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POVZETEK
Informacijska tehnologija (v nadaljevanju: IT) prevladuje v vseh funkcijah
strateškega in operativnega menedţmenta. Informacija je gonilna sila v turizmu in
prav zaradi tega IT omogoča priloţnosti in izzive v tej panogi. Uporaba IT v
hotelirstvu predstavlja vedno večji dejavnik vzpostavitve konkurenčne prednosti.
Za uspešno implementacijo IT pa ni dovolj le uvedba rešitve, temveč je potreben
strateški pristop k uvedbi, ki temelji na usklajenem in povezanem delovanju
poslovne strategije in strategije informacijskih sistemov (v nadaljevanju: IS).
V tem delu v okviru poslovne strategije izhajam iz funkcij menedţmenta, ki
opredeljujejo poslovanje podjetja. Ta opredelitev je ključnega pomena za nadaljnjo
informatizacijo v podjetju, ker so vse aktivnosti informatizacije v podjetju
usmerjene v podporo poslovanju. Predstavljeni sta predvsem funkciji načrtovanja
in organiziranosti, od katerih nam prva pomaga opredeliti cilje poslovanja, druga
pa odraţa način, kako ţeli podjetje uresničiti zastavljene cilje.
Usklajevanje poslovne strategije in strategije IS nazorno prikazuje ogrodje
strateškega menedţmenta IS (Clarke 2007, 168), ki v nadaljevanju sluţi kot
osnova predstavljeni metodologiji za strateško načrtovanje IS, ki ti strategiji
zdruţuje.
V tem delu sem predstavil rešitve za hotelsko poslovanje, na podlagi katerih se
izvaja informatizacija poslovanja in pridejo v poštev kot sestavni del rešitev v
okviru metodologije za strateško načrtovanje IS.
Predstavljena metodologija za strateško načrtovanje IS je sestavljena iz naslednjih
aktivnosti:
- analiza strateških elementov,
- izdelava preglednega modela organizacijskega sistema,
- izdelava modela povezovanja,
- IS/IKT-analiza,
- izdelava strateške mreţe in prioritetne liste vpeljave novih tehnologij.
S pomočjo te metodologije sem podal predlog za nadaljnji razvoj strateških rešitev
v okviru informatizacije poslovanja v podjetju Thermana d. d.
Ključne besede:
menedţment, načrtovanje, organiziranje, poslovna strategija, informacijski sistem,
informacijska tehnologija, strateško načrtovanje, informatizacija poslovanja,
usklajenost strategij, konkurenčna strategija, konkurenčna prednost, hotelsko
poslovanje, portfelj, ključni dejavniki uspeha (KDU), ključni kazalniki uspešnosti
(KPI), sistemi za upravljanje s sredstvi, metodologija strateškega načrtovanja,
strateški hotelski informacijski sistem (SHIS).
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Title: Strategic planning of information systems in hotel business
ABSTRACT
Information technologies (ITs) prevail all functions of strategic and operational
management. As information is the lifeblood of tourism, ITs provide both
opportunities and challenges for the industry. IT usage is recognised to be an
important factor in developing the competitive advantage in hotel business.
For successful implementation of IT there is not enough only to deliver it, prior to
that there must be a strategic approach to the delivery based on business and
IS/IT strategies alignment.
My starting point in this work is function management, within the scope of business
strategy that defines enterprise operation. This definition is crucial for further
business informatization, because all efforts regarding informatization are oriented
in business support. Functions that are introduced are planning and business
organizing where former helps to define business goals and latter reflect the way
enterprise wants to realize that goals.
Business and IS strategy alignment is clearly represented by strategic framework
for IS strategic management (Clarke 2007, 168), used as groundwork for
introduced methodology for strategic IS planning that incorporates those two
strategies.
In this work, I have introduced hotel operation solutions that are used for business
informatization and are put together as basis for strategic planning of IS.
Introduced strategic IS planning methodology is composed of following activities:
strategic element analysis,
clear organisational model making,
linking model making,
IS/IKT analysis,
strategic grid and priority list for introducing new technologies making.
This methodology helped me to deliver recommendation for further development
of strategic solutions based on enterprise operation informatization in Thermana
d.d.
Keywords:
management, planning, organizing, business strategy, Information system,
information technology, strategic planning, business informatization, strategy
alignment, competitive advantage, competitive strategy, hotel business, portfolio,
critical success factors, key performance indicators, strategic information systems.
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1 UVOD
1.1

Opredelitev področja in opis problema

Raziskovalno področje, v okviru katerega je pripravljeno magistrsko delo, je
oblikovanje in povezovanje poslovne strategije ter strategije informacijskih
sistemov in informacijskih tehnologij (v nadaljevanju: IS/IT-strategija), pri čemer
osrednji del predstavlja načrtovanje informacijskih sistemov (v nadaljevanju: IS) za
hotelsko poslovanje.
Vpeljava IS je bila v preteklosti domena tehnološkega pristopa, ki pa v veliki večini
ni prinesel pričakovanih rezultatov. Trend sodobnega načina poslovanja narekuje
vpeljavo strateških informacijskih sistemov (v nadaljevanju: SIS), njihovega
skrbnega načrtovanja in zagotavljanje skladnosti z izhodišči celovitega
informacijskega načrtovanja. Konkurenčna prednost, ki jo lahko ponudi IT, izhaja
iz dobro usklajene poslovne in IS/IT-strategije, katere rezultat je učinkovito
strateško načrtovanje IS, temelječe na različnih pristopih, metodologijah in
tehnikah.
Hotelsko poslovanje je vse bolj odvisno od IS- in IT-rešitev, s katerimi izvaja
poslovne procese. Razdrobljenost in nekonsistentnost uporabljenih IS ter
nepoznavanje aktualnih IT-rešitev v veliki meri vplivajo na slabši rezultat
poslovanja hotela.
V okviru investicijskega programa Wellness Park, ki ga je izvedlo podjetje
Thermana d. d., je bil zasnovan in izveden projekt informatizacije poslovanja
novega Wellness Park Hotela, Wellness SPA Centra, Termalnega centra ter
Kongresnega centra. Načrtovanje sistemov je potekalo skladno z zastavljenimi
poslovnimi cilji podjetja, ki so izhajali iz poslovne strategije. Prepoznan je bil
strateški potencial IT, na katerem podjetje gradi tudi nadaljnja načrtovanja IS.
Uspešna integracija IS je temeljila na usklajeni poslovni ter IS/IT-strategiji, rezultat
tega je bil učinkovit in uspešen načrt informatizacije IS hotelskega kompleksa
Wellness Park.
V magistrskem delu bom predstavil metodologijo strateškega načrtovanja IS za
hotelsko poslovanje ter na podlagi tega podal predlog za nadaljnjo informatizacijo
poslovanja v podjetju Thermana d. d.
1.2

Namen, cilji in trditve dela

Namen tega dela je preučiti oblikovanje in povezovanje poslovnih in IS/IT-strategij
ter opredelitev pristopov, tehnik in metod za strateško načrtovanje IS. Poleg tega
je namen dela predstaviti IS za hotelsko poslovanje ter v okviru tega predstaviti
metodologijo strateškega načrtovanja IS za hotelsko poslovanje.
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Cilji magistrskega dela so:
- opredeliti vlogo menedţmenta v podjetju,
- opredeliti pojem strategija,
- opredeliti oblikovanje korporacijskih in poslovnih strategij,
- opredeliti vlogo IS in IT v poslovnem okolju,
- predstaviti panoţne IS/IT-rešitve za hotelsko poslovanje,
- oblikovati metodologijo strateškega načrtovanja IS za hotelsko poslovanje,
- na podlagi predstavljene metodologije analizirati obstoječe stanje in
predlagati nadaljnjo informatizacijo v podjetju Thermana d. d.
V teoretičnem delu bom proučil vlogo menedţmenta v podjetju in pojem strategija
ter njegovo uporabo v poslovanju podjetja. Najprej se bom osredotočil na poslovni
del, kjer bom izpostavil načrtovanje in organiziranje kot funkciji menedţmenta ter
korporacijsko in poslovno strategijo. Nadalje bom preučil povezavo poslovne
strategije z IS/IT-strategijo ter izpostavil prednosti, ki izhajajo iz usklajenosti teh
dveh strategij.
V empiričnem delu bom preučil pomen IS/IT-rešitev za hotelsko poslovanje, kjer
bom izpostavil njihove posebnosti. Izpostavil bom pomembnost izbire in pravilne
integracije teh rešitev v poslovno okolje hotela.
V tem delu bom predstavil tudi metodologijo strateškega načrtovanja IS za
hotelsko poslovanje, ki bo sluţila kot osnova za pravilno integracijo sistemov v
celovit korporativni poslovno-informacijski sistem. Na podlagi te metodologije bom
analiziral obstoječe stanje in predlagal nadaljnjo informatizacijo poslovanja v
podjetju Thermana d. d.
Končni cilj magistrskega dela je prikazati usklajenost poslovne in IS/IT-strategije,
ki je pogoj za učinkovito in uspešno načrtovanje IS, na podlagi tega oblikovati
metodologijo strateškega načrtovanja IS za hotelsko poslovanje, ki zagotavlja in
vpliva na uspešno izgradnjo SIS, katerega cilji so poslovna uspešnost, učinkovitost
poslovnih procesov, podpora izoblikovanju konkurenčne strategije, zagotavljanje
konkurenčne prednosti in zagotavljanje obstoja na konkurenčnem trgu v hotelski
panogi.

1.3

Predpostavke in omejitve raziskave

1.3.1 Predpostavke raziskave
Predpostavljam, da uveljavljeni pristopi strategij veljajo tudi za obravnavano
panogo hotelskega poslovanja. Moje znanje hotelskih sistemov izhaja iz izkušenj,
ki sem jih pridobil kot organizator informatike v druţbi Thermana d. d., ter
predpostavljam, da so ostala okolja, v katerih se izvaja informatizacija hotelskega
poslovanja, podobna temu.
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1.3.2 Omejitve raziskave
Domače literature o hotelskih sistemih ni, zato se bom opiral na tuje avtorje. V
raziskavi bom izhajal iz izkušenj integracije IS v hotelski panogi, ki pa so omejene
na eno podjetje, ostale izsledke bom pridobil iz obstoječe literature.
Uporabljene metode raziskovanja in načrt poteka raziskave

1.4

1.4.1 Načrt poteka raziskave
Raziskava bo potekala v treh delih.
Teoretični del: v njem bo predstavljena vloga menedţmenta v podjetju, razloţena
bosta pojem strategije in oblikovanje korporacijske ter poslovne strategije.
Obrazloţeni bodo vloga IS in IT v poslovnem okolju ter strategija in načrt IS, ki
izhaja iz tega.
Empirični del: v njem bodo predstavljeni IS za hotelsko poslovanje ter njihove
posebnosti. Predstavljena bo pomembnost izbire in pravilne integracije IS/ITrešitev v poslovno okolje hotela. Predstavljeni bodo metodologija strateškega
načrtovanja IS za hotelsko poslovanje in analiza obstoječega stanja ter predlog za
nadaljnjo informatizacijo poslovanja v podjetju Thermana d. d.
Sklepni del: podane bodo ugotovitve in rezultat naloge z moţnostjo nadaljnjega
raziskovanja.
1.4.2 Predvidene metode raziskave
V raziskavi bom uporabil deskriptivni in analitični pristop. Uporabil bom naslednje
metode:
-

-

-

analiza primera: na podlagi spoznanj, temelječih na primeru integracije
različnih IS ter uporabe IT v okviru investicijskega programa Wellness Park
podjetja Thermana d. d. bom z metodo analize primera preveril primernost
predstavljene metode strateškega načrtovanja IS za hotelsko poslovanje;
metoda kompilacije: opazovanja, dejstva, stališča in sklepe drugih avtorjev
o poslovni in IS/IT-strategiji bom predstavil z metodo kompilacije, s katero
bom na podlagi njihovih spoznanj in stališč tudi povzel, da je za uspešno
informatizacijo potrebna usklajenost poslovne in IS/IT-strategije;
intervju fokusne skupine: analizo strateških elementov bom izvedel na
podlagi intervjuja uporabnikov SIS v podjetju Thermana d. d.
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2 OBLIKOVANJE IN POVEZOVANJE POSLOVNIH IN IS-STRATEGIJ
2.1 Vloga menedţmenta v podjetju
Obvladovanje poslovanja podjetja je ključna naloga menedţerjev. Poslovanje
opredeljujejo poslovni procesi, ki opredeljujejo celotno dogajanje v podjetju.
Podjetje lahko smiselno obvladujemo na podlagi po vsebini zaključenih celot, ki jih
imenujemo funkcije menedţmenta, od katerih je vsaka usmerjena v določeno
problematiko poslovanja.
Splošno uveljavljena funkcijska delitev menedţmenta po Uršiču (2002, 30) je:
- načrtovanje,
- organiziranje,
- kadrovanje,
- vodenje,
- kontroling.
Za potrebe tega dela bom podrobneje predstavil funkciji načrtovanja in
organiziranja, ki sta neposredno povezani z načrtovanjem IS.
2.1.1 Načrtovanje
Z načrtovanjem opredeljujemo ţelena stanja in razvoj podjetja v prihodnosti in o
njih tudi odločamo. (Kralj 2003, 397–398)
Vsaka aktivnost v podjetju je praviloma načrtovana, kar pa še posebej velja za
tiste med njimi, ki trajajo daljše časovno obdobje. Rezultat načrtovanja je načrt, ki
ga različno imenujemo. Tako poznamo (Uršič 2002, 31):
- mesečni načrt, ki je usmerjen v predvidevanje poslovanja v posameznem
mesecu;
- letni ali gospodarski načrt, ki je usmerjen v predvidevanje poslovanja
poslovnem letu;
- strateški načrt, ki je usmerjen v predvidevanje poslovanja v naslednjih nekaj
letih.
Med aktivnosti načrtovanja poslovanja spadajo predvsem:
- analiza poslovanja,
- analiza in predvidevanje okolja,
- določanje prihodnjega stanja poslovanja – cilji,
- določanje poti za doseganje ciljev poslovanja – strategije in taktike.
Analiza poslovanja
Uršič (2002, 32) razlaga, da načrtovanje praviloma temelji na poznavanju dejstev
o doseţenih rezultatih poslovanja in pogojih, s katerimi se v podjetju srečujemo pri
tem.
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Aktivnosti v okviru analize poslovanja so: opazovanje podjetja, primerjava z
drugimi podjetji, s samim seboj in s tistim, kar naj bi šteli kot normalno. Cilj analize
je zaznati probleme in prednosti podjetja ter odgovoriti na vprašanji:
-

kakšno je trenutno stanje v posamezni organizacijski enoti,
kakšen je trend spreminjanja v posamezni organizacijski enoti.

Analiza in predvidevanje okolja
Podjetja delujejo v različnih okoljih, ki vplivajo na njihovo poslovanje in obratno na
okolje vpliva poslovanje podjetij. Z okoljem podjetja razumemo vse dejavnike, ki
na kakršenkoli način vplivajo na podjetje in njegovo poslovanje.
Ocena o stanju v podjetju (analiza poslovanja) dobi veljavo šele takrat, ko jo
primerjamo z oceno poslovnega okolja podjetja. Okolja, v katerih podjetje deluje,
so naslednja Uršič (2002, 33):
- poslovno okolje, v katerem nas zanima predvsem nabavno in prodajno
trţišče;
- tehnološko okolje, v katerem nas zanimajo predvsem obstoj, obstoječa
tehnologija, ki jo uporablja naše podjetje, in trendi njenega razvoja; za
storitvena podjetja je v ospredju predvsem interes prepoznavanja znanja
oziroma informacij, ki odločilno vplivajo na trţenje proizvodov;
- družbeno okolje, v katerem nas zanimata oţja in širša druţbena skupnost, v
katerih posluje naše podjetje;
- razvojno okolje, v katerem nas zanima predvidevanje prihodnjega razvoja
vseh navedenih okolij, ki so zanimiva za naše podjetje.
Predvidevanje okolja je predvsem ugotavljanje priloţnosti in nevarnosti iz okolja,
kjer prve zagotavljajo razvoj podjetja, druge pa ga zavirajo. Nevarnost predstavlja
predvsem konkurenca, zato je strateško načrtovanje usmerjeno zlasti k
zagotavljanju konkurenčnih prednosti, poudarek pa je prav tako na potrošnikih, ki
predstavljajo priloţnosti za podjetje.
Na podlagi analize poslovanja, analize in predvidevanja okolja ugotavljamo
posledice odločitev, sprejetih v preteklosti, kar pa predstavlja dobro izhodišče za
oblikovanje prihodnosti v določenem obdobju in poti, po kateri bo podjetje prispelo
iz sedanjega v prihodnje stanje.
Določanje prihodnjega stanja poslovanja – cilji
Prihodnje (zaţeleno) stanje poslovanja opredelimo kot cilje poslovanja, ki so
namišljeno stanje v prihodnosti, ki bi ga na osnovi izkušenj o ţe doseţenih
rezultatih poslovanja in poznavanju okolij podjetja lahko uresničili.
Cilji podjetja opredeljujejo tiste prihodnje pojave, katerih doseganje je potrebno za
uresničitev poslanstva (misije) in smotrov (namenov) podjetja, s tem pa tudi za
zadovoljitev interesov njegovih udeleţencev. (Belak 2002, 82)
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Določanje poti za doseganje ciljev poslovanja – strategije in taktike
V tej fazi procesa načrtovanja postavimo temelje za bodoče uresničevanje
zastavljenih ciljev s tem, ko poiščemo poti za njihovo dosego. Poti, s katerimi
uresničujemo zastavljene cilje, so zastavljene kot strategije in taktike. Strategije
določajo predvsem dolgoročnejše tvorce poslovanja in izbirajo poti v prihodnost,
taktike pa teţijo k uspešnosti na posamezni poti. (Rozman 1993, 137)
2.1.2 Organiziranje
Organiziranje je funkcija menedţmenta, ki se ukvarja z dodeljevanjem nalog,
zdruţevanjem nalog v organizacijske enote in lociranjem virov posameznim
organizacijskim enotam. Namen funkcije organiziranja je z oblikovanjem strukture
nalog in odnosov med pristojnimi doseči koordinirane napore, kjer sta ključna
koncepta način opravljanja dela zaposlenih in stabilnost odnosov ter vidikov v
organizaciji. Funkcija organiziranja po navadi sledi načrtovanju in odraţa način,
kako ţeli organizacija uresničiti postavljene cilje.
Lipovec (1987, 34–35) je organizacijo opredelil kot mnoţico medsebojnih razmerij,
in sicer pravi, da je organizacija sestav razmerij med ljudmi – člani zdruţbe, ki
zagotavlja obstoj in druge značilnosti zdruţbe ter smotrno uresničevanje ciljev
zdruţbe.
Medsebojna razmerja, ki jih omenja Lipovec, pa morajo biti organizirana, da so
učinkovita. To organiziranost v podjetjih doseţemo z uvedbo organizacijske
strukture, katere oblika je odvisna od različnih spremenljivk.
V večini organizacijske literature je zaslediti naslednje tradicionalne oblike
organizacijskih struktur, primernih za srednje velika in velika podjetja (Rozman
2001, 86):
- poslovno-funkcijska, ki je primerna za mala in srednje velika podjetja, za
stabilno in ne preveč kompleksno okolje, za preteţno rutinsko tehnologijo in
za proizvodnjo le ene skupine proizvodov; za to obliko sta značilni delitev
druge hierarhične ravni na podlagi poslovno-funkcijskega zaokroţevanja
delovnega področja ter centralizacija odločitev s pomočjo linijskega tipa
menedţmenta (Rozman 2001, 87) (slika 1);
- produktno-matrična, ki je primerna za srednje velika podjetja z nekaj
skupinami proizvodov ali storitev, pri nerutinski tehnologiji in visoki
negotovosti; za to organizacijsko strukturo je značilno, da so posamezni
oddelki odgovorni tako poslovno-funkcijskemu kot produktnemu
menedţerju (Rozman 2001, 93–94) (slika 2);
- poslovno-enotna, ki je primerna zlasti v velikih podjetjih z nerutinsko
tehnologijo in razmeroma veliko neodvisnostjo med proizvodnimi programi;
osnovna značilnost te organizacijske strukture je osnovna členitev podjetja
na poslovne enote ali na podlagi proizvoda ali trga ali obeh. Pri tem prva
raven usklajuje poslovne enote, druga pa poslovne funkcije. Prav tako je
prisotno decentralizirano odločanje, saj so poslovne enote razmeroma
samostojne (Rozman 2001, 93) (slika 3).
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Slika 1: Poslovno-funkcijska organizacijska oblika

RAVNATELJ

KADRI

NABAVA

PROIZVODNJA

PRODAJA
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Vir: Rozman 2001, 87

Slika 2: Produktno-matrična organizacijska oblika
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OBRAT A
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PROIZVOD C
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ODDELEK C

Vir: Rozman 2001, 91
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FINANCE

Slika 3: Poslovno-enotna organizacijska oblika

GLAVNI RAVNATELJ

CENTRALA

POSLOVNA ENOTA 1

KADRI

NABAVA

POSLOVNA ENOTA 2

POSLOVNA ENOTA 3

PROIZVODNJA

PRODAJA

FINANCE

Vir: Rozman 2001, 93
Negotove razmere v gospodarstvu, ki so posledica hitre globalizacije sveta in
hitrih, nenadnih sprememb v okolju, postavljajo vodenje podjetja na osnovi
tradicionalnih organizacijskih struktur, ki so večinoma večnivojske in posledično
slabo odzivne, na preizkušnjo. Vedno bolj se uveljavljajo nove organizacijske
strukture, ki so bolj prilagojene hitremu odzivanju, ki je potrebno na današnjih
trgih.
V zadnjem času se uveljavlja vodoravna struktura, v kateri so zaposleni
organizirani okrog procesov. Vsi zaposleni, ki sodelujejo pri določenem procesu,
delajo kot en procesni tim, tako da čim učinkoviteje komunicirajo in usklajujejo
svoje delo ter čim bolj neposredno ustvarjajo vrednost za kupca. Vodoravna
organizacija poruši navpične (hierarhične) in vodoravne pregrade med oddelki.
(Zupan, Kaše 2003, 30)
Temeljna ideja sodobne organizacije je procesna organizacija, ki izhaja iz
vodoravne strukture in kjer je proces osnova organizacije. Organizacija, ki je
usmerjena na proces, ne pozna meja funkcij, oddelkov in sluţb ter jih ne priznava.
Proces postaja enotna celota, preučuje se ga, analizira in organizira. (Vila 2000,
151) V procesni organizaciji struktura sledi procesom preko meja poslovnih funkcij,
kjer so opredeljeni lastniki procesov in timi, ki skrbijo za izvajanje procesa (slika 4).
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Slika 4: Procesna organizacijska oblika (procesna organizacija)
RAVNATELJ

LASTNIK
PROCESA 1

TIM 1

Tržna analiza

LASTNIK
PROCESA 2

Analiza

Tim 2

Razvoj

TIM 1

Nabava

Tim 3

Testiranje izdelka

Tim 2

Tim 3

Izdelava

Dostava

KUPEC

KUPEC

Vir: Zupan, Kaše 2003, 30; 2001, 91

2.2 Pojem strategija
Pojem strategija izhaja iz starogrške besede »strategos«, prevedeno general, kar
očitno nakazuje na vojaške korenine tega pojma. Vojska pojem opredeljuje kot
premikanje vojaških sil v najugodnejši poloţaj pred dejanskim spopadom s
sovraţnikom. (Pučko 2003, 169)
V poslovnem svetu ni sovraţnikov, so samo tekmeci, ki med seboj tekmujejo za
obstoj na skupnem globalnem trgu. Strategija podjetij izhaja iz potrebe dosegati in
ohraniti konkurenčno prednost pred tekmeci na določenem področju (delati prave
stvari). Aktivnosti podjetij gredo v smeri iskanja načinov, kako potrošniku ponuditi
večjo vrednost v menjavi, kot to počnejo konkurenti, in hkrati razviti specifične
kompetence ter doseči niţje stroške proizvodnje. (Jančič 1990, 62)
Podjetja morajo v spreminjajočih se razmerah razviti strategijo doseganja in
ohranjanja konkurenčne prednosti na vseh nivojih svojega delovanja.
Strategija pomeni delati prave stvari (biti uspešen), taktika pomeni delati stvari
prav (biti učinkovit). (Rozman 1993, 135)
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2.3 Strateški proces
Slika 5 prikazuje strateški proces, ki ga sestavlja niz odločitev in aktivnosti, s
katerimi doseţemo postavljene cilje.
Analitični del strateškega procesa zajema interno analizo (prednosti in slabosti) ter
eksterno analizo (priloţnosti in groţnje), ki skupaj tvorita osnovo za analizo
prednosti, slabosti, priloţnosti in groţenj (angl. strengths, weekneses, oportunities
and threats: v nadaljevanju SWOT-analiza). Iz SWOT-analize je razvidno, kateri
so ključni strateški dejavniki, ki jim moramo posvetiti največ pozornosti. Naslednji
korak je identifikacija opcij, ki jih imamo na razpolago, in njihovo ovrednotenje
glede na izbrane ključne strateške dejavnike. Za to uporabimo naslednje kriterije:
- primernost (angl. suitability): opcija je primerna le v primeru, da omogoča
izpolnitev zastavljenih ciljev organizacije;
- izvedljivost (angl. feasibility): opcija mora biti izvedljiva v okviru
razpoloţljivega znanja, kompetenc in virov organizacije;
- sprejemljivost (angl. acceptability): opcijo morajo odobravati lastniki, prav
tako bosta imela velik vpliv na sprejemljivost opcije nivo vpliva posameznih
deleţnikov (direktorji, menedţerji, zaposleni, kupci, okolje) in njihova
pripravljenost sprejeti ponujeno opcijo;
- zmoţnost pridobitve konkurenčne prednosti: opcija mora omogočati
prednosti, s katerimi organizacija prehiti ostalo konkurenco.
Izvedba strategije vključuje aktivnosti taktične izvedbe izbranih opcij, kar pomeni
tudi informiranje vseh nivojev menedţmenta v organizaciji. Vrednotenje učinka
izbrane strategije je proces preverjanja, ki se razteza skozi vse korake strateškega
procesa. Vsaka organizacija je umeščena v dinamično spreminjajoče se okolje, ki
je včasih predvidljivo, večinoma pa ne. Te spremembe vplivajo na notranje in
zunanje okolje organizacije ter lahko s tem vplivajo na neprimernost trenutno
veljavne strategije ter posledično povzročijo potrebo po njeni spremembi.
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Slika 5: Strateški proces

OBLIKOVANJE STRATEGIJE

Vizija in poslanstvo

Interna analiza
- prednosti
- slabosti

Eksterna analiza
- priloţnosti
- groţnje
Identifikacija in analiza ključnih
strateških dejavnikov

Identifikacija in izbira strateških opcij

IZVEDBA STRATEGIJE

VREDNOTENJE STRATEGIJE

Vrednotenje dejanskih učinkov
strategije glede na zastavljene cilje

Ugotovitve

Ugotovitve

Vir: Combe 2006, 215
2.4 Formulacija strategije na različnih nivojih
V okviru nivojsko opredeljenih organizacijskih struktur podjetij obstajajo strategije
na različnih nivojih. Nivojsko strategije delimo na korporacijske, ki se ukvarjajo s
celotnim namenom in obsegom podjetja, poslovne strategije, ki opredeljujejo, kako
uspešno konkurirati v določeni panogi, in funkcijske strategije, ki se ukvarjajo z
učinkovito izrabo virov, procesov in človeških zmoţnosti za izpolnjevanje poslovnih
in korporacijskih strategij. (Johnson 2005, 11)
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Uresničitev strategije zahteva smotrno razporejanje materialnih, finančnih in
kadrovskih virov, kar pa lahko doseţemo z učinkovito organizacijsko strukturo, ki
mora zagotavljati izvrševanje strateških odločitev. Različnim strateškim
usmeritvam tako ustrezajo različne organizacijske oblike.
Splošna hierarhija planskih strategij vsebuje naslednje tri ravni (Pučko 2003, 171):
- raven celotnega podjetja – celovita strategija oz. korporacijska strategija,
- raven enote ali strateške poslovne enote (v nadaljevanju: SPE),
- raven poslovnega funkcijskega področja – funkcijska strategija.
2.4.1 Korporacijska strategija
Korporacijska strategija opredeljuje smer razvoja podjetja in opredeljuje panoge
ter trţišča, na katerih bo podjetje konkuriralo. Ukvarja se z namenom in obsegom
podjetja. Pučko (1996, 177) razlaga, da se mora korporacijska strategija primarno
ukvarjati s petimi vprašanji oz. odločitvami, ki jih je potrebno sprejeti.
Razvoj portfelja SPE
Vprašanja razvoja portfelja SPE zahtevajo odločitev o tem, kateri SPE v podjetju
naj rastejo in se razvijajo, katere je potrebno le konsolidirati in obdrţati njihov
obseg, katere opustiti in katere SPE na novo vzpostaviti ter jih razviti. Slika 6
prikazuje BCG (angl. Boston Consulting Group Matrix) matriko, s katero izvajamo
portfeljsko analizo SPE in jih razdelimo (umestimo v matriko) glede na stopnjo
rasti panoge ter relativni trţni poloţaj.
Slika 6: Portfeljska matrika BCG (Boston Consulting Group)

Visoka

ZVEZDE
(vlagaj)

VPRAŠAJI
(vlagaj ali opusti)

KRAVE
(ni potrebno vlagati)

PSI
(opusti)

Visok

Nizek

RAST TRGA
Nizka

TRŢNI DELEŢ

Vir: Porter 1998, 362
Vsaka os BCG-matrike je razdeljena na dva dela, in sicer na nizek in visok trţni
deleţ ter nizko ali visoko rast trga. S tem je matrika razdeljena na štiri polja.
Zvezde: SPE v tem polju zahtevajo več investicijskih vlaganj, da ohranimo trţni
deleţ SPE. Investicijska sredstva dobijo od SPE, ki jih umeščamo v polje krav.
Molzne krave: SPE v tem polju imajo zaradi visokega trţnega deleţa nizke
stroške, s čimer ustvarjajo dobičke. Trg, na katerem nastopajo ti SPE, raste
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počasi, zato ne zahteva veliko investicij za ohranitev doseţenega trţnega deleţa.
Tok prejemkov je večji od izdatkov.
Vprašaji: SPE, ki še ne opravičujejo sredstev, vloţenih vanje. Trg teh SPE hitro
raste in z njim tudi potrebe po denarnih sredstvih. Ker je njihov trţni deleţ majhen,
ne ustvarjajo dovolj denarnih sredstev. Za te SPE imamo samo dve moţnosti:
dezinvestiranje (likvidacija) ali povečano investiranje ter posledično povečan trţni
deleţ in premik SPE iz polja vprašajev v polje zvezd.
Psi: trg, na katerem nastopajo ti SPE, je neperspektiven ali pa ima SPE tako
majhen trţni deleţ, da ustvarja slabe dobičke ali izgubo. Moţnost povečanja
trţnega deleţa so zelo majhne in tveganje vlaganja v »vrečo brez dna« preveliko.
Teh SPE se moramo čim prej znebiti ali vanje zelo previdno vlagati.
Razvoj povezav med SPE in sinergije med njimi
Vprašanja povezav in sinergij med SPE zahtevajo odgovore oz. opredelitve o
povezavah SPE, ki naj bi prinašale koristi in sinergične učinke. Do sinergij lahko
pride zaradi širše uporabe določenih prednosti, ki jih ima podjetje npr. skupni R &
R ali integriran informacijski sistem (v nadaljevanju: IS), ki povezuje SPE in jim
omogoča medsebojno sodelovanje.
Uravnoteţevanje tveganj in tokov dobička v okviru podjetja
Vprašanja, ki obravnavajo uravnoteţeno tveganje in dobiček, se nanašajo na
dejstvo, da izbrana sestava strateških poslovnih enot v korporaciji vpliva na
celotno tveganje, ki mu bo izpostavljena. Ta sestava vpliva na prihodnji obseg
prodaje in dobička, kar je posledica odločitev, ki morajo zagotoviti uravnoteţeno
tveganje in dobiček.
Uravnoteţevanje denarnih tokov v okviru podjetja
Ta vprašanja se kaţejo ţe pri BCG-matriki, kjer so SPE preteţni uporabniki
denarnih sredstev. Delitev teh sredstev je odvisna od umestitve SPE v matriki, kjer
je rastočim SPE dodeljeni več sredstev, ker zahtevajo investicije v povečanje
zmogljivosti in obratnih sredstev, s čimer povečujemo konkurenčnost in trţni deleţ
teh SPE. Torej odločitev o sestavi teh SPE v korporaciji pomeni tudi odločitev o
bolj ali manj uravnoteţenih denarnih tokovih. Del odločanja o korporacijski
strategiji je tudi upravljanje s kapitalom, zagotavljanje investicijskih sredstev za
SPE in predvsem vprašanje zagotavljanja dodatnega kapitala z izdajo novih delnic
ali najemanje kratkoročnih ali dolgoročnih kreditov.
Za korporacijsko strategijo lahko rečemo, da se nanaša na vprašanje razvoja
poslovnega programa podjetja, ki zajema njegov portfelj SPE in z njim povezane
trge ter trţne pozicije podjetja, vprašanja politike rasti, investiranja, prevzemanja
poslovnih tveganj, uspeha, ekonomskega sodelovanja in razdelitve.
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2.4.2 Poslovna strategija
Poslovna strategija opredeljuje poti do konkurenčnih prednosti podjetja na ravni
SPE. Medtem ko se korporacijska strategija ukvarja predvsem z vprašanjem, s
katerimi poslovnimi področji in v katerih panogah bo podjetje nastopalo, se
poslovne strategije ukvarjajo z vprašanjem, kako naj podjetje ali njegov SPE
tekmuje v panogi. Gre za vprašanje, kako bo podjetje izboljševalo trţne pozicije na
prodajnih trgih, katere privlačne trge bo obdelovalo, kakšna bo širina njegove
strateške poslovne skupine proizvodov ali storitev, koliko oţjih skupin proizvodov
bo v njej ter na kakšni osnovi bo na ravni SPE sledilo različnim poslovnim
aktivnostim, da bo doseglo sinergijske učinke. (Pučko 2003, 200) Poslovna
strategija je razčlenitev korporacijske strategije v smislu njene opredelitve, kar
pomeni, da morata biti strategiji usklajeni.
Proces oblikovanja poslovne strategije se začne z definicijo širine poslanstva
določenega SPE in cilji, ki naj bi jih v okviru podjetja dosegla. Sledi ocenjevanje
prednosti in slabosti ter poslovnih priloţnosti in nevarnosti, ki so temelj za
oblikovanje poslovne strategije. (Pučko 2003, 204)
Poslovne strategije se delijo na štiri področja, na podlagi katerih je zasnovan tudi
portfelj SPE, ki je osnova za oblikovanje strategije posameznega SPE. Strategija
temelji na dveh komponentah, stopnji rasti trga in relativnem trţnem deleţu. Te
strategije imenujemo poslovne strategije na osnovi portfeljske matrike.
Porterjev (1990) koncept generičnih poslovnih strategij pa temelji na
opredeljevanju poti za doseganje konkurenčne prednosti skozi te strategije.
Konkurenčno prednost lahko doseţemo preko strategije niţjih stroškov od
konkurentov ali s strategijo diferenciacije. Ti osnovi kombiniramo s širino trţnega
nastopa podjetja in dobimo tri temeljne generične strategije (Porter 1990, 39):
- strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti,
- strategija diferenciacije proizvodov,
- strategija razvijanja trţne niše.
Funkcijska strategija
Funkcijska strategija se ukvarja z učinkovitostjo izrabe sredstev na posameznih
poslovnih funkcijskih področjih in mora biti razvita tako, da podpira uresničevanje
korporativnih in poslovnih strategij.
Posamezne funkcijske strategije ne moremo razvijati zgolj na osnovi korporativne
in poslovnih strategij ter na podlagi analize poloţaja posameznega poslovnega
področja podjetja, ampak je potrebno pregled glavnih poslovnih dejavnikov po
funkcijskih poslovnih področjih podjetja in okolja medsebojno povezati ter uskladiti.
Nato lahko v povezavi s ključnimi dejavniki uspeha oblikujemo strategijo na
posameznih funkcijskih področjih (slika 7).
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Slika 7: Razvijanje in oblikovanje funkcijskih strategij iz korporativnih in poslovnih strategij
KORPORACIJSKA
KORPORACIJSKA STRATEGIJA
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PODROČJIH
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ANALIZA POLOŽAJA
PROIZVODNJE

SKLEPI

ANALIZA POLOŽAJA
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Vir: prirejeno po Pučko 1996, 215–216
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2.5 Informacijski sistemi (IS) in informacijska tehnologija (IT)
Preden se lotimo preučevanja IS/IT-strategij, je pomembno, da natančno
opredelimo in razmejimo pojma informacijski sistem (IS) in informacijska
tehnologija (IT). Ker se oba pojma uporabljata izmenično, je razlikovanje teh
pojmov ključno za uspešen dialog med informatiki in ostalimi deleţniki, rezultat pa
je uspešna zasnova in izvedba IS/IT-strategije. Pomembno se je zavedati, da so
IS obstajali veliko pred pojavom IT in še danes obstaja marsikateri IS brez
podpore IT.
IT se nanaša predvsem na tehnologijo, strojno opremo, programsko opremo in
telekomunikacijska omreţja. IT delimo na otipljivo (angl. tangible), ki obsega
streţnike, osebne računalnike, omreţno kablovje, stikala ..., in neotipljivo (angl.
intangible), ki obsega vse vrste programske opreme. Obsega pridobivanje,
procesiranje, shranjevanje, prenos in delitev informacij ter drugih digitalnih vsebin.
Splošen naziv IT je priznan in uporabljen po celem svetu, v Evropski uniji pa se
uporablja še naziv informacijska komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju: IKT),
ki ga bom uporabljal tudi sam v nadaljevanju.
UKAIS (1999) definicija IS je naslednja: »Informacijski sistemi so aktivnosti na
podlagi katerih ljudje in organizacije koristijo tehnologijo, zbirajo, procesirajo,
shranjujejo, uporabljajo in širijo informacije.«
Mingers (1995) navaja, da kljub temu da je IKT neposredno povezan z IS, je ta del
veliko širšega področja, ki obsega človeški jezik in komunikacijo, ter poudarja, da
se IS razvija in spreminja glede na spremembe in inovacije na IKT-področju ter
vzajemno na področju človeške druţbe na splošno.
Pojem, ki ga prav tako pogosto uporabljamo v povezavi z IS in IKT, je aplikacija.
Pojem aplikacija se v glavnem nanaša na uporabo IKT pri obravnavi poslovne
aktivnosti ali procesa. Aplikacije delimo na dva tipa:
- splošne, kjer uporabljamo IKT za izvajanje specifičnih opravil, kot so
urejanje besedil, izdelava predstavitev, pošiljanje elektronske pošte …;
- specifične, kjer uporabljamo IKT za izvajanje poslovnih aktivnosti ali
procesov, kot so blagajniško poslovanje, vodenje računovodskih knjig,
materialno poslovanje ...
Primer specifične uporabe aplikacije je celovita informacijska rešitev (angl.
enterprise resource planning – ERP). ERP-sistem upravlja in koordinira vse
razpoloţljive vire, sredstva in aktivnosti v določeni organizaciji ali podjetju. IS
podjetja in njegovi podsistemi ne obstajajo sami zase, ampak so medsebojno
povezani in soodvisni. Kot poskus zdruţitve ločenih sistemov in izdelave
integrirane rešitve, ki bi upravljala vse aktivnosti in podatke organizacije, so nastali
ERP-sistemi, ki zdruţujejo specifične aplikacije v module.
Lastnosti ERP-sistemov s tehnološkega vidika:
- dejanska neodvisnost od strojne in sistemske programske opreme,
- visoka stopnja zdruţljivosti sistema,
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relativno visoka stopnja fleksibilnosti,
navidezna enotna struktura tabel,
podpora fazni (modularni) uvedbi,
skrajšan čas uvedbe.

Lastnosti ERP-sistemov s poslovnega vidika:
- povrnitev naloţbe v kratkem času,
- kontrolirana in kompatibilna prenova poslovnih procesov,
- osredotočenost na rešitve, ki temeljijo na referenčnih modulih,
- ena sama vnosna podatkovna točka,
- omogočanje hitrih in kakovostnih informacij, ki nudijo moţnost izdelave
sprotnih poročil,
- sposobnost prilagajanja novim IKT-potrebam podjetja,
- relativno kvalitetno razvite in vgrajene procedure,
- nudenje moţnosti revizije tako poslovnih kakor tudi računalniških rešitev.
Checkland (1981) razlaga, da IS obstajajo zato, da pomagajo ljudem pri njihovih
aktivnostih v realnem ţivljenju. Poudarja, da je za to, da ustvarimo sistem, ki
učinkovito podpira uporabnika, najprej potrebno opredeliti, kaj bo podprto (IS) in
nato kako bomo to podprli (IKT). To pomeni, da je najprej potrebno razumeti in
analizirati lastnosti in vrsto aktivnosti, da jih lahko podpremo z IKT.
2.6 Izhodišča in cilji strateškega načrtovanja IS
Strateško načrtovanje IS obsega analizo poslovnega sistema in obstoječega IS ter
je del strateškega poslovnega načrtovanja. Strateško načrtovanje IS, ki je le
podpora poslovni strategiji podjetja, lahko vpliva le na učinkovitost, ne more pa
vplivati na dolgoročno uspešnost poslovanja podjetja. V tem primeru imajo pristopi
načrtovanja le podporni vpliv namesto strateškega.
Namen strateškega načrtovanja IS je predlagati čim ugodnejšo prenovitev,
nadgraditev ali razvoj novega integriranega IS. Proces strateškega načrtovanja je
najbolj odvisen od tesnega sodelovanja menedţmenta vseh ravni podjetja z IKTstrokovnjaki v podjetju in z zunanjimi svetovalci. (Turban et al., 2002)
Fidler in Rogerson (1996) strateško načrtovanje IS pojmujeta kot proces
izoblikovanja IS, ki podjetju omogoča uresničitev poslovnih ciljev ter mu s tem
posredno zagotavlja konkurenčno prednost.
Cilji strateškega načrtovanja IS (Krisper et al., 2004; Groznik, 2001) so:
- povezati razvoj IS s poslovno strategijo,
- povečati stopnjo podpore informatiki in izboljšati komunikacijo med
menedţmentom ter informatiki,
- načrtovati pretok informacij in procesov,
- pokazati na organizacijske probleme ter predlagati izboljšave, katerih
posledica bi bila racionalnejša raba IKT,
- predlagati optimalno zaporedje razvoja IS,

21

-

predlagati uporabo tehnologij, ki so v skladu s svetovnimi smernicami in
samo dejavnostjo poslovnega sistema,
dvigniti medsebojno sodelovanje uporabnikov.

2.7 Pristopi načrtovanja IS
Tradicionalna vloga IS v poslovnem svetu je vloga »sistema«, ki vloţeno
investicijo povrne v obliki zniţanja stroškov procesov, večje učinkovitosti procesov,
hitrejše izvedbe končnega produkta ali storitve. Tradicionalni menedţment IS
obsega načrtovanje, razvijanje in upravljanje tehnoloških rešitev (v nadaljevanju:
trdi pristop) za reševanje definiranih problemov.
Clarke (2007, 6) ugotavlja, da je tradicionalni pristop IS v veliki meri neučinkovit,
pravzaprav navaja, da kar v 90 odstotkih investicija v informacijsko tehnologijo ne
dosega pričakovanih rezultatov menedţmenta.
Zaradi nedoseganja pričakovanih rezultatov je bil potreben nov pristop, ki se je
pojavil v obliki človeško usmerjenih metod (v nadaljevanju: mehki pristop), katerih
glavni namen je oblikovati pogled na sistem skozi oči udeleţencev in to uporabiti
za upravljanje procesa razvoja sistema. Mehki pristop spodbuja sodelovanje in
vzpostavitev konsenza ter kreativnost, kar pripomore k učinkovitejši izdelavi
strategije IS.
Ugotavlja tudi, da imajo tudi metode mehkega pristopa svoje omejitve in slabosti.
Metode se večinoma izvajajo skozi raznovrstne debate, kar uspeva le v okoljih,
kjer debate niso omejene. V okoljih, kjer menedţerji ne dovolijo odstopanj od
svojih pogledov ali udeleţenci foruma niso sposobni enakovredno prispevati k
debati, lahko pričakujemo neuspeh. Mehke metode ne ponujajo rešitev za te
situacije. Za uspešno uporabo teh metod mora okolje ţe v začetku vzpostaviti
pogoje za prosto debato na primerno visokem nivoju.
2.7.1 Socialna teorija
Clarke (2007, 15) v svojem delu omenja socialno teorijo, ki trdi in mehki pristop
opisuje kot funkcionalen in interpretacijski. Socialna teorija torej deli pristope k IS
na trd – funkcionalen in mehak – interpretacijski. Za funkcionalen pristop k
načrtovanju IS je značilna enoznačna predpostavka o eni resnici, ki ostane
nespremenjena ne glede na vpletenost uporabnikov in na podlagi katere razvijalci
IS razvijajo rešitve. Končna rešitev je redko usklajena in prevladuje resnica
najmočnejšega v procesu. Alternativa temu je interpretacijski pristop, ki ne
priznava enostranske, enoznačne resnice, temveč le resnico, s katero se vsi
strinjajo, da je prava. Načrtovanje IS je v tem primeru skupek različnih
konsolidiranih resnic.
Clarke v poudarja, da IS ne smemo obravnavati samo s tehnološkega vidika,
ampak izhajati tako teoretično kot praktično iz »trdih« tehnoloških in »mehkih«
uporabniških pristopov ter njihovih medsebojnih soodvisnosti, iz katerih izhaja
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optimalno zasnovan IS. Iz perspektive socialne teorije so IS socialni konstrukti, s
pomočjo katerih je mogoča bolj poglobljena analiza trdo-mehkih pristopov.
Obravnava socialne teorije v sklopu razvoja IS je ključna za njegov strateško
usmerjen razvoj.
Clarke (2007, 38) umešča vse socialne teorije v enega od štirih vzorcev, ki
ponazarjajo različne pristope k načrtovanju IS:
- funkcionalna,
- interpretacijska,
- radikalni humanist,
- radikalni strukturalist.
V vzorce so teorije umeščene glede na to, v kolikšni meri so subjektivne (trdi
pristop) ali objektivne (mehki pristop) ter regulativne ali radikalne (slika 8).
Štirje elementi subjektivne in objektivne dimenzije (tabela 1), kot jih opisuje Clarke
(2007, 38):
- ontologija: ontološke debate se ukvarjajo z naravo stvarnosti, kot jo dojema
posameznik.
o realizem: resničnost je objektivne narave in ne izhaja iz
posameznika,
o normalizem: resničnost je produkt posameznikove zavesti;
- epistemologija obravnava izvor, strukturo, metode spoznanja o tem, kako
naj bo svet razumljen in kako naj bo to znanje posredovano naprej:
o pozitivizem: znanje je jasno opredeljeno in ga je mogoče posredovati
v otipljivi obliki,
o antipozitivizem: znanje je subjektivno in temelji na izkušnjah ter
naravi osebe;
- človeško naravo lahko opredelimo na skali od deterministične, ki je odvisna
od zunanje situacije in okoliščin, do voluntaristične, kjer je prisotna
svobodna volja in lasten vpliv na svojo okolico;
- metodologija, kot je prikazana v objektivnem pristopu socialne teorije, za
izvajanje sistematičnih postopkov išče splošno priznane zakonitosti, ki
obvladujejo opazovano realnost. Iz tega izhajajo trdi pristopi uvajanja IS.
Metodologija, kot je prikazana v subjektivnem pristopu socialne teorije, se
osredotoča na posameznikovo interpretacijo sveta (teţave) in njegovo
razumevanje zunanje realnosti. Te metode najbolje povzemajo mehki
pristopi načrtovanju IS.
Tabela 1: Subjektivno-objektivna dimenzija
Subjektivni pristop socialne teorije
normalizem
←
antipozitivizem
←
voluntarizem
←
ideografski
←

ontologija
epistemologija
človeška narava
metodologija

Vir: Clarke 2007, 38
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Objektivni pristop socialne teorije
→
realizem
→
pozitivizem
→
determinizem
→
zakonodajen

Vzorec delovanja po funkcionalni teoriji se lahko razteza od zelo objektivnega k
zelo subjektivnemu. Pri načrtovanju IS je vključevanje uporabniško definiranih
specifikacij v načrtovanje IS moč razumeti kot vključevanje interpretacijskih
vzorcev poleg funkcionalnih vzorcev delovanja. Iz tega sledi, da trd pristop IS ne
izključuje sodelovanja uporabnikov pri snovanju IS, je pa obravnavan s
tehnološkega vidika. Udeleţencem je jasno začrtana meja, v okviru katere lahko
razmišljajo, in s tem jim je tudi opredeljena realnost, ki velja za osnovo
razmišljanja.
Regulacija interpretacijskega vzorca se izraţa v regulaciji predpostavk in mnenj
udeleţencev. Regulacija se pojavlja v obliki razumevanja okolja z vidika naročnika
in ne dopušča konflikta v pogledih na to okolje. Kritika tega pristopa se nanaša
predvsem na dejstvo, da odkriva teţave, za katere ne poda rešitve. Interpretacijski
vzorec je uporaben v primeru iskanja konsenza, za katerega morajo biti
vzpostavljeni pogoji in ni namenjen popolni – radikalni zamenjavi sistema.
Radikalni humanist teţi k osvoboditvi iz obstoječih struktur, ki omejujejo njegovo
kreativnost in ideje. Takšen ortodoksen pristop gre v smeri kreiranja nove resnice,
ki jo mora načrtovalec IS sprejeti in realizirati. V tem primeru je rezultat vprašljiv,
ker ni nujno, da načrtovalec to resnico vidi enako in je končen rezultat drugačen
od pričakovanega.
Radikalni strukturalist uveljavlja postopno radikalno spremembo organizacijske
strukture.
Slika 8: Kategorizacija pristopov k načrtovanju IS
Sociologija radikalnih sprememb

radikalni
humanist

radikalni
strukturalist
Objektivno

Subjektivno
interpretativist

funkcionalist

Sociologija regulacije
Vir: Clarke 2007, 15
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2.7.2 Večslojni pristop
V praksi smo priča različnim pristopom, ki vsebujejo kombinirane tehnike
usklajevanja poslovne in IS-strategije. Earl (1989) predlaga mnogovrstni
(večslojni) pristop, ki zdruţuje različne metodologije in tehnike ter ima tri osnovne
gradnike.
- Pristop od vrha navzdol, ki temelji tako kot mnogo drugih tradicionalnih
tehnik za identifikacijo informacijskih potreb podjetja na projektnem
načrtovanju. Ima definirano začetno in končno točko. Pristopi od vrha
navzdol pričnejo z opredelitvijo ciljev podjetja in preko poslovne strategije
ter ključnih dejavnikov uspeha, vodijo do potrebne informacijske
infrastrukture za podporo poslovnih ciljev.
- Pristop od spodaj navzgor obravnava trenutno stanje in je usmerjen v
kratkoročne cilje, ki naj bi jih skupaj z načrtovanimi viri vseboval program za
dosego ciljev. V skladu s cilji ţelimo opustiti informacijske sisteme, ki so
slabše kvalitete in ne prispevajo zadovoljivo k poslovanju, oziroma izboljšati
sisteme, ki imajo vidno vlogo v poslovanju podjetja.
- Pristop od znotraj navzven je namenjen pridobitvi idej za inoviranje. Ta
pristop veţe strategijo načrtovanja IS na to, kaj bi strateška poslovna enota
morala delati. V bistvu gre za pristop reinţeniringa in inoviranja.
Te tri gradnike Earl (1989) razširi v pet pristopov k načrtovanju. Glavne
karakteristike teh petih pristopov so zbrane v tabeli 2.
Tabela 2: Razširjena metoda načrtovanja IS
Stopnja 1

Stopnja 2

Stopnja 3

Stopnja 4

Stopnja 5

Glavna
naloga

IS/IKTnačrtovanje
aplikacij

definiranje
poslovnih potreb

natančno
načrtovanje IS

strateška
konkurenčna
prednost

povezava s
poslovno
strategijo

Ključne
usmeritve

razumevanje
menedţmenta

dogovorjene
prioritete

uravnovešanje
portfelja
aplikacij

iskanje poslovne
priloţnosti

integriranje IS in
poslovne
strategije

IKT vodeno

pobuda višjega
menedţmenta

uporabniki in IKT

najvišji
menedţment in
uporabniki

zveza
uporabnikov,
menedţmenta in
IKT

Glavni pristop

razvoj od spodaj
navzgor

analiza od zgoraj
navzdol

od zgoraj navzdol
in od spodaj
navzgor

podjetniško
(uporabniška
inovacija)

različne metode –
hkrati

Povzetek

»tehnološko
vodeno«

»vodeno z
metodo«

»vodeno po
uporabnikih«

»vodeno po
zahtevah
poslovne
strategije«

»vodeno na
temelju
usklajevanja
zahtev IS/IKT in
uporabnikov«

Stopnje
Sestavine

Usmerjeno po

Vir: prirejeno po Earl 1989, 86
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-

-

-

-

-

Tehnološko voden pristop: izdela poslovni model, zato da bi dobil načrt
aktivnosti za IS. Tehnična kompleksnost ter teţko razumevanje modelov sta
vzroka za pomanjkanje organizacijske predanosti za izvedbo načrta IS.
Pristop, voden z metodo: uporablja metodo strukturiranega načrtovanja IS
(običajno vključuje svetovalce) s predpostavko, da sta formalnost in
natančnost potrebni za kvaliteto. Temelji na analizi od zgoraj navzdol.
Pristop, voden po uporabnikih: glavni cilj je osnovati in pridobiti finančna
sredstva za IKT, načrt stroškov in načrt resursov za odobritev aplikacij IS, ki
so običajno prioritetna lista uporabnikov. Poslovni načrti, običajno na
funkcijskem nivoju, se analizirajo za ugotavljanje najbolj kritičnih točk IS.
Vodeno po zahtevah poslovne strategije: poslovni načrt je izhodišče za
analizo in izdelavo načrta IS. Poslovna strategija vodi strategijo IS in ne
obratno.
Vodeno na temelju usklajevanja zahtev IS/IKT in uporabnikov: strateško
načrtovanje IS je povezano z vsemi ostalimi organizacijskimi aktivnosti.
Poudarjeno je timsko delo. Pogosto se spreminjajo odločitve o dodelitvi
virov za informacijski sistem, kar je problematično s stališča menedţmenta.

Clarke (2007, 95) ugotavlja, da se mora usklajevalni proces odvijati neprestano
(kontinuirano prilagajanje), poudarek pa mora biti na vključevanju uporabnikov v
strateške in operativne procese.
2.8 Pregled različnih metod za ugotavljanje informacijskih potreb
Ugotavljanje informacijskih potreb podjetja je ena temeljnih nalog strateškega
načrtovanja IS, ki mora biti metodološko celovito in praktično uporabno.
Informacijske potrebe so zahteve po nujnem znanju, ki ga potrebuje menedţment
kot informacijo v danem odločitvenem poloţaju, zato da lahko reši določen
problem. (Kovačič, 1998)
V nadaljevanju so naštete in na kratko opisane nekatere od metod in tehnik, s
pomočjo katerih izvajamo strateškega načrtovanje IS.
2.8.1 Analiza priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti (SWOT)
SWOT (angl. strengths, weaknesses, opportunities, threats) je tehnika, s katero
analiziramo in opredelimo priloţnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti podjetja, ki
jih zapišemo v matriko SWOT (slika 9). Pri strateškem načrtovanju IS to analizo
uporabljamo za prepoznavanje in odpravo nevarnosti in slabosti ter prepoznavanje
in izkoriščanje priloţnosti ter prednosti, ki jih ima podjetje v primerjavi s
konkurenco z vidika IS. Prednosti in slabosti so odraz trenutnega stanja v podjetju,
priloţnosti in nevarnosti pa prihodnje moţnosti podjetja. (Fidler in Rogerson, 1996)
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Slika 9: SWOT-matrika
NOTRANJI
DEJAVNIKI

PREDNOSTI

SLABOSTI

PP-strategije:

SP-strategije:

izraba prednosti, ko se
pokaţejo priloţnosti

izogibati se slabostim in
izkoristiti priloţnosti

PN-strategije:

SN-strategije:

izraba prednosti, da se
izognemo nevarnosti

razreševati slabosti in se
izogibati nevarnosti

ZUNANJI
DEJAVNIKI
PRILOŢNOSTI

NEVARNOSTI

Vir: Hunger in Wheelen 1996, 173
2.8.2 Ključni dejavniki in kazalniki uspeha
Rockart (1997) je kot prvi predlagal metodo ključnih dejavnikov uspeha (angl.
critical success factors, v nadaljevanju: KDU) kot metodo, ki omogoča načrtovanje
IS. S to metodo ugotavljamo informacijske potrebe in tiste poslovne procese, ki so
za poslovanje podjetja ključni.
KDU zajema postopke, s pomočjo katerih je mogoče analizirati poslovni sistem in
opredeliti posamezna ključna področja, potencialno pomembna za vodenje
podjetja. (Kovačič, 1998) Rockart (1997) predpostavlja, da ima vsako podjetje od
tri do šest ključnih funkcij, ki so odločilnega pomena za uspešno poslovanje
podjetja. Podjetje mora stalno meriti učinkovitost teh področij in uvajati izboljšave,
če je to potrebno. (Turban et al., 2002)
KDU izhajajo iz naslednjih petih virov:
1. iz panoge, v katero spada podjetje;
2. iz tekmovalne strategije podjetja (trţne niše, poslovanje z nizkimi stroški,
...);
3. iz dejavnikov okolja (zakonodaja, ekonomski in demografski pogoji);
4. iz začasnih vplivov (ekonomska recesija, trgovski embargo);
5. z vidika obravnave in poloţaja menedţerjev, ki opredeljujejo dejavnike
(vidik poslovne funkcije, raven podjetja ...).
Z odgovori na naslednja vprašanja izvedemo analizo KDU, s katero ugotavljamo
organizacijske cilje ter dejavnike, ki so kritični za dosego teh ciljev (Turban et al.,
1999).
- kateri so osrednji cilji v podjetju,
- kateri so dejavniki, ki so kritični za dosego teh ciljev,
- kakšne so odločitve ali procesi za dosego teh kritičnih dejavnikov,
- katere spremenljivke označujejo te odločitve in kako se jih da izmeriti,
- kateri IS lahko podprejo ta merila.
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Kovačič (1998) navaja naslednje postopke in analize kot izhodišča strateškega
načrtovanja IS:
- opredeliti je potrebno poslovno strategijo podjetja in iz tega izhajajoče
globalne cilje, sledi ugotavljanje KDU za zagotavljanje izvrševanja
strategije;
- ugotovitve analize KDU se zdruţijo v tri preglednice:
o strategija poslovanja,
o opis teţav pri doseganju KDU in predlog ukrepov za njihovo
odpravo,
o cilji, omejitve in razvojna strategija IS .
Podjetje svoje KDU meri s pomočjo ključnih kazalnikov uspešnosti (angl. key
performance indicators – KPI), s katerimi prikaţe stanje poslovanja podjetja.
Vsako podjetje ima postavljene cilje, s katerimi uresničuje zastavljeno strategijo. S
pomočjo KPI podjetje meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev ter na podlagi
tako pridobljenih informacij pravilno ukrepa in prilagodi aktivnosti za doseganje
ciljev. KPI se razlikujejo glede na panogo podjetja in tudi oddelke znotraj podjetja.
Osnova za dobro določene KPI so dobro določeni KDU, kjer moramo za vsak KDU
določiti vsaj en KPI. KPI morajo biti merljivi, meritve pa so finančne in nefinančne.
2.8.3 Matrika strateškega pomena
Matrika strateškega pomena (angl. strategic importance matrix), izhaja iz
portfeljske matrike BCG in sta jo predlagala McFarlan in McKenney (1983).
Matrika opredeljuje strateško pomembnost trenutnih in prihodnjih aplikativnih
sistemov glede na pozicijo teh sistemov v matriki (slika 10). Matrika je razdeljena v
štiri segmente v odvisnosti od stanja sistema (pomen trenutnega in strateški
pomen načrtovanega aplikativnega sistema). Segmenti prikazujejo različno
stopnjo in vrsto investiranja:
- strateški sistemi: očitno kritični za prihodnje poslovanje;
- sistemi z visokim potencialom: imajo visok potencial, da postanejo strateški,
vendar pa nastopa tudi visoko tveganj, da ne uspejo;
- ključni operativni sistemi: trenutno kritični za poslovanje, njihov pomen se
bo postopoma zmanjševal;
- podporni sistemi: niso kritični, vendar za zdaj še potrebni, imajo nizek
potencial.
Krisper (2004, 348) razlaga, da nam je portfelj v pomoč tudi pri odločitvi, ali bomo
za določen aplikativni sistem uporabili paket, ki je ţe na trţišču, ali pa bomo sistem
razvijali sami. Naprej razlaga, da so v splošnem za uporabo paketov primernejši
sistemi iz spodnjih dveh kvadrantov, medtem ko moramo strateške in sisteme z
visokim potencialom razviti sami ali s pomočjo zunanjega izvajanja.
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Slika 10: Portfeljska matrika za ocenitev strat. pomena aplikativnih sistemov

Kritični
sistemi

+

Visoko ostaja visoko

Nizko morda postaja visoko

STRATEŠKI SISTEMI

SISTEMI Z VISOKIM POTENCIALOM

-

očitno kritični za poslovni
uspeh
trenutni vir konkurenčne moči,
če so pravilno vodeni
opravičeno je visoko
investiranje vanje

-

-

Operativni
sistemi

KLJUČNI OPERATIVNI SISTEMI
-

morajo še naprej učinkovito
delovati
kandidati za zmanjševanje
stroškov
nadgradnja z nizkimi stroški ali
zamenjava
veliko investiranje v njih ni
opravičljivo

Visoko postaja niţje

potencialno kritični v prihodnje
potencialni vir konkurenčne
prednosti
potencialni kandidati za
inovativne, visoko tvegane
rešitve
opravičene so bolj tvegane
investicije
previdnost pri nizkih stopnjah
donosa

PODPORNI SISTEMI
-

dezinvestirati: kdaj se jih lahko
neha proizvajati
kandidati za izločitev stroškov

Nizko ostaja visoko

+
* obstoječe aplikacije zadovoljive () obstoječe aplikacije, potrebne prenove
** načrtovane aplikacije
? potencialna aplikacija

Vir: prirejeno po Krisper et al. 2004, 348

2.9 Usklajevanje IS in poslovnih strategij
Uskladitev poslovnega in informacijskega področja predstavlja eno ključnih
vprašanj strateškega načrtovanja IS. Podjetja ne morejo biti konkurenčna ali
uspešna, če njihovo poslovanje in IKT oziroma strategija IS niso usklajeni.
Načrtovanje poslovnih ciljev mora postati rezultat skupnega dela ter ocen
poslovnega področja in informatike za razliko od preteklosti, ko načrtovanje
poslovnih ciljev največkrat ni bilo usklajeno z zmogljivostmi IS. Potreba po
informacijah je gonilo procesa, v središču katerega sta poslovna strategija podjetja
in portfelj IS (slika 11). Potreba po informacijah je v poslovni in IS-domeni, ki
delujeta usklajeno v podporo organizaciji. Clarke (2007, 80) predlaga strateški
model, v katerem so usklajeni vsi elementi poslovnih in IS strategij tako, da vir
informacij za organizacijo podpira strateške in operativne aktivnosti organizacije
(slika 12).
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Slika 11: Model strateškega usklajevanja
Potrebe po informacijah
Poslovno področje
Poslovna
strategija

IS področje
ISstrategija

Korporativna
strategija in
portfelj IS

Organizacija
podjetja

Infrastruktura
IS in procesi

Vir: prirejeno po Clarke 2007, 81
2.9.1 Ogrodje strateškega menedžmenta IS
Aktivnosti, katerih cilj je izgradnja optimalnega informacijskega sistema, je Clarke
(2007, 53) umestil v ogrodje strateškega menedţmenta IS (slika 12), ki v prvi vrsti
poudarja nujnost postavitve mej, v okviru katerih izvajamo strategijo. Jedro ogrodja
je ciklus učenja in aktivnosti, kjer se prepletajo interpretativne in strukturne analize.
Največja teţava IS-strategije je bila v večini primerov podpora poslovni strategiji, ki
se je izvajala prvenstveno s pomočjo IKT. Clarke (2007, 165) navaja, da je
potrebno vse strategije podrediti analizi informacijske potrebe in da IS ter IKT
podpirata ali tvorita to potrebo. Konkurenčna prednost podjetja je vse bolj v
izkoriščanju IKT, ki da dodano vrednost podjetju, in ne v sami tehnologiji, kar daje
večji pomen IS. Osredotočenje samo na IKT ali IS nam tudi ne prinese dobrih
rezultatov. Največjo dodano vrednost doseţemo s pomočjo ljudi, ki so del sistema
in uporabljajo IKT ter ki jim priskrbimo informacije, ki so za njih in organizacijo
strateškega pomena. Prednost je v interakciji medsebojno odvisnih podsistemov v
sistemu človeških aktivnosti. (Clarke 2007, 167) Kot dokaz navaja dejstvo, da
obstajajo študije večjih podjetij, ki so uporabljala isto tehnologijo in od katerih so
ena tehnologijo uporabljala bolje od drugih.
Clarke (2007, 167) navaja naslednje pristope, od katerih je odvisen strateški
menedţment IS:
- pristop k izgradnji IS z upoštevanjem tako tehnološke vsebine kot človeške
participacije;
- subjektivni pristop h korporativni strategiji: strategija je domena tistih, na
katere problematika vpliva, in ne nekaj, kar lahko objektivno obravnavamo z
načrtovanjem v determinističnem slogu;
- perspektiva zavezništva, ki izhaja iz potrebe po informacijah, ki jih definirajo
lastniki sistema; izdelava korporativnega strateškega načrta in nato
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-

izdelava IS ali še slabše IKT v podporo temu je napaka, izdelava mora
potekati v tandemu;
vzdrţevanje konkurenčne prednosti, ki izhaja iz načina, kako je informacija
uporabljena.

Slika 12: Ogrodje strateškega menedţmenta IS
Korporativna strategija
pojavni vzorci
ali
fiksni načrti

Kontinuirano
prilagajanje
analiza potreb
poslovni del
IS-del

IS-strategija
pojavni vzorci
ali
fiksni načrti

Vključi v
strategijo
Analiza strateških elementov
UPOŠTEVAJ
Konkurenčna
prednost

IKT
Človeške aktivnosti

izhaja iz
človeške
aktivnosti

Tehnologija

vprašanje
KAKO?

Ljudje

Organizacija

IS/IKT-analiza
Strateška mreţa

Vpeljava tehnologij

pozicija IS-portfelja

spremljava IKT-novosti

Notranja in zunanja IS/IKTkontrola
Kje opazovati?
Kaj se pojavlja?
Kaj imamo mi?

Vir: prirejeno po Clarke 2007, 168
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3 PANOŢNE IS/IKT-REŠITVE ZA HOTELSKO POSLOVANJE
3.1 Hotel kot poslovni sistem
IS predstavlja osnovo hotela kot poslovnega sistema, pri čemer ima vlogo
nadgradnje procesov izvajanja, upravljanja in strateškega načrtovanja poslovanja.
Vloga IS je predvsem povečevanje dodane vrednosti storitev na podlagi izboljšav
poslovnih procesov in/ali storitev ter inovacij.
Hotel kot poslovni sistem je sestavljen iz mnoţice med seboj povezanih
podsistemov. Z uporabo računalniške infrastrukture sodobno hotelsko poslovanje
poteka v okviru celovitega integriranega korporativnega poslovno-informacijskega
sistema. Takšen sistem je zasnovan tako, da pokriva vse aspekte hotelskega
poslovanja kot organizacijske celote, temelječ na opredeljeni medsebojni
povezanosti vseh svojih podsistemov.
Galičić in Ivanović (2008) opredeljujeta, da je hotel kot poslovni sistem
kompleksen, dinamičen, stohastičen, odprt in organiziran.
Hotel je kompleksen sistem, ker je sestavljen iz mnoţice medsebojno prepletenih
podsistemov, ki vsak zase predstavljajo neko celoto. S stališča funkcionalnosti
lahko takšen sistem zdruţuje podsisteme, kot so prodaja namestitvenih kapacitet
in gostinskih storitev, priprava in nudenje kapacitet, nabava, vzdrţevanje hotela,
upravljanje s človeškimi viri, finance in računovodstvo in druge.
Hotel je dinamičen sistem, ker se neprestano razvija in spreminja. Obdobja
mirovanja so v hotelskem poslovanju zelo kratka in največji razlog, da je temu
tako, so gostje, ki so vse zahtevnejši. Dinamičnost hotela in njegova zmoţnost
razvijanja sta predpogoja za njegovo preţivetje na trgu.
Hotel je stohastičen sistem zaradi velike mere negotovosti poslovanja in številnih
moţnosti, ki so mu na voljo v okviru svojega delovanja. V okviru hotela kot sistema
je moţna velika mera presenečenj, pa tudi v okviru zunanjega okolja, v katerem
deluje. Vse to zaradi dejstva, da hotel ni sistem, ki bi se reguliral sam, temveč ga
je potrebno upravljati, če hočemo, da deluje pravilno.
Hotel je odprt sistem, postavljen v specifično okolje, v katerem tekmuje z drugimi
hoteli (konkurenti) na določeni turistični destinaciji in tudi globalno.
Hotel je organizacijski sistem, ker je produkt kreativnih ljudi in vključuje elemente
naravnih in tehnoloških sistemov. Hotel izkorišča naravne danosti s tem, ko iz
okolice pridobiva materiale, ljudi, energijo in informacije, v okolico pa prodaja svoje
produkte ter s tem izpolnjuje razlog svojega obstoja.
Galičić in Ivanović (2008) opredeljujeta IS kot sistem, ki deluje znotraj hotela (kot
podsistem) in mu omogoča komunikacijo znotraj tega sistema in navzven z
okolico. IS je po tej definiciji podsistem poslovnega sistema. Materialni tokovi
(surovine, energija) in informacijski tokovi vstopajo v poslovni sistem in iz njega
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izstopajo, IS pa absorbira vse informacije, jih procesira in procesirane dostavi
poslovnemu sistemu ali njegovi okolici (slika 13).

Slika 13: IS kot podsistem (hotelskega) poslovnega sistema
POSLOVNI SISTEM (HOTEL)

INFORMACIJE

POSLOVNE ODLOČITVE

INFORMACIJSKI SISTEM

MATERIAL

INFORMACIJE

PODATKI
+
PROCESI ZA
TRANSFORMACIJO
PODATKOV

MATERIAL

INFORMACIJE

Vir: Galičić in Ivanović, 2008

Organizacija poslovanja v hotelu je funkcijsko jasno opredeljena. Poslovne
funkcije v hotelu obsegajo vodstvo, tehnično sluţbo, informatiko, računovodstvo in
finance, kontroling, nabavo, trţenje, recepcijo, restavracijo, kuhinjo, sobno osebje.
Večji kot je hotel ali veriga, kompleksnejša je prepletenost in zapletenost funkcij. V
zadnjem času se v večjih hotelskih verigah uveljavlja procesna organiziranost kot
nova oblika organizacijske strukture, ki temelji na horizontalnih tokovih dela ali na
procesih ter manj na oddelčnih funkcijah. (Penger et al. 2008, 15) Bistvo procesne
organiziranosti je njeno oblikovanje za koordinacijo in sodelovanje. Oblikovanje
nove procesne organizacijske strukture na primeru hotelske verige LifeClass s
ciljem optimizacije in integracije poslovanja kaţe slika 14.
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Slika 14: Oblikovanje (nove) procesne organizacijske strukture hotelske verige LifeClass

Vir: Penger et al. 2008, 19
34

3.2 Informatizacija hotelskega poslovanja
Vloga IKT v hotelu se je z leti spremenila od podporne k strateški. IKT je postal
osnovno sredstvo, s katerim hotel komunicira z gosti preko različnih kanalov in je
prisotno na vseh nivojih hotelskega poslovanja.
Informatizacija hotelskega poslovanja je prešla od podpore pospešitvi procesov, s
čimer te opravljamo hitreje in učinkoviteje (zniţevanje stroškov dela), k poudarku
na sisteme, temelječe na znanju, ki hotelu pomagajo večati prihodek in ustvarjajo
konkurenčno prednost. Ker prvo ne izključuje drugega, je danes bistvo
informatizacije hotelskega poslovanja zniţevanje stroškov in večanje prihodkov.
Uporaba IKT je v hotelskem poslovanju potekala v dveh smereh (Nyheim et al.
2005, 15):
1. uporaba tehnologije za distribucijo hotelskih produktov skozi čim več
komunikacijskih kanalov;
2. uporaba tehnologij za avtomatizacijo specifičnih procesov ali aktivnosti.
Zaradi visoke cene prvih sistemov so se iniciative informatizacije hotelskega
poslovanja nanašale predvsem na sisteme, ki so obsegali večje število hotelov in
sob ter s tem opravičevali visoko ceno z ekonomijo obsega. Ti sistemi, ki jih
imenujemo sistemi za upravljanje s sredstvi (angl. property management system –
PMS), so poleg ekonomije obsega zagotavljali tudi zmanjšanje števila zaposlenih
ter večjo preglednost nad rezervacijami in sobnim inventarjem. PMS-sistem je še
dandanes osrednji IS v hotelu, okoli katerega so razvrščeni podporni sistemi, ki
omogočajo poslovanje hotela.
Podporni sistemi so se pričeli pojavljati z informatizacijo hotelskih poslovnih
procesov (v hotelu je mnoţica ponavljajočih se procesov) in s tem se je pojavila
tudi potreba po komunikaciji med PMS in temi sistemi. Ta potreba izhaja tudi iz
dejstva, da je večina IS namenjena obdelavi produktov, ki jih hotel nudi gostu in jih
hotel zaračuna na gostov račun, ki je odprt v okviru PMS (gost gleda plačljivo
televizijo in s tem neposredno bremeni svoj hotelski račun). Komunikacija
podpornih IS in PMS je izvedena s pomočjo vmesnikov, ki te sisteme povezujejo.
Hotelsko poslovanje je potrebno informatizirati v prvi vrsti zaradi pospešitve
delovnih procesov s tem, da sta potrebna predhodna prenova teh procesov ter
ovrednotenje delitve dela znotraj organizacije (ob učinkoviti optimizaciji se lahko
pojavi preseţek delovne sile). S tem doseţemo povečanje produktivnosti in
zniţanje stroškov.
Informatizacija, ki poteka v smeri centralizacije podatkovnih baz v skupno
podatkovno skladišče, omogoča hotelom hiter pregled nad trenutnim poslovanjem
in jim hkrati omogoča prilagajanje na novonastale situacije na trgu (grupiranje
gostov znotraj skupne baze podatkov, vodilnim v hotelu nakaţe, ali je trenutno
stanje na trgu ugodno za ciljanje te skupine gostov ali je potreben preobrat),
rezultat te aktivnosti je hitro spreminjanje in prilagajanje ponudbe. Obenem takšna
informatizacija omogoča tudi boljše upravljanje in vodenje hotela na podlagi
podpornih sistemov, ki črpajo podatke iz skupne baze.
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Prav tako je potrebna modernizacija proizvodnega dela v hotelu, kjer poteka
priprava produktov (hrana, masaţe, terapije) na podlagi normativov (recepture –
hrana, časovni normativi).
Tudi skrb za dobro počutje gosta v hotelu je osnovno vodilo, iz katerega mora
izhajati informatizacija hotelskega poslovanja. Jones (2008, 169) pravi, da gosta
ne moremo več opredeljevati na podlagi specifičnih kategorij (posel, uţivanje –
razvajanje ...), temveč je vse več gostov z individualnim stilom ţivljenja, kjer se te
kategorije prepletajo. Tem gostom mora biti v hotelu omogočena uporaba njihovih
elektronskih pripomočkov (prenosnik, mobilnik) za nemoteno povezovanje s
svetom. Ker je takšen gost vsestranski, mu je potrebno omogočiti nemoteno
uporabo različnih IKT-pripomočkov skozi celotno bivanje v hotelu.
Informatizacija hotelskega poslovanja v veliki meri nudi podporo poslovnim
procesom in aktivnostim, ki se nanašajo na goste in se izvajajo v okviru tako
imenovanega cikla gosta (angl. guest cycle), ki se nikoli ne konča (slika 15).
Cikel gosta obsega štiri stopnje (Kasavana in Brooks, 1995):
- iskanje namestitve,
- prihod,
- bivanje gosta v hotelu,
- odhod.
Na stopnji iskanja namestitve gost išče primerno namestitev in izvede
rezervacijo. Na tej stopnji se zberejo pomembne informacije o gostu in njegovih
ţeljah, s katerimi naslednje stopnje tečejo brez teţav. Iskalcem namestitve so na
voljo različni komunikacijski kanali, od katerih pa je trenutno najaktualnejši splet.
Na spletu lahko iskalec pridobi informacije o namestitvi (ponudba, cena) s
pomočjo hotelskih spletnih strani, spletnih strani potovalnih agencij ali celo
destinacijskih spletnih strani (npr. strani turističnih informacijskih centrov – TIC).
Prav tako lahko iskalec pobrska po blogih ali raznih forumih, kjer si uporabniki
izmenjujejo mnenja glede različnih namestitev.
Ob prihodu gosta v hotel je potrebno potrditi njegovo rezervacijo in gosta prijaviti
(angl. check-in). Gost na tej stopnji potrdi podatke, ki jih je navedel ob rezervaciji,
pridobi hotelsko kartico in ključe. Ob prijavi se gostu odpre račun, na katerega se
zbirajo bremenitve.
Bivanje gosta v hotelu je povezano z zagotavljanjem kvalitetnih storitev za gosta,
s katerimi zagotavljamo njegovo zadovoljstvo in kasnejše vračanje. Na tej stopnji
je pomembna stopnja integracije hotelskega IS, ki mora omogočati hipno (angl.
on-line) in transparentno zbiranje potroškov gosta na njegovem računu, kar
omogoča hitro odjavo gosta na koncu.
Ob odhodu gosta iz hotela na recepciji z gostom preverimo vse bremenitve
njegovega računa in gosta odjavimo (angl. check-out). Ko gost odide, so v
hotelskem IS še vedno informacije, ki se nanašajo na gostovo bivanje, ki jih lahko
hotel kasneje uporabi v okviru svojih marketinških aktivnosti.
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Slika 15: Cikel gosta
1
ISKANJE
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2
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4
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3
BIVANJE
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Učinki informatizacije hotelskega poslovanja so vidni predvsem kot:
- uspešnost, ki pomeni delati prave stvari s tem, ko z informatizacijo
poslovanja ustvarjamo nove poslovne priloţnosti, dostopamo do novih
trgov, kupcev in partnerjev;
- učinkovitost, ki pomeni delati stvari prav s tem, ko zniţujemo stroške,
povečujemo produktivnost in kakovost izvajanja storitev.
3.3 Hotelski strateški informacijski sistemi
Hotelski IS tvori skupaj celovit integriran korporativni poslovno-informacijski
hotelski sistem, ki vključuje eksterne (angl. front office) in interne (angl. back
office) sisteme, s katerimi podpira vse poslovne funkcije in procese poslovanja v
hotelu.
S programskimi in strojnimi vmesniki je omogočena integracija različnih hotelskih
podsistemov v enovit IS. Večina teh sistemov je strateškega pomena za
poslovanje hotela in skupek teh IS tvori strateški hotelski informacijski sistem (v
nadaljevanju: SHIS).
Eksterni sistemi so lahko del integralne rešitve ali pa so preko vmesnikov povezani
z internimi sistemi. Hotelsko poslovanje se večinoma posluţuje modularnega
povezovanja sistemov preko vmesnikov, kjer se kot interni sistemi uporabljajo
ERP-sistemi, ki zdruţujejo rešitve, potrebne za izvajanje procesov v ozadju.
Eksterni sistemi večinoma niso del ERP-sistema, ampak se z njim povezujejo
preko vmesnika.
ERP-sisteme so prvotno uporabljali v proizvodni industriji in so poleg rešitev za
poslovanje proizvodnih obratov podpirali še področja financ in računovodstva,
vzdrţevanja, človeških virov itd. Rešitve so zagotavljale večjo raven integracije
raznovrstnih vidikov poslovanja. Koncept ERP izhaja iz potrebe po celovitem
upravljanju z viri in njihove uporabe v organizaciji. Glavni cilj ERP je povezati vse
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oddelke in enote podjetja oziroma njegove poslovne procese z enim samim
računalniškim sistemom, ki je povezan s centralno bazo podatkov. Takšna
centralna baza podatkov omogoča integracijo vseh podatkov in pripravo
informacij, ki so potrebne za uspešno odločanje.
Celovita integracija aplikacij (angl. enterprise application integration – EAI) je
integracijska tehnika, s katero izvedemo učinkovito integracijo različnih aplikacij s
povezovanjem teh aplikacij preko vmesnikov v en celovit integriran sistem (SHIS).
EAI nam omogoči integracijo aplikacij v enoten proces. To integracijo izvedemo s
pomočjo procesne logike, ki je vključena v aplikacijah. Ta tehnika je primerna za
okolja, kjer se izvaja integracija aplikacij z ERP-sistemi, kamor v večini primerov
spada tudi hotelsko poslovanje.
Iz mnoţice aplikacij, ki so integrirane v SHIS, izstopajo predvsem aplikacije,
delujoče v okviru PMS-sistema, ki v hotelu predstavlja centralni IS, s katerim so
povezani vsi ostali sistemi. SHIS, ki je sestavljen iz velikega števila sistemov, mora
biti zasnovan modularno in tako omogočati pregledno izvajanje poslovnih
procesov.
3.3.1 Sistemi za upravljanje s sredstvi: PMS
PMS je poleg tega, da je centralni SIS, s katerim so povezani vsi ostali sistemi,
tudi prvi od sistemov, ki so jih hoteli uvedli v svoje poslovanje. PMS-sistemi so v
preteklosti nadomestili ročne aktivnosti za upravljanje s sobami in izdajo računov
gostom ter so v okviru procesa informatizacije hotelskega poslovanja v celoti
prevzeli vlogo osrednjega SIS.
Pomembni sistemi, s katerimi mora biti PMS kot eksterni sistem povezan, so
finančno-računovodski sistemi, sistemi za vzdrţevanje in sistemi za upravljanje s
kadri, ki spadajo v kategorijo internih sistemov.
V najosnovnejši različici PMS opravljajo šest osnovnih funkcij (Nyheim et al. 2005,
138):
- rezervacija sobe,
- prijava in odjava ter plačilo na recepciji,
- gospodinjstvo in vzdrţevanje sob,
- prodaja in marketing,
- povezanost z ostalimi sistemi.
Rezervacija sobe poteka preko grafičnega vmesnika, s pomočjo katerega osebje
v recepciji ali v oddelku rezervacij gostu dodeli ţeleno sobo. V tem procesu hotel
pridobi podatke o gostu, ki se v sistem zapišejo kot kartoteka gosta.
Ob prijavi gosta na recepciji PMS preko vmesnikov pošlje podpornim sistemom
signal, da je soba aktivna, in spremeni status sobe v zasedeno (angl. occupied).
Obenem PMS gostu dodeli tudi račun, na katerega lahko nalaga storitve skozi
celotno bivanje. Ker so vsi sistemi povezani s PMS-sistemom in se vse bremenitve
iz različnih sistemov stekajo hipno (angl. on-line) na gostov račun, je odjava gosta
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hitra in v nekaterih primerih celo avtomatska (gost je ţe ob rezervaciji zaupal
številko svoje kreditne kartice, bremenitve pa si je pogledal in jih tudi potrdil kar
preko hotelske interaktivne televizije).
Gospodinjstvo in vzdrţevanje sob v okviru PMS omogoča osebju in
menedţmentu hotela dostop do nekaterih osnovnih podatkov glede stanja sobe:
- tip sobe, številka sobe;
- status sobe: čista, umazana, v okvari ...;
- informacija o gostu v sobi: ime in priimek, njegove posebne ţelje, ima sabo
ţival ...;
- informacije o vzdrţevalnih delih v posamezni sobi.
Aktivnosti prodaje in marketinga temeljijo na podatkih o gostih, ki se zbirajo v
PMS. Ti podatki se zbirajo v obliki kartotek, kjer so navedeni osnovni podatki o
gostu, njegovo prebivališče in, če se gost strinja, tudi njegovi kontaktni podatki za
potrebe marketinga.
Najpomembnejša povezanost v okviru SHIS je integracija in povezanost med PMS
ter računalniškimi rezervacijskimi sistemi (angl. computer reservation systems –
CRS) in globalnimi distribucijskimi sistemi (angl. global distribution systems –
GDS). V primeru, da CRS ali GDS nista proizvoda istega prodajalca kot PMS,
mora biti omogočena hipna povezava preko vmesnika, ki preprečuje podvajanje
podatkov in napake, od katerih je najhujša v hotelskem poslovanju prezasedenost
sobe (angl. overbooking).
PMS je preko vmesnikov povezan še:
- s sistemom za vodenje gostinskih dejavnosti (angl. restaurant management
system – RMS): prodaja in materialno poslovanje (knjiţenje, razknjiţevanje,
recepture, inventure) v gostinski dejavnosti hotelskega poslovanja; hipna
povezava PMS in RMS omogoča bremenitev gostovega računa v okviru
PMS in s tem onemogoča izgubo prihodka v primeru predčasne odjave
gosta;
- s sistemom za vodenje kongresne in banketne dejavnosti, ki mora biti
vključen v poročila o prihodkih in obenem omogočati pregled nad gosti, ki
se udeleţujejo dogodkov in hkrati bivajo v hotelu;
- z ERP-sistemom, ki v primeru hotelskega poslovanja običajno vključuje:
o finančno-računovodski sistem (FRS),
o kadrovski in informacijski sistem (KIS),
o sistem vzdrţevanja;
- z ostalimi sistemi, ki delujejo v okviru sobe:
o sistem za upravljanje z energijo (angl. energy management system –
EMS), s katerim se uravnavata ogrevanje sobe in uporaba električne
energije glede na status sobe; prijavljen gost, ki je v sobi, ima
optimalne energetske pogoje glede na status (prijava, prisotnost),
kar pomeni, da je omogočena uporaba el. energije in soba je
ogrevana na sobno temperaturo; v primeru, ko gosta ni v sobi,
sistem poskrbi, da ne gorijo luči (izklopi elektriko) in da se ne trati
energija za vzdrţevanje sobne temperature;
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o sistem za varno zaklepanje: aktivnost ključavnice sobe, sistem
kontrolira na podlagi medija (brezkontaktna kartica ali zapestnica) in
statusa gosta (številka sobe in termin bivanja);
o sistem interaktivne televizije (iTV): uporaba iTV omogoča direktno
zaračunavanje gledanih vsebin na gostov račun, odprt v PMS, in
prikaz sporočil, poslanih iz PMS;
o stacionarna telefonija: gostu, ki kliče iz sobe v zunanje omreţje,
sistem naloţi bremenitev na njegov hotelski račun; preko telefona je
moţna tudi integracija s sistemom za vzdrţevanje, kjer sobarica na
podlagi kombinacije tipk na telefonskem aparatu javi v sistem
različne statuse sobe (čista, umazana, v okvari ...).
Iz PMS-sistema izvirajo podatki, ki neposredno ali posredno vplivajo na poslovanje
v hotelu in se lahko preko vmesnikov prenesejo v sisteme, ki uravnavajo različne
parametre poslovanja, med drugim:
- razporejanje osebja glede na pričakovano zasedenost,
- nabavo materiala glede na pričakovano zasedenost,
- pripravo obrokov glede na pričakovano zasedenost.
3.3.2 CRS- in GDS-sistemi
Prodaja sobnih kapacitet je ključna funkcija v hotelskem poslovanju in prav to
funkcijo hotel izvaja s pomočjo CRS- in GDS-sistemov.
CRS je elektronski sistem za izvajanje rezervacijskih transakcij, ki vključuje bazo
sob, povezavo na PMS in upravljanje s statusi sob.
Začetki CRS-sistemov segajo v leto 1950, ko so jih letalske druţbe pričele
uporabljati za pregled in vodenje prodaje letalskih vozovnic. (Tesone 2006, 154)
Buhalis (2003, 222) razlaga, da so se CRS-sistemi v hotelskem poslovanju pojavili
v 70-ih letih, pri čemer so ti sistemi sprva delovali v okviru hotela, z razvojem IKTtehnologij pa je njihova uporaba prešla tudi na internet, s čimer je bilo omogočeno
posameznikom izvesti rezervacijo sobe preko spletnih portalov. Večjim CRSsistemom, ki zdruţujejo prodajo in rezervacijo več različnih druţb, pravimo GDSsistemi. Ti poleg nakupa letalske karte ponujajo še izposojo avtomobila in
rezervacijo hotelske namestitve (storitev s transferjem).
Tesna povezanost PMS- in CRS-sistemov je razvidna iz mnoţice skupnih ciljev,
katerih realizacija je odvisna od povezanosti teh dveh sistemov (Buhalis 2003,
222):
- optimizacija namestitev in razporejanja osebja,
- vzpostavitev centralnega upravljanja s sobami,
- nudenje informacije o zasedenosti,
- nudenje moţnosti prihodkovnega menedţmenta,
- nuditi dostop do podatkov menedţmentu podjetja,
- podpreti poročanje marketingu, prodaji in operativi,
- olajšati marketinške raziskave in načrtovanje,
- omogočiti sledenje prodaje preko turističnih agencij ter nudenja provizij,
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omogočiti prepoznavo zvestih gostov,
omogočiti ciljni marketing in poosebljeno nudenje uslug za redne goste.

3.3.3 Marketinški sistem
Marketing je v poenostavljeni obliki opredeljen kot pridobivanje in ohranjanje
strank. Z marketinškim procesom pridobivanja naslavljamo novo stranko in jo
poskušamo prepričati, da koristi produkte in storitve v hotelu. Z marketinškim
procesom ohranjanja poskušamo obdrţati čim več zvestih strank.
Marketinški sistem je v hotelskem poslovanju vezan na cikel gosta s tem, ko gosta
spremlja skozi tri faze: iskanje, rezervacija in izvajanje storitev (slika 16).
Slika 16: Tri faze marketinškega sistema
Internet

Spletna stran

Posrednik

Izkušnja gostov

GDS

ISKANJE

REZERVACIJA

STORITEV

CRS

Vir: Tesone 2006, 228
V fazi iskanja moramo iskalcu omogočiti enostaven dostop do informacij in
smiselno porazdelitev vsebin o ponudbi hotela, ki zanimajo iskalce. Iskanje poteka
preko dveh dostopnih točk, od katerih je prva spletna stran podjetja, ki iskalcu nudi
informacije o produktih in storitvah hotela ter mu obenem omogoča tudi prehod v
naslednjo fazo rezervacije. Druga dostopna točka obsega GDS- in CRS-vmesnike,
ki so na voljo posrednikom.
Na neki točki se iskalec odloči za nakup produkta ali storitve. Na spletni strani
hotela izbere povezavo na CRS in izvede rezervacijo, ki je obljuba hotelu, da bo
koristil produkt ali storitev enkrat v prihodnosti. Rezervacija je zaključena, ko
iskalec priskrbi informacije o svoji kreditni kartici (varna povezava) in poloţi
akontacijo ali izvede polno plačilo.
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Aktivnosti zadnje faze marketinškega sistema se izvajajo v času bivanja gosta v
hotelu. V tej fazi je velik poudarek na marketingu, ki ga izvajajo zaposleni s tem,
ko se trudijo kar najbolje poskrbeti za gostovo počutje, rezultat pa je pozitivna
izkušnja gosta, na podlagi katere se bo še vrnil.
Za celovit pristop k marketinškemu sistemu pride v poštev sistem za upravljanje
odnosov s strankami (angl. customer relationship management – CRM). CRM
omogoča upravljanje strank na podlagi zbiranja informacij o strankah skozi vse tri
faze marketinškega sistema.
Dulc (2003, 17) razlaga, da je CRM strateško razvijanje odnosov z donosnimi
strankami, katerega namen je:
- povečati število strank,
- doseči visoko raven ponovnih nakupov,
- obdrţati najdonosnejše kupce,
- povečati vrednost nakupov,
- odzivati se proaktivno »v očeh kupca« in ne »izdelka«,
- skozi pristne odnose graditi zvestobo kupcev,
- s kupci ustvariti doţivljenjske odnose.
CRM postaja vedno pomembnejši del hotelskega poslovanja, predvsem na
segmentu vzpostavljanja konkurenčne prednosti s poslovnimi modeli, ki so
usmerjeni k zagotavljanju zadovoljstva strank.
CRM je koncept, ki povezuje vrsto na stranko usmerjenih, z informacijsko
tehnologijo podprtih aktivnosti, spremljanje strankinega obnašanja in posledično
delovanje podjetja s ciljem optimizirati profitabilnost pri obstoječih in novih
strankah. (Pavlovčič 2000, 19) Za uspešno uveljavitev CRM v praksi je nujno
upoštevanje načel, kot so na primer ekonomsko grupiranje, celostno poznavanje
in določitev načina stikov s stranko, sodelovanje, pravočasnost informacij idr.,
ključnega pomena pa sta procesa uveljavitve ustreznih kulturnih in organizacijskih
sprememb ter uskladitev procesov in sistemov v podjetju.
CRM vključuje inteligentni informacijski sistem za pomoč pri poslovnih odločitvah.
Njegov temelj je enotna osrednja baza podatkov, dostopna po vsem podjetju. V
njej se shranjujejo vse pomembne informacije o strankah podjetja. Zapisujejo se
vsi demografski in psihografski podatki o stranki, odnosi in stiki zaposlenih z vsako
stranko (s kom, kdaj in kako je potekala komunikacija, preko katerega
komunikacijskega kanala), nakupne navade in zgodovina nakupov (katere izdelke
je stranka kupila, kdaj in koliko, način plačila, cena izdelka). CRM zaposlenim v
podjetju, ki imajo stik s stranko, v realnem času zagotavlja dostop do vseh teh
podatkov, kar omogoča bolj oseben pristop k stranki.
CRM je sestavljen iz treh delov:
- pridobivanje kupcev: z uporabo posebnih tehnik se v tem delu
vzpostavlja stik z novimi strankami v »on-line« trţnem okolju; te
tehnike vključujejo reklamiranje in pospeševanje prodaje (popusti,
nagrade) ter naslavljanje grupiranih skupin ljudi po elektronski pošti;
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ohranjanje zvestobe kupcev: s pridobivanjem podatkov o kupcih
ter kreiranjem t. i. profila kupca lahko v kombinaciji z določenimi
tehnikami ohranjamo zvestobo kupca; zbiranje podatkov s kartico
zvestobe je trenutno ena najpogostejših tehnik zbiranja podatkov,
kjer se ti podatki uporabijo za grupiranje kupcev: te kupce nato
motiviramo za ponovni nakup z raznimi bonitetami, ki so vezane na
njihov nakup;
razširitev ponudbe kupcu: kupcu, ki se vrača, z različnimi
tehnikami poskušamo prodati tudi izdelke, ki jih običajno ne kupuje.

3.3.4 Sistem za prihodkovni menedžment
Uporaba sistema za prihodkovni menedţment (angl. yield/revenue management)
je najprimernejša v okoljih, kjer ima produkt podjetja zelo kratek oz. omejen rok
trajanja in ga je mogoče prodati le v tem omejenem roku trajanja določenemu
kupcu. V nasprotnem primeru ostane produkt neuporabljen in izgine brez
generiranja prihodka podjetju. Prihodkovni menedţment so sprva razvile letalske
druţbe v zgodnjih 60-ih letih, nato se je hitro razširil še na ostala področja med
drugim tudi hotele. (Jones 2008, 239)
Koncept prihodkovnega menedţmenta temelji na razmerju med dejanskim
prihodkom in potencialnim – mogočim prihodkom. V bistvu prihodkovni
menedţment napoveduje, sprejema, zavrača ali preusmerja povpraševanje ter s
tem poskuša povečati zasedenost in povprečno ceno sobe hkrati s ciljem povečati
skupni prihodek hotela. (Buhalis 2003, 223)
Sistem je zasnovan tako, da napoveduje povpraševanje na podlagi izkušenj in
predvidevanj. Zato je potrebna velika količina podatkov, kot so opredelitev
predvidenih sezon in zunanji dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje (lokalni,
globalni). Na podlagi teh podatkov sistem predlaga primerne cene za določene
termine, s čimer upošteva optimizacijo povpraševanja po sobah in ponudbe sob.
Na podlagi tega se potem snujejo tudi marketinške strategije, ki ciljajo na različne
segmente.
Liberman (1993; citirano v: Jones 2008, 240) je opredelil osnovna pravila za
uspešen prihodkovni menedţment v hotelu:
- opredeli najučinkovitejšo strukturo cene,
- omeji število rezervacij katere koli nočitve ali tipa sobe, ki bazira na osnovi
generiranja čim večjega profita,
- doseţe količinske popuste s skupinami,
- primerja trţne segmente glede na tip sobe in višino cene,
- spodbuja zaposlene v sluţbah rezervacij k aktivni prodaji (ne le sprejemajo
rezervacije, temveč tudi prodajajo).
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3.4 Ključni dejavniki in kazalniki uspeha v hotelskem poslovanju
Harris in Mongiello (2001) sta v svoji študiji preučevala KDU, ki jih uporabljajo
menedţerji v evropski hotelski industriji, ter identificirala številne dejavnike, ki
vplivajo na izbiro primernega merjenja uspeha hotelskega poslovanja. V svoji
študiji sta ugotovila, da hotelsko poslovanje vključuje tri različne elemente:
- namestitev,
- hrano,
- pijačo.
Vsak od teh treh elementov zahteva drugačen fokus in opredeljuje različne
kazalnike, s katerimi merimo uspeh. Medtem ko je pri namestitvah poudarek na
storitvi, je poudarek pri pijači na maloprodaji. Pri hrani je vključena še produkcijska
funkcija.
Ugotavljata tudi, da hoteli dajejo velik poudarek na merjenju finančnih kazalnikov,
nato sledi merjenje zadovoljstva gostov.
Mihelič (2009, 29) v svojem priročniku opredeljuje izbrane kazalnike poslovanja
hotelskih podjetij, za katere pravi, da celostno kaţejo na ekonomsko uspešnost
poslovanja hotelskega podjetja in so mednarodno uveljavljeni in primerljivi (tabela
3).
Kazalnike uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij razvrsti v tri ravni glede na
količino in globino evidenc, ki so potrebne za njihovo merjenje:
- prvo raven predstavljajo splošni ekonomski kazalniki,
- drugo raven predstavljajo kazalniki uspešnosti poslovanja namestitvenega
oddelka,
- tretjo raven predstavljajo kazalniki uspešnosti poslovanja drugih oddelkov.
Poleg merjenja prihodkov, stroškov, doseţene povprečne cene in dobička, kar
lahko opredelimo kot merjenje finančnih kazalnikov, je v storitveni dejavnosti
pomembno tudi merjenje zadovoljstva gostov. Običajno se takšna merjenja
izvajajo s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki morajo biti opremljeni z ustreznimi
vprašanji, ki menedţmentu hotela prikaţejo zadovoljstvo gostov s storitvami in po
moţnosti omogočajo navedbo predlogov.
Haktanir in Harris (2005, 49) sta v svoji študiji hotela s petimi zvezdicami in 392
sobami raziskovala uporabljene kazalnike in merjenje uspešnosti. Ugotovila sta,
da sta za razumevanje prakse merjenja uspešnosti poslovanja hotela potrebna
razumevanje konteksta hotelskega poslovanja in njegova sestava v smislu
odločitvenih procesov in informacijskega toka. Dodatno je postalo očitno, da se
kazalniki in njihovo zaznavanje razlikujejo glede na različne organizacijske nivoje.
Na operativnem nivoju (izvajanje storitve) pridejo v poštev bolj nefinančni kazalniki
in merjenja v obliki opazovanja in ustne komunikacije. Finančnih kazalnikov se
posluţujejo predvsem menedţerji.
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Tabela 3: Kazalniki za merjenje uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij v
Sloveniji
Ekonomsko področje

Izračun

Ekonomski kazalci

rast

dobičkonosnost

splošni kazalci merjenja
uspešnosti poslovanja

zadolţenost in plačilna
sposobnost

ustvarjanje vrednosti za
lastnike

prihodek na zaposlenega
dodana vrednost na
zaposlenega
prihodek na razpoloţljivo
sobo
merjenje uspešnosti
poslovanja
namestitvenega dela

povprečna cena sobe
stopnja zasedenosti

merjenje uspešnosti
poslovanja posameznega
oddelka (hrana in pijača,
wellness, kongresi ...)

deleţ stroškov v prihodkih
posameznega oddelka
prihodek oddelka na gosta
prihodek oddelka na m

Vir: Mihelič 2009, 30–31
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2

rast prihodkov v primerjavi
s prejšnjim letom
rast dobička v primerjavi s
prejšnjim letom
dobiček iz
poslovanja/prihodki iz
poslovanja
čisti dobiček/sredstva
čisti dobiček/kapital
finančni dolg/kapital
kratkoročna
sredstva/kratkoročne
obveznosti
denarni tok iz
poslovanja/sredstva
ekonomska dodana
vrednost: dobiček – stroški
kapitala
skupni prihodki/število
zaposlenih
(prihodki iz poslovanja –
stroški materiala, storitev
in dela)/število zaposlenih
Prihodek od prodaje
sob/število razpoloţljivih
sob
Prihodek od
prodaje/število plačanih
sob v letu
(zasedene sobe/število
razpoloţljivih sob)*100
stroški posameznega
oddelka/prihodki
posameznega oddelka
prihodki od posameznega
oddelka/število gostov
prihodki od posameznega
oddelka/površina
posameznega oddelka

4 METODOLOGIJA STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA IS
Ogrodje strateškega menedţmenta IS (slika 12), ki ga opisuje Clarke (2007) v
svojem delu, predstavlja osnovo za strateško načrtovanje IS. Krisper (2004) pa
opisuje metodologijo strateškega načrtovanja IS, na podlagi katere bo v
nadaljevanju opredeljena metodologijo strateškega načrtovanja IS za hotelsko
poslovanje.
V metodologiji je poudarjen predvsem tisti del strateškega načrtovanja IS, kjer je
potrebno za doseganje poslovnih koristi, torej tudi konkurenčne sposobnosti, zlitje
poslovne strategije z IT. Tovrstno prepletanje je najizrazitejše pri definiciji
strateških elementov, prisotno pa tekom celotnega procesa strateškega
načrtovanja.
Metodologija obsega aktivnosti, tehnike in metode, s katerimi izvajamo proces
analize poslovnega sistema in obstoječega IS ter je del strateškega poslovnega
načrtovanja v okviru poslovne strategije. Upošteva sprotno usklajevanje
poslovnega in tehnološkega vidika, kar daje načrtovanju IS strateški vpliv.
Cilj aktivnosti, ki se izvajajo v okviru metodologije, je predlagati kar najustreznejšo
sestavo SHIS, ki bo organizaciji zagotavljal konkurenčno prednost v hotelski
panogi.
4.1 Analiza strateških elementov
Analiza strateških elementov zagotavlja, da bo razvit IS v celoti usklajen s
smernicami in cilji organizacije ter bo za vsako izbrano tehnologijo moţno podati
razlago, katere poslovne zahteve in cilje bo podprla in zakaj bo za organizacijski
sistem koristna.
Med strateške elemente organizacije sodijo:
- poslanstvo,
- vizija,
- strategija
- cilji,
- analiza KDU.
Strateške elemente določimo za:
- delovanje organizacijskega sistema,
- njegov IS.
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Poslanstvo je najvišji strateški element, ki opredeljuje smisel obstoja
organizacijskega sistema in dejavnosti, s katerimi se ukvarja, ter je kot takšno
izhodišče vsem ostalim strateškim elementom.
Vizija organizacijskega sistema je jedrnat zapis ţelenih doseţkov, ki jih bo
organizacijski sistem s svojim delovanjem skušal uresničiti.
Poslanstvo in vizija morata postavljati v ospredje poslovne potrebe konkretnega
organizacijskega sistema, ki jih izpolnimo tudi s pomočjo informacijske tehnologije,
ali pa te potrebe celo nastanejo s pojavom nove informacijske tehnologije.
Hauc (2007, 41) razlaga, da je strategija napoved stanja prvin poslovanja in
razvoja poslovnega sistema danes za jutri. Načrtuje se v nekem danem trenutku, s
tem da bodo strateški cilji doseţeni v nekem roku v prihodnosti.
Metodologija strateškega načrtovanja IS je projektno usmerjeno načrtovanje
strateškega razvoja IS.
Cilj je zapis bodočih rezultatov ali stanja, ki ga organizacijski sistem ţeli doseči.
Mora biti natančno definiran po času in obsegu tako, da je merljiv. Cilje
uporabljamo kot kontrolni mehanizem znotraj organizacijskega sistema. Dobro
definiran cilj mora imeti naslednje lastnosti:
- mora biti natančno določen, da niso moţne različne razlage pri ocenjevanju
uspešnosti njegovega uresničevanja;
- osredotočen naj bo na rezultate, tako da ga je moţno razdeliti na aktivnosti,
ki morajo biti opravljene;
- mora biti merljiv.
Strateško načrtovanje je običajno omejeno na določevanje ciljev celotne
organizacije, katerih uresničitev je lahko načrtovana v različnih časovnih rokih. V
celotni strukturi ciljev te delimo na:
- strateške cilje, ki so rezultat ali učinek, ki izhaja iz strategije;
- taktične cilje, ki so vsi rezultati ali izdelki, s katerimi so izpolnjeni vsi pogoji
za doseganje namenskega končnega cilja.
Namen strateškega načrtovanja IS je opredeljen s strateškimi cilji, ki opredeljujejo
taktične cilje. Cilj lahko rešuje določene probleme, po drugi strani pa lahko
problem predstavlja oviro za uresničevanje katerega od ciljev.
Probleme rešujemo po večini na taktični ravni, kjer taktični cilji rešujejo določene
probleme. Vendar pa moramo poznati probleme ţe na začetku snovanja strategije,
ker se nam lahko v nasprotnem primeru zgodi, da strateški cilj ni uresničljiv, ker ga
ovira problem.
Kot primer navedimo uvedbo elektronskega poslovanja. Za elektronsko obdelavo
dokumentov je problematično, da so dokumenti v veliki večini še vedno v papirni
obliki. Da bo takšno poslovanje učinkovito, je potrebno najprej rešiti ta problem
(dogovor z dobavitelji), ki ovira uresničitev strateškega cilja. Uresničitev taktičnih
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ciljev bo nato rešila problem počasne interne obdelave dokumentov in preglednost
poslovanja, ki jo omogoča elektronsko poslovanje.
S pomočjo analize KDU opredelimo področja poslovanja, ki jih je potrebno
podrobneje spremljati. KDU določajo izbrane zmoţnosti, ki morajo biti razvite in
prevedene v KDU organizacijskega sistema in KDU IS.
Podatke o strateških elementih lahko pridobimo na več načinov.
- Dokumenti in podatkovne zbirke, ki vsebujejo:
o poslanstvo,
o vizijo razvoja,
o seznam ciljev,
o seznam KDU podjetja,
o poslovna pravila,
o pregledni model organizacijskega sistema,
o načrt razvoja informatike.
- Delovni sestanki, kjer smo z analizo strateških elementov učinkoviti le v
primeru, da je vključen tudi najvišji menedţment. Vodja sestanka mora
najprej obrazloţiti proces in namen sestanka ter uporabljene analize
strateških elementov. Nadalje se opredelijo vloge in izvede se razprava, za
katero so podlaga prej omenjeni dokumenti in podatkovne zbirke.
- Vprašalniki, s katerimi lahko zajamemo širšo ciljno skupino. Da bo
vprašalnik hiter in učinkovit, morajo biti vprašanja zaprtega tipa ter jasno in
nedvoumno postavljena.
- Intervjuji, kjer smo neposredno v stiku z ljudmi, ki so neposredno ali
posredno vključeni v aktivnosti v okviru poslovanja.

4.2 Pregledni model organizacijskega sistema
Vsako podjetje posluje na podlagi nekega poslovnega modela, ki je opredeljen kot
model delovanja organizacijskega sistema v okolju. Pojem okolja vključuje vse, kar
vpliva na značilnosti poslovnih procesov podjetja ter njegovega povezovanja
navzven.
Poslovni model je pregleden sistem, ki po eni strani omogoča izvajanje poslovnih
procesov v smislu dodane vrednosti, po drugi pa različnim uporabnikom na
različnih ravneh zagotavlja optimalno količino podatkov in navodil, potrebnih za
izvajanje posameznih postopkov oz. delovnih procesov ter aktivnosti. (Kovačič,
1998)
Poslovni model zajema naslednja področja obravnave:
- strateško poslovno načrtovanje, ki izhaja iz ugotovljenih ciljev, strategije in
ključnih dejavnikov uspeha podjetja;
- modeliranje poslovnih procesov, katerega rezultata sta model poslovnih
procesov, ki zajema prikaz izvajanja posameznih procesov in predloge
njihove prenove ter predlog organizacijske prilagoditve;
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-

modeliranje podatkov in razvoj globalnega modela podatkov podjetja s
prikazom posameznih entitet in povezav oziroma poslovnih pravil ter
predlog informatizacije poslovanja.

Modeliranje podatkov in razvoj globalnega modela podatkov podjetja nam
omogoči izdelavo preglednega modela organizacijskega sistema, ki nam omogoči
pregled nad organizacijo poslovanja v podjetju.
4.2.1 Metoda ARIS
ARIS (architecture of integrated information systems) je metoda, ki jo je razvil
profesor Scheer z nemškega inštituta univerze v mestu Saarbrücken, ureja,
zdruţuje in standardizira metode modeliranja osnovnih značilnosti poslovnih
procesov (podatkov, postopkov in organizacijskih struktur). ARIS sam po sebi ne
ponuja metode za prenovo poslovnih procesov ali načrtovanja IS, ponuja pa
koncept za modeliranje z različnih vidikov na podjetje, ki so potrebni za
ponazoritev poslovanja.
Celovitega opisa poslovanja organizacije ni moč pregledno in razumljivo opredeliti
in predstaviti v enem modelu, zato metoda vsebuje več vrst modelov procesov
oziroma stopenj in pogledov na njihovo izvajanje.
Organizacijski pogled. Organizacijski pogled izredno vpliva na učinkovitost in
uspešnost izvajanja poslovnih procesov. Metoda ARIS tako podpira procesno
usmerjeno organiziranost poslovanja ter omogoča modeliranje, analizo in sintezo
organizacijske strukture. Je osnova za opredelitev postopkovne organiziranosti v
procesnem pogledu, kjer so urejena razmerja med elementi organizacijske
strukture, dejavnostmi in drugimi oblikami poslovnih sistemov.
Podatkovni pogled. Vsebuje opis informacijskih objektov, ki so predmet obdelave
v funkcijah poslovnih procesov. Urejeni podatki o podatkih (metapodatki) na ravni
celotnega podjetja predstavljajo osnovo za analizo in razumevanje internih
informacijskih potreb ter izhodišče za povezovanje z okoljem. Modeli omogočajo
razumljivo predstavitev pomena in vsebine podatkov na način, kot jih vidi in
razume uporabnik, ter opredelitev in izbiro ustreznih konceptov za uspešno
realizacijo fizičnih podatkovnih baz.
Podatkovni pogled je izhodišče za opredelitev informatike kot infrastrukture, ki je
nujno potrebna za uspešno poslovanje podjetja. Podatki imajo pomembno vlogo
za zagotavljanje ustrezne integracije pri podpori procesom odločanja na izvedbeni,
taktični in strateški ravni podjetja. (Sobočan, 2003)
Funkcijski pogled. V tem pogledu so opisane aktivnosti in statične povezave med
njimi. Pogled vsebuje sezname aktivnosti, ki pripadajo posameznim transakcijam,
in predstavlja osnovo za opredelitev uporabniške programske opreme. Vključuje
funkcijske hierarhije, poslovne objekte, podporne sisteme in aplikacije.
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Funkcijski pogled uporabimo za označitev informacijske podprtosti posameznih
poslovnih funkcij.
Procesni pogled veţe elemente organizacijskega, funkcijskega in podatkovnega
pogleda v model poslovnega procesa. Poslovne procese v podjetju delimo na
ključne in podporne. Ključni neposredno dodajajo vrednost končnemu izdelku ali
storitvi, podporni pa zagotavljajo vire in ustvarjajo razmere za optimalno izvajanje
ključnih procesov. Delitev procesov na ključne in podporne ni razvrščanje
procesov na bolj ali manj pomembne za uspešno poslovanje podjetja, ampak je
namenjena predvsem smiselnemu opredeljevanju poslovnih ciljev posameznih
procesov. (Sobočan, 2003)
V procesu informatizacije poslovanja podjetja oz. uporabe IKT metoda ARIS
opredeljuje tri nivoje obravnave, omogoča sistematičen prehod med njimi ter
vrednotenje rezultatov, analiz in obdelav na posameznih ravneh. (Kovačič, 1998)
Strateški nivo. Zajema modeliranje, namenjeno strateškemu načrtovanju
informatike. Pri modeliranju procesov na strateškem nivoju gre za grobo, od
informacijske tehnologije neodvisno opredelitev informacijskih potreb, zato modeli
na tem nivoju ne obravnavajo omejitev in zahtev konkretne, kasneje v izvedbeni
fazi projekta informatizacije poslovanja uporabljene, IKT.
Taktični nivo. Taktični nivo omogoča prehod s konceptualnega pogleda
strateškega nivoja na tehnološko pogojene poglede. To so sistemi za upravljanje
podatkovnih baz (podatkovni pogled), topologije računalniških mreţ (organizacijski
pogled), struktura uporabniške programske opreme (funkcijski pogled). Z njimi
uvajamo zahtevne (robne) pogoje za uporabo IKT.
Operativni nivo. Tu so podrobno opredeljena poslovna pravila, prevedena v
konkretne programske rešitve. Operativni nivo sluţi za neposredno povezavo
modelov z uporabljeno IKT in je zaradi dinamike razvoja tehnologije predmet
pogostih sprememb.

4.3 Model povezovanja
Raznovrstnost aplikacij, ki delujejo v okviru IS, in njihovo povezovanje navzven z
zunanjimi IS narekujeta potrebo po njihovem medsebojnem povezovanju in
povezovanju navzven. Cilj takšnega povezovanja je doseči zajem podatka na
enem mestu in njegovo uporabo v skladu s pooblastili v vseh ostalih IS.
Pri načrtovanju IS moramo upoštevati in zagotavljati povezljivost znotraj sistema in
navzven.
Povezovanje med aplikacijami znotraj organizacije in navzven z zunanjimi IS se
kaţe skozi različne načine integracije med njimi. Najpomembnejši integraciji sta:
- integracija na osnovi podatkov,
- integracija s pomočjo aplikativnih vmesnikov.
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Vmesnik je lahko na voljo zunanjim IS, kar je osnova za vzpostavitev
elektronskega poslovanja, lahko pa je namenjen tudi integraciji aplikacij znotraj
obravnavanega IS.
Vmesnike prikazujemo na podatkovnem modelu (podatkovni pogled ARIS), s
čimer povečamo razumevanje pomena in vloge skupnih podatkov za obravnavani
IS v okviru integracije z drugimi IS.
Celovita integracija aplikacij (angl. enterprise application integration – EAI) je
integracijska tehnika, s katero izvedemo učinkovito integracijo različnih aplikacij (s
povezovanjem teh aplikacij preko vmesnikov) v en celovit integriran IS. EAI nam
omogoči integracijo aplikacij v enoten proces.
EAI integracija obsega tri različne nivoje povezovanja aplikacij in IS:
- podatkovno integracijo,
- aplikacijsko integracijo,
- procesno integracijo.
Integracija na podatkovnem nivoju opredeljuje podatke, ki so skupni
podatkovnim bazam dveh ali več IS. Gre za skupne podatke, ki predstavljajo
presek med podatkovnimi bazami IS. Na tem nivoju ni potrebe po poznavanju
procesne logike, vključene v aplikacijah. Prednost takšne integracije je relativno
preprosta realizacija, saj za to ni potrebno posegati v obstoječe aplikativne
sisteme v okviru obravnavanega IS. Prav tako je takšna integracija primerna v
primerih, ko je stopnja odprtosti aplikacij nizka in ne omogoča razvoja aplikativnih
vmesnikov.
Integracija na aplikacijskem nivoju obsega integracijo aplikacija-do-aplikacije
(angl. application-to-application – A2A). Integracija je izvedena s pomočjo
aplikacijskih vmesnikov (angl. application programming interface – API), ki
povezujejo aplikacije ter njihovo procesno logiko in podatke. Slaba stran A2A
integracije je potreba po dodatnih posegih na obstoječih in novih aplikacijah v
okviru obravnavanega IS, kar ima za posledico dodatne stroške. Dobra stran pa je
vsekakor boljši nadzor, saj se nad podatki izvajajo izključno operacije, ki so
definirane v API oz. je dostop do podatkov tako le posreden.
Integracija na procesnem nivoju obsega integracijo z metodami na podlagi
poslovne logike podjetja. Metode so na voljo na skupnem streţniku ali
implementirane v aplikacijah. Takšen način integracije je drag in zahteven
predvsem zaradi potrebe po modifikaciji izvorne kode aplikacij in prilagajanja
njihove procesne logike.

4.4 IS/IKT-analiza
4.4.1 Analiza obstoječega stanja IS
Razvoj integriranega IS večinoma poteka na podlagi obstoječih (angl. legacy)
sistemov, ki deloma ţe podpirajo določene funkcije ali posamezne procese. Zaradi
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določevanja prioritet v okviru načrtovanja IS je potrebno te sisteme popisati in jih
umestiti v portfeljsko matriko.
Na podlagi pregleda obstoječih sistemov ugotovimo, katere funkcije so ţe
informacijsko podprte. Podprte funkcije označimo v funkcijskem pogledu, da jih
ločimo od preostalih funkcij. Funkcije so lahko povezane (integrirani IS), le delno
povezane ali sploh niso, kar moramo jasno označiti v funkcijskem pogledu.
4.4.2 Analiza vpliva IKT
Sodobne tehnologije so v današnjih časih gonilna sila razvoja v podjetju in
pomembno pripomorejo h gradnji kakovostnih in učinkovitih IS. Zgodi se nam
lahko, da je ob uvedbi tehnologija lahko ţe zastarela. Da bi se temu lahko izognili,
moramo v fazi načrtovanja IS temeljito preučiti tehnologije, ki so na voljo, posebej
pa njihove prednosti in slabosti.
Koncept tehnološke spremembe lahko poveţemo s cilji in problemi, ki smo jih
zajeli v okviru aktivnosti analize strateških elementov.
V okviru analize moramo izvajati notranjo in zunanjo IS/IKT-kontrolo s tem, ko si
odgovorimo na vprašanja:
- kje opazovati,
- kaj se pojavlja,
- kaj imamo mi.
Obenem moramo aktivno ves čas spremljati IKT-novosti in tehtati njihovo
strateško vrednost.
4.5 Strateška mreţa in vpeljava novih IKT-tehnologij
Strateška mreţa je skupek aplikativnih IKT-sistemov. Ti aplikativni IKT-sistemi so
zdruţeni v posamezne IS, ki se naprej zdruţujejo v SHIS in skupaj nudijo podporo
poslovnim funkcijam, znotraj katerih se izvajajo elektronske transakcije in med
njimi elektronske interakcije. Pregled nad poslovnimi funkcijami in stopnjo njihove
informatizacije smo izvedli v analizi obstoječega stanja IS, v strateški mreţi pa
opredelimo strateški pomen posamezne funkcije in s tem potek njene
informatizacije.
Portfeljska matrika SPE, ki jo opredeljuje poslovna strategija podjetja, je osnova za
oceno strateškega pomena aplikativnih sistemov. Za oceno pomena različnih
aplikativnih sistemov za sedanje in prihodnje poslovanje uporabimo prav tako
McFarlanovo portfeljsko matriko, na podlagi katere ocenimo tudi, ali bomo za
informatizacijo poslovnih funkcij uporabili paket, ki ţe obstaja na trţišču (npr. ERP)
ali bomo razvili svojo rešitev sami ali s pomočjo zunanjega izvajanja.
Uvedba novega IKT-aplikativnega sistema je projekt, za katerega je potrebno
zagotoviti finančne in druge vire. Ker so ti viri omejeni, je potrebno določiti
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prioritete izvajanja projektov. V nadaljevanju je predstavljena tehnika določanja
prioritete projektom na podlagi odločitvenega modela.
4.5.1 Odločitveni model za določitev prioritet vpeljave novih tehnologij
Krisper (2004, 248) v svojem delu opisuje uporabo večparametrskega odločanja
kot eno od moţnosti za določitev prioritet. Večparametrsko odločanje temelji na
razgradnji odločitvenega problema na manjše probleme. Tako zmanjšamo
kompleksnost pri odločanju vrednosti posameznega kriterija.
Za izvedbo postopka vrednotenja predlaga lupino ekspertnega sistema (angl.
decision expert: v nadaljevanju DEX), ki je bila razvita na Inštitutu Joţef Štefan.
DEX je orodje, ki omogoča gradnjo odločitvenih modelov, vrednotenje variant in
analizo dobljenih rezultatov.
Večparametrsko odločanje je sestavljeno iz naslednjih korakov:
- identifikacije problema,
- identifikacije kriterijev,
- izdelave drevesa kriterijev,
- določitve merskih lestvic,
- definicije odločitvenih pravil,
- opisa variant in analiza variant.
Problem, ki ga rešujemo v našem primeru, je določitev prioritet izvajanja projektov
informatizacije poslovnih funkcij v podjetju. Pri tem bomo upoštevali strateške
elemente, obstoječe stanje IS, tehnološke moţnosti, organizacijski vidik, predvsem
pa čim večje poslovne koristi nove ali prenovljene aplikativne rešitve.
Krisper (2004, 248) predlaga za določanje prioritet projektom naslednje kriterije in
pripadajoče zaloge vrednosti (slika 17):
- zaporedje izvedbe (zgodaj, pozneje);
- tveganje (veliko, srednje, malo);
- obstoječe stanje (ustrezno, deloma ustrezno, neustrezno);
- poslovni vidik (velik vpliv, srednji vpliv, majhen vpliv);
- organizacijski vidik (velik vpliv, srednji vpliv, majhen vpliv).
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Slika 17: Odločitveno drevo z zalogami vrednosti posameznih kriterijev

Vir: Krisper et al. 2004, 250
Uteţi kriterijev nam povedo, kako posamezni kriteriji vplivajo na celotno odločitev.
Uteţi določimo z odločitvenimi pravili. S pomočjo programa DEX izdelamo
agregirano tabelo odločitvenih pravil, na podlagi katerih laţje razberemo
pomembnost posameznih kriterijev. Iz tabele odločitvenih pravil izhajajo tudi uteţi
posameznih kriterijev, ki jih program avtomatsko izračuna. Končna odločitev o
prioriteti projekta je na najvišjem nivoju ocenjena z vrednostmi 1 – zelo visoka, 2 –
visoka in 3 – zmerna. Agregirana tabela odločitvenih pravil (Krisper 2004, 258),
izračunana s pomočjo programa DEX, izpostavlja uteţ kriterija poslovni vidik (29
%), ki pokriva tako strateški pomen projekta kot tudi neposredni vpliv na
poslovanje.
Opisan odločitveni model je le matematični model in dobljene ocene prioritet
projektov ne morejo biti dokončne. Z opisom in analizo različnih variant skupaj z
menedţmentom prevetrimo dobljene rezultate in jih primerjamo s pozicijo
aplikativnih sistemov v portfeljski matriki. Dodamo še časovno komponento (roki
za izvedbo) in naredimo načrt izvajanja projektov.
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5 ANALIZA STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA IS V THERMANI D. D.
5.1 Predstavitev podjetja Thermana d. d.
5.1.1 Vizija, poslanstvo in smoter podjetja
Thermana d. d. Laško kot druţba dobrega počutja ţeli postati eno pomembnejših
slovenskih turističnih podjetij, ki v svoji ponudbi uveljavlja kakovost bivanja, kulturo
zdravega načina ţivljenja in je kot zdravilišče posebej namenjeno ljudem, ki imajo
teţave z gibanjem ali bi se tem teţavam ţeleli izogniti.
Svojo poslovno strategijo uveljavlja skozi naslednje programe:
 program medicine, ki zajema :
- osnovno zdravstvo,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- preventivo,
- medicinsko rehabilitacijo,
- obnovitveno rehabilitacijo,
 program wellness,
 program oskrbe starejših,
 program gostinstvo,
 program M. I. C. E.,
 program hotelirstvo.
Programi predstavljajo trţno zanimiva zaokroţena strokovna področja, v okviru
katerih nastajajo, se oblikujejo, razvijajo in realizirajo posamezne storitve, katerih
izvajanje se zagotavlja v posamezni organizacijski enoti. Programski vodje
organizirajo in vodijo delo programa ter opravljajo nadzor nad kakovostjo izvajanja
storitev, skrbijo za zakonitost in učinkovitost dela, kar zagotavlja poslovno
uspešnost programa.
Organizacijske enote se oblikujejo kot profitni centri in profitne enote s
samostojnim obračunom uspešnosti poslovanja. V okviru profitnih enot se
organizirajo oţje delovne enote in delovna mesta.
Thermana d. d. za potrebe računovodske spremljave različnih oblik dejavnosti
oblikuje naslednje štiri profitne centre:
- profitni center Zdravilišče Laško s profitnimi enotami: medicina, wellness,
hotel in gostinstvo;
- profitni center Wellness park Laško s profitnimi enotami: termalni center,
wellness – spa, hotel, gostinstvo in kongres;
- profitni center Hotel Hum s profitnima enotama hotel in gostinstvo;
- profitni center Dom starejših Laško z enotama oskrba in zdravstvena
nega.
Poslovni smoter podjetja je v kvaliteti opravljanja storitev, ki zagotavlja
zadovoljstvo gostov, zaposlenih, uprave in lastnikov, kar se kaţe v gospodarski in
socialni rasti, ugledu podjetja, donosu kapitala, in realizira skozi temeljne poslovne
cilje podjetja.
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Thermana d. d. bo v letu 2011 opravljala dejavnost, za katero je registrirana v
okviru organizacijskih enot, sluţb in programov, potrebnih za delovanje (slika 18).
Slika 18: Organizacijska struktura druţbe Thermana d. d.
UPRAVA

SLUŽBA ZA
KAKOVOST IN
RAZVOJ

POSLOVNO
TAJNIŠTVO

SLUŽBA ZA
ORGANIZACIJO IN
INFORMATIKO

OE KADRI IN
PRAVNA VARNOST

OE TEHNIČNE
SLUŽBE

OE TRŽENJE

PROGRAM
MEDICINA

PROGRAM
WELLNESS

PROGRAM
M.I.C.E

PROGRAM
GOSTINSTVO

PROGRAM
HOTELIRSTVO

PROGRAM OSKRBE
STAREJŠIH

Vir: Poslovni načrt 2011, 2010
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OE RAČ. IN FIN.

OE NABAVA

5.2 Opis obstoječega SHIS v Thermani d. d.
Podjetje Thermana d. d., takrat še Zdravilišče Laško d. d., je v letih 1995–2004
zaključilo več let trajajočo prenovo zdraviliško-hotelskih kapacitet v sklopu
obstoječega stavbnega fonda. Osnovna funkcija zdravilišča se je v skozi desetletja
pridobljeni praksi in referencah najbolj kazala v visokokvalitetnih rehabilitacijskih
storitvah, namenjenih gostom z laţje ali teţje motenimi gibalnimi funkcijami ter
gostom v postoperativnem stanju.
Za ohranitev konkurenčne sposobnosti in nadaljnji razvoj podjetja so se v podjetju
Thermana d. d. odločili razširiti svojo dejavnost na področju:
- programa hotelirstva,
- kopaliških in wellness programov,
- programa poslovnega in seminarskega turizma.
Z investicijskim programom Wellness Park (v nadaljevanju: iPWP) si podjetje
prizadeva močno povečati turistično ponudbo v Laškem in širši okolici ter vplivati
na prepoznavnost Slovenije kot zanimive turistične destinacije.
V okviru iPWP je bil zasnovan in izveden e-projekt Wellness Park (v nadaljevanju:
ePWP), katerega osnovni cilj je bil informatizacija poslovanja novega Wellness
Park Hotela, Termalnega Centra in Wellness SPA Centra ter uresničenje
poslovnih ciljev podjetja Thermana d. d. Poslovni cilji so bili uresničeni tudi s
prepoznavo strateškega potenciala IKT.
Osnovne značilnosti SHIS, ki je bil izveden v okviru ePWP:
- učinkovit in do gosta prijazen sistem, od gostove prijave v sistem, uporabe
sistema do končne odjave iz sistema (plačilo, odhod);
- prodaja storitev hotelskim gostom, dnevnim gostom in pogodbenim
gostom, ki je omogočena s povezanimi rezervacijsko-prodajnimi sistemi;
- med sabo povezljivi in zamenljivi podporni sistemi; odprta moţnost menjave
sistema brez večjega vpliva na ostale sisteme;
- uporaba
brezkontaktnega
medija
na
podlagi
brezkontaktne
kartice/zapestnice, temelječe na radiofrekvenčni (angl. radio-frequency
identification – RFID) tehnologiji.
SHIS je ključnega pomena za dosego poslovnih ciljev podjetja in je preko
vmesnikov povezan z ostalimi podpornimi sistemi, ki zaokroţujejo delovanje SHIS
v celoto.
Medsebojno povezani sistemi (slika 18) zagotavljajo funkcionalno izvajanje
poslovnih procesov (slika 19) od zasnove storitve – izdelka vse do njegove
prodaje končnemu kupcu. Obenem zagotavljajo učinkovito izrabo časa in energije,
kar je predstavljeno v nadaljevanju z vplivom, ki ga ima SHIS na poslovno
uspešnost podjetja ter učinkovitost poslovnih procesov.
Obstoječi SHIS je sestavljen iz preizkušenih programskih paketov, ki so dostopni
na trţišču. Uvajanje preizkušenega programskega paketa v podjetje pa je vredno
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razmisleka, saj ima tako kot drugi načini prenove informacijskega sistema svoje
prednosti in slabosti. (Lucas 1992, 270)
Med prednosti, ki jih lahko pripišemo uvajanju preizkušenega programskega
paketa, sodi predvsem zelo kratko razvojno obdobje, saj pri izdelanem paketu ni
potrebe po dolgotrajnem razvoju novega informacijskega sistema. Ker govorimo o
preizkušenem programskem paketu, obstaja tudi velika verjetnost, da je moţnost
napak relativno majhna. V Thermani Laško je bil sistem, ki ga prikazuje slika 18,
uveden po fazah. Programski paketi so sestavljeni iz posameznih sistemov, ki so
medsebojno povezani preko vmesnikov.
Za obstoječo rešitev ni potreben lastni razvoj, pač pa je obstoječa programska
opremo kupljena ali najeta za nedoločeno časovno obdobje. Za vzdrţevanje in
nadgrajevanje SHIS so usposobljeni informatiki v podjetju, ki sodelujejo z
informatiki dobavitelja programske rešitve. Podjetje izkorišča izkušnje dobaviteljev
za pridobitev tujih znanj in referenčnih modelov za izvajanje poslovnih aktivnosti
na obravnavanem področju, ki jih vsebujejo kakovostne sodobne celovite
programske rešitve.
Največja slabost takšne SHIS-rešitve je lahko sodelovanje z enim dobaviteljem
programske rešitve. Ta lahko povzroči veliko škodo, če preneha z razvojem
programske rešitve in vzdrţevanjem, zato je zelo pomembna faza izbire
dobavitelja programske rešitve posameznega sistema. Ker pa obstoječi sistem ni v
celoti produkt enega dobavitelja, je tveganje porazdeljeno na posamezne sisteme,
ki pa so zamenljivi.
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Slika 18: SHIS in podporni sistemi, povezani z vmesniki v Thermani
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Vir: Prijava na razpis Naj e-podjetje 2009, Priloga 1
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Slika 19: Zdruţeni poslovni procesi v Thermani
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Vir: Prijava na razpis Naj e-podjetje 2009, Priloga 3
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5.2.1 Vpliv SHIS na uspešnost poslovanja
Uspešnost v svoji definiciji pomeni delati prave stvari in biti zaradi tega uspešen.
Prav tako to velja za uspešnost poslovanja, kjer uvedba in uporaba pravih stvari
generirata nove poslovne priloţnosti, s katerimi je podjetje bolj konkurenčno na
trgu.
Nove priloţnosti, ki jih je uvedba SHIS omogočila podjetju Thermana Laško, so:
- rezervacije programov bivanja preko spleta, sistem Fidelity WEBRES;
- prodaja gostinskih storitev v bazenskem kompleksu z zapisom na
brezkontaktno RFID zapestnico;
- predvajanje reklam na televizorjih v sobah, sistem iTV;
- hkratna rezervacija programa bivanja in vključene wellness storitve, sistema
Fidelity HIS in Fidelity Leisure;
- povečan obseg (več prodajnih mest);
- svoboda trošenja:
o dodatne storitve v okviru prodajnih programov,
o zamenjava storitve: storitveni darilni kupon je moţno zamenjati za
katerokoli storitev ob koriščenju,
o vračilo vplačila za neizkoriščeno: v termalnem centru kopalcem v
primeru predčasnega izhoda vrnemo del vplačila za karto kopanja;
- destinacijski princip negotovinske potrošnje v vseh enotah Thermane z
obračunom v namestitveni enoti; hotelski gost lahko kupuje storitve na
katerem koli prodajnem mestu podjetja Thermana; sistem je odprt tudi za
druge destinacije, ki bi se povezovale s sistemom preko IP-vmesnika.
Konkurenčnost je uvedba SHIS povečala skozi:
- sistematično obvladovanje kompleksnih SPA, zdravstvenih namestitvenih in
gastro produktov z najvišjo stopnjo nadzora kvalitete izvajanja;
- visoko stopnja prilagodljivosti ţeljam kupcev na sistematičen način (ohranitev
poslovne racionalnosti – brez improvizacij);
- soustvarjanje učinkovitih modelov poslovne organizacije za proizvodnjo
hotelskih, SPA-storitev na temelju dobrih poslovnih praks.
5.2.2 Vpliv SHIS na učinkovitost poslovanja
Učinkovitost v svoji definiciji pomeni delati stvari prav in biti zaradi tega učinkovit.
Prav tako to velja za učinkovitost poslovanja, kjer s pravilno uporabo SHIS
manjšamo stroške, večamo produktivnost in izboljšujemo kakovost storitev.
SHIS je v podjetju Thermana učinkovit zaradi naslednjih dejavnikov:
- varčevanje energije,
- uporaba brezkontaktnega medija (RFID-kartice/zapestnice) kot plačilnega
sredstva,
- povezani sistemi,
- hitra rezervacija in sprejem,
- virtualni prodajalec,
- povečana produktivnost z uporabo dlančnikov.
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Varčevanje energije
Sistem Fidelity HIS preko vmesnika in sistemov METRONIK (CNS) in
SMARTCOM (iTV) krmili sistem konvektorjev v hotelskih sobah. Ko je gost
prijavljen, sistem Fidelity HIS pošlje signal zasedeno vmesnikoma. V primeru
odjave gosta sistem pošlje signal nezasedeno (konvektor in iTV se izklopita).
Rezultat te povezave je prihranek energije in posledično manjši stroški
obratovanja. Poraba konvektorja in iTV v sobi je 265 W. Zasedena soba ima
konvektor in iTV vklopljena 24 ur na dan, torej porabi 6,36 KWh elektike.
Nezasedena soba ima konvektor in iTV izključena, torej porabi 0 KWh električnega
toka. V tabeli 4 in na sliki 20 sta prikazana poraba električnega toka sistema
konvektorjev in iTV v 90 sobah ter prihranek električne energije ob manjši
zasedenosti hotela.
Uporaba brezkontaktnega medija (RFID-kartice/zapestnice) kot plačilnega
sredstva
S plačevanjem storitev na brezkontaktno zapestnico je pospešeno plačevanje na
blagajni. Povprečen čas plačevanja z gotovino je 33,7 sekund, povprečen čas
plačevanja s kreditno kartico (čip) je 26,7 sekund in povprečen čas plačevanja z
brezkontaktno kartico/zapestnico je 12,5 sekund. Torej je plačevanje z
brezkontaktno zapestnico/kartico 63 % hitrejše kot plačevanje z gotovino in 53 %
hitrejše kot plačevanje s kreditno kartico (čip).
Povezani sistemi
Povezani sistemi zmanjšajo potrebo po komunikaciji med oddelki. Vsak oddelek
dobi informacijo o gostu v svoj sistem in na podlagi tega gosta obravnava.
Medoddelčna usklajevanja so potrebna samo ob vzpostavitvi novega načina
prodaje storitev. Ustaljena prodaja poteka avtomatizirano. To je ključni segment
učinkovitosti SHIS, ki prihrani največ časa in obenem poveča produktivnost ter
kakovost opravljene storitve.
Hitra rezervacija in sprejem
Sistema Fidelity HIS in Fidelity Leisure sta optimizirana za hitro izvedbo
rezervacije hotelskih in wellness kapacitet ter obenem hiter zajem podatkov
(optično zajemanje dokumenta ob prihodu gosta). Te lastnosti sistemov so
povečale produktivnost sluţbe rezervacij in skrajšale čas od prijave gosta v sistem
do njegove namestitve v sobo ali prostor za izvajanje wellness storitev. Dodana
vrednost sistemov Fidelity HIS in Leisure je tudi moţnost izvedbe rezervacij v več
hotelih in wellness centrih z enega delovnega mesta. Sistem Fidelity HIS trenutno
pokriva štiri hotele, sistem Fidelity Leisure pa dva wellness centra in en center
fizioterapije.
Virtualni prodajnik
Z vzpostavitvijo sistema Fidelity WEBRES je povečana učinkovitost prodaje
hotelskih kapacitet s prodajo na spletu, ki zagotavlja dostopnost do prostih
namestitvenih kapacitet 24 ur vse dni v letu.
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Dlančniki
Na podlagi popisa inventarja in minibara v hotelski sobi ter sporočanja statusa
sobe (čista/umazana) z dlančniki smo povečali produktivnost hotelskih gospodinj,
ki se jim ni potrebno dodatno ukvarjati z obrazci in sporočanjem o stanju sobe na
hotelski recepciji.
Tabela 4: Prihranek stroška el. energije s povezavo sistemov Fidelity HIS in
METRONIK (CNS)
Poraba
KWh/dan

soba Poraba 90
KWh/dan

6,36
Mesec

sob
572,4

% zasedenosti

Cena KWh Strošek

Poraba KWh

59,84 %
16,67 %

avg. 08
sep. 08
okt. 08
nov. 08
dec. 08
jan. 09
feb. 09
mar. 09
apr. 09
maj. 09
jun. 09
jul. 09

26,67 %
45,97 %
18,89 %
94,44 %
33,33 %
14,44 %
15,56 %
100,00 %
31,11 %
32,22 %

avg. 09

66,00 %

10618,25
2862,57
4732,43
7893,97
3351,92
16757,81
5341,87
2562,29
2671,96
17744,40
5342,21
5717,25
11711,30

0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,09 €
0,09 €
0,09 €
0,09 €
0,09 €
0,09 €
0,09 €

849,46 €
229,01 €
378,59 €
631,52 €
268,15 €
1.206,56 €
384,61 €
184,48 €
192,38 €
1.277,60 €
384,64 €
411,64 €

570,09 €
1.144,75 €
1.040,96 €
742,24 €
1.151,40 €
71,03 €
769,34 €
1.093,11 €
1.044,00 €
0,00 €
851,74 €
865,96 €

0,09 €

843,21 €

434,38 €

Vir: Prijava na razpis Naj e-podjetje 2009, Priloga 2
Slika 20: Strošek/prihranek elektrika

Strošek/prihranek elektrika

Vir: Prijava na razpis Naj e-podjetje 2009, Priloga 2
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5.2.3 Primerjava SHIS z izhodišči sodobne ERP-rešitve
Celoviti IS, znani pod akronimom ERP-sistemi, so komercialni programski paketi,
ki omogočajo integracijo transakcijsko usmerjenih podatkov in poslovnih
postopkov preko celotne organizacije, pa tudi vzdolţ celotne oskrbovalne verige, ki
sega skozi več organizacij. Te sisteme tvorijo moduli, kot so materialno
poslovanje, prodaja, trţenje, kontroling in drugi, ki jih je mogoče kupiti in uvesti
neodvisno glede na potrebe konkretne organizacije. (Ahlin in Ţupančič 2001, 283)
V nadaljevanju so navedena izhodišča sodobnih ERP-rešitev in opis stanja SHIS v
podjetju Thermana glede na ta izhodišča.
Rešitev mora biti izdelana s sodobnim orodjem, ki omogoča objektni pristop
k razvoju in uporabi rešitve.
SHIS je modularno zasnovana rešitev, kjer je orodje, s katerim je posamezen
sistem zasnovan, drugotnega pomena za končnega uporabnika. Objektni pristop
znotraj posameznega sistema je v domeni dobavitelja tega sistema in njegovega
interesa po enostavnem obvladovanju rešitve. Edina pogoja, ki ju morajo
izpolnjevati sistemi, sta medsebojna povezljivost in relacijsko zasnovan podatkovni
model.
Rešitev mora zagotavljati celovito podporo poslovnemu procesu in
integracijo vseh poslovnih funkcij.
SHIS s svojimi podpornimi sistemi skupaj obvladuje celovito podporo poslovnim
procesom ter preko povezanih sistemov zagotavlja integracijo vseh poslovnih
funkcij.
Rešitev mora imeti z odzivom na dogodke krmiljeno zasnovo.
Vsi poslovni dogodki se zbirajo v eni podatkovni bazi in so spremljani s strani
sluţbe kontrolinga. Dogodki, ki terjajo takojšnji odziv, so usmerjeni na najbliţje
delovno mesto, od koder se izvede tudi rešitev potencialne teţave ali sproţi
nadaljnji postopek za razreševanje morebitnih zahtevkov.
Rešitev ne pogojuje platforma operacijskega sistema.
Na ţalost tudi večina ERP-sistemov ne izpolnjuje tega izhodišča. Prav tako je tako
v primeru SHIS, kjer je večina rešitev vezana na Microsoftovo programsko
opremo.
Rešitev mora biti razvita in dokumentirana z ustreznim orodjem CASE (angl.
computer-aided software engineering) in referenčnimi procesnimi modeli.
SHIS je bil v podjetju Thermana koncipiran s strani vodje informatike s pomočjo
orodja Microsoft Visio. Izdelan je bil koncept modularne zasnove SHIS, medtem ko
je v postopku vzpostavitve sistema uporabljen procesni model informatike (Borko
2004).
Rešitev mora biti na voljo v izvorni ali vsaj parametrizirani kodi.
Zaradi dejstva, da je razvoj na nivoju posameznega sistema prepuščen zunanjim
izvajalcem, ni potrebe po kakršnem koli obvladovanju kode programske opreme.
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Rešitev mora uporabljati skupno in enovito bazo podatkov.
SHIS ima v veliki meri poenoteno bazo podatkov, vendar je v tem pogledu sistem
vendarle okrnjen. V primeru sestavljenih rešitev, kot je to SHIS, je največja slabost
prav porazdeljenost podatkov. Zaradi tega sta oteţena vzdrţevanje šifrantov in
zapis v podatkovno skladišče, ki mora zagotavljati informacije odločitvenemu
nivoju organizacije.
Rešitev mora zagotavljati tipizirano uporabo funkcij na vseh modulih.
Tudi v tem primeru SHIS ni povsem konsistenten, ker je teţko zagotavljati enotno
tipologijo z različnimi dobavitelji programske opreme.
Rešitev mora zagotavljati varnost podatkov in zanesljivost delovanja ter
avtorizacijo opravil.
Varnost podatkov zagotavlja sluţba za informatiko z internimi akti o uporabi
programske opreme in opredeljenimi pristojnostmi na nivoju delovnega mesta
posameznika. Zanesljivost delovanja posameznega sistema zagotavlja dobavitelj,
s katerim je sklenjena vzdrţevalna pogodba.
Rešitev mora zagotavljati skladnost z zakonodajo in standardi.
Skladnost z zakonodajo je zagotovljena preko vzdrţevalnih pogodb in s tem
povezanim zagotavljanjem novih verzij programske opreme.
Rešitev mora omogočati primeren (kratek) čas uvajanja.
Kot je bilo ţe rečeno, je bila uvedba SHIS zelo hitra. Uvajanje je potekalo fazno:
najprej so bili podprti poslovni procesi prodaje in nato zaledni procesi obdelave
transakcijskih podatkov.
Dobavitelj mora sodelovati pri uvedbi rešitve (zagotoviti zadostno število
izvajalcev).
Uvajanje posameznih sistemov v okviru SHIS je potekalo s pomočjo izvajalcev, ki
so imeli v prodajni pogodbi opredeljeno določeno število uvajalnih dni.
Rešitev mora zagotavljati vnaprej definirano vzdrţevanje programske rešitve
ter zagotovljen, dolgoročen partnerski odnos z dobaviteljem.
Vzdrţevanje SHIS je opredeljeno po posameznih sistemih z vzdrţevalnimi
pogodbami, ki zagotavljajo posodabljanje programske opreme, primerno odzivnost
dobavitelja na javljene napake in moţnost prirejanja sistema po posebnem
naročilu.
Rešitev mora biti stroškovno (cenovno) sprejemljiva.
Največji strošek organizaciji predstavlja sistem, katerega razvoj pelje v napačno
smer in je odvisnost od koncepta povsem v domeni enega dobavitelja ali razvojne
ekipe, kot je to primer pri ERP-sistemih. SHIS v podjetju Thermana je v tem
pogledu na varni strani, saj so izbrane rešitve vsaka zase v vrhu v Sloveniji in
lahko rečemo tudi v tujini. Edino nevarnost bi lahko predstavljala zgrešena
strategija informatike, ki ne bi sledila poslovni strategiji in poslovnim modelom

65

podjetja ter bi uvajala rešitve, ki ne zagotavljajo konkurenčnih prednosti, kar je
lahko za podjetje zelo drago, če ne ţe usodno.
5.3 Nadaljnji razvoj SHIS v Thermani d. d.
SHIS trenutno zelo dobro deluje kot izvajalni informacijski sistem, saj zbira in hrani
podatke o poslovnih dogodkih in je njegovo delovanje zelo zanesljivo. Izvedeno je
tudi varovanje podatkov in izdelovanje rezervnih kopij. Prav tako je zasnovan v
smislu IS za upravljanje s tem, ko zagotavlja informacije, potrebne za upravljanje
podjetja, in s tem omogoča njegovo učinkovitejše delovanje ter omogoča širše
spremljanje izvajalnega procesa in primerjavo z načrtovanimi gibanji.
S pomočjo metodologije strateškega načrtovanja bomo v nadaljevanju zastavili
strategijo nadaljnjega razvoja SHIS v podjetju Thermana.
5.3.1 Analiza strateških elementov
Analizo strateških elementov bomo izvedli s pomočjo poslovnega načrta in
intervjuji s posameznimi menedţerji (uprava, vodje programov). Osredotočili se
bomo na programe, ki vplivajo na delovanje hotelskega dela poslovanja v podjetju
(vsi razen program oskrbe starejših) in izvedli analizo KDU.
Druţba Thermana d. d. je bila do leta 2011 organizirana v okviru štirih profitnih
centrov. Po besedah mag. Romana Matka, direktorja uprave, je bila ta
organiziranost primerna v času intenzivne rasti podjetja in investiranja, ko se je
uprava podjetja ukvarjala predvsem z razvojem, ker je izkazovala diferenciacijo
med posameznimi profitnimi centri. Kasnejša nadgradnja organiziranosti in
vodenja v organiziranost in vodenje po programih sta posledica optimizacije
poslovnih procesov, ki potekajo preko več profitnih centrov v podjetju (matrična
organiziranost). V tej obliki organiziranosti in vodenja profitni centri predstavljajo
obračunske enote, s katerimi podjetje meri uspešnost posameznih programov
(uspešnost programa se lahko meri po posameznih PC).
Na podlagi te oblike organiziranosti so opredeljeni tudi KDU in cilji, ki jih mora
podjetje dosegati.
Cilji KDU in z njimi povezana merila KPI so prikazani v tabeli 5, skupaj z
navedenimi problemi pri doseganju teh ciljev. Podatke smo pridobili na podlagi
poslovnega načrta in z intervjuji vodij programov ter direktorja uprave Thermane.
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Tabela 5: Prikaz ciljev KDU, KPI za merjenje uspešnosti ter opis problemov v
Thermani
UPRAVLJANJE PODJETJA
Strukturni prikaz ciljev KDU
1. zvišanje stopnje donosnosti na
kapital
2. povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega
3. optimizacija poslovnih
procesov
4. plače nad kolektivno pogodbo

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev
1. spremljanje rasti
2. spremljanje dobičkonosnosti
3. spremljanje zadolţenosti in
plačilne sposobnosti
4. spremljanje ustvarjene
vrednosti za lastnike
5. spremljanje prihodka na
zaposlenega
6. spremljanje dodane vrednosti
na zaposlenega

Problemi pri
doseganju KDU
1. sistem za
spremljavo
stroškov je
neučinkovit zaradi
zakasnelega
knjiţenja (ni
urejenega
elektronskega
poslovanja npr. eračuni)
2. neustrezna
informacijska
podpora
spremljanju
uravnoteţenega
sistema kazalnikov
(dnevna
informatika)
3. elektronsko
poslovanje s kupci
in dobavitelji ni
razvito

TRŢENJE
Strukturni prikaz ciljev KDU

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev

Problemi pri
doseganju KDU

1. informiranje o novih produktih
Thermane
2. povečanje obiska enodnevnih
gostov in organiziranih skupin
3. večja prepoznavnost novih
produktov na lokalnem in
mednarodnem trgu
4. povečanje adresarja direktne
pošte
5. večja prepoznavnost produktov
med potencialnimi poslovnimi
partnerji
6. izkoristiti trţenjske priloţnosti in
aktivnosti ključnih partnerjev
7. grupiranje kupcev glede na
programe, produkte
8. povečanje obiska in
pridobivanje novih gostov

1. stopnja zasedenosti
2. prihodek po posameznih
skupinah gostov
3. število novih gostov
4. število gostov, ki se vračajo
5. promet po poslovnih partnerjih
6. promet po posameznih
marketinških akcijah

1. ni vzpostavljenega
CRM-sistema, ki bi
omogočal pregled
nad strankami
2. ni vzpostavljenega
klicnega centra
3. podatki o gostih so
razpršeni in jih je
potrebno zbirati iz
različnih baz
podatkov
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PROGRAM NASTANITEV
Strukturni prikaz ciljev KDU

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev

Problemi pri
doseganju KDU

1. zagotavljanje kakovosti storitev
(pozornost do gostov)
2. rast števila nočitev po
posameznih obdobjih
3. rast povprečne cene sobe

1. merjenje zadovoljstva na
podlagi anket
2. stopnja zasedenosti
3. povprečna cena sobe
4. prihodek na razpoloţljivo sobo

1. ni vzpostavljenega
sistema za
prihodkovni
menedţment
2. ni vzpostavljene
analitične
obdelave gostov
po posameznih
trgih
3. ni učinkovite
izrabe obstoječega
CRS-sistema
4. ni povezave v večji
GDS-sistem

PROGRAM MEDICINA
Strukturni prikaz ciljev KDU

1. rast prihodkov
2. rast obsega zdravstvenih
storitev
3. zniţanje stroškov dela

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev
1. rast
2. število opravljenih storitev
3. dodana vrednost na
zaposlenega

Problemi pri
doseganju KDU
1. zniţanje cen
storitev s strani
ZZZS
2. prodaja
samoplačniških
storitev je
neučinkovita
3. neučinkovito
spremljanje stanja
pacientov na
negovalnem
oddelku (kvaliteta
opravljenih storitev
nege bi lahko bila
višja)

PROGRAM WELLNESS
Strukturni prikaz ciljev KDU

1.
2.
3.
4.

rast prihodkov
rast obsega wellness storitev
zniţanje stroškov dela
individualna obravnava
uporabnikov wellness storitev
in povečanje njihovega
zadovoljstva

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev

Problemi pri
doseganju KDU

1. rast
2. število opravljenih storitev
3. dodana vrednost na
zaposlenega
4. spremljava zadovoljstva gostov
preko anketiranja

1. neizoblikovane
ciljne skupine
gostov
2. na spletu ni
mogoče rezervirati
wellness storitev
(on-line)
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PROGRAM GOSTINSTVO
Strukturni prikaz ciljev KDU
1.
2.
3.
4.

rast prihodkov
rast obsega gostinskih storitev
zniţanje stroškov dela
obvladovanje stroškov
materiala
5. dvig kakovosti opravljenih
storitev

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev
1.
2.
3.
4.

obseg
povprečni strošek na penzion
povprečna poraba na gosta
spremljanje ustvarjenega
prometa in prihodka na
zaposlenega na delovno uro
5. dodana vrednost na
zaposlenega
6. spremljava zadovoljstva gostov
z anketo

Problemi pri
doseganju KDU
1. ni dnevne analize
o stroških dela (ni
vključeno v
dnevno
informatiko, samo
mesečno)
2. ni dnevne
spremljave porabe
penzionskih
obrokov

PROGRAM M. I. C. E (angl. Meetings Incentives Congresses Exhibitions or Events)
Strukturni prikaz ciljev KDU
1. rast prihodkov
2. rast obsega dogodkov
3. povečanje porabe na gosta

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev
1. rast
2. zasedenost dvoran
3. povprečna poraba na gosta

Problemi pri
doseganju KDU
1. nepovezana
rezervacija
dogodka in
namestitve
2. zamudno vnašanje
aktivnosti v IS

INFORMATIKA
Strukturni prikaz ciljev KDU

1. informacijska podpora
ključnim strateškim in
operativnim merilom, priprava
okolij podatkovnih skladišč in
strateškega upravljanja
podjetja
2. informacijska podpora
operativnemu poslovanju
3. popis in dokumentiranje
poslovnih procesov
4. priprava strateškega načrta
informatike
5. spremljanje stroškov in večja
stroškovna učinkovitost

Prikaz KPI za merjenje
uspešnosti doseganja ciljev
1. odhodki iz naslova storitev
informatike
2. prihodek na zaposlenega
3. dodana vrednost na
zaposlenega
4. merila procesa

Problemi pri
doseganju KDU
1. poslovni procesi
niso ustrezno
dokumentirani
2. baze podatkov
niso konsistentne
(šifranti, viri
podatkov)
3. ni podpore
analitični obdelavi
podatkov
4. prioritete uvajanja
IT niso
sistematično
urejene

Iz tabele 5 izberemo probleme, za katere lahko poiščemo rešitve skozi prenovo in
informatizacijo poslovanja ter jih uvrstimo v strateški načrt IS. Te rešitve
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predstavljajo ciljne usmeritve projektnih aktivnosti, ki jih moramo narediti v
nadaljevanju.
Probleme, ki smo jih identificirali s pomočjo analize KDU, lahko rešujemo s
pomočjo uvedbe naslednjih rešitev in izboljšav.
Uvedba:
- CRM: upravljanje odnosov s strankami,
- sistem za poslovno obveščanje,
- sistem za prihodkovni menedţment,
- CRS wellness: spletni wellness rezervacijski sistem,
- klicni center,
- elektronsko poslovanje z dokumenti (e-računi, e-pogodbe, e-naročilnice, edokumentacija, e-dospetja),
- MDM (angl. master data management) sistem za upravljanje z matičnimi
podatki.
Izboljšava:
- CRS hotel: spletni hotelski rezervacijski sistem,
- MEDICINA: aplikacija za upravljanje procesa rehabilitacije pacientov oz.
zdraviliških dejavnosti.
Iz opisa obstoječega sistema SHIS je razvidno, kateri sistemi so ţe prisotni v
podjetju, analiza strateških elementov pa nam razkrije pomanjkljivosti sistema, ki
se jim moramo posvetiti v prihodnosti.
5.3.2 Prenova poslovnih procesov
Pred uvajanjem novih rešitev moramo pregledati in po moţnosti prenoviti
obstoječe poslovne procese. Poslovni model, na podlagi katerega se izvajajo
obstoječi procesi, je lahko zastarel in ga je potrebno pred uvedbo nove rešitve
prenoviti.
Implementacija poslovnega modela je v Thermani potekala na podlagi uvajanja
različnih aplikacij in procesne logike, ki so vključene v te aplikacije. S pomočjo
integracijske tehnike EAI je potekala integracija aplikacij v enoten poslovni model.
Dosedanja praksa uvajanja poslovnega modela v Thermani učinkovito izkorišča
procesno logiko, ki je vsebovana v aplikacijskih rešitvah. Metodologija strateškega
načrtovanja IS priporoča uporabo orodja ARIS, s katerim bi v Thermano uvedli
modeliranje osnovnih značilnosti poslovnih procesov (podatkov, postopkov in
organizacijskih struktur), s čimer bi zagotovili koncept za modeliranje z različnih
vidikov na podjetje, ki so potrebni za ponazoritev poslovanja.
Prenova in ponazoritev poslovnih procesov ter poslovnega modela sta za to delo
preobseţni in sta predstavljeni le v obliki potrebnih aktivnosti za izvedbo. Metoda
ARIS opredeljuje tri nivoje obravnave. Analiza poslovnih procesov oz. izdelava
poslovnega modela zahteva, da najprej razdelamo in opredelimo vidike prenove in
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informatizacije poslovanja na strateškem nivoju. Na taktičnem nivoju iz
konceptualnega pogleda strateškega nivoja preidemo na tehnološko pogojene
poglede, nato na operativnem nivoju poveţemo predstavljene modele s konkretno
IKT-rešitvijo.
Na podlagi analize KDU in iz tega izhajajočih potreb po informatizaciji poslovanja
(predstavljene rešitve) predlagamo analizo in prenovo naslednjih procesov v
podjetju:
- knjiţenje računov,
- trţne in prodajne dejavnosti,
- dnevna informatika,
- materialno knjigovodstvo,
- zajem in obdelava podatkov o gostih na negovalnem oddelku,
- upravljanje z matičnimi podatki.
5.3.2 Povezovanje
Aplikacijski sistemi so v Thermani sestavljeni iz posameznih modulov, ki so
medsebojno povezani preko vmesnikov s pomočjo EAI-integracije na
aplikacijskem nivoju. Takšen pristop je za obstoječi SHIS v Thermani primeren
predvsem zaradi relativne zaprtosti aplikacijskih rešitev in cenovno ugodne
integracije.
Trenutno so v uporabi naslednji API-vmesniki:
- HIS – iTV: vmesnik med hotelskim IS in interaktivno televizijo;
- HIS – VingCard: vmesnik med hotelskim IS in sistemom elektronskega
zaklepanja vrat (elektronske ključavnice);
- HIS – CNS: vmesnik med hotelskim IS in centralno nadzornim sistemom
(CNS);
- HIS – WEBRES: vmesnik med hotelskim IS in spletnim rezervacijskim
sistemom;
- HIS – RMS: vmesnik med hotelskim IS in IS za vodenje gostinskih
dejavnosti;
- HIS – ERP: vmesnik med hotelskim IS in ERP;
- RMS – METRA: vmesnik med IS za vodenje gostinskih dejavnosti in
sistemom pristopne kontrole ter elektronskega zaklepanja omaric.
5.3.3 Vpeljava novih IKT-tehnologij
Portfeljska matrika SPE, ki je prikazana na sliki 21, nakazuje strateško usmeritev
poslovanja podjetja. Rešitve, ki so vezane na PC Wellness Park Laško, bodo
deleţne največje obravnave, rešitve, ki so vezane na PC Hotel Hum, pa
najmanjše.
Portfeljska matrika aplikativnih sistemov (slika 22) vsebuje obstoječe rešitve in
njihov strateški pomen za poslovanje podjetja. V to matriko umestimo tudi nove
rešitve, ki smo jih opredelili s pomočjo analize KDU (te rešitve so v matriki
označene poudarjeno).
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V kvadrant strateški sistemi smo umestili največ aplikativnih sistemov, ki jih
nameravamo uvesti ali prenoviti. Tem sistemom smo določili prioriteto uvajanja s
pomočjo ekspertnega sistema DEX (slika 23).
Za naše potrebe smo v programu DEX razširili oceno prioritete projektov na
najvišjem nivoju na vrednosti: 5 (najniţja), 4 (nizka), 3 (zmerna), 2 (visoka), 1 (zelo
visoka). S pomočjo programa DEX smo izdelali agragirano tabelo odločitvenih
pravil, ki opredeljuje naslednje uteţi posameznih kriterijev:
- poslovni vidik
(41 %),
- organizacijski vidik (25 %),
- obstoječe stanje
(17 %),
- tveganje
(11 %),
- zaporedje izvedbe (6 %).
Slika 23 prikazuje grafikon, iz katerega so razvidne prioritete projektov, ki smo jih
dobili s pomočjo programa DEX. Od projektov najbolj izstopa prihodkovni
menedţment, ki je dobil oceno 1 (zelo visoka). Sistem za poslovno obveščanje in
CRM sta ocenjena enako z oceno 3 (zmerna), CRS hotel je dobil oceno 4 (nizka)
in CRS wellness 5 (najnižja).
Sistem za poslovno obveščanje in CRM analiziramo naprej s pomočjo grafikona
na sliki 24, iz katerega je razvidno, da je zaporedje izvajanja sistemov v prid CRMsistemu.
Na podlagi dobljenih rezultatov analize na podlagi programa DEX in pozicije
aplikativnih sistemov v portfeljski matriki priporočamo menedţmentu v podjetju
Thermana naslednje zaporedje izvajanja projektov, ki so strateškega pomena za
poslovanje podjetja:
1. sistem za prihodkovni menedţment,
2. CRM,
3. sistem za poslovno obveščanje,
4. CRS hotel,
5. CRS wellness.
Tem projektom je potrebno dodati še časovno komponento in narediti načrt
izvajanja projektov, kar pa presega predmet obravnave v tem delu.
Slika 21: Portfeljska matrika SPE (profitni centri) v Thermani
Visoka

PC Wellness Park Laško

PC Dom starejših Laško

PC Zdravilišče Laško

PC Hotel Hum

Visok

Nizek

RAST TRGA
Nizka

TRŢNI DELEŢ

72

Slika 22: Portfeljska matrika aplikativnih sistemov v Thermani
STRATEŠKI SISTEMI

SISTEMI Z VISOKIM POTENCIALOM

* Loyality: program za vodenje članov
Thermana kluba
? CRM: upravljanje odnosov s strankami
? sistem za poslovno obveščanje
? sistem za prihodkovni menedţment
() banket: IS za opravljanje kongresnih
dejavnosti
() CRS hotel: spletni hotelski rezervacijski
sistem
? CRS wellness: spletni wellness rezervacijski
sistem

? klicni center

* HIS: hotelski IS
() RMS: gostinski IS
* Leisure: wellness in fizioterapevtski
CRS-sistem
() MEDICINA: aplikacija za upravljanje procesa
rehabilitacije pacientov oz. zdraviliških
dejavnosti
* ProMedica: program za vodenje ambulante v
domu starejših
* SZP: socialno zdravstveni program
* ERP (modul kontrole delovnega časa,
kadrovski modul, knjigovodski modul, modul
osnovna sredstva)
? elektronsko poslovanje z dokumenti (eračuni, e-pogodbe, e-naročilnice, edokumentacija, e-dospetja)
? MDM-sistem za upravljanje z matičnimi
podatki

() sistem za kontrolo prehodov v Zdravilišču
Laško
* sistem za kontrolo prehodov v Termalnem
centru
() KUPONI: program za izdajo storitvenih in
vrednostnih kuponov.
* PARKING: aplikacija za obračunavanje
parkirnine

KLJUČNI OPERATIVNI SISTEMI

PODPORNI SISTEMI

* obstoječe aplikacije zadovoljive
** načrtovane aplikacije
! realizirana ali prenovljena aplikacija

() obstoječe aplikacije, potrebne prenove
? potencialna aplikacija
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Slika 23: Prioriteta uvajanja aplikativnih sistemov v Thermani

CRS hotel

CRS wellness

Prihodkovni menedţment

Sistem za poslovno obveščanje

CRM

5 (najniţja)

4 (nizka)

3 (zmerna)

2 (visoka)

1 (zelo visoka)

Prioriteta projekta

Slika 24: Primer primerjave doseţenih vrednosti sistemov CRM in sistema za
poslovno obveščanje.
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6 SKLEP
Informatizacija poslovnih funkcij v hotelirstvu se v veliki meri izvaja kot potreba po
avtomatizaciji delovnih procesov, s čimer pospešimo njihovo izvajanje in
zmanjšamo strošek dela. Zavedanje, da to ni edina funkcija, ki jo ima IKT v okviru
IS, je ključnega pomena, da lahko razmišljamo o konkurenčni prednosti, ki izhaja
iz uporabe IKT-rešitev.
Usklajeno delovanje poslovne in IS/IKT-strategije omogoča uspešno poslovanje in
pozitiven učinek na rezultat. To delovanje je mogoče le v primeru, ko se
usklajevalni proces odvija neprestano in vključuje vse uporabnike. Takšen pristop
zagovarja tudi Clarke (2007), ki v svojem delu poudarja, da IS ne smemo
obravnavati samo s tehnološkega vidika, ampak moramo izhajati tako teoretično
kot praktično iz »trdih« tehnoloških in »mehkih« uporabniških pristopov ter njihovih
medsebojnih soodvisnosti, iz katerih izhaja optimalno zasnovan IS. To je mogoče
zagotoviti le v primeru, ko se informatika v podjetju ne obravnava le kot podpora
izvajanju poslovnih funkcij, temveč tudi kot strateški partner, ki zagotavlja razvoj in
rast podjetja.
Poslovna strategija je v hotelirstvu usmerjena v zadovoljevanje gostovih potreb.
Cikel gosta je ogrodje za izdelavo poslovnega modela in posledično poslovnih
procesov, na podlagi katerih posluje hotel. Glede na to lahko rečemo, da je v
središču SHIS-sistema PMS, ki predstavlja osrednji aplikacijski sistem, okoli
katerega so nanizani in z njim povezani vsi ostali sistemi.
Za IS/IKT-rešitve v hotelirstvu ni značilno, da ena rešitev pokriva celotno
poslovanje (niso celovito razvite kot npr. ERP-rešitve) in je potreba po integraciji
med različnimi rešitvami različnih prodajalcev še toliko večja kot v ostalih panogah.
To dejstvo je nazorno prikazano na primeru informatizacije hotelskega poslovanja
v podjetju Thermana d. d. Takšna integracija pa prinaša tako prednosti kot tudi
slabosti.
Glavne prednosti integracije sistemov različnih proizvajalcev:
- ni potrebe po obvladovanju kode programske opreme,
- hitra uvedba posameznih rešitev,
- uvajanje preizkušenih rešitev, moţnost napak v programski kodi je majhna,
- omogočena je zamenljivost posameznih rešitev.
Glavne slabosti integracije sistemov različnih proizvajalcev:
- porazdeljenost podatkov,
- netipizirana uporaba funkcij v različnih modulih,
- velika odvisnost od uspeha strateškega načrtovanja IS.
Predstavljena metodologija strateškega načrtovanja IS zajema tako aktivnosti za
strateško usklajevanje poslovne strategije in IS/IKT-strategije kot tudi integracijo
različnih rešitev v skupen integriran SHIS, ki v hotelski panogi pomeni
konkurenčno prednost na podlagi tehnološke rešitve.
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Informatizacija poslovnih funkcij je v Thermani d. d. do sedaj potekala na podlagi
uvajanja preizkušenih rešitev, kar je zagotavljalo hitro in stabilno informatizacijo
poslovanja. Analiza strateških elementov, ki smo jo izvedli s pomočjo metodologije
strateškega načrtovanja IS, pa je izpostavila odsotnost strateško pomembnih
rešitev, ki bi podjetju v prihodnosti zagotavljale konkurenčno prednost v panogi.
KDU, ki smo jih navedli v analizi strateških elementov podjetja Thermana,
potrjujejo ugotovitve, ki jih navajata tudi Harris in Mongiello (2001), ki v svoji študiji
ugotavljata, da hoteli dajejo velik poudarek na merjenju finančnih kazalnikov, nato
sledi merjenje zadovoljstva gostov. Tudi Haktanir in Harris (2005, 49) sta v svoji
študiji hotela s petimi zvezdicami in 392 sobami prišla do ugotovitve, da pridejo v
poštev na operativnem nivoju bolj nefinančni kazalniki, medtem ko se finančnih
kazalnikov posluţujejo menedţerji.
S pomočjo predstavljene metodologije smo zastavili nadaljnji razvoj SHIS v
Thermani d. d., kar je lahko izhodišče za nadaljnji razvoj metodologije in preizkus
njene uporabnosti na konkretnem primeru informatizacije hotelskega poslovanja.
Za nadaljnjo raziskavo predlagam analizo aktivnosti prenove poslovnih procesov v
hotelski panogi s pomočjo orodja ARIS z namenom oblikovati standardni model
organizacijskega sistema hotelskega poslovanja, ki bi omogočil pregled nad
poslovnimi procesi in organizacijo poslovanja v hotelu.
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