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POVZETEK
V današnjem času, v toku moderne družbe, je sodobna informacijska tehnologija (v
nadaljevanju IT) nujno potrebna za delovanje vsakega podjetja in storitvene dejavnosti
niso izjema. Ravno nasprotno, določene storitvene dejavnosti, na primer
zavarovalništvo, razpolagajo z izjemno veliko količino različnih podatkov. Da bi bila
podjetja uspešna, morajo venomer spreminjati in nadgrajevati svoje poslovne procese.
Enako je z njihovo informacijsko tehnologijo. Te spremembe pa vsekakor vplivajo tudi na
zaposlene.
Zaposleni v zavarovalništvu se na vseh ravneh vedno pogosteje srečujejo z najrazličnejšo
informacijsko tehnologijo (ERP rešitve, CRM rešitve, BI rešitve). Zato ni presenetljivo, da
se vedno večje število zaposlenih v storitvenih dejavnostih dnevno srečuje s stresom,
povezanim z nepoznavanjem IT.
Magistrsko delo smo razdelili na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo
podrobneje opisali informacijske sisteme v storitvenih dejavnostih ter izzive, ki
spremljajo zaposlene zaradi nepoznavanja le - teh.
V raziskovalnem delu smo izvedli raziskavo o izzivih na delovnem mestu zaradi
nepoznavanja informacijske tehnologije v zavarovalnici X. Z raziskavo smo želeli preveriti,
ali je stres zaradi nepoznavanja IT prisoten na vseh ravneh zaposlenih, ali je stopnja stresa
višja pri vodstvenem kadru, ali na primer pri kadru zaposlenih v temeljnem izvedbenem
procesu. Prav tako nas zanima, ali spol zaposlenih vpliva na zaznavanje stresa,
povezanega z IT.
Rezultati raziskave so pokazali, da spol zaposlenih v zavarovalnici X ni povezan s stopnjo
stresa. Prav tako nismo mogli dokazati, da mlajši uporabniki IT, zaposleni v zavarovalnici
X, zaznavajo manjši stres kot njihovi starejši kolegi. Tudi raven stresa, povezanega z IT,
med vodstvenim kadrom in zaposlenimi v temeljnem izvedbenem procesu, statistično
nista značilno različna.
Stres, povezan z IT na delovnem mestu, je odvisen predvsem od posameznikov in
podjetja. Vsekakor pa lahko trdimo, da bi morali vsi storiti več, da bi v moderni družbi, v
modernih podjetjih, zaposleni na splošno zaznavali čim manj negativnega stresa.
Ključne besede: ERP rešitve, CRM rešitve, BI rešitve, stres, informacijska tehnologija (IT),
informacijska tesnoba.

ABSTRACT
In today's modern society, modern information technology is indispensable for the
operation of all companies. Service activities are no exception. On the contrary, certain
service activities, for example in insurance sector, deal with an extremely large amount
of different data. In order to be successful, companies must always change and upgrade
their business processes with their information technology. These changes certainly
affect employees.
At all levels, insurance companies are increasingly faced with a wide range of information
technology (ERP solutions, CRM solutions, BI solutions). It is therefore not surprising that
an increasing number of employees in service activities are facing daily stress related to
the understanding of information technology.
We divided the master's thesis on theoretical and research work. In the theoretical part
we have described in detail the information systems in service activities and the
challenges that company employees face due to lack of knowledge.
In the research work, we carried out a survey on the challenges at the workplace due to
lack of knowledge of information technology in insurance X. The study sought to
ascertain, whether stress due to lack of knowledge of IT is present at all levels of
employees, whether the level of stress is higher among the managerial staff or in the
personnel cadre in the basic implementation processes. We also wonder, whether the
gender of employees affects the perception of IT-related stress. The results of the survey
showed that the gender of employees is not related to the level of stress associated with
IT in insurance X. Nor could we prove that younger IT users, employed in insurance X,
perceived less stress than their older counterparts. Also, the level of IT-related stress
among management and employees in the basic implementation processes, is not
statistically significantly different.
Stress related to IT in the workplace depends primarily on individuals and businesses,
how they all face this burning problem. In any case, we can say that both one and the
other should do more to ensure that in modern society, in modern companies, the
employees generally perceive as little negative stress as possible.
Key words: ERP solutions, CRM solutions, BI solutions, stress, information technology
(IT), computer anxiety.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Za čas moderne družbe je značilno, da se venomer spreminja, ali bolje rečeno razvija.
Temu so se vsekakor morala prilagoditi podjetja in njeni zaposleni, v kolikor želijo ostati
konkurenčni na trgu. Z napredkom poslovne strategije je za dobrobit podjetja potrebno
vzporedno posodabljati informacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IT). Vedno več
sodobnih podjetij razmišlja v smeri uvedbe celovite programske rešitve (v nadaljevanju
ERP rešitev), ki podjetju in zaposlenim zagotavlja celovite informacije na vseh nivojih.
Za podjetja, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo, je odnos s strankami ključnega
pomena. Podjetje more poznati svoje stranke, njihove potrebe, želje in navsezadnje
zahteve. Kadar govorimo o velikih podjetjih, ki imajo ogromno svojih strank, je dobra
CRM rešitev bistvenega pomena. Customer Relationship Management, oziroma kratica
CRM, je izraz za upravljanje odnosov s strankami. Osnova tega koncepta je dolgoročno in
kakovostno sodelovanje med podjetji in njihovimi strankami.
Za sodobna in uspešna podjetja je prav tako izjemnega pomena rešitev poslovne
inteligence (v nadaljevanju BI rešitev). V veliki večini podjetij se ta rešitev uporablja na
nivoju managementa, ki vodstvu daje ključne informacije na pravem mestu in ob pravem
času.
Zavarovalništvo je vsekakor dejavnost, v kateri se uporablja vsa potrebna informacijska
infrastruktura za doseganje čim boljših in dobičkonosnih rezultatov, to pa od zaposlenih
zahteva določena znanja. Kadar so informacijske spremembe v podjetju prehitre in
zaposleni ne utegnejo slediti vsem spremembam, pride do pojava tako imenovanega
stresa zaradi nepoznavanja IT oziroma do računalniške tesnobe (angl. - computer
anxiety), ki jo občutijo zaposleni. Ta stres je prisoten na vseh nivojih v podjetju, bodisi v
managementu, bodisi v vseh ostali funkcijah. Problem nastane v tem, da zaposleni ne
prepoznajo stresa oziroma ga ne prepoznajo dovolj hitro, to pa za seboj lahko pušča
izjemno neugodne posledice za zaposlene in za celotno podjetje.
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu bomo
opredelili informacijske sisteme v storitvenih dejavnostih. Predstavili bomo ERP rešitve,
CRM rešitve in BI rešitve. Podrobneje bomo opisali njihove značilnosti in arhitekturo ter
predstavnike vseh rešitev. V nadaljevanju bomo opisali s kakšnimi izzivi se zaposleni
srečujejo na svojih delovnih mestih zaradi premajhnega poznavanja IT. Nazadnje se
bomo dotaknili še različnih modelov, povezanih z zaznavanjem stresa povezanega z IT.
V praktičnem delu magistrskega dela bomo izvedli raziskavo, s katero smo želeli raziskati,
kako se zaposleni v zavarovalnici X soočajo s stresom, povezanim z IT. Je spol zaposlenih
povezan z vplivom stresa oziroma računalniške tesnobe? Je vodstveni kader bolj pod
stresom? Po analizi rezultatov raziskave bomo podali svoje kritično mnenje in predlagali
1

izboljšave zavarovalnici X. Ali sprotna in kakovostna izobraževanja pripomorejo k nižji
stopnji računalniške tesnobe?

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je predstavitev informacijskih sistemov v storitvenih
dejavnostih. Kako se s vso informacijsko infrastrukturo, potrebno za uspešno poslovanje
podjetja, srečujejo zaposleni. Naš namen je prav tako, da s pomočjo pridobljenih virov in
literature ugotovimo, ali pomanjkljivo informacijsko znanje zaposlenih predstavlja za njih
stres. V praktičnem delu magistrskega dela bomo izvedli raziskavo, s katero želimo
ugotoviti, kako se zaposleni v zavarovalnici X soočajo s stresom, povezanim z IT.
Cilji magistrskega dela:









predstaviti in opredeliti definicijo informacijskih sistemov v storitvenih
dejavnosti,
predstaviti predstavnike ERP, CRM in BI rešitev,
predstaviti stres, povezan z IT,
predstaviti, kako nepoznavanje IT vpliva na stres zaposlenih,
predstaviti nasvete zaposlenim za preprečevanje stresa,
v praktičnem delu izvesti raziskavo v zavarovalnici X, kako nepoznavanje IT
vpliva na stres njihovih zaposlenih,
v praktičnem delu magistrskega dela ugotoviti, ali je katera ciljna skupina
zaposlenih bolj izpostavljena stresu,
predstaviti rezultate raziskave in podati naše kritično mnenje.

Hipoteze magistrskega dela:


H1: Stopnja stresa, povezanega z IT, je povezana s spolom zaposlenih v
zavarovalnici X.



H2: Stopnja stresa, povezanega z IT, je povezana s starostjo zaposlenih v
zavarovalnici X.



H3: Stres na delovnem mestu, povezan z IT, je višji pri vodilnem kadru kakor pri
kadru zaposlenem v temeljnem izvedbenem procesu v zavarovalnici X.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da podjetja v storitvenih dejavnostih z uvedbo kakovostne ERP rešitve
pri svojih zaposlenih zmanjšujejo stres, povezan z IT. Prav tako predpostavljamo, da imajo
v zavarovalnici X sprotna in kakovostna izobraževanja vsi zaposleni, ne glede na raven
delovnega mesta. Naše nadaljnje predpostavke so, da niso vsi zaposleni v zavarovalnici X
enako motivirani pri osvajanju novega informacijskega znanja, vezanega na interna
izobraževanja zavarovalnice X.

2

Osnovna omejitev je, da bomo pri izvedbi naše raziskave uporabili tudi podatke
zavarovalnice X, ki jih v celoti ne bomo mogli razkriti zaradi poslovne skrivnosti. V našem
magistrskem delu nam omejitev prav tako predstavlja literatura povezana s stresom in
IT.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu bomo na začetku uporabili deskriptivno in klasifikacijsko metodo, saj
bomo navajali ogromno teoretičnega okvirja, opisovali dejstva, informacijske procese in
razne pojave. Nadaljevali bomo z metodo kompilacije, saj bomo uporabili različne citate
različnih avtorjev. V raziskovalnem delu našega magistrskega dela bo uporabljena
metoda induktivnega in deduktivnega sklepanja, saj bomo rezultate pridobljene z
anketnimi vprašalniki med seboj primerjali in s tem prišli do zaključka.

3

2 INFORMACIJSKI SISTEMI V STORITVENIH DEJAVNOSTI
V toku modernih ekonomskih časov je vedno več storitvenih podjetij, ki operirajo z
izjemno veliko količino podatkov. Da bi svojim obstoječim in potencialnim kupcem
zagotavljali kar se da najboljše storitve, sebi pa kar se da pregledne, koristne, učinkovite
informacije, potrebujejo celovit informacijski sistem.
V nadaljevanju 2. poglavja magistrskega dela bomo predstavili ERP (ERP – angl.
Enterprise Resource Planning), CRM (CRM – angl. Customer Relationship Management)
in BI (BI –angl. Bussines Intelligence) rešitve. Navedli bomo njihovo arhitekturo, osnovne
značilnosti in predstavnike, tuje in domače.

2.1 ERP rešitve
Kratica ERP se je začela uporabljati v začetku 90. let dvajsetega stoletja, natančneje leta
1990, ko je podjetje Gartner Group začelo uporabljati to dotično kratico za svojo rešitev,
ki je bila bistveno nadgrajena kot katera izmed konkurenčnih rešitev pred njimi.
2.1.1 Opredelitev pojma
ERP rešitev (ERP – angl. Enterprise Resource Planning) opredeljujemo kot celovito
poslovno povezan sistem, ki ob uporabi moderne, prefinjene informacijske tehnologije
vsem poslovnim procesom povezanih z organizacijo, zagotavlja najboljše razporejanje
virov, načrtovanje procesov in ustvarja dodano vrednost (Kovačič in Bosilj, 2005).
ERP rešitve so komercialni programski paketi, ki omogočajo integracijo transakcijsko
usmerjenih podatkov, informacij, poslovnih procesov in tehnologije preko celotnega
podjetja in prav tako vzdolž celotne oskrbovalne verige, ki zajema več podjetij, ki so vpeta
v določen poslovni proces. Te sisteme tvorijo različni moduli, ki si jih podjetje oblikuje
glede na svoje potrebe poslovanja in glede na svoje poslovne procese. Poznamo module
kot so, trženje, marketing, oskrba strank, proizvodnja, itd. (Ahlin in Zupančič, 2001).
Cilj ERP rešitev je povezati vse oddelke in enote podjetja, kot tudi vse poslovne procese
podjetja v en informacijski sistem, ki uporablja izključno eno podatkovno bazo. Glavna
naloga te podatkovne baze je, da omogoča integracijo vseh podatkov in pripravo vseh
informacij, ki so potrebne zaposlenim v podjetju za kakovostno odločanje (Kovačič in
Bosilj, 2005).
Kratica ERP rešitev se uporablja za visoko integrirane informacijske rešitve, katere so
namenjene spremljanju poslovanja podjetja na celotni ravni. Pomeni, da so v en
informacijski sistem vpeti vsi poslovni procesi povezani z dotičnim podjetjem, od
proizvodnje , človeških virov, materialnih virov do financ in administracije (Kosi, 2004).
Na začetku poglavja smo omenili, da so kratico ERP začeli uporabljati v letu 1990, čeprav
bi še vedno za določene ERP rešitve bila ustreznejša kratica ES (ES - angl. Enterprise
4

Software), saj vse rešitve ne izpolnjujejo natančno vseh pogojev, da lahko govorimo zares
o celoviti rešitvi. Razliko med ERP rešitvami in ES rešitvami prikazujemo na sliki 1.

Slika 1: Razlika med ERP rešitvijo in ES rešitvijo

Vir: Povzeto po (Wallance in Kremzar, 2001)

2.1.2 Razvoj ERP rešitev
Razvoj sega v 50. leta dvajsetega stoletja. V tem obdobju so informacijske sisteme v
večini primerov razvijali za proizvodna podjetja, za obvladovanje zalog in materialov. Prav
tako je potrebno omeniti, da so bile aplikacije različne, glede na raven in delovno mesto
zaposlenih. Med seboj so bile slabo ali celo nič povezane. Kasneje so ponudniki IT
nadgradili z modulom za podporo načrtovanja materialnih potreb ali s kratico MRP (MRP
- angl. Material Requirements Planning). Tudi MRP je v svoji zgodovini doživel
nadgradnjo, ki se je zgodila v 90. letih dvajsetega stoletja; tako je prišlo do rešitve MRP ll
(MRP ll - angl. Manufactoring Resource Planning). Za razliko od MRP rešitve je MRP ll
vsebovala še sisteme za finance, prodajo, načrtovanje proizvodnje, računovodstvo,
kadre. Podroben kronološki prikaz je predstavljen na sliki 2.

5

Slika 2: Kronološki prikaz ERP rešitev

Vir: Povzeto po (Poštrak, 2008)

ROP rešitve
ROP (ROP – angl. Record Point Sistem) rešitve so se pojavile v 50. letih dvajsetega
stoletja. Te rešitve so bile zelo preprost informacijski sistem za kontrolo in načrtovanje
proizvodnje. Ni čudno, da so se ga takrat posluževala samo proizvodna podjetja.
Informacijski sistem je temeljil predvsem na obvladovanju zaloge. Kadar je zaloga padla
na tako imenovano kritično točko je sistem oddelek nabave opozoril, da je potrebno
oddati naročilo. Bistvo je bilo, da so imeli venomer materiale, pol izdelke in surovine na
zalogi (Bobek in Sternad, 2007).
MRP rešitve
Ta informacijski sistem ali MRP rešitev (MRP - angl. Material Requirements Planning) so
razvili v začetku 70. let dvajsetega stoletja. Bil je nekakšna nadgradnja ROP rešitve.
Glavna prednost MRP rešitve je bila v uporabi kosovnic. Rešitev je znala preračunati
podatke o zalogi in glavni proizvodni načrt, tako da so dobili natančen rezultat kolikšne
so potrebe po materialih. Eksplozija kosovnic in upoštevanje že obstoječih zalog, je
omogočala časovno naravno načrtovanje materialov (Bobek, 2010).
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MRP ll rešitev
MRP ll rešitev (MRP ll – angl. Manufactoring Resource Planning) je bila razvita približno
5 let za MRP rešitvijo, torej leta 1975. Pomembna novost je, da gre za računalniško
podprte informacijske sisteme za načrtovanje proizvodnih resursov. Največji dodatek v
primerjavi z MRP rešitvijo je bil v tem, da je rešitev MRP ll vsebovala funkcionalnost, ki
je omogočala načrtovanje proizvodnih kapacitet in zbiranje informacij o stanju samega
proizvodnega procesa. Rešitev je prav tako podpirala določene simulacije za potrebe
odločanja. Lahko bi dejali, da so podjetja s to rešitvijo v poznih 70. letih dvajsetega
stoletja dobila vse potrebno za načrtovanje in kontrolo proizvodnje.
ERP rešitev
ERP rešitve so komercialni programski paketi, ki omogočajo integracijo transakcijsko
usmerjenih podatkov, informacij, poslovnih procesov in tehnologije preko celotnega
podjetja in prav tako vzdolž celotne oskrbovalne verige, ki zajema več podjetji, ki so vpeti
v nek poslovni proces. Te sisteme tvorijo različni moduli, ki si jih podjetje oblikuje glede
na svoje potrebe poslovanja in glede na svoje poslovne procese. Poznamo module kot
so, trženje, marketing, oskrba strank, proizvodnja, itd. (Ahlin in Zupančič, 2001).
2.1.3 Značilnosti in arhitektura ERP rešitev
V različnih virih se pojavljajo zelo sorodne definicije o značilnostih ERP rešitev. V našem
magistrskem delu smo izbrali za nas najbolj ustrezne definicije.
Značilnost po kateri prepoznamo ERP rešitev (Sternad in Bobek, 2008):







standardizirane rešitve z arhitekturo odjemalec/strežnik,
večina poslovni procesov določenega podjetja je vpeta v to rešitev,
tudi večina poslovnih transakcij more biti vključena v to rešitev,
uporabljajo eno podatkovno bazo na ravni celotnega podjetja,
dostop do podatkov je v realnem času,
vključujejo enoten uporabniški vmesnik.

Temeljna značilnost ERP rešitev je to, da imajo skupno bazo podatkov. ERP rešitve
velikokrat zahtevajo v podjetjih reorganizacijo poslovnih sistemov, saj so prilagoditve
rešitve narejene posebej za specifično branžo ali podjetje samo. Podjetje se v času
svojega obstoja veliko spreminja, nadgrajuje in razvija, zato je venomer potrebno
posodabljati tudi njegov informacijski sistem. Zaradi dodatne varnosti je večina
informacijskih funkcij razvitih v module (Jaklič, 1999).
Pri značilnostih je vsekakor potrebno povedati, da ERP rešitve podpirajo tudi poslovanje
v več jezikih in valutah. Imajo v naprej pripravljene različice za posamezne panoge in jih
je možno prilagoditi glede na zahteve in specifike podjetja (Sternad in Bobek, 2008).
Da lahko govorimo o celoviti informacijski rešitvi ali o ERP rešitvi more ta izpolnjevati
določene značilnosti (O'Leary, 2002):
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omogočajo obdelavo večino transakcij v podjetju,
omogočajo integracijo vseh poslovnih procesov v podjetju,
predstavljajo paket programov, za načrtovanje več nivojske arhitekture,
oblikovanje v spletne aplikacije ali pa tradicionalno,
uporablja se samo ena baza podatkov, v kateri je vsak podatek zaveden samo
enkrat,
s podatki se operira v realnem času,
brez dodatnih nadgradenj je možno poslovanje v več jezikih in v več valutah
(izredno pomembno za multinacionalna podjetja),
omogočajo podporo za specifične panoge.

Vse sodobne ERP rešitve so sestavljene iz standardnih in dovolj prilagodljivih modulov in
orodji za razvoj, ki so namenjene modeliranju zahtev posameznih podjetij. Po navadi je
vsak modul svoja samostojna informacijska rešitev, ampak pravo vrednost dobi ERP
rešitev takrat, kadar vsi moduli delujejo povezano v celoto. Temeljno strukturo tvorijo
osnovni moduli: proizvodnja, nabava, upravljanje s človeškimi viri in finance. Kot je
prikazano na sliki 3, pa poznamo ERP rešitve (npr. SAP ERP rešitev) z mnogo več moduli.
To so: marketing in prodaja, načrtovanje proizvodnje in razvoj, proizvodnja in kontrola
inventarja, nabava, distribucija, kakovost, finance in računovodstvo, človeški viri,
informacijske storitve.
Veliko avtorjev se strinja, da je ena izmed temeljnih značilnosti ERP rešitev prav enotna
podatkovna baza, preko katere potekajo vse poslovne transakcije. V zadnjih 30. letih so
se možnosti računalniške evolucije korenito spremenile, kar je temeljna značilnost
(enotna podatkovna baza) ERP rešitev ostala skozi enaka. Kot smo že omenili imajo ERP
rešitve tri temeljne komponente: podatek, integracija podatkov in funkcionalnost
(Srabotič, 2002).
ERP rešitve so dinamična tehnologija, kar pomeni, da se ves čas razvijajo, spreminjajo in
dopolnjujejo. Od začetka opredelitve tega termina (ERP rešitev) so se skladno z
razvijanjem izoblikovali štirje izjemno pomembni trendi (Kalakota & Robinson, 2001):
1.
2.
3.
4.

Izboljšana integracija in fleksibilnost ERP rešitev (angl. – Flexible ERP)
Spletno dostopne ERP rešitve (angl. – Web-Enabled ERP)
Medpodjetniške ERP rešitve (angl. – Interenterprise ERP)
E-poslovne zbirke (e-Business Suites)

ERP rešitve z izboljšano integracijo in fleksibilnostjo imajo svojo prednost ravno v
prilagodljivosti, saj so prvotne ERP rešitve iz začetka 90. let dvajsetega stoletja bile
skrajno neprilagodljive. Prav uporabniki so zahtevali vedno več, saj so želeli, da se ERP
rešitve prilagodijo njihovi programski opremi, kar je dopuščalo razne popravke in
prilagodljivosti prav dotičnim poslovnim procesom (Motiwalla & Thompson, 2009).
Temu trendu so se prilagodili ponudniki ERP rešitev (J.D. Edwards, Oracle in PeopleSoft),
saj so na trg ponudili novejše bolj prilagodljive različice svojih rešitev.
Razvoj ERP rešitev se je nadaljeval z ERP rešitvami, ki so spletno dostopne. Prav razvoj
interneta, intranetov in ekstranetov je povzročil, da so uporabniki ERP rešitev od
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ponudnikov zahtevali nadgradnjo. Glavna prednost je bila integriran spletni vmesnik,
kateri je uporabnikom omogočal oddaljen dostop do ERP rešitve (Zabukovšek, 2016).
Vedno večja povezanost z internetom se je nadaljevala z razvojem medpodjetniških ERP
rešitev. Glavna prednost je bila povezanost med dobavitelji, distributerji in kupci. Tako
so lahko vsi vpeti v verigi spremljali svojo zalogo ali proizvodnjo. To je tudi začetek
oskrbovalnih verig (Zabukovšek, 2016).
Ves zgoraj omenjen napredek je na koncu zagotovil integracijo funkcij ERP rešitev v eposlovne zbirke. Tako so ponudniki ERP rešitev razvili modularne zbirke, ki so temeljile
na spletnih tehnologijah. V te zbirke se lahko integrirajo CRM rešitve, ERP rešitve, BI
rešitve. Primeri takšnih rešitev so: SAP Business Suite in Oracle e-Business.
Slika 3: Moduli ERP rešitev

Vir: Povzeto po (Bobek in Sternad, 2007)

2.1.4 Predstavniki ERP rešitev
Podjetje, ki se je odločilo za uvedbo ERP rešitve ima po navadi opravka s tremi strankami
rešitev ERP. To so: ponudniki rešitev ERP, partnerji, ki uvajajo rešitve ERP in ponudniki
informacijskih sistemov (Zabukovšek, 2016).
Ponudnike ERP rešitev lahko delimo v tri velike skupine (skupina I, II in III). Skupine se
med seboj razlikujejo glede na kompleksnost in velikost rešitev, ki jih ponujajo
(TechnologyAdvice, 2016).
V skupino I spadajo veliki ponudniki ERP rešitev, kateri znajo te rešitve narediti z nešteto
funkcijami. Prav zaradi ponudnikov, ki so predstavniki te skupine so se pojavile ERP
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rešitve. Predstavniki skupine I so: Microsoft Dynamics AX, SAP ERP, Oracle EBS
(Zabukovšek, 2016).
V skupini II so ponudniki srednje velikih organizacij. Posebnost te skupine je v tem, da po
navadi predstavniki prinašajo na trg razne inovacije. Z inovacijami je mogoče
racionalizirati stroške. Prav tako v skupino II uvrščamo ponudnike, ki ponujajo ERP
rešitve, ki so namenjene e-poslovanju in ne proizvodnji. V takšne rešitve je velikokrat
mogoče vkomponirati poslovno poročanje. Predstavniki II skupine so: Sage, Infor in
NetSuite (Zabukovšek, 2016).
V zadnjo, skupino III, uvrščamo majhne ponudnike ERP rešitev, ki so po navadi
lokalizirana v jezike, ki jih potrebuje naročnik. Te predstavniki so na trgu ERP rešitev
izjemno pomembni, saj majhna podjetja nimajo svojih računovodstev in raznih oddelkov,
tako, da so v veliki večini odvisna od rešitve ERP. Predstavniki zadnje skupine so: Syspro,
Workday in Work[etc] (Zabukovšek, 2016).

Trg ERP rešitev je v zadnjem času rastel izjemno hitro. Letna stopnja rasti prihodkov je
bila okoli 60 odstotkov. V nadaljevanju bomo navedli nekaj razlogov za tako hitro rast
(Oven, 2005):
 prehod na standardne programske pakete, ki so uporabni za večino podjetji iz
panoge,
 ERP rešitve so začele uporabljati tudi druge, ne samo proizvodne panoge,
 prav tako je k rasti pripomogla enotna valuta (uvedba evra),
 povečan obseg poslovanja obstoječih podjetji (dosedanjih uporabnikov ERP
rešitev).
S sliko 4 želimo prikazati najvplivnejše ponudnike ERP rešitev na trgu. To so: SAP,
Microsoft Dynamics NAV, Perftech, GedaxaERP, Vasco, Pantheon, Intrix…
Slika 4: Predstavniki ERP rešitev

Vir: Povzet po (Intrix, 2018)
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Ponudba na slovenskem trgu ERP rešitev je zelo primerljiva s ponudbo na svetovnem
trgu. Sedaj so tudi svetovni giganti, kot so Microsoft, SAP, Oracle in drugi pripravili
lokalizirane različice za slovenski trg, s katerimi lahko uspešno konkurirajo domačim
ponudnikom. Na področju informatike, oziroma ponudnikov celovitih informacijskih
rešitev, je v Sloveniji zaposlenih več kot 10.000 ljudi. V tabeli 1 prikazujemo domače
ponudnike ERP rešitev. Velika večina teh ponudnikov je na slovenskem trgu prisotna že
več kot deset let. Ponudniki ERP rešitev na slovenskem trgu se razvijajo postopoma, to
pa je vsekakor posledica tega, da je panoga še relativno mlada (Oven, 2005).

Tabela 1: Domači ponudniki rešitev ERP
Ime podjetja

ERP rešitev

Datalab

Pantheon

Perftech

Perftech.Largo

Kopa

Kopa

SOAP

SOAP

Comtron

TronInterCenter

Vir: Povzeto po (Bobek, 2010)

2.2 CRM rešitve
Odnos s strankami seže daleč nazaj v zgodovino. O nastanku odnosov s strankami lahko
govorimo v obdobju, ko so dejansko nastajali prvotni trgi. Takratni proizvajalci so svoje
izdelke izdelovali po naročilu za dotično stranko, torej so bili proizvodi prilagojeni vsaki
stranki posebej. Proizvodi niso bili proizvedeni v naprej na zalogo, saj proizvajalci niso
poznali svojih potencialnih kupcev in njihovih potreb in želja. Individualna proizvodnja je
bila draga, saj že kot rečeno ni bilo standardizacije in so vsak proizvod proizvajali za vsako
stranko posebej.
S prihodom industrijske revolucije so se zadeve spremenile. Proizvajalci so začeli
proizvajati standardizirane izdelke in prav v tem času lahko govorimo o začetku skladišč,
zalog proizvodov. Proizvajalci dejansko niso uspeli proizvesti zadostne količine
proizvodov, zato je prišlo do presežka povpraševanja. Takratni kupci niso bili izbirčni;
dejansko so se samo informirali, kje lahko kupijo željen proizvod. V 70. letih dvajsetega
stoletja pa se je prvič zgodil preobrat, saj je ponudba presegla povpraševanje. Kupci so
se začeli obnašati drugače. Lahko so izbirali kje bodo kupovali, zato ni čudno, da so morali
proizvajalci spremeniti svoje videnje in filozofijo. Morali so poiskati ciljne skupine,
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ustvariti dobro marketinško akcijo in nenazadnje primerno ceno. Ponovno smo se vrnili
v obdobje, kjer je veljavnost dobilo trženje po meri kupca (Bercko, 2006).
V 90. letih dvajsetega stoletja se prvič srečamo z izrazom CRM (CRM - angl. Customer
Relationship Management). Gartner opredeljuje CRM kot poslovno strategijo s katero
podjetja želijo maksimirati svoje dobičke, prihodke in stranke zadovoljiti s segmentacijo
in spodbujanjem k dobrim obojestranskim odnosom. Prav tako naj podjetja uvedejo k
stranki usmerjene poslovne procese (Bligh in Turk, 2004).
2.2.1 Opredelitev pojma
Številni avtorji izraz CRM definirajo drugače, saj ga lahko interpretiramo na različne
načine. Narava sistemov CRM se hitro razvija in spreminja, zato prihaja do različnih
opredelitev pojma. CRM je (Paulič, 2005):






je strategija za optimizacijo življenjske vrednosti kupca,
je proces s katerim podjetja želijo maksimirati svoje dobičke, prihodke in stranke
zadovoljiti s segmentacijo in spodbujanjem k dobrim obojestranskim odnosom,
je predvidljiva in naravna evolucija funkcij prodaje in trženja,
je sistem, ki nam pomaga razumeti, kako narediti kupce zadovoljne, zmanjšati
izgube podatkov, časovne izgube in povečati dobiček,
je poslovno-informacijski sistem za upravljanje odnosov s strankami, ki vključuje
tehnični del in poslovne procese.

V letu 1990 je bila pod imenom CRM mišljena predvsem informacijska tehnologija, ki so
jo podjetja želela uvesti v svojih podjetjih, da bi maksimirali prodajo, dobičke, poslovne
procese … Izkazalo se je, da ogromno teh podjetji, ni bilo zadovoljnih s CRM tehnologijo,
saj niso razmišljali strateško. Prav zaradi slabo strateško pripravljenih podjetji se je učinek
CRM rešitev skoraj izničil. Podjetja so se preveč fokusirala na uvedbo informacijske
tehnologije, kot pa na spremembo, razvoj samega podjetja, oziroma poslovnih procesov.
Kljub temu so plačevali enormne stroške za obstoječ IT, čeprav jih niso znali v praksi
unovčiti (Bligh in Turk, 2004).
Paulič v svojem delu navaja definicije, da nam CRM omogoča (Paulič, 2005):










večje zadovoljstvo strank,
boljše poznavanje posameznih strank,
povečana natančnost pregleda nad vsemi poslovnimi procesi,
prednost pred konkurenco,
dolgoročno sodelovanje,
uvajanje novih storitev,
osredotočanje na podatke iz preteklosti,
merjenje uspešnosti marketinških akcij,
zmanjšanje stroškov dela, povečan pregled nad delom ter boljša organizacija
dela.
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Kovačič & Bosilj Vukšič navajata, da CRM podjetjem omogoča identificirati tiste stranke,
ki imajo za dotično podjetje največji potencial. Prav tako jim pomaga s temi strankami
izgraditi in obdržati dolgotrajno vez oziroma dolgotrajen odnos. Ena izmed poglavitnih
funkcij je tudi križna prodaja (angl. – Cross Sell), ki še utrjuje vezi med partnerji. Vsekakor
pa je CRM orodje s katerim prepoznamo nezadovoljne stranke, še preden te želijo oditi
h konkurenci, s tem pa si podjetja lahko zmanjšajo izpad prihodka (Kovačič & Bosilj
Vukšič, 2005).
V današnjem času ni dovolj, da podjetje ustvari ali prodaja samo kakovosten izdelek ali
storitev. Pomembno je tudi kakšne ima poprodajne aktivnosti oziroma servis za svoje
stranke. Kupci so se naveličali neresnih in neprofesionalnih odnosov s prodajalci, zato
venomer iščejo nove ponudbe na trgu. Iščejo takšne partnerje s katerimi bodo lahko
vzpostavili dolgoročne in trdne ter obojestranske odnose. Podjetja, ki so se začela tako
obnašati dosegajo boljše poslovne rezultate, kot tista, ki vztrajajo pri klasičnem
tradicionalnem trženju (Ladič, 2006).
V primerjavi s tradicionalnim trženjem, CRM predstavlja čisto spremembo. Cilj, fokus,
časovni okvir, glavni kazalci uspešnosti, poznavanje strank, izdelek, cena, prodajna pot in
komunikacija so usmerjeni bistveno bolj k stranki kakor pri tradicionalnem trženju.
Primerjava med obema je prikazana na sliki 5 (Kovačič & Bosilj Vukšič, 2005).
Slika 5: Primerjava med tradicionalnim trženjskim pristopom in CRM

Vir: Povzet po (Hrovat, 2001)
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2.2.2 Razvoj CRM rešitev
Začetek dobe CRM rešitev lahko štejemo osemdeseta leta 20. stoletja. Takrat so se začele
pojavljati tržne podatkovne baze in statistično modeliranje podatkov, katerih namen je
bil bolj učinkovita komunikacija s potencialnimi partnerji. Leta 1986 je ponudnik podjetje
ACT! predstavilo na trgu poslovno programsko orodje za upravljanje s strankami. To
orodje je omogočalo organiziranje in shranjevanje podatkov za vsako stranko posebej
(CRM Switch Staff, 2018).
Podjetju ACT! so kmalu začela slediti tudi druga podjetja in predstavila svoja orodja. Proti
koncu osemdesetih let 20. stoletja se na trgu pojavijo tudi arhitektura »odjemalecstrežnik«, kar pa je sprožilo množično uporabo osebnih računalnikov. Prav ta čas in
množična uporaba osebnih računalnikov je ustvarila priložnost za podjetja, da so še bolj
intenzivno razvijala programsko opremo (Verrill, 2014).
Naslednja pomembna prelomnica je bila leta 1995, ko je takratna programska oprema
za opravljanje s stiki že spominjala na današnje CRM rešitve (CRM Switch Staff, 2018).
Leta 2002 je na trg CRM programske opreme vstopil ameriški konglomerat Microsoft, ki
je svoj produkt poimenoval; Microsoft Dynamics CRM. Ta produkt je na začetku bil zelo
tog in omejen, nato pa so ga povezali s spletno pošto in s tem naredil izjemen korak
naprej (Verrill, 2014). Razvoj CRM rešitev kronološko prikazujemo na sliki 6.
Slika 6: kronološki prikaz CRM rešitev

LETO

DOGODEK

Tržne podatkovne baze

1980

Podjetje Act!

1986

Arhitektura
"odjemalec-strežnik"

1989

Prve podobnosti z
današnjimi CRM
rešitvami

1995

Prva mobilna rešitev

1999

Vstop Microsofta na
trg CRM

2002
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2.2.4 Značilnosti in arhitektura CRM rešitev
Paulič prav tako navaja, da je za CRM rešitev značilno (Paulič, 2005):








enotna in osvežena baza podatkov,
možno je določiti različne nivoje dostopa za različne uporabnike,
do baze podatkov se lahko dostopa mobilno,
večuporabniška zasnova,
podatki so standardizirani in omogočajo izvoz podatkov,
dodatne module se lahko kadarkoli kasneje dodatno integrira v rešitev,
uporabniku prijazno delovanje.

Za uspešno CRM rešitev je pomembna sama arhitektura rešitve oziroma konstruiranje
sistema. Rešitev mora odgovarjati podjetju naročniku in vsem z njim povezanim
partnerjem. Povezovati mora vse poslovne procese in transakcije v podjetju. Prav tako
mora biti fleksibilna, saj se podjetje venomer razvija in spreminja. Programska in strojna
oprema, ki podpira CRM rešitev, se deli na 3 sklope, ki so med seboj povezani in se
dopolnjujejo. Poznamo jih kot: operativni CRM, analitični CRM in kolaborativni CRM
(Verstovšek, 2009). Prikazali jih bomo v sliki 7.

Slika 7: Elementi CRM rešitve

Vir: Povzeto po (Fidis, 2015)
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Kolaborativni CRM nam omogoča izmenjavo vseh vrst informacij o strankah na nivoju
celotnega podjetja. Osnovna funkcija in cilj kolaborativnega CRM-ja je, da usklajuje
storitve povezane s strankami. Vsi oddelki v podjetju prejmejo koristne informacije
vezane na stranke. Operativni CRM je fokusiran na avtomatizacijo poslovnih procesov
podjetja povezanih s strankami (Management Study Guide, 2015). Analitični CRM v
bistvu pomaga podjetjem izkoriščati vire informacij, s katerimi podjetja bolje razumejo
obnašanje svojih obstoječih in potencialnih strank. Analitični CRM tako podjetjem
pomaga pri segmentaciji strank, identifikaciji najboljših strank, upravljanje tveganj, itn.
2.2.5 Predstavniki CRM rešitev
Trg CRM rešitev je izjemno pester, prepletajo se domači in tuji uveljavljeni ponudniki
CRM storitev. Za podjetja, ki se odločajo za uvedbo te storitve, je že tako in tako izjemno
zapleteno izbrati pravega ponudnika, ki bi ji zagotovil natančno takšno celovito CRM
rešitev, ki jo potrebujejo, po ugodni ceni. Nikakor ne smemo pozabiti na domače, lokalne
ponudnike, ki najverjetneje nimajo takšnega renomeja in globalnih izkušenj kot veliki tuji
ponudniki. Imajo pa eno veliko prednost, to je, da bolje poznajo lokalno okolje in s tem
lahko bolj približajo rešitev podjetju naročniku.
Glede na podatke Gartnerja lahko trdimo, da trg CRM rešitev dejansko obvladuje 5
ponudnikov. To so Saleforce, SAP, Oracle, Microsoft in Adobe. Skupaj obvladujejo 45 %
celotnega globalnega trga CRM rešitev. Iz tega sledi, da je še dobra polovica celotnega
trga neopredeljena, oziroma jo zastopajo majhna lokalna podjetja. Vsekakor lahko
trdimo, da je konkurenca izjemna, saj se v današnjem modernem času vedno več
podjetij, malih, srednjih in velikih odloča za CRM rešitve. Porazdelitev trga bomo grafično
prikazali na sliki 8.
Slika 8: Porazdelitev globalnega trga ponudnikov CRM rešitev

19,70%

Saleforce
10,20%

54,40%

SAP
Oracle

7,80%

Microsoft
Adobe
Ostali

4,30%
3,60%

Vir: Povzeto po (Gartner, 2015)
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Revija CRM Magazine vsako leto naredi izbor najboljših CRM rešitev glede na velikost
podjetja naročnika. Ocenjuje se: obseg funkcionalnosti, vodenje podjetja, zadovoljstvo
strank in cena CRM rešitve. Vsi rezultati so podani po abecednem redu, najboljši v vsaki
skupini pa je poudarjen z barvo. Ocene so podane na skali od 1 – 5, s tem, da ocena 1
predstavlja najslabšo oceno, 5 pa najboljšo. Na sliki 9 je primer iz leta 2015 , kjer je jasno
razvidno, da je bil najboljši ponudnik Microsoft Dynamics CRM.

Slika 9: Najboljši predstavniki CRM rešitev po mnenju revije CRM Magazine

Vir: Povzeto po (CRM Magazine, 2015)

Gartner v svoji raziskavi v letu 2017 prav tako navaja, da so CRM rešitve največji trg
informacijske tehnologije. Ob koncu leta 2017 je bil trg ponudnikov CRM rešitev vreden
39,5 milijard ameriških dolarjev. Glavni direktor za raziskave pri Gartnerju gospod Julian
Poulter pravi, da je to šele začetek in da bo trg CRM rešitev še naprej samo rastel.
Ocenjuje, da bi lahko bila letna rast tega trga celo 16 % (CRM Magazine,2018).
Kot največjega domačega ponudnika CRM storitve je potrebno predstaviti podjetje
Intera d.o.o. iz Ptuja, z rešitvijo CRM Intrix. Prej omenjena rešitev je bila ena izmed prvih
v letu 2005, kot rešitev v oblaku (Intera, 2018).
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2.3 BI rešitve
Korenine poslovnega obveščanja (BI – angl. Bussines Intellegence) sežejo v začetek
dvajsetega stoletja. Podjetja so si v tistih časih sama ustvarjala razne informacijske
sisteme za podporo odločanju. Informacij ni bilo ogromno. Kot smo opisali že v
podpoglavju pri CRM rešitvah, lahko za BI rešitve trdimo enako: v začetku dvajsetega
stoletja kupci niso bili tako osveščeni in zahtevni kot danes, prav tako je bila količina
podatkov bistveno manjša, zato je bilo odločanje lažje. S hiperprodukcijo in z rastjo
podjetij so obenem postali kupci zahtevnejši, bolj preudarni in bolj racionalni pri svojih
potrošniških navadah. V kolikor so podjetja želela ostati konkurenčna, je moral
management sprejemati tudi pomembne odločitve, ki pa so zaradi vedno večjega števila
podatkov postale vedno težje. S poslovnim obveščanjem, oziroma z BI rešitvami so si zelo
poenostavili svoje delo.
2.3.1 Opredelitev pojma
Termin poslovno obveščanje razumemo kot sisteme, kateri nam omogočajo razne analize
podatkov, da bi boljše razumeli delovanje podjetja in posledic sprejetih odločitev. Gre
predvsem za sisteme, ki so podpora za odločanje managementa. Dandanes pri strateških
odločitvah vodilnih ni dovolj samo intuicija in presoja glede na pretekle izkušnje, temveč
je potrebna analiza izjemno velikih količin podatkov. Prav tako nam danes to sodobna
programska in strojna oprema omogočata v izjemno kratkem času. V današnjem času
skoraj ni podjetja, ki ne bi uporabljal celovite informacijske rešitve, katere bistvo je prav
podatkovno skladišče, iz katerega ravno pri poslovnem obveščanju črpamo podatke
(Kovačič in drugi, 2004).
BI rešitve zahtevajo pravilne informacije, ustvarjanje natančnih poročil in nadgradnjo v
podatkovno bazo. Prav zaradi tega lahko management uporablja BI rešitev za analiziranje
svojih potencialnih odločitev. Poslovno obveščanje v podjetju lahko dvignemo na najvišji
nivo, če imamo v podjetju zaposlen usposobljen kader in ustrezen IT. Management se
lahko tako posveti izključno poslovnim strategijam in poslovanju podjetja, s katerim želijo
povečati produktivnost in dobičkonosnost. BI rešitve so orodje strateškega vodenja in z
njim lahko podjetja bolje razumejo poslovanje in poslovne odločitve (Kudyba, 2001).
2.3.2 Razvoj BI rešitev
Začetki BI rešitev segajo v zgodnja leta 20. stoletja. Takrat so si podjetniki z željo
obvladovanja podatkov (predvsem finančnih) ustvarjali svoje programe za podporo
odločanju. Trg je bil brez bistvene konkurence, količina podatkov je bila majhna in
relativno nepovezana. Izpostaviti je potrebno še dejstvo, da kupci niso bili tako izbirčni
in njihovo obnašanje še ni bilo tako racionalno. Zaradi vsega predhodno naštetega je bilo
odločanje bistveno lažje.
Z rastjo trga pa so se tudi pri Bi rešitvah začele dogajati spremembe:; trg se je večal,
konkurenca je začela rasti, kupci pa so začeli postajati vse bolj dovzetni in racionalni pri
svojih odločitvah za nakup določenega izdelka ali storitve.
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Informacijski sistemi, ki so bili dostopni na trgu v zgodnjih letih 20. stoletja, so beležili
določene funkcije v podjetju, ki so se nato pretvorili v podatke in shranjevali v
podatkovnih bazah. Z razvojem trga je napredovala tudi IT. Podjetja so začela zanemarjati
lastno razvita programska orodja za podporo odločanju in s tem naredila ogromno
aplikacij nekoristnih, saj bi nadgradnja le - teh za podjetja predstavljala prevelik strošek.
Tako so se raje odločili za nakup nove programske opreme, s tem pa so v podjetju
pridobili izjemno nepovezan IT.
Zaradi velikega povečanja količine podatkov v podatkovnih bazah je bilo te podatke
skoraj nemogoče vse obdelati do te mere, da bi podjetja dobila za njih koristne analize,
ki bi pripomogle k poslovnemu odločanju (Slovensko društvo Informatika, 2005).
Za lažjo ponazoritev razvoja BI rešitev skozi čas, na sliki 10 predstavljamo le - to.

Slika 10: Prikaz razvoja BI rešitev

Vir: Povzeto po (Pinterest, 2018)
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2.3.3 Značilnosti in arhitektura BI rešitev
Informacijska tehnologija za podporo odločanju, kot del sistema za poslovno odločanje
omogoča v celoti ali delno odgovoriti na dileme, ki se pojavijo pri odločanju (Kovačič in
drugi, 2004):





KAJ ČE (angl. - What-if) analiza. S to analizo nam BI rešitev pomaga odgovoriti
na določena vprašanja. Dejanska gre za matematični izračun med več
spremenljivkami.
DOSEGANJE CILJA (angl. - Goal-Seeking) nam da odgovor, kako naj spremenimo
določene parametre, oziroma njihove vrednosti, da dosežemo poslovni cilj, ki
smo si ga zadali.
OPTIMIZACIJA (angl. - Optimization) nam pomaga preračunati, kateri input z
določenim omejenim zneskom nam bo dal največjo korist.
ZAKAJ (angl. - Why) operacija, nam pomaga pri razjasnitvi, zakaj ima določena
spremenljivka takšno vrednost kot jo ima. Dejansko gre za statistično analizo.

Značilnost vsake BI rešitve so orodja za doseganje popolnih rezultatov. Ta orodja
sestavljajo različne vrste aplikacij, ustvarjenih za pridobivanje, analiziranje,
preoblikovanje in poročanje podatkov. Posplošeno gledano lahko rečemo, da orodja
berejo podatke, ki so bili predhodno shranjeni v podatkovnem skladišču ali
podatkovnem okencu.
Ključni splošni gradniki BI rešitev so (Chaudhuri in drugi, 2001):









podatkovna skladišča,
preglednice,
podatkovno rudarjenje,
programska oprema za analiziranje in poročanje,
OLAP,
digitalna armaturna plošča,
vizualizacija procesa,
lokalni informacijski sistemi.
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Slika 11 prikazuje proces, oziroma različne faze izdelave poročila s pomočjo BI rešitve.
Od podatkovnega vira, do faze gibanja podatkov (postopek ETL1) v sistem upravljanja
podatkovnih baz (DBMS2), ali podatkovna skladišča. Nato se postopek premakne v
naslednjo fazo, to je faza srednjih strežnikov, kjer se izvedejo poizvedbe. V zaključnih
fazah management prejme informacije, katere potrebuje pri svojem delu za lažje
odločanje.
Slika 11: Primer arhitekture BI rešitve

Vir: Povzeto po (Chaudhuri in drugi, 2001)

2.3.4 Predstavniki BI rešitev
Na trgu BI rešitev najdemo ogromno število ponudnikov. Globalno gledano je na trgu več
kot 50 različnih ponudnikov BI rešitev. Večina ponudnikov je bila ustanovljenih pred
približno dvajsetimi leti ob množični uporabi interneta. V zadnjih desetih letih pa
beležimo še večjo rast, saj je ogromno ponudnikov prišlo na trg z rešitvijo v oblaku in
SaaS (angl. - Software as a service).

1

je splošni postopek kopiranja podatkov iz enega ali več virov v ciljni sistem, ki predstavlja podatke drugače
od vira (-ov). Izraz izhaja iz treh osnovnih korakov: Izvlečenje (izbiranje in izvažanje) podatkov iz vira,
preoblikovanje prikaza podatkov v obliko, ki jo pričakuje cilj, ter nalaganje (branje ali uvoz) pretvorjenih
podatkov v ciljni sistem.
2

je sistem za upravljanje baz podatkov, ki temelji na relacijskem modelu podatkov. Večina podatkovnih
baz, ki so danes v široki uporabi, temeljijo na tem modelu.
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Najbolj prepoznavni predstavniki BI rešitev so:












IBM,
Information Builders,
Birst,
TIBCO,
Microsoft,
MicroStrategy,
Oracle,
HDS,
SAP BusinessObjects,
SAP Institute,
Tableau Software.

Vsekakor je zelo dober prikaz ponudnikov BI rešitev Gartnerjev magični kvadrant. Na
sliki 12 prikazujemo kvadrant iz leta 2016.
Slika 12: Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov BI rešitev

Vir: Povzeto po (Analytics8, 2018)

22

3 STRES NA DELOVNEM MESTU POVEZAN Z IT
Prilagajanja na novosti so postala stalnice moderne družbe. Socialno življenje se je v
zadnjem času bistveno spremenilo, saj poznamo sodobne medijske aplikacije, kot so
Facebook, Instagram in druge. Tudi podjetja uporabljajo sodoben IT, s katero dosegajo
boljše poslovne rezultate. Prav to tehnologijo pa morajo znati uporabniki (zaposleni)
dobro uporabljati. Zato v modernih podjetjih prihaja do tako imenovanega strahu/stresa
pred IT. Mnogi avtorji (Arraqib Al Kassim, 2014, Brosnan and Lee, 1998, J.J. Beckers, H.G.
Schmidt, 2001) ga opisujejo tudi kot tesnobo pred računalniki oziroma pred računalniško
tehnologijo (angl. – Computer Anxiety).
Zaposleni ne obvladujejo oziroma delno obvladajo vse informacijske sisteme, ki jih
podjetje, v katerem so zaposleni, uporablja, zato pri svojem delu niso tako uspešni, kot
bi lahko bili. Vse to privede do stresa v fizični ali psihični obliki.

3.1 Opredelitev stresa
Termin stres se prvič v literaturi pojavi v 17. stoletju dvajsetega stoletja in sicer v
angleškem jeziku (angl. – Stress), čeprav izvirni termin izhaja iz latinščine (lat. –
stringere). Nato je termin stres možno zaslediti v literaturi v 18. in 19. stoletju dvajsetega
stoletja, ki je pomenil silo ali vpliv, ki močno deluje na osebo ali predmet (Spilberger,
1985). V medicinski literaturi pa termin prvič srečamo v začetku 50. let dvajsetega
stoletja. Zapisal ga je gospod Hans Selye, pomenil pa je prilagajanje na nove okoliščine
in netipične dražljaje, ki motijo osebno ravnotežje (Schmidt, 2001).
Po Lookerju in Gregsonovi (1993) je v literaturi in virih mnogokrat zaslediti tehtnico, ki
prikazuje ravnovesje stresa (slika 13). Tehtnica je prikazana spodaj na sliki 13. Omenjena
avtorja sta stres opredelila, kot neravnovesje med dojemanjem zahtev (na tehtnici
označeno s črko Z) in sposobnostmi (na tehtnici označeno s črko S) za obvladovanje teh
zahtev.
Slika 13: Ravnovesje stresa po Lookerju in Gregsonu

Vir: Povzeto po: (Loker in Gregson, 1993)

23

Pomembno je, da je tehtnica v ravnovesju. Potem so sposobnosti za obvladovanje zahtev
(S) in dejanske zahteve (Z) poravnane. Kadar pa pride do pojava, da se tehtnica na strani
zahtev obrne navzdol, pa pri posamezniku začne ustvarjati pritisk in stres (Loker in
Gregson, 1993).
Battison pravi, da je stres sprememba telesnih simptomov, ki v našem telesu povzročajo
napetost, bodisi v fizičnem, bodisi v psihičnem stanju. Kadar posameznik začuti stres, se
v telesu poveča stopnja hormona adrenalina. V zgodovini se je človek potem pripravil na
boj ali beg in je ta raven hormona adrenalina počasi padla (Battison, 1999). Pri
današnjem modernem človeku pa vsa ta nakopičena energija ostane v telesu, saj smo
konstantno pod stresom, zato je izjemno pomembno, da znamo obvladovati svoje telo.
Powell pa ocenjuje, da je stres prisoten pri vseh ljudeh in da je to nekaj pozitivnega, saj
nam prav stres omogoča preživetje. Stres zvišuje določene hormone v telesu, prav zaradi
tega smo bolj zbrani, budni in izboljšujemo storilnost. Moremo pa izpostaviti, da lahko
daljše obdobje stresa negativno vpliva na človeško telo. Ob povečanem hormonu
kortizolu se telo ne povrne v homeostatično stanje. To pa lahko definiramo, da so zahteve
iz okolja previsoke ali prevelika ovira za določenega posameznika (Powell, 1999).

3.2 Simptomi stresa
Vsak posameznik drugače odreagira na stres oziroma na stresno okolje, situacijo, v kateri
se znajde. Te simptome pa je mogoče hitro prepoznati, če smo pozorni na svoje vedenje.
Pogosto je, da se posamezniki ne zavedajo, da so izpostavljeni stresu.
Kadar govorimo samo o občasnih spremembah iz okolja, se da te relativno hitro
odpraviti. Kadar pa je to cikel ponavljajočih se dogodkov, pride do sprememb pri
čustvovanju, vedenju in mišljenju. Takrat je nujno potrebna strokovna zdravniška pomoč
( Hafner in Ihan, 2014).
Znaki ali stresorji so za nas opozorilo, da se z nami nekaj dogaja, da je potrebno določene
zadeve spremeniti ali jih celo odpraviti. Simptomi so lahko fiziološki ali psihološki (Cohen,
2001).
Fiziološki simptomi so (Elkin, 2014):











utrujenost ( previsoka stopnja hormona kortizola),
izčrpanost,
pospešen srčni utrip,
suha sluznica,
motnje spanca,
pogosto odvajanje vode,
notranji nemir,
vrtoglavica,
izguba ali povečanje apetita,
motnje libida,
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prebavne motnje.

Psihološki simptomi so (Elkin, 2014):







nestrpnost,
strah (občutek nemoči),
težave s koncentracijo in s spominom,
izguba smisla za humor,
nihanje v razpoloženju,
nočne more.

3.3 Negativen stres
Kot smo že zapisali, besedi stres ljudje dajejo predvsem negativno konotacijo. Kot
negativen stres opredeljujemo fiziološke in psihološke pritiske iz okolice, ki povzročajo
različna obolenja. Poznamo kratkotrajen in dolgotrajen negativen stres. Osebam, ki so
dlje časa izpostavljene dolgotrajnem negativnem stresu se poruši endokrino ravnovesje
in imunski sistem. Telo, ki je dlje časa izpostavljeno takšnemu stresu, ima bistveno
manjšo zmožnost ustvarjanja limfocitov, to pa je posledica raznih obolenj (Božič, 2003).

3.4 Pozitiven stres
Kot pozitiven stres razumemo vsakodnevne aktivnosti, ki povzročajo adaptacijske
spremembe mišic in kardiorespiratornega sistema. Kadar je oseba pod vplivom
pozitivnega stresa se to izkazuje na naslednji način (Looker in Gregson, 1993):










umirjenost,
prijaznost,
razumevanje,
ljubeznivost,
sposobnost jasnega in racionalnega razmišljanja,
marljivost,
ustvarjalnost,
velika motiviranost,
občutek sreče in zadovoljstva.

Vsekakor stres ni vedno naš sovražnik, če ga znamo sprejeti, nam je lahko tudi v
določenih situacijah v pomoč (Kožar, 2000). Kako stres vpliva je odvisno od ocene
nevarnosti in posameznikove sposobnosti kako bo to situacijo rešil. Kadar imamo stres
pod nadzorom lažje dosegamo cilje in smo bolj kreativni (Balfour in drugi, 2012).
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3.5 Stres in izgorelost na delovnem mestu
Moramo se zavedati, da ljudje ogromno svojega časa prebijemo prav na delovnem
mestu. Le-to ponuja mnogo rasti. Od znanja, interakcije s sodelavci, strankami in rasti
samopodobe. Je pa delovno mesto oziroma delovno okolje lahko tudi precej stresno.
Stres v podjetjih se v zadnjem obdobju izjemno povečuje, saj so pritiski lastnikov in trga
vedno večji, vse to pa vpliva na zaposlene. Lahko trdimo, da stres na delovnem mestu ni
samo problem posameznikov v podjetju, ampak problem celotnega podjetja. Stopnjo
stresa v podjetju merimo z bolniškimi izostanki zaposlenih v tem podjetju. Večje število
bolniških izostankov in zaposlenih pomeni višjo stopnjo stresa v podjetju, kar pa za
podjetje vsekakor ni priporočljivo.
Kot smo že omenili se je stopnja stresa pri zaposlenih v zadnjem obdobju silovito
povečala, saj zaposleni svojim delovnim mestom pripisujejo manjšo varnost, zahteve
nadrejenih so vedno višje, tudi tekmovalnost med zaposlenimi in vse to pripelje do
konstantnega stresa. Ta pa pušča izjemno negativne posledice na ljudeh. Dokazano je,
da zaposleni, ki delajo v stresnem okolju prej zbolijo za boleznimi srca in ožilja (Černigoj
Sadar, 2002).
Schmidt ugotavlja, da so kroničnim stresnim situacijam, ki nato vodijo v izgorelost
izpostavljeni predvsem zaposleni, od katerih se zahteva delo z drugimi ljudmi. Stres je
pogosto prisoten predvsem pri učiteljih, zdravstvenih delavcih, psihologih in drugih
poklicih, ki so v interakciji s preostalimi ljudmi. Stres je potrebno obvladati, oziroma ga
najprej prepoznati. Reguliramo ga lahko na način, da količino in intenziteto dela
zmanjšamo, da znamo reči asertivni ne (Schmidt, 2015).
Je pa potrebno povedati tudi, da stres na delavnem mestu ni vedno škodljiv, če je v
zmernih količinah in zaposlenim hkrati ne predstavlja preobremenitev, spodbuja
kreativnost in osebni razvoj zaposlenih (Davis in drugi, 2012).
Specifično vrsto poklicnega stresa imenujemo tudi izgorelost. Ta je značilna za poklice, ki
opravljajo veliko dela v interakciji z drugimi ljudmi. Bistvena razlika med stresom in
izgorelostjo je v tem, da izgorelost vključuje razvoj negativnih stimulacij do dela in
podjetja v daljšem časovnem obdobju. Slednjem so izpostavljeni predvsem zaposleni na
višjih delovnih mestih, oziroma tisti, kateri imajo izjemno visoke cilje in lastna
pričakovanja. Za svoje rezultate se bolj trudijo in izpostavljajo, kadar jih dolgoročno ne
dosegajo, to vodi v izgorelost (Černigoj - Sadar, 2002).
Na sliki 14 prikazujemo glavne sindrome stresa, ki lahko nato vodijo v kroničen stres ali
izgorelost ter primerjavo glede stresa na delovnem mestu med današnjo in preteklo
generacijo.
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Slika 14: Znaki stresa na delovnem mestu med današnjo in preteklo generacijo

Vir: Povzeto po: (preberite.si, 2018)

3.6 Predstavitev stresorjev
Stresor ali drugače povedano vir stresa je lahko karkoli, kar od posameznika zahteva
določen napor, znanje, izziv ali obremenitev. Je pa odvisno od vsakega posameznika, kako
se spopada s temi pritiski in ali bo ta obremenitev prerasla v intenziven stresor (Selič,
1999). Poznamo tako imenovane individualne in organizacijske stresorje.
Individualni stresorji so tiste zahteve, izzivi, ki iz okolice neposredno vplivajo na
posameznika oziroma na njegovo vlogo v podjetju. Najbolj izpostavljeni individualni
stresorji so (Looker in Gregson, 1993):







vrsta poklica,
časovni pritisk,
zahteve iz delovnega mesta,
preobremenjenost na delovnem mestu,
odgovornost za sodelavce,
pogoji dela.

Kot organizacijske stresorje štejemo vse stresorje, ki nastajajo v podjetju in objektivno
vplivajo na zaposlene. Najbolj izpostavljeni organizacijski stresorji so (Looker in Gregson,
1993):






slaba organizacijska struktura in kultura podjetja,
nenehne spremembe v podjetju,
slabi odnosi na delovnem mestu,
nejasno opredeljene vloge v organizaciji,
nezdravo delovno okolje.
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3.7 Preprečevanje stresa
Ljudje smo si med seboj precej različni, zato ni čudno, da se s stresom spopadamo na
drugačne načine. Nekateri so za stres bistveno bolj dovzetni kot drugi. Tudi probleme
rešujemo na različne načine, saj imamo različno stopnjo samopodobe, privzgojene
navade in druge značilnosti (Bras Meglič in Drnovšek, 2016). Za obvladovanje stresa je
pomembna precejšna vztrajnost. Negativne misli in emocije ne izpuhtijo v trenutku, za
to je potrebno precejšnje zavedanje stresa in poznavanje njegovih simptomov. S tem
stres izgublja moč in intenziteto. Pri tem nam pomagajo razne tehnike sproščanja, kot so:
tehnike dihanja, prava prehrana, telesne aktivnosti, (Demovšek in drugi, 2017), …
Metode za preprečevanje stresa delimo v podjetjih na dve skupini, in sicer: na
individualne in organizacijske. Kot že samo ime pove so individualne metode usmerjene
bolj na posameznika, kako se naj vsak posameznik spopada s stresom in ga čim bolj
ublaži. Organizacijske metode pa obstajajo na nivoju podjetja oziroma kaj vse lahko
podjetje stori za zaposlene, da bolje obvladujejo stres na delovnem mestu.
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4 MODELI ZAZNAVANJA STRESA POVEZANEGA Z IT
V četrtem poglavju bomo preučili znanstvene članke na temo stresa povezanega z
informacijsko tesnobo (angl - computer anxiety). Zanima nas, kako so se s podobnimi
problemi srečevali že avtorji (J.J. Beckers, H.G. Schmidt, 2001, Arraqib Al Kassim, Nur'ain
Achim, 2014, Mohd Shan, 2011) pred nami. Nato bomo tudi njihove ugotovitve
primerjali z našo raziskavo.

4.1 Vpliv računalniške tesnobe in računalniške samoučinkovitosti na
uporabo računalnika3
Računalnik je postal nujno orodje v vsakem podjetju, zlasti v današnjem modernem času
globalizacije. Vendar pa so že pretekle študije pokazale, da se zaposleni še vedno soočajo
s problemi vezanimi na uporabo računalniške tehnologije in to prav zaradi hitrih
sprememb.
Zato je bila v tem članku izpostavljena povezava med računalniško tesnobo in
računalniško učinkovitostjo. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da obstaja šibka povezava
med računalniško tesnobo in računalniško samoučinkovitostjo med zaposlenimi. Avtorji
te študije niso mogli dokazati, da ima konkretno računalniška tesnoba pred računalniško
samoučinkovitostjo neposreden vpliv na slabšo uporabo računalniške tehnologije. Zato
je mogoče trditi, da ima računalniška tesnoba majhen vpliv na zaposlene oziroma na
njihovo računalniško učinkovitost.
Pojav tehnologije, predvsem računalniške, je povzročil veliko sprememb v človeškem
življenju. Novosti v računalniški tehnologiji pa prinašajo tudi velike spremembe
računalniških aplikacij. Prav zaradi tega ogromno podjetij, predvsem storitvenih podjetij,
uporablja kot glavni medij za komuniciranje in obdelavo podatkov računalnike. Dandanes
si je izjemno težko predstavljati zaposlene v podjetju in izvajanje njihovih delovnih
procesov brez uporabe računalnika oziroma računalniških aplikacij.
Zaradi nenehnih sprememb so zaposleni v podjetjih primorani konstantno izpopolnjevati
svoje računalniško znanje, oziroma to od njih pričakujejo delodajalci. Zato se vedno več
podjetij odloča svoje zaposlene izobraževati na področju informacijske pismenosti.
Vsekakor pa je potrebno omeniti, da tudi že pretekle študije kažejo na to, da kljub rednim
izobraževanjem določeni zaposleni čutijo pritisk, strah in/ali tesnobo pred računalniki
oziroma IT. Raziskovalci navajajo, da računalniška tesnoba ni nič novega v moderni družbi
ter da je normalen pojav. Čeprav je veliko preteklih raziskav pokazalo, da računalniška
tesnoba vpliva na efektivnost zaposlenih, so med drugim odkrili tudi, da ima računalniška
tesnoba neposreden vpliv na odnose med zaposlenimi.

3

Celoten članek povzet po: (Nur`ain Achim in Arraqib Al Kassim, 2014)
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Raziskovalci v tej raziskavi trdijo, da morajo zaposleni imeti visoko stopnjo motivacije za
učenje oziroma za pridobivanje novih informacijsko - tehnoloških znanj ter da morajo
imeti visoko samoučinkovitost, saj bodo s tem znižali računalniško tesnobo. Kljub vsem
navedbam v tej raziskavi raziskovalci pravijo, da pretekle študije ne dokazujejo
neposredne povezave med računalniško tesnobo in samoučinkovitostjo zaposlenih. Zato
je cilj prav te študije izvedeti, ali obstaja kakšna povezava med računalniško tesnobo in
samoučinkovitostjo med zaposlenimi.
Pretekli raziskovalci so še poročali, da zaposleni pri svojem delu z IT lahko doživljajo
situacijo, v kateri nastopi strah pred IT ali računalniška tesnoba. Določeni avtorji
uporabljajo tudi izraz »tehno-stres«. V tej raziskavi so raziskovalci za neodvisno
spremenljivko vzeli računalniško tesnobo. Samoučinkovitost je bila prepoznana kot
faktorska spremenljivka. Samoučinkovitost zaposlenega ima pomembno vlogo pri vplivu
na računalniško tesnobo.
Raziskava je bila opravljena na sedežu oddelka za civilno obrambo Malezije v četrti
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Vzorec v tej raziskavi so zaposleni v oddelku za
civilno zaščito. Raziskovalci so se odločili za tehniko vzorčenja. To pomeni, da so v vzorec
izbirali zaposlene, ki so usposobljeni za sodelovanje v tej raziskavi in ki se strinjajo, da
sodelujejo. Ta tehnika je enostavna za uporabo in stroškovno učinkovita. Velikost vzorca
je bila 50 od skupno 55 zaposlenih. Podatki so bili zbrani z uporabo anketnih vprašalnikov.
Rezultati študije:
Iz rezultatov lahko sklepamo, da je bila večina anketirancev zaskrbljena glede svoje
tesnobe pred računalniki, tako je menilo kar 80 % vseh vprašanih. Samo 2 % sta povedala,
da se čutita popolnoma sproščeno pri uporabi računalnikov, oziroma pri uporabi IT.
Anketiranci so jasno povedali, da se zavedajo, da so hitre spremembe v tehnologiji vzrok,
da se je vedno potrebno na novo učiti in da jim to predstavlja stres. Prav tako so povedali,
da imajo ogromno strokovnega dela in včasih nimajo časa posodabljati svojega IT znanja,
zato jih skrbi vsak naslednji korak, ki ga storijo pri svojem delu z IT. Zaradi stresa, ki
nastopi zaradi prej omenjenega, nazadnje lahko dosežejo tudi slabše poslovne rezultate.
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4.2 Struktura računalniške tesnobe: Šest faktorski model4
Šest faktorski model računalniške tesnobe je bil preizkušen v praksi na dveh vzorcih, na
dveh različnih univerzah. Raziskovalce ( J.J. Beckers in H.G. Schmidt) je zanimalo, kako
študenti dojemajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

računalniško pismenost,
samoučinkovitost,
fizično vzburjenost, ki jo povzročajo računalniki,
vpliv računalnika na uporabnika,
prepričanja o koristnih učinkih računalnikov,
prepričanja o nekoristnih vidikih računalnikov.

Faktorska analiza je pokazala, da se je ta šeststopenjski model izkazal za zelo dobrega v
primerjavi s podobnimi modeli (manj stopenjskimi) v pretekli literaturi, saj sta zgoraj
omenjena avtorja med seboj s pomočjo faktorske analize primerjala vse komponente.
Manj stopenjski modeli v primerjavi s tem primerjajo med seboj tudi manj faktorjev.
V analizi je bilo dokazano, da ima računalniška pismenost močen vpliv na fizično
vzburjenost, ki jo povzročajo računalniki in vpliv računalnika na uporabnika. Prepričanja
o koristnih učinkih računalnikov so odvisni od vpliva in fizične vzburjenosti, ki jo
povzročajo računalniki in vpliva računalnika na uporabnika. Dokazano je tudi, da
samoučinkovitost zelo pozitivno vpliva na računalniško pismenost. Vsi ti podatki kažejo,
da lahko usposabljanja uporabnikov močno zmanjšajo strah pred računalniki oziroma
strah in/ali tesnobo pred IT.
Računalniška tesnoba je psihološki pojav, ki se lahko pojavi pri določenih posameznikih
in je bil že zelo dobro raziskovan pred tremi desetletji. Postopoma so raziskovalci dobili
boljši vpogled v ta fenomen oziroma so ga bolje razumeli. Izraz računalniška tesnoba se
še vedno definira na različne načine, vendar se izraz bolj ali manj uporablja za strah ali
vznemirjenostjo pred računalniki. Določeni avtorji pišejo tudi o sovraštvu do
računalnikov.
Včasih se računalniška tesnoba kaže s fiziološkimi reakcijami, kot so prepotene dlani,
vrtoglavica, težko dihanje, pogosto pa tudi ta vedenja spremlja samokritični notranji
dialog. Rosen in Weil sta leta 1996 ugotovila, da je računalniška tesnoba endemična med
skupinami, kot so učitelji javnih šol, študentje in psihologi. Ocenjujejo, da kar 40 %
prebivalstva v ZDA doživi računalniško tesnobo. Prav tako sta Rosen in Weil ugotovila, da
se v velikem številu prvih letnikov univerzitetnih študentov iz 23 držav pojavlja
računalniška tesnoba, ki se močno razlikuje od države do države. Izraelski študentje so

4

Celoten članek povzet po: (J.J. Beckers in H.G. Schmidt, 2001)
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imeli izjemno nizko stopnjo, ta je bila 12 %. Nasprotno pa so bili indonezijski študentje z
visoko stopnjo računalniške tesnobe.
Analiza, ki jo je opravil Bozionelos leta 1996 je pokazala, da je več kot 20 % v vzorcu
britanskih menedžerjev in strokovnjakov doseglo rezultate nad sredino na računalniški
anksiozni lestvici. To pomeni, da jih več kot 20 % trpi za vsaj srednjo do močno
računalniško tesnobo. S povečano uporabo osebnih računalnikov v poslovne namene in
doma, je problem računalniške tesnobe postal še bolj izrazit. Še vedno je nerešeno
vprašanje, ali bo cvetoča uporaba interneta in pojav tehnologij, kot je digitalna telefonija,
zmanjšala pojavnost računalniške tesnobe ali pa jo bodo te spremembe še bolj okrepile.
Računalniško tesnobo je več avtorjev preučevalo na več različnih načinov. V tem članku
je pomembna študija s faktorsko analizo, saj so avtorje zanimale dimenzije na katerih
temelji pojav računalniške tesnobe. Rezultati so pokazali, da računalniška tesnoba morda
ni enodimenzionalna, ampak je večdimenzionalen konstrukt. Na sliki 15 prikazujemo
odnos različnih faktorjev (računalniško pismenost, samoučinkovitost, fizično
vzburjenost, ki jo povzročajo računalniki, vpliv računalnika na uporabnika, prepričanja o
koristnih učinkih računalnikov, prepričanja o nekoristnih vidikih računalnikov).
Slika 15: Struktura računalniške tesnobe: šest faktorski model

Vir: Povzeto po (Beckers in Schmidt, 2001)
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Glavna ugotovitev je, da ima računalniška pismenost močno negativen vpliv na fizično
vzburjenje in precej pozitivno deluje na vpliv računalnika na uporabnika. Rezultati prav
tako kažejo, da čustva vplivajo na prepričanja, ne pa na druge faktorje. Računalniška
pismenost in samoučinkovitost sta tesno povezana. Poleg tega samoučinkovitost
uporabnika nima neposrednega vpliva na fizično vzburjenje in vpliv računalnika na
uporabnika. Vendar moremo upoštevati, da se ti sklepi nanašajo le na vzorec v omenjeni
študiji. Kot že rečeno so bili vzorec v tej študiji visokošolski študenti pri svojih dvajsetih
letih. Morda bi bilo mogoče, da bi na primer starejše osebe ali osebe z manjšo formalno
izobrazbo, imele drugačen vzorec računalniške tesnobe. Po drugi strani preučevani vzorci
niso bili posebej računalniško pismeni, saj se jih je kar 63 % opredelilo kot nekvalificirane
ali ne posebej usposobljene.

4.3 Računalniška tesnoba: Obdelava podatkov5
S hitrimi spremembami računalniških aplikacij se uporabniki velikokrat soočajo s stalnimi
izzivi pri učenju in prilagajanju tem aplikacijam. S svojimi trenutnimi in naprednimi
funkcijami je za uporabnike računalnikov skoraj nemogoče, da uporabljajo vso znanje,
vezano na internet, e-pošte, obdelava besedil, baze podatkov, preglednice itd. Še
posebej težko je na delovnih mestih v poslovnem okolju.
Čeprav je veliko računalniških uporabnikov na delovnem mestu opremljenih z vrsto
uporabnih računalniških aplikacij, ni presenetljivo, da se nekateri od njih bojijo
interakcije s temi aplikacijami. Več študij je poročalo o prisotnosti tako imenovane
računalniške anksioznosti ali računalniške tesnobe med uporabniki računalnikov v
različnih podjetjih kljub temu, da današnja moderna podjetja izvajajo ogromno
izobraževanj. Študije so pokazale, da so še posebej izpostavljeni zaposleni v finančnem
sektorju. Med računalniškimi uporabniki na omenjeni študiji je bil vzorec zaposlenih v
poslovnih bankah.
Prav tako je sedanja študija pokazala, da so bili podatki pridobljeni z raziskovalno
metodo, vzorec pa je bil 319 zaposlenih. Opravljena je bila temeljita analiza za
ugotavljanje stopnje računalniške tesnobe in kako vpliva na odnos zaposleni – računalnik.
Zaposleni v tem vzorcu so morali hkrati uporabljati vse svoje veščine računalniškega
znanja, pomeni aplikacije in razne informacijske rešitve, poleg več ostalih različnih
dejavnikov.
Analiza (multipla regresija) s pomočjo statističnega programa SPSS je pokazala, da pri
uporabi več regresij rezultati kažejo, da računalniško znanje, računalniške veščine ter
dovzetnost/motiviranost do IT precej vplivajo na računalniško tesnobo.
Prav tako rezultati študije kažejo, da računalniški uporabniki na delovnem mestu,
dejansko niso neusposobljeni, ampak morejo opravljati več informacijskih del naenkrat,
kar jim vzročno že po naravi predstavlja stres. Vendar pa se računalniške uporabnike
5

Celoten članek povzet po: (Mohd Shah in drugi, 2011)
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spodbuja, da pametno upravljajo s svojim časom in dajo prednost nalogam katerim so
kos oziroma jih obvladajo v celoti.
Omeniti je potrebno, da so vse spremenljivke, ki so bile izbrane kot neodvisne
spremenljivke v tej študiji, že bile integrirane iz prejšnjih raziskav. Konkretno v tem
primeru študije je bil uporabljen model sprejetja tehnologije med zaposlenimi na
delovnem mestu znotraj poslovnih bank. Že predhodne številne študije so uporabljale ta
model, da opišejo moč sprejema tehnologije zaposlenih na delovnih mestih. Poleg tega
so bili elementi ali dimenzije, ki jih vsebuje ta model študije, potrjeni s strani številnih
raziskovalcev, ki so se ukvarjali s podobnimi raziskovanji.
Druga spremenljivka, vključena kot neodvisna spremenljivka, je bila računalniška
aplikacija, ki je bila tudi že uporabljena v več študijah. Računalniške aplikacije so vsekakor
koristne za zaposlene, saj si z njimi olajšujejo delovni proces in je z njimi lahko določena
naloga narejena hitreje in bolj natančno kot pri rutinskem opravljanju klasičnih nalog.
Učinkovita uporaba računalniških aplikacij bi imela za posledico nizko računalniško
tesnobo, a so predhodne raziskave pokazale, da so zaposleni, ki prehitro začnejo
uporabljati nove računalniške aplikacije, lahko izpostavljeni računalniški tesnobi. V
omenjeni študiji so raziskovalci izbrali le šest aplikacij, ki so jih zaposleni pogosto
uporabljali v številnih primerih poslovne organizacije, vključno s komercialnimi bankami.
To so bili internet, e-poštna sporočila, obdelava besedil, podatkovne baze, preglednice
in aplikacije za razne predstavitve.
Zadnja spremenljivka v omenjeni študiji je bila odnos do računalnika, ta je nastopala kot
moderatorska spremenljivka. Parayitam, Desai, in Eason so leta 2010 dokazali vpliv te
spremenljivke na računalniško tesnobo, glede na zadovoljstvo uporabnikov na
dodiplomskem študiju na univerzah v ZDA. (Parayitam in drugi, 2010).
Zato so se raziskovalci odločili, da bi bilo smiselno tudi pri tej študiji vključiti prej
omenjeno spremenljivko. Vzorec je bil kot že rečeno 319 zaposlenih v Maleziji,
natančneje v Kuala Lumpurju. Zaposleni so bili delavci neimenovane investicijske banke.
Namen študije je bil dobiti čim več anketnih vprašalnikov, zato da se bo dejansko vzorec
približeval populaciji. Raziskovalci so izdali jasna navodila, kako je potrebno te
vprašalnike razdeliti in kdaj jih je potrebno vrniti.
Rezultati študije:
Nekateri elementi v demografskem profilu so bili testirani s pomočjo programa za
statistične analize SPSS, s t-testi in Anovo, da bi videli razlike in razmerje med
spremenljivkami, ki so kot posledico imele računalniško tesnobo.
Rezultati demografskih profilov so naslednji:




43 odstotkov anketirancev v študiji je imelo nizko računalniško tesnobo,
v smislu spola ni bilo nobene razlike v rezultatih računalniške tesnobe,
ostali zaposleni so doživljali večjo računalniško tesnobo kot vodstveni kader,
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t-test je pokazal, da so mlajši zaposleni doživeli večjo računalniško tesnobo kot
zaposleni srednji starosti,
kitajski zaposleni delavci občutijo višjo stopnjo računalniške tesnobe kot njihovi
kolegi v Maleziji,
zaposleni z izobrazbo SPM / MCE certifikatom dosegajo višje rezultate kot tisti
zaposleni, ki imajo višjo formalno izobrazbo.

V modernem času ekonomije hitre spremembe in hiter razvoj IT zahtevajo, da poslovne
organizacije posodabljajo zmogljivosti in računalniško okolje za zaposlene z najnovejšimi
računalniškimi aplikacijami. Skozi študijo so raziskovalci prišli do zaključkov, ki kažejo, da
se zaposleni, ki uporabljajo IT na delovnih mestih ne glede na to, ali imajo veliko ali nizko
motivacijo do dela z IT in ne glede na njihovo računalniško znanje, znajdejo v tako
imenovani računalniški stiski ali računalniški tesnobi.
Potrebno je izpostaviti, da študija o računalniški tesnobi ne pomeni, da so uporabniki, ki
so bili zajeti v tej študiji, računalniško nepismeni. Najpomembnejša stvar je upravljanje z
aplikacijami, tako da se rutinska opravila, ki so odvisna od tehnologije, lahko dosežejo
gladko, brez veliko frustracij zaposlenih. Raziskovalci so tudi ugotovili, da je zaposlene
potrebno motivirati, saj s pravim računalniškim znanjem med zaposlenimi in sprotnimi
izobraževanji to lahko zmanjša raven računalniške tesnobe. Kot prikazuje moderna,
strokovna literatura, je priporočljivo, da delodajalci uredijo za svoje zaposlene
računalniška usposabljanja, spodbujajo socialne interakcije in pripravijo inovativne
načine poučevanja svojih zaposlenih. Vse to so razlogi, da bodo zaposleni občutili čim
manjšo računalniško tesnobo in s tem povečali svojo produktivnost.
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5 RAZISKAVA O STRESU NA DELOVNEM MESTU ZARADI
NEPOZNAVANJA IT V ZAVAROVALNIŠTVU
Za čas moderne družbe je značilno, da se venomer spreminja, ali drugače rečeno razvija.
Temu so se vsekakor morala prilagoditi podjetja in njeni zaposleni v kolikor so želela
ostati konkurenčna na trgu. Z napredkom poslovne strategije je za dobrobit podjetja
potrebno vzporedno posodabljati IT, kar pa lahko pri določenih zaposlenih privede do
stresa, saj so te spremembe lahko izjemno hitre.
Raziskava je bila izvedena v Sloveniji, v storitvenem sektorju, natančneje na eni izmed
največjih zavarovalnic. Koga najbolj prizadenejo in kdo je najbolj izpostavljen stresu
zaradi IT, bomo skušali ugotoviti v naši raziskavi. Kot raziskovalno orodje bomo uporabili
anonimni strukturiran anketni vprašalnik, ki je priložen v prilogo 1.

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Vedno več sodobnih podjetij razmišlja v smeri uvedbe ERP rešitve, ki podjetju in
zaposlenim zagotavlja celovite informacije na vseh nivojih.
Za podjetja, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo je odnos s strankami ključnega
pomena. Podjetje more poznati svoje stranke, njihove potrebe, želje in navsezadnje
zahteve. Kadar govorimo o velikih podjetjih, ki imajo ogromno svojih strank, je
bistvenega pomena dobra CRM rešitev. Osnova tega koncepta je dolgoročno in
kakovostno sodelovanje med podjetji in njegovimi strankami.
Za sodobna uspešna podjetja je prav tako izjemnega pomena BI rešitev. V veliki večini
podjetij se ta rešitev uporablja na nivoju managementa, ki vodstvu daje ključne
informacije na pravem mestu in ob pravem času.
Zavarovalništvo je vsekakor dejavnost, v kateri se uporablja ves potreben IT za doseganje
čim boljših in dobičkonosnih rezultatov, to pa od zaposlenih zahteva določena znanja.
Kadar so informacijske spremembe v podjetju prehitre in zaposleni ne utegnejo slediti
vsem spremembam, pride do pojava tako imenovanega stresa zaradi nepoznavanja IT
(angl. - computer anxiety). Ta stres je lahko prisoten na vseh nivojih v podjetju, bodisi v
managementu, bodisi na vseh ostali funkcijah. Problem nastane v tem, da zaposleni ne
prepoznajo stresa oziroma ga ne prepoznajo dovolj hitro, to pa za seboj lahko pušča
izjemno neugodne posledice za zaposlene in za celotno podjetje.
Raziskovalni model pri naši raziskavi smo razvili po vzoru naše mentorice Dr. Simone
Sternad Zabukovšek. Podoben model je uporabila v svojem doktorskem delu z naslovom
Analiza vplivov uporabe celovitih informacijskih rešitev na obnašanje uporabnikov. V
četrtem poglavju našega dela smo prav tako preučili znanstvene članke avtorjev, ki so se
ukvarjali s sorodnimi in podobnimi temami. Pregledali smo tudi raziskovalne modele, ki
so jih (J.J. Beckers, H.G. Schmidt, 2001, Arraqib Al Kassim, Nur'ain Achim, 2014, Mohd
Shan, 2011) uporabili v njihovih znanstvenih delih.
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5.2 Cilji raziskave
V raziskovalnem delu magistrskega dela smo izvedli raziskavo (N = 112) , s katero nas je
zanimalo, kako se zaposleni v zavarovalnici X soočajo s stresom povezanim z IT. Med
drugim nas je zanimalo:







ali so starejši zaposleni bolj izpostavljeni stresu,
ali je formalno manj izobražen kader bolj pod vplivom stresa,
katere rešitve zaposleni uporabljajo pri svojem delu z IT in katere rešitve jim
povzročajo največ stresa,
ali so to ERP, CRM in/ali BI rešitve,
ali je ta stres prisoten na vseh nivojih v zavarovalnici X,
ali sprotna izobraževanja pomagajo pri manjši stopnji stresa?

5.3 Hipoteze raziskave
V naši raziskavi smo skušali dokazati naslednje hipoteze:


H1: Stopnja stresa, povezanega z IT, je povezana s spolom zaposlenih v
zavarovalnici X.



H2: Stopnja stresa, povezanega z IT, je povezana s starostjo zaposlenih v
zavarovalnici X.



H3: Stres na delovnem mestu, povezan z IT, je višji pri vodilnem kadru kakor pri
kadru zaposlenem v temeljnem izvedbenem procesu v zavarovalnici X.

5.4 Omejitve raziskave
Osnovna omejitev je, da smo pri izvedbi naše raziskave uporabili tudi podatke
zavarovalnice X, ki jih v celoti ne smemo razkriti zaradi poslovne skrivnosti. V našem
raziskovalnem delu nam omejitev prav tako predstavlja literatura, vezana na stres zaradi
nepoznavanja IT v storitvenih dejavnostih. Omejitev je tudi, da smo raziskavo opravljali
samo v enem storitvenem podjetju in to le v dveh oddelkih.

5.5 Potek raziskave
Izvedba naše raziskave je potekala sistematično. Lotili smo se je po naslednjih korakih:







iskanje, pregled in izbira literature,
opredelitev raziskovalnega problema,
izoblikovanje načrta raziskave,
izoblikovane dispozicije raziskave,
priprava teoretičnega okvirja,
izbor relevantnih podatkov za naš raziskovalni problem,
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izbira vzorca,
izdelava anonimnega anketnega vprašalnika (strukturiran),
analiziranje dobljenih podatkov,
preverjanje naših hipotez,
izdelava in grafični prikaz rezultatov.

5.6 Metodologija raziskave
Za našo raziskavo smo se odločili za kvantitativni pristop, saj se nam je glede na cilje, ki
smo si jih zastavili in glede na njen namen, zdel najprimernejši. Za raziskovalni inštrument
smo izbrali anonimni strukturiran anketni vprašalnik. Tega smo razdelili med 112
zaposlenih v zavarovalnici X v Sloveniji. Raziskava se je opravljala v mesecu septembru
2018. Odzivnost anketirancev je bila zelo dobra, saj smo kljub sezoni letnih dopustov,
prejeli natančno 100 vprašalnikov. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del
vprašalnika je zajemal trditve, vezane na izzive na delovnem mestu zaradi nepoznavanja
IT. Zadnji del vprašalnika je zajemal splošne podatke zaposlenih (priloga 1).
V nadaljevanju, v tabeli 2, predstavljamo splošne podatke vzorca.
Tabela 2: Splošni podatki vzorca v naši raziskavi

Splošni podatki
Spol
ženske
moški
Starost
do 25 let
25 do 34 let
35 do 44 let
45 do 54 let
55 do 64 let
65 let ali več
Formalna izobrazba
osnovna šola
poklicna ali srednja
šola
višja šola
visoka šola
magisterij
doktorat
Raven zaposlitve
vodja
zaposlen v temeljnem
izvedbenem procesu

N

%

61
39

61,00
39,00

0
27
45
18
10
0

0,00
27,00
45,00
18,00
10,00
0,00

0

0,00

26
7
54
13
0

26,00
7,00
54,00
13,00
0,00

9

9,00

91

91,00

Vir podatkov: lastna raziskava
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Splošni podatki našega vzorca so sledeči: med zaposlene (enota A in enota B) smo v
zavarovalnici X razdelili 112 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih in pravilno izpolnjenih
vprašalnikov smo prejeli natančno 100, kar predstavlja 89,3 % od vseh razdeljenih
vprašalnikov, zato smo za vzorec (N) vzeli vrnjene in pravilno izpolnjene vprašalnike
(N=100). Od tega je bilo 61 % vprašalnikov izpolnjenih s strani ženskega spola, 39 %
vprašalnikov pa so izpolnili pripadniki moškega spola. Niti en vprašalnik ni pripadal
anketirancu, ki bi bil star do 25 let ali nad 65 let. Največ anketirancev je označilo, da so
stari med 35 in 44 let, takšnih je bilo 45 % vprašalnikov. S 27 vprašalniki sledijo anketiranci
stari med 25 in 34 let, kar predstavlja 27 % od vseh vprašalnikov. 18 vprašalnikov smo
prejeli, kjer so anketiranci označili, da so stari med 45 in 54 let, ta delež je predstavljal 18
% ter 10 vprašalnikov, kjer so označili, da so stari med 55 in 64 let, to pa predstavlja 10
% vseh vprašalnikov.
Pri vprašanju glede formalne izobrazbe jih je izmed 100 anketirancev največ odgovorilo,
to je 54 %, da so pridobili univerzitetno izobrazbo – visoko šolo. Sledijo vprašani s srednjo
šolo, teh je bilo 26 %. 13 jih je odgovorilo, da so v času šolanja pridobili magisterij, 7 %
jih je navedlo, da so pridobili izobrazbo višje šole. Nihče ni označil, da je pridobil
izobrazbo doktorja znanosti ali da imajo zaključeno samo osnovno šolo. Za lažjo
ponazoritev osnovnih podatkov vzorca bomo v nadaljevanju raziskavo prikazali tudi
grafično na slikah 16, 17 in 18. Naše anketirance smo prav tako povprašali, koliko časa so
zaposleni v zavarovalnici X. Odgovori kažejo, da so v povprečju zaposleni 15,6 let.
Zanimalo nas je tudi, koliko časa so anketiranci zaposleni na trenutnem delovnem mestu.
Odgovori kažejo, da je to, 12,48 let.
Slika 16: Graf prikazuje razmerje med moškim in ženskim spolom anketirancev
70%

61 %

60%
50%
39 %

40%
30%
20%
10%
0%
Ženske

Moški
Vir: lastna raziskava

V nadaljevanju (tabela 3) prikazujemo podatke naših anketirancev, ločene po spolu in
starosti.
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Tabela 3: Podatki anketirancev po skupinah glede na leta in spol
Leta

Moški

Ženske

Skupaj

do 25 let

0

0

0

25 do 34 let

11

16

27

35 do 44 let

18

27

45

45 do 54 let

7

11

18

55 do 64 let

3

7

10

65 ali več let

0

0

0

SKUPAJ

39

61

100

Vir: lastna raziskava

Slika 17: Grafični prikaz starostnih skupin in spola anketirancev
30
27
25

20

18
16

15
11

11

10
7

7

5

3

0
0%

27%

45%

18%

10%

0%

do 25 let

25 do 34 let

35 do 44 let

45 do 54 let

55 do 64 let

65 ali več let

Moški

Ženske

Vir: lastna raziskava
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Slika 18: Grafični prikaz formalne izobrazbe anketirancev

13%
26%

osnovna šola
srednja šola
višja šola
visoka šola
7%

magisterij
doktorat

54%

Vir: lastna raziskava

Nadaljevali smo s vprašanjem iz splošnega dela vprašalnika, ki se je nanašalo na raven
zaposlitve. Zanimalo nas je, koliko izmed 112 anketirancev spada med vodstveni kader.
Ugotovili smo, da je 9 anketirancev obkrožilo trditev, da so vodje, kar predstavlja 9 %
vseh vprašanih. 91 anketirancev je obkrožilo, da so zaposleni v temeljnem izvedbenem
procesu, kar predstavlja 91 % od celote. 12 vprašalnikov nismo dobili vrnjenih. Grafično
bomo rezultate ponazorili na sliki 19.

Slika 19: Grafični prikaz ravni zaposlitve naših anketirancev
100
90
80
70

91 %

60
50
40
30
20

9%

10
0
zaposlen sem v temeljnem
izvedbenem procesu

vodja (vodja skupine, oddelka)

Vir: lastna raziskava
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5.7 Analiza in rezultati raziskave
V podpoglavju analiza in rezultati raziskave bomo podrobno analizirali vsa vprašanja in
trditve, ki se nanašajo na raziskavo. Za lažjo predstavo bomo dobljene rezultate prikazali
tudi grafično. Rezultate smo dobili s pomočjo programa za statistične analize podatkov,
imenovanim SPSS.
Pri prvem vprašanju smo anketirance povprašali, ali pri svojem delu z IT uporabljajo MS
Dynamics NAV, MS Dynamics CRM in/ali ASBI (BI rešitev). 98 % jih je odgovorilo, da
uporabljajo Dynamics NAV, 52 % jih je odgovorilo, da pri svojem delu uporabljajo in/ali
MS Dynamics CRM. Samo 9 % jih je odgovorilo, da uporablja ASBI (BI rešitev). Grafični
prikaz odgovorov prikazuje slika 20.
Slika 20: Grafični prikaz uporabe IT v zavarovalnici X
120

100

80
98 %
60

40

52 %

20
9%
0
MS Dynamics Navision

MS Dynamics CRM

ASBI

Vir: lastna raziskava

Pri vprašanju številka dve nas je zanimalo, ali anketiranci pri uporabi IT na svojem
delovnem mestu doživljajo stres. Možne odgovore smo v anonimnem anketnem
vprašalniku navedli mi. Možni odgovori so bili: nikoli, redko, občasno, pogosto in vedno.
Izmed vseh možnih odgovorov, ki smo jim navedli, jih je največ odgovorilo, da stres pri
uporabi IT na svojem delovnem mestu doživljajo občasno. Tako je odgovorilo 69 %
anketirancev, sledil je odgovor redko, in sicer 16 %, nato jih je 7 % odgovorilo, da nikoli
ne doživljajo stresa. 6 % vprašanih jih meni, da stres doživljajo pogosto ter 2 % navajata,
da doživljata stres na delovnem mestu, povezanim z IT vedno, kadar uporabljajo IT.
Grafični prikaz pogostosti stresa zaradi nepoznavanja IT v zavarovalnici X grafično
prikazujemo na sliki 21.
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Slika 21: Grafični prikaz pogostosti stresa anketirancev zaradi IT v zavarovalnici X
80%
69 %

70%
60%
50%
40%
30%
16 %

20%
10%

7%

6%

2%

0%
Nikoli

Redko

Občasno

Pogosto

Vedno

Vir: lastna raziskava

Tretje vprašanje na našem anketnem vprašalniku se je glasilo: V kolikšni meri lahko
opišete vaše delovno mesto, povezano z IT? Trditve smo zapisali mi in jih merili na
Likartovi lestvici s skalo od 1 do 7, pri čemer pomeni ocena 1, da se s trditvijo sploh
ne strinjate, ocena 2 pomeni, da se s trditvijo ne strinjate, ocena 3 pomeni, da se s
trditvijo delno strinjate, ocena 4 pomeni, da se s trditvijo niti ne strinjate, niti
strinjate, ocena 5 pomeni, da se delno strinjate, ocena 6 pomeni, da se strinjate,
ocena 7 pomeni, da se popolnoma strinjate in ocena 8 pomeni, da nimate mnenja.
Če povzamemo rezultate, lahko zatrdimo, da vsi anketiranci tega vprašanja niso
izpolnili v celoti. Pri trditvi »Moje delovno mesto vezano na IT je zanimivo (rad
opravljam delo z IT)« smo prejeli 98 odgovorov. Prav tako smo pri trditvi »Ko
uporabljam računalnik, postanem živčen«, dobili 99 namesto 100 odgovorov. Pri
trditvi »Računalnik uporabljam sproščeno« je bila minimalna vrednost 2 in
maksimalna 7. Pri vseh ostalih trditvah so bile minimalne vrednosti 1 in maksimalne
7. Oceno 8, kar pomeni »nimam mnenja«, ni izbral niti en anketiranec pri niti eni
trditvi. Najnižja povprečna vrednost trditve je bila pri trditvi »Med kolegi sem po
navadi prvi, ki preizkusim novo IT« in je znašala s povprečno vrednostjo 2,23. Sledila
je trditev »Kadar pomislim na IT se počutim prijetno«, ki je znašala s povprečno
vrednostjo 3,08. Na tretjem mestu je bila trditev »Ko uporabljam računalnik,
postanem živčen« s povprečno vrednostjo 3,72. Sledila je trditev »Moje delovno
mesto vezano na IT mi predstavlja izziv« s povprečno vrednostjo 3,87. Nato so naši
anketiranci s povprečno vrednostjo 4,51 ocenili trditev »Računalnik uporabljam
sproščeno«. Z najvišjo povprečno vrednostjo 5,84 je bila trditev »Moje delovno
mesto vezano na IT je zanimivo (rad opravljam delo z računalnikom)«. Grafično bomo
rezultate prikazali na sliki 22.
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Slika 22: Prikaz kako vidijo anketiranci svoje delovno mesto povezano z IT
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Vir: lastna raziskava

S četrtim vprašanjem na našem anketnem vprašalniku smo povprašali anketirance, kako
se spopadajo s stresom, ki ga doživljajo na delovnem mestu, povezanim z IT (slika 23).
Kot možne odgovore smo sami pripravili 8 trditev. Anketiranci so lahko izbrali več trditev
hkrati. Na to vprašanje nam je odgovorilo 97 vprašanih, pri treh anketnih vprašalnikih ni
bila obkrožena niti ena trditev. Skupaj smo dobili 197 odgovorov. Največ vprašanih je
povedalo, da stres, ki nastane na delovnem mestu rešujejo tako, da se o tem pogovorijo
s svojimi družinskimi člani. Tako meni 36,55 % anketirancev. S 26,9 % je sledila trditev, da
se s stresom spopadajo tako, da se ukvarjajo z rekreacijo. 14,72 % trdi, da stres na
delovnem mestu rešujejo tako, da se o tem pogovorijo s svojimi sodelavci. Med drugim
jih 8,12 % vprašanih tudi odgovorilo, da se s stresom spopadajo tako, da se o stresorjih
zamislijo, si vzamejo krajši odmor in nato nadaljujejo z delom. Enako 8,12 % anonimnih
vprašalnikov smo prejeli z odgovorom, da se s težavo spopadejo tako, da si pri delu
postavijo prioritete in najprej rešijo izključno te. 4,06 % anketirancev pravi, da jim
meditacija pomaga, da ohranijo zdrave misli. 1,01 % anketnih vprašalnikov je imela
obkroženo trditev drugo. Anketiranca sta napisala, da stres premagujeta s tem, da eden
konstantno obiskuje naravo, eden pa stres premaguje v zabaviščnih parkih. Samo 1 ali
0,5 % anketirancev je obkrožilo trditev, da se s stresom spopada tako, da se o tem
pogovori z nadrejenimi.
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Slika 23: Grafični prikaz kako anketiranci prepričujejo stres na delovnem mestu
36,5 5%

40,00%
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30,00%

26,90 %

25,00%
20,00%
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14,72 %

5,00%
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8,12 %

10,00%
4,06 %

0,50 %

1,01 %

0,00%

Vir: lastna raziskava

Analiza pri našem naslednjem vprašanju je pokazala sledeče. Anketirance smo vprašali,
kako bi po njihovem mnenju moralo podjetje poskrbeti za razbremenitev od stresa.
Navedli smo 5 možnih trditev, ki smo jih sami izbrali. Možnih je bilo več odgovorov hkrati.
Na prav vseh vprašalnikih je bilo na vprašanje odgovorjeno, tako smo skupno zbrali 195
odgovorov. Statistično pridemo do zaključka, da je največ anketirancev odgovorilo, da bi
po njihovem mnenju stres razbremenilo, če bi nadrejeni dobre delavce nagradili. Tako
meni 26,15 % vprašanih. Nato je sledila trditev, da bi jih razbremenilo, če bi podjetje dalo
zaposlenim kolektivne proste dneve. Tako je odgovorilo 21,54 % anketirancev. 20,51 %
anketirancev meni, da bi jih razbremenil dodaten letni dopust. V kolikor podjetje svojim
zaposlenim nudi sprotna izobraževanja, jih 17,44 % vprašanih meni, da bi to
razbremenilo njihov stres. Zadnje mesto je zasedla trditev, da jasno opredeljene vloge v
podjetju zmanjšujejo stres na delovnem mestu. Tako je ocenilo 14,36 % vprašanih.
Grafični prikaz kako anketiranci vidijo, kaj bi jih razbremenilo stresa prikazujemo na sliki
24.
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Slika 24: Prikaz kako anketiranci vidijo, kaj bi jih razbremenilo stresa
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Vir: Lastna raziskava

S šestim vprašanjem na našem vprašalniku smo raziskali, kakšno je zadovoljstvo
zaposlenih v zavarovalnici X z izobraževanji, povezanimi z IT? Trditve smo zapisali mi in
jih merili na Likartovi lestvici s skalo od 1 do 7, pri čemer pomeni ocena 1, da se s trditvijo
sploh ne strinjate, ocena 2 pomeni, da se s trditvijo ne strinjate, ocena 3 pomeni, da se
s trditvijo delno strinjate, ocena 4 pomeni, da se strditvijo niti ne strinjate, niti strinjate,
ocena 5 pomeni, da se delno strinjate, ocena 6 pomeni, da se strinjate, ocena 7 pomeni,
da se popolnoma strinjate in ocena 8 pomeni, da nimate mnenja. Na to vprašanje so
odgovorili prav vsi anketiranci. Niti pri eni trditvi ni noben anketiranec odgovoril z oceno
1, najvišja pa je bila pri vseh indikatorjih ocena 7. Najbolje je bila ocenjena trditev
»Izobraževanja vezana na IT v našem podjetju so sprotna«, s povprečno oceno 5,63.
Nadalje so anketiranci ocenili, da je trditev » Izobraževanja vezana na IT v našem podjetju
so kakovostna« ocenjena s povprečno vrednostjo 4,98. Sledila je trditev »Razumljivost
predavatelja je zadostna«, s povprečno vrednostjo 4,43. Kot zadnjo trditev so anketiranci
ocenili trditev »Količina izobraževanj je zadostna« in to s povprečno oceno 3,83. Grafični
prikaz zadovoljstva izobraževanj v zavarovalnici X povezanih z IT.
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Slika 25: Grafični prikaz zadovoljstva izobraževanj povezanih z IT
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Pri naslednjem vprašanju smo anketirance povprašali, kako pri sebi opažajo znake
oziroma posledice stresa, ki ga doživljajo na delovnem mestu. Kot možnost smo sami
navedli sedem trditev. Možnih je bilo več odgovorov hkrati. Pod sedmo trditev smo
navedli drugo, kjer so lahko anketiranci samo napisali svojo trditev. Na to vprašanje so
odgovorili vsi anketiranci. Tako smo skupno prejeli 161 odgovorov. Pod sedmo trditev
»drugo« ni nihče izmed vprašanih odgovoril. Največ anketirancev je odgovorilo, da pri
sebi opažajo, kot posledico stresa na delovnem mestu pogoste glavobole, tako meni 34
oziroma 78 % vseh vprašanih v naši raziskavi. Nato je sledila trditev »težave z
nespečnostjo. Kar 23,6 % anketirancev meni, da imajo zaradi stresa, ki ga doživljajo na
svojih delovnih mestih težave z nespečnostjo. Za dober odstotek manj anketirancev je
povedalo, da opažajo zaradi stresa na delovnem mestu težave s koncentracijo, to je 22,36
% vprašanih. 9,94 % anketirancev navaja kot posledico stresa razdražljivost. Sledila je
trditev, da kot posledico stresa na delovnem mestu anketiranci opažajo pogosto
odsotnost iz delovnega mesta zaradi bolniškega izostanka. Tako meni 7,45 % vseh
vprašanih. Samo tri vprašalnike smo dobili, na katerih so kot možnost posledic ali
indikatorjev stresa na delovnem mestu anketiranci označili nizko samopodobo. Ta trditev
predstavlja 1,86 % vseh vprašanih. Pod sedmo možno trditev »drugo (navedite)«, nismo
prejeli nobenega odgovora. Prav tako nobeden izmed anketirancev ni ničesar pripisal,
tako da sklepamo, da na našem vzorcu anketiranci ne opažajo dodatnih indikatorjev ali
posledic zaradi stresa na delovnem mestu povezanega z IT. Grafični prikaz sledi na sliki
26.
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Slika 26: Posledice stresa na delovnem mestu povezanem z IT
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Z zadnjim vprašanjem na našem anketne vprašalniku smo naše anketirance povprašali,
ali so na splošno zadovoljni z zaposlitvijo v zavarovalnici X (prikazano na sliki 27). Na
zadnje vprašanje so odgovorili vsi, kar pomeni, da smo prejeli natančno 100 odgovorov.
73 % vseh jih je dejalo, da so zadovoljni s svojo zaposlitvijo v zavarovalnici X. 12 % jih ni
zadovoljnih, 15 % pa ni niti zadovoljnih, niti nezadovoljnih.
Slika 27: Zadovoljstvo z zaposlitvijo na zavarovalnici X
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Niti nisem niti sem

5.8 Analiza in rezultati hipotez
S prvo hipotezo (H1) v našem magistrskem delu trdimo, da je stopnja stresa, povezanega
z IT, povezana s spolom zaposlenih v zavarovalnici X.
V naši raziskavi je bilo razdeljenih 112 anonimnih anketnih vprašalnikov, vrnjenih smo
dobili natančno 100 vprašalnikov, od tega jih je bilo obkroženih 61 ženskega spola in 39
moškega spola. Pri drugem vprašanju trditev, ki se nanašajo na raziskavo, smo
anketirance vprašali, v kolikšni meri jim IT, ki ga uporabljajo pri svojem delu predstavlja
stres. Izmed vseh možnih odgovorov, ki smo jim navedli jih je največ odgovorilo, da stres
pri uporabi z IT na svojem delovnem mestu doživljajo občasno. Tako je odgovorilo 69
anketirancev. Sledil je odgovor redko, in sicer, z 16 predstavniki, nato je 7 anketirancev
odgovorilo, da nikoli ne doživljajo stresa. 6 anketirancev meni, da stres doživljajo pogosto
ter 2 navajata, da še nista doživela stresa povezanega z IT. Tako smo vzeli za vzorec 93
anketirancev, saj jih 7 še nikoli ni doživelo stresa zaradi IT na svojem delovnem mestu.
Po opravljeni analizi s programom za statistične metode (uporabili smo x2 test) smo
ugotovili, da ne obstaja povezava med spoloma; moški ali ženske. Tako lahko sklepamo,
da stopnja stresa vezana na IT ni povezana s spolom zaposlenih v zavarovalnici X in našo
hipotezo H1 zavrnemo ter lahko sklepamo, da vsi zaposleni, ne glede na spol v
zavarovalnici X, doživljajo stres povezan z IT.
Pri hipotezi dve (H2) smo zapisali, da je stopnja stresa, povezana z IT, povezana s starostjo
zaposlenih v zavarovalnici X.
Pri devetem vprašanju na našem anketnem vprašalniku smo zbirali demografske podatke
naših anketirancev. Pri podvprašanju (9.2) smo dobili odgovor na starost vprašanih.
Največ jih je odgovorilo da so stari med 35 do 44 let, tako je odgovorilo 45 vprašanih.
Sledil je odgovor 25 do 34, takšnih je bilo 27, nato 45 do 54, s 18 vprašanimi. Deset jih je
odgovorilo, da so stari med 55 in 64 leti. Niti en vprašani pa ni bil star pod 25 let ali nad
65 let.
Po opravljeni analizi s programom za statistične metode (uporabili smo x2 test) smo
ugotovili, da ne obstaja povezava med skupinami (starostne skupine). Hipotezo H2
zavrnemo. Pomeni, da ne obstaja povezava med starostjo zaposlenih v zavarovalnic X in
stopnjo stresa povezanega z IT.
Pri tretji hipotezi (H3) smo trdili: »Stres na delovnem mestu povezan z IT je višji pri
vodilnem kadru kakor pri kadru zaposlenem v temeljnem izvedbenem procesu v
zavarovalnici X«. To Hipotezo smo preverili sledeče: Anketne vprašalnike smo si sortirali
glede na odgovore o delovnem mestu pri splošnih podatkih. Tako smo ugotovili, da je v
naši raziskavi sodelovalo 9 vodstvenih zaposlenih in 91 zaposlenih v temeljnem
izvedbenem procesu. Ponovno smo pregledali odgovore iz drugega vprašanja pri
trditvah, kjer smo anketirance povprašali, kako doživljajo stres povezan z IT.
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Po opravljeni analizi s programom za statistične metode (uporabili smo x2 test) smo
ugotovili, da ne obstaja povezava med skupinama. Hipotezo H3 zavrnemo. Pomeni, da ni
bistvenih razlik v stresu na delovnem mestu med vodstvenim kadrom in ostalimi
zaposlenimi v temeljnem izvedbenem procesu v zavarovalnici X.

5.9 Predlagane rešitve in izboljšave
Tudi po koncu naše raziskave lahko potrdimo, da je delo v finančnih institucijah za
zaposlene stresno. Prav nič drugače ni v zavarovalnici X. Ugotovili smo, da so zaposleni v
69 % občasno pod stresom zaradi slabega poznavanja IT, katerega vsakodnevno
uporabljajo pri svojem delu. Pozitivno pričakovanje je bilo, da zaposleni ne glede na vse
obremenitve, ki jih prejemajo na svojih delovnih mestih, le te smatrajo za zanimive. Po
drugi strani pa je potrebno poudariti, da tudi veliko zaposlenim IT predstavlja izzive.
Vsekakor je potrebno s strani podjetja poskrbeti za zmanjševanje stresa na splošno v
sami zavarovalnici X. Zavarovalnica X ima poln certifikat družini prijaznega podjetja, ki
med drugim omogoča zaposlenim tudi delo od doma in razne olajšave za tiste, ki imajo
otroke. Tudi s takšnimi prijemi razbremenimo zaposlene. V luči zmanjševanja stresa so v
podjetju uvedli telovadbo na dnevnem nivoju, ki se izvaja na vseh poslovnih enotah po
Sloveniji.
Z ozirom, da smo si ljudje izjemno različni, tako tudi doživljamo stres oziroma situacije,
stresorje, ki nas spravljajo v nelagoden položaj. Vsi zaposleni bi morali biti bolj dosledni
pri prepoznavanju simptomov stresa ali celo izgorelosti. Tudi delodajalec bi moral o tem
odkrito spregovoriti. Ocenjujemo, da bi zaposlenim morali stres, oziroma kako ga
pretvoriti v nekaj dobrega, obrazložiti na ravni celotnega podjetja. Samo 8 % vprašanih v
naši raziskavi je odgovorilo, da so pod stresom zaradi IT vedno (slika 28 prikazuje
karikaturo, kako določeni zaposleni vidijo stres pred IT), oziroma pogosto. Je pa res, da
smo se omejili samo in izključno na stres, ki je povezan z IT. Če bi vprašanja postavili
posplošeno, verjamemo, da bi bil ta odstotek bistveno višji. Po drugi strani je
zastrašujoče, da stres občasno občuti kar 69 % vprašanih.
Pri analizi smo ugotovili, da anketiranci na vprašanja, kako se spopadajo s stresom
oziroma kako nivo le - tega zmanjšujejo, kar v slabih 40 % odgovarjajo, da počnejo to v
domačem okolju oziroma se pogovorijo z najožjimi družinskimi člani. Ni presenetljivo, da
se dobrih 30 % zaposlenih ukvarja z rekreacijo in na tak način zmanjšujejo nivo stresa. Je
pa izjemno zanimiv podatek, da je samo 1 % vprašanih odgovorilo, da se o tem pogovori
z nadrejenim oziroma z vodstvom podjetja. Naše mnenje je, da bi komunikacija morala
biti dvosmerna v veliko večjem obsegu. Za razbremenitev zaposlenih smo ugotovili, da
najbolj blagodejno vplivajo nagrade za dobre in uspešne zaposlene. Tudi sprotna
izobraževanja pripomorejo k bolj sproščenem in bolj efektivnem delu.
Zaposleni v naši raziskavi so povedali tudi, da v veliki meri pri svojem delu z IT na
delovnem mestu uporabljajo rešitve ERP. Z natančnimi, razumljivimi in sprotnimi
izobraževanji se stres zaradi te tehnologije bistveno zmanjšuje.
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Slika 28: Karikatura straha pred IT

Vir: povzeto po (fg-a, 2018)

Pomemben podatek je bil tudi o zadovoljstvu z zaposlitvijo. Raziskava je pokazala, da je
kar 73 % vseh vprašanih zadovoljnih s svojo zaposlitvijo. 12 % jih ni zadovoljnih. 15 % pa
se ni moglo opredeliti in so odgovorili, da niso zadovoljni, niti nezadovoljni. Vsekakor je
statistika zadovoljiva. Je pa potrebno še vedno zmanjšati odstotek zaposlenih, ki so
občasno pod stresom (69%), ne glede na to, da so odgovorili, da so s svojo zaposlitvijo v
zavarovalnici X zadovoljni. Tudi sami zaposleni se morajo zavedati, da je tako kot fizična
pomembna, oziroma še bolj pomembna, tudi psihična kondicija. Vsak mora zase najti
tisto, kar ga sprošča, pa naj bo to rekreacija, pogovor z družinskimi člani, kolegi, sodelavci
ali meditacija. Pomembno za zdravje zaposlenih je, da ostanejo v dobri fizični in psihični
kondiciji. Za delodajalca pa je izjemnega pomena, da investira v svoje zaposlene, saj bodo
samo zdravi zaposleni svoje delo lahko opravljali efektivno in kvalitetno.
Predlagane izboljšave glede na stres, povezan z IT zaposlenih na delovnem mestu v
zavarovalnici X:





še bolj sprotna izobraževanja,
predavatelji naj tudi starejšim zaposlenim na prijazen (angl. - user friendly) način
razložijo novosti v informacijski tehnologiji,
podjetje naj svojim zaposlenim omogoči čim več neformalnih druženj zaposlenih,
saj bodo na ta način lažje komunicirali tudi v formalnih okoljih,
omogočiti zaposlenim razne tečaje meditacij in sprostitvenih tehnik.
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6 SKLEP
Za moderno dobo ekonomije je značilna velika informacijska osveščenost podjetij. Lahko
zatrdimo, da ljudje danes tudi v privatnem, socialnem življenju uporabljamo ogromno
aplikacij za medsebojno komuniciranje. Če pogledamo samo malo v zgodovino, recimo
20 - 25 let nazaj; v podjetjih je bilo glavno komunikacijsko sredstvo stacionarni telefon,
pošta in tako imenovani telefax. V podjetjih niso poznali informacijskih orodji za pomoč
s komunikacijo s strankami v obliki, kot jih uporabljamo danes. Lahko trdimo, da je bil ves
organizacijski tempo bistveno zamudnejši. Tekom desetletij pa so se morala podjetja
adaptirati na informacijske novosti, v kolikor so želela biti konkurenčna. Vse te hitre
spremembe so vsekakor pustile pečat na zaposlenih. Vemo, da različne generacije
zaposlenih različno hitro dojemajo določene novosti ter spremembe. Pri posameznikih,
ki tem spremembam niso kos, lahko to povzroči negativen stres.
Kot smo že uvodoma zapisali v samem magistrskem delu, so se morala podjetja,
predvsem storitvena podjetja, prilagoditi na konstantne spremembe, bodisi poslovnih
strategij, bodisi informacijske tehnologije. Z napredkom poslovne strategije je za
dobrobit podjetja potrebno vzporedno posodabljati IT. Vedno več sodobnih podjetji
razmišlja v smeri uvedbe celovite programske rešitve (ERP), ki podjetju in zaposlenim
zagotavlja celovite informacije na vseh nivojih.
V storitvenem sektorju, predvsem v zavarovalništvu, je odnos s strankami bistvenega
pomena, zato se vsak dober manager ali uprava zaveda, da je investicija v CRM rešitev
nujna. Kot zanimivost lahko povemo, da je trg CRM rešitev najbolj dobičkonosen in
najbolj vreden informacijski trg. Podjetja morejo biti ves čas v kontaktu s svojimi
dobavitelji in strankami, da se tako imenovana oskrbovalna veriga ne prekine. Izjemno
strateškega pomena je, da zaposleni v vsakem trenutku vedo, kaj želijo in pričakujejo
njihove stranke.
Poslovna inteligenca je za vsako uspešno podjetje in tudi takšno, ki to želi postati, nujno
potrebna. Vodstvu namreč omogoča določene projekcije za prihodnost na podlagi
določenih zakonitost in trendov. Lahko trdimo, da je nepogrešljiva rešitev v sodobnih
podjetjih.
Vse te hitre spremembe in razne informacijske rešitve lahko določeni ciljni skupini
zaposlenih predstavljajo stres oziroma jih postavljajo v določeno nelagodje. Zato smo
izvedli raziskavo, kjer smo preverjali, kako IT vpliva na zaposlene v zavarovalnici X ter kako
dojemajo informacijske spremembe znotraj podjetja. Raziskavo smo opravljali jeseni leta
2018 v zavarovalnici X. Vzorec je bil 112 zaposlenih. Prejeli smo natančno 100 anketnih
vprašalnikov. Nadalje smo te vprašalnike analizirali in ugotovili, da spol zaposlenih v
zavarovalnici X ne vpliva na stopnjo stresa zaposlenih na delovnem mestu, povezanega z
IT. Nas pa je presenetilo, da je kar 69 % vprašanih odgovorilo, da prej omenjeni stres
občutijo občasno, ne glede na spol. Nadalje smo ugotovili, da prav tako starost
zaposlenih v naši raziskavi nima neposrednega vpliva na stopnjo stresa, povezanega z IT.
S tem smo zavrnili naši hipotezi, H1 (Stopnja stresa, povezanega z IT, je povezana s
spolom zaposlenih v zavarovalnici X) in H2 (Stopnja stresa, povezanega z IT, je povezana
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s starostjo zaposlenih v zavarovalnici X). Tudi tretjo hipotezo H3 (Stres na delovnem
mestu, povezan z IT, je višji pri vodilnem kadru kakor pri kadru, zaposlenem v temeljnem
izvedbenem procesu v zavarovalnici X) smo zavrnili in sprejeli ničelno hipotezo, saj ni
bistvenih razlik v stresu, poveznem z IT med vodji in delavci, zaposlenimi v temeljnem
izvedbenem procesu.
Ugotovili smo, da je pripravljenost delodajalca oziroma podjetja, da pravočasno pripravi
razumna izobraževanja za svoje zaposlene, pravi ključ do uspeha.
Prav tako smo v naši raziskavi ugotovili, da zaposlene izjemno motivirajo nagrade za
njihovo dobro opravljeno delo. Kot možna nagrada jih tudi visoko motivira dodaten dan
letnega dopusta. Na koncu smo jih še povprašali, če so na splošno zadovoljni s svojo
zaposlitvijo v zavarovalnici X. Malo več kot 70 % vseh anketirancev je odgovorilo z da.
Vsekakor je stres na splošno ali stres zaradi IT na delovnem mestu pereč problem
sodobne ekonomije in vsakega podjetja. Ugotovili smo tudi, da je stres, povezan z IT,
prisoten na vseh nivojih v zavarovalnici X, tako med vodilnim kadrom in kadrom,
zaposlenim v temeljnih izvedbenih procesih.
Vsi vpeti v poslovne procese se morajo zavedati, da dolgoročne obremenitve zaposlenih
vodijo v izgorelost, s tem pa v daljše bolniške odsotnosti zaposlenih. Vsekakor bi se o tem
problemu moralo govoriti več, ga ne imeti za samoumevnega in ga reševati v zgodnjih
fazah, tako na nivoju managementa, kot na nivoju vseh ostalih zaposlenih.
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PRILOGE
VPRAŠALNIK O STRESU NA DELOVNEM MESTU ZARADI
NEPOZNAVANJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (IT)
Spoštovani!
Sem Danijel Vrblač, študent na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru.
Pred seboj imate anonimni anketni vprašalnik na temo: Izzivi na delovnem mestu zaradi
nepoznavanja informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) na primeru zavarovalništva.
Pridobljeni rezultati mi bodo v veliko pomoč pri moji raziskavi, katero bom vključil v
magistrskem delu. Lepo vas prosim, za čim bolj natančne in iskrene odgovore.
Za sodelovanje se vam v naprej iskreno zahvaljujem!

1.

2.

Ali na vašem delavnem mestu pri svojem delu z IT uporabljate MS Dynamics
Navision, MS Dynamics CRM in/ali ASBI? Označite spodaj.
MS Dynamics Navision
da
ne
MS Dynamics CRM

da

ne

ASBI

da

ne

Ali ocenjujete, da vam IT, ki ga uporabljate na delavnem mestu predstavlja stres?
Obkrožite eno možnost.
a) Nikoli
b) Redko
c) Občasno
d) Pogosto
e) Vedno

Spodaj so zapisane trditve, ki se nanašajo na vaše delavno mesto povezano z IT.
Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s
3.
trditvijo sploh ne strinjate, ocena 7 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate. Za
uspeh raziskave je pomembno, da ocenite vsako izmed trditev na seznamu.
1
2
3
4
5
6
7
8
Sploh se
ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Delno se
ne
strinjam

Niti se
strinjam
niti se ne
strinjam

Delno se
strinjam

1

Strinjam
se

Popolnoma
se strinjam

Nimam
Mnenja

Moje delavno mesto vezano na IT je zanimivo (rad
1
opravljam delo z računalnikom).
Moje delavno mesto vezano na IT mi predstavlja izziv. 1

NM

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7 NM
7 NM

Med kolegi sem po navadi prvi, ki preizkusim novo IT. 1

2

3

4

5

6

Ko uporabljam računalnik, postanem živčen.

1

2

3

4

5

6

7 NM
7 NM

Računalnik uporabljam sproščeno.

1

2

3

4

5

6

7 NM

Kadar pomislim na IT, se počutim prijetno.

Na kakšen način rešujete stres, katerega doživljate na vašem delavnem mestu
zaradi IT? (možnih je več odgovorov)

4.

a) pogovorim se s sodelavci

f) pogovorim se z vodstvom podjetja

b) pogovorim se s družinskimi člani

g) se zamislim in si privoščim krajši odmor

c) z rekreacijo

h) drugo (navedite):

d) z meditacijo

__________________

e) zastavim si prioritete pri delu in

________________________________

najprej opravim te

5.

Na kakšen način bi po vašem mnenju moralo vaše podjetje poskrbeti za
razbremenitve? (možnih je več odgovorov)
d) efektivni delavci dobijo dodatni dan
a) zaposleni dobimo sprotna
dopusta

izobraževanja
b) imamo jasno opredeljene

e) v podjetju imamo (kolektivne) proste
dneve

vloge
c) dobri delavci so nagrajeni

f) drugo (navedite): __________________
_________________________________

Spodaj so zapisane trditve, ki se nanašajo na vaše zadovoljstvo izobraževanj
povezanih z IT. Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer ocena 1
6. pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, ocena 7 pa, da se s trditvijo
popolnoma strinjate. Za uspeh raziskave je pomembno, da ocenite vsako izmed
trditev na seznamu.
1
2
3
4
5
6
7
8
Sploh se
ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Delno se
ne
strinjam

Niti se
strinjam
niti se ne
strinjam

Delno se
strinjam

2

Strinjam
se

Popolnoma
se strinjam

Nimam
Mnenja

Izobraževanja vezana na IT v našem podjetju so…
... sprotna.

1

2

3

4

5

6

7 NM

... kakovostna (po izobraževanju vem več).

1

2

3

4

5

6

7 NM

Razumljivost predavatelja je zadostna.

1

2

3

4

5

6

7 NM

Količina izobraževanj je zadostna.

1

2

3

4

5

6

7 NM

7.

Ali opažate kdaj posledice stresa na delavnem mestu? (možnih je več odgovorov)
e) težave s koncentracijo
a) pogosti glavoboli
b) težave z nespečnostjo

f) nizka samopodoba

c)

g) drugo (navedite): __________________

razdražljivost

_________________________________
d) pogosta odsotnost zaradi
bolniškega izostanka
8.

Ali ste v osnovi zadovoljni z vašo zaposlitvijo v vašem podjetju?
a) Da
b) Ne
c) Niti nisem niti sem

9.

Prosim, obkrožite odgovore oziroma odgovorite na spodnja vprašanja.
Spol:

a) moški

b) ženska

Starost (v

a) do 25

d) 45 do 54

b) 25 do 34

e) 55 do 64

c) 35 do 44

f) 65 ali več

a) osnovna šola

d) visoka šola

b) poklicna ali srednja

e) magisterij

letih)

Zaključena
stopnja
izobrazbe

a) doktorat

šola
c) višja šola

Koliko časa ste zaposleni v podjetju (izpolnite v letih)? _______________
Koliko časa ste zaposleni na trenutnem delovnem mestu (izpolnite v letih)?
________________
3

Vaše delovno mesto v podjetju:
a) zaposlen sem v temeljnem izvedbenem procesu (delavec)
b) sem vodja (vodja skupine, oddelka ...)

Iskreno se zahvaljujem, da ste si vzeli čas in izpolnili vprašalnik.

4

