Nekatere raziskave kažejo, da se zaposleni namerno izogibajo
kontrolam, misleč, da so pridobili določeno prednost, ki je sicer ne bi. Težava pa je še
bolj peroča, če govorimo o organizacijah na oddaljenih lokacijah, kjer so kontrole lahko
le izjemoma, redko ali posredno.
Zanimiv izziv informacijske varnosti lahko predstavljajo novi poslovni modeli. Snovanje
primerne varnostne politike zanje je težaven in zamuden proces. Izziv snovanja nove
varnostne politike ima dva nivoja: prvi nivo je na interni ravni, ko je oblikovanje primerne
politike težka naloga za zaposlene, drugi nivo pa se dotika širšega kontekstualnega
področja, ko se reguliranje vedenja zaposlenih zanaša na zastarelo varnostno politiko.
Na internem nivoju je pri snovanju aktualne politike pogost problem spoštovanje med
zaposlenimi. Dhillon (2000) navaja, da za to ne obstaja vrzel samo pri top managementu,
ampak je za neučinkoviti pristop snovanja varnostne politike kriv predvsem racionalen
pogled managementa.
Na drugem nivoju pa imamo širše področje, na katerem se sprejemajo pravne regulative,
a so pogosto v velikem neskladju z realnostjo. Obstajajo pa situacije, ko je potrebno
uvesti primerne kaznovalne sakcije za zmanjšanje informacijskega kriminala, v nekaterih
primerih za restitucijo prvotnega stanja. Verjetno obstajajo tudi druge vrste kriminala,
pri katerem kaznovalne sankcije niso primerne. V večini primerov denar ni primarni
motiv, motiv intelektualnega izziva uničenja informacijskega sistema pa je. V takih
primerih je veliko kontraproduktivnosti kaznovalnim kontrolam (Dhillon, 2000).
Še en pomemben izziv varnosti informacijskih sitemov v novem tisočletju se navezuje na
načrtovanje odgovornosti. Problem se pojavi v različnih oblikah, od nesposobnosti za
pravo razumevanje odgovornosti, do napačnega razumevanja procesov. Nedvoumno
težaven izziv so obnovitveni plani sistemov. Mnogo bolj, če so v računalniški kriminal
vključeni zaposleni (Dhillon, 2000).
3.4.2

Izzivi etične varnosti

Prihodnost učinkovitega upravljanja procesov temelji na zaupanju uporabnikov. S
pomočjo informacijske tehnologije je vključevanja etike v vsakodnevno poslovanje
mnogo lažje. Nekateri avtorji trdijo, da poslovne rešitve pripomorejo k uresničevanju
poslovne varnosti le, kadar so zanesljive in uporabne (Dhillon, 2000).
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Osveščanje zaposlenih o pomenu varnosti bo s tehnologijami v prihodnosti pravi izziv.
Programski inženirji in oblikovalci poslovnih modelov se morajo tega zavedati, predvsem
pa razumeti osnoven pomen etike za organizacijo. Problem razumevanja je pogost tudi
pri vodilnih. Njihovo zaupanje v transakcijske procese je različno. Za vsakogar, ki vstopi
v interno okolje poslovanja, je pomembno, da pozna pomen etike za organizacijo (Tipton
& Krause, 2002).
Enako pomembno je zaznavanje groženj in napadov s strani zaposlenih. Podjetje kot
skupek ljudi mora razumeti, da se goljufije na spletu dejansko dogajajo. Od zunanjih
deležnikov se pričakuje, da so sposobni prepoznavati negativne vzorce poslovanja. Vsi
vključeni subjekti morajo zaupati informacijam, ki se posredujejo po spletu (Dhillon,
2000).
Izziv upravljanja odnosov s strankami
Upravljanje odnosov s strankami je akutno področje poslovne informacijske varnosti.
Spreminja zaupanje strank in jim daje občutek pripadnosti. Števile stranke menijo, da so
podjetja za poslovanje na spletu preučila vse možnosti načina poslovanja. Zato ob vstopu
na spletno stran mnogokrat pričakujejo pregledne informacije o ugledu podjetja. Če
podjetje ne vključi takih elementov, se lahko zgodi, da se stranke hitro odločijo za
alternativno punudbo in nakup pri konkurenčnem ponudniku. Dobre spletne strani bi
naj vsebovale informacije o ugledu in statusu podjetja, saj nasprotno vsebujejo le
neuporabne podatke in ne tistih, ki so za strank pomembne. Optimizirana spletna stran
naj bi omogočala napredno primerjavo ponudb. Upravljanje odnosov s strankami je in
še bo zanimiv etični izziv vsake organizacije (Tipton in Krause, 2002).
Izziv nevarnosti in slabosti spletnega poslovanja
Uspeh spletnega poslovanja je odvisen predvsem od upravljanja nevarnosti in slabosti.
Pravočasno zaznavanje in ukrepanje je primeren pristop upravljanja sprememb iz okolja.
Pomembne so redne adekvatne kontrole. Pastem se je lahko izogniti z rezultati analiz
potencialnih slabosti in nevarnosti. Napadalci iščejo oslabljene procese in tehnologije.
Aplikacije so med njimi. Aplikacije je smiselno ščititi 24 ur na dan, saj za podjetja
predstavljajo še najbolj tvegan kapital (Tipton in Krause, 2002).
Hearnden in Moore (1999) poročata, da se organizacije na izzive varnostne politike nikoli
ne odzivajo dovolj hitro. Glavni problem je preširoko področje fizične varnosti strojne
opreme ter povečana uporaba sofisticiranih pripomočkov za odkrivanje vdorov. Z vsako
novo aplikacijo se verjetnost nevarnosti in vdorov le še veča. Delna rešitev je v logičnem
upravljanju tveganj varnostne opreme. Svoje trditve podkrepita s študijo na vzorcu 521
respondentov. Po njunih ugotovitvah so pogostejše kategorije napadov: računalniške
grožnje (48 %), nepooblaščeni dostopi, finančne goljufije, virusi, zlorabe, ter sistemske
pentracije in sabotaže (Hearnden in Moore, 1999).
Izziv varnosti informacijske tehologije
Internet predstavlja uporabniku prijazno rešitev. Če bodo vlada, pravni regulatorji in
industrija želeli še naprej vzdrževati podoben trend, bo v prihodnosti potrebno
oblikovati merljive cilje primernega spletnega poslovanja. Vlada je do sedaj le redko
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prisluhnila varnostnim vprašanjem. Varnost pa ni samo implementacija varnostne
opreme. Omrežja podjetij zahtevajo celostno obravnavo varnostnih rešitev z
vključevanjem varnostnih testiranj in organizacijskih planov za razvoj varnostne politike,
izobraževanja. Sposobni zaposleni so lahko velika prednost projektov oblikovanja
varnostne politike. Nekateri verjamejo, da morajo timi razvoja novih varnostnih rešitev
kombinirati ljudi s področja varnosti, oblikovanja in marketniga. Razvoj področja
tehnologije pa je tisti faktor, ki bi ga naj projektni timi pri projektih varnosti upoštevali
(Tipton in Krause, 2002).
Tehnologija mora biti skalabilna, vzdrževanje pa enostavno in hitro. Kadar podpora za
razvoj nove tehnologije ni zadostna, je njen razvoj nesmisleno vključiti v razvojne plane.
Da se zagotovijo dostopne rešitve, je za razvoj potrebno upoštevati etična in priporočila
dobrih praks (Susanto et al. 2011, str. 23‒29). Za varne transakcije organizacije obstajajo
tehnološki mehanizmi. Zaradi neprestanega napredka njihovo vzdrževanje zahteva
kontinuirano nadgrajevanje. Nivo sprejemljive varnosti varnostne tehnologije je tako le
toliko dober, kolikor zaupanja lahko generira. Pri poslovnih informacijskih sistemih sta
to komponenti: pravilna avtorizacija transakcij in varen spletni plačilni promet (Dhillon,
2000). Prva komponenta vključuje elektronsko podpisovanje in avtorizacijo transakcij.
Struktura javnih ključev bo v prihodnosti standard digitalne identifikacije uporabnika.
Problem druge komponente opredelimo kot razlog popolne avtomatizacije poslovanja
(Dhillon, 2000).
3.4.3

Priporočila

Internet pogosto zahteva posebna pravila. Za številne potrebe so lahko oblikovana iz
obstoječih konvencionalnih pravil. Mehanizmi in koncepti zaupanja tukaj niso izjema.
Merjenje zaupanja ni bilo nikoli preprosto opravilo. Danes ima naslavljanje ocenjevanja
zaupanja dovolj zagona za preboj skozi vrzel tega področja. So pa današnji pogoji za
zagon podjetja veliko boljši. Ponujajo testirane in zaupljive tehnologije za poslovanje.
Zaupanje v splet ima več vidikov. Nekateri zaupajo zaradi prepoznavnosti ponudnika
rešitve, drugi zaradi priporočil obstoječih uporabnikov. Prepoznavanje zaupanja vrednih
ponudnikov je organizacijska naloga posebne organzacije, identifikacija ponudnikov pa
preprost postopek. Spletno poslovanje zahteva zmogljivo varno programsko opremo in
transakcijske mehanizme, ki jim uporabniki zaupajo. Cilj vlade bi moral biti reorganizacija
obstoječih komunikacijskih mehanizmov (Susanto et al. 2011, str. 23‒29).
Računalniška etika
Zaupanje javnosti narašča s ponudbo zaupanja vrednih storitev. Veliki igralci se v tem
sektorju identificirajo kot dominantni regulatorji verodostojnih storitev, kar eliminira
mnoga majhna podjetja iz uporabe tovrstne ponudbe ali pa jim povzroča dodatne
stroške prilagoditev spletnih storitev. Področje interneta bo vedno nepredvidljivo.
Percepcija zaupanja v elektronsko poslovanje se spremeni le na bolje, v kolikor se bo
tehnologija, ki podpira varno poslovanje, razvijala kvalitetno. Zaupanje samo po sebi ni
etičen koncept, lahko pa je kontrolirano s strani strokovnega kadra, ki zagotavlja etiko.
Celo manjši igralci v kibernetskem svetu morajo razmišljati globalno, če želijo realizirati
cilje poslovanja in razširiti področje lastnih odjemalcev. Komunikacijske povezave so del
rešitve specifičnih etičnih vodil in promocija družbene odgovornosti. Značilno je, da so
družbeno odgovorna podjetja pri upravljanju etičnih ukrepov med boljšimi. Integrirani
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pristop, ki etiko vključuje v vsak poslovni proces, naj bi bil cilj vsake organizacije.
Razlogov, zakaj je etika tako pomembna, je več. Zanimivo je že dejstvo, da je upravljanje
varnostne politike lažje, kadar je etika prisotna na širšem geografskem področju, razume
pa jo večina zaposlenih. Pri tem so v pomoč komunikatorji na različnih geografskih
področjih, ki uporabnike povezujejo v virtualno omrežje, zahteve varnostne politike pa
komunicirajo hitreje kot tradicionalni pristopi (Hearnden in Moore, 1999).
Upravljanje izzivov
Nekatere organizacije naročajo izvajanje storitev pri zunanjih partnerjih. Upravljajnje
varnega spletnega poslovanja predstavlja stalno dinamično problemsko področje
informacijske tehnologije. Pred kratkim so raziskave pokazale, da je na področju
informacijske varnosti pomanjkanje dobrega kadra, kar pa povzroča cenovno
neelastičnost ter konkurenčne storitve po nižjih cenah. Izobraževanje strokovnjakov
varnostne politike bo in je stalno aktualno vprašanje. Za ta namen bi bilo potrebo
oblikovati primeren model, in sicer izključno za potrebe stalnega izobraževanja o
varnosti. Standardizacija izobraževanj bi vključevala licence in certifikate o vzdrževanju
primernega nivoja znanja varnostnih strokovnjakov. Obstaja pa tudi resna vrzel v
zavednju uporabnikov o pomenu varnostnih vprašanj pri snovanju spletnih strani
organizacije. Pomembno vprašanje je tudi primeren nivo kodiranja podatkov za
nadaljnjo izmenjavo. Številna podetja, tudi finančne inštitucije, za ta namen uporabljajo
zastarelo kodirno tehnologijo ali pa njena uporaba zaradi trendov iz okolja ne zadostuje
zahtevam trga. Pri tem potrošniki ne vedo, kako lahko dejansko zaupajo varnostni
tehnologiji kodiranja podatkov. Odstopanje od standardnih vrednosti lahko povroči
zmedenost pri uvajanju spletnega poslovanja. To je samo eden zanimiv primer vrzeli
problemskega področja informacijske varnosti. Nujna bi bila dobra praksa spletne strani,
ki bi komunicirala stopnjo varnosti spletnih tranksakcij ‒ akcij. V novo obdobje razvoja
varnostne tehnologije bo potebno vključiti kritične elemente varnostne politike,
mehanizme zaupanja in področja varnostnih strokovnjakov. Če se bo to pri oblikovanu
novih poslovnih modelov informacijske varnosti in plačilnega prometa ignoriralo, se
lahko zgodi, da bo težko uresničiti načrtovane priložnosti strategije razvoja, nekatera
podjetja pa lahko utrpijo resne izgube ali celo uničenje njihovega ugleda (Hearnden in
Moore, 1999).
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4 ZAUPANJE UPORABNIKOV
Uporabniki poslovnih informacijskih sistemov imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju
informacijske varnosti organizacije. Dhillon in Backhouse (2000) pravita, da sta
odgovornost in integriteta uporabnika pomembni zahtevi konceptov managementa
informacijske varnosti. Karakterizirani sta na geografske značilnosti organizacije, njun
najpomembenjši vir pa so informacije in znanje. Vsak uporabnik PIS bi moral s svojim
preventivnim ranvnanjem in preprečevanjem incidentov izkazati aktivno vlogo pri
zagotavljanju informacijske varnosti. Prispeva lahko z dnevnimi akcijami, zaklepanjem
namizja, pazljivo uporabo elektronske pošte, interneta, redno uporabo varnostnih gesel,
nadzorovano uporabo spletnih virov in komuniciranjem kršitev internih varnostnih
pravil. (Albrechtsen 2007, str. 276‒289).
Obstrajajta vsaj dva razloga, zakaj je vloga uporabnikov pri managementu informacijske
varnosti pomembna. Prvič, zavedanje uporabnikov o pomenu informacijske varnosti je
fundamentalno. Varnostne kontrole so lahko učinkovite le toliko, kolikor so uporabniki
sposobni razumeti prave informacije, se tega zavedajo in jim ni vseeno. Nekateri menijo,
da je proaktivno merjenje učinkovitosti zaposlenih težka naloga, primeren nivo zaupanja
uprorabnikov pa je predpogoj za redno adekvatno stanje informacijske varnosti. Drugič,
varnostne kotrole naj bi bile poravnane s cilji, saj poravnave zahtevajo razumevanje
pravih informacij za organizacijo (kako jih je možno uprorabiti v procesih in na katerem
vozlišču obstoječih poslovnih procesov so najbolj ranljivi). Vključevanje uporabnikov v
analize tveganj in redne kontrole lahko odpravijo take razloge (Spears in Barki 2010, str.
503‒522).
Pomemben element uspeha managementa informacijske varnosti je skladna varnostna
politika, primerno integrirani ljudje, procesi in tehnologija. Če govorimo o učinkovitosti
ljudi, mislimo na dosežke skozi številne tahnike, med katerimi so zavedna usposabljanja
zaposlenih. Rezultate izobraževanj je potrebno redno vrednotiti, da se oceni napredek
posameznika in se določi prihodnja področja usposabljanj (Eminağaoğlu, Uçar, in Eren
2009, str. 223‒229).

4.1 Dejavniki zaupanja uporabnikov
Uporabniški pogled na koncept informacijske varnosti definirajo (1) organizacijski, (2)
tehnološki in (3) individualni dejavniki zaupanja uporabnikov PIS. Opisi delavnih nalog so
gradniki, ki zagotavljajo kompromise informacijske varnosti. Še več, družbene norme in
povezovanje na delovnem mestu, neposredno vplivajo na posameznikovo razumevanje
informacijske varnosti. Kakovost modelov informacijske varnosti je odvisna tudi od
zavedanja, motivacije in vedenja uporabnikov (Spears in Barki 2010, str. 503‒522).
Na vedenje uporabnikov ima močen vpliv tudi varnostna tehnologija. Definira dovoljenja
uporabnikov, jim omogoča aktivnosti znotraj informacijskih sistemov, ima pa tudi vlogo
preventivnega varnostnega mehanizma. Faktorji znanja, odnosa, motivacije, vrednot in
vedenja definirajo poglede uporabnikov na pomen informacijske varnosti za organizacijo
(Albrechtsen 2007, str. 276‒289).
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4.1.1

Individualni

Uporabniki so pogosto najšibkejši člen informacijske verige, saj so lahko res zadnja
zanesljiva ovira pred vsemi zlonamernimi napadi. Uporabniki naj bi zagotavljali redne
dnevne varnostne akcije, kot je uporaba prijavnih gesel. Izgubo pazljivega vedenja lahko
povzročijo dejavniki: osebnostne karakteristike, administrativna struktura, tehnološki
predpisi ali družbene norme posameznika. Slabosti informacijske varnosti se kažejo na
vedenju zaposlenih. Interpretirati jih ne smemo samo, in le z individualnimi napakami in
kriminalom, ampak raje z mehanizmi, ki so vzrok za posledico vedenja. Pomemben del
managementa je razumevanje nalog uporabniških funkcij (Colwill 2009, str. 186‒196).
Vedenje in ravnanje
Večina zlonamernih napadov je zagrešenih s strani notranjih uporabnikov. Možni so tudi
napadi, ki jih zagrešijo le zaposleni. Sem uvrščamo nepooblaščeno uporabo informacij,
do katerih imajo dostop le nekateri uporabniki. Notranji uporabniki naj bi informacije
upravljali zaupno, integrativno in dosegljivo. Pojavljajo se nenamerne in namerne
zlorabe informacij. Uporabniki se večinoma nagibajo k naključnim varnostnim napakam.
Včasih celo neškodljive interne aktivnosti povzročijo resne naključne okvare. Primer:
neprimeren internetni dostop, ki (Colwill 2009, str. 186‒196):
 postavi sistem in omrežje organizacije v tvegan položaj za zlonamerno opremo,
 lahko pripelje do tožb globalnega področja,
 vodi do negativnih vplivov na ugled in prihodke organizacije.
Nekateri argumentirajo, da z vidika namernih zlorab niti ena teroristična skupina ali
eksterni kolektivni elektronski napad ni prišel blizu družbenemu propadu. Tudi spletni
napad na WTC center v New Yorku, ki je bil rezultat napak v internih kontrolah, in
ilegalno poslanstvo majhnega števila zaposlenih s pooblastili za avtorizacijo (Colwill
2009, str. 186‒196).
Znanje in izkušnje
Poznavanje zahtev informacijske varnosti je pri uporabnikih različno. Uporabniki lahko
napačno razumejo pomen informacijske varnosti za organizacijo. Zahteve informacijske
varnosti si lahko razlagajo napačno. Podobno je z razumevanjem njihovih odgovornosti.
Skupaj je več negativnih kazalnikov poznavanja prvin informacijske varnosti. Poznamo
tudi pozitivne prakse, pri kateri uporabniki razumejo vlogo v organizaciji. Taki uporabniki
so v splošnem bolj motivirani za izvajanje aktivnosti informacijske varnosti. Pojavljajo se
primeri nejasnih priporočil. Krivi so lahko informatorji varnostnih priporočil, ki niso
seznanjeni z možnimi oblikami nevarnosti, se ne zavedajo posledic napadov ali pa nimajo
praktičnih izkušenj z napadi. Večina jih sicer trdi, da imajo pomembno vlogo pri varnosti,
da svoje odgovornosti poznajo in da jih izvajajo po najboljših močeh. Svoje naloge
opredelijo kot: pomembne aktivnosti za ugled podjetja, splošno zaupanje strank,
alternative tehnološki varnosti, propagando za razvoj poslovanja in dostop do občutljivih
podatkov (Spears in Barki 2010, str. 503‒522).
Znanje uporabnikov se navezuje na komunikacijo varnostnih pravil znotraj organizacije.
Odgovoren je lahko informator informacijske varnosti, bodisi medij ali strokovnjak s
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področja informacijske varnosti. Neposredno odgovornost je mogoče smiselno pripisati
upraviteljem informacijske varnosti. Njihova naloga je, da snujejo in komunicirajo jasna
priporočila za operativno upravljanje entitet informacijske varnosti. Med koordinacije
zavednega vedenja zaupanja uporabnikov štejemo izobraževanja, treninge ali delavnice.
Uporabniki informacijskih sistemov, kar je še posebej željeno, pa si lahko pridobljeno
znanje individualno nadgradijo s priporočili, vodili in dobrimi praksami varnosti po svetu
(Eminağaoğlu, Uçar, in Eren 2009, str. 223‒229).
4.1.2

Organizacijski

Organizacije se srečujejo s številnimi izzivi. Če to predpostavimo s strateškega vidika, je
verjetno pomemben izziv organizacije učinkovito upravljanje virov. Želje lastnikov so
različne. V tem kontekstu podjetje predstavlja širši aspekt snovanja in implementacije
organizacijske strukture, njenih funkcionalnih enot, omejitev in pravil, ki opredelijo, ali
zastopajo lastnost neke organizacije. Logično je s tem povezano tudi upravljanje virov.
Management lahko vire nadzoruje interno ali eksterno. Vprašanje upravljanja virov
lahko postane kompleksno, če govorimo o trenutnih trendih v poslovnem okolju, kot so
spremembe na področju napredne tehnologije (Albrechtsen 2007, str. 276‒289).
Organizacije prepoznavajo, da je integracija znanja v obstoječo organizacijsko strukturo
kritičen faktor uspeha. Na žalost je veliko znanja v organizaciji po navadi pasivnega, do
izraza pride le v primeru aktivnega komunikatorja. Primerna možnost za pravo skladnost
organizacijske strukture je taktika preproste ‒ stroge strukture. Doseganje ravnovesja je
sicer zahtevno, a vključuje čvrste adekvatne kontrole na nekaterih področjih, na drugih
bolj praktičen pristop upravljanja virov (Albrechtsen 2007, str. 276‒289).
Organizacijska kultura
Koncept organizacijske kulture ni povsem raziskan. Niti dva raziskovalca ne opredelita
definicije kulture enako. Definirana je različno, prav tako tudi merjena in oblikovana.
Vrzel konstrukta organizacijske kulture se kaže v dobrem smislu, raznovrstnih polemikah
in diskusijah o fenomenu kulture. Najbolj poznani model organizacijske kulture je model
po Scheinu (2010), ki organizacijsko kulturo definira kot:
"/…/del osnovnih predpostavk ‒ izumljenih, razkritih ali razvitih od skupine, ki se uči na
problemih zunanje adaptacije in interne integracije ‒ ki delujejo dovolj dobro za
validacijo, primerne pa so za osveščanje novim članom in pravilno pot do zaznavanja,
razmišljanja in občutenja dejanskega stanja opazovanih problemov (Schein, 1985)."
Njegov model organizacijske kulture sestavljajo nivoji: artefakti in kreativnost, vrednote
in prepričanja ter osnovne predpostavke. Artefakti in kreativnost oblikujejo prvi nivo in
predstavljajo najbolj viden in pojaven aspekt organizacije. Po Scheinu (2010) artefakti
vključujejo elemente kulture, ki so vidni in znani strankam, javnosti, vključujejo pohištvo,
oblačila, simbole, objekte in jezik, pa tudi slogane, rituale, zgodbe. Drugi nivo kulture
zastopajo vrednote in prepričanja in jih definiramo pod vrednotami in normami. Tretji
nivo so osnovne predpostavke, ki lahko dejansko opisujejo organizacijsko kulturo.
Osnovne predpostavke so skriti koncepti organizacijske kulture, ne za razumevanje, tudi
za ocenjevanje. Vključujejo predpostavke posameznika o funkcionalnosti organizacije,
vedenju ljudi, naravi in filozofiji organizacije do okolja (Schein, 2010).
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Verjetno pa je preprostejša definicija organizacijske kulture "pot, po kateri so stvari
narejene." Opredeljena je lahko kot osebnost organizacije in družbena vez, ki povezuje
njene člane. Snuje se na podlagi obstoječih aktivnosti znotraj podjetja. Primeren izhod
je njena vizija managementa in vedenje zaposlenih, ki se izraža na individualni, kolektivni
in organizacijski ravni. Po mnenju nekaterih avtorjev se vedenje zaposlenih navezuje na
njihovo ravnanje v poslovnem okolju in ima posledice na učinkovitost podjetja. Rezultat
oblikovane organizacijske kulture po principu vedenja zaposlenih so lahko artefakti,
vrednote, osnovne predpostavke in odgovornosti. Kultura v organizaciji je klasificirana
na različne aspekte (Schein, 2010).
Nekateri kulturo opredelijo kot tisto stopnjo, do katere je centralizirana in verodostojna.
Splošno definiramo štiri različne tipe kulture: močno avtokratsko kulturo, birokratsko
kulturo, individualno anarhično kulturo in matrično kulturo. Pri birokratski kulturi so
naloge zaposlenih definirane skladno s pravili organizacije. Vidik informacijske varnosti
pa pokriva vloge funkcij. Potrebna so le jasna pravila organizacije. Zaposleni so tisti, ki
jih oblikujejo, ali so v njihove procese s predlogi vključeni neposredno. Javni sektor je
dober predstavnik kooperativne birokratske kulture (Schein, 2010).
Na drugi strani so profesionalne ali zasebne družbe, npr. odvetniške pisarne, ki pa imajo
individualno organizacijsko kulturo, v katero se vključujejo samo nekateri posamezniki.
Opazuje se njihova predanost družbi, zmožnost sprejemanja odločitev in njihova
zavedna sposobnost implementacije varnostnih kontrol. Zanimiva je seveda tudi kultura
proizvodnih subjektov, ki je za razliko od ostalih zelo ohlapna in toga (Schein, 2010).
Vrednote in norme
Definirajo priporočila primernega vedenja zaposlenih. Vrednote so pomemben gradnik
organizacije. Povezujejo vse elemente in so ključ do uspeha. Kolektivne vrednote je
težko koordinirati, kadar zaposleni ne delijo nekaterih lastnih vrednot. Slabost vrednot
je vprašljivost, prvotno zaradi tega, ker jih razvija management, rezultat pa je vpliv na
neposredno vedenje zaposlenih (Parsons et al., 2010).
Motivacija
Varno vedenje zaposlenih temelji na motivaciji. Kadar so pravilno motivirani, izvajajo
priporočila, zahteve, vodila informacijske varnosti veliko bolj dosledno. Za motivacijo je
zadolžen management informacijske varnosti, ki mora razumeti dejavnike, ki motivirajo
zaposlene. Navedimo motivatorje, nagrade in kaznovalne sankcije. Katera kombinacija
je najboljša? To je problemsko vprašanje managementa varnosti in težava, s katero se
srečuje dnevno. Motivacija se pojavi, če so zaposleni odgovorni za naloge informacijske
varnosti. Za dvig motiviranosti je predlagana horizontalna participacija. Pojavi se, kadar
zaposleni na različnih nivojih organizacijske strukture diskutirajo varnostna pravila, ali se
aktivno vključujejo v procese snovanja varnostne politike (Parsons et al., 2010).
Delo, naloge, sodelovanje
Je praktično ogrodje, ki se primarno navezuje na ravnotežje med informacijsko varnostjo
in uporabniškim dostopom do informacijskih virov. Bolj omejen dostop zagotavlja boljšo
varnost poslovanja v operacijskem okolju organizacije. Management mora zagotoviti
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primerne omejitve, ki niso na škodo zaposlenih. Vsekakor si ne želi, da bi zaposleni
postali uporniški na vse omejitve, namenjene njim. V izogib takim primerom raje poskrbi
za občutek odgovornosti zaposlenega na delavnem mestu. To pomeni, da implementira
primerno varnostno politiko. Tudi izobraževanja so primeren mehanizem. Uporabnika
poučijo o pristojni odgovornosti in mu vzbudijo občutek lastništva nad funkcijskimi
procesi. Izobraževanja je potrebno ponavljati (Parsons et al., 2010).
4.1.3

Tehnološki

Tehnologija spreminja odnos družbe do napredne tehnologije. Omogoča komunikacijo
podatkov na preprost način. Odkrivanje novih komunikacijskih poti ima precejšen vpliv
na družbene strukture doma in v službi. V zadnjih letih je razvoj združljivih operacijskih
sistemov in aplikacij za domačo in poslovno uporabo v velikem porastu. Pojavljajo se
konkurenčni končni razvijalci, ki postavljajo meje razvoja napredne tehnologije nekoliko
višje. Ostala področja razvoja temu sledijo (Parsons et al., 2010).
Nagnjenost k zaupanju v informacijsko tehnologijo teži na zaupanju drugim osebam.
Sicer pa v realnosti ne merimo zaupanja samega, niti specifične situacije zaupanja. Če
govorimo o zaupanju v tehnologijo, nagnjenost k zaupanju definira, da je to stopnja, do
katere se je nekdo pripravljen zanesti na tehnologijo v določenih situacijah. Po obstoječi
literaturi je nagnjenost k zaupanju v tehnologijo grajena iz dveh konstruktov ‒ vere v
tehnologijo in nagnjenosti k zaupanju. Vera se nanaša na posameznikovo prepričanje o
atributih informacijsko-komunikacijske tehnologije (Parsons et al., 2010).
Primer: posameznik z vero v tehnologijo predpostavi, da je informacijska tehnologija
zanesljiva, funkcionalna in uporabna. Z vidika nagnjenosti k zaupanju v tehnologijo se
tehnologija torej navezuje na prepričanje uporabnika o njenih pozitivnih lastnostih. V
kolikor ima nekdo višjo nagnjenost k zaupanju v tehnologijo, tako ostane do negativne
spremembe na njegovo tenzijo do zaupanje (Parsons et al., 2010).
Programska oprema
Aplikacije so se pred časom uporabljale le za domačo uporabo. Danes so del večine
poslovnih operacijskih sistemov. Zaradi tega se zaposleni srečujejo z mnogimi izzivi
napredne tehnologije. Zahtevajo "tehnološko demokracijo", ki je izjemna priložnost za
uporabo naprednih aplikacij po lastni izbiri. Njihove zahteve temeljijo predvsem na boljši
učinkovitosti izvedbe aktivnosti (Spears in Barki 2010, str. 503‒522).
Tako imenovana "Generacija Y" ima iz dneva v dan večjo podporo pri zaposlenih in bo
kmalu okupirala celotni segment srednjega managementa. Neposredno sporočanje in
splet lahko to generacijo postavijo pred pomemben izziv IKT in upravljanja organizacij.
Nekateri sicer že verjamejo, da smo dosegli čas, ko organizacije dopuščajo souporabo
tehnologije uporabnika kot primarno tehnologijo za vsakodnevne aktivnosti (Spears in
Barki 2010, str. 503‒522).
Strojna infrastruktura
Informacijska infrastruktura mora omogočati hitre in varne transakcije neodvisno od
ovir, ki lahko vplivajo na njeno uporabnost. Optimalno infrastrukturo opredeli varnost,
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hitrost in prilagodljivost tehnologije. Hitrost tehnologije je lahko zahteva v fazi
oblikovanja, a ne sme biti dražja alternativa od njene dodane vrednosti. Podobno lahko
velja za ostale prednostne zahteve. Varovanja infrastrukture mora biti prioriteta res
vsake organizacije (Parsons et al., 2010).
Zaupanje uporabnikov v organizacijsko tehnologijo se navezuje na kategorije tehnologij.
Vera v specifično tehnologijo odraža prepričanje o priljubljenih atributih tehnologije.
Osebno zaupanje odseva presojo, da ima druga stran primerne atribute za zagotavljanje
primernih aktivnosti v tveganih okoljih. Nekateri raziskovalci zaupanje v ljudi definirajo
kot percepcijo dobrohotne, kompetentne, odkrite in predvidljive osebe. V prvotnih
študijah je zaupanje prikazano kot volja posameznika za določen namen. Mi opazujemo
koncept zaupanja z vidika tehnologije, saj ji uporabniki v večini zaupajo zaradi izkustev,
znanja, ponudnika ali priporočil (Eminağaoğlu, Uçar, in Eren 2009, str. 223‒229).
Zaupanje v specifično IKT se odraža s prepričanji ‒ funkcionalnostjo, priročnostjo in
zanesljivostjo. Funkcionalnost se navezuje na pričakovane prednosti tehnologije,
priročnost vključuje moralo in se osredotoča na prednosti tehnologije. Zanesljivost
predstavlja izjemo tehnologije, da deluje dosledno in predvidljivo. Izraz zanesljivo se
uporablja pogosteje kot izraz predvidljivo. Zato se zaupanje v zanesljivo tehnologijo
navezuje na prepričanje, da bo tehnologija delovala dosledno, primerno. Vsa omenjena
prepričanja opisujejo bistvo zaupanja tehnologi, saj posredno predstavljajo znanja, ki jih
uporabniki pridobijo po interakciji s tehnologijo (Parsons et al., 2010).
Varnostna politika in infrastruktura
Varnostna politika je prej pogoj kot možnost managementa. Predstavlja pomisleke o
zahtevah po razvoju in komunikaciji varnostne politike tehnologije. Ni potrebno, da je
podrobna, mora pa (Albrechtsen 2007, str. 276‒289):
(1) identificirati stopnjo naklonjenosti informacijski tehnologiji,
(2) definirati strateške cilje organizacije,
(3) definirati odgovornosti zaposlenih,
(4) se navezovati na pravne okvirje ali pogodbene zahteve vernosti,
(5) opredeliti upravljanje, merjenje in kontroliranje varnostne politike,
(6) komunicirati posledice kršitev varnostnih pravil.
Zadnja predpostavka ne zagotavlja boljšega vedenja uporabnikov znotraj tehnološkega
okolja organizacije, je pa pomembna, če je del pogojev za zaposlene. Prepreči lahko
neprijetne spore na sodišču, ki bi se jim zaposleni sicer premišljeno izognili. V tesni
povezavi z oblikovanjem varnostne politike je tudi snovanje priporočil dobre prakse.
Pogosto definirajo podrobne standarde varnosti, managementu pa omogočajo razvoj
postopkov za komunikacijo varnostnih zahtev. Pomembna je verodostojnost varnostne
politike, ki je verodostojna takrat, ko ji uporabniki verjamejo in jo izpolnjujejo. V mislih
imamo tehnološke zahteve varnostne politike. Pomembnejše med njimi so lahko
infrastruktura, ugledna programska oprema, napredne funkcionalnosti, zanesljivost
tehnologije in drugi faktorji varnih entitet. Uporabniki po navadi prednosti tehnologij
prepoznajo zelo hitro (Albrechtsen 2007, str. 276‒289).
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4.2 Vrednotenje dejavnikov zaupanja
Za vrednotenje varnostnih treningov, usposabljanj in izobraževalnih programov je nujno
potreben mehanizem povratnih informacij. Oblikovanje mehanizmov je potrebno tudi
za sporočanje doseženih ciljev, ugotovitev o primernosti izobraževalnih programov in
ocenitev nastalih sprememb, izboljšav znotraj programov. Povratne informacije se lahko
pridobivajo na različne načine. Najpogostejše tehnike pridobivanja informacij vključujejo
obrazce, vprašalnike, fokusne skupine, opazovanje, poročanje. Uporablja se strategija
primerjalne analize varnostnih programov. Pristop je longitudinalen in zahteva obsežne
informacije različnih organizacij, in sicer za daljše časovno obdobje. Učinkovitost se nato
primerja z učinkovitostjo konkurence, nato pa se določi kazalnike učinkovitosti podjetja,
usposabljanj, treningov, izobraževanj. Druga primerna komponenta je management
sprememb. Je nuja za organizacijo, saj zagotavlja strategije razvoja in vrednotenje virov
organizacijske strukture (Eminağaoğlu, Uçar, in Eren 2009, str. 223‒229).
4.2.1

Izobraževanja, treningi in usposabljanja

Cilj razvojnih programov je zavedno prepoznavanja nevarnosti informacijskih virov. Od
uporabnikov se pričakuje, da prepoznavajo zlonamerne grožnje, da se nanje pravilno
odzovejo. Za razvoj resursov so primerni treningi znanja in izkušenj. Cilj izobraževanja je
integracija pridobljenega znanja v obstoječe. So predvsem primeren vzvod vzpodbujanja
proaktivnega vedenja varnostnih strokovnjakov.
Kljub pomembnosti izobraževanj za preprečevanja informacijskih groženj, napadov in
incidentov, teh vedno primanjkuje. Študije definirajo, da 18 % organizacij ne uporablja
razvoja zaposlenih, 35 % organizacij, ki trenirajo svoje zaposlene, dejanskega napredka
sploh ne vrednotijo. Pridobivanje informacij o zaposlenih je med petimi pomebnejšimi
vprašanji managemnata informacijske varnosti. Oblikovanje razvoja zaposlenih je
težaven proces, odvisen od problemskih vprašanj organizacije. Zato se vsak infromacijski
ukrep prične z analizo potreb.
Splošna analiza potreb vključuje zbiranje informacij o obstoječih poslovnih procesih, o
zahtevanem znanju zaposlenih in vrzelih aktualnih pobud informacijske varnosti. Te
informacije so lahko zbrane iz različnih infromacijskih virov. Primer: zaposlenega se
zaprosi, da izpolni vprašalnik. Ta v spološnem loči pogostost izvajanja delavnih nalog
zaposlenih, njihovo vključevanje v izobraževalne prorame in če je tako, lahko opredeli
področja izobraževanj. Za podrobne podatke o potrebah po izobraževanju je smiselno
izprašati strokovnjake informacijske varnosti in managementa (Eminağaoğlu, Uçar, in
Eren 2009, str. 223‒229).
4.2.2

Merske lestvice

Merjenje je središče vsake raziskave. Obstajajo različni tipi merjenja zbranih informacij.
Opisne raziskave vrednotijo raziskovalna vprašanja z deskriptivnimi tehnikami, merjenje
kvantitativnih raziskav se izvaja s štirimi merskimi lestvicami: nominalnimi, ordinalnimi,
intervalnimi in razmernostnimi. Merjenje in vrednotenje z razmernostnimi skalami je
mogoče s kvalitativnimi kategorijami ali preciznimi enotami. Lestvice, ki uporabljajo
enoto mere, so za uporabo bolj natančne in zanesljive (Kumar, 2014).
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Merjenje stališč
Stališča se merijo s primerjalnimi lestvicami. Vsaka od lestvice temelji na predpostavkah
in procedurah oblikovanja. Poznavanje procedur in predpostavk je osnova za mejenje
stališč in interpretacijo ugotovitev. Oblikovanje lestvic za merjenje stališč ni enostavno.
Izmed primerjalnih lestvic je najbolj enostavna in poznana Likertova skala. Preprosta je
za oblikovanje in je pogosteje uporabljena lestvica kot Thurstonova. V družbenih vedah
se le redko uporablja Guttmanova lestvica, ki je za družbene konstrukte precej zahtevna
(Kumar, 2014).
4.2.3

Anketni vprašalniki

Vprašalniki so sklopi vprašanj, na katere odgovarjajo respondenti. Vprašanja si najprej
preberejo, odgovore pa nato zapišejo. Pomembna razlika med intevjujem in vprašalniki
je v beleženju odgovorov. Pri vprašalnikih je beleženje precej objektivno, odgovori
predstavljajo neposredene rezultate, medtem ko rezultati intervjujev predstavljajo le
subjektivno presojo odgovorov. Pri vprašalnikih ni dodatnih pojasnil k vprašanjem, zato
je lahko razumevanje vprašanj precej različno. Vsebina vprašalnika mora biti jasna in
berljiva, sledenje vprašanjem pa preprosto. Lahko so oblikovani v interaktivni obliki. To
pomeni, da se respondenti počutijo, kot da se nekdo pogovarja z njimi, in izpolnjujejo
vprašanja po pincipu dvogovora (Kumar, 2014).
Prednosti
Uporaba vprašalnikov je cenovno ugodna. Če respondentov ne izprašujete, prihranite
čas, ljudi in finančna sredstva. Zato je uporaba vprašalnikov priporočljiva za kolektivno
izvedbo. Omogoča pa tudi anonimnost respondenta. Ker ni neposrednega stika med
respondentom in njegovim izpraševalcem, ta metodo zagotavlja zanesljivejše odgovore.
V primeru osebnih vprašanj predstavlja verjetnost za boljše odgovore.
Slabosti
Slabost vprašalnikov je njihova omejena uporaba. Primerni so le za populacijo, ki ima
sposobnost branja in pisanja. Število prejetih odgovorov je odvisno od mnogih
dejavnikov: zanimivosti vsebine raziskave, dolžine vprašanj vprašalnika in metodolgije
posredovanja vprašalnikov. Slabost vprašalnikov so dodatna pojasnila respondentom.
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5 ANALIZA ZAUPANJA UPORABNIKOV
Definicije opredelijo različne nivoje zaupanja uporabnikov. Začetno zaupanje opredeli
subjektivno presojo pred dejansko intervenco. Zaupanje v informacijsko varnost se kaže
v pravilni uporabi podatkov in vzpodbuja varno uporabo informacijskih sistemov. Ena
oblika začetnega zaupanja je računalniško. Uporabnik ocenjuje priložnosti in nevarnosti
dodatnega zaupanja. Ta oblika zaupanja omogoča sprejemanje odločitev pred dodanim
zaupanjem. Temelji na percepciji uporabnika do posameznega atributa zaupanja. Če ga
uspešno ponotranji, zanj predstavlja faktor izkustvenega zaupanja. Izkustveno zaupanje
se navezuje na zmožnost prepoznavanja nasprotnega zaupanja in preventivno vedenje
pred nevarno situacijo. Za razliko od začetnega, je izkustveno zaupanje bolj dolgoročno,
uporabniki pa z njim radi nadaljujejo, tudi v primeru medsebojnih sporov. Ugotovitve
raziskav so zavidljive; dokazujejo, da predhodno poznavanje tehnologije ne vpliva na
razvoj atributov zaupanja, prejšnje znanje pa pozitivno pripomore k vedenju po uvedbi
infomacijskega sistema. Če to predpostavko posplošimo na zunanje uporabnike
infromacijskih sistemov, lahko trdimo, da vzajemno zaupanje partnerjev identificira
izkustveni model zaupanja poslovni tehnologiji. Čeprav nekateri atributi zaupanja
izhajajo iz tehnologije, se tipično ne uporabljajo za merjenje njene učinkovitosti.

5.1 Zaupanje kot mehanizem varnosti
Upravljanje zaupanja se v splošnem navezuje na posredno uresničevanje varnosti. Je
pomemben element mehanizmov poslovne informacijske varnosti. Zastopa prepričanja
posameznika in njegove namere do informacijskih virov. Kadar uporabniki razumejo
priporočila informacijske varnosti, zaupajo v informacijsko tehnologijo. Upravljanje
zaupanja samo po sebi ni preprost proces. Potrebni so primerni strateški pristopi in
primerna strategija. Zaupanje mora biti vodeno skozi redne transformacijske procese.
Šele nato lahko govorimo o primernem uresničevanju varnostni. Pogosteje uporabljeni
mehanizem vrednotenja zaupanja informacijski varnosti predstavimo v nadaljevanju.
Vsekakor drži dejstvo, da zaupanje ni univerzalno in se razlikuje glede na značilnost
poslovne funkcije. Podjetje mora pri transformaciji zaupanja razumeti aspekte snovanja
ukrepov.
Primerne ukrepe je po mnenju raziskovalcev smiselno snovati področno, in sicer za
različne poslovne funkcije. Pri tem se naj vključujejo posamezniki, da se nadgradi
zavedna taktika za razvoj pomembnih individualnih dejavnikov zaupanja. Organizacijska
struktura je le posredni element v razumevanju razsežnosti organizacij. Je dober primer
identifikacije posebnosti organizacije v njenem okolju.
Podobno je z varnostnimi mehanizmi, ki jih oblikuje, implementira, vzdržuje in nadzoruje
management informacijske varnosti. Dejavnike organizacijske kulture lahko povežemo z
mehanizmi razvoja zaupanja zaposlenih. Med elemente njihove komunikacije uvrščamo
individualne dejavnike prepoznavanja varnostnih faktorjev organizacijske kulture. V
nekaterih primerih so od zaposlenih pričakuje, da individualno spoznavajo varnostne
zahteve organizacije, jim zaupajo in jih komunicirajo po svojih najboljših močeh.
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Zavedati se moramo, da je individualna volja zaupati organizaciji vedno bolj pogosta.
Tega ne moremo spremeniti, a obstajajo strategije za vzpodbujanje ter koordinacijo
varnostnih akcij. Zaupanje ima pomembno vlogo. Predpostavimo lahko, da se nekateri
zaposleni vključujejo v izobraževanja, ki jim ne zaupajo. Posledica zaupanja bo vedenje,
ki bo negativno vplivalo na uresničevanje informacijske varnosti. Kakšen bo vpliv, si
lahko razlagamo.
Pri snovanju varnostne politike je zato potrebno raziskati mnoge dejavnike zaupanja, ki
lahko generirajo varno vedenje. Nekateri so namreč mnenja, da je zaupanje posledica
analitičnih procesov managementa kot preventivna snovanja primernih varnostnih
zahtev, s čimer se vsekakor strinjamo.
Danes je težko oblikovati pravila za to, kar ne obstaja, in ne predvidevamo, da mogoče
bo. Podobno je v organizacijskem kontekstu. Brez pravih posnetkov stanja informacijske
varnosti je nemogoče snovati primerne programe razvoja zaposlenih za učinkovito in
varno izvajanje poslovnih aktivnosti s pomočjo PIS.
Spodaj predstavimo koncept "Zaupanje je mehanizem varnost" in vzročno zvezo med
pomembnimi individualnimi konstrukti zaupanje ‒ varnost. Avtorji namreč tipe zaupanja
ne razvrščajo enotno. Nekateri so razvili kompozicijske definicije zaupanja. McKnight,
Choudhury in Kacmar (2002) definirajo le pomembnejše konstrukte zaupanje ‒ varnost:
dispozicijske in situacijske faktorje, percepcijo drugih, predmet zaupanja in vedenjske
dejavnike.
i. Vedenje, povezano z zaupanjem
Vedenje, povezano z zaupanjem, demonstrira odvisnost med zaupanjem in ranljivo
informacijsko tehnologijo uporabnika. Številni raziskovalci modelirajo zaupanje kot
vedenje. Vedenje, povezano z zaupanjem, pri varnosti informacijskih sistemov pa
diskutirajo, kot deljenje zaupnih informacij, upravljanje procesov, odzivanje na povratne
informacije. Ker je vrednotenje elementov vedenja precej zahtevno, smo za namen
analize uporabili metodologijo merjenja stališč z merskimi lestvicami. Sicer ne govorimo
o redni praksi individualnih konceptov zaupanja, a se nam taktika za merjenje elementov
zaupanja in vedenja zdi primerna.
ii. Namere zaupanja: namera do zaupnega vedenja
Namera zaupanja predstavlja voljo uporabnika, da je odvisen ali želi biti odvisen od
drugega. Volja do odvisnosti (pripravljenost do podrejenega položaja) in subjektivna
volja za odvisnosti (zaznana kot medsebojna odvisnost) definirata dva podkonstrukta
namer zaupanju. Subjektivna verjetnost za odvisnost je bolj specifičen podkonstrukt in
se nanaša na poti nadvolje zaupanja drugemu.
Primer: izpostavimo, da je zaupanje definirano kot subjektivna verjetnost odvisnosti,
merjena verjetnost pa je komunikator informacij drugim. Pri zagotavljanju informacijske
varnosti bo uporabnik izpolnjeval njene zahteve, če bo imel voljo do odvisnosti od
organizacije. Nekatere subjektivne razloge, kot so demografska struktura, nivo izobrazbe
in položaj v organizaciji, smo pri tem odmislili, saj so lahko predmet širokega anksioma
opazovanja.
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iii. Prepričanje: percepcija o varnostnih atributih informacijskih sistemov
Prepričanje pomeni percepcijo uporabnika o njegovih delovnih nalogah, ki jih zanj, kot
prednost, opredeli management. Obstajajo številne druge opredelitve. Pogosteje se
pojavljajo: kompetence ‒ uporabnik izpolni pričakovanja varnosti, oblike dobrohotnosti
‒ motivacija uporabnika, da izpolni voljo vodstva in integriteta odgovornost.
Raziskovalci ta prepričanja poimenujejo dimenzije managementa varnosti. Podobno je z
dobrohotnostjo. Integriteta, del nje je tudi kultura, pa se konceptualizira kot morala in
kredibilnost ter zanesljivost do razumljive etične meje. Oboje zastopajo etična načela.
Dobrohotnost se navezuje predvsem na motive managemanta in raje kot na
utilitarističnih ‒ integriteta na predanosti utilitarističnosti in abstraktnih razlogih ‒
temelji na altruizmu.
iv. Zaupanje organizaciji: percepcija varnosti poslovnih informacijskih sistemov
Je prepričanje, v katero so vključeni strukturirani pogoji. Naslavlja potencial doseganja
pozitivnih izhodov pri prizadevanju za informacijsko varnost. Zaupanje organizaciji izhaja
iz sociologije in ima opravka s strukturami, ki v okolju odražajo zaupanje. Opredeljeni sta
dve pomembni dimenziji zaupanja organizaciji ‒ zagotavljanje struktur in normalne
situacije. Zagotavljana struktura predstavlja garancijo, verodostojni vir, druge procedure
identifikacije uspeha organizacije v okolju.
Primer: vzemimo strukturo poslovne informacijske varnosti, ki zagotavlja, da so javni
ključi, enkripcije in požarni zidovi primerni mehanizmi varnosti infomacijskih virov. Na
drugi strani imamo nomalne situacije, ob katerih uporabniki verjamejo v primernost
okolja, mislijo pa, da je normalno okolje razlog za uspeh organizacije. Lahko bi diskutirali
o definiciji normalnega okolja, a govorimo o fleksibilnem tržnem prostoru. Tako so stvari
lažje, saj regulativne meganizme obravnavamo v nevtralnem pomenu, njihovi procesi pa
so ritualizirani natančni, dosledni in časovno omejeni postopki. Zato uporabnik, ki je
deležen normalnih situacij, verjame, da je varnost informacijskih sistemov dobra.

5.2 Indikator zaupanja uporabnikov
Tipologija konceptov zaupanja uporabnikov poslovne informacijski varnosti je pestra. V
našem konceptu oblikujemo indikator zaupanja uporabnikov kot konstrukt kombinacije
spremenljivk. Spremenljivke smo merili v Sloveniji. Geografsko področje analize smo
omejili na nacionalno raven, da bi zagotovili nepristransko obravnavno uporabnikov. V
indikator smo vključili dejavnike tabele 1. Uporabniki so ocenjevali stopnjo strinjanja s
trditvijo o individualnih, organizacijskih in tehnoloških dejavnikih zaupanja uporabnikov.
Tabela 1: Spremenljivke zaupanja uporabnikov do poslovne informacijske varnosti

Koncept

Poslovna
informacijska
varnost

Indikator

Zaupanje
uporabnikov

Spremenljivke
-

Vedenje in ravnanje
Znanje in izkušnje
Vrednote in norme
Programska oprema
Strojna oprema
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Stopnja odločanja
Stališče
Odnos do trditve
V1, V2…Vi , (Yi > p)

Opredelitev vzorca
Zaradi narave raziskave smo enote vzora izbirali naključno. Ker pa naključno vzorčenje
samo po sebi ne zagotavlja natančnosti in reprezentativnosti študije, smo to zagotoviti
z izbiro ustrezne velikosti statistične množice. Velikost vzorca smo določili po številu
spremenljivk v vprašalniku. Spodnja relevantna meja objektivno opredeljenega velikega
vzorca je 160 enot. Med zbiranjem podatkov smo zbrali 176 (N) popolnih odgovorov na
anketo, kar presega zahtevano število odgovorov.
Konceptualni model
Slika 1 prikazuje konstrukte dejavnike zaupanja uporabnikov z različnimi neodvisnimi
spremenljivkami. Prikazuje model preverjanja interakcij med spremenljivkami domnev.
Slika 1: Interaktivni konceptualni model poslovne informacijske varnosti
Dejavniki zaupanja

Preverili smo naslednje domneve:
H1: Več ko 80 % uporabnikov pozna poslovni informacijski sistem, ki ga uporablja.
o H0: y = 80 % ; H1: y > 80 %
H2: Individualni, organizacijski in tehnološki dejavniki zaupanja so med seboj odvisni.
o H0: rxy = 0 ; H1: rxy ≠ 0
H3: Vrednote in norme organizacije vplivajo na vedenje in ravnanje uporabnikov.
o H0: β1 = β2 = βk ; H1: β1 ≠β2 ≠ βk
Zbiranje podatkov
Za zbiranje podatkov s primarnih virov smo uporabili metodo ankete. Vprašanja so bila
zaprtega in odprtega tipa. Ankete smo vprašanim posredovali po elektronski poti.
Podatke smo zbirali kolektivno, ciklično. Na določen dan smo izbrani skupini ljudi
posredovali elektronsko anketo. Status ankete je bil aktiven več mesecev.
Na anketno je odgovorilo 445 uporabnikov PIS iz celotne Slovenije. Glede na kriterije
izbora enot v analizo je bilo delno veljavnih 220 enot, popolnih enot pa 176 (N>160).
Število popolnih enot je preseglo zastavljeno sprejemljivo mejo opredeljenega vzorca,
zato smo v izvedbo analize vključili le veljavne in popolne enote.
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5.3 Metodologija izvedbe analize
Najprej smo oblikovali anketo, kot instrument zbiranja podatkov. Potrebne podatke smo
zbrali z elektronskim vprašalnikom. Vprašanja so opredelila individualne, organizacijske
ter tehnološke dejavnike zaupanja poslovni informacijski varnosti.
Poznavanje osnovnih funkcionalnosti PIS-uporabnikov v Sloveniji smo merili z odgovori
na ordinalni lestvici. Uporabniki so odgovarjali na vprašanja z »Da«, »Ne« in »Ne vem«.
»Da« so izbrali, če so menili, da njihov PIS omogoča opisano osnovno funkcionalnost,
»Ne vem« so izbrali, kadar niso bili prepričani o funkcionalnosti, navedeni v vprašanju.
Ostale odgovore smo vrednotili na splošni pet-stopenjski Likartovi skali, ki smo ji dodali
šesti nivo. Pri izvedbi analize podatkov smo to stališče respondenta zaradi narave
poslovne skrivnosti ali zaradi objektivnega subjektivnega odnosa do navedene trditve
ovrednotili kot neopredeljeno stališče. Nevtralna izbira respondenta ni razlikovala
pozitivnega ali negativnega stališča ‒ ni vplivala na zanesljivost analitičnih parametrov
pojasnjevalne statistike.
Pri konstruktu vedenja in ravnanja so respondenti na intervalni merski skali ocenjevali
pogostost njihovega ravnanja po splošnih dejavnikih informacijske varnosti. Intervalne
trditve o njihovem ravnanja so identificirale uteži: 1 ‒ nikoli, 2 ‒ redko, 3 ‒ pogosto, 4 ‒
zelo pogost in 5 ‒ vedno. Pri ostalih vprašanjih so ocenjevali strinjanje: 1 ‒ sploh se ne
strinjam, 2 ‒ delno se ne strinjam, 3 ‒ niti/niti, 4 ‒ delno se strinjam in 5 ‒ popolnoma
se strinjam.
Respondenti so na spremenljivke odgovarjali individualno. Zbrane podatke smo kodirali
v statistično matrico. Uporabili smo orodje SPSS. Za analizo podatkov pa statistične
metode: deskriptivno statistiko, faktorsko analizo, regresijsko analizo faktorjev. Analizo
smo zaključili s poročilom o pomembnih izsledkih.
Anketa ‒ priloga 5
Inštrument zbiranja podatkov sestavlja 20 vprašanj. Razdeljena so v pet sklopov. V
prvem sklopu smo opredelili splošne trditve za identifikacijo osnovnih značilnosti
uporabnikov. Poudarek je na demografskih in funkcijskih lastnostih. Sklop dva vključuje
vprašanja o poslovnih informacijskih sistemih uporabnikov. Zanimalo nas je uporabniško
poznavanje lastnega sistema. Uporabili smo splošna in pogosteje uporabljena vprašanja.
Nekatera podvprašanja sklopa se navezujejo na ponudnike informacijskih rešitev.
Tretji sklop obsega vprašanja o izbranih individualnih dejavnikih zaupanja, ni sicer z
vprašanji o vsakodnevnem ravnanju in vedenju uporabnikov na delovnem mestu, o
izkušnjah. Četrti sklop pa vključuje trditve o organizacijskih dejavnikih in organizacijski
kulturi. Zadnji vsebinski sklop vprašalnika sestavljajo vprašanja o zaupanju uporabnika v
programsko opremo in strojno infrastrukturo organizacije.

5

Načrt anketnega vprašalnika (Priloga 1).

71

Analiza podatkov
Zbrane podatke smo sistematično uredili in jih kodirali v uporabno programsko matrico.
Matrica je logično ogrodje spremenljivk. Za analizo matrice smo uporabili programsko
orodje SPSS. Vključili smo vse osnovne statistične parametre, velikost vzorca, število
spremenljivk, vrsto spremenljivk.
Analizo smo izvedli s statističnimi metodami:
Testiranje H1:
večkratni odgovori, nabori spremenljivk, frekvenčna porazdelitev
Testiranje H2:
faktorska analiza, KMO, Crombach Alpha, lastna vrednost
(α > 0.6, Barletov test < 0.05, KMO > 0.5)
Testiranje H3:
regresijska analiza faktorjev, K-S, S-W, R2, koeficienti

5.4 Aplikacija rezultatov
Analiza rezultatov je statistika parametrov populacije. Obrobne vrednosti spremenljivk
smo eliminirali. Spodaj apliciramo ugotovitve in parametre analize naključne statistične
množice. Rezultati analize so dejavniki zaupanja uporabnikov PIS v Sloveniji.
STRUKTURNE ZNAČILNOSTI ANALIZE
K sodelovanju smo povabili uporabnike PIS s področja Slovenije. Pogoj za izbiro v vzorec
je bil sedež organizacije, v kateri so anketirani zaposleni. Primerne respondente smo
identificirali po registru pravnih subjektov. Odgovori uporabnikov so zastopani po
regijah Slovenije nesorazmerno. Po neposrednem dostopu do ankete je zabeleženih 81
% odgovorov, in sicer 60 % iz Ljubljane, 19 % odgovorov od drugje. Med njimi je kar 18,1
% krajevno nedefiniranih neposrednih stikov. Reziduali so razporejeni po področjih
Nemčije, Srbije in Italije.
Respondenti so do ankete dostopali različno. 97,7 % vseh uporabnikov je do vprašalnika
dostopilo z računalniških entitet. Ostali so pristopili s pomočjo telefona, tablice, 2,02 %
dostopov je bilo preko pametnih telefonov. Za izpolnjevanje spletnega vprašalnika je
večina uporabila spletni brskalnik IE 8.0., infrastruktura OS-dostopa pa je heterogena.
43,95 % jih je uporabilo 32-bitno infrastrukturo WIN.
Demografska značilnost
Slika 2: Uporabniki PIS v Sloveniji po spolu
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Slika 2 prikazuje strukturo po spolu. Na anketo je skupaj odgovorilo 176 uporabnikov PIS
v Sloveniji, in sicer 60 uporabnikov moškega spola, kar predstavlja 34,09 % vseh
respondentov. Pogostejši predstavnik statistične množice so uporabniki ženskega spola.
Pripadajoči relativni delež ženskih respondentov je 65,9 % vseh uporabnikov ali 116
respondentov. Upravljanje avtomatiziranih poslovnih funkcij v Sloveniji je podrejeno
ženskemu spolu. Parametri opazovane statistične množice so reprezentativni za
področje Slovenije.
Starostna struktura uporabnikov
Uporabnike smo klasificirali v štiri demografske kategorije. Starostne range zastopajo
intervalne predpostavke. Uporabniki so izbirali individualno pripadajočo osebnostno
značilnost in se brez pomoči izpraševalca klasificirali v pripadajočo starostno kategorijo.
Tabela 2: Starost uporabnikov PIS v Sloveniji po spolu

Na podlagi rezultatov iz tabele 2 ugotovimo, da so uporabniki razvrščeni v štiri starostne
kategorije po spolu. Največ moških respondentov je umeščenih v starostno kategorijo
med 41‒60 let. Pripadajoči delež teh respondentov je 18,2 %. Sklepamo lahko, da so
uporabniki PIS moškega spola v Sloveniji v povprečju stari od 41 do 60 let.
Pri uporabnikih ženskega spola je rezultat podoben. Med vsemi anketirankami jih 43,2
% pripada starostni kategoriji med 41 in 60 let. Uporabniki ženskega spola so v Sloveniji
v poprečju stari med 41 in 60 leti. Za tem jim sledijo uporabnice med 21-40 letom. V
Sloveniji skoraj ni uporabnikov PIS, ki bi bili mlajših od 20 let. To velja tako za moški in
ženski spol uporabnikov PIS v Sloveniji.
Funkcijska struktura uporabnikov PIS v Sloveniji
V analizo smo vključili uporabnike na različnih nivojih organizacije. Respondenti so lahko
opredelili lastno poslovno funkcijo glede na organizacijsko raven poslovnega področja.
Tabela 3 prikazuje možne nivoje poslovnih procesov v organizacijski strukturi. Izbirali so
med šestimi možnimi spremenljivkami. Ravni poslovnih funkcij so opredelile področje
dela. Po analizi smo ugotovili dinamiko vpetosti uporabnikov v organizacijsko strukturo.
Na vprašanja so odgovarjali direktorji ter drugi uporabniki PIS. Pripadajoči relativni delež
zbranih odgovorov direktorjev predstavlja 4 % vseh zbranih odgovorov. Kar 48,3 % vseh
respondentov pa je vpetih v operativne procese. Stanje je posledica zbiranja podatkov.
Respondenti so v večini s poslovnih področij javne infrastrukture v Sloveniji.
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Tabela 3: Raven poslovne funkcije uporabnikov PIS v Sloveniji

H1: Več ko 80 % uporabnikov pozna poslovni informacijski sistem, ki ga uporablja.
Splošno poznavanje PIS smo preverjali na dveh nivojih. Na prvem nivoju smo analizirali
dodano vrednost PIS za posameznega uporabnika. Skozi vzročna ciklična vprašanja smo
identificirati uporabniško poznavanje funkcionalnosti standardnih rešitev PIS. Rotirane
trditve so zastopale osnovne značilnosti PIS.
Tabela 4 prikazuje uporabniško poznavanje PIS v Sloveniji. 38,1 % uporabnikov meni, da
poznajo funkcionalnosti PIS, 21,7 % uporabnikov je izbralo NE, saj so menili, da so jim
opredeljene funkcionalnosti tuje. 40,2 % vseh uporabnikov je izbralo odgovor NE VEM.
Glede na podatke iz tabele 4 ocenjujemo, da uporabniki v Sloveniji dokaj slabo poznajo
funkcionalnosti lastnih PIS, saj manj kot 80 % vseh uporabnikov pozna dejanske osnovne
funkcionalnosti PIS, ki ga uporablja. Zaradi tega menimo, da so uporabniki PIS na
področju Slovenije redko vključeni v postopke oblikovanje strategij informatizacije. S
sklopom petih vprašanj o poznavanju osnovnih funkcionalnosti PIS smo od 176
respondentov zbrali 880 odgovorov. Pri tem glava tabele 4 naslavlja sklop vprašanj iz
točke vprašalnika V.2.
Na podlagi ugotovitev analize raziskovalno domnevo H1 zavržemo. Stopnja poznavanja
funkcionalnosti lastnih PIS je bistveno nižja od pričakovane, saj kar 61,9 % odgovorov
kaže na nepoznavanje značilnosti PIS.
Tabela 4: Uporabniško poznavanje PIS v Sloveniji
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Tabela 5: Ponudniki PIS v Sloveniji

Na drugem nivoju raziskovalne domneve smo preverjali, ali uporabniki poznajo vsaj
ponudnika informacijske rešitev, ki jo uporabljajo. Skupaj smo od 176 respondentov
prejeli 211 odgovorov. Ponudniki so pogosto prepoznani le po njihovi blagovni znamki,
uporabljajo pa se različne rešitve ponudnikov naenkrat. Uporabniki so izbirali med
desetimi bolj prepoznanimi lokalnimi in globalnimi ponudniki PIS.
Po rezultatih analize iz tabele 5 kar 58,8 % vseh izprašanih uporabnikov uporablja PIS
ponudnika Microsoft. Velik del, kar 10,4 % vseh izprašanih, jih uporablja SAP, ostalih 17,5
% uporabnikov pa ne ve, kateri ponudnik zastopa njihov PIS. Domnevo H1 na drugi
stopnji preverjanja lahko le delno potrdimo. Kot kaže, 82,5 % uporabnikov PIS v Sloveniji
pozna ponudnika lastnega PIS, ne pa tudi njegovih osnovnih funkcionalnosti.
H2: Individualni, organizacijski in tehnološki dejavniki zaupanja so med seboj odvisni.
Zanesljivost izbranega konceptualnega modela zaupanja uporabnikov PIS v Sloveniji smo
preverjali s faktorsko analizo odvisnih dejavnikov zaupanja uporabnikov. Ugotovili smo,
da so oblikovane spremenljivke inštrumenta zbiranja podatkov primerne. Preverjali smo
zanesljivost vseh 48-ih dejavnikov zaupanja uporabnikov v anketi. Analizo pripadajočih
spremenljivk identificirajo kvadrati faktorskih uteži vsakega dejavnika.
Smiselnost uporabe faktorske analize prikazuje tabela 6. Izbiro primerne statistične
metode ponazarja parameter stopnje značilnosti. Kazalnik Crombach (α = 0,978) izkazuje
visoko zanesljivost izbranih dejavnikov. Statistika KMO (0,947) kaže na sferičnost modela
kvantitativne faktorske analize.
Tabela 6:Analiza odvisnosti dejavnikov zaupanja uporabnikov v Sloveniji
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Tabela 7: Faktorji, ki pojasnjujejo zaupanje uporabnikov

Tabelo 7 definira sedem nastalih faktorjev, ki opisujejo varianco povezanih dejavnikov
zaupanja uporabnikov. Za ekstrakcijo faktorjev smo določili lastno vrednosti > 1. Takih
faktorjev je šest in pojasnijo pretežni del celotne variance.
Oblikovani Faktor 1, ki pojasni največji delež, 52,2 % celotne variance, opredeli matrica
rotiranih komponent. Zastopa tiste dejavnike, med katerimi je odvisnost najmočnejša.
Poimenovali smo ga faktor organizacijskih značilnosti. Zajema srednje močno povezane
dejavnike matrice komponent, ki imajo faktorsko utež > 0,6 (Priloga 2). Identificira 11+
pomembnih odgovorov na vprašanja:
V.4_OK_10:
V.4_VN_2:
V.4_OK_8:
V.4_VN_1:
V.4_OK_4:
V.4_VN_3:
V.4_OK_9:
V.4_OK_6:
V.4_OK_5:
V.4_VN_4:
V.4_OK_3:

Organizacija skrbi za razvoj in usposabljanja zaposlenih.
Poslovni informacijski sistem organizacije je zanesljiv.
Podatkovni viri organizacije so varni.
Organizacija ima jasno politiko organizacijske varnosti.
Organizacija uporablja kvalitetno varnostno programsko opremo
Uporabniki so vključeni v oblikovanje varnostne politike organizacije.
Komunikacija med internimi uporabniki je odlična.
Oddelek informacijske varnosti nas obvešča o aktualnih spremembah.
Svojim sodelavcem lahko zaupam.
Pregledovanje prilog neželene e-pošte je onemogočeno.
Delovno okolje lahko pustim odklenjeno.

Raziskovalno domnevo H2 lahko potrdimo, saj kazalnik Crombach izkazuje visoko
zanesljivost modela; še več, oblikovati je bilo mogoče faktor organizacijskih značilnosti,
ki pojasni največji delež, tj. 52,2% celotne variance odgovorov.

76

H3: Vrednote in norme organizacije vplivajo na vedenje in ravnanje uporabnikov.
Proces preverjanja smo izvedli v treh korakih. Najprej smo s faktorsko analizo opredelili
dejavnike odvisne spremenljivke. Dobili smo faktor, ki najbolje pojasni odvisnosti med
spremenljivkami vedenja in ravnanja. Njegov pripadajoči relativni delež pojasni 56,2 %
celotne variance 9-ih spremenljivk. Vključili smo vseh 176 enot odgovorov statistične
množice. Poimenovali smo ga faktor vedenje in ravnanje. Da smo uporabili primerno
statistično metodo, potrjuje tudi KMO statistike, ki je 0,899. Vključeni dejavniki so dober
predstavnik faktorja. Na to kaže tudi kazalnik Crombach α = 0,901.
V naslednjem koraku smo z regresijsko analizo preverjali vpliv neodvisne spremenljivke
na odvisno. Za neodvisno spremenljivko smo izbrali faktor organizacijskih značilnosti,
ker pojasni največji deleč celotne variance hipoteze H2. Shranili smo ga kot regresijski
faktor. Za odvisno spremenljivko pa smo izbrali novo nastali faktor vedenje in ravnanje
s prvega nivoja preverjanja domneve.
V tretjem koraku smo izvedli metodo regresijske analize. Pri preverjanju domneve smo
upoštevali kriterije prilagajanja modela, prikaz histograma in vključevanja spremenljivk
po metodologiji Enter. Po analizi smo opazovali parametre in koeficiente (tabela 8).
Tabela 8: Vpliv organizacijskih dejavnikov na vedenje in ravnanje uporabnikov

Parameter korelacijskega koeficienta, ki je 0,333, nam pove, da je smer povezanosti med
regresijskima faktorjema pozitivna. Podobno je tudi pri popravljenem determinacijskem
koeficientu (R2). Njegova vrednost opredeli jakost povezanosti med faktorjema (tabela
8). Ta je med faktorjem vedenje in ravnanje in faktorjem organizacijske značilnosti šibka.
Pojasni 11 % celotne variance vključenih spremenljivk. Trdimo, da na vedenja in ravnanja
vplivajo tudi druge spremenljivke iz ankete, ki pa so imele pri analizi vedenja in ravnanja
nižje vrednosti faktorskih uteži. Regresijska funkcija analize je y˄ = 1,575 + 0.333x.
Zaključimo lahko, da se vrednost odvisnih spremenljivk faktorja vedenje in ravnanja v
povprečju poveča za 0,333, če se neodvisna spremenljivka X1 poveča za enoto. V kolikor
se dejavniki faktorja organizacijskih značilnosti povečajo za eno enoto, se spremenljivke
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faktorja vedenja in ravnanja uporabnikov v povprečju povečajo za 0,333. Ocenjujemo,
da organizacijske značilnosti le šibko vplivajo na vedenje in ravnanje uporabnikov PIS v
Sloveniji. Problem je lahko v komunikaciji varnostnih mehanizmov znotraj organizacij.
Raziskovalno hipotezo H3 zato lahko le delno potrdimo, saj organizacijske značilnosti
podjetij v Sloveniji pozitivno vplivajo na vedenje uporabnikov PIS, vedenje pa je gradnik
zaupanja informacijski varnosti.

5.5 Poročilo
Namen študije je vzpodbuditi varno uporabo poslovnih informacijskih sistemov (PIS).
Zato smo izvedli analizo dejavnikov zaupanja poslovni informacijski varnosti v Sloveniji.
Notranji uporabniki poslovnih informacijskih sistemov so lahko pogost in pomemben
razlog za incidente nad zaupnimi informacijami in podatki organizacije.
Analiza je sledila petim ciljem dispozicije. Za izhodišče smo uporabili vrzel problemskega
področju informacijske varnosti. Temeljni cilj analize je bil izvedba raziskave o dejavnikih
zaupanja poslovni informacijski varnosti v Sloveniji. Ostali cilji se »pokoravajo«
predstavitvi dobrih praksah in gradnikov poslovne informacijske varnosti. V fazo izvedbe
analize smo vključili individualne, organizacijske in tehnološke dejavnike zaupanja
uporabnikov PIS v Sloveniji. Dejavnike so zastopala vprašanja z možnostjo vrednotenja
do lastnega stališča.
Podatke za analizo smo zbrali s pomočjo 176 uporabnikov poslovnih informacijskih
sistemov v Sloveniji. Uporabili smo metodo spletnega vprašalnika. Preverjali smo tri
raziskovalne domneve. Respondenti so odgovarjali na vprašanja o opredeljenih
dejavnikih zaupanja uporabnikov. Parametri analize definirajo pomembnost izbranega
področja. V splošnem kar 61,9 % vključenih uporabnikov v Sloveniji ne pozna prednosti
lokalnega poslovnega informacijskega sistema. Delež pri uporabnikih ženskega spola je
42,5 %. Odvisnost med definiranimi spremenljivkami je zanesljiva, opredeljeni dejavniki
pa zgleden predstavniki statistične množice. Zaključimo, da imajo aktualni ukrepi
organizacijskih značilnosti slab vpliv na zaupanje, vedenje in varno ravnanje uporabnikov
v Sloveniji.
Iz rezultatov ugotovimo, da uporabniki v Sloveniji ne zaupajo mehanizmom poslovne
informacijske varnosti, njihovo poznavanje prednosti poslovnih informacijski sistemov
je slabo, organizacijske značilnosti pa le šibko vplivajo na varno informacijsko vedenje in
ravnanje.
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6 SKLEP
Opisani konceptualni modeli avtomatizacije poslovnih procesov družb so primerni za
implementacijo v obstoječe organizacijske strukture. Opredelili smo standardne modele
informatizacije poslovanja. Številne rešitve avtomatizacije poslovanja so primerne za
proaktivno uresničevanje organizacije. Opisali smo robotizacijo proizvodnih dejavnosti,
avtomatizacijo strateškega odločanja in informatizacijo pisarniškega poslovanja. Za vse
projekte avtomatizacije so potrebne prave poslovne informacije. Avtomatizirani sistemi
jih zajemajo z napravami multimedije. Skupki povezanih tehnologij organizacije tvorijo
poslovno informacijsko infrastrukturo. Splošna poslovna informacijska infrastruktura
vključujejo gradnike programske in strojne opreme, podatkovna skladišča in omrežja.
Tak koncept poimenujemo poslovni informacijski sistem ‒ PIS.
Zaradi groženj iz okolja se pojavlja problem varnosti poslovnih informacijskih sistemov.
Predmet poslovne informacijske varnosti so informacije, ljudje in tehnologija. Varnost
prvin organizacije je zagotovljena tudi s fizičnim in tehničnim varovanje. Dober primer
fizične varnosti so sefi. Vedno bolj pa se uporablja tehnično varovanje. Zanimiv primer
tehnične varnosti so javna digitalna potrdila. Tudi dobre prakse poslovne informacijske
varnosti ISO, ITIL, COBIT definirajo pomembnejša priporočila varovanja PIS. Upravljanje
informacijske varnosti bo in je pomemben izziv managementa informacijske varnosti.
Poslovna informacijska varnost je odvisna tudi od zaupanje uporabnikov. Uporabniki
zaupajo poslovni informacijski varnosti zaradi individualnih, organizacijskih, tehnoloških
razlogov. Med individualne razloge smo uvrstili koncept vedenja in ravnanj in koncept
znanja in izkušenj, med organizacijske vrednote in norme organizacijsko kulturo ter
motivacijo, tehnološki dejavniki zaupanj pa so odvisni od programske opreme, strojne
infrastrukture in primerov dobrih praks. Zaupanje uporabnikov se vrednoti z mnogimi
metodami. Uporabljajo se metode izobraževanj, treningov, usposabljanj in tudi merske
lestvice ter anketni vprašalniki.
Da je zaupanje uporabnikov PIS v Sloveniji pogoj uresničevanja poslovne informacijske
varnosti, smo ugotovili z analizo dejavnikov zaupanja. Zaupanje uporabnikov v Sloveniji
smo identificirali kot mehanizem informacijske varnosti. V konceptualnem modelu smo
definirali interakcijo preverjanja dejavnikov zaupanja uporabnikov. Metodologija
izvedbe analize je bila naravnana procesno. Za izvedbo analize smo uporabili različne
statistične metode. Rezultate smo aplicirali deskriptivno tabelarično. Rezultati analize
identificirajo vrzeli poznavanja elementov poslovne informacijske varnosti v Sloveniji.
Glede na raziskovalna vprašanja uporabniki v Sloveniji zelo slabo poznajo poslovni
informacijski sistem, ki ga uporabljajo, , poslovni informacijski varnosti pa ne zaupajo
zaradi organizacijskih dejavnikov poslovne informacijske varnosti. Na njihovo zaupanje
vplivajo predvsem pomembnejši dejavniki organizacijskih značilnosti.

79

7 LITERATURA in VIRI
A
Albrechtsen, E. (2007). A qualitative study of users' view on information security.
Computers & security, 26(4), 276-289.
Alter, S. (1998). Information systems: Addison-Wesley Longman Publishing Co.,
Inc.
AXELOS. (2017). What is ITIL Best Practice?, ITIL, AXELOS. Retrieved from
https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil/what-is-itil [10.7.2017]
B
Bobek, S. (2011, Oktober). Varnost e-poslovanja, Gradivo za študij, 9-16.
BSI. (2017). Business Improvement Solutions, Organizational Resilience,
BSAmerica. Retrieved from https://www.bsigroup.com/en-US/ [10.7.2017]
C
Colwill, C. (2009). Human factors in information security: The insider threat –
Who can you trust these days? Information Security Technical Report, 14(4), 186196.
Combe, C. D. (2006). Introduction to e-business : management and strategy.
Amsterdam [etc.]; Boston (Mass.) [etc.]; London [etc.]: Elsevier; ButterworthHeinemann.
D
Da Veiga, A., & Eloff, J. H. P. (2010). A framework and assessment instrument for
information security culture. Computers & Security, 29(2), 196-207.
Dhillon, G. (2000). Information Security Management: Global Challenges in the
New Millennium: Global Challenges in the New Millennium: IGI Global.
E
Eminağaoğlu, M., Uçar, E., & Eren, Ş. (2009). The positive outcomes of
information security awareness training in companies : A case study. Information
Security Technical Report, 14(4), 223-229.
G
Gordon, S. R., & Gordon, J. R. (1996). Information systems : a management
approach. Fort Worth (TX) [etc.]: The Dryden Press; Harcourt Brace College
Publishers.
H
Hearnden, K., & Moore, A. (1999). The handbook of business security : a practical
guide to managing the security risk. London; Dover: Kogan Page.
I
ISACA. (2012). COBIT Framework, Risk & Governance, Enterprise IT Management
- ISACA. Retrieved from https://cobitonline.isaca.org/ [10.7.2017]

80

ISO. (2013). ISO/IEC 27001 Information security management. Retrieved from
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html [10.7.2017]
K
Kumar, R. (2014). Research methodology : a step-by-step guide for beginners.
Los Angeles [etc.]: Sage.
M
McLeod, R., & Schell, G. P. (2001). Management information systems. Upper
Saddle River (N. J.): Prentice Hall.
McLeod, R., & Schell, G. P. (2007). Management information systems. Upper
Saddle River (New Jersey): Pearson; Pearson Education; Prentice Hall.
O
O'Brien, J., Marakas, G. M., Hills, T. M.-G., & Lalit, M. R. (2006). Management
information systems.
O'Brien, J. A., & Marakas, G. (2005). Introduction to information systems:
McGraw-Hill, Inc.
P
Parsons, K., McCormac, A., Butavicius, M., Ferguson, L., C3ID, Command, C.,
Communication and Intelligence Division, & Chief, C., Control, Communication
and Intelligence Division. (2010). Human Factors and Information Security:
Individual, Culture and Security Environment. doi:INT 07/012
PCIDSS. (2006). Official PCI Security Standards Council Site - Verify PCI
Compliance, Download Data Security and Credit Card Security Standards.
Retrieved from https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/ [10.7.2017]
S
Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2): John Wiley &
Sons.
Spears, J. L., & Barki, H. (2010). User participation in information systems security
risk management. MIS quarterly, 503-522.
Stallings, W. (2001). Business data communications. Upper Saddle River (New
Jersey); Harlow (Essex): Prentice Hall; Pearson Education.
Susanto, H., Almunawar, M. N., & Tuan, Y. C. (2011). Information security
management system standards: A comparative study of the big five.
International Journal of Electrical Computer Sciences IJECSIJENS, 11(5), 23-29.
T
Tipton, H. F., & Krause, M. (2002). Information security management handbook.
Vol. 3. Boca Raton (FL) [etc.]; London: Auerbach; CRC Press.
Tipton, H. F., & Krause, M. (2010). Information security management handbook.
Vol. 4. Boca Raton: Auerbach; CRC Pres

81

8 PRILOGE
1 ANKETA
Q1 - I. OSNOVNE ZNAČILNOSTI
V.1.
Izberite ustrezno pripadajoč odgovor.
Spol:
Moški
Ženski
V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21 - 40 let
41 - 60 let
> 60 let
Raven poslovne funkcije v organizacijski strukturi?
Možnih je več odgovorov

Direktor/-ica, (politična raven)
Uprava, (strateška raven)
Projektni management
Oddelek IT
Zaposleni, uslužbenec
Javni sektor
Vaša poslovna funkcija v organizacijski strukturi?

Q2 - II. POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM
V.2.
Izberite ustrezen odgovor.
Menim, da...
Da
... standardna informacijska rešitev zadostuje mojim
zahtevam.
... naša organizacija uporablja celovito poslovno
informacijsko rešitev.
... naše področne poslovne informacijske rešitve zagotavljajo
celovito informacijsko podporo.
... naša poslovna informacijska rešitev omogoča podporo
poslovanja B2B, B2G, G2G, B2C.
... naš ERP vključuje vse osnovne module informacijske
rešitve.

Uporabljam poslovno informacijsko rešitev ponudnika?
Možnih je več odgovorov

1

Ne

Ne vem

SAP
Microsoft
Oracle
DataLab
Pantheon
Kopa
EpicorScale
Avtenta
S&T
BusinessSolutions
TronInter Center
Ne vem
Drugo:
Q3 - III. INDIVIDUALNI DEJAVNIKI
V.3.
Navajamo Vam individualne dejavnike poslovne informacijske varnosti. Ustrezno izberite pogostost
ravnanja in stopnjo strinjanja, v zvezi z ponujeno trditvijo. Ocenite z oceno od 1 do 5. Upoštevajte
pojasnila ocen iz matrice.
Vedenje in ravnanje uporabnikov
1Nikoli

2Redko

3Pogosto

2 - Delno
se ne
strinjam

3Niti /
niti

4 - Zelo
pogosto

5Vedno

Ne želim
odgovoriti

Uporabljam prijavno avtorizacijo
uporabnika.
Poslovno uporabniško okolje
zaklepam.
Odpiram vsebine nezanesljivih
virov.
Ob grožnjah in napadih ukrepam
po priporočilih.
Spletno pošto uporabljam le za
poslovno komunikacijo.
Občutljive podatke shranjujem
ločeno.
Uporabljam dvojno identifikacijo
uporabnika.
Moje delovne naloge dodelim
drugim.
Vključujem se v programe
usposabljanja uporabnikov.

Znanje in izkušnje
1 - Sploh
se ne
strinjam
Poznam pomen poslovne
informacijske varnosti za
organizacijo.
Seznanjen/-a sem z možnimi
grožnjami in vdori.
Na oddelek/enoto za
informacijsko varnost se
lahko zanesem.
Ob incidentih znam ukrepati.
Poznam standard ISO 27001.
Informacijska varnost je
zagotovljena s
funkcionalnostmi poslovnih

2

4 - Delno
se strinjam

5Popolnoma se
strinjam

Ne želim
odgovoriti

rešitev.
Vem kje najdem uporabniške
zahteve poslovne
informacijske varnosti.
Uporaba digitalnega podpisa
je varna.
Redno spreminjanje
prijavnega uporabniškega
gesla povečuje varnost.
Podatki v oblaku so varni.

Q4 - IV. ORGANIZACIJSKI DEJAVNIKI
V.4.
Ustrezno izberite stopnjo strinjanja s ponujeno trditvijo. Ocenite z ocenami med 1 in 5. Upoštevajte
pojasnila ocen iz matrice.
Organizacijska kultura
1 - Sploh
se ne
strinjam

2 - Delno
se ne
strinjam

3Niti /
niti

4 - Delno
se
strinjam

5Popolnoma se
strinjam

Ne želim
odgovoriti

1 - Sploh
se ne
strinjam

2 - Delno
se ne
strinjam

3Niti /
niti

4 - Delno
se
strinjam

5Popolnoma se
strinjam

Ne želim
odgovoriti

V organizaciji lahko delim
svoje uporabniško geslo.
Dostop do nekaterih
podatkovnih virov organizacije
je omejen.
Delovno okolje lahko pustim
odklenjeno.
Organizacija uporablja
kvalitetno varnostno
programsko opremo.
Svojim sodelavcem lahko
zaupam.
Oddelek inf. varnosti nas
obvešča o aktualnih
spremembah.
Odločitve se v organizaciji
sprejemajo na najmanj dveh
nivojih.
Podatkovni viri organizacije so
varni.
Komunikacija med internimi
uporabniki je odlična.
Organizacija skrbi za razvoj in
usposabljanja uporabnikov.

Vrednote in norme

Organizacija ima jasno
politiko informacijske
varnosti.
Poslovni informacijski sistem
organizacije je zanesljiv.
Uporabniki so vključeni v
oblikovanje varnostne politike
organizacije.
Pregledovanje prilog neželene
e-pošte je onemogočeno.
Organizacija sledi dobrim
praksam informacijske
varnosti ISO 27001.

3

Priročnik za zagotavljanje
informacijske varnosti
organizacije vsebuje jasne
zahteve.
Dostop do nekaterih spletnih
strani in portalov je omejen.
Ukrepi ob grožnjah in napadih
se evidentirajo.
Usposabljanja o informacijski
varnosti so vsak mesec.

Q5 - V. TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI
V.5.
Ocenite v kolikšni meri se strinjate s trditvami. Upoštevajte pojasnila ocen iz matrice.
Programska oprema in strojna infrastruktura
1 - Sploh
se ne
strinjam

2 - Delno
se ne
strinjam

Funkcionalnosti
aplikacij zagotavljajo varno
uporabo.
Aplikacijo mora varovati
uporabniška identifikacija.
Digitalna potrdila omogočajo
varno poslovanje.
Programska oprema IDS
zaznava grožnje, nevarnosti.
Asimetrično šifrirana
komunikacija je varna.
Nova strojna oprema
zagotavlja boljšo
informacijsko varnost.
Podatkovni viri v oblaku so
težje ranljivi.
Fizično lastništvo
podatkovnih baz je varnejše
(on premis).
Sodobne strežniške enote so
težje ranljive.
Mobilne naprave organizacije
so varne za uporabo.

4

3Niti /
niti

4 - Delno
se strinjam

5Popolnoma se
strinjam

Ne želim
odgovoriti

2 ROTIRANA MATRICA KOMPONENT FAKTORSKIH UTEŽI
Tabela 9: Rotirana matrica komponent
Komponenta
1

29_OD_Organizacijska kultura
31_OD_Vrednote in norme
27_OD_Organizacijska kultura
30_OD_Vrednote in norme
23_OD_Organizacijska kultura
32_OD_Vrednote in norme
28_OD_Organizacijska kultura
25_OD_Organizacijska kultura
24_OD_Organizacijska kultura
12_ID_Znanje in izkušnje
33_OD_Vrednote in norme
22_OD_Organizacijska kultura
38_OD_Vrednote in norme
26_OD_Organizacijska kultura
20_OD_Organizacijska kultura
36_OD_Vrednote in norme
21_OD_Organizacijska kultura
47_TD_Programska oprema in strojna inf.
43_TD_Programska oprema in strojna inf.
45_TD_Programska oprema in strojna inf.
42_TD_Programska oprema in strojna inf.
48_TD_Programska oprema in strojna inf.
46_TD_Programska oprema in strojna inf.
44_TD_Programska oprema in strojna inf.
41_TD_Programska oprema in strojna inf.
40_TD_Programska oprema in strojna inf.
39_TD_Programska oprema in strojna inf.
35_OD_Vrednote in norme
34_OD_Vrednote in norme
37_OD_Vrednote in norme
2_ID_Vedenje in ravnanje
6_ID_Vedenje in ravnanje
4_ID_Vedenje in ravnanje
16_ID_Znanje in izkušnje
7_ID_Vedenje in ravnanje
10_ID_Znanje in izkušnje
13_ID_Znanje in izkušnje
9_ID_Vedenje in ravnanje
8_ID_Vedenje in ravnanje
3_ID_Vedenje in ravnanje
1_ID_Vedenje in ravnanje
11_ID_Znanje in izkušnje
5_ID_Vedenje in ravnanje
14_ID_Znanje in izkušnje
15_ID_Znanje in izkušnje
18_ID_Znanje in izkušnje
17_ID_Znanje in izkušnje
19_ID_Znanje in izkušnje
Metoda Ekstrakcije: Analiza Glavnih Komponent.
Metoda Rotacije: Varimax z Kaiser Normalizacijo.
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2

,809
,734
,733
,729
,728
,720
,716
,711
,692
,653
,644
,627
,598
,595
,592
,532
,413
,255
,101
,210
,151
,355
,266
,361
,451
,394
,568
,523
,389
,411
,098
,131
,107
,449
,235
,448
,485
,397
,452
,471
,144
,603
,118
,577
,447
,422
,442
,431

3

,174
,440
,348
,412
,287
,378
,290
,278
,222
,189
,272
,378
,397
,435
,431
,340
,312
,839
,799
,796
,790
,731
,730
,730
,675
,675
,619
,553
,523
,499
,065
,265
,150
,210
,275
,176
,161
,092
,208
,193
,160
,092
,285
,188
,378
,289
,312
,348

,333
,208
,299
,248
,288
,257
,321
,259
,212
,442
,310
,191
,366
,238
,344
,316
,397
,175
,223
,206
,234
,209
,187
,147
,239
,242
,204
,190
,195
,315
,741
,726
,687
,666
,665
,663
,653
,624
,620
,612
,607
,606
,578
,577
,555
,540
,535
,499

