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PREDGOVOR
V današnjem času smo priča nenehnim in hitrim spremembam tako znotraj podjetja kot
tudi v okolju, kjer podjetje živi in posluje. Danes se zelo sodobna podjetja soočajo s hitrim
tempom razvoja, kar jih posledično sili v nenehno izboljševanje poslovanja. Ravno
nenehne spremembe poslovnega okolja, kakor tudi novosti v tehnologiji zahtevajo od
podjetij hitro in učinkovito prilagajanje in obvladovanje poslovnih procesov podjetja.
Dinamika sprememb okolja namreč zvišuje raven potreb po medsebojni konkurenčnosti
podjetij ter pospešitvi pretoka informacij in podatkov podjetja z njegovim okoljem. Zato je
ena izmed bistvenih nalog današnjih podjetij prav gotovo povečevanje mednarodne
konkurenčnosti. Nujno je aktivno zasledovanje trendov globalizacije sodobnega
poslovnega okolja, kar pomeni razmišljanje o prenovi in informatizaciji poslovnih
procesov s ciljem doseganja nižjih stroškov, krajših časov izvedbe in boljše kakovosti.
Različni pogledi in pristopi k optimizaciji poslovanja so se v preteklosti in se še vedno
spreminjajo ter sprotno prilagajajo polsovnemu okolju in potrebam podjetij. Tako se je v
zadnjih nekaj letih večina optimizacijskih naporov usmerila v procese. Na področju
optimizacije poslovanja je izredno uspešna usmeritev imenovana BPR (angl. Business
Process Reengineering), pri nas poimenovana kot prenova poslovnih procesov. Usmeritev
je pogojena, razvojno in uporabno z novimi možnostmi, ki jih v smislu zniževanja
stroškov, dviga kakovosti in skrajševanja časov izvedbe ponuja informacijska tehnologija
in novi pristopi k informatizaciji poslovanja (Kovačič, 1998, 87).
Za prenovo in informatizacijo poslovanja je prav modeliranje poslovnih procesov
ključnega pomena. Gre namreč za učinkovito metodo, s pomočjo katere se izdela modele
obstoječega stanja poslovanja. Modele dejanskega stanja poslovnih procesov se nato
analizira in na podlagi ugotovitev analize predlaga spremembe v izvajanju poslovnih
procesov, njihovo informatizacijo ter organizacijske spremembe.
Zanimivo je tudi dejstvo, da je bilo zadnje desetletje gospodarstvo zaznamovano z
uvajanjem in prenavljanjem računalniške podpore poslovanja. Mnoge večje, pa tudi manjše
gospodarske enote so vložile veliko energije v uvedbo celovite programske rešitve –
sistema ERP (angl. Enterprise Resource Planning), ki vključuje informacijske module za
podporo nabavnih, prodajnih, proizvodnih, računovodskih in drugih poslovnih aktivnosti.
Precej aktivnosti pa se še vedno izvaja »ročno«, decentralizirano in premalo pregledno.
Mnoga podjetja se še vedno večinoma posložujejo statičnih metod (npr. spiskov, planskih
tabel, ipd.) in kvečjemu elektronskih preglednic. Zaradi tega se neprestane spremembe v
proizvodnih podjetjih vse teže obvladujejo brez dodatne informacijske podpore poslovanja.
Obstoječi informacijski sistemi podjetij so večinoma pretogi za zadovoljivo obvladovanje
poslovanja, zato zadnja leta prihajajo v uporabo bolj specializirana programska orodja za
podporo polsovanja podjetij, ki omogočajo bolj avtomatizirano in podrobno razvrščanje
poizvodnih operacij.
Z gotovostjo lahko trdimo, da je prenova procesov poslovanja eden ključnih členov za
ohranjanje uspešnosti podjetja, vendar je potrebno poudariti, da se uspešna prenova ne sme
nikoli zaključiti. Tržišče vedno znova zahteva nove izdelke in storitve in ker je ponudnikov
na tržišču vedno več, morajo podjetja slediti trendom razvoja in tehnološkim novostim.
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Za večino podjetij je zato nujno stalno prenavljanje in posodabljanje procesov poslovanja,
da bi na ta način »obranila« ali celo povečala svojo uspešnost in konkurenčnost na
globalnih oziroma mednarodnih trgih.
V magistrski nalogi smo se najprej, v drugem poglavju, osredotočili na poslovno
modeliranje, ki ga začenjamo s poslovnim procesom in procesnim vidikom, nadaljujemo z
opredelitvijo modelov na splošno in nato preidemo na poslovni model in modele poslovnih
procesov. Pojasnili smo tudi metode, tehnike in orodja za poslovno modeliranje ter cilje
poslovnega modeliranja.
V okviru tretjega poglavja smo se podrobneje dotaknili prenove poslovnih procesov, kot
enega izmed pomembnih členov za ohranjanje uspešnosti. Najprej smo pojasnili vlogo
poslovnih procesov pri prenovi poslovanja in opredelili celovito prenovo poslovanja kakor
tudi prenovo poslovnih procesov. Dotaknili smo se tudi ciljev in uspešnosti prenove
poslovnih procesov, informacijske tehnologije, kot ključnega dejavnika prenove,
zagotavljanja računalniških rešitev in uporabe informacijske tehnologije v podjetju, z
namenom prenovitve posameznih procesov poslovanja.
V četrtem poglavju smo s pomočjo različne strokovne literature domačih in tujih avtorjev
podrobneje predstavili nabavo kot poslovno funkcijo podjetja in e – podprto poslovanje
podjetja. Naloga je zasnovana na primeru podjetja Aero, kjer pomembno področje poleg
proizvodnje in prodaje predstavlja nabavna služba. V nadaljevanju podrobneje pojasnimo
kaj je SCM? (angl. Supply Chain Management), kateri so potenciali na tem področju in
kakšni so vplivi e – poslovanja na SCM, ob koncu pa predstavimo še model e – oskrbe.
Peto poglavje je zasnovano na praktičnem delu naloge, kjer izhajamo iz obsoječega stanja
na nabavnem področju v podjetju Aero, saj je nabava poleg proizvodnje in prodaje
najpomembnejša poslovna funkcija v omenjenem proizvodnem podjetju. Najprej sledi
predstavitev podjetja Aero d.d. s sedežem v Celju, nato opis nabavnega področja podjetja
ter potek in analiza poslovnega procesa nabavne službe. To poglavje temelji na naših
konkretnih predlogih, rešitvah in analizi informatizacije nabavnega področja v podjetju
Aero. Temelj prenove je izbor ustrezne programske opreme ter uvedba e – podprtega
poslovanja in elektronska izmenjava podatkov, zato smo podali izhodišča za informacijsko
prenovo področja nabave, ki temelji na uvedbi e – podprtega poslovanja in elektronski
izmenjavi podatkov, poglavje pa zaključujemo z analizo prenovljenega procesa nabave v
omenjenem podjetju.
Zadnje, šesto poglavje smo namenili sklepnim ugotovitvam, kjer podajamo glavne
ugotovitve raziskave in oceno predlaganih izboljšav ter s tem na poglagi predhodno
zastavljenih hipotez, le - te potrjujemo oziroma zavračamo.
Ob tej priložnosti bi se zahvalili celotnemu kolektivu podjetja Aero, še posebno hvala ge.
mag. Gabrijeli Vodnik za ponujeno pomoč pri izdelavi magistrske naloge. Prav tako se
iskreno zahvaljujem mentorju dr. Samu Bobeku in celotnemu kolektivu Ekonomskoposlovne fakultete Maribor za posredovano znanje.
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POVZETEK
Magistrsko delo z naslovom Informacijska prenova nabavnega področja z uvedbo e –
podprtega poslovanja na primeru podjetja Aero, smo v grobem razdelili na dva dela in
sicer na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature
različnih avtorjev opredelili poslovno modeliranje, prenovo poslovnih procesov ter e –
poslovanje in informatizacijo nabavnega področja, medtem ko smo v praktičnem delu
naloge, na podlagi dokumentacije in strokovne pomoči podjetja Aero iz Celja, predlagali in
analizirali informatizacijo nabavnega področja v omenjenem podjetju.
V drugem poglavju magistrskega dela smo podrobneje govorili o poslovnem modeliranju
in pri tem pojasnili poslovni proces in procesni vidik, nekaj na splošno o modelih,
poslovne modele in modele poslovnih procesov, metode, tehnike in orodja za poslovno
modeliranje in nakazali, kateri so cilji poslovnega modeliranja.
V tretjem poglavju smo se podrobneje dotaknili prenove poslovnih procesov in pojasnili
vlogo poslovnih procesov pri prenovi poslovanja, celovito prenovo poslovanja, cilje in
uspešnost prenove poslovnih procesov, informacijsko tehnologijo, zagotavljanje
računalniških rešitev in poudarili uporabo informacijske tehnologije v prenavljanju
procesov.
V četrtem poglavju teoretičnega dela smo opisali nabavo kot poslovno funkcijo podjetja in
elektronsko podprto poslovanje podjetja, pojasnili smo kaj je SCM oziroma management
oskrbovalne verige, kateri so potenciali na področju SCM in kakšni so vplivi e –
poslovanja na SCM. To poglavje oziroma teoretični del magistrske naloge smo zaključili z
modelom e – oskrbe.
V praktičnem delu magistrske naloge smo pojasnili prenovo poslovnih procesov na
področju oskrbe v podjetju Aero, pri tem pa izhajali iz obstoječega stanja na nabavnem
področju. V okviru tega dela smo najprej predstavili podjetje Aero, njegovo nabavno
področje ter opisali potek in analizo poslovnega procesa nabavne službe. V nadaljevanju
smo podrobneje pojasnili izhodišča za informacijsko prenovo procesa nabavne službe v
omenjenem podjetju, ki temelji na uvedbi e – podprtega poslovanja in elektronske
izmenjave podatkov, ob koncu tega poglavja oziroma praktičnega dela magistrske naloge
pa smo analizirali prenovljeni proces nabave v podjetju Aero.
KLJUČNE BESEDE: poslovno modeliranje, prenova poslovnih procesov, informacijska
tehnologija, nabava, elektronsko poslovanje, oskrbovalna veriga, management oskrbovalne
verige.
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ABSTRACT
Master work titled Information renovation of purchase department with implementation of
electronically supported management of business on example of Aero, was in bulk divided
in two parts: theoretical and practical. In theoretical part we determined, with help of
professional literature, business moulding and renovation of business processes, electronic
management and informatisation of purchase department. In practical part we suggested
and analyzed informatisation of purchase department, with documentation and professional
help from Aero employees.
In the second chapter of master work we defined in detail business moulding and we also
explained business processes and process view, some general moulding, business moulds,
methods, techniques and tools for business moulding and shown goals of business
moulding.
In the third chapter we reviewed in detail renovation of business processes and explained
the role of business processes with management renovation, overall management
renovation, goals and successfulness of renovation of business processes, information
tecnology, insuring computer solutions and emphasised use of informational tecnology in
renovation of process.
In the fourth chapter we described purchase as a business function of the company and
electronically supported company management, we explained what are e – management
influences on SCM. This chapter or the theoretical part of master work is concluded with e
– management supply mould.
In practical part of master work we explained renovation of business processes in supply
area in Aero and as basis we used the current stand of purchase area. In this frame we first
made a presentation of the company Aero, its purchase area and described the course and
analysis of business process in purchase department. As we continued we described
starting points for information renovation of purchase processes, in the mentioned
company, that is based on implementation of e – management and electronic information
flow. At the end of this chapter or practical part of master work we analyzed renovated
purchase process in Aero.
KEY WORDS: business moulding, renovation of business processes, information
technology, purchase, e – business, supply chain, supply chain management.
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UVOD

1.1

Opredelitev področja in opis problema

Dandanes morajo vsa podjetja kontinuirano skrbeti za uspešnost in učinkovitost svojega
poslovanja. To je mogoče doseči na temelju ustreznega organiziranja dela v nabavi,
proizvodnji in prodaji ter nenehni koordinaciji delovnega časa in skrbi za znanje
zaposlenih na vseh področjih delovanja. Mnoga podjetja zato poskušajo svojo nabavo,
proizvodnjo in prodajo managirati na sodoben način, ki omogoča njihovo nenehno
izboljševanje izvajanja. Podjetja morajo zato skrbeti za prenavljanje poslovnih procesov, še
zlasti z uvedbo ustreznejših in sodobnejših informacijskih rešitev ter njihovo uspešno
uporabo, saj to pomembno prispeva k kakovosti in dodani vrednosti njihovih proizvodov in
storitev.
Veliko podjetij sicer uvaja ustrezno informacijsko tehnologijo, ki povečuje učinkovitost,
vendar kljub temu premalo razmisleka namenjajo možnostim zagotavljanja konkurenčnih
prednosti in zviševanju dodane vrednosti. Vlaganja v informatiko so razmeroma majhna in
strukturno neustrezna, zato danes mnoga slovenska podjetja na področju informacijske
tehnologije še vedno marsikje zaostajajo za tujimi podjetji. Izbira ustreznega poslovnega
informacijskega sistema je zato ena ključnih poslovnih odločitev, s katero se soočajo
vodilni v teh podjetjih.
1.2
1.2.1

Namen, cilji in osnovne trditve
Namen

Namen magistrske naloge na eni strani je, s pomočjo strokovne literature predstaviti
pomen, vlogo in cilje poslovnega modeliranja ter pojasniti glavne razloge za prenovo
poslovnih procesov in na drugi strani preučiti razloge za informacijsko prenovo
poslovnega procesa na področju oskrbe v izbranem podjetju. Ugotoviti in predstaviti
želimo možne načine informacijske prenove poslovnega procesa na področju oskrbe v
podjetju Aero d.d. in hkrati oblikovati rešitev oziroma podati konkreten predlog za penovo
poslovnega procesa na področju oskrbe.
1.2.2

Cilji

Cilj magistrske naloge je, z informacijsko prenovo poslovnega procesa na področju oskrbe
v omenjenem podjetju doseči to, da bo predlagana rešitev pripeljala do uspešne in
učinkovite prenove, ki lahko posledično vpliva na rezultete delovanja podjetja. V ta namen
bomo opravili analizo obstoječega stanja nabavne službe in jo primerjali s stanjem po
informacijski prenovi, ki bo temeljila na uvedbi e – podprtega poslovanja in elektronski
izmenjavi podatkov. S tem bi radi podjetju Aero ponudili eno izmed možnih rešitev za
prenovo sedanjega področja oskrbe, ki povzroča relativno visoke stroške, nepreglednost,
nedoslednost in tudi velike časovne izgube.
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Cilji v teoretičnem delu:
 pregled relevantne literature s področja nabave in e-podprtega poslovanja;
 na temelju teoretičnega stališča preučiti in opredeliti poslovno modeliranje;
 na temelju teoretičnega stališča preučiti in opredeliti prenovo poslovnih procesov;
Cilji empirične raziskave:
 preučiti razloge za informacijsko prenovo poslovnega procesa na področju oskrbe v
izbranem podjetju;
 ugotoviti in predstaviti možne načine informacijske prenove na področju oskrbe v
podjetju Aero;
 oblikovati rešitev oz. podati konkreten predlog za penovo poslovnega procesa
nabave;
 doseči, da bo predlagana rešitev pripeljala do uspešne in učinkovite prenove, ki
lahko posledično vpliva na rezultete delovanja podjetja Aero d.d.;
1.2.3

Osnovne trditve

Osnovne trditve, ki bodo v raziskavi preverjene:
 H1 – največji prihranki na področju e – poslovanja so lahko v zmanjšanju stroškov
poslovanja, prihranku časa, pospešenem kroženju informacij in zlahka primerljivi
zanesljivosti informacij;
 H2 – največ potenciala na nabavnem področju imajo e – tržnice in RIP računalniško izmenjavanje podatkov;
 H3 – informacijska prenova poslovnih procesov na področju oskrbe v podjetju
Aero d.d. bo pripomogla k povečanju učinkovitosti in povečanju dodane vrednosti;
 H4 - največji vpliv prenove področja nabave v podjetju Aero se bo pokazal v
dolgoročno, učinkovitem in uspešnem sodelovanju z domačimi in mednarodnimi
dobavitelji.
1.3

Predvidene metode raziskovanja

V magistrskem delu bomo uporabili metodo poslovnega raziskovanja, ki je povezana z
informacijsko prenovo poslovnih procesov na področju oskrbe v podjetju Aero d.d., Celje.
K magistrski nalogi bomo pristopili deskriptivno. Deskriptivni pristop daje prednost opisu
strukture, delovanja ali razvoja določenega gospodarskega pojava ali procesa. V okviru
deskriptivnega pristopa bomo uporabili metodo deskripcije. To je postopek opisovanja
dejstev, procesov in pojavov v ekonomiji ter njihovih empiričnih potrjevanj odnosov in
vezi, vendar brez znanstvenega tolmačenja in pojasnjevanja:



metoda deskripcije, s katero bomo opisovali teorijo in dejstva;
metoda kompilacije, kjer bomo povzeli spoznanja in stališča različnih avtorjev.

Komparativno metodo, s katero primerjamo teoretična spoznanja z dejanskim stanjem v
podjetju bomo uporabili pri povzemanju naših spoznanj, stališč in sklepnih ugotovitev v
primerjavi s spoznanji, stališči in sklepnimi ugotovitvami drugih avtorjev.
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Uporabili bomo tako statično kot tudi dinamično metodo raziskave. S pomočjo statične
metode bomo opravili raziskavo obstoječega stanja podjetja na področju oskrbe, s pomočjo
dinamične metode pa bomo zasnovali predlog oz. rešitev informacijske prenove poslovnih
procesov na področju oskrbe, saj utegne njena uporabna vrednost prinesti določeno korist
podjetju.
Za analiziranje in raziskovanje bomo uporabili primarne in sekundarne vire podatkov.
Podatke bomo črpali iz različne strokovne literature domačih in tujih avtorjev, iz medijev
(internet, revije, časopisi, članki, učno gradivo), iz dokumentacije podjetja Aero, d.d. Celje
ter s pomočjo sodelovanja, opazovanja, intervjujev, anketnih vprašalnikov in sestankov z
odgovornimi v proučevanem podjetju.
1.4
1.4.1

Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke

Predpostavljamo, da informatizacija poslovanja kot proces uvedbe informacijske
tehnologije (angl. Information Technology – IT) s spremembo »starih« pravil delovanja
podjetja ter skupaj s prenovo poslovnih procesov vodi k zagotavljanju konkurenčne
prednosti na trgu. Informatizacija je smiselna samo na optimalnih poslovnih procesih, pri
katerih je izrednega pomena, da so rešitve, ki posamezna področja pokrivajo, celovite in
medsebojno integrirane. Takšne rešitve, ki na osnovi nastavitev in poslovnih modelov
integrirajo informacije in procese preko vseh funkcijskih področij v podjetju imenujemo
celovite informacijske rešitve - ERP (angl. Enterprise Resource Planning).
1.4.2

Omejitve

V magistrskem delu se bomo omejili predvsem na sedanje ovire in možne rešitve
informacijske prenove poslovnih procesov na področju oskrbe v proizvodnem podjetju
Aero. Namreč, v Sloveniji je izredno malo podjetij, ki so s svojo informacijsko prenovo
poslovnih procesov rešila stabilnost oziroma prodrla na tuje trge. Za večino teh podjetij
namreč načini informacijske prenove pomenijo trajnost in o tem dajejo le splošne (bolj
skope) informacije, zato smo delno omejeni z informacijami, ki nam jih posreduje
proučevano podjetje.
Omejitev naše raziskave pa predstavlja tudi razpoložljivi čas odgovornih v podjetju Aero
d.d., ki so izkazali svoj interes do spremljanja in sicer zaradi naših ciljnih ugotovitev in
predlogov oziroma konkretnih rešitev. Predhodno pridobljene informacije oziroma podatki
morda ne bodo povsem relevantni, kar lahko posledično povzroči, da pridemo do napačnih
ugotovitev, rešitev, predlogov in analiz in tako naš zaključek ne bo povsem skladen s
predhodno načrtovanim.
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POSLOVNO MODELIRANJE
Poslovni proces in procesni vidik

Za razumevanje analize poslovnih procesov je najprej potrebno razložiti, kaj sploh je
poslovni proces. Med množico različnih avtorjev, ki so v zadnjih nekaj letih izdajali knjige
na temo prenove poslovnih procesov (angl. Business Process Reengineering) je težko
izbrati avtorja, ki bi podal jasno sliko o tem, kaj je poslovni proces.
Prilagajamo oziroma preurejamo procese in ne organizacije. Podjetja ne preurejajo svojih
prodajnih ali proizvodnih oddelkov, temveč delo, ki ga opravljajo ljudje v teh oddelkih.
Vsako podjetje na svetu je sestavljeno iz procesov. Procesi so to kar podjetje počne.
Procesi v podjetju se skladajo z naravnimi poslovnimi dejavnostmi, vendar so pogosto
razdrobljeni in skriti za organizacijskimi strukturami (Hammer in Champy 1995, 125).
Potrebno je definirati poslovni proces celotnega podjetja in v okviru tega določiti procese
posameznih organizacijskih (poslovnih) enot. Pri tem je potrebno posebno pozornost
nameniti povezavi med temi procesi. Povezave vzpostavljajo, oblikujejo in določajo
podatke potrebne za tovorjenje potrebnih informacij, ki kasneje služijo za odločanje na
vseh nivojih in preverjanje ustreznosti kvalitete.
Organizacijski proces je vrsta organizacijskih posameznih nalog, ki morajo biti izvršene na
natančno določen način. Takšen proces ima nek končni organizacijski cilj in kontinuirano
funkcionira ter se ponavlja toliko časa, dokler organizacija živi. Vključuje vse potrebne
informacije, definirane komunikacije, odločitve in način planiranja (Vila 1994, 289).
Križman in Novak (2002, 18) omenjata več avtorjev in definicij. Ena pravi, da je proces
vse kar delamo, če tudi ni dokumentirano in se ne izvaja vedno po natančno istem principu.
Poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo logično med seboj povezanih izvajalskih
in nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je načrtovani proizvod ali storitev
(Kovačič 1998, 86).
Poslovni proces opredelimo kot zbirko dejavnosti, ki zahtevajo enega ali več vložkov in
ustvarjajo rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost. Naročilo je vložek, rezultat pa
nabava naročenega blaga. Z drugimi besedami, dobava naročenega blaga je vrednost, ki jo
ustvarja ta proces (Hammer in Champy 1995, 45).
Turban (1999, 116) navaja, da je poslovni proces zbirka dejavnosti, ki zahteva eno ali več
vrst vhodov in ustvarja rezultat, ki predstavlja neko vrednost za odjemalca.
J. H. Harrington opisuje proces kot vsako aktivnost ali skupino aktivnosti, ki sprejemajo
vhod, mu dodajajo vrednost ter zagotavljajo izhod za notranjega ali zunanjega odjemalca.
Poslovni proces je skupek logično povezanih nalog, ki uporabljajo dane vire podjetja za
zagotovitev določenih rezultatov, skladnih s poslovnimi cilji podjetja (Burke in Peppard
1995, 68).
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Tenner in DeToro (1997, 57) pa navajata, da Wesner, Hiatt in Trimble opredeljujejo
poslovni proces kot eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vhodov v določene rezultate
(izdelki ali storitve). Ti rezultati se proizvajajo za določene osebe (odjemalce) ali poslovne
procese z različnimi kombinacijami ljudi, postopkov in orodij.
E. H. Melan dopolnjuje zadnjo definicijo z zahtevo, da poslovni proces zagotavlja izhod z
večjo vrednostjo, kot jo imajo vhodi. Če združimo definicijo Wesner-ja, Hiatt-a in
Trimble-a z Melanovo dopolnitvijo, dobimo zelo oprijemljivo razlago, da je poslovni
proces ena ali več nalog, ki ustvarjajo dodano vrednost s preoblikovanjem skupka vhodov
v določen skupek izhodov (izdelki ali storitve). Ti izhodi poslovnega procesa se
proizvajajo za druge osebe (odjemalci) s kombiniranjem ljudi, metod in orodij (prav tam,
57-58).
Priznati moramo, da se vse pogosteje dogaja, da je poslovni proces v podjetjih nepregleden
in neprilagodljiv ter s tem obremenjujoč v poslovnem in informacijskem pogledu. Poteka
skozi različne organizacijske enote oziroma funkcionalne celote in je obremenjen z vsemi
problemi, ki tradicionalno nastopajo ob prehodu iz enega funkcionalnega dela organizacije
v drugega. Pogosta pomanjkljivost organziranja podjetja je lahko tudi prevelika
razdrobljenost procesov ali celo prevelika kompleksnost procesov.
2.1.1

Razločevanje poslovnih procesov in njihovih sestavnih delov

Poslovni proces zelo enostavno opišemo kot preoblikovanje vhodov v izhode. Slika v
nadaljevanju prikazuje model takšnega poslovnega procesa.
Slika 1: Model poslovnega procesa;

zahteve
Dobavitelj

Poslovni proces

zahteve

vhodi

Odjemalec

izhodi

povratna
informacija

Oskrbovalci

povratna
informacija

meja

meja
Lastnik poslovnega procesa

Vir: Prirejeno po Tenner in DeToro 1997, 59.
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Za razumevanje poslovnega procesa in vseh njegovih sestavnih delov Tenner in DeToro
(1997, 59) opredeljujeta naslednjo pripadajočo terminologijo:


Odjemalci: posamezniki, ki prejemajo izhode (izdelke ali storitve). V kolikor je
možno, naj se odjemalci opredelijo kot ljudje in ne kot organizacije, saj slednjih ne
moremo spraševati o njihovih zahtevah in pričakovanjih. Če za posamezen proizvod ni
mogoče opredeliti odjemalca je možno, da podjetje proizvaja neuporaben proizvod.



Izhodi: izdelki ali storitve, ki se proizvajajo v poslovnem procesu za nekega odjemalca.
Ti odjemalci uporabljajo, potrošijo ali preoblikujejo izhode v svojih poslovnih
procesih.



Preoblikovanje: naloge, aktivnosti in postopki znotraj poslovnega procesa vhodom
dodajajo vrednost in jih preoblikujejo v izhode z dodano vrednostjo za odjemalce.
Preoblikovanje je lahko fizično, prostorsko, transakcijsko ali informacijsko.



Vhodi: izdelki in storitve, ki se v poslovnem procesu preoblikujejo v izhode. Vhode
zagotavljajo dobavitelji.



Oskrbovalci: posamezniki, udeleženi v preoblikovanju vhodov v izhode. Opredelimo
jih lahko tudi kot udeležence poslovnega procesa.



Dobavitelji: posamezniki, ki zagotavljajo vhode v poslovnem procesu.



Zahteve: na eni strani so to pričakovani proizvodi za odjemalce, na drugi strani pa
vhodi, zagotovljeni s strani dobaviteljev.



Povratna informacija: nanaša se na stanje zadovoljstva ali nezadovoljstva odjemalcev
z izhodi.



Meje poslovnega procesa: le - te upodobijo naloge, aktivnosti in postopke, vsebovane
v poslovnem procesu. Poslovni proces je omejen na začetku z dobavitelji, ki
zagotavljajo vhode in na koncu z odjemalci, ki sprejemajo izhode.



Lastnik poslovnega procesa: oseba, ki je pooblaščena in odgovorna za izvajanje in
izboljšavo poslovnega procesa. To ni organizacija ali skupina, temveč posameznik.

V okviru modela poslovnega procesa je potrebno ločevati predvsem poslovne procese in
izhode. Tudi najboljši direktorji včasih zamenjujejo omenjena pojma (prav tam, 58). Za
primer lahko vzamemo proces izdelave računalnika. Izdelovanje le - tega je poslovni
proces, računalnik pa je izhod za odjemalca. Računalnik je otipljiv, lahko ga shranimo in
prenašamo na druge lokacije. Proizvajamo lahko tudi storitve, kot na primer pravno
svetovanje pri katerem je svetovanje poslovni proces, pravni nasvet pa izhod, ki je
neotipljiv in ga zato ne moremo shraniti in prenašati.
Izhode moramo razločevati tudi od vhodov. Vhodi so tisti viri, ki jih preoblikujemo. To so
materiali, informacije in odjemalci. Druga sestavina vhodov so viri, s katerimi poteka
preoblikovanje. Mednje sodijo pripomočki (zgradbe, oprema) in osebje, ki načrtuje, izvaja,
vzdržuje in upravlja poslovni proces (Burke in Peppard 1995, 61).
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Razčlenjevanje poslovnih procesov

Opredelitvi poslovnih procesov sledi ugotavljanje njihove lokacije in njihovih meja znotraj
podjetja. Medtem, ko procesno usmerjeno podjetje opišemo kot množico med seboj
povezanih poslovnih procesov, tradicionalno podjetje sestavljajo poslovne funkcije.
Ker je stvarnost pogosto »hibridna«, nekatera podjetja ne opuščajo funkcijske
organizacijske strukture, temveč celoto poslovnih procesov podpirajo s posameznimi
poslovnimi funkcijami. Glede na takšno orientiranost umeščamo poslovne procese znotraj
poslovnih funkcij ali posameznih oddelkov.
Da bi ugotovljene poslovne procese čimbolj podrobno analizirali, je potrebno ugotoviti
celoto njihovih podprocesov. Analiza poslovnih procesov lahko z njihovo členitvijo kmalu
postane tako zapletena kot jederska fizika. Kot so snovi sestavljene iz atomov, ki jih
razčlenjujemo na protone, nevtrone in elektrone, tako lahko tudi poslovne procese členimo
na nižje ravni. Število ravni poslovnih procesov se spreminja od podjetja do podjetja,
običajno pa je proporcionalno z njihovo velikostjo. Večje število teh ravni zahteva več dela
s poslovnimi procesi, hkrati pa nudi njihovo boljše razumevanje (Tenner in DeToro 1997,
61). Burke in Peppard (1995, 65) navajata, da število nivojev poslovnih procesov naj ne bo
večje od štiri oziroma naj bo najmanjše možno.
V nadaljevanju bomo predstavili in pojasnili eno izmed možnih členitev poslovnih
procesov.
Na sliki je prikazano, da skozi t.i. funkcijski silos podjetja poteka poslovni proces, ki ga
sestavlja več podprocesov. Proces je definirana poslovna ali proizvodna aktivnost s katero
se zadovoljuje en vidik delovanja organizacije ali podjetja (Kovačič in Vintar 1994, 119).
Slika 2: Funkcijski silos in temeljni poslovni proces na primeru proizvodnega
podjetja;
Nabava

Prodaja

Finance

Kadri

Proizvodnja

Kakovost

Proces prodajanja

Proces nabavljanja

Proces proizvajanja

Vir: Povzeto po Kovačič 1998, 92.
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Poslovni proces oziroma njegove podprocese na nivoju izvajanja pojasnjujejo posamezni
poslovni postopki oziroma delovni procesi (Kovačič 1998, 93), katerih členitev je
prikazana na naslednji sliki.
Slika 3: Členitev poslovnega procesa;

Poslovni proces

Delovni
proces A

Delovni
proces B

Delovni
proces C

Delovni
proces D

Vir: Povzeto po Kovačič 1998, 94.
Delovni proces sestavlja niz medsebojno odvisnih in povezanih aktivnosti. Opredeljujejo
ga naslednji sestavni deli (prav tam, 94):


Vhodi: izdelki ali storitve, ki vstopajo in so predmet preoblikovanja v izhode
poslovnega procesa.



Lastnik poslovnega procesa: posameznik in njegova vloga pri nadzoru ter odgovornost
za izvedbo poslovnega procesa.



Prevzemniki: notranji ali zunanji poslovni partnerji, ki sprejemajo in prevzemajo
rezultate delovnega procesa.



Omejitve: pogoji, ki opredeljujejo obseg delovanja poslovnega procesa in omejitve
pristojnosti lastnika poslovnega procesa.



Aktivnosti: skupine zaporednih opravil, ki pretvarjajo vhodne veličine v izhodne, pri
tem izrabljajo razpoložljive vire, uporabljajo pristojnosti in zmožnosti in se odzivajo na
sporočila o potrebah po povečanju ali zmanjšanju zagotavljanja izhodov.



Dodana vrednost: prispevek k vrednosti proizvoda ali storitve, ki je predmet
preoblikovanja v tem delovnem procesu.



Strošek: skupna vrednost porabe v aktivnostih proizvajanja izhodnih veličin oziroma
pretvorbe vhoda v izhod.



Čas: število časovnih enot, ki so potrebne za proizvodnjo posamezne izhodne veličine,
od zahtevka za proizvodnjo pa do uspešne izročitve oziroma predaje naročniku.



Ključni dejavniki uspeha: nekaj pomembnih ciljev, katerih doseganje zagotavlja
naročniku uspešnost izvajanja delovnega procesa.

16

Informacijska prenova nabavnega področja


2010

Izhodi: izdelki ali storitve, ki se proizvajajo v delovnem procesu.

Aktivnost predstavlja na eni strani elementirani nivo obravnave poslovanja, na drugi strani
pa pomeni logično zaključeno celoto opravil ali delovnih operacij, katere izvedba je prožna
s poslovnimi dogodki, omogočena z vhodno/izhodnimi veličinami in pravili za njeno
izvajanje. Kovačič (prav tam, 95) posamezne aktivnosti opisuje skozi naslednje vsebine:


Izvajalec: vloga izvajalca pri izvajanju aktivnosti.



Vhodi: kaj, od kod, na kakšen način, v kakšni obliki in s kakšno vsebino vstopa.



Opis: kaj se izvede v aktivnosti, s katerimi podatki ali orodji; opis obstoječih poslovnih
pravil, navodil in omejitev izvajanja.



Izhodi: kaj izhaja iz aktivnosti, v kakšni obliki in s kakšno vsebino, kam in na kakšen
način se posreduje.



Vrednotenje: časovni, stroškovni, kadrovski in ostali parametri, potrebni za izvajanje.



Pripombe in izboljšave: pripombe in ostali komentarji na izvajanje ter predlogi za
izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izvedbe.



Priloge: izpolnjeni dokumenti, ki vsebinsko opredeljujejo in dopolnjujejo prikaz
aktivnosti.

Tako delovni proces kot aktivnosti, ki so osnovna sestavina poslovnih in delovnih
procesov, opredeljujejo poslovna pravila oziroma pravila obnašanja poslovnega sistema
(prav tam, 95).
Bajec et al. (2000, 91) navajajo, da je poslovno pravilo izjava ali stavek, ki definira ali
omejuje določen vidik poslovanja nekega podjetja z namenom, da vanj vpelje ustrezno
poslovno obnašanje oziroma ga nadzira in nanj vpliva.
2.2

Splošno o modelih

Kovačič in Vintar (1994, 42) menita, da se človek ponavadi niti ne zaveda, da večino
svojih aktivnosti izvršuje po nekem vzorcu ali modelni predstavi. Večina modelov, ki jih
uporabljamo v vsakdanjem življenju, je miselne ali abstraktne narave. Predstave o
stvarnosti so v človekovi zavesti vedno nekoliko poenostavljene, saj so človekove
značilnosti abstraktnega mišljenja in pomnjenja omejene. Pomembnost modelov in njihove
uporabe je ena ključnih značilnosti vseh inženirskih disciplin. Danes so modeli pogosto
nepogrešljivi pri prikazovanju stvarnosti oziroma njenih delov. Ljudje z različnimi interesi
jih uporabljajo za najrazličnejše namene. Njihova primarna vloga je prispevek k boljšemu
razumevanju stvarnosti, ki jo modeli prikazujejo. To je možno doseči z osredotočanjem
predvsem na vsebinsko pomembne dele stvarnosti. Poleg boljše predstavitve stvarnosti,
služijo modeli tudi za povečanje možnosti predvidevanja.
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Kovačič (1998, 99) model splošno opredeljuje kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in
uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez
tveganja za izvirnik. Model opisuje neko stvar, ki obstaja, je v razvoju ali je planirana.
Model je vedno lahko le preslikava naših predstav o stvarnosti, ne pa stvarnosti same, kar
povečuje možnost za odstopanje med originalom (delom stvarnosti, ki ga modeliramo) in
modelom. Model je vedno v nekem odnosu s svojim originalom. Med njima obstaja
analogija in podobnost, kar se odraža v enaki strukturi, funkciji, obnašanju ali v vseh treh
lastnostih (Kovačič in Vintar 1994, 43).
Heričko (2001, 233) meni, da je cilj posameznega modela zajeti tiste vidike sistema, ki so
pomembni za določen namen ter skriti oziroma zanemariti ostale. Večina informacij je
prikazana z grafičnimi simboli in povezavami. Ker pa vse informacije niso primerne za
takšen način prestavitve, jih moramo prikazati opisno s tekstom. Uporabni modeli morajo
biti natančni, konsistentni, primerni za komuniciranje, enostavni za spreminjanje in
razumljivi.
Modeli so zaradi svoje preglednosti največkrat izraženi v grafični obliki, saj je že
pregovorno znano, da je slika vredna več kot tisoč besed (Yourdon 1989, 134).
Tako fizični kot tudi grafični modeli zagotavljajo vzpostavitev in ohranitev jasne zveze
med modelom in njegovim predmetom oziroma nekim subjektom iz realnega sveta. V
splošnem pripomorejo k poenostavljanju kompleksnosti, lažjemu razumevanju stvarnosti,
proučevanju alternativnih oblik stvarnosti in k oblikovanju stvarnosti. Warboys et al.
(1999, 40-41) med pogoje za obstoj modela uvrščajo naslednje:
 del stvarnosti, ki je predmet modela;
 sam model;
 odnos oziroma zveza med prvima dvema;
 opazovalec, uporabnik in snovalec modela.
2.3

Poslovni model in modeli poslovnih procesov

Kovačič (1998, 99) opredeljuje poslovni model kot model delovanja podjetja v okolju. Pod
pojmom okolje razumemo vse, kar vpliva na značilnosti poslovnih procesov podjetja, kot
so kupci, dobavitelji, proizvajalci ipd. Poslovni model predstavlja pregleden sistem, ki po
eni strani omogoča izvajanja poslovnih procesov v smislu zagotavljanja dodane vrednosti
oziroma proizvodov ali storitev naročnikom ali uporabnikom. Po drugi strani različnim
uporabnikom na različnih ravneh znotraj podjetja zagotavlja optimalno količino podatkov
in navodil, potrebnih za izvajanje posameznih postopkov oziroma delovnih procesov in
aktivnosti. Po tretji strani pa daje lastnikom tudi zagotovilo o varnosti kapitala in
ustreznosti njihovih naložb v podjetje. Ob upoštevanju takšne opredelitve lahko govorimo
o poslovnem, procesnem ali izvedbenem in podjetniškem vidiku uporabe poslovnega
modela.
Kovačič in Groznik (2002, 5-6) menita, da je poslovni model abstrakcija poslovanja
podjetja, ki prikazuje medsebojno odvisnost poslovnih sestavin in njihovo delovanje.
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Njegov osnovni namen je prikazati jasno sliko trenutnega stanja poslovanja podjetja in
določiti njegovo vizijo za prihodnost. Za poslovno modeliranje obstaja več razlogov:
 poslovni model pomaga razumeti poslovanje podjetja;
 poslovni model predstavlja osnovo za snovanje primernih informacijskih sistemov;
 poslovni model je osnova za izboljšanje obstoječe poslovne strukture in operacij;
 poslovni model predstavlja poligon za eksperimentiranje;
 poslovni model predstavlja osnovo za ugotavljanje potreb po zunanjih izvajalcih.
Poslovni model predstavlja ključno orodje prenove poslovanja podjetja. S tega vidika
poslovni modeli nudijo (prav tam 2002, 9):
 celovit pregled nad proučevanim poslovnim procesom,
 identifikacijo možnih področij izboljšav in prenove,
 predstavitev vplivov in posledic delovanja novega procesa in
 opis pravil, ki predstavljajo osnovo poslovnemu procesu.
Giaglis (2001, 210) meni, da pojem modeliranje poslovnih procesov vključuje vse
aktivnosti, ki se nanašajo na preslikavo značilnosti poslovnega sistema v model, ki opsuje
polsovne procese posameznega podejtja.
Modeliranje poslovnih procesov zajema modeliranje dinamičnih lastnosti informacijskega
sistema in samega podjetja, saj z modeliranjem poslovnih procesov opredeljujemo
poslovna pravila. Lazarević (1999, 386-387) meni, da razlikujemo dva pristopa k
modeliranju poslovnih procesov in sicer:


tehnološki, ki obstoječih poslovnih procesov ne spreminja. Kaže se predvsem v
povečanju učinkovitosti obstoječih poslovnih procesov skozi avtomatizacijo izvajanja
opravil ter zbiranje in oblikovanje podatkov v informacije z uporabo informacijske
tehnologije;



strateški, ki preoblikuje ali popolno prenavlja obstoječe poslovne procese z uporabo
informacijske tehnologije.

Bobek in Lesjak (1995, 279) navajata, da je modeliranje poslovnih procesov izrazito
interdisciplinarno delo, ki ga informatiki nikakor ne zmorejo opraviti sami. Izpeljati ga je
potrebno z aktivnim sodelovanjem uporabnikov, ki najbolje poznajo svoje delo oziroma
poslovne procese. Metodološke osnove za modeliranje zagotavljajo informatiki, uporabniki
pa nudijo vsebinsko pomoč pri (re)organizaciji poslovnih procesov.
Število uporabnikov modelov in ljudi, ki modelirajo, je čedalje večje. Večina, zlasti
uporabnikov, z metodami in orodji za modeliranje poslovnih procesov ni dobro
seznanjena. Prav zato je za uporabnike ključnega pomena razumljivost končnih modelov
(Popovič et al. 2003, 102).
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Metode, tehnike in orodja za poslovno modeliranje

Na področju modeliranja poslovnih procesov je smiselna in priporočljiva uporaba znanih
in uveljavljenih metod in tehnik, ki so bile razvite in uveljavljene na področju modeliranja
informacijskih sistemov. V Sloveniji sta se v praksi uveljavili predvsem metodi
analiziranja in modeliranja poslovnih procesov ARIS in INCOME (Kovačič 1998, 102).
Na sliki spodaj je prikazana hierarhična razčlenitev elementov modeliranja, katere razlaga
je preprosta.
Slika 4: Metode, tehnike in orodja modeliranja;

Orodja

Tehnike

Metodologije

MODELIRANJE

Vir: Prirejeno po Giaglis 2001, 211.
Kot navaja Giaglis (prav tam, 210-211) in je iz slike tudi razvidno, so sestavine
modeliranja (poslovnih procesov in informacijskih sistemov) razporejene hierarhično.
Modeliranje je v splošnem podprto z eno ali več metodologijami. Le – te se nanašajo na
tipične vrste modeliranja (npr. podatkovno usmerjeno, objektno orientirano modeliranje
itd.). Posamezne metodologije so podprte s številnimi tehnikami, ki se uporabljajo za
diagramsko ali drugačno analiziranje modelov. Tehnike, kot tudi njim nadrejene
metodologije pa so podprte s programskimi orodji za modeliranje (npr. CASE orodja,
orodja za krmiljenje delovnih procesov, programi za modeliranje poslovnih procesov idr.).
2.4.1

Metode poslovnega modeliranja

Kot smo že predhodno omenili sta se v praksi najbolj uveljavili metoda ARIS (angl.
Architecture of Integrated Information Systems) in metoda INCOME.
Metoda ARIS ureja, združuje ter standardizira metode modeliranja osnovnih značilnosti
poslovnih procesov (podatkov, postopkov in organizacijskih struktur). ARIS zajema
pregleden in celosten posnetek stanja poslovnih procesov (trenutnega stanja), omogoča pa
tudi temeljito analizo zbranih podatkov ter opredelitev različnih scenarijev želenega stanja.
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Modeli poslovnih procesov omogočajo analizo učinkovitosti poslovanja, usklajevanje
projektov s strateškimi poslovnimi cilji, vpeljavo procesno usmerjenih organizacijskih
struktur in učinkovito integracijo informacijske tehnologije. V enem samem modelu ni
mogoče pregledno in razumljivo opredeliti ter predstaviti celovitega opisa poslovanja
podjetja, zato metoda ARIS vsebuje več vrst modelov procesov oziroma stopenj in
pogledov na njihovo izvajanje. Ločimo organizacijski, podatkovni in funkcijski pogled.
Njihova obravnava se izvaja relativno samostojno, vendar pa tudi soodvisno. Zaradi tega
skupni pogled na poslovni model združujemo v procesnem pogledu ali bolje rečeno
modelu (Kovačič 1998, 111-113).
INCOME je metoda in orodje za učinkovito upravljanje poslovnih procesov, s katerim
izdelujemo modele procesov, izvajamo simulacije in analiziramo rezultate. Vsi podatki
modelov in rezultati simulacij se hranijo v relacijski podatkovni bazi oziroma se obdelujejo
s krmilnim (upravljalnim) sistemom podatkovnih baz Oracle. To omogoča neposredno
povezanost z orodjem CASE - Oracle Designer/2000 in orodjem za krmiljenje delovnih
procesov - Oracle Workflow (prav tam, 118-119).
Odnose med aktivnostmi v poslovnem procesu in krmiljenje delovanja modela lahko
realiziramo na različne načine. INCOME uporablja dopolnjene mehanizme že v preteklosti
uveljavljenih Petri mrež (angl. Petri Nets), kar daje orodju določene prednosti. Prva je
izredna enostavnost teoretično dognanih pravil delovanja. Druga je zagotovilo, da je
rezultat vedno isti, ne glede na to s katerim orodjem iz družine INCOME ga pregledujemo
(Mugerle 1999, 395). Tretja prednost, ki jo omenjajo Popovič et al. (2003, 103) pa je že
omenjena povezanost z orodjem CASE in orodjem za krmiljenje delovnih procesov.
Slabost metode in orodja INCOME je predvsem velika odvisnost od sistema za upravljanje
baz podatkov Oracle in pomanjkljiva dokumentacija.
2.4.2

Tehnike poslovnega modeliranja

Na področju poslovnega modeliranja je smiselna in priporočljiva uporaba že znanih in
uveljavljenih tehnik, ki so bile razvite in uveljavljene predvsem na področju modeliranja
informacijskih sistemov. Kovačič (1998, 102) navaja naslednje, v praksi uveljavljene
tehnike modeliranja poslovnih procesov:
 Preglednice odvisnosti
Tehnika preglednic odvisnosti (angl. Affinity Diagrams) je uporabna predvsem v primeru
celovite prenove poslovanja. Pri tej tehniki gre za dvodimenzionalno predstavitev
medsebojnih odvisnosti posameznih dejavnikov v podjetju (glej prilogo 1).
Uporabljamo jih iz vsaj dveh vzrokov. Prvi je zagotovitev celovitega pregleda nad podatki
in njihovo uporabo v podjetju. Ta nam omogoča vpogled v informacijske odvisnosti med
funkcijskimi deli ali enotami in aktivnostmi, ki se izvajajo v podjetju ter možnost
opredelitve celotnega poslovnega procesa na nivoju podjetja. Drugi vzrok za njihovo
uporabo predstavlja pomoč, ki jo preglednice odvisnosti zagotavljajo pri opredelitvi
prioritet in vsebine posameznih programskih rešitev s katerimi bo v prihodnosti
informatizirano poslovanje. Torej, preglednice odvisnosti zagotavljajo širše razumevanje
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medsebojnih odvisnosti, saj primerjajo en vidik v podjetju z drugim vidikom (Kovačič
1998, 102-103).
 Diagrami poteka
Toplišek (2000, 18-19) navaja, da so diagrami poteka (angl. Flowcharts) uporabni na
kateremkoli področju dela, kjer je potrebno prikazati razvejane procese, dogajanja,
organizacijo dela ali odločitveno drevo. Potek nekega procesa prikazujejo grafično s
simboli in njihovimi povezavami. Služijo nam lahko za načrtovanje procesa, njegovo
dokumentiranje, kot opomnik pri izvedbi ali za kak drug namen. Pravila za risanje
diagramov so preprosta, bistvenega pomena je, da noben možen tok procesa ne ostane
neizražen.
Kovačič (1998, 104) pravi, da je na področju informatike, tehnika prikazovanja poteka
izvajanja posameznih aktivnosti s pomočjo diagrama poteka ena izmed najstarejših in
splošno uveljavljenih tehnik. Po mnenju Giaglisa (2001, 214) njeni začetki segajo v
šestdeseta leta 20. stoletja.
Na področju modeliranja poslovnih procesov omenjeno tehniko uporabljamo kot grobo,
vendar pregledno predstavitev vseh poslovnih procesov podjetja. Pri izdelavi poslovnega
modela se posložujemo naslednjih predstavitvenih simbolov, prirejenih po Kovačiču
(1998, 104-105):
Začetek ali konec poslovnega procesa (proces se lahko začne in tudi konča
na več različnih mestih).
Aktivnost (predstavlja neko trajanje, neko dejavnost v kateri se nekaj
naredi. Aktivnosti so lahko tudi čakanja).
Odločitev ali razvejanje (ponazarja točko, kjer pride do odločitve. Te so
lahko objektivne narave, kjer se nekaj izmeri, ugotovi ali pa gre za odločitve
na podlagi subjektivnega sklepanja opazovalca, ki odloči o nadaljnem
izvajanju postopkov).
Tok ali potek izvajanja poslovnega procesa (puščice povezujejo aktivnosti in
odločitve in nimajo posebnega pomena, temveč samo nakazujejo zaporedje
izvajanja aktivnosti).
Diagram poteka je pomembno sredstvo analiziranja in dokumentiranja poslovnih procesov.
Najpomembnejša prednost diagrama poteka je nazorna in preprosta predstavitev vseh
aktivnosti poslovnega procesa, s čimer se omogoča enostaven prikaz poslovnih procesov
različnim osebam s splošnim znanjem (Born 1994, 35).
Medtem, ko Giaglis (2001, 214) meni, da zaradi zgolj grobega prikazovanja poslovnih
procesov, diagram poteka danes ni več prevladujoča tehnika modeliranja pa Mason in
Willcocks (1994, 102-103) menita, da diagram poteka ni primeren za modeliranje obsežnih
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poslovnih procesov, ki vsebujejo veliko število odločitev. Diagram pa tudi ne prikazuje
izvajalcev aktivnosti in drugih podrobnosti posameznih aktivnosti, kar Kazanis in Ginige
(2002, 5) označujeta za bistveni slabosti navedene tehnike.
 Diagrami tokov podatkov
Prikaz poslovnega procesa z diagramom poteka je primeren s stališča preglednosti in
razumevanja celotnega poslovnega procesa. S stališča ugotavljanja potrebnih
informacijskih virov ter pretoka podatkov znotraj poslovnega procesa pa tak prikaz ne
zadostuje. Zato je s stališča informatizacije poslovnih procesov bolj smotrna uporaba
diagramov tokov podatkov (angl. Data Flow Diagrams).
Tehnika diagrama tokov podatkov (v nadaljevanju DTP) zagotavlja celovito in pregledno
predstavitev podatkov, ko nastopajo v poslovnem procesu (glej prilogo 2). Zaradi
enostavnosti uporabe predstavlja DTP najširše uporabljeno tehniko na področju strukturne
analize in informacijskega inženirstva (Kovačič 1998, 106-107).
Yourdon (1989, 140) meni, da DTP ni le tehnika za izdelavo modela poslovnega procesa
ali informacijskega sistema, temveč predstavlja orodje za poslovno in strateško planiranje.
Po Kovačiču (1998, 107) so sestavine tipičnega diagrama toka podatkov le štiri in sicer:
 podatek ali podatkovna zbirka,
 aktivnost,
 zunanji subjekt in
 tok podatkov.
Z njimi lahko prikažemo poslovni ali informacijski proces, simboli za njihovo predstavitev
pa niso standandizirani.
Kljub svoji enostavnosti, lahko pravilno izdelan DTP jasno in nedvoumno prikazuje
kakršenkoli poslovni proces, ne glede na stopnjo kompleksnosti (Mason in Willcocks
1994, 200).
Med slabosti te tehnike Kovačič (1998, 107-109) uvršča pomanjkljiv prikaz poslovnih
pravil, ki nastopajo v poslovnem procesu. Med ostalimi slabostmi velja omeniti
pomanjkljivo izraznost, nenatančnost pri zaporedju in sosledju aktivnosti in onemogočanje
prikaza »kdo kaj dela« (Kazanis in Ginige 2002, 5).
 Diagrami poslovnih procesov
Na področju poslovnega modeliranja je ena najbolj razširjenih tehnik tudi tehnika
diagramov poslovnih procesov (angl. extended Event-driven Process Chain). Zaradi načina
proženja aktivnosti, ki se izvajajo na osnovi poslovnih dogodkov bi po mnenju Kovačiča
(1998, 109) obravnavano tehniko lahko poimenovali kot dogodkovno proženo procesno
verigo, vendar zaenkrat uporabljamo kar angleško okrajšavo eEPC. Predstavitev
poslovanja z diagrami poslovnih procesov je dosledna. Vsaka aktivnost mora biti v modelu
obvezno prožena na osnovi (poslovnega) dogodka, iz nje mora prav tako obvezno izhajati
nov (poslovni) dogodek.
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Orodja za poslovno modeliranje

Lazarević (1999, 391) pravi, da so danes na voljo sodobna in učinkovita orodja, ki nam
pomagajo pri hitrem razvoju in analizi modelov poslovnih procesov.
Poznamo že več kot petdeset orodij za modeliranje in simuliranje, kar pomeni, da se je zelo
težko odločiti za najbolj primerno orodje. Praktične izkušnje z uporabo različnih orodij za
poslovno modeliranje in simuliranje v slovenskih podjetjih kažejo, da obsežna
komunikacija z izvajalci poslovnih procesov zahteva preprostost in razumljivost tehnike
modeliranja, ki jo uporabljeno orodje podpira (Popovič et al. 2003, 102-103).
Gašparin in Volovšek (2002, 148) menita, da lahko z izbiro pravega orodja za modeliranje
v enem orodju združimo analizo stanja, optimizacije poslovnih procesov, vrednotenje
stroškov, zasedenost virov in simulacije posameznih poslovnih procesov.
V osnovi pa ločimo tri kategorije avtomatiziranih orodij za poslovno modeliranje, kot
navaja Wreden (1998):


orodja za risanje, kot npr. ABC Flowcharter, Visio in Microsoft PowerPoint. Takšna
orodja so cenovno dostopna vsakomur in so zelo preprosta za uporabo. Uporabniku
omogočajo enostavno risanje poslovnih procesov in informacijskih sistemov. Njihova
uporaba pri obsežnejših projektih razvoja poslovnih modelov ali prenove poslovanja
zaradi omejenega prikaza vseh aktivnosti in poslovnih procesov ni primerna;



nekoliko bolj tehnična orodja, ki ponujajo odlagališča za olajšano ponovno uporabo,
omogočajo večdimenzionalno analizo, povezave na druge sisteme in včasih
modeliranje podatkov. To so orodja proizvajalcev Casewise Systems, Domain
Knowledge, IDS Scheer, IntelliCorp, Meta Software, Micrografx, Oracle, Platinum
Technology, Proforma idr. Takšna orodja omogočajo povezave z orodji za risanje in
zagotavljajo referenčne modele za SAP R/3, Baan, PeopleSoft in druge celovite
informacijske rešitve ERP;



zelo zmogljiva visoko tehnološka orodja, katerih cene so zelo visoke. Uporabljajo se za
podrobno analizo delovnih procesov in drugih aktivnosti v proizvodnji ter v drugih
kompleksnih poslovnih procesih.

Zorič in Vičič (2003, 653) menita, da gre razvoj orodij za poslovno modeliranje naprej.
Pojavljala se bodo nova orodja, ki bodo še bolj prijazna do uporabnika, hkrati pa
uporabnejša s strani izvajalca projekta.
2.5

Cilji poslovnega modeliranja

Kovačič in Vintar (1994, 45) menita, da je cilj izdelave modela zajeti tiste vidike sistema,
ki so pomembni za določen namen ter skriti oziroma zanemariti ostale. Običajno ima
model dve nalogi:
 omogoča boljšo predstavitev, opredelitev in razumevanje obravnavanega problema in
 poveča možnost predvidevanja.
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Poslovni model ne služi zgolj kot posnetek stanja, ampak predstavlja ključno orodje za
prenovo poslovanja podjetja ter s tem optimizacijo izvajanja poslovnih procesov. Ne glede
na to ali gre za celovito oziroma strateško prenovo poslovanja ali za preureditev oziroma
prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov, obsega poslovni model
naslednja področja obravnave (Kovačič 1998, 99-100):




strateško poslovno načrtovanje, ki izhaja iz ugotovljenih ciljev, strategije in ključnih
dejavnikov uspeha;
modeliranje poslovnih procesov, katerega rezultat predstavlja model poslovnih
procesov (zajema prikaz izvajanja posameznih poslovnih procesov in predloge njihove
prenove) in predlog organizacijske prilagoditve;
modeliranje podatkov in razvoj globalnega modela podatkov podjetja s prikazom
posameznih entitet in povezav oziroma poslovnih pravil ter predlog informatizacije
poslovanja.

V preteklosti sta na tem področju prevladovali metodologija modeliranja podatkov in
metodologija modeliranja poslovnih procesov. Najnovejše metodologije omogočajo
združitev obeh vidikov, poleg tega pa vpeljujejo koncepte za opis organizacijskih in
poslovnih struktur (Heričko 2001, 233).
Kovačič in Groznik (2002, 9) navajata naslednje cilje uporabe poslovnih modelov:
 zagotovitev celovitega pregleda nad proučevanim poslovnim procesom;
 ugotovitev področij morebitnih izboljšav;
 predstavitev vplivov in posledic novih poslovnih procesov;
 opis pravil, ki so osnova poslovnemu procesu.
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PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV
Vloga poslovnih procesov pri prenovi poslovanja

Dokler je bil tempo sprememb počasen, je bilo mogoče ravnati s spremembami s pomočjo
programov neprestanih izboljšav kot so:
 avtomatizacija procesov,
 majhne strukturne spremembe,
 programi izboljšav produktivnosti in kvalitete,
 spremembe v upravljalnih postopkih idr.
Sčasoma, ko sta postala tempo in obseg poslovnih pritiskov in sprememb bolj intenzivna,
so bili stalni programi izboljševanja neučinkoviti v različnih pogledih. Nastala je potreba
po novem pristopu. Kot odgovor na to je nastal koncept prenove poslovnih procesov
oziroma prenova poslovanja.
Prenova poslovnih procesov je sodoben pristop k obvladovanju poslovanja in pomeni
spreminjanje temeljnega delovnega procesa. Prenova zahteva ekspertna tehnološka,
informacijska, ekonomska, organizacijska, tržna in druga znanja. Posebno veliko vlogo pri
prenovi ima informacijska tehnologija in to v vseh fazah prenove, posebno pri načrtovanju
oziroma modeliranju procesov. Kako zelo se razlikuje od prej uveljavljenih konceptov, kot
je npr. še vedno aktualno celovito obvladovanje kakovosti (angl. Total Quality
Management), je prikazano v tabeli spodaj.
Tabela 1: Primerjava konceptov prenove poslovnih procesov (BPR) in celovitega
obvladovanja kakovosti (TQM);
BPR

TQM

Raven sprememb
Izhodišče

Radikalna
prenovljeni procesi

postopna
obstoječi procesi

Potreben čas

Dolg

kratek

Frekvenca sprememb

Enkratna

enkratna/stalna

Sodelovanje

»ključni« izvajalci

vsi

Ciljno področje

poslovni proces

funkcija, oddelek

Tveganje

Visoko

nizko

Naložba

v začetku visoka

nizka, trajna

Usmeritev

Tehnologija

ljudje

Vrsta spremembe

učinkovitost in uspešnost

kakovost

Vir: Povzeto po Devenport 1993, 11.
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Vzpon zanimanja za penovo poslovnih procesov pomeni nov pogled na poslovanje
podjetja kot na množico poslovnih procesov v sami organizaciji in tudi v zunanjem svetu
strank, dobaviteljev, regulatorjev in drugih deležnikov. Vse večji je poudarek na
procesnem inženirstvu, katerega naloga je izbrati, usposobiti ali izumiti poslovni proces, da
bi z njim zadovoljili potrebe vseh, znotraj in izven podjetja (Jackson in Twaddle 1997, 9).
3.2

Celovita prenova poslovanja

Realnost, s katero se dandanes spopadajo podjetja je, da stari načini poslovanja na podlagi
katerega so bila podjetja organizirana, preprosto ne delujejo več. Sedanja kriza
konkurenčnosti s katero se spopadajo podjetja pa ni le rezultat trenutnega upadanja
gospodarske rasti ali nizke točke na krivulji poslovnega cikla.
Projekti prenove poslovnih procesov so različni po svojem obsegu in vsebini oziroma
vidiku prenove. Z vidika nivoja prenove v grobem lahko govorimo o projektih aktivnosti
izboljšav in celoviti prenovi poslovanja.
Celovito prenovo poslovanja opredeljujemo kot krovno strategijo upravljanja s
spremembami, ki jih ne moremo izvesti izključno le s stalnimi izboljšavami ali korenitimi
spremembami, kakor tudi ne zgolj samo z organizacijskimi prilagoditvami (Groznik in
Kovačič 2002, 154). Celovita prenova poslovanja je pogojena z dejavnostjo, strategijo in
poslovnim modelom podjetja ter zajema niz zahtevnih, medsebojno povezanih odločitev.
Uspešna prenova uravnoteži strategijo podjetja z nivojem njegove poslovne kulture,
procesov in tehnologije.
Kovačič in Bosilj Vukšićeva (2005, 52-54) pa celovito prenovo poslovanja opredeljujeta
kot metodologijo ravnanja s spremembami, ki vključuje metode korenitih prenov
proizvodnih procesov in postopnih sprememb in jih povezuje z uvedbo ustreznih
tehnologij, pristopov in rešitev za informatizacijo poslovanja. Celovita prenova poslovanja
zastopa strategijo temeljnega pregleda obstoječih poslovnih pravil, prakse in postopkov,
njihove preučitve in ponovne zasnove ključnih poslovnih procesov, izdelkov in storitev.
Celovita prenova poslovanja je zaradi korenitih sprememb izredno redka.
Kovačič (1998, 141) meni, da se projekti celovite prenove pričenjajo najpogosteje kot
odgovor vodstva podjetja na ključna vprašanja o načinu in predmetu poslovanja. Cilja
projektov sta doseči konkurenčno enakost s tistimi, ki so doslej postavljali pravila in
standarde ali pa spremeniti obstoječa pravila in ustvariti novo opredelitev najboljšega v
panogi. Gre za enkraten projekt, ki je usmerjen v radikalne spremembe celotnega
poslovanja podjetja.
Zanimivo je dejstvo, da je za projekte aktivnosti izboljšav značilno, da potekajo največkrat
nepretrgoma kot projektni proces. Projekte aktivnosti izboljšav lahko enačimo z
življenjskim ciklom procesa, ki je prikazan na sliki v nadaljevanju in je plod pristopa
imenovanega upravljanje s poslovnimi procesi (angl. Business Process Management).
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Slika 5: Življenjski cikel procesa;
PRENOVA
ZAJEM

Proces

IMPLEMENTACIJA
Implementacija
procesa

Definicija
procesa

= aplikacija

PRENOVA
STALNO
IZBOLJŠEVANJE
Analiza
procesa
Vir: Povzeto po Doğac et al. 1998, 362.
Kot je razvidno iz slike, koncept življenjskega cikla procesa (angl. Business Process
Lifecycle) predstavlja izboljševanje procesov kot kontinuiran proces. Osnovni cilj
strategije prenove poslovnih procesov je izdelati prenovljeni model poslovnih procesov ter
vzpostaviti življenjski krog stalnih izboljšav in optimizacij procesov.
3.3

Opredelitev prenove poslovnih procesov

Vprašanja prenove poslovanja organizacij so vezana predvsem na prenovo poslovnih
procesov in zajemajo področja racionalizacije in standardizacije ter poenostavitve
postopkov, uvajanja nujnih oragnizacijskih sprememb ter pogojev za uvedbo sodobnih
konceptov skupinskega dela in sodobne informacijske tehnologije (Kovačič 1998, 85).
Kovačič (prav tam, 90) vse definicije lepo povzame z opredelitvijo prenove poslovnih
procesov ali reinženirstva kot temeljnega preverjanja poslovnih procesov (procesov,
postopkov in aktivnosti) in njhovo korenito spremembo, ki jo sprožimo z namenom, da bi
dosegli pozitivne rezultate na področjih, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti
izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno. Je zahtevna naloga, ki zahteva
znanja na področju človeških zmogljivosti, industrijskega inženiringa, ekonomike, trženja,
informatike, drugih tehnologj in seveda proizvodnega procesa, ki poteka v okviru
organizacije.
Hammer in Champy (1995, 56) menita, da so za prenovo nujne štiri značilnosti in sicer:
 procesna naravnanost,
 ambicija,
 kršenje pravil in
 ustvarjalna uporaba informacijske tehnologije.
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Prenove poslovanja ne moremo obravnavati samo s stališča informacijske tehnologije, saj
ne gre zgolj samo za tehnološko problematiko, ampak velja upoštevati tudi vse ostale
dejavnike, ki tvorijo socio - tehnični okvir organizacije.
Za zagotovitev optimalnih rezultatov prenove je potrebno identificirati ključne elemente
poslovanja kot so strukture, ljudje in ostali resursi, ki omogočajo doseganje poslovnih
ciljev, poslovni procesi in tehnologija (Kovačič 1998a, 6).
Rahlo prirejen in razširjen vidik problematike in odnos med dejavniki, ki ob ostalih uvaja
tudi vidik kulture, prikazuje naslednja slika. Prvotni avtor slike je Leavitt, ki je že pred več
kot desetletji ugotovil, da pri organizacijskih spremembah ne gre le za tehnološki vidik
(prav tam, 6).
Slika 6: Razširjen Lavittov diamant socio - tehničnih vidikov podjetja;
procesi

strukture

kadri

tehnologija

kultura

Vir: Povzeto po Kovačič 1998, 87
Vidik kulture zajema izhodišča za pripravo pogojev v širši družbi in podjetju, ki bodo
naklonjeni spremembam ter ocenjuje možnosti, obravnava strateške cilje in strategijo
prenove in izvajanja sprememb. Vidik je večplasten in ga je potrebno obravnavati s stališča
posameznika, podjetja in družbe v okviru danih možnosti in priložnosti.
Strukture obravnavamo z vidika organiziranosti podjetja. Opredeliti velja vse tri osnovne
poslovne gradnike: organizacijo, poslovne procese in resurse. Organizacija združuje
ljudske in ostale resurse za smotrno izvajanje poslovnih procesov in uresničevanje
zastavljenih ciljev. Poslovni procesi predstavljajo zaporedje ciljno usmerjenih aktivnosti,
namenjenih uporabi resursov. Resursi ali viri pa omogočajo izvajanje poslovnih procesov.
Kadrovski vidik obravnava predvsem možnosti dviga razpoložljivosti, prilagodljivosti in
produktivnosti obstoječih kadrovskih potencialov.
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Informacijska tehnologija predstavlja ključno tehnologijo in vlogo pri tehnološkem vidiku
prenove poslovnih procesov, saj se od nje pričakuje dvig kakovosti, znižanje stroškov in
skrajšanje časa izvajanja prenovljenih procesov. Informacijske tehnologije ne izkoriščamo
samo pri uvajanju novih procesov ampak tudi pri načrtovanju le - teh.
Prenova poslovnih procesov in prenovitev informacijskih sistemov oziroma
informatizacija poslovanja sta tesno povezani aktivnosti, ki se pogosto izvajata sočasno,
čeprav prenova poslovnih procesov predstavlja strateške podlage in okvire za prenovitev in
razvoj informacijskih sistemov. Informatizacija predstavlja splošen in celovit proces
uvedbe in uporabe informacijske tehnologije. Zajema pripravo izhodišč in izbiro
tehnološke osnove (računalniške in komunikacijske opreme ter operacijskega sistema),
informacijskih orodij in uporabniških programov ter zasnovo in realizacijo izvedbenih
projektov (Kovačič 1998, 206).
3.4

Cilji in uspešnost prenove poslovnih procesov

Na podlagi analize vrzeli je potrebno določiti cilje in roke za izvedbo prenove poslovnih
procesov. Prenova poslovnih procesov pomeni temeljito preverjanje in njihovo spremembo
z namenom doseganja na področju zniževanja stroškov, povečanja kakovosti izdelkov in
podobno (Kovačič 1998, 90).
Cilji prenove poslovnih procesov temeljijo na težnji po učinkovitosti in uspešnosti
poslovanja oziroma delovanja prenovljenih procesov. Pri tem poskuša prenova iskati
optimum treh omejujočih, medsebojno odvisnih, vendar običajno nasprotujočih si
temeljnih ciljev oziroma kriterijev, prikazanih na naslednji sliki: časa, stroškov in
kakovosti.
Slika 7: Vpliv temeljnih ciljev na uspešnost prenove poslovanja;
(krajši)
časi

uspešnost
prenove

(nižji)
stroški

(višja)
kakovost
Vir: Prirejeno po Kovačič 1998, 86.
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S sliko je predstavljen vpliv temeljnih ciljev na uspešnost prenove poslovanja, pri čemer
kriterij časa predstavlja sposobnost podjetja, da proizvede zahtevani proizvod v
dogovorjenem, vnaprej opredeljenem roku. Stroškovni kriterij vidimo v prilagajanju
stroškov proizvoda cenovnim razmerjem kot je npr. prodajna cena proizvoda na trgu. Čas
in stroški pa skupaj predstavljajo omejitve, ki lahko vplivajo na kakovost rezultata
poslovnega procesa.
V smislu predhodne opredelitve učinkovitosti lahko učinkovitost procesa opredelimo in
merimo skozi rezultat porabe virov (resursov), uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v
izhodne. Največkrat je predstavljena v obliki časa in/ali stroškov, porabljenih za izvedbo
procesa in nam pove, kako podjetje porablja razpoložljive poslovne prvine z namenom
doseči čim večji rezultat poslovnega procesa.
Uspešnost procesa opredelimo in merimo s stopnjo pogostosti izhodnih veličin iz procesa s
predvidenimi, vnaprej opredeljenimi rezultati procesa. Kriterij časa predstavlja sposobnost
podjetja, da proizvede zahtevani proizvod v dogovorjenem, vnaprej opredeljenem roku,
stroškovni kriterij pa vidimo v prilagajanju stroškov proizvoda cenovnim razmerjem, ki jih
vsiljujeta npr. dogovorjeni obseg stroškov projekta ali prodajna cena proizvoda na trgu.
Skratka, uspešnost nam pove, kako podjetje dosega svoje cilje.
Za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti poslovnih procesov so potrebna merila, ki
morajo biti po mnenju Križmana in Novaka (2002, 53):
 razumljiva – jasna, da ni možnosti za napačne interpretacije,
 merljiva – kvantitativna, da jih lahko primerjamo,
 dosegljiva – logična in kredibilna v pričakovanih pogojih,
 realistična – ustrezajo organizaciji,
 pravočasna – izvedljiva v danem časovnem okviru.
Po mnenju Kovačiča (1998, 90), prenova poslovnih procesov zajema in vključuje
naslednja osnovna izhodišča in globalne cilje:


poenastavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih odobritev izvedbe,
dokumentacije in ostalih organizacijskih aktivnosti;



skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig
odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja;



dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno
dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja;



zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do
kakovosti in dobavnih rokov;



dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti
proizvodov in storitev;



prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z
dobavitelji (v smislu zunanjih resursov);



usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja ostalih procesov, ki niso
ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (outsourcing).
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Na kratko bi lahko rekli, da so osnovni cilji prenove poslovnega procesa, hitrost,
kompleksnost, stroški, kakovost, znanje ter inovativnost in prilagodljivost. Seveda so le - ti
v praksi, glede na strateška izhodišča podjetja oziroma dejavnost, različno pomembni.
Hammer in Champy (1995, 62-72) menita, da prenova poslovnih procesov, ne glede na
način in obseg njene izvedbe, predstavlja temeljit, korenit in dramatičen proces, ki se zgodi
v podjetju. Prenovljeni poslovni procesi se bistveno razlikujejo od obstoječih:


Več nalog je združenih v eno. Več specialističnih nalog združimo v eno, kar pomeni,
da izvajalec aktivnosti opravi več nalog.



Izvajalci aktivnosti sprejemajo odločitve. Hierarhična struktura se splošči, večja je
stopnja zaupanja v izvajalce aktivnosti, večja je tudi odgovornost.



Koraki v procesu se izvajajo v naravnem zaporedju, si logično sledijo.



Procesi imajo več različic. Osnovni procesi so prilagojeni specifičnim zahtevam trga.



Delo se opravlja tam, kjer je najbolj smiselno.



Manj nadzora in preverjanja. Večje zaupanje do delavcev ter s tem manj preverjanja,
procesi se izvajajo hitreje.



Uravnavanje razhajanj je zmanjšano na najmanjšo mogočo mero. S poenostavitvijo
procesa in z zmanjšanjem števila dokumentov občutno zmanjšamo možnost, da bi
prišlo do napak.



Prevladujejo hibridne centralizirane/decentralizirane operacije.

Naj strnemo pregled sprememb, ki nastanejo, ko podjetje preuredi in implementira svoje
poslovne procese. Spremeni se delo, spremenijo se ljudje, ki ga opravljajo, spremenijo se
odnosi, način merjenja učinka in nagrajevanja. Celovito se spremenijo vsi vidiki podjetja,
kot so ti med seboj povezani. Pravimo jim štiri točke v poslovnem sistemu in so prikazane
na sliki, ki sledi.
Slika 8: Polsovni sistem;
poslovni procesi

vrednote in prepričanja

dela in strukture

menedžment in sistemi merjenja
Vir: Prirejeno po Hammer in Champy 1995, 88.
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Če na kratko povzamemo razlago Hammerja in Champyja (prav tam, 88), prva točka
zaobjema poslovne procese podjetja (način, kako je delo opravljeno), druga točka so dela
in strukture, tretja vodstvo podjetja in sistem merjenja, četrta točka pa je kultura. Za
uspešno prenovo poslovnih procesov ne zadošča le, da preoblikujemo samo procese. Vse
štiri točke v shemi se morajo skladati, sicer bo podjetje slabo zasnovano in bo imelo
številne pomanjkljivosti.
Ker smo predhodno govorili o uspešnosti prenove poslovnih procesov, pa velja na drugi
strani omeniti tudi nekatere probleme pri prenovi poslovanja oziroma najpogostejše vzroke
za neuspeh.
Groznik in Kovačič (2001, 4) navajata nekatere izmed pogosto omenjenih problemov
prenove poslovnih procesov kot so:
 nezmožnost predvidevanja končnih posledic in rezultatov prenove,
 težavno ocenjevanje stroškov implementacije in uvedbe sprememb,
 strukturirano zajemanje in opisovanje trenutnega procesa ter
 kreativnost pri oblikovanju novega procesa.
Zanimivo je, da Hammer in Champy (1995, 210-220) kot najpogostejše vzroke za neuspeh
navajata:
 popravljanje procesov namesto spreminjanja,
 neosredotočenost na poslovne procese,
 osredotočenje izključno na preoblikovanje procesov,
 zanemarjanje vrednot in prepričanj,
 zadovoljstvo z majhnimi rezultati,
 prenagljeno metanje puške v koruzo,
 vnaprejšnje omejevanje definiranja problemov in obsega preurejanja,
 dopuščanje, da obstoječa kultura in odnos vodstva podjetja preprečita začetek
preurejanja,
 poskus preurejanja od spodaj navzgor,
 imenovanje vodje, ki preurejanja ne razume,
 skoparjenje pri sredstvih za preurejanje,
 preurejanje podjetja je zadnja skrb,
 podjetja porazdelijo svojo energijo na več projektov preurejanja hkrati,
 lotiti se preurejanja, ko generalnemu direktorju manjkata le še dve leti do upokojitve,
 podjetja ne razlikujejo preurejanja od drugih programov izboljševanja poslovanja,
 podjetja se usmerjajo izključno na oblikovanje,
 poskus izpeljave preurejanja tako, da bi bil volk sit in koza cela,
 podjetja odnehajo, ko se ljudje uprejo preurejevalnim spremembam ter
 zavlačevanje pri izpeljavi procesa.
Na podlagi predhodno povedanega sklepamo, da je projekt prenove poslovnih procesov
zelo zahteven projekt, ki zahteva dobro strategijo, temeljito načrtovanje in strokovno
izvedbo. Zahteva izkušnje in sodelovanje svetovalcev, vodstva v podjetju in samih
lastnikov procesa. Pogoj za uspeh pa so prav gotovo tudi dobro teoretično znanje in
izkušnje.
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Informacijska tehnologija (IT) – ključni dejavnik prenove poslovnih procesov

Helfrich (2002, 183) meni, da je danes nemogoče govoriti o spremembah poslovnih
procesov, ne da bi pri tem razmišljali o podpori le - teh z informacijsko tehnologijo (v
nadaljevanju IT) in obratno.
Gričar (2002, 4) navaja, da so informacijska tehnologija sredstva in vedenje o
obravnavanju podatkov: o zbiranju, obdelovanju, hranjenju, posredovanju ter prenašanju
podatkov in o oblikovanju informacij. V ožjem pomenu so to računalniki,
telekomunikacije in sredstva za pisarniško poslovanje. Iz zornega kota, IT sestavljajo
računalniška oprema, računalniški programi, telekomunikacije in ustrezne tehnike in
postopki. Med drugim avtor meni tudi, da je za managerja pomembno, da pozna lastnosti
sodobne IT, da zna presojati možne koristi njene uporabe in da podpira njeno uvajanje v
delovne procese skladno s potrebami in možnostmi. Poznati mora obstoječo IT v
organizaciji. Težava, ki jo opaža v organizacijah je, da posamezne vrste tehnologije niso
povezane in da so pogosto razpršene po posameznih delih organizacije. Za vse vrste v
organizaciji razpoložljive tehnologije kot infrastrukture naj bi bila pristojna in odgovorna
ena oseba.
IT prinaša nove priložnosti. Če jih hočemo razumeti in izrabiti, moramo poznati
tehnologijo, ki bo na voljo v prihodnjih letih. Ker jo bodo ljudje uporabljali več in na nove
načine se bodo organizacije spreminjale. Spoznanja o smereh in obsegu sprememb bodo
koristna zato, da bo mogoče izrabiti uporabo IT za zavestno preoblikovanje organizacij, da
bodo bolj učinkovite, uspešne in prilagodljive.
V praksi se bodo uveljavile nove tehnologije, ki bodo omogočale oblikovati in upravljati
organizacije na nove načine. Med te tehnologije po mnenju Gričarja (prav tam, 5) sodijo
zlasti:
 izvedenski sistemi,
 sistemi za delo skupin in
 informacijski sistemi za managerje.
IT bo postala splošno uporabljano orodje managementa v organizacijah. Možnost uporabe
analitičnih metod, grafike in povezovanja računalnikov v organizaciji in okolju bo
povečala učinkovitost in uspešnost njihove uporabe pri načrtovanju, izvajanju in
nadziranju delovanja v organizacijah. Organizacije, ki bodo intenzivno uporabljale IT se
bodo spremenile. Zaradi razpoložljivosti IT bo tako organizacije mogoče oblikovati na
nove načine (prav tam, 6).
Sternadova in Bobek (2005, 89) še menita, da organizacija, ki se odloča za nakup oziroma
najem ERP rešitve, lahko le predpostavlja, da so ponujene rešitve s certifikatom kakovosti
boljše od tistih, ki certifikata nimajo.
Kovačič (2001, 412) izpostavlja, da je z uvajanjem informacijskih rešitev potrebno
počakati, da so najprej izvedene spremembe načina dela. Dodatno je k pomenu IT
infrastrukture pripomogel internet, ki omogoča, da podjetja lahko poslujejo online. To
omogoča tesnejše povezovanje notranjih procesov in povezovanje s poslovnimi partnerji
ter tako spreminja poslovne procese.
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Groznik in Vičič (2005, 199) govorita o otipljivih, merljivih in neotipljivih navadno težje
merljivih koristih informatike in so prikazane v tabeli, ki sledi.
Tabela 2: Otipljive in neotipljive koristi informatike;
OTIPLJIVE KORISTI

NEOTIPLJIVE KORISTI

Višja produktivnost
Nižji operativni stroški
Sprememba strukture zaposlenih
Višja dodana vrednost
Nižji prodajni stroški
Nižji stroški administracije
Znižanje rasti izdatkov
Znižani stroški delovne opreme

Višje zadovoljstvo strank
Povečana prilagodljivost poslovanja
Višja kakovost informacij
Izboljšana kontrola virov
Izboljšanje procesa načrtovanja
Zvišanje naklonjenosti zaposlenih
Izboljšano upravljanje premoženja
Boljši poslovni izgled podjetja

Vir: Povzeto po Groznik in Vičič 2005, 199.
Avtorja ugotavljata, da je pomen neotipljivih koristi vedno bolj pomemben pri odločanju o
investicijah v IT. Hkrati pa ugotavljata, da investicije same po sebi ne prinašajo poslovne
vrednosti. Informatika, poslovni procesi in kadri so ključni dejavniki, ki se med seboj
prepletajo. Tako informatika služi kot sredstvo za premostitev poslovnih izzivov. Pokrivati
mora ključne poslovne procese ter omogočiti povezave s poslovnimi partnerji.
Tudi v majhnih podjetjih se vedno bolj pojavlja zahteva po informacijski podpori
poslovnega procesa. Danes si že težko predstavljamo izpis računa stranki, ki bi bil napisan
na roke ali z uporabo pisalnega stroja. Poslovanje brez uporabe informacijske in
komunikacijske tehnologije danes praktično ni več mogoče. Pri tem podjetja potrebujejo
vedno boljšo IKT in ustrezne IT storitve (Krajnc 2005, 302-308).
3.6

Zagotavljanje računalniških rešitev

Uvajanje nove informacijske tehnologije v organizacijo »terja« pazljivo načrtovanje, da bi
bil informacijski sistem učinkovit (da bi deloval na pravi način) in uspešen (da bi
zagotavljal prave stvari). Izhodiščni vprašanji sta vedno, katere informacije in katere
podatke potrebujejo naročniki in kolikšni bodo stroški graditve. Graditev informacijskega
sistema naj bi bila skladna z načrtom graditve organizacije kot celote. Če formalni načrt
bodoče organiziranosti ne obstaja, je treba v pogovorih z vodstvom organizacije odkriti
pričakovane usmeritve (Gričar 2002, 20).
Informacijski sistemi razvijajo znanje in informacije, ki jih potrebujejo managerji in drugi
zaposleni v podjetju, da lahko sprejemajo odločitve. V osnovi jih lahko razumemo kot
informacijsko tehnologijo, ki se uporablja v podjetju. Slika v nadaljevanju prikazuje
relacijo med podatki, znanjem, informacijo in odločitvami v informacijskem sistemu.
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Slika 9: Podatki, znanje, informacija in odločitev;

Znanje
Interpretacija
Podatki

Odločitev

Zahteva

Preoblikovanje
Informacija
Vir: Prirejeno po McKeown 2001, 25.
Iz slike je razvidno, da se podatki preoblikujejo v informacijo, ki jo zahteva znanje,
interpretacija te informacije pa vpliva na odločitev.
Gričar (2002, 20) navaja, da bi informacijski sistem zadovoljeval potrebe po podatkih in
informacijah je treba zagotoviti ustrezne računalniške rešitve. Manager ima pri tem na
voljo v načelu tri možnosti:
1. Rešitev lahko kupi, če na trgu obstaja;
2. Lahko naroči njen razvoj;
3. Lahko se dogovori z ustreznim ponudnikom, da mu bo zagotavljal del storitev
informacijske dejavnosti (outsourcing).
Na splošno se uveljavlja priporočilo, da naj se računalniško rešitev kupi, če je le mogoče.
Lastni razvoj je namreč drag, dolgotrajen in tvegan.
Kovačič (1998, 178) je mnenja, da se podjetje lahko odloči za gradnjo lastnega
informacijskega sistema ali za nakup standardnih rešitev, vendar mora pri tem upoštevati
vsebinski, tehnološki in ekonomski vidik odločitve, pretehtati prednosti in slabosti
posamezne odločitve in primernost izvedbe.
Podjetje lahko nadaljuje lastni razvoj programskih rešitev z dogradnjo obstoječega
informacijskega sistema. Njegova prednost je v tem, da gre za delo z znanimi
uporabniškimi okolji, za uvedbo informacijske tehnologije posameznih rešitev je potreben
relativno kratek čas, gre za manjši obseg del in naložbe v informacijski sistem so postopne.
Ker pa gre večkrat za necelovit pristop in usmerjenost v informatizacijo posameznih
poslovnih funkcij ima ta usmeritev tudi svoje slabosti. Vzdrževanje takšnega sistema je
drago, zahtevno in problematično, uporabniške programske rešitve neustrezne in nizke
kakovosti, podatki na nivoju podjetja in uporabe odločevalskih orodij niso ažurni, problem
pa je tudi zagotavljanje varnosti in zanesljivosti podatkov (prav tam, 178-180).
Lasten razvoj programskih rešitev zahteva standardizacijo poslovnih procesov oziroma
postopkov, ki so tehnološko pogojeni s poslovanjem podjetja. Podjetje mora nabaviti
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ustrezno celovito informacijsko orodje (npr. Oracle, Informix, SQL strežnik) ter zamenjati
obstoječo računalniško arhitekturo s sodobno (odjemalec/strežnik) ali arhitekrturo
omrežnega računalništva. Če gre za prenovo poslovanja, je rešitev izredno draga in
ekonomsko ni upravičena, medtem ko se vložek v novo tehnologijo obrestuje s
poenostavitvijo, racionalizacijo in standardizacijo poslovanja, kar se kaže v objektno
usmerjeni podatkovni bazi, ki zajema vsa poslovna opravila in znižuje obseg vzdrževanja
programskih rešitev (prav tam, 180).
Kovačič in Vintar (1994, 31-32) navajata, da se organizacija pri lastnem razvoju
informacijskih sistemov sosoča z naslednjimi problemi:
 razvojni cikli informacijskih sistemov so predolgi,
 produktivnost zaposlenih je nizka,
 kvaliteta končnega programskega produkta je nepredvidljiva in
 razvojni ter vzdrževalni stroški so izredno visoki.
Avtorja (prav tam, 163-172) menita, da mora načrtovanje informacijskih sistemov izhajati
iz strateškega načrtovanja informacijskih potreb organizacije v skladu z vlogami, cilji in
strategijo organizacije, ki so opredeljeni v strateškem načrtu organizacije. Podjetje ima na
razpolago več metodologij načrtovanja gradnje informacijskih sistemov, večina je že
zastarelih, saj so usmerjene v parcialno učinkovitost sistemov obdelave podatkov namesto
v dvig celotne učinkovitosti organizacije in niso sposobne zagotavljati podatkov za
pridobivanje informacij za potrebe odločanja. Končni cilj informacijskih sistemov pa je
lahko kvečjemu uspešnost celotne organizacije, kar pomeni, da mora organizacija skrbno
proučiti informacijske potrebe in dati poudarek na enotno in celovito bazo podatkov, poleg
tega pa se informacijski sistemi ne smejo usmerjati samo na notranje poslovanje
organizacije, pač pa tudi na znanje o priložnostih organizacije na tržišču, kar zagotavlja
organizaciji doseganje konkurenčne prednosti, vključevati morajo nove tehnološke
možnosti in nove organizacijske, ekonomske ter sociološke poglede na to problematiko, v
vseh fazah pa vključevati uporabnike, njihovo znanje ter informacijske potrebe.
Naslednja možnost, ki jo ima podjetje na voljo je nakup že izdelanih, t.j. standardiziranih
programskih rešitev. Z nakupom standardne rešitve močno skrajšamo čas, ki bi ga sicer
porabili za razvoj, pridobimo novo znanje, slabost pa je v tem, da imajo takšne programske
rešitve izredno visoko ceno, problemi pa se pokažejo pri uvajanju rešitve, ker jo je treba
prilagoditi informacijskim potrebam uporabnikov in prenesti vsa znanja v zvezi z
vzdrževanjem rešitve in nadaljnim razvojem rešitve na informatike v podjetju. Nakup
rešitve je upravičen, kadar pokriva vsaj 80 odstotkov informacijskih potreb uporabnika in
kadar je ponudnik pripravljen na sodelovanje pri uvedbi in prilagajanju rešitve uporabniku
(prav tam, 180-181).
Večina podjetij se odloči za nakup standardne programske rešitve, ker nima lastnega
razvoja informatike, premalo znanja ali iz drugih razlogov. Ponudnikov standardnih rešitev
je danes na trgu veliko, nekateri ponujajo le rešitve za posamezna aplikativna področja,
drugi celovite rešitve, ki pokrivajo celotno področje poslovanja.
Gričar (2002, 23) meni, da je nakup računalniške rešitve zapleten proces, v katerem poleg
udeležencev organizacije kupca sodelujejo tudi udeleženci prodajalčeve organizacije.
Medtem ko programov za osebne računalnike praktično v nobeni organizaciji ne delajo več

37

Informacijska prenova nabavnega področja

2010

sami, to še ni tako samoumevno za celovite organizacijske rešitve. Vendar pa v mnogih
organizacijah vse pogosteje ugotavljajo, da ne morejo več sami razvijati rešitev za celovito
spremljanje procesov – ERP (angl. Enterprise Resource Planning), zato se raje odločajo za
nakup. Skupina informatikov v organizaciji se lahko usmeri v uvajanje in vzdrževanje
kupljene rešitve. Izkušnje kažejo, da so s takim načinom zadovoljni v vse večjem številu
organizacij.
Poseben problem v zvezi z nakupom rešitve je pogodba, ki jo partnerja skleneta. Če
manjka tovrstnih izkušenj, tržišče pa še ni dobro razvito je precej verjetno, da bo pri
izvajanju določil pogodbe prišlo do težav in nesporazumov. Ena od težav je, da
marsikaterega ponudnika računalniških rešitev čez leto ali dve ne bo več na tržišču (prav
tam, 24).
Po mnenju Kežmaha (2003, 75) so celovite ERP rešitve veliki programski paketi, ki
omogočajo integracijo notranjih in zunanjih podatkov (iz okolja) v integrirani bazi
podatkov, zaradi visoke stopnje integracije podatkov pa omogočajo veliko število analiz in
pregledov nad podatki in so tako nepogrešljiv vir informacij. Ponudniki takšnih rešitev so
svetovno znani Peoplesoft iz ZDA, SAP AG iz Nemčije, Oracle, Siebel in Baan, pridružil
pa se jim je tudi Microsoft z rešitvami za mala podjetja. Vendar je v zadnjem času opaziti
trend upadanja prodaje licenc za te rešitve, zato se izdelovalci ERP rešitev pripravljajo na
nove različice, ki bodo pritegnile kupce. Govorimo lahko o t.i. ERP II rešitvah, ki bodo še
bolj odprte in bodo omogočale integracijo s partnerji v poslovna omrežja.
3.7

Uporaba informacijske tehnologije in prenavljanje procesov

Za današnji čas je značilen izredno hiter in dinamičen razvoj. Če so nekoč potrebovali tri
ali štiri generacije za pomembna tehnološka odkritja, se v današnjem času človeško znanje
podvoji v dveh do treh letih, torej smo nenehno pod vplivom tehnično - tehnoloških
novosti. Dinamičnost, elastičnost, zmožnost hitrega prilagajanja, spremljanje tehnološkega
razvoja in izkoriščanje njegovih potencialov so najpomembnejše lastnosti sodobne družbe.
Pozornost ni več usmerjena le na pridobivanje informacij o preteklosti oziroma sedanjosti,
pač pa tudi na predvidevanje o vseh vidikih prihodnosti. Informacije so časovno omejene,
njihova vrednost s časom naglo pada (Vintar 1999, 12-13).
Nove tehnologije spreminjajo ustaljene modele poslovanja. V organizacijah, katerih
vodstvo ima vizijo razvoja, ki pelje v e – ekonomijo, uporabljajo nove tehnološko –
poslovne pristope za oblikovanje h kupcu usmerjene (angl. Customer Centric) organizacije,
ki se sproti prilagaja zahtevam in pričakovanjem kupca. Elektronsko poslovanje zahteva,
da se za njegovo uspešno uporabo in izrabo priložnosti, ki jih prinaša, organizacija
ustrezno prilagodi. Takšne organizacije še pred nekaj leti niso bile znane. Organizacija, ki
hoče to doseči, mora povezati notranje procese in procese s pratnerji (Gričar 2002, 27).
V organizacijah neredko izvajajo procese, ki ničesar ne prispevajo k skupnim dosežkom,
zato so nesmiselni. Če takih procesov ne odkrijemo in odpravimo pravočasno, obstaja
velika nevarnost, da jih bomo z informacijsko tehnologijo prej ali slej avtomatizirali z
vsemi slabostmi vred. S tem bomo dosegli le to, da se bodo nepotrebni procesi izvajali
hitreje. Procese je treba najprej očistiti nepotrebnih sestavin in jih šele nato avtomatizirati
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zato sta predhodna analiza procesov in njihovo prenavljanje zelo pomembna. Sodobna
informacijska tehnologija omogoča, da si zamišljamo in uresničujemo organizacijske
procese v organizaciji na povsem nove načine. Temeljno izhodišče prenavljanja procesov v
organizacijah je v intenziviranju uporabe informacijske tehnologije. Smiselno prenavljanje
procesov z intenzivno uporabo informacijske tehnologije neposredno vpliva na
konkurenčnost posamezne organizacije in posredno narodnega gospodarstva. Veliko
povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov poslovanja je pričakovani rezultat široke
in uspešne uporabe informacijske in drugih tehnologij.
Managerjem je pogosto težko ugotavljati zvezo med stroški informacijske tehnologije in
povečanimi prihodki podjetja. Vse več je mnenj, da je korist uporabe informacijske
tehnologije odvisna od načina, koliko in kako z njo sprememnimo procese, prek
spremenjenih procesov pa povečamo gospodarske učinke uporabe informacijske
tehnologije. Zato je prav, da manager v informacijski tehnologiji vidi sredstvo za
izboljšanje procesov, za organizacijske spremembe (prav tam, 27).
Srića et al. (1995, 26-27) navajajo, da informacijske tehnologije niso zgolj podpora
informacijskim sistemom, ampak so vse bolj strateško orodje podjetja. Faze uporabe
informacijskih tehnologij kot podpore poslovnim sistemom so: obdelava podatkov,
obdelava informacij in obdelava znanja. Sodobni trendi temeljijo na znanju kot osnovnem
viru, vedno bolj raste pomembnost informacijskih delavcev, prav tako je največji delež teh
delavcev v celotni kadrovski strukturi. Informacijska organizacija zahteva vedno več,
ponuja pa tudi nove rešitve pri informatizaciji poslovanja.
Analize kažejo šest vplivov informacijske tehnologije na poslovno politiko (prav tam, 2730):
1. Informacijske tehnologije postajajo vedno bolj sestavni del proizvodov in storitev.
2. S pomočjo informacijske tehnologije oblikujemo in razvijamo povsem nove proizvode
in storitve.
3. Informacijske tehnologije vplivajo na spremembo poslovnih odnosov. Nove oblike
informacijskih storitev in telekomunikacijske tehnologije (elektronsko poslovanje)
omogočajo izvajanje operacij od doma in ne več le na delovnem mestu.
4. Spremembe v informacijski tehnologiji zahtevajo ponovno opredeljevanje dejavnosti in
celotnih gospodarskih panog (klasične dejavnosti se vse bolj spreminjajo v
informacijske, pojavljajo se nove dejavnosti).
5. Informacijska tehnologija vpliva na poslovno uspešnost in sicer z zmanjšanjem
stroškov poslovanja. Zmanjšuje se število zaposlenih (pojavljajo se nove zaposlitve), z
boljšim upravljanjem finančnih tokov in virov prihranimo denar, z racionalno uporabo
energije in hitrejšo distribucijo omenjenih virov ustvarjamo prihranke. Vse to pa vpliva
na povečanje konkurenčne sposobnosti podjetja.
6. Informacijska tehnologija vpliva na boljše opredeljevanje poslovnih ciljev in se nanaša
na obravnavanje informacije kot bistvene sestavine pri odločanju.
Po mnenju Kovačiča (1998, 40-42) informacijska tehnologija predstavlja eno redkih
poslovnih priložnosti, ki jih ima podjetje na voljo v boju s svojo konkurenco. Podjetje
mora najprej ugotoviti priložnosti, ki jih nudi informatika, opredeliti poslovno vizijo in
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izvesti prenovo na področju kadrov, poslovnih procesov in strategije. Konkurenčno
prednost predstavljajo kadri, ki so sposobni učinkovito pristopati do podatkov in usmerjati
informacijske tokove, imajo znanje, izobrazbo in možnost dodatnega izobraževanja, na
voljo pa imajo prava orodja in tehnologijo in so osebno stimulirani in motivirani. Na
strateškem področju bodo uspešna le tista podjetja, ki bodo v svojo strategijo vključila že
na samem začetku zmanjševanje števila zaposlenih, skrajšanje časa izvajanja postopkov in
globalizacijo poslovanja, ki bo svoje podjetje povezovala s kupci, dobavitelji in konkurenti
v pristen partnerski odnos. Za to pa je potreben strateški načrt informatike kot del
poslovnega načrta podjetja.
Drucker (2004, 7-10) poudarja, da bo v svetovnem gospodarstvu prihajalo do velikih
preskokov, informacijske potrebe podjetij in vodstvenih delavcev se bodo verjetno zelo
hitro spreminjale. Devetdeset odstotkov informacij se danes še vedno nanaša na
tradicionalne informacije (računovodstvo), torej na informacije o dogodkih znotraj
podjetja. Vedno bolj pa se bodo zahtevale informacije o dogodkih in pogojih zunaj podjetja
(o odjemalcih, primerjavi tehnologij med podjetjem in konkurenti, o trgih, tržnih nišah in
trgih, ki jih podjetje še ne oskrbuje, jih pa konkurenca). Šele takšna informacijska podlaga
bo vplivala na razporeditev virov znanja, da bo podjetje dosegalo največje donose in samo
s takšnimi informacijami bo podjetje pripravljeno na nenadne spremembe.
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E – POSLOVANJE IN INFORMATIZACIJA NABAVNEGA PODROČJA
Nabava kot poslovna funkcija podjetja

Nabava ima v poslovnem svetu vedno večji pomen, saj zagotavlja povezavo med sredstvi
podjetja in njegovimi odjemalci. Moderno nabavno poslovanje vključuje učinkovito in
uspešno analiziranje, planiranje, organiziranje, izvajanje in kontrolo vseh nabavnih
aktivnosti v podjetju. Uspešno nabavno poslovanje je odvisno od vseh zaposlenih v nabavi,
njihovih sposobnosti in želja po doseganju ciljev nabave. Da bi bili v pogajanjih v nabavi
uspešni, je potrebna kombinacija znanja, veščin in obnašanja.
V primerjavi z drugimi poslovnimi funkcijami podjetja je bilo v zvezi z nabavnim
poslovanjem opravljenih zelo malo znanstvenih raziskav. Večina literature o nabavi je
ameriškega porekla. Praktičnih opisov nabavnih situacij skorajda ne poznamo, kar je v
nasprotju z dejavnostmi, kot so trženje, financiranje, organizacijsko ravnanje in drugimi
podskupinami poslovnih dejavnosti.
V zadnjih letih se pomen nabave v podjetjih spreminja, kar se kaže v čedalje večjem
zanimanju za to dejavnost. Gospodarna in učinkovita nabavna funkcija lahko veliko
pripomore k uspešnosti podjetja. Zaradi izvajanja izboljšav pri razvoju izdelkov v
proizvodnji se je v številnih podjetjih pokazala potreba po izboljšanju odnosov z
dobavitelji tako, da bi za razvoj izdelkov potrebovali manj časa, prešli na dobavo ravno ob
pravem času in brez napak.
V mnogih proizvodnih podjetjih pomeni delež nabave več kot pol vrednosti proizvodnje.
To kaže, da nabavne odločitve zelo vplivajo na uspešnost podjetij (Potočnik 1998, 5-6).
Završnik (1996, 292) nabavo pojmuje kot poslovno dejavnost, ki je odgovorna za preskrbo
vseh potrebnih materialov in zagotovitev potrebnih informacij v podjetju.
Potočnik (1998, 5) pa navaja, da je nabava poleg proizvodnje in prodaje najpomembnejša
poslovna funkcija v proizvodnih podjetjih. Je tista poslovna funkcija, ki pravočasno, po
primerni ceni, s potrebno količino in ustrezno kakovostjo oskrbuje:
 proizvodna podjetja s surovinami, materiali in energijo zaradi kontinuirane
proizvodnje;
 trgovska podjetja z blagom zaradi nadaljne prodaje (predelovalcem, velikim
uporabnikom, končnim porabnikom).
Poleg takojšnjega prihranka pri nabavnih cenah, lahko nabavna funkcija posredno
pripomore tudi k izboljšanju konkurenčnega položaja podjetja npr. v obliki standardizacije,
manjših zalog, inovacij izdelka in postopka, zniževanja stroškov kakovosti in skrajševanja
proizvodnega časa (van Weele 1998, 36).
Nabava je temeljni in integralni del poslovnega managementa. To je po mnenju Lamarja
(1971, 5) zanesljivo najpomembnejše dejstvo. Kajti poslovanje podjetja je uspešno le, če
so uspešni vsi njegovi posamezni deli. Za katerokoli organizacijo pa je nemogoče, da bi
dosegla celoten potencial brez uspešne nabavne funkcije.
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Nabavna funkcija je torej pridobivanje vsega blaga, potrebnega za delovanje, vzdrževanje
in vodenje podjetja. Cilj nabavnega managementa je sistematizirati nabavni proces in
izboljšati nekatere njegove vidike, ki izhajajo iz spremenjenih nabavnih potreb. Zaradi
večjih zahtev po kakovosti nabavljenega materiala, zmanjševanja zalog in skrajševanja
rokov v logistiki in proizvodnji se stopnjujejo tudi zahteve do dobaviteljev (van Weele
1998, 43).
4.2

Elektronsko podprto poslovanje podjetja

Izraz elektronsko poslovanje (angl. Electronic Business) v širšem pomenu besede
uporabljamo za poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske
tehnologije in tako zajema vse vrste uporabe informacijske tehnologije pri poslovanju
(Baloh et al. 2002, 23).
Pri elektronskem poslovanju gre za prepletanje tehnično - tehnoloških in pravno organizacijskih sestavin. Najpomembnejše tehnološke sestavine elektronskega poslovanja
so računalnik, programska rešitev in komunikacija. Prav tako pa je pomembna še
organizacija poslovanja, katere del je tudi pravna infrastruktura, saj lahko le tako podprte
osnovne tehnološke sestavine podpirajo cilje poslovnega sistema (Koma 2003, 58).
Elektronsko poslovanje je povzročilo revolucijo poslovne prakse. S širšega vidika je
elektronsko poslovanje uporaba računalniškega omrežja za izboljšanje poslovanja podjetja.
Večji dobiček, povečanje tržnega deleža, izboljšanje storitev in hitrejša dostava izdelkov so
samo nekatere izboljšave, ki jih lahko dosežemo z elektronskim poslovanjem.
Najpomembnejši področji elektronskega poslovanja sta poslovanje med podjetji (Business
to Business – B2B) ter med podjetji in končnimi kupci (Business to Customer – B2C).
Elektronsko poslovanje med podjetji ni nekaj novega, ampak so ga začela podjetja
uporabljati že v šestdesetih letih kot menjavo naročil, faktur, računov in druge
dokumentacije preko informacijske tehnologije. Iz tega poslovanja med podjetji se je
razvila računalniška izmenjava podatkov in kasneje tudi celotno elektronsko poslovanje
(Skrt 1999, 26).
O elektronskem poslovanju med podjetji lahko govorimo tudi kot o povezovanju
informacijskih sistemov, ki informacijsko podprejo celotno (zunanjo) vrednostno verigo
(Baloh et al. 2002, 32).
Elektronsko oziroma računalniško izmenjavanje podatkov (angl. Electronic Data
Interchange – EDI) najenostavneje opredelimo kot elektronsko izmenjavanje posebej
oblikovanih podatkov oziroma standardnih poslovnih dokumentov (Gradišar in Resinovič
2001, 316).
Računalniško izmenjavanje podatkov (v nadaljevanju RIP) ne predstavlja le prenosa
klasičnega papirnatega komuniciranja med organizacijami v elektronsko obliko, ki ga
motivirajo nižji stroški, večja kakovost in hitrost, ampak ponuja tudi nove možnosti, ki
bodo gotovo močno vplivale na organizacije v bodočnosti. Neposredne koristi RIP - a so v
zmanjšanju stroškov pri pripravi in pošiljanju dokumentov, v hitrejšem komuniciranju ter
povečanju zanesljivosti in točnosti pri prenosu podatkov (prav tam 2001, 317).
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V preteklosti je elektronska izmenjava podatkov po zasebnih omrežjih zahtevala velike
finančne naložbe in je bila zato za mnoga mala in srednje velika podjetja praktično
nedosegljiva. S prihodom interneta pa sta RIP in elektronsko poslovanje postala dostopna
tudi najmanjšim podjetjem, kar je povzročilo pravi razcvet in eksponentno rast
elektronskega poslovanja. Podjetja vseh velikosti lahko sedaj med seboj komunicirajo
elektronsko in sicer preko javnega omrežja (internet), preko omrežij namenjenih samo
podjetjem (intranet) oziroma omrežij namenjenim podjetjem in njihovim poslovnim
partnerjem (ekstranet) ter preko privatnih omrežij (Skrt 1999, 35).
Skrt (prav tam, 36) navaja, da imamo opravka z dvema različnima modeloma
elektronskega poslovanja, kar je razvidno tudi iz tabele v nadaljevanju.
Tabela 3: Razlika med tradicionalnim poslovanjem in elektronskim poslovanjem na
internetu;
Tradicionalno elektronsko polsovanje



podjetje – podjetje
podjetje – državna uprava

Elektronsko poslovanje na internetu





podjetje – podjetje
podjetje – državna uprava
porabnik – podjetje
porabnik – državna uprava

Zaprti klubi, največkrat panožno specifični Neomejen trg, globalen obseg
Omejeno število partnerjev

Neomejeno število partnerjev

Zaprta zasebna omrežja

Odprta omrežja

Poznani in preverjeni partnerji

Poznani in nepoznani partnerji

Vir: Povzeto po Skrt 1999, 36.
Razvidno je torej, da je na eni strani tradicionalni model, ki je visoko strukturiran in
reguliran, na drugi strani pa internetni model. V zadnjem času se je razlika med obema
modeloma malce zameglila z uporabo EDI - Web gateways, ki zagotavljajo povezavo med
tradicionalnimi RIP uporabniki ter njihovimi poslovnimi partnerji, ki imajo samo internetni
dostop. Uporabniki interneta lahko tako brez velikih finančnih investicij izkoriščajo vse
prednosti RIP – a.
Po mnenju Gričarja (2002, 18) internet spreminja ne samo način, kako kaj delamo, ampak
tudi to, kaj delamo. Poslovanje kupca in prodajalca je v razmerah interneta drugačno in še
bolj se bo spreminjalo. Nekateri ocenjujejo, da so spremembe tako velike in globoke, da
govorijo o umiritvi prehoda iz ene v drugo obliko poslovanja šele v naslednjih desetih ali
dvajsetih letih. Vse več »e« oznak, na primer e - poslovanje, e - uprava, e - volitve, je
mogoče razumeti kot poziv k akciji. Akcija je smiselna, če verjamemo, da je sprememba
koristna za posameznika, organizacijo in za gospodarstvo kot celoto. Sicer pa bo
(pre)dolgo trajalo, da se bo vse potrebno spremenilo. Nekatere spremembe čez čas ne bodo
več potrebne, saj nekaterih organizacij ne bo več, ker bodo ob posle. Ko bo čez leta
izveden prehod, o e - poslovanju ne bo treba več govoriti. Takrat bo samo še poslovanje,
ampak tisto bo e - poslovanje.
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Kaj je SCM?

To poglavje začenjamo z opredelitvijo koncepta oskrbovalnih verig in nadaljujemo z
razvojem managementa oskrbovalnih verig, nekaj govora pa namenjamo tudi vlogi
informacijske tehnologije v oskrbovalni verigi.
4.3.1

Opredelitev koncepta oskrbovalnih verig

Oskrbovalna veriga (angl. Supply Chain) pokriva tok blaga in storitev od dobaviteljev
preko proizvodnje do končnega porabnika. Oskrbovalno verigo sestavljajo ponavljajoči se
procesi, ki obravnavajo fizične, informacijske, finančne tokove in tokove znanja, katerih
namen je zadovoljiti potrebe kupcev s proizvodi in storitvami večjih povezanih
dobaviteljev (Ayers 2001, 4).
Oskrbovalna veriga je lahko definirana kot skupek treh ali več enot (organizacij ali
posameznikov), ki sledijo navzgor ali navzdol toku proizvodov, storitev, financ in
informacij med njihovim virom in končnim odjemalcem (Mentzer et al. 2001, 143).
Po Kovačiču et al. (2001, 281) je oskrbovalna veriga zaporedje povezav in med seboj
prepletenih procesov, ki se izvajajo med dobavitelji in kupci. Te povezave in procesi
zajemajo vse aktivnosti, od pridobivanja surovin do prodaje končnih izdelkov kupcem.
Povezavo med dvema členoma oskrbovalne verige, še bolj pa povezavo med oskrbovalno
verigo in končnim kupcem, imenujemo distribucijski sistem. V oskrbovalno verigo je
običajno vključenih več podjetij, ki v vsaki fazi dodajo produktu vrednost. V oskrbovalno
verigo se pogosto vključujejo še različne distribucijske poti, kot so trgovci na debelo,
prevozniki, trgovci na drobno in logistični servisi.
Glavni namen oskrbovalne verige je zagotovitev zadovoljstva končnega kupca in ugoditev
njegovim zahtevam. Prav zaradi teh zahtev se sploh izoblikujejo oskrbovalne verige.
Namen sodobnih oskrbovalnih verig je zagotoviti prave izdelke, za pravo ceno, na pravem
mestu in ob pravem času. Pritisk konkurence se povečuje tudi zaradi nižanja stroškov
računalniške opreme in komunikacij. Poleg tradicionalnih dostavnih kanalov se pojavljajo
novi kanali. Proizvodi imajo vse več različic in vse krajše življenjske cikle.
Našteta dejstva neprestano »silijo« podjetja v razmislek o zagotavljanju konkurenčnosti z
uporabo informacijske tehnologije. Načrtovanje razvoja informatike podjetja predstavlja
sestavni del strateškega poslovnega načrtovanja, ki opredeljuje poslanstvo, cilje in
strategijo podjetja. Smo v dobi strateških informacijskih sistemov, katerim pripisujemo dve
vlogi. Na eni strani podpirajo celovito obravnavo skupnega znanja podjetja, na drugi strani
pa zagotavljajo konkurenčne prednosti podjetja v povezovanju v celovito vrednostno
verigo s poslovnimi partnerji. Informacijska tehnologija omogoča povezovanje podjetij v
navidezno vrednostno verigo (Kovačič 1998, 42-58).
Sam koncept oskrbovalnih verig se uveljavlja tako v teoriji kot v praksi. Ker ta koncept
presega okvir posameznega podjetja in vključuje vrsto deležnikov, vključenih v
proizvodnjo in distribucijo blaga in storitev, sta timski pristop in partnerski odnos
ključnega pomena.

44

Informacijska prenova nabavnega področja
4.3.2

2010

Management oskrbovalnih verig (SCM)

Moderni pristop k managementu oskrbovalnih verig - SCM (angl. Supply Chain
Management) oziroma oskrbovalnih omrežij (angl. Supply Chain Network) se začne
pojavljati v industrijski proizvodnji petdesetih, šestdesetih let 19. stoletja, morda celo
nekoliko prej in sicer z uvedbo masovne proizvodnje. Težko je opredeliti trenutek, od kdaj
lahko govorimo o oskrbovalni verigi v današnjem pomenu besede. Po mnenju nekaterih
teoretikov so začetki povezani z razmišljanjem o materialnem toku, predvsem
obvladovanju prostora in časa, materialov in končnih proizvodov, tako znotraj kot zunaj
podjetij. Danes lahko z gotovostjo trdimo, da so se spremembe v oskrbovalnih verigah
pričele predvsem z razvojem informacijskih tehnologij, zato nekateri avtorji (npr.
Zuckerman 2002, 19) delijo obdobje oskrbovalnih verig na tisto pred pojavom svetovnega
spleta ali interneta in na obdobje po pojavu svetovnega spleta (angl. pre-Web and postWeb period).
Management oskrbovalne verige (SCM) obsega po Kovačiču et al. (2004, 278) upravljanje
aktivnosti in procesov, ki omogočajo zagotovitev izdelka ali storitve končnemu kupcu.
Oskrbovalna veriga pogosto vključuje več (neodvisnih) podjetij ali organizacij v odnosu
dobavitelj – kupec. Oskrbovalna veriga se nanaša na pretok materiala, informacij, plačil in
storitev od dobaviteljev surovin preko tovarn in skladišč do končnih kupcev. Vključuje
tudi organizacije in procese, ki ustvarjajo in dostavljajo izdelke, storitve in informacije
končnim kupcem, ter različna opravila: nakupovanje, pretok plačil, ravnanje z materiali,
načrtovanje in nadzor proizvodnje, logistiko, skladiščenje ter distribucijo. Po mnenju
Kovačiča et al. (prav tam, 279) management oskrbovalne verige navadno vključuje
naslednje funkcionalne komponente:
 načrtovanje povpraševanja (z njim poskušamo napovedati povpraševanje po izdelkih in
storitvah),
 načrtovanje proizvodnje (s temi postopki načrtujemo proizvodnjo tako, da je čim bolj
usklajena s proizvodnimi zmogljivostmi),
 načrtovanje in zagotavljanje dobav (tu govorimo o načrtovanju dobavnih poti, ki bi
zadovoljile načrtovano povpraševanje na osnovi razpoložljivih zalog in transportnih
virov),
 načrtovanje in izvajanje logistike (tu govorimo o načrtovanju postopkov, s katerimi
dejansko izvajamo distribucijo).
Management oskrbovalne verige pa poleg oskrbovalne verige vključuje tudi vrednostno
verigo in ju povezuje. To pomeni, da so v oskrbovalno verigo povezana podjetja, ki
produktu ustvarjajo dodatno vrednost. Uspešnost vrednostne verige posameznega podjetja
je odvisna od uspešnosti oskrbovalne verige, zato si podjetja prizadevajo za maksimizacijo
SCM – ja.
Management oskrbovalne verige je sestavljen iz treh temeljnih procesov:
 načrtovanje oskrbovalne verige,
 izvajanje oskrbovalne verige in
 kontroliranje izvajanja oskrbovalne verige.
V okviru načrtovanja oskrbovalne verige je potrebno oblikovati model oskrbovalne verige,
načrtovati povpraševanje ter oskrbovanje (nabavni načrt) in narediti načrt proizvodnje ter
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transporta. Drugi proces, izvajanje oskrbovalne verige je izvajalski proces, namenjen
izvedbi proizvodnega in transportnega načrta. Zadnji temeljni proces SCM – ja,
kontroliranje izvajanja oskrbovalne verige je kontrolni proces, ki preko nadziranja
kakovosti izvajanja procesov zbira informacije, ki vplivajo na ponovno oblikovanje
modela oskrbovalne verige.
Management sodobne oskrbovalne verige se od tradicionalne razlikuje v treh pogledih:
1. Oskrbovalno verigo pojmuje kot celoto, tok potrebuje strateške odločitve in je od njih
odvisen.
2. Oskrbovalna veriga je skupen cilj, odraža se na tržnem deležu in pri celotnih stroških
poslovanja.
3. Problematika vodenja zalog se spremeni, zaloge postanejo zadnji uravnotežujoči
mehanizem in ne prvi, kot pri tradicionalnem pristopu.
Sodobna oskrbovalna veriga podpira tri tipe tokov, kar je razvidno tudi iz naslednje slike:
materialni, informacijski in finančni tok.
Slika 10: Oskrbovalna veriga;
Informacijski tok

Dobavitelj

Proizvajalec

Trgovec na
debelo

Trgovec na
drobno

Kupec

Finančni tok

Tok materiala/storitev

Tok proizvodov/storitev

Oskrbovalna veriga
Vir: Prirejeno po Kovačič et al. 2004, 281.
Iz tega lahko sklepamo, da dobra koordinacija med njimi (materialnimi, informacijskimi in
finančnimi tokovi) omogoča doseganje ciljev oskrbovalne verige, to je večanje
dobičkonosnosti in konkurenčnosti podjetij na trgu.
Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da nepovezanost oskrbovalne verige lahko prinaša
predvsem naslednje neučinkovitosti:




visoke stroške zalog,
visoke stroške proizvodnje,
višje administrativne stroške,
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večji odstotek poškodovanih izdelkov,
slaba odzivnost proizvodnje na povpraševanje in
posledično slaba oskrba odjemalcev.

Danes je tudi zelo pomembna fleksibilnost oskrbovalnih verig in oskrbovalnih omrežij, ki
temelji prvenstveno na zmožnosti proizvodnje, da se sproti prilagaja notranjim in zunanjim
zahtevam okolja. Kot že omenjeno, je za odjemalca bistvenega pomena zanesljivost v
dobavi in popolno prilagajanje odjemalčevim zahtevam, kar seveda pomeni, da se mora
biti omrežje sposobno prilagajati tem zahtevam in da mora biti zato primerno zasnovano in
organizirano.
Bistvo vsega je integracija. Cilj managementa oskrbovalnih verig pa povečanje
dobičkonosnosti in učinkovitosti organizacije z optimizacijo hitrosti in zanesljivosti ter
maksimiranjem neto dodane vrednosti. Osnovni cilj SCM – ja je torej, imeti prave
proizvode, v pravih količinah, ob pravem času, na pravem mestu.
4.3.3

Vloga informacijske tehnologije v oskrbovalni verigi

Vloga informacijske tehnologije in vključevanje le - te v sisteme oskrbovalne verige je
omogočilo veliko sprememb v organizacijah tako s stroškovnega vidika, kot z vidika
sprememb in samega prestrukturiranja organizacije. Nenehne inovacije postavljajo nove
zahteve informacijskim sistemom ter njihovim razvijalcem. Če samo pogledamo vlogo
svetovnega spleta, kot sredstva prenosa podatkov, je ta korenito vplival na zniževanje
stroškov vse od svoje uveljavitve in implementiranja v informacijske sisteme, ki upravljajo
poslovanje povezanih organizacij oziroma enot v organizaciji. Stroškovno znižanje pa ni
edina prednost, ki jo je splet prinesel, ampak se njegov vpliv da opaziti tudi pri hitrosti
posredovanja informacij. Tako postajajo informacijski tokovi v oskrbovalni verigi ob
ustrezni hitrosti spletnega prenosa podatkov vse hitrejši in poleg znižanja stroškov vplivajo
tudi na boljšo odzivnost oskrbovalne verige, v smislu zadovoljevanja potreb kupca.
Dejstvo je, da daje uporaba informacijske tehnologije in njenih prijemov organizacijam
možnosti doseganja večje konkurenčne prednosti.
Pred prihodom spleta, je bila vloga informacijske tehnologije veliko manjša kot danes, saj
je bilo področje delovanja informacijskih sistemov omejeno in je lahko delovalo v večji
organizacijski strukturi le na območju notranje oskrbovalne verige in uravnavalo le tokove,
ki so tekli po notranjih enotah. Težje je bilo predvidevati povpraševanje kupcev po lastni
ponudbi in omogočati boljši pretok po oskrbovalni verigi. Splet pa je te možnosti razširil s
preprosto in prilagodljivo naravo delovanja. Danes je tako možno oskrbovalno verigo
lastnega podjetja povezati z verigo členov, ki jih v lastni oskrbovalni verigi predstavljajo
na eni strani dobavitelji, na drugi strani pa kupci, in tako v enotni oskrbni verigi
optimizirati stroške in poiskati priložnosti za vse vključene člene. To je bil tudi očiten
razlog za hiter razvoj tehnologij poslovne informatike in informacijskih sistemov (Abc of
SCM, 2005).
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Potenciali na področju SCM

Tradicionalno obravnavanje nabave kot nujnega zla in zanemarjanje celovitega
obvladovanja nabavnih procesov predstavlja »milijardni grob« neizkoriščenih potencialov.
Mednarodne analize namreč kažejo, da je ob uporabi sodobnih managerskih pristopov na
področju obvladovanja nabavnih verig možno 13 odstotno izboljšanje dobičkonosnosti.
Glavni razlogi za neizkoriščenost nabavnih priložnosti tičijo v prevladi funkcijske – silos
organiziranosti in enostranskem poudarjanju pomena posameznih poslovnih funkcij.
Da je celovit pristop k managementu oskrbovalnih verig resnično potreben, kaže struktura
stroškov v evropskih industrijskih podjetjih. Največji del končne cene izdelka namreč
predstavlja nabavljen material in storitve. Če prištejemo k nabavni vrednosti tudi druge
stroške poslovanja z nabavno vsebino, ta delež mogokrat presega 60 odstotkov. Nabavi se
je začelo vse bolj priznavati, da je to funkcija, ki ustvarja dobiček.
Njen potencial se kaže na dva načina, in sicer z zniževanjem vseh neposrednih stroškov
materiala, kar poveča neto dobiček (večji pritisk na trenutne dobavitelje, uvajanje novih
dobaviteljev, iskanje nadomestnih materialov, vklučevanje dobaviteljev v procese ipd.), ter
s prizadevanjem za zmanjšanje angažiranih sredstev podjetja, kar pozitivno vpliva na
koeficient obračanja sredstev v podjetju (zakup opreme namesto nakupa, zmanjševanje
zalog materiala na podlagi dogovorov z dobavitelji za dobavo »just in time«, boljša
kakovost in optimalni plačilni roki).
Oskrbovalna veriga vključuje vse dejavnosti, ki so povezane s tokom in transformacijo
blaga od materialov do končnih izdelkov, ki gredo h kupcem. Tako blago kot informacije
tečejo v obe smeri. Ko govorimo o upravljanju oskrbovalnih verig, govorimo o
vključevanju dobaviteljev, proizvajalcev, prevoznih podjetij, distributerjev in kupcev v
celovito omrežje. Prehod iz tradicionalnega pojmovanja nabavne funkcije kot
priskrbovalca inputov za poslovne procese v sodobne pristope managementa oskrbovalnih
verig se najbolj kaže v razširjenem področju odločitev na številnih področjih: management
dobaviteljev, informacijski management, razvoj logističnih konceptov, kontrola kvalitete
pri prevzemu blaga, skladiščno gospodarjenje, vodstvo pogajanj, sestava pogodb,
kontroling nabave in logistike, izdelava organizacijskega koncepta, transparentni
management, razvoj vodstvenega koncepta za osebje, zagotavljanja preskrbe, vodenje
procesa, management kvalitete za nabavo in logistiko.
Cilj oskrbovalne verige je maksimizacija dobička s povečano konkurenčnostjo, nižjimi
stroški in najkrajšim možnim časom postrežbe potrošnikov. Pristop k zniževanju stroškov
skozi celotno verigo ustvarjanja dodane vrednosti zaznamuje zniževanje zalog od
materialov do končnih izdelkov ter skrajšanje časa, ki je potreben za izdelavo proizvoda.
Zlasti nove informacijske tehnologije pripomorejo k učinkovitejšemu nadziranju zalog in
boljši koordinaciji podjetja z dobavitelji.
Elektronsko posovanje je denimo orodje za optimiziranje oskrbovalne verige. Vodilna
ameriška in evropska podjetja so ob uvedbi elektronskega poslovanja dosegla zelo
konkretne rezultate: 90 odstotno znižanje transakcijskih stroškov, znižanje stroškov blaga
in storitev za 2 – 6 odstotkov ter 40 odstotno znižanje stroškov neuporabnega materiala.
Nujni pogoj za tako uspešno poslovanje pa je tudi dobro notranje sodelovanje vseh
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oddelkov. Najuspešnejša podjetja se zato odločajo za redne sestanke predstavnikov
ključnih kupcev in dobaviteljev. Udeleženci dobijo boljšo predstavo o tem, kaj se dogaja v
oskrbovalni verigi, to pa jim omogoči, da skupaj iščejo načine, kako znižati stroške
delovanja celotne oskrbovalne verige in katere procese bi lahko izločili, ker ne prinašajo
dodane vrednosti (Keršič, 2010).
Na področju posovnih aplikacij naj podjetja nadaljujejo z vpeljavo sodobnih rešitev na
področju:
 ERP (Enterprise Resource Planning),
 CRM (Customer Relationship Management),
 SCM (Supply Chain Management) in
 ostalih področjih s ciljem nadaljne optimizacije poslovanja.
Pri tem naj podjetja vlaganja usmerijo predvsem na področja podpore poslovanju, kjer do
sedaj informacijska podpora in avtomatizacija ni bila zadostna (DSI, 2010).
SCM lahko prinese konkurenčno prednost v sodobni povezani ekonomiji. Prilagodljive
mrežne oskrbovalne verige prinašajo podjetjem možnost hitrega zaznavanja in odzivnosti
na spremembe notranjih in zunanjih pogojev poslovanja. Npr. SAP ponuja rešitev SCM, ki
pokriva celoten spekter planiranja, izvedbe, usklajevanja in sodelovanja. Uporabniki
rešitve SCM dosegajo pomembne izboljšave v produktivnosti in profitabilnosti, zato se
naše mnenje glasi, da je na področju managementa oskrbovalnih verig oziroma še veliko
najrazličnejših potencialov.
4.5

Vplivi e - poslovanja na SCM

Uvedba elektronskega poslovanja, podprtega s primernim informacijskim sistemom lahko
bistveno zviša učinkovitost oskrbovalne verige prek vpeljave novih poslovnih modelov,
avtomatizacije in integracije poslovnih procesov, zagotavljanja hitrejšega in cenejšega toka
informacij, materiala, storitev, proizvodov in finančnih sredstev.
Sisitem, ki omogoča načrtovanje, organizacijo in koordinacijo aktivnosti znotraj
oskrbovalne verige, imenujemo sistem za management oskrbovalne verige (angl. Supply
Chain Management System, SCMS). Sistem za management oskrbovalne verige zagotavlja
načrtovanje in predvidevanje povpraševanja in proizvodnje ter skrbi za nemoteno
komunikacijo s kupci in dobavitelji (Chopra in Meindl, 2001).
Po ocenah priznanih ekonomistov in strokovnjakov za poslovne analize je od 40 do 80
odstotkov celotnih prihrankov mogoče doseči prav s celovitim obvladovanjem
oskrbovalnih verig podjetja.
Programska rešitev je nadgradnja klasičnih celovitih informacijskih sistemov (ERP), ki
nudi:
 razvoj in kakovostno upravljanje kompleksnih oskrbovalnih verig podjetja,
 razvoj kakovostnih odnosov s kupci in dobavitelji,
 izboljšanje internega upravljanja procesov in
 zmanjšanje stroškov posameznih členov verige.

49

Informacijska prenova nabavnega področja

2010

Za dosego tega cilja je potrebno tako celovito obvladovanje procesov nabavne, prodajne in
notranje distribucije, kot tudi področja planiranja z viri (ERP) in upravljanje odnosov s
kupci (CRM). Npr. MINOA SCM – celovit informacijski sistem za upravljanje
oskrbovalnih verig podjetja je prav takšno orodje. Nudi podporo doseganju cilja
maksimizacije dobička, z zmanjšanjem stroškov členov verige in izboljšanjem kvalitete
oskrbovalnih verig (Minoa, 2010).
Razvoj tehnologije na področju informacijsko – telekomunikacijske tehnologije in
logistike omogoča hiter, cenovno ugoden in enostaven dostop do najrazličnejših podatkov
in informacij za poslovanje, tehnološki razvoj pa zahteva spremembo tradicionalnega
načina upravljanja. Tradicionalni koncept se je zamenjal s konceptom oskrbovalnih verig,
kar pa je privedlo do potrebe po učinkovitih orodjih, ki omogočajo celovitost in podporo za
hitro odločanje in povečanje učinkovitosti upravljanja oskrbovalnih verig.
4.6

Model e – oskrbe

Elektronska oskrba je način poslovanja, ki je povezano z oskrbo z izdelki in storitvami.
Velika podjetja spadajo med tiste, ki tudi najpogosteje izvajajo to obliko nabave.
Oskrbovanje je dejavnost, katere naloga je pridobitev potrebnih predmetov dela, delovnih
sredstev pa tudi storitev za nemoten potek poslovnega procesa. Oskrbovanje med podjetji
je proces odločanja o količini, kakovosti, izbiri med možnimi znamkami, ceni in
dobaviteljih. Oskrbovalna veriga zajema vse dobavitelje, ki oskrbujejo podjetje z izdelki,
deli in surovinami. Ne zajema samo dobavitelje podjetja ampak tudi dobavitelje
dobaviteljev.
V splošnem se e – oskrbovanje najpogosteje srečuje v naslednjih oblikah poslovanja:
 izmenjava podatkov med poslovnimi partnerji z uporabo različnih standardov
elektronske komunikacije,
 naročanje blaga in storitev preko spletnih elektronskih katalogov,
 izvedba javnih razpisov prek spleta (vključno z objavo povabil ponudnikom in
sklepanjem pogodb s pomočjo digitalnih potrdil),
 spletna dražba (medsebojno licitiranje ponudnikov z namenom doseganja nižje cene),
 javne razprodaje prek spleta,
 objava aktualnih informacij,
 koordinacija med vsemi udeleženimi v procesu oskrbovanja.
V literaturi je e – oskrbovanje opredeljeno kot uporaba elektronskih metod, običajno preko
spleta, za opravljanje transakcij med kupci in prodajalci. Ta proces zajema vse procese
nabave, od ocene povpraševanja do identificiranja potreb, dražbe, plačevanja in urejanja
pogodbenih obveznosti (Corsi et al. 2006, 381).
Model e – oskrbe poteka skozi številne faze. Prva faza je ocena povpraševanja, ko
organizacija oceni njene potrebe tako z materialnega kot s finančnega stališča in se določi
tudi proračunska opredelitev. Sledi specifikacija potreb, ko se določijo želje glede
naročila blaga ali storitev. Iskanje dobaviteljev je proces iskanja ponudnikov blaga in
storitev, ki so sposobni zadostiti potrebe, zatem pride na vrsto kvalifikacija dobaviteljev.
Ko se izbere potencialne dobavitelje, lahko organizacija zahteva od njih pisne ponudbe
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(zahteva za ponudbe), po čemer običajno sledi proces objave ponudb. V fazi izbora so
izbrani in zavrnjeni ponudniki obveščeni o rezultatih. Za tem sledi sklepanje pogodbe in
naročilo izdelkov oziroma storitev. Ko dobavitelj sprejme naročilo in dostavi blago
oziroma izvede storitev (dobava) pride do izstavitve računa in računovodskih procesov
(Corsi et al. 2006, 381-383).
Na sliki v nadaljevanju je viden potek predhodno opisanih procesov v UML (angl. Unified
Modeling Language) diagramu poteka.
Slika 11: Delovni tok oskrbovalnega procesa predstavljen z UML diagramom poteka;
Ocena
povpraševanja

Proračunska
opredelitev

Kvalifikacija
dobaviteljev

Zahteva za
ponudbe

Računovodski
procesi

Proračunska
opredelitev

Iskanje
dobaviteljev

Objava
razpisa

Izstavitev
računa

Izbor

Sklepanje
pogodbe

Dobava

Naročilo

Vir: Prirejeno po Corsi et al. 2006, 382.
Sisteme elektronskega oskrbovanja lahko razdelimo na dva različna modela, in sicer na
indirektni model oziroma posredni oskrbovalni model (angl. Indirect Procurement System)
in direktni model oziroma neposredni oskrbovalni model (angl. Direct Procurement
System). V posrednem oskrbovalnem modelu naročnik določi povpraševanje ter definira
proračunske omejitve in potrebe, nato pa nek vmesni člen običajno bdi nad celotnim
postopkom oskrbovanja. Nasprotno pa v neposrednem oskrbovalnem modelu naročnik tudi
izvaja procese oskrbovanja. Posredni oskrbovalni model omogoča bolj enostaven proces
oskrbovanja z vidika naročnika, večjo koordinacijo in večjo kontrolo stroškov, po drugi
strani pa lahko vodi do manj konkurenčnega trga, saj nekatera podjetja ne bodo mogla
zagotoviti vsega blaga in storitev naročenih s strani naročnika. Neposredni oskrbovalni
model dopušča večjo avtonomijo posamezne administrativne enote, olajšuje pristop novih
dobaviteljev, celo manjših lokalnih, kar pripomore k večji socialni odgovornosti (prav tam,
384-385).
Pričakovane koristi tega modela so večja izbira dobaviteljev, kar omogoča nižje stroške
poslovanja in boljšo kakovost, izboljšano dostavo in nižje stroške oskrbe. Elektronska
pogajanja in sklepanje pogodb ter sodelovanje pri izdelavi podrobnosti posla ali pogodb, ki
začnejo teči po izbiri dobavitelja, še dodatno povečajo varčevanje s časom ter s stroški in
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primernost takšnega načina poslovanja. Dobaviteljem ta način poslovanja znižuje stroške
in omogoča hkrati nastop na več javnih razpisih ali v svetovnem merilu. Med koristi e –
oskrbovanja sodijo tudi:


Zmanjšanje cene vsake osrednje aktivnosti do ekonomskih procesov, predvsem tistih,
ki so povezani z zbiranjem, procesiranjem, analiziranjem, prenašanjem in razširjanjem
informacij med potekom trgovskih transakcij.



Spreminjanje cen povzroči spremembe v njihovi strukturi.



Spremenjena povezava med podjetjem in kupcem v smislu veliko vidnejše vloge
kupca.



Inovativen proces, ki omogoča tesnejše povezovanje med členi oskrbovalne verige.
Podjetja lahko usklajujejo svoje aktivnosti v povezavi z dobavitelji, kupci, distributerji,
do stopnje, ki omogoča celotno vendar decentralizirano upravljanje oskrbovalne verige.

Elektronsko oskrbovanje je zelo učinkovito sredstvo za zmanjšanje cene naročanja
izdelkov in izboljšanje kontrole ter nadzora celotnega procesa oskrbovanja. Predvsem je e
– oskrbovanje primerno za organizacije, ki so razpršene na več lokacijah. Iz slike v
nadaljevanju je tudi razvidno, kaj vse zajema in kako poteka proces e – oskrbovanja med
podjetji.
Slika 12: Proces e – oskrbovanja med podjetji;
Strateški nivo

informiranje

pogajanje

sklepanje
pogodb

povratna
informacija

izvedba
Izvedbeni nivo

zbiranje
podatkov o
možnih
dobaviteljih

iskanje
ponudb

izbiranje
dobavitelja, naročanje
sklepanje
izdelka
pogodbe

prevzemanje plačevanje
izdelka
izdelka

Vir: Prirejeno po Podlogar, 2003.
Nova ekonomija temelji na popolni transparentnosti, kjer sleherni ponudnik tekmuje s
slehrnim in kjer nastajajo elektronski trgi, kjer kupci zbirajo najugodnejšega ponudnika (od
potrošnika do kupca na debelo). Prihaja čas, ko bo mogoče narediti in uporabljati
elektronsko tržišče.
Ob tem pa je nujno potrebno, da podjetja pri uvajanju elektronskega oskrbovanja
upoštevajo dejavnike, ki prispevajo k uspehu uvajanja in izvajanja elektronskega
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oskrbovanja. Potrebno pa se je tudi zavedati, da se e – poslovanje zelo hitro razvija in s
tem tudi modeli.
V prihodnosti lahko pričakujemo pojav novih in zaton ali spremembo sedanjih modelov e
– poslovanja. Slika v nadaljevanju prikazuje nekatere bolj znane tehnologije elektronskega
oskrbovanja, kot so IBM NetCommerce, WebSphere, Microsoft BizTalk, SAP R/3, Oracle
in SiShop, ki smo jih uvodoma v tej nalogi že omenili.
Slika 13: Tehnologije e – oskrbovanja;

Vir: Različne spletne strani, maj 2010
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ANALIZA INFORMATIZACIJE NABAVNEGA PODROČJA V PODJETJU
AERO D.D.
Predstavitev podjetja Aero

Skupino Aero, poleg matične delniške družbe sestavljajo proizvodne in trgovske družbe z
omejeno odgovornostjo, v njih pa ima matična družba različne lastniške deleže. Na sliki v
nadaljevanju je predstavljen logotip in slogan proučevanega podjetja.

Slika 14: Logotip in slogan podjetja;

Na krilih Aera je prijetno leteti, saj vemo, kam smo namenjeni.
Vir: Notranji viri podjetja Aero.
Skupino AERO (kemična, grafična in papirna industrija, d.d. Celje) sestavljajo poleg
matične družbe še naslednja podjetja:
Proizvodne družbe:
 AERO COPY, d.o.o. (Slovenija)
 AERO PAPIROTI, d.o.o. (Slovenija)
 AERO IDA, d.o.o. (Slovenija)
 AERO BALKAN, d.o.o. (Srbija)
 AERO d.o.o., Beograd (Srbija)
Trgovske družbe:
 AERO-ZG, d.o.o. (Hrvaška)
 AERO-EXCLUSIVE, d.o.o. (Bosna in Hercegovina)
 AERO SK, d.o.o. (Makedonija)
Pred tričetrt stoletja so v Celju, v obrtni delavnici, pričeli izdelovati barve, kmalu tudi
indigo in karbon papir ter pisalne trakove. Leta 1946 je bilo ustanovljeno podjetje s
sedanjim imenom. V petinpetdesetih letih je Aero preživel različne spremembe v
proizvodnih programih, združevanja in razdruževanja s podjetji iz svoje in sorodnih panog,
razpade in reorganizacije trgov. Aero danes izvozi tri četrtine proizvodnje na tuje trge in
uspešno sledi jasno začrtani poti, postati srednje velik sistem, ki bo s svojim imenom in
blagovnimi znamkami znan doma in v Srednji Evropi. Podjetje zaposluje skoraj 700
delavcev (Aero 2008, 6-7).

54

Informacijska prenova nabavnega področja

2010

Podjetje Aero (prav tam, 11) je srednje velik proizvajalec industrijskih in široko potrošnih
izdelkov. Proizvodni program obsega:
 Samolepilno odlepljivi izdelki TIX (odlepljivi lističi, kocke in trakovi, jumbo role za
tisk odlepljivih lističev);
 Samolepilni trakovi (embalažni samolepilni trakovi AERO PACK, pisarniški
samolepilni trakovi AEROTAPE, zaščitni samolepilni trakovi AERO MASK in
dvostranski samolepilni trakovi AERO DOUBLE);
 Samolepilni etiketni materiali AEROTAC (permanent etiketni materiali, removable
etiketni materiali, ultra removable etiketni materiali in silikonizirani papirji);
 Promocijski izdelki (potiskani odlepljivi lističi, potiskani samolepilni trakovi in
potiskani robčki);
 Šolske vodene in tempera barve;
 Računski trakovi in termo role.
Kot že omenjeno, podjetje ustvari več kot tri četrtine prodaje na tujih trgih. Največje
tržišče predstavlja Evropska Unija, sledijo pa države Vzhodne Evrope. Največji delež
prihodkov ustvarijo s prodajo samolepilnih trakov in odlepljivih lističev oziroma
repromaterialov. S svojimi blagovnimi znamkami so poznani predvsem v Sloveniji,
Jugovzhodni in Vzhodni Evropi.
S svojim proizvodnim programom se srečujejo z različnimi ciljnimi skupinami, tako na
primer prodaja samolepilnih trakov poteka predvsem preko distributerjev pakirnih
materialov ter delno preko distributerjev pisarniških potrebščin (predvsem za male zvitke
samolepilnih trakov), prodaja odlepljivih lističev pa predvsem preko distributerjev
pisarniških potrebščin ter tudi preko hipermarketov.
Ne glede na vrsto prodajne poti za samolepilne trakove in odlepljive izdelke, je na koncu
končni uporabnik, ki je lahko:
 industrijski porabnik (npr. proizvajalec, ki pri svoji proizvodnji uporablja tudi
embalažne samolepilne trakove),
 gospodinjski uporabnik (ki kupi izdelek za uporabo doma) ali
 pisarniški uporabnik (ki uporablja izdelek v pisarni).
Repromateriale (odlepljivi repromateriali, samolepilni materiali za etikete) običajno tržijo
direktno tiskarjem, ki tovrstne materiale predelujejo. Za šolske barve (tempera, vodenke)
so glavna ciljna skupina šolski otroci ter ljubiteljski (hobby) uporabniki tovrstnih barv. Za
program promocijskih izdelkov so ključna ciljna skupina podjetja, ki nabavljajo različne
promocijske izdelke za promocijo svojih podjetij.

5.1.1

Zgodovina podjetja Aero, d.d.

Začetki podjetja (prav tam, 9-10) segajo v leto 1923. Prednik podjetja Aero je bila manjša
tovarna, ena izmed številnih podružnic Braunsovih tovarn barv iz Češke. V tistem času so
v glavnem pakirali že nekatere gotove izdelke, ki so jih dobivali iz matične tovarne. Prvi
lasten izdelek so bile barve za tekstil in tla. Prvi v državi so začeli izdelovati indigo in
karbon papir ter pisalne trakove. Leta 1929 so karbon papir, zaradi svoje lahkosti,
poimenovali AERO. Razvoj podjetja se je nadaljeval po drugi svetovni vojni in tako je 29.
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oktobra 1946 podjetje dobilo ime AERO, ki ga je prevzelo od že uveljavljene izdelčne
blagovne znamke. Ime je bilo skladno s takratno zahtevo Ministrstva za industrijo (da je
ime kratko in jedernato). Za prvega direktorja je bil imenovan gospod Radovan Jenko,
tovarna pa je takrat zaposlovala 22 ljudi.
Majhen delovni kolektiv je najprej začel s proizvodnjo izdelkov, ki jih je poznal: barve za
obleko, pasta za peči, boraks v prahu, karbon in indigo papir ter pisalni trakovi.
Iznajdljivost in vztrajnost posameznikov je prinesla nov uspeh (proizvod, ki je iskan še
danes) vodene barvice Aero. Prve škatlice so izdelali leta 1947, prav kmalu pa so se jim
pridružile še tempera barve in umetniške oljnate barve. Leta 1953 je stekla proizvodnja
samolepilnih trakov, podjetje pa se je postopno širilo. Z združitvijo s podjetjem Cetis Celje
in Tovarno celuloze in papirja Medvode leta 1973 je takratni Aero zaokrožil svojo
proizvodno dejavnost od proizvodnje osnovnih papirjev, predelave le - teh, pa do tiska
različnih tiskovin. Proizvodnja samokopirnih papirjev je stekla leta 1987 v hčerinski družbi
Aero Copy.
Z zaostritvijo političnih in gospodarskih razmer ob koncu osemdesetih let so se začeli
krhati tudi medsebojni odnosi v združenem podjetju in je iz Aera izstopila Tovarna
celuloze in papirja iz Medvod, kmalu zatem pa še Cetis. Aero je ostal brez svojih vitalnih
delov, v katere je bilo vloženih mnogo sredstev. Tako se je v devetdesetih letih znašel v
največji krizi v svoji zgodovini. Zaradi razpada takratne Jugoslavije je izgubil 60 odstotkov
svojih tržišč, hkrati pa na območju Jugoslavije zapustil precej svojega premoženja.
S temeljito sanacijo so širili prodajo na izvozna tržišča, racionalizirali poslovnje in podjetje
finančno in programsko prestrukturirali. Tako si je Aero v drugi polovici devetdesetih let
znova nabral dovolj moči za vlaganja v razvoj in posodabljanje opreme. Novi, okolju
prijaznejši izdelki, proizvedeni na racionalnejši in produktivnejši način so podjetju nudili
večje možnosti za prodor na zahtevnejša izvozna tržišča.
Z nakupom družbe Papiroti Krško v letu 1995 je Aero dopolnil svoj program s proizvodnjo
papirnih vrečk. Med nove proizvode tega obdobja sodijo tudi odlepljivi lističi Tix,
samolepilni trakovi na vodni osnovi ter mikrokapsulirani izdelki.
Danes predstavljajo Aero tri najpomembnejše proizvodne skupine: odlepljivi izdelki Tix,
samolepilni trakovi in samolepilni etiketni materiali. Najmlajša produktna skupina
samolepilnih etiketnih materialov nosi blagovno znamko Aerotac. Gre za izdelke za
grafično industrijo (to je repromaterial, ki ga tiskarji predelajo v etikete). Produktna
skupina je nastala z novo investicijo leta 2005, po opustitvi dolgoletne proizvodnje
samokopirnih papirjev. Zaradi stabilne kakovosti se prisotnost znamke Aerotac na trgih
Centralne, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope skokovito povečuje.
V prodajnem programu še vedno ostajajo šolske tempera in vodene barve, izdelki z
najdaljšo zgodovino in največjo prepoznavnostjo med končnimi uporabniki, zlasti med
mladimi. Zaradi svoje visoke kakovosti, njihovo uporabo priporočajo likovni strokovnjaki,
pedagogi, priljubljene pa so tudi med umetniki.
Razvojene aktivnosti Aera v novem tisočletju so sledile strateškim usmeritvam podjetja, da
se kot evropsko uveljavljeni proizvajalec specializira na področju samolepilnih materialov.
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Ena od strateških razvojnih usmeritev je razvoj in prodaja izdelkov z višjo dodano
vrednostjo ter okolju prijazna tehnologija. Na sliki, ki sledi je viden vizualni razvoj krovne
blagovne znamke Aero.

Slika 15: Vizualni razvoj krovne blagovne znamke Aero;

1947

1973

1988

1993

Vir: Notranji viri podjetja Aero.
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Poslanstvo, vizija, vrednote in stratešk cilji

 Poslanstvo
Proizvodnja, razvoj samolepilnih materialov in ostalega proizvodnega programa,
zagotavljanje kvalitetnih rešitev in nudenje tehnične podpore poslovnim partnerjem in
končnim kupcem.

 Vizija
Želijo biti prepoznavni z glavnimi blagovnimi znamkami TIX, AEROTAPE in AEROTAC
kot zanesljiv parner na področju lepljenja, zapiranja, pakiranja, prenosa informacij in
promocijskih sredstev. Razvoj izdelkov in storitev sledi pričakovanju poslovnih parnerjev
in je usmerjen v zagotavljanje obojestranske uspešnosti.

 Vrednote






kreativnost, znanje, inovativnost
motiviranost, skrb za sodelavce
timsko delo in fleksibilnost
zanesljivost in tradicija
skrb za okolje in širšo družbo

 Strateški cilji





Finančna in poslovna trdnost ter uspešnost družbe.
Rast prihodkov, povečanje tržnih deležev na obstoječih trgih in osvajanje novih.
Povečanje učinkovitosti, produktivnosti in nižanje stroškov.
Dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev, zmanjšanje zadolženosti in združitev
vseh poslovnih funkcij na eni lokaciji (Aero 2008, 5).

5.1.3

Organiziranost podjetja

Dejavnost podjetja (prav tam, 7) je danes povezana v poslovni sistem, ki ga poleg matične
delniške družbe, sestavljajo tudi proizvodne in trgovske družbe z omejeno odgovornostjo,
v katerih ima matična družba različne deleže.
Tako je Aero, d.d. večinski lastnik hčerinske družbe Aero Copy, d.o.o. in v celoti lastnih
hčerinskih družb Aero Papiroti, d.o.o., Aero Balkan, d.o.o. ter Aero Ida, d.o.o.
Zaradi trajnega in neposrednega stika s posameznimi tržišči ima Aero doma in v tujini tudi
več trgovskih družb, kar je razvidno tudi iz slike v nadaljevanju, ki prikazuje
organizacijsko shemo skupine Aero.
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Slika 16: Organizacijska shema skupine Aero;

AERO, kemična, grafična in
papirna industrija, d.d. Celje
Slovenija

PROIZVODNE DRUŽBE

TRGOVSKE DRUŽBE

AERO COPY
Celje

AERO–ZG
Hrvaška
100%

97,7%

AERO SK
Makedonija

AERO PAPIROTI
Celje
100%

49%

AERO-EXCLUSIVE
Bosna in Hercegovina

AERO IDA
Celje
100%

51%

AERO BALKAN
Srbija
100%

AERO Beograd
Srbija
100%

Vir: Notranji viri podjetja Aero.
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Nabavno področje podjetja

Nabava je samostojna služba, ki organizacijsko sodi med službe uprave, kamor sodijo še
kadrovska služba, ekonomika financ in informatika.
Nabavna funkcija je v podjetju Aero organizirana v okviru naslednjih treh služb:
 nabava surovin in materialov ter storitev in uvoz trgovskega blaga (to je blago, ki ga
kupijo in brez kakršnekoli obdelave ali predelave prodajo naprej), kakor tudi nabava
tehničnih materialov in osnovnih sredstev je v pristojnosti nabavne službe;
 nabava pisarniškega materiala se opravlja v vodstvu komercialnega sektorja;
 nabava trgovskega blaga na domačem trgu pa je v pristojnosti oddelka domače prodaje.
Količinsko in vrednostno, največji delež nabave v podjetju opravi nabavna služba.
Vrednost nabave surovin, materialov in uvoza trgovskega blaga je v letu 2009 predstavljala
16.472.881 EUR. V to številko ni vključena nabava tehničnega materiala, osnovnih
sredstev, pisarniškega materiala, stroškov filmov, klišejev in ostalih storitev zunanjih
izvajalcev (predelava, designi,...), ki se ne knižijo na zalogo. Omeniti pa velja tudi dejstvo,
da v podjetju kar 76 odstotkov celotne nabave predstavlja uvoz.
Do konca leta 2004 je bila v podjetju nabava organizirana centralizirano, v okviru
komercialnega sektorja, kot enotna služba, ki jo je vodil direktor nabave. Z razvojem
novega proizvodnega programa samolepilni laminati, pa je prišlo do spremembe notranje
organiziranosti v nabavni službi. Nabavna služba se je številčno okrepila in že konec leta
2009 je bilo šest zaposlenih v nabavni službi, kar je razvidno tudi iz naslednje slike na
kateri je prikazana organizacijska shema nabavne službe podjetja Aero.

Slika 17: Organizacijska shema nabavne službe;
DIREKTOR
NABAVE

VODJA
NABAVNEGA
PODROČJA

NABAVNI
REFERENT
I

SAMOSTOJNI
KOMERCIALIST

NABAVNI
REFERENT
II

REFERENT ZA
NABAVO
TEHNIČNEGA
MATERIALA

Vir: Notranji viri podjetja Aero.
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Kljub spremembi v notranji organizaciji, je ostala zunanja organiziranost nabave enaka.
Nabava je v okviru komercialnega sektorja, zato iz tega sledi, da direktor nabave odgovarja
komercialnemu direktorju. Že iz same razdelitve nabavne službe je razvidno, da je delitev
dela v nabavi organizirana po izdelkih oziroma proizvodnih programih, kar pomeni, da
posameznik nabavlja vse materiale za skupine izdelkov, ki jih proizvaja en proizvodni
program. Delo v nabavi se nadalje deli še po geografskih področjih, to je na domačo
nabavo in uvoz (notranji viri podjetja Aero).

5.3

Potek in analiza poslovnega procesa nabavne službe

Osnova za vse aktivnosti nabave je letni plan nabave, ki izhaja iz materialne bilance.
Materialna bilanca je izračunana na osnovi sestavin za posamezne idente in prikazuje
potrebne materiale v količini. Količine materialov se nato ovrednotijo po planskih cenah.
Izdeluje se konec leta za naslednje leto in za vsak proizvodni program. Materialna bilanca
je osnova za napovedovanje dobaviteljem, da ti vedo, koliko imajo namen nabaviti v
prihodnjem letu, da ne bi izpadli iz njihovih proizvodnih planov. Z napovedjo skuša
podjetje Aero tudi doseči čim boljše nabavne pogoje. Mesečni plan prodaje in naročila
kupcev so osnova za mesečne plane proizvodnje. Ko so plani proizvodnje sprejeti, priprava
dela izda interno naročilnico za material, ki ga potrebuje. Interna naročilnica vsebuje vrsto
potrebnega materiala (vsi materiali, ki jih uporabljajo so označeni z identi, ki jih
nedvoumno določajo), količino, kdaj naj bo material na voljo ter stroškovno mesto.
V kolikor gre za material, ki ga podjetje redno nabavlja, izberejo iz nabora odobrenih
dobaviteljev za želeni material tistega, ki je v danem trenutku (glede na dobavni rok,
odprte finančne obveznosti, itn.) najprimernejši. Z odobrenimi dobavitelji so cene in
nabavni pogoji dogovorjeni.
V kolikor gre za nakup nove surovine ali materiala je potrebno najprej na osnovi natančne
specifikacije potreb opraviti raziskavo tržišča in pridobiti vzorce, ki so praviloma
brezplačni (najprej manjšo količino za laboratorijsko testiranje, potem še količino za
industrijsko testiranje) in če so vzorci potrjeni, sledi izbira dobavitelja, pogajanja z njim v
zvezi s ceno in drugimi nabavnimi pogoji, otvoritev identa, interno naročilo ter eksterno
naročilo.
Nabavni proces je strateška aktivnost v podjetju s ciljem zagotavljanja kakovostnih,
zanesljivih in konkurenčnih virov, ki razvijajo dolgoročne odnose z dobavitelji. V nabavi
se nenehno iščejo dobavitelji, ki zagotavljajo visoko kakovostne produkte, pravočasne
dobavne in konkurenčne cene. Skupaj s strateškimi partnerji, ki sledijo razvojnim trendom
v svetu, iščejo optimalne tehnično-tehnološke, ekološke in razvojne rešitve, ki zagotavljajo
načrtovano rast podjetja.
Naslednje faze, kot so spremljanje naročila, prejem in kontrola blaga, likvidacija faktur in
plačilo dobaviteljem, evidentiranje in arhiviranje so enake pri nabavi standardnih kot tudi
novih materialov. V nadaljevanju smo na sliki podrobneje prikazali in za tem tudi
analizirali oziroma opisali potek poslovnega procesa nabave proučevanega podjetja.
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Slika 18: Nabavni postopek v podjetju Aero;

EVIDENCA IN ARHIVIRANJE

OPREDELITEV POTREB






naročilo kupca,
potreba po naročilu surovin, materiala.

LIKVIDACIJA RAČUNA

PRIPRAVA NAROČILA






zapiski nabavnih referentov,
kalkulacije in izračuni.



povpraševanje,
pregled različnih ponudb,
izbor najprimernejšega dobavitelja.






naročilo za posameznega dobavitelja,
potrditev naročila.

dobavnica dobavitelja,
zavrnitev prevzema.

SPREMLJANJE NAROČILA

SKLENITEV POGODBE



ustrezno skladiščenje materiala,
polizdelkov in gotovih izdelkov,
sistem zalog Just in Time.

PREVZEM IN PREGLED NAROČILA

NAROČILO



zbirek vse dokumentacije,
primerjava dokumentov.

SKLADIŠČENJE

IZBIRA DOBAVITELJA




evidenca po dobaviteljih,
evidenca po tekočih številkah.





surovine in material,
potrditev pogodbe.

Vir: Notranji viri podjetja Aero.
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 Opredelitev potreb
Nabavni proces se v podjetju začne, ko nabavni referent dobi zahtevek s strani operativne
priprave dela, razvoja, tehnologije, vzdrževanja ali drugih oddelkov potrebo po materialu
ali storitvi, kar je posledica notranjih ali zunanjih vzrokov. Potrebe nastajajo v proizvodnji,
raziskavah in razvoju, vzdrževanju in v drugih oddelkih. Vodje oddelkov morajo poznati
vrste potreb, njihov obseg in čas zadovoljitve.
Potrebe po določenem blagu zbirajo nabavni referenti, ki morajo natančno zabeležiti za
katero vrsto blaga gre in koliko blaga bo potrebno nabaviti. To se največkrat zgodi, ko
podjetje prejme naročilo kupca za izdelavo določenega proizvoda za katerega je potrebno
nabaviti ustrezen ali celo točno določen material. Operativna priprava dela izračuna
potrebni material, preveri zaloge na skladišču in pošlje interno naročilo v nabavo (kar
poteka ročno). Ko nabavni referenti prejmejo interno naročilo, morajo izdelati naročila za
posamezne dobavitelje in pred izstavitvijo naročila dobavitelju, preveriti še zaloge v
skladiščih (notranji viri podjetja Aero).

 Priprava naročila
Za nabavo materiala je v podjetju trenutno zadolženih šest ljudi, pet žensk in en moški
(tehnična nabava). Nabavno službo vodi direktor nabave, ki je neposredno odgovoren
komercialnemu direktorju. Na osnovi internega naročila, ki je odobren s strani vodje
operativne priprave dela, izstavi nabavni referent izbranemu dobavitelju eksterno naročilo
(po faksu ali e – mailu). Interna naročilnica vsebuje vrsto potrebnega materiala, količino,
kdaj naj bo material na voljo ter stroškovno mesto.

 Izbira dobavitelja
V podjetju večinoma prevladuje neposredna ponovna nabava, ki podjetju omogoča nakup
pri že znanem dobavitelju. Na ta način se podjetje izogne nenehnemu in dolgotrajnemu
iskanju novih dobaviteljev, kakor tudi vse večjemu tveganju pri njihovem spoznavanju.
V kolikor gre za nakup nove surovine ali materiala je potrebno, kot že omenjeno, najprej
na osnovi natančne specifikacije potreb opraviti raziskavo tržišča in pridobiti vzorce, ki so
praviloma brezplačni in če so vzorci potrjeni, sledi izbira dobavitelja, pogajanja z njim v
zvezi s ceno in drugimi nabavnimi pogoji, otvoritev identa, interno naročilo ter eksterno
naročilo.
Torej, kadar ne gre za neposredno ponovno nabavo, direktor nabave, vodja nabavnega
področja ali nabavni referent, skladno s svojimi pristojnostmi, pošlje povpraševanje po
posameznem materialu različnim ponudnikom (po faksu ali e – mailu) in se po prejemu ter
analizi vseh ponudb različnih dobaviteljev ter pogajanju odloči za najprimernejšega.
Izbira dobaviteljev je zelo pomembna faza v procesu nabave in hkrati odločilna naloga
nabavne funkcije podjetja, saj lahko omogoča dolgoročno povezanost oziroma partnerstvo
z dobavitelji. Z izbranim dobaviteljem se podpišejo Tehnični pogoji kakovostnega
prevzema, ki določajo kakšna mora biti kakovost materiala, postopke vhodne kontrole
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kakovosti in postopek reševanja reklamacij, dogovorijo se nabavni in drugi pogoji
sodelovanja in sklene se pogodba.

 Naročilo
Izbiri dobavitelja sledi pošiljanje naročil, ki zajema naziv dobavitelja in kontaktne osebe,
datum in številko naročila, kvaliteto in vrsto materiala, ceno materiala, količino materiala,
dobavni rok, način in rok plačila, način dobave (pariteto), druge posebne zahteve (glede
embalaže, ipd.). Na naročilu morata biti dva podpisnika, to sta nabavni referent, ki je
naročilo izdelal in direktor nabave ali od njega pooblaščena oseba, ki je naročilo odobrila.
Ker se nanša naloga navezuje na informacijsko prenovo nabavnega področja podjetja Aero
je pri tem zelo pomembno, da poudarimo dejstvo, da v omenjenem podjetju nabavni
referent naročilo za nabavo posreduje dobavitelju:
 preko faksa (v večini primerov in predvsem kadar gre za nabavo iz držav tretjega sveta)
in / ali
 preko elektronske pošte (e – mail).

 Sklenitev pogodbe
Po prejemu naročila, ko se odobri dobava določenega materiala, sklene dobavitelj naročilo
in ga pošlje nazaj v podjetje v pisno potrditev. Na ta način podjetje sklene kupno pogodbo,
ki stopi v veljavo v trenutku, ko se obe pogodbeni stranki nanjo podpišeta.
Podjetje ima na osnovi materialne bilance preteklega leta z nekaterimi stalnimi dobavitelji
sklenjene pogodbe za daljše časovno obdobje (četrtletne, polletne, letne in večletne), kar
jim omogoča, da potrebno naročilo le oddajo.

 Spremljanje naročila
Vsak nabavni referent iz svojega področja mora spremljati naročilo določenega materiala
vse od oddaje naročila pa do prevzema materiala oziroma blaga v skladišču. Poleg tega je
odgovoren tudi za prevoz naročenega blaga, pri katerem je pomembna tudi izbira paritete,
s katero je omogočeno kritje transportnih in drugih stroškov.
Naloga nabavnega referenta je tudi kontroliranje količin in cen dobaviteljevega blaga med
naročilom, prejemom in računom. V primeru odstopanj pri cenah se zahtevajo bremepisi
ali dobropisi, pri odstopanjih v kakovosti pa se je potrebno z dobaviteljem dogovoriti o
popravilu na njegove stroške ali zamenjavi. V podjetju težijo k temu, da so vsi stroški
povezani z manipulacijo naročenega blaga čim manjši, da je blago ob pravem času na
pravem mestu ter da je naročeno blago ustrezne kakovosti in količine.

Če nabavni referent pri spremljanju naročila ugotovi kakršne koli nepravilnosti ali
neskladja, mora to nemudoma javiti svojemu vodji določenega nabavnega področja, ta pa
kasneje še direktorju nabave, ki je vedno v celoti odgovoren za nabavo in lahko naročilo
tudi zavrne.
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 Prevzem in pregled naročila
V kolikor pri spremljanju naročila ni prišlo do napak, nabavni referent le še pričaka, da
naročeno blago prispe v podjetje, kjer ga v skladišču pregledajo in na podlagi dobavnice
prevzamejo. Ko skladiščnik prevzame naročeno blago skupaj z ustrezno dokumentacijo in
podpiše dobavnico, s tem potrdi, da je dobavitelj izpolnil vse pogodbene obveznosti. En
izvod dobavnice ostane v podjetju in se kasneje pošlje v nabavo skupaj s prevzemom,
drugega pa obdrži dobavitelj. Dobavitelj mora podjetju izročiti pravilno izpolnjeno
dobavnico, vse tovorne liste, garancijske liste, tehnično dokumentacijo, navodila za
uporabo oziroma deklaracijske liste in druge dokumente.

 Skladiščenje
Osnovna naloga skladiščne službe je spremljanje, varovanje in izdajanje surovin,
polproizvodov, proizvodov in drugega blaga. V skladišču je prisotna dobra organizacija, ki
omogoča čim hitrejši pretok blaga. Večinoma gre za sistem zalog "Just in Time", da se na
ta način podjetje izogne visokim stroškom skladiščenja.
Podjetje se zaradi visokih stroškov skladiščenja izogiba nabavi materiala na zalogo, vendar
pa v celoti to ni mogoče. Blago, ki ga podjetje uvaža iz oddaljenih evropskih držav se
nabavlja na zalogo, saj s tem prihranijo na času in visokih transportnih stroških.

 Likvidacija računa
V podjetju vse prejete račune najprej pošljejo v finančni sektor, kjer jih zavedejo v
računalniški sistem in pošljejo v nabavno službo. Nabavni referent račun vsebinsko
likvidira (t.j. preveri, če so cene na računu skladne s cenami na naročilu, se količina na
prevzemnici ujema s količino na računu, so dobavni pogoji v skladu z naročilom, itn.).
Ko nabavni referent preveri vse podatke na računu, ga tudi računalniško likvidira (poveže
račun s prevzemom), podpiše in posreduje direktorju nabave v odobritev. Vsebinsko in
računalniško likvidirani ter odobreni računi se pošljejo nazaj v finančno službo, kjer jih
dokončno poknjižijo in arhivirajo.

 Evidenca in arhiviranje
V podjetju evidentirajo in arhivirajo vso dokumentacijo (naročilnica, dobavnica,
odpremnica, kupna in prodajna pogodba, reklamacije, itn.), ki mora biti ustrezno urejena in
hitro dostopna. Nabavno evidenco vodi direktor nabave in obsega tekočo številko naročila,
naziv dobavitelja, vrsto materiala in celotno vrednost naročila.
Nabavno evidenco večinoma vodijo po dobaviteljih, ki so razvrščeni v dva razreda in sicer
na domače in tuje dobavitelje (domača nabava in uvoz). Vsa naročila povezana z nabavo
pa so nato razvrščena še po tekočih številkah, ki omogočajo večjo preglednost postopka
nabave od njegovega začetka do konca. Naročilnice nato ustrezno arhivirajo za obdobje
petih let, po potrebi pa tudi dlje (notranji viri podjetja Aero).
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Izhodišča za informacijsko prenovo procesa nabavne službe v podjetju Aero

Informacijska tehnologija, vzpostavljena v podjetju Aero, žal ne omogoča, da bi se vsi
podatki prenašali v ostale službe oziroma sektorje avtomatsko preko enotnega sistema, kar
pomeni, da veliko dela še vedno poteka ročno. Slika v nadaljevanju prikazuje klasično
oskrbno verigo, ki velja tudi v primeru proučevanega podjetja.

Slika 19: Klasična oskrbna veriga;

Napoved
prodaje

Nabava

Notranja
logistika

Proizvodnja

Proizv.
skladišče

Skladišče
distributerja

Prodajne
poti

Dostava

Kupec

Vir: Prirejeno po Bovet et al. 2000, 3.
Ravno zaradi tega smo prenovljeni model področja oskrbe v podjetju izdelali na podlagi
predpostavke o uvedbi e – podprtega poslovanja in elektronske izmenjave podatkov ob
dejstvu, da so poglavitni razlogi za uvedbo le - tega:
 zniževanja stroškov nakupa,
 zniževanja obsega zalog,
 skrajševanja poslovnega cikla,
 razvijanja učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja z njihovimi dobavitelji in
odjemalci,
 zniževanja stroškov prodaje in trženja ter
 ustvarjanja novih tržnih priložnosti.
Klasično izmenjavo dokumentov, kot so ponudbe, potrditve ponudb, naročilnice,
dobavnice, pogodbe itn., preko klasične pošte in faksiranih sporočil bo zamenjala
elektronska izmenjava posebej oblikovanih standardnih poslovnih dokumentov. Zaradi
tega bo manj posredovanja dokumentov od enega k drugemu zaposlenemu, manj bo napak
pri izdelavi določenega dokumenta, manj preverjanja in kontroliranja dokumentov ter
posledično tudi manj popravljanja. Vso odgovornost za nabavo bo v celoti prevzel direktor
nabave.
Proces se je začel z odločitvijo podjetja Aero o pošiljanju naročila ali povpraševanja
različnim ponudnikom oziroma dobaviteljem. Odločitev je bila odvisna od urejenosti
komercialnih pogojev med partnerjema. V primeru, da komercialni pogoji niso bili
ustrezno določeni (v približno 40% primerov) je podejtje različnim ponudnikom
posredovalo povpraševanje in sicer največkrat ustno po telefonu, po faksu ali po
elektronski pošti, včasih pa tudi osebno.
Na podlagi povratne ponudbe so v podjetju v informacijskem sistemu izdelali
povpraševanje in ga ustno po telefonu, po faksu ali elektronski pošti posredovali
dobavitelju. Dobavitelj je povpraševanje pregledal in se odločil ali bo možno blago
dobaviti in šele nato so se v podejtju odločili za neposredno naročilo blaga. V podjetju so
prejeto ponudbo najprej ročno vnesli v informacijski sistem, naročilo potrdili in partnerju
po faksu ali elektronski pošti posredovali potrditev naročila. Kasneje je izbrani prevoznik s
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prevoznim listom izvedel transport blaga do podjetja. Ko so v podjetju sprejeli prispelo
pošiljko blaga so preverili količinsko in kakovostno ustreznost pošiljke ter blago ročno
prevzeli v skladišče. V primeru količinskih ali kakovostnih neskladij so sprožili postopek
reklamacije (več podrobnosti je bilo že povedanih v poglavju o poteku in analizi
poslovnega procesa nabavne službe na strani 47-51). Ko je ponudnik oziroma dobavitelj
na podlagi odpreme blaga izdelal račun ga je posredoval v podjetje ter ob roku zapadlosti
izdelal in poslal plačilni nalog za plačilo naročenega blaga. Nato so v podjetju prejeti račun
samo še preverili, plačali in s tem zaključili nabavo.
Proces je bil v zadnjih letih v podjetju Aero nekoliko že informatiziran, saj so prešli iz
klasičnega načina poslovanja na (delno) elektronsko poslovanje. Zaradi tega bo po našem
mnenju izvedba prenove procesa nabave enostavnejša in tudi hitrejša. Prav tako bodo
postopki pri pošiljanju povpraševanj in sprejemanju naročil znatno hitrejši.
V podjetju namreč nameravajo obstoječi poslovni informacijski sistem (PIS) nadgraditi,
najverjetneje z nakupom programa, zato so načrti na tem področju:
 vpeljati e – podprto poslovanje na nabavnem področju in ga integrirati v nov PIS
 vpeljati e – podprto poslovanje na prodajnem področju in ga integrirati v nov PIS, za
oboje nameravajo razviti rešitve, ki podpirajo (v Evropi) veljavne komunikacijske
protokole (notranji viri podjetja Aero, 2010).
S sliko v nadaljevanju smo želeli prikazati, kdo vse pravzaprav »sili« podjetje v
elektronsko poslovanje.

Slika 20: Kdo sili podjetje v e – poslovanje?
Tehnološki
razvoj

Dobavitelji

Globalizacija

Kupci

Nosilci
interesov,
Lastniki

Podjetje

Zaposleni

Politično
okolje

Ekonomsko
okolje

Tekmeci

Banke

Socialno
okolje

Vir: Prirejeno po Kovačič, 2004.
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Po našem mnenju sta za številne neuspehe pogosto kriva kompleksnost in problematika
uvedbe e – poslovanja. Problematična je tehnološka in organizacijska kompleksnost ter
metode in pristopi, uporabljeni pri prenovi poslovanja v e - podjetje. Zavedati se je
potrebno, da je prenova poslovanja v elektronsko poslovanje izredno zahteven in
kompleksen projekt. Za dosego vseh sprememb v Aeru bo potrebno izvesti občutne
spremembe na področju polsovnih procesov, tako organizacijske kot informacijske, za to
bo potrebna velika podpora na vseh vodstvenih ravneh. Upamo, da bomo k temu nekaj
prispevali tudi mi z našim konkretnim predlogom.

5.5

E – podprto poslovanje in elektronska izmenjava podatkov na področju nabave

Uvodoma velja omeniti dejstvo, da je danes v praksi uveljavljenih več različnih pristopov
oziroma konceptov uvedbe e - poslovanja. Strategije in koncepti prehoda na elektronsko
poslovanje so lahko:
 Elektronsko trgovanje - EC (angl. Electronic Commerce), ki se prvenstveno ukvarja
z dogovarjanjem in vzpostavljanjem poslovnih povezav.
 Management odnosov s strankami – CRM (angl. Customer Relationship
Management), ki se posveča celotnemu odnosu, ki ga ima podjetje s svojimi strankami.
 Management življenjskega cikla proizvodov – PLM (angl. Product Lifecycle
Management), ki prav tako kot CRM obravnava maksimiranje ponudbe, vendar se ne
ukvarja z izboljševanjem nakupnih izkušenj, temveč kreira novo vrednost z nenehnim
izboljševanjem proizvodov.
 Management oskrbovalne verige – SCM (angl. Supply Chain Management), ki se
osredotoča na podporo osnovnih logističnih procesov, kot so zagotavljanje virov,
načrtovanje izvajanja, izvajanje in dostavljanje izdelkov ali storitev (Kovačič, 2004).
Slika v nadaljevanju prikazuje elektronski poslovni proces, kjer so zajete vse strategije in
koncepti prehoda na elektronsko poslovanje, ki smo jih predhodno navedli.

Slika 21: Elektronski poslovni proces;
Elektronsko poslovanje
Nabavljanje (partnerji, dobavitelji)

Proizvajanje

Prodajanje (partnerji, kupci)

Elektronsko trgovanje
(E-Commerce/E-retail)
Oskrbovalna veriga
(SCM – Supply
Chain Management)
•
•
•

E-nabavljanje
Naročanje
logistika ...

Načrtovanje virov
in
proizvodnje
(ERP/PLM)
•
•
•
•
•

Enterprise Resource
Planning (ERP)
Product Lifecycle
Management (PLM)
Kadri
Finance
material ...

Vir: Prirejeno po Kovačič, 2004.
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V nadaljni obravnavi se bomo osredotočili na sisteme managementa oskrbovalne verige
oziroma SCM, saj je po ocenah priznanih ekonomistov in strokovnjakov za poslovne
analize veliko celotnih prihrankov mogoče doseči prav s celovitim obvladovanjem
oskrbovalnih verig podjetja.
Elektronsko poslovanje temelji na delitvi informacij med vsemi udeleženci oskrbovalne
verige. Prave informacije ob pravem času so ključne za vse ravni oskrbovalne verige.
Ključno za uspeh elektornskega poslovanja oskrbovalne verige podjetja Aero bi bila
izgradnja realnega modela poslovanja, ki predstavlja zanesljivo izhodišče za morebitno
prenovo in informatizacijo. Takšen model poslovanja predstavlja posnetek trenutnega
stanja, ki opremljen s poslovnimi pravili, informacijami o kapacitetah, stroških, izvedbenih
časih posameznih aktivnosti predstavlja osnovo za kasnejšo prenovo poslovanja.
Ključen faktor uspeha uvedbe elektronskega poslovanja oskrbovalne verige podjetja Aero
je prenova poslovanja vseh vpletenih podjetij. Vpeljava elektronskega poslovanja
oskrbovalne verige bo uspešna le v primeru, da ob načrtovanih vsebinskih, časovnih in
stroškovnih parametrih vpliva na dvig poslovne uspešnosti oskrbovalne verige in podjetij
oziroma partnerjev v verigi.
Tega pa ne dosežemo zgolj z informatizacijo, temveč s temeljitim razmislekom o strateških
usmeritvah in premikih podjetij na področju managementa, kadrov, znanja, organiziranosti
in poslovnih procesov. Skratka, uporaba informacijske tehnologije je potreben, lahko bi
rekli nujen, vendar ne zadosten pogoj prenove poslovanja. Omogoča doseganje strateških
ciljev prenove poslovanja oziroma snovanje prenovljenih procesov, ki se bodo odvijali
hitreje, ceneje in bolj kakovostno in pomeni nov temelj pri zagotavljanju konkurenčne
prednosti organizacije.
Po našem mnenju je management oskrbovalne verige (SCM) ena izmed strategij, ki bi jo
predlagali podjetju Aero, da jo uporabi pri uvedbi elektronskega poslovanja. Management
oskrbovalne verige se namreč osredotoča na podporo osnovnih logističnih procesov, kot so
zagotavljanje virov, načrtovanje izvajanja, izvajanje in dostavljanje izdelkov, zagotavlja
nemoten pretok dobrin, storitev, informacij in kapitala.
Prav gotovo je za uspešen management oskrbovalne verige pomembna informatizacija.
Tako lahko podjetja izbirajo izdelke iz elektronskih katalogov, ki so dostopni na različnih
portalih, izmenjujejo podatke (naročila, dobavnice, računi, itn.) v elektronski obliki na bolj
ali manj avtomatiziran način. Uporabljajo lahko tudi orodja za krmiljenje delovnih
procesov, ki skrbijo za avtomatizacijo izvajanja nekaterih aktivnosti (npr. različna
obveščanja) ter uporabnike opozarjajo na opravila, ki jih morajo opraviti. Tudi razširjene
rešitve ERP imajo nadgradnje za management oskrbovalne verige, t.i. sisteme SCM.
Pri managementu oskrbovalne verige gre torej predvsem za integriranje ključnih poslovnih
procesov v vseh podjetjih v oskrbovalni verigi od končnega uporabnika do prvega
dobavitelja. Treba je poskrbeti, da so procesi znotraj posameznih podjetij in na nivoju
celotne verige čim učinkovitejši ter posledično stroški nižji, pretočni čas pa krajši. Da je
povezovanje partnerjev sploh možno, je potrebno najprej vzpostaviti partnerstvo, tesnejše
odnose v obliki dolgoročnih pogodb ter infrastrukturo, ki bo omogočila povezovanje.
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Z uvedbo SCM – ja bi imelo podjetje AERO naslednje neposredne koristi:



SCM bi omogočal centralizirano naročanje. Podjetje bi naročalo vse materiale in dele
za različne proizvode naenkrat. To bi znižalo stroške nakupa, saj bi se zaradi večjih
količin naročanja povečala pogajalska moč podjetja, odobreni bi bili večji popusti,
zaradi združevanja naročil bi se zmanjšalo število poslovnih procesov, vezanih na
nakup, ki potekajo med podjetjem in njegovimi dobavitelji. Nakupni procesi so zelo
kompleksni, intenzivni in prisotnih je mnogo dokumentov (povpraševanje, ponudba,
naročilo, dobavnica, računi, plačilni nalogi, itn.).



S pomočjo SCM – ja bi se podjetje povezalo s ključnimi dobavitelji, posredniki in
strankami v oskrbovalno verigo in z njimi razvilo tesnejše nakupno in razvojno
sodelovanje. Bistveno pri tem je, da bi se skrajšal poslovni cikel, izločile bi vse
odvečne aktivnosti in zaloge, kar pomeni nižje stroške, bil bi hitrejši odziv na zahteve
strank, hitrejše pošiljanje in spremljanje naročil, računov, transportnih dokumentov ter
hitrejše dobavljanje rezervnih delov.



S pomočjo SCM – ja bi podjetje na enostaven način zbiralo podatke in informacije ter
jih analiziralo. Obdelani podatki, kot so ugotovitve, katere proizvode in storitve
uporablja največ njihovih strank, bi podjetju pomagali napovedati povpraševanje.
Predvideli bi, katere surovine, materiale polizdelke naročati in v kolikšni količini ter bi
jih imeli več na zalogi, saj bi tako lahko hitro in učinkovito zadovoljili potrebe strank.
Takojšen odziv na zahteve strank, namreč zviša raven njihovega zaupanja v podjetje,
poveča njihovo zadovoljstvo in zvestobo.



Management oskrbovalne verige je zelo učinkovit pri upravljanju z zalogami. Ker bi se
preko SCM – ja podjetje tesno povezalo s svojimi dobavitelji, bi z njimi uspešneje
delilo podatke, kot so informacije o pretekli prodaji, informacije o prodajnih trendih,
informacije o zalogah. Prav tako bi podjetje zbiralo tudi podatke o svojih strankah. Vse
opisano bi vplivalo na to, da podjetju ne bi bilo potrebni imeti toliko zalog kot jih ima,
kar bi pomenilo zmanjšanje obsega zalog, seveda tudi stroškov skladiščenja ter boljšo
preglednost zalog in učinkovitejšo izrabo skladiščnih zmogljivosti.



Povezanost z dobavitelji in posredniki preko SCM – ja bi razbremenila zaposlene v
podjetju, saj bi njihovi poslovni parnerji, najverjetneje dobavitelji, nadzirali stanje
zalog in skrbeli za zadostno količino potrebnih materialov. Zaposleni v podjetju pa bi
se lahko popolnoma posvetili svojemu delu.

Pri vpeljavi SCM – ja se pojavljajo tudi težave. Zaposlene je potrebno ustrezno usposobiti,
da bodo znali uporabljati novosti, ki jih prinese SCM. To so razni programi usposabljanja
in delavnice na temo managementa oskrbovalne verige, ki lahko za podjetje predstavljajo
velike stroške. Tudi vpeljava informacijske tehnologije, ki je potrebna za učinkovito
delovanje SCM – ja je zelo draga, kar pa si vsa podjetja ne morejo privoščiti.
Cilj oskrbovalnih verig je najti in vpeljati najcenejši in najbolj dobičkonosen način dostave
pravega proizvoda na pravo mesto ob pravem času glede na delovne in poslovne omejitve
in parametre. Z velikostjo operacij narašča velikost modelov. Izvajalec poslovnih odločitev
mora upoštevati veliko število načinov, planov in akcij, od katerih mora izbrati pravo.
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Potrebno je optimizirati nabavo, povpraševanje, kapacitete ter pri tem upoštevati vse
relevantne stroške od transportnih, nabavnih, proizdodnih in stroškov skladiščenja.
Odločitve se morajo izvesti v zelo kratkem času, saj gre za dinamičen proces. Ker se
oskrbovalna veriga ne zaključi z mejami podjetja, je treba nujno upoštevati vse dele verige
tudi tiste, ki se nahajajo zunaj podjetja, a so vendarle njen sestavni del in njihova dejavnost
vpliva na delovanje oskrbovalne verige kot celote. Cilj je najti najmanjše letne stroške ali
najdobičkonosnejšo obliko proizvodnje, zalog in distribucije in hkrati zadovoljiti zahteve
potrošnika, upoštevajoč operacijske in poslovne omejitve.
V zaključku tega dela lahko na kratko strnemo misli in podamo ugotovitve, da lahko
največje prihranke oskrbovalna veriga doseže s posredovanjem informacij med partnerji, ki
imajo direkten pregled nad zalogami, napovedanim povpraševanjem ter palnirano dostavo,
kar omogoči zmanjšanje efekta volovskega biča (angl. Bullwhip Effect). Efekt volovskega
biča imenujemo pojav, pri katerem se variacije v povpraševanju višajo z vsako stopnjo
višje v oskrbovalni verigi. Do pojava pride, ker na nihanja v prodaji, prodajalci
odgovarjajo z večjim nihanjem v povpraševanju, katere se pri dobaviteljih izrazijo s še
večjo variacijo v njihovih načrtih ipd. V praksi do omenjenega efekta prihaja zaradi
pomanjkljivih informacij med partnerji v različnih stopnjah v oskrbovalni verigi. S tem je
učinkovitost oskrbovalne verige oslabljena. Zmanjšati ga je moč z deljenjem informacij
znotraj verige, koordinacijo procesov ter s povečano operacijsko učinkovitostjo (Jaklič et
al. 2007, 3).
Hkrati, z zmanjšanjem efekta volovskega biča pa omogoči tudi večje učinkovitosti
oskrbovalne verige kot celote. S tem lahko celotna oskrbovalna veriga bolje zadovolji želje
strank kar ji omogoči konkurenčno prednost. To je izredno pomembno v svetu, kjer vse
bolj med seboj tekmujejo oskrbovalne verige in ne več posamezne organizacije, zato bi
predlagana rešitev vsekakor prinesla pozitivne koristi tako za podjetje Aero kot za vse
vpletene v tej verigi. V kolikor se bodo v podjetju odločili za informacijsko prenovo
nabavnega področja z uvedbo konceptov SCM lahko izbirajo tudi med večimi različnimi
ponudniki rešitev, prikazanimi na naslednji sliki.

Slika 22: Ponudniki rešitev SCM;

Vir: Povzeto po Žilavec, 2003.
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Analiza prenovljenega procesa nabave v podjetju Aero

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, sprejet že leta 2000 nudi
pravni okvir za elektronsko poslovanje, kot je npr. elektronska izmenjava podatkov,
neposredno elektronsko sprejemanje in posredovanje naročil, računov, prometnih
dokumentov itn., s poslovnimi partnerji. Ureja elektronsko poslovanje, ki zajema
poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske
tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu. Podjetju se ponuja
razrešitev elektronskega poslovanja tudi v odnosu do svojih poslovnih partnerjev. Veliko
časa se je namreč v procesu izgubilo zaradi pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij pri
nabavi določenih surovin in materialov. Pridobivanje teh dovoljenj se z leti zmanjšuje, ob
standardizaciji in liberalizaciji pa lahko pričakujemo dokončno ukinitev teh aktivnosti.
Na podlagi poteka in analize trenutnega poslovnega procesa nabavne službe podjetja Aero
smo zato predhodno podali predlog prenove v obliki uvedbe e - podprtega poslovanja in
elektronske izmenjave podatkov, ki naj bi temeljila na konceptih SCM.
Razvoj tehnologije na področju informacijsko – telekomunikacijske tehnologije in
logistike omogoča hiter, cenovno ugoden in enostaven dostop do najrazličnejših podatkov
in informacij za poslovanje, tehnološki razvoj pa zahteva spremembo tradicionalnega
načina upravljanja. Tradicionalni koncept bi se v proučevanem podjetju tako zamenjal s
konceptom oskrbovalnih verig, kar bi privedlo tudi do potrebe po učinkovitih orodjih, ki
omogočajo celovitost in podporo za hitro odločanje in povečanje učinkovitosti upravljanja
oskrbovalnih verig. Slika v nadaljevanju prikazuje transformacijo oziroma pretvorbo iz
klasične (linearne) oskrbovalne verige v prilagodljivo (mrežno) oskrbovalno verigo.

Slika 23: Transformacija oziroma pretvorba oskrbovalne verige;

Vir: Povzeto po Žilavec, 2003.
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Predlog prenove, se bolj ozko gledano nanaša na nabavno področje podjetja Aero, pri
čemur bo uvedba e – podptrega poslovanja in elektronske izmenjave podatkov z dobavitelji
omogočala neposredno izmenjavanje dokumentov v elektronski obliki. To bo po našem
mnenju spremenilo poslovni proces naročanja in skrajšalo njegov poslovni cikel zaradi
poenostavitve, kar se bo kazalo predvsem v odpravi ozkih grl tako z vidika aktivnosti kot
tudi z vidika zasedenosti zaposlenih in tudi stroški zaposlenih bodo nižji. Iz slike v
nadaljevanju je razvidna prilagodljiva (mrežna) oskrbovalna veriga, ki bi po našem mnenju
podjetju Aero prinesla velike koristi.

Slika 24: Prilagodljiva (mrežna) oskrbovalna veriga;

Vir: Povzeto po Žilavec, 2003.
Programska podpora procesom nabave bo tako v podjetju Aero usmerjena v vodenje,
spremljanje in nadziranje in ne samo v pripravo dokumentov naročanja. V programsko
rešitev bo vključena podpora odnosov z dobavitelji, podpora izračunu in oblikovanju
potreb za naročanje, izdelavi naročil in potrditvi naročil, spremljanju realizacije naročil,
kalkulativnemu ter polkalkulativnemu vrednotenju nabav, spremljanju in reševanju
reklamacij, kot tudi analizam procesov nabave po različnih kriterijih in namenih.
Podpora evidentiranju odnosov z dobavitelji bo podjetju omogočala izgradnjo lastne
podatkovne baze, s katero si bo zagotavljalo transparentno standardizirano podporo
nabavnim procesom. Določeni podatki se bodo evidentirali avtomatično ob evidentiranju
procesov, določeni pa se bodo morali vnesti ročno.
Evidentirali se bodo podatki o:
 dobaviteljevih referentih (ime in priimek, naslov, funkcija, jezik, telefon, e – pošta,
opomnik itn.),
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finančnih pogojih dobave (pogodbe, pogodbeni popusti, količinski popusti, načini
plačila itn.),
podatkih o dobaviteljevih artiklih (dobaviteljeva oznaka artikla, enota mere s
pretvornikom, kakovostni rang, optimalna količina, rok dobave, način dobave, poreklo,
veljavne cene glede na naročeno količino itn.),
statistiki dobav po dobaviteljih, po artiklih (število dobav, povprečna nabavna cena,
povprečni indirektni stroški nabave, prevoznik, povprečen rok dobave, odstopanja od
naročil, reklamacije in njihov razlog, analitične kartice dobav itn.).

Podpora oblikovanju potreb bo močno orodje, ki bo delovalo na osnovi izvajanja
celovitega sistema, saj se bodo podatki jemali tako iz obvladovanja prodajnih, proizvodnih,
skladiščnih in nabavnih procesov.
Rezultat bodo časovno opredeljene neto potrebe po materialih in surovinah, potrebnih za
proizvodnjo in neto potreb po trgovskem blagu. V izračun bodo vgrajeni algoritmi, ki
preverjajo zalogo, plan prodaje, prejeta naročila, proizvodne potrebe, rezervacije, odprta
nabavna naročila, metode zagotavljanja minimalnih zalog kot tudi pogoji dobave po
dobaviteljih.
Izdelava naročil na osnovi potreb bo računalniška podpora procesu naročanja pri
dobaviteljih, ki bo nabavnim referentom omogočala izvedbo naročila, elektronsko
izmenjavo naročila in potrditev naročila na osnovi prejete dobaviteljeve potrditve. V
pripravi naročila bodo v pomoč vsi podatki iz podatkovne baze evidentiranja odnosov z
dobavitelji.
V nadaljevanju je na naslednjih dveh slikah prikazan eden izmed možnih procesov oziroma
postopkov nabave.

Slika 25: Proces nabave;

Vir: MINOA, informacijske rešitve po meri, 2010.
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Slika 26: Postopek nabave;

Vir: MINOA, informacijske rešitve po meri, 2010.
Spremljanje naročil bo nadzorna funkcija, ki bo podjetju omogočala sprotno preverjanje
realizacije naročil. Na voljo bodo podatki o pričakovanih dobavah na določen dan,
nerealiziranih dobavah, manj dobavljenih količinah, reklamiranih količinah in statusih
glede procesa prevzema dobave. S tem orodjem bo zagotovljeno pravočasno posredovanje
v primeru neskladij in motenj v dobavah.
Ponabavne aktivnosti pa bodo programska podpora izdelavi kalkulacije nabave, povezavi
prejetih dobaviteljevih dokumentov s pogoji iz naročila in kalkulacije, evidentiranju
odvisnih stroškov nabave, reševanju reklamacij dobave in preverjanje ustreznosti nabavnih
pogojev.
Predpostavljamo, da se bodo v ta namen znižali stroški priprave in pošiljanja dokumentov,
povečala se bo zanesljivost in točnost pri prenosu podatkov, saj bo za to v celoti odgovorna
le ena oseba, hitrejše bo komuniciranje, prenovljeni proces področja nabave v podjetju
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Aero pa bo omogočal izboljšanje učinkovitosti nakupov, zmanjševanje zalog, večjo
konkurenčnost pri pridobivanju poslov predvsem pa upravljanje dolgoročnih odnosov z
dobavitelji.
Skratka, analiza prenovljenega procesa nabave v podjetju Aero nakazuje, da management
poslovnih procesov na nivoju oskrbovalne verige prinaša prednosti tako za podjetje Aero
kot za vsa sodelujoča podjetja. Za uspešen management oskrbovalne verige je potrebno
povečanje zaupanja med sodelujočimi podjetji in sklepanje dolgoročnega sodelovanja.
Pričakovane koristi pa si po našem mnenju v podjetju Aero lahko obetajo, če bodo izvedli
celoten projekt prenove strokovno, temeljito in pravilno.
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SKLEP

Danes so vsa podjetja soočena z neusmiljeno konkurenco, ki jih sili, ne samo ohranjati
konkurenčen način poslovanja z namenom obdržati se na tržišču, pač pa tudi nenehno
izboljševati svoje poslovne modele s pomočjo prenove poslovnih procesov, zniževati
stroške in optimizirati izkoriščanje svojih virov. Ravno zaradi tega se morajo predvsem v
vodstvu podjetja zavedati, da ni dovolj le obvladovanje trenutnega poslovnega modela,
ampak je pomembno tudi vlaganje velikega dela svojih prizadevanj v inovativno iskanje
novih poslovnih priložnosti, spremljanje sprememb na tržišču in nenehno prilagajanje tako
strategije kot tudi organizacijske strukture podjetja.
Nenehne spremembe poslovnega okolja, globalna konkurenca in novosti v tehnologiji,
pogojujejo zahteve po hitrem in učinkovitem prilagajanju načinov poslovanja. Ena izmed
ključnih rešitev za težave, ki pestijo večino podjetij je prenova poslovnih procesov, saj
pomeni nov način izboljševanja delovanja podjetij in drugih organizacij, hkrati pa pomeni
analiziranje in spreminjanje celotnega poslovnega procesa. Zajema področja
racionalizacije in standardizacije, poenostavitve postopkov, uvajanja nujnih
organizacijskih sprememb ter pogojev za uvedbo sodobnih konceptov skupinskega dela in
sodobne informacijske tehnologije. Skratka, pomeni nov pogled na poslovanje podjetja kot
na množico procesov v sami organizaciji in tudi njeni interakciji z okoljem.
Interakcijo podjetja z okoljem predstavlja poslovni model, ki ga uporabljamo za
predstavitev treh vidikov poslovanja podjetja t.j. procesnega, poslovnega in podjetniškega.
Poslovni model pa ne služi zgolj kot posnetek stanja, saj pri dodatni pojasnitvi poslovnih
procesov s poslovnimi dogodki in njihovi analizi na nivoju aktivnosti, daje osnovo za
prenovo poslovanja ter s tem optimizacijo izvajanja poslovnih procesov.
Potrebno je omeniti, da se pri oblikovanju modelov, s katerimi opišemo procese na jasen in
učinkovit način, poslužujemo različnih formalnih tehnik in metod, ki smo jih predhodno
navedli in opisali. Ena izmed tehnik so tako diagrami poteka (glej priloge), ki jih
uporabljamo za grobo vendar pregledno predstavitev vseh poslovnih procesov
organizacije, kakor tudi za nazorno in podrobno predstavitev programskih algoritmov.
Modeliranje procesov je zato tudi del načrtovanja novih procesov, saj predstavlja hkrati
pomembno in kritično fazo pri kateri je od kvalitete modelov odvisna tudi sama kvaliteta
novega sistema.
Z gotovostjo lahko rečemo, da je prenova poslovnih procesov oziroma prenova poslovanja,
dolgotrajen in zahteven proces, ki se ne sme nikoli povsem zaključiti. Zahteva dobro
strategijo, temeljito načrtovanje in strokovno izvedbo, hkrati zahteva veliko tveganja,
visoke naložbe pa tudi izkušnje in sodelovanje svetovalcev ter podporo vodstva podjetja.
Ravno zardi tega, ker se poslovno okolje hitro spreminja, so spremembe tako številne, da
jih je včasih že kar težko dohajati. Hitro razvijajoča se informacijska tehnologija s skoraj
neomejenimi možnostmi, zagotavlja hiter razvoj nabavne funkcije podjetja. Povsem na
novo vpliva na sporazumevanje v samem podjetju in med podjetji. Nabavno
dokumentacijo na papirju so zamenjala faksirana sporočila in neposredni telefonski klici
po satelitskih omrežjih, ki povezujejo skoraj vse kraje po svetu. Ravno ta nova
informacijska tehnologija pa omogoča osebju nabavnega področja v podjetju Aero,
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odkrivanje novih dobaviteljev in poslovnih partnerjev ter lažje in učinkovitejše
sporazumevanje z njimi.
Po našem mnenju bodo tako vse, predhodno opisane spremembe, vplivale na delo in
dolžnosti odgovornih v omenjenem podjetju. Seveda naj bi, informacijska prenova
nabavnega področja z uvedbo e – podprtega poslovanja in elektronske izmenjave podatkov
na primeru podjetja Aero na ta način dohajala hitro spreminjajoči se svet okoli nas.
Strokovnjaki za nabavo morajo čedalje bolj utemeljevati dodano vrednost v podjetju in
dokazovati, da so se sposobni spopasti s številnimi izzivi.
Veliko podjetnikov se čedalje bolj zaveda, kako pomembno vlogo ima pri nabavnih
odločitvah denar. V mnogih proizvodnih podjetjih, kot je podjetje Aero, pomeni delež
nabave več kot pol vrednosti proizvodnje. Zaradi nestokovnega pristopa k nabavnim
odločitvam se zato zlahka spregledajo možnosti za varčevanje, še posebno sedaj v času
recesije, kar pa lahko podjetju prinese velike izgube.
Cilje, ki smo si jih zadali na začetku magistrskega dela, smo dosegli. S pomočjo različne
domače in tuje strokovne literature smo opredelili in pojasnili vlogo in pomen poslovnega
modeliranja in prenove poslovnih procesov. Ena izmed rešitev pri prenovi poslovanja na
nabavnem področju, ki smo jo predlagali omenjenemu podjetju, je uvedba konceptov SCM
(angl. Supply Chain Management) oziroma management oskrbovalne verige, ki po našem
mnenju zagotovo lahko prinese podjetju Aero najrazličnejše koritsti.
Na začetku zastavljene hipoteze lahko zato sprejmemo oziroma potrdimo, kajti ugotovitve
kažejo, da so lahko največji prihranki e – poslovanja v zmanjšanju stroškov poslovanja,
prihranku časa, pospešenem kroženju informacij in zlahka primerljivi zanesljivosti
informacij. Največ potencila na nabavnem področju imajo e – tržnice in RIP (računalniško
izmenjavanje podatkov). Prav tako bo informacijska prenova poslovnih procesov na
področju oskrbe v podjetju Aero pripomogla k povečanju učinkovitosti in povečanju
dodane vrednosti, največji vpliv področja nabave pa se bo zagotovo pokazal v dolgoročno
učinkovitem in uspešnem sodelovanju z domačimi in mednarodnimi dobavitelji.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Tehnika preglednic odvisnosti;
Tabela 1: Preglednica odvisnosti med aktivnostmi in poslovnimi funkcijami

M

Raziskovanje trga

S

M

S

S

S

S

S

M

M
M
S

S

Napovedovanje proizvodnje

S

S

M

Načrtovanje proizvodnje

S

S

M

Proizvajanje

S

M

Spremljanje zalog
S

M

S

M

S

S

S

S

M

Zaposlovanje delavcev

M
S

M

itd.
Legenda:
M – močna odvisnost
S – slabša odvisnost
Vir: Povzeto po Kovačič 1998, 103

I

S

itd.

Transport

M

Nabavljanje

Izplačevanje zaposlenih

Skladiščenje

S

Zaračunavanje

Dostava naročil

Nabava

Proizvodnja

Kadri

Računovodstvo

Finance

S

Določanje cene in stroškov
Vnos naročil

Trženje

Prodaja

Aktivnosti
Načrtovanje proizvoda

R&R

Funkcije

Tabela 2: Preglednica odvisnosti med aktivnostmi in podatki

U

Raziskovanje trga

U

U

U

Določanje cene in stroškov

K

Vnos naročil

U

K

U

Zaračunavanje

U

U

K

Nabavljanje

U

U

U

Napovedovanje proizvodnje

K

U
K

U

Načrtovanje proizvodnje

U

K

Proizvajanje

U

Spremljanje zalog

U

U

U

Dostava naročil

U

U

K

Zaposlovanje delavcev
Izplačevanje zaposlenih

U
U

itd.
Legenda:
K – kreira podatke
U – uporablja podatke

Vir: Povzeto po Kovačič 1998, 104.

II

U

K
U

U

itd.

Transport

Oprema

Izvajalec

Dobavitelj

Kupec

Naročilo dobavitelju

Načrt proizvodnje

Naročilo kupca

Strošek materiala

Aktivnosti
Načrtovanje proizvoda

Opredelitev proizvoda

Podatki

PRILOGA 2: Tehnika diagramov tokov podatkov (DTP);
Slika 1: DTP procesa naročanja materialov
zaloga
materiala
vodja
proizvodnje

interni
zahtevek

1
oblikovanje
zahtevka za
nabavo
zahtevek
za
2
izdelava
zahtevka za
ponudbo

naročilo
pod 1M

zahtevek za
ponudbo

material

poslovni
partner
(dobavitelj)

posredovan zahtevek za
ponudbo
dobavitelj
prispela ponudba

3
izbira
dobavitelja

izbrana
ponudba
4
izdelava
naročila

naročilo
dobavitelju

III

posredovano
naročilo

dobavitelj

Legenda uporabljenih simbolov:
podatek ali
podatkovna zbirka;
aktivnost;
zunanji
subjekt;
tok podatkov;
Vir: Prirejeno po Kovačič 1998, 107-108.

IV

PRILOGA 3: Aero – Superbrands;
Konec oktobra se je z izidom posebne knjige Superbrands končal prvi izbor naj blagovnih
znamk v Sloveniji. Naj blagovne znamke je v Sloveniji izbiral strokovni svet v sestavi 21
članov, v katerem so predstavniki akademske sfere, medijev, oglaševalskih agencij,
podjetij in ustanov. Med približno 700 blagovnimi znamkami, so naziv Superbrands
prejele le tiste blagovne znamke, ki zasedajo pri porabnikih vodilno mesto. Med 105
znamkami, ki jim je strokovna komisija podelila naziv Superbrands, je tudi znamka
podjetja AERO.

Za porabnike po svetu je naziv in znak Superbrands kažipot, ki jim lajša nakupno
odločitev. V svetu je znak Superbrands že močno uveljavljen, saj so z raziskavami
ugotovili, da bi kar 71 odstotkov uporabnikov raje kupilo izdelek, ki je opremljen s tem
znakom. V Sloveniji pa je takšno zavedanje še potrebno zgraditi (Aero, 2010).

V

PRILOGA 4: Izdelki iz proizvodnega programa podjetja Aero d.d., Celje;
 MIKROKAPSULIRANI IZDELKI
V Aeru se z mikrokapsulami ukvarjajo že skoraj štirideset let. Tehnologijo
mikrokapsuliranja so s prvotne uporabe pri izdelavi samokopirnih papirjev prenesli še na
druga področja uporabe: mikrokapsuliranje parfumov v kozmetiki, posebni premazi v
tekstilni industriji, vsestranska uporabnost v tiskarstvu, poljedelstvu, itd.
Aero je osvojil lastno tehnologijo mikrokapsuliranja na
osnovi “in situ” metode polimerizacije. Različni pogoji
mikrokapsuliranja določajo velikost, razmerja velikosti
delcev, debelino in strukturo sten in lastnosti mikrokapsul.
Mikrokapsule so v obliki vodne disperzije, ki jo je moč
osušiti in spremeniti v prašek.
Aero se je specializiral za mokrokapsuliranje različnih vrst
eteričnih olj, upoštevaje njihove fizikalne in kemijske
lastnosti. Mikrokapsule proizvajajo ne le za odišavljenje
izdelkov, ampak tudi za protimikrobno zaščito za
deodoriranje, za zaščito proti insektom in pri terapijah za
inhaliranje.
Njihovo osnovno znanje zajema širok izbor različnih parafinov, ki imajo različna tališča in
jih je moč mikrokapsulirati kot fazno spremenljive materiale (PCM). Tehnologija
mikrokapsuliranja omogoča, da lahko fazno spremenljive materiale vgradijo v tkanine in
tudi na druge nosilce.

 SAMOLEPILNI MATERIALI
Proizvodnja samolepilnih etiketnih materialov Aerotac je sinergijski rezultat znanja
Aerovih strokovnjakov in 60-letnih izkušenj s področja lepljenja, premazovanja in
laminiranja. Samolepilni etiketni materiali predstavljajo skupaj s samolepilnimi trakovi
Aerotape in odlepljivimi izdelki Tix zaokrožen proizvodni program samolepilnih izdelkov.

Samolepilni materiali
za steklenice

Samolepilni materiali
za hrano

Ultra - removable
samolepilni materiali

Kot dopolnitev Aerotac samolepilnih etiketnih materialov proizvajajo tudi Silpap
silikonizirane papirje. Fleksibilnost, kvaliteta, kompatibilnost, konkurenčnost bodo
izpolnili pričakovanja uporabnikov. Ultra - removable lepila so njihova specialnost.

VI

 DRUGI PROIZVODI

ODLEPLJIVI
IZDELKI

BARVE IN
ŠOLSKA LEPILA

SAMOLEPILNI
TRAKOVI

PAPIRNE VREČKE
IN OVOJNINE

Vir: AERO, 2010.

VII

AEROTAC
SAMOLEPIL NI
MATERIALI

PROMOCIJSKI
PROIZVODI

IZDELKI ZA
PISARNO IN ŠOLO
AERO BALKAN

PAPIRNA
KONFEKCIJA

DELOVNI ŽIVLJENJEPIS
SABINA COKAN
Gotovlje 105
SI – 3310 Žalec

IZOBRAZBA

E-mail: sabina.cokan@uni-mb.si
Mobitel: +386 41 268 001

Diplomirana ekonomistka
Univerza v Mariboru, Ekonomsko – poslovna fakulteta
Smer: podjetništvo
Diplomsko delo: Dejavnosti nabavne logistike v podjetju Aero
Diplomirala leta: 2008
Zaključek 2000
Poslovno – komercialna šola Celje
Smer EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK

DELO

V času šolanja sem opravljala različna dela:
1994: Aero d.d., p.e. Šempeter

•
•

proizvodna dela
delo sem opravljala 14 dni v času poletnih počitnic

1996: Trgovina Fijavž

•
•

prodaja živil
delo sem opravljala 14 dni v okviru šolske prakse

1999: SM Blagovnica Polzela

•
•

prodaja tekstila, obutve, pohištva, bele tehnike, malih
gospodinjskih aparatov, gradbenega materiala
delo sem opravljala 1 mesec v okviru šolske prakse in 6 mesecev
v okviru počitniškega dela

2004: Industrijska prodajalna Pinochio

•
•

prevzem blaga v carinskem skladišču in prodaja tekstila
delo sem opravljala 3 mesece v okviru študentskega dela

2003 – 2007: Podjetje Ekoplana d.o.o.

•

•

vpisovanje v računalniško bazo podatkov, arhiviranje, urejanje
pošte, organziranje dela, sestavljanje dopisov, pogodb,
komuniciranje s strankami, pogodbenimi partnerji in zaposlenimi,
vodenje in pisanje računov ter poslovnih knjig, analiziranje trga,
finančna analiza, pisanje planov, sodelovanje pri projektih, delo v
tujini (Hrvaška)
delo sem opravljala 2 meseca v okviru študijske prakse in 4 leta v

VIII

okviru študentskega dela

ZNANJA IN
IZKUŠNJE

Računalništvo:
Okolje Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet,
elektronska pošta

Pridobljena znanja na področju:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vpisovanja v računalniško bazo podatkov
Arhiviranja, urejanja pošte
Organziranja dela
Sestavljanja dopisov, pogodb
Komuniciranja s strankami, pogodbenimi partnerji
Vodenja računov
Analiza trga
Finančna analiza

Tuji jeziki:
Angleški – aktivno, uporabljam pogosto
Nemški – osnovno razumevanje
Hrvaški – osnovno razumevanje

Vozniški izpit:
B kategorije

OSEBNI
PODATKI

Rojena 8. avgusta 1980 v Celju, Slovenija, ženska, slovenska
državljanka
Osebne lastnosti:
• zanesljiva,
• prilagodljiva,
• lojalna,
• kreativna,
• pozitivno razmišljajoča,
• ambiciozna,
• trmasta in vztrajna
Interesne dejavnosti:
•
•
•
•
•

šport (fitnes, kolo, tenis, smučanje, plavanje, rolanje)
računalništvo (pisanje, oblikovanje, internet)
prostovoljstvo (gasilci)
odkrivanje (novih ljudi, stvari, strokovne literature, učenje)
umetnost (glasba, gledališče, , film)
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