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PREDGOVOR
Slovenska podjetja so se počasi vendarle začela zavedati pomembnosti managementa
sprememb, saj se poslovno okolje nenehno spreminja in z njim tudi podjetja, ki se morajo
prilagajati novim pogojem delovanja, kar nadalje terja, da management podjetja obvlada
proces uvajanja in izvajanja sprememb. Za uspešno uvajanje sprememb, morajo managerji
pristopiti celostno. To pomeni, da morajo spremeniti način managementa, pri uvajanju
sprememb pa morajo upoštevati, kako spremembe vplivajo na procese v podjetju,
organizacijsko strukturo in na kulturo podjetja. Managerji, oziroma vodilni v podjetjih,
morajo biti pripravljeni in usposobljeni za izvajanje managementa sprememb, saj bodo le
na ta način v prihodnosti zagotovili dolgoročno konkurenčnost in uspešnost podjetja.
Vodilni v podjetjih, ki se lotijo uvajanja sprememb, morajo o uvajanju sprememb seznaniti
vse zaposlene in vsi v podjetju morajo zaznati, da so te spremembe nujne, zaželene in
izvedljive. Vzpostaviti je potrebno dobro komunikacijo z zaposlenimi, ki je predpogoj za
razumevanje sprememb in njihovo sprejemanje. Managerji morajo biti tisti, ki motivirajo
zaposlene in jih prepričajo, da je uvajanje sprememb v procese podjetja potrebno in nujno
za izboljšanje poslovanja. Uvajanje sprememb pri zaposlenih navadno vzbudi odpor.
V magistrski nalogi smo po uvodnem delu predstavili izhodišča za obravnavo
managementa. V tem poglavju smo opredelili in predstavili pojme managementa, funkcije
managementa in kako se je management razvijal skozi zgodovino. V naslednjem poglavju
smo govorili o vlogah managementskih orodij v managementu. V tem poglavju smo
prikazali vlogo in pomen managementskih orodij za delo managementa, ter kakšni so
potrebni pogoji za uporabo managementskih orodij. V naslednjem poglavju smo govorili o
managementskih orodjih za podporo managementu. V tem poglavju smo opisali vseh
petindvajset managementskih orodij, ki smo jih razdelili v tri skupine in sicer v osnovna
managementska orodja, v razvita managementska orodja in ostala managementska orodja.
Zadnje poglavje magistrske naloge je sestavljeno iz empirične raziskave managementskih
orodij v podjetjih. V tem poglavju smo naredili raziskavo uporabe managementskih orodij
v slovenskih podjetjih, ter obravnavo rezultatov raziskave v slovenskih podjetjih. Drugi del
empirične raziskave je sestavljen iz raziskave uporabe managementskih orodij v tujih
podjetjih. V tem delu smo zajeli podjetja iz sledečih kontinentov in sicer: Severne
Amerike, Južne Amerike, Evrope in Azije. Na podlagi zbranih ugotovitev smo naredili
obravnavo rezultatov managementskih orodij v tujih podjetjih.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema, ki je predmet raziskave
Management se osredotoča na ljudi. Njegova naloga je ljudi spraviti do tega, da delujejo
usklajeno in za skupne cilje. Da naredi njihove prednosti učinkovite in pomanjkljivosti
nepomembne. To je smisel celotnega združevanja ljudi v podjetja in organizacije in tudi
razlog, zakaj je vodenje ljudi kritični in velikokrat odločilni faktor v uspehu podjetja. Naša
zmožnost prispevati k uspehu organizacije in družbi nasploh, ni odvisna samo od naših
spretnosti, temveč tudi od učinkovitosti managementa.
V vsakem razvitem svetu veljajo pri izbiranju in presojanju managerjev tri temeljna načela
in sicer, da manager obvladuje primerna znanja, da je zmožen vodenja ljudi, da je
zanesljiv, pošten ter etičen.
Poslovna podjetja in javne institucije storitev so organi družbe. Ne obstajajo zaradi njih
samih, ampak da ti izpolnjujejo posebne socialne namene, ter da izpolnjujejo posebne
potrebe družbe, skupnosti ali posameznika. Management, obvladovanje organizacije je
vladanje v malem, je oblast in moč s katero je mogoče graditi in dosegati. Od nekdaj
privablja najbolj podjetne, ustvarjalne, odločne ljudi. Je tudi poklic, v katerem so
obremenitve velike, neredni delavnik, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je
težavno.
Management svoje naloge opravlja na različne načine in pri tem za svoje delo lahko
uporablja tudi številna orodja, ki mu omogočajo lažje in kakovostnejše delo. Iz celotnega
dela managementa smo za obravnavo v magistrski nalogi izbrali problematiko
managementskih orodij. Pri tem bomo poskušali preučiti vlogo in pomen managementskih
orodij za delo managementa, možne načine njihove uporabe in vpliv orodij na delo
managementa. Za potrebe naše raziskave bomo oblikovali in izvedli tudi anketo o
poznavanju, uporabi in rezultatih uporabe managementskih orodij, v izbranih slovenskih
podjetjih. Rezultate raziskave bomo nato primerjali z rezultati mednarodne raziskave o
uporabi managementskih orodij in oblikovali predloge za izboljšanje njihove uporabe v
slovenskih podjetjih.
Temeljni problem naloge je torej ugotoviti razloge za uporabo različnih managementskih
orodij v slovenskih organizacijah, rezultate njihove uporabe in oblikovati predloge za
povečanje uporabe managementskih orodij v slovenskih podjetjih.
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
Namen magistrske naloge je predstaviti managementska orodja in ugotoviti, kako so
managementska orodja razširjena in prepoznavna v slovenskih podjetjih v primerjavi s
tujimi podjetji.
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Na podlagi rezultatov, ki jih bomo pridobili s pomočjo ankete, bomo lahko predstavili
stanje o uporabnosti managementskih orodij v podjetjih. Na tej osnovi bomo nato preučili
analizo, katera managementska orodja so najbolj prepoznavna v slovenskih podjetjih in
katera managementska orodja so najbolj prepoznavna v podjetjih iz tujine.
Ugotoviti želimo, ali tuja podjetja uporabljajo podobna managementska orodja kot
slovenska podjetja, ter v predpostavki da si managementska orodja niso podobna v
primerjavi s tujimi podjetji želimo ugotoviti zakaj si niso podobna.
Cilj magistrske naloge v teoretičnem delu je predstaviti in raziskati:




opredelitev temeljnih značilnosti delovanja sodobnega managementa,
vlogo in pomen izbranih orodij za delo managementa,
možnosti za povečanje uporabe managementskih orodij v slovenskih podjetjih.

Na podlagi teoretičnega dela, bomo predstavili temeljne značilnosti razvoja uporabe
managementskih orodij v delovanju organizacij.
Cilj magistrske naloge v empiričnem delu je:





anketirati izbrana slovenska podjetja in ugotoviti kakšen pristop imajo do uporabe
managementskih orodij,
anketirati tuja podjetja in ugotoviti kakšen pristop imajo do uporabe
managementskih orodij,
ugotoviti katera managementska orodja podjetja najpogosteje uporabljajo,
ugotoviti, kako posamezna managementska orodja vplivajo na delo managementa.

Osnovna trditev je, da ustrezna uporaba managementskih orodij pozitivno vpliva na
poslovanje podjetja. Dokazati želimo, da managementska orodja vplivajo na organiziranje
in planiranje poslovanja podjetja. Pri tem želimo ugotoviti za katera managementska
orodja se odločajo slovenska podjetja.
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavljamo, da podjetja, ki uporabljajo managementska orodja, v večji meri dosegajo
želene cilje poslovanja, kot so reduciranje stroškov, povečevanje prihodkov poslovanja,
povečanje dobička.
Pri pisanju magistrske naloge se bomo omejili na teoretične del, ki bo zajel prva poglavja,
v zadnjem delu pa se bomo omejili na raziskovalni del, kjer bomo dobili na podlagi
anketnega vprašalnika odgovore o uporabnosti in poznavanju managementskih orodij v
podjetjih, pri čemer bomo na podlagi pridobljenih odgovorov pridobili podatke za analizo
podjetij, ki uporabljajo managementska orodja.
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Hipoteze pri pisanju magistrske naloge so:
H1: Managementska orodja pomembno vplivajo na delovanje managementa.
H2: Slovenska podjetja uporabljajo različna managementska orodja.
H3: Obseg uporabe managementskih orodij v podjetjih je različen.
H4: Uporaba managementskih orodij v slovenskih podjetjih je primerljiva z uporabo orodij
v tujih podjetjih.
1.4 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko nalogo bomo zasnovali z uporabo različnih kvalitativnih metod, ki
zaznamujejo prvi teoretični del naloge in kvantitativnih metod, ki zaznamujejo drugi
aplikativni del. Raziskovanje izbranega problema zahteva dopolnjevanje deskriptivnega in
analitičnega pristopa k raziskovanju. V magistrski nalogi bomo uporabili več raziskovalnih
metod, ki jih v nadaljevanju predstavljamo.
Metoda znanstveno raziskovalnega dela, ki jo bomo uporabili, je metoda znanstvene
deskripcije, katere značilnost je, da posamezne ugotovitve med seboj primerjamo in
ustrezno interpretiramo. Metodo deskripcije bomo uporabili pri predstavljanju teoretičnih
izhodišč in za opisovanje ključnih dejstev, tehnik, procesov, ter metod pomembnih za
raziskovanje vsebinskih sklopov, na katerih temelji magistrska naloga.
Metoda kompilacije, nam bo v okviru magistrske naloge služila za povzemanja stališč
drugih avtorjev v zvezi z izbranim problemom, medtem ko bomo metodo komparacije
uporabili pri primerjavah dejstev, procesov in tehnik za vsebinska področje obravnave.
Za magistrsko nalogo sta pomembni dve metodi: metoda dedukcije in metoda indukcije.
Pri metodi dedukcije, bomo na teoretičnih izhodiščih zasnovali pomembnejše sklepe o
povezanosti med vsebinskimi sklopi oziroma med posameznimi problematikami naloge in
opredelili hipoteze. Metoda indukcije nam bo služila za opredelitev smiselnega problema
ob začetku in za empirično preverjanje hipotez raziskave, ki jih bomo opredelili s pomočjo
deduktivne metode.
V glavni empirični raziskavi bomo zbirali podatke preko pisnega anketnega vprašalnika na
opredeljenem vzorcu. Zbiranju podatkov bo sledila analiza, za kar bomo uporabili program
Excel. V empirični raziskavi bodo uporabljene metode obdelave podatkov, predvsem
deskriptivna statistika.
Uporabili bomo tudi sekundarne vire, kot so internet, knjige, poročila.
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2 IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO MANAGEMENTA
2.1 Opredelitev managementa
Manager je tisti, ki mu deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni poverijo obvladovanje
organizacije ali dela organizacije, da bi ta učinkovito in uspešno dosegala zastavljene cilje.
Zato govorimo o ciljih organizacije in o strategijah za doseganje teh ciljev, oboje skupaj je
politika organizacije. V večini organizacij je managerjev več, zato govorimo o
managementu, ista beseda velja tudi za obvladovanje organizacije. Manager in
management sta tujki, ker pa se Slovenci ne uspemo dogovoriti za domačo besedo,
ostajamo pri tujki, ki velja povsod po svetu (Tavčar 2006, 23).
Temeljne naloge managerjev v organizaciji so:





načrtovanje in snovanje ciljev, ki naj jih dosega organizacija, načrtovanje in
snovanje strategij za doseganje teh ciljev,
urejanje dela v organizaciji in povezovanja organizacije navznoter in navzven,
poslovodenje organizacije in vodenje ljudi,
merjenje izidov delovanja organizacije in presojanje izidov delovanja ljudi (Tavčar
2006, 25).

Temeljna naloga managerjev je obvladovati organizacijo tako, da učinkovito deluje in
uspešno dosega zastavljene cilje. V ta namen jim dajo lastniki ali ustanovitelji bolj ali manj
razsežna pooblastila za razpolaganje z organizacijo, pri čemer se nanaša na: načrtovanje in
snovanje, urejanje in povezovanje, poslovodenje in vodenje ter merjenje in presojanje.
Načrtovanje in snovanje je izbiranje med možnimi cilji in strategijami za doseganje teh
ciljev, torej odločanje. Urejanje in povezovanje je odločanje, kdo naj opravlja katero delo
in s kom ter kakšna pooblastila ima pri tem. Poslovodenje in vodenje je odločanje, kdaj in
kako poseči v delovanje organizacije ali sodelavcev. Merjenje in presojanje je odločanje o
primernosti dosežkov organizacije in sodelavcev. Managerji obvladujejo organizacijo
predvsem z odločitvami, ne pa z lastim izvajalnim delom.
Odločanje je lahko:





rutinsko: enostavne odločitve so za omejeno število enostavnih okoliščin
opredeljene vnaprej – odločanje po pravilih,
analitično: odločanje poteka racionalno, po bolj ali manj zapletenem modelu,
metodi, algoritmu, ki upošteva tudi številne, kompleksne, spremenljive, tvegane
ipd. okoliščine,
intuitivno: odločitev nastane v podzavesti odločevalca v procesu, se napaja iz
znanja, izkušenj in osebnostnih značilnosti odločevalca, je ustvarjalno (Tavčar
2006, 28).

Management, bi rekli, je ustvarjalno reševanje problemov, ki se nanašajo na načrtovanje,
organiziranje, vodenje in ocenjevanje razpoložljivih virov (resursov) za doseganje ciljev,
poslanstva in vizije razvoja podjetja ( Možina in drugi 2000, 9).
Management in managerji predstavljajo posebno potrebo vseh institucij, od najmanjših do
največjih. So posebni organ vsake institucije. Oni so tisto, kar jo drži skupaj in kar jim
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omogoča da posluje. Nobena od naših institucij ne bi mogla delovati brez managerjev.
Managerji opravljajo svoje lastno delo, za katerega ne potrebujejo pooblastila od lastnika.
Potreba po managementu ne nastane samo zato, ker je delo postalo preveliko za eno samo
osebo, da bi ga naredila sama. Upravljanje poslovnega podjetja ali institucije javne službe
se samo po sebi razlikuje, od upravljanja lastnega premoženja, oziroma prakticiranja
medicine ali samostojne odvetniške pisarne (Drucker 1995, 12).
Manager je dinamičen element, ki daje vsakemu podjetju življenje. Brez njegovega
vodenja viri proizvodnje ostanejo samo viri in nikoli ne postanejo proizvodnja. Predvsem v
konkurenčnem gospodarstvu, kakovost in učinkovitost managerjev odloči uspeh podjetja,
oni določajo njeno preživetje. Kakovost in uspešnost managerjev je edina učinkovita
prednost, ki jo lahko ima podjetje v konkurenčni ekonomiji (Drucker 1996a, 3).
Managerji so osnovni vir podjetja. V popolnoma avtomatiziranih tovarnah kot že obstajajo
na nekaterih mestih, lahko obstaja nekaj visoko usposobljenih tehnikov in strokovnjakov,
pa skoraj nič drugih delavcev. Ampak tam bodo managerji. Pravzaprav bo veliko več
managerjev, kot jih je bilo v včerajšnjih tovarnah, polnih delno-usposobljenih operativnih
strojev. Managerji so najdražji vir v večini podjetij - in tistih, ki se najhitreje amortizirajo
in so najbolj potrebni stalnega vzdrževanja (Drucker 1996b, 3).
Odločanje je temeljna dejavnost managerjev. V organizaciji kot instrumentu je odločanje
avtoritativno, izbiranje možnosti temelji na racionalnosti, logiki – vselej naj bi bilo mogoče
dokazati, da je sprejeta rešitev najboljša. Logično razmišljanje je obvladan, racionalen in
strog način razmišljanja, ki temelji na formaliziranih pravilih. V dokazovanju mora vsak
sklep temeljiti na prejšnjem – pot do sklepa vodi prek zaporedja veljavnih dokazov.
V organizaciji kot instrumentu velja, da se naj manager opira na odločitve, znana dejstva,
sklepe in dokaze. Domneve naj skuša, kar se da racionalno utemeljiti in obravnavati v
organizaciji, kot prikazuje pozitivistična filozofija raziskovalnega načrtovanja. Racionalni
pristop naj ne temelji na čustvih, ki lahko zameglijo umevanje zadeve in možnih rešitev.
Kritičen je do intuitivnih presoj, saj jih je skoraj nemogoče presojati in utemeljevati –
ustvarjalne ideje so le neutemeljena stališča posameznika, ustvarjalno razmišljanje le
izgovor za miselno lenobo. Tradicija znanstvenega raziskovanja naj bi bila trden temelj za
uspešno strateško razmišljanje (Tavčar 2006, 80).
Delo managerja lahko definiramo kot načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in
nadzorovanje. Podobno lahko definiramo tudi delo vseh drugih profesionalnih delavcev,
rezultate njihovega dela moramo v podjetju znati združevati z delom drugih ljudi. Vsak
manager mora biti sposoben, da s svojim delom povezuje delo delavcev, ki delajo v
njegovi skupini. Prvi kriterij za managerje mora biti, da so odgovorni predvsem za svoj
delovni prispevek in ne za nalaganje dela drugim. Manager mora imeti delovno vlogo in
zadolžitve v organizaciji. Manager ima pomembno nalogo, da oblikuje novo celoto, ki je
večja od vsote njenih delov, celoto, ki nudi več, kakor je bila vsota vloženih virov (Možina
in drugi 2000, 31).
Definicija kaj je management, ostaja še vedno odprto vprašanje, čeprav se z njim
ukvarjamo že kakšno tisočletje in sicer:


Največkrat management opredeljujemo kot skupek funkcij. Te je opredelil Fayol,
kot načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadziranje (temu spisku funkcij je še
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dodal ukazovanje oziroma komandiranje, vendar se je ta funkcija z demokratizacijo
družbe umaknila iz diskusij o managementu).
Newman in Warren navajata štiri temeljne funkcije managementa: organiziranje,
načrtovanje, merjenje in nadziranje ter aktiviranje.
Mondy, Sharplin in Premeaux ter Certo pa menijo, da so te funkcije načrtovanje,
organiziranje, vplivanje in nadziranje.
Managerski guru John Kotter kot štiri funkcije managementa omenja načrtovanje,
določanje proračuna, organiziranje in nadziranje. Poleg omenjenih funkcij se
avtorji še pogosto odločajo za funkcijo kadrovanja.
Nekoliko drugačen funkcijski pogled na management najdemo tudi pri Higginsu, ki
izhaja iz predpostavke, da so temeljne funkcije managementa vezane na poslanstvo
organizacije. Omenja tudi funkcijo reševanja problemov kot osnovo oziroma jedro
vseh drugih funkcij in jo opredeljuje kot proces spoznavanja in analize problemov,
ugotavljanje vzrokov, opredeljevanje in izbiro alternativ, ustreznih rešitev,
načrtovanja izvedbe in spremljanje ter nadziranje dosežkov.
Parker Folletova je management opredelila kot umetnost doseganja ciljev s
pomočjo ljudi. Za uspešno in učinkovito doseganje ciljev, naj bi manager vnašal
energijo v skupino, navdihoval svoje sodelavce in usmerjal njihove dejavnosti
(Biloslavo 2008, 15).

Da ima vodenje ožji in širši pomen, trdita Hersey in Blanchard, ki vidita glavni razloček
med tema pomenoma v besedi organizacija (Hersey in Blanchard: 1982). Vodenje kot
management obstaja zato, da zagotavlja cilje organizacije, medtem ko se vodenje kot
leadership pojavi vedno, ko kdo želi vplivati na vedenje posameznika ali skupine ne glede
na razlog, saj gre lahko tudi za cilje posameznika, ki niso nujno skladni s cilji organizacije.
Nadalje navajata, da je vodenje (leadership) eden vitalnih vidikov procesa vodenja
(management), ki vključuje tudi funkcije, kot so planiranje, organiziranje, razdeljevanje in
pogajanje.
V organizaciji ima vodilni kader različne vloge. Vloga vodje je le ena izmed številnih vlog,
ki jih vodilni delavec opravlja, in sodi na področje socialnih odnosov. Lahko trdimo, da je
glavni poudarek pri procesu vodenja kot managementa v doseganju organizacijskih ciljev,
glavni poudarek pri procesu vodenja kot leadershipa pa je v vplivanju na ljudi, da bi
dosegli cilje, pri čemer ni nujno, da gre za cilje organizacije. To trditev potrjujejo tudi
razne definicije o vodenju, ki navadno imajo skupno stališče, da gre za pojav, ki vključuje
interakcijo dveh ali več oseb. Večina definicij vključuje proces vplivanja vodilnega na
podrejene. Ena takih splošnih definicij vodenja se glasi: »Vodenje je proces vplivanja na
delovanje posameznika ali skupine za doseganje cilja v dani situaciji«. Precej konkretneje
je odnos med vodenjem in ciljem opredelil Bass, ki pravi: »Vodenje je proces vplivanja na
delovanje skupine za doseganje ciljev skupine ali organizacije« (Bass 1989).
Vsebina in smisel vodenja (management) sta torej v doseganju organizacijskih ciljev z
uporabljanjem dosegljivih virov, ali natančneje: »Vodenje zajema opravljanje nalog s
pomočjo ljudi z vplivanjem na medsebojne odnose v organizacij,« oziroma: » je delovanje
s pomočjo ljudi, zaposlenih v podjetju za doseganje organizacijskih ciljev.«
V tem delu torej uporabljamo izraz vodenje za označitev določenih aktivnosti vodstvenih
in vodilnih oseb in njihovega dela, glede na mesto v organizacijski hierarhiji. Ne moremo
sklepati, da v podjetju iz dejavnosti vodenja lahko odpade katera od dejavnosti, ki jih
uvrščamo med planiranje, usmerjanje, nadziranje ter odločanje, komuniciranje in
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izboljševanje v »kapitalističnih« podjetjih. Od uspešnosti opravljanja teh dejavnosti je prav
gotovo odvisna uspešnost kateregakoli podjetja v tržnem gospodarstvu (Možina in drugi
2000, 12).
2.2 Tradicionalno in sodobno pojmovanje vodenja
Kot tradicionalno pojmovanje vloge in dejavnosti vodilnih opredeljujeta (Kouzes, Posner:
1987) sledeče:










idealna organizacija je urejena in stabilna,
vodje so sposobni pritegovati tiste, ki jim sledijo, z ustreznimi aktivnostmi,
vodje posvečajo pozornost kratkoročnim ciljem, mesečnim, četrtletnim in letnim
poročilom o dejavnosti podjetja,
vodja mora biti hladen, vzvišen, analitičen, ločiti mora čustva od svojega dela,
vodje so izrazite karizmatične osebnosti,
dejavnost vodje je predvsem: kontrola sredstev, časa, denarja, materiala, ljudi…
vodja na vrhu je osamljen, ker ne komunicira s podrejenimi,
vodje usmerjajo in kontrolirajo druge z ukazovanjem, s predpisovanjem politik in
postopkov,
vodja pomeni položaj, kdor ima položaj, je avtomatično vodja.

Namesto tega pojmovanja se uveljavlja nova praksa. Kot nasprotje tradicionalnim
pojmovanjem se novo pojmovanje vodenja opredeli predvsem z naslednjimi značilnostmi:












uspešni vodja se srečuje z neprestanimi spremembami v organizaciji in jih tudi sam
izzove,
vodja ne priteguje tistih, ki mu sledijo, z namernim izzivanjem, ampak z globokim
spoštovanjem njihovih pričakovanj,
učinkoviti vodje imajo dolgoročno vizijo in občutek za smer, kar pa ne pomeni
nikakršnih izjemnih (para)psiholoških sposobnosti,
vodje niso brez čustev, ampak nasprotno. Zbujajo navdušenje, se zavzeto
prizadevajo, so vzneseni, intenzivni, izzivalni, skrbni, skorajda zaljubljeni v
podjetje,
pojmovanje vodij kot karizmatičnih osebnosti je škodljivo, še najmanj, kar lahko to
povzroči škodljivega je, da vodjem zmanjšuje ceno, huje pa je, če povzroči kult
osebnosti, čaščenje herojev, itd. Vodja mora biti energičen in entuziastičen, toda ne
zaradi kakih posebnih lastnosti, ampak zaradi trdnega prepričanja o smislu svojega
dela,
vodenje ni kontrola, ampak usposabljanje drugih za akcijo, čim bolj so delavci
kontrolirani, tem manj verjetno je, da se bodo odlikovali pri delu,
uspešni vodje ne delujejo osamljeno, ampak so v tesnih stikih s sodelavci in skrbijo
za druge,
pomembnejša od besed so dejanja – prepričljivost dejanj je edina posamična
pomembna determinanta tega, ali bodo drugi sledili vodji ali ne,
vodenje ni položaj, ampak proces (Možina in drugi 2000, 16).
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2.3 Hierarhija managementa
V vseh organizacijah razen v najmanjših je potrebnih več managerjev za uskladitev virov
organizacije. Osebje managementa na splošno sestavljajo tri različne ravni oz tipi
managerjev. Vodstvo (Top ali senior management) ponavadi vključuje predsednika uprave,
glavnega izvršnega direktorja (CEO), glavnega poslovnega direktorja (COO), ter višje
podpredsednike. Ta raven managementa določa cilje poslovanja in potrebne ukrepe za
dosego teh ciljev in razporeja sredstva za doseganje poslovnih ciljev. Srednja vodstvena
struktura ali srednji management (middle management) običajno sestoji iz ljudi z nazivi
kot so nadzornik oz. vodja proizvodnje, manager revizije in vodja prodaje. Srednji
management je odgovoren za izvajanje in doseganje organizacijskih ciljev. Srednji
management tudi razvija oddelčne cilje in ukrepe za doseganje organizacijskih ciljev.
Zadnja raven managementa predstavlja nadzorni management (supervisiory management).
Nazivi nadzornega managementa so delovodja, vodja ekipe in vodja pisarne. Nadzornik
vodi operativne zaposlene - tiste, ki dejansko proizvajajo blago in storitve organizacije.
V hierarhiji managementa je več nadzornikov, manjše število vodstvenih kadrov, in le
nekaj na samem vrhu. Poleg tega se nazivi za managerje v hierarhiji razlikujejo od podjetja
do podjetja in od industrije do industrije (Rue and Byars 1992, 4).
2.4 Ravni managementa
V podjetju delajo managerji in specialisti. Managerjev je seveda manj in vsi ne opravljajo
enakega dela. Delo managerjev se razlikuje v pristojnosti in po vsebini dejavnosti. Zato
ločimo različne ravni managementa:






Nižji managerji ali managerji prve ravni so tisti managerji v podjetju, ki
neposredno uravnavajo delo zaposlenih specialistov, izvajalcev ali operativcev.
Ponavadi te managerje imenujemo delovodje, skupinovodje in podobno. Poleg
managerskega dela vedno opravljajo tudi izvedbeno delo, podobno kot specialisti.
Vendar jih kljub temu štejemo k managerjem, saj imajo podrejene izvajalce, katerih
delo usklajujejo,
Srednjo raven managementa predstavljajo managerji poslovnih funkcij in
managerji poslovnih enot ter večjih projektov. Managerji poslovnih funkcij
usklajujejo poslovne funkcije v krajšem obdobju. Kratkoročno delujejo razmeroma
samostojno, medtem ko se dolgoročno podrejajo usklajevanju celotnega podjetja.
Usklajujejo poslovne prvine, naprave zaposlene in podobno v okviru poslovnih
funkcij. Operativno so razmeroma samostojni dolgoročno pa tako kot drugi srednji
managerji, sodelujejo pri usklajevanju celotnega poslovanja. Managerji projektov
usklajujejo aktivnosti, sredstva in zaposlene v okviru projektov,
Vrhovni ali najvišji management predstavljajo managerji podjetij. V manjših
podjetjih usklajujejo predvsem poslovne funkcije: nabavo, kadrovsko, proizvodno,
prodajno in finančno, ki skupaj tvorijo poslovno in ekonomsko celoto. V večjih
podjetjih, ki so sestavljena iz več bolj ali manj neodvisnih poslovnih enot,
usklajujejo poslovne enote. Zaradi velike zahtevnosti, moči in odgovornosti je
vrhovni management v teh primerih pogosto organiziran v obliki kolegijskega
organa (Možina 2002, 54).
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Tudi srednji in sicer redkeje vrhovni management opravljata izvedbeno delo. Če npr.
manager finančnega oddelka pripravi ali analizira finančno poročilo, dela kot izvajalec. Za
izdelavo analize ne potrebuje managerskega znanja, temveč znanje o financah. Kolikor
višje je manager na managerski lestvici v podjetju, toliko večji del njegovega celotnega
dela predstavlja management in toliko manjši je delež izvedbenih del. Vrhovni
management skoraj v celoti opravlja le managerska dela. Kolikor višje je manager na
lestvici, bolj postaja management poklic. In nasprotno, kolikor nižje je, bolj je management
le ena od njegovih funkcij ali nalog. Podobne ugotovitve veljajo tudi za management v
velikih in majhnih podjetjih. V velikih podjetjih je delež managerskega dela večji, v
manjših podjetjih znanja managementa ni tako pomembno (Možina 2002, 55).
Vodja prodaje dela statistično analizo obravnava pomembno stranko. Delovodja popravlja
orodje ali izpolni poročilo proizvodnje. Proizvodni manager oblikuje postavitev novega
obrata ali testira nove materiale. Predsednik podjetja pregleduje podatke zaposlenih v
storitvah (long service employees). Vsi ti se nanašajo na določene funkcije. Vsi so potrebni
in morajo biti dobro opravljeni (Drucker 1995, 19).
Obstaja pet osnovnih operacij pri delu managerja. Skupaj so posledica integracije sredstev
v uspešno rast organizma.
Manager na prvem mestu, določa cilje. Določa, kaj bi naj bila naloga na vsakem področju
cilja. Odloči se, kaj je treba storiti za dosego teh ciljev. Manager naredi cilje učinkovite s
tem, da jih sporoča ljudem, katerih delovanje je potrebno za njihovo uresničitev.
Manager analizira aktivnosti, odločitve in potrebne odnose, pri čemer razvršča delo.
Razdeli ga v obvladljive dejavnosti in dodatno razdeli aktivnosti v upravljanje delovnih
mest. Manager razvršča te skupine in službe v organizacijsko strukturo in izbere ljudi za
upravljanje teh enot ter za dokončanje dela.
Manager motivira, komunicira in si prizadeva narediti ekipo iz ljudi, ki so odgovorni za
različna delovna mesta. To naredi v svojem odnosu do ljudi s katerimi dela in sicer preko
odločitev svojih ljudi o plači, namestitvi in napredovanju. In to počne skozi stalno
komunikacijo, in od svojih podrejenih in od svojega nadrejenega ter od svojih kolegov. To
je managerjeva integrirana funkcija.
Določanju ciljev so problem ravnotežja. Ravnotežje med poslovnimi rezultati in realizacijo
načel v katere verjamemo. Ravnotežje med takojšnjimi potrebami poslovanja in tistimi v
prihodnosti. Ravnotežje med zaželenimi cilji in razpoložljivimi sredstvi.
Tudi organiziranje zahteva analitično sposobnost, saj zahteva najbolj gospodarno rabo
omejenih sredstev. Ukvarja se z ljudmi in tako ostaja v skladu z načelom pravičnosti in
zahteva integriteto. Oboje, analitična sposobnost in integriteta, sta potrebna za razvoj ljudi,
vendar pa tudi obstaja potreba po človeškem zaznavanju in razumevanju.
Določanje ciljev, organiziranje, motiviranje in komuniciranje, merjenje in razvijanje ljudi,
so formalne kategorije razvrščanja. Samo managerjeve izkušnje jim prinesejo življenje, in
jih naredijo konkretne in smiselne. Zato, ker so formalne, veljajo za vse managerje in za
vse kar on ali ona naredi kot manager. Zato jih lahko uporabljajo vsi managerji za
ocenjevanje svojih lastnih sposobnosti in da sistematično delajo na izboljševanju samih
sebe in svojega delovanja.
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Brez zmožnosti za določanje ciljev oseba ne more biti ustrezen manager, prav tako kot
nihče ne zmore operacije brez zavezovanja majhnih vozlov. In kot kirurg postane boljši
kirurg z izboljševanjem delanja vozlov tako manager postane boljši manager z
izboljševanjem spretnosti in učinkovitosti v vseh kategorijah dela (Drucker 1995, 19).
2.5 Dimenzije managementa
Management je organ ustanove. Sam po sebi nima nobene funkcije niti obstoja.
Management, ki se je ločil od ustanove, ki ji služi, ni management. Obstajajo tri enako
pomembne naloge, vendar bistveno različne, ki se srečujejo z managementom v vsaki
instituciji, da se:




premisli in določi poseben namen in poslanstvo institucije, ali je poslovno podjetje,
bolnišnica, ali univerziteta,
naredi delo produktivno,
upravljajo socialni učinki in družbene odgovornosti.

To bi lahko imenovali razsežnosti managementa (Drucker 1995, 36).
Namen in misija: prva dimenzija
Institucija obstaja za določen namen in poslanstvo, s posebno socialno funkcijo. V podjetju
to pomeni gospodarsko uspešnost.
S spoštovanjem do te prve naloge, naloge določene uspešnosti, se podjetja in neposlovne
institucije razlikujejo. Z ozirom do vsake druge naloge, so si podobne. Toda samo
poslovanje je gospodarska dejavnost. V vseh drugih ustanovah - bolnišnicah, cerkvah,
univerzah, ali oboroženih silah je ekonomija zadržanost. V podjetju je gospodarska
uspešnost utemeljitev in namen.
Produktivno delo in delovna uspešnost: druga dimenzija
Druga naloga managementa je, da naredi delo in delavca produktivnega. Poslovno podjetje
(ali katera koli druga institucija) ima le en pravi vir. To so ljudje. Poslovno podjetje deluje
tako, da dela človeške vire produktivne. Svojo uspešnost dosega skozi delo. Institucije v
današnji družbi, čedalje bolj iščejo sredstva preko katerih posamezna človeška bitja najdejo
svoj vsakdanji kruh, najdejo svoj dostop do socialnega statusa, do skupnosti, individualnih
dosežkov ter zadovoljstva. Da bi naredili delavca produktivnega, je čedalje bolj pomembno
merilo uspešnosti podjetja. To je čedalje večja naloga managementa.
Socialni vplivi in družbene odgovornosti: tretja dimenzija
Tretja naloga managementa so družbeni vplivi in družbene odgovornosti podjetja. Nobena
od naših institucij ne obstaja sama po sebi in ni sama sebi namenjena. Vsaka institucija je
organ družbe in obstaja zaradi družbe. Poslovanje ni nobena izjema. Upravljanje socialnih
vplivov je torej postala tretja pomembna naloga in tretji najpomembnejši dejavnik pri
upravljanju (Drucker 1996b, 27).
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2.6 Funkcije managementa
2.6.1 Funkcija planiranja
Funkcija planiranja se izmed vseh štirih funkcij managementa najbolj dotika vrhnjega,
strateškega managementa. Študij strateškega managementa je eden izmed najbolj
razburljivih, glede na ostala tradicionalna poslovna področja. Vzrok je v tem, da vsaka
odločitev, ki je sprejeta s strani vrhnjega managementa, nosi strateške posledice za celotno
podjetje. Vendar domena strateškega managementa ne zadeva zgolj odgovornosti vrhnjega
managementa, temveč so za to odgovorni zaposleni na vseh hierarhičnih ravneh (Dimovski
et al. 2005, 91).
Ko govorimo o planiranju, lahko rečemo, da gre za miselni proces. Pri tem procesu se
razmišlja o možnostih in nevarnostih za organizacijo. Pri tem je manager pred zelo
pomembno nalogo, saj mora sprejeti določene odločitve, ki bodo imele posledice v
prihodnosti, seveda pa pri tem pride do tveganja, vendar to spada k procesu. Trud
managerjev je čim bolj zmanjšati tveganje, a se temu ne more popolnoma izogniti. Pri
planiranju se najbolj pogosto odloča o tem, kdo, kaj, kako, kdaj, kje in za koga bo nekaj
delal. Ko se izvaja funkcija planiranja, se to vedno dokumentira. Rezultat planiranja so
plani, v katerih je podrobno zapisano, kakšni so planski cilji, naloge, ki jih je potrebno
izvesti, zaporedje izvajanja in roki, do katerih je treba naloge izpolniti. S planiranjem
poskrbimo tudi za gospodarno izvajanje nalog, saj z njimi poskušamo vnaprej izračunati
stroške, ki so primerni za uspešno poslovanje (Možina et al. 1994, 266).
Planiranje ne določa samo ciljev podjetja, organizacijske strukture in načina izvajanja
kontrole, temveč tudi politiko, postopke, predračune, plane in programe za različna
področja poslovanja. Z organizacijskega vidika lahko sklenemo opredelitev planiranja kot
na podlagi predvidevanja bodočnosti zavestno določanje bodočega delovanja za
uresničevanje ciljev poslovanja, izoblikovano v politike, postopke, predračune in
programe. Obseg in narava planiranja, se razlikuje glede na hierarhijo organizacijskih
ravni. Višji managerji so odgovorni za planiranje strategij organizacije (strateško
planiranje), srednji managerji za taktično in kratkoročno planiranje, na nižjih ravneh pa so
managerji odgovorni za operativno planiranje (Dimovski et al. 2005, 95).
2.6.2 Funkcija organiziranja
Organizacijska struktura je formalni sistem razčlenitve in razporeditve delnih nalog, po
izvrševalcih in organizacijskih ureditev ter njihovih medsebojnih odnosov v celotnih
organizacijah (Možina et al. 1994, 373). Organizacijska struktura je orodje, s katerim
managerji vprežejo resurse, da le-ti opravljajo vse potrebno. Za definicijo organizacijske
strukture so ključne tri komponente in sicer:




organizacijska struktura določa formalne odnose poročanja, vključno s številom
ravni hierarhije in kontrolnim razponom managerjev in nadzornikov,
organizacijska struktura določa združevanje posameznikov v oddelke in oddelke v
celotno organizacijo,
organizacijska struktura vključuje oblikovanje sistemov za zagotovitev učinkovite
komunikacije, koordinacije in integracije naporov po oddelkih.
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Idealna organizacijska struktura je tista, ki zaposlene spodbuja, da horizontalne informacije
in koordinacije posredujejo, ko je to potrebno (Dimovski et al. 2005, 126).
Vrste organizacijskih struktur
S stališča organizacije in decentralizacije nalog v organizaciji ločimo štiri tipe
organizacijskih struktur in sicer:





funkcijsko organizacijsko strukturo,
produktno (divizacijska) organizacijsko strukturo,
projektno organizacijsko strukturo in
matrično organizacijsko strukturo.

2.6.3 Funkcija vodenja
Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem. V
skladu s tem nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je izmenjavanje
večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje. Uspešen vodja
sodeluje s člani skupine v ustvarjanju ugodnega vzdušja za doseganje organizacijskih
ciljev (Možina et al. 1994, 525).
Usmerjanje sodelavcev k postavljenim ciljem prek vplivanja na njihovo vedenje in
delovanje je glavna naloga vodenja. Način in oblika uporabe navedenih vplivnih
mehanizmov je stil vodenja. V osnovi obstajajo naslednje oblike stilov vodenja:




vodja uporablja izključno statusni položaj kot način usmerjanja podrejenih,
vodja se opira tako na statusno kot na osebnostno ter strokovno avtoriteto,
skupina sama zbira vodjo, ki uporablja samo strokovno in osebnostno avtoriteto za
usmerjanje dela.

V prvem primeru govorimo o avtoritativnem ali avtoritarnem ali avtokratskem vodstvenem
stilu. Delovanje vodje je usmerjeno izključno na utrjevanje lastnega položaja prek
hierarhičnega položaja v organizaciji. Odločitve sprejema sam in proces odločanja je
centraliziran.
Drugi primer vodenja je znan kot participativni stil vodenja, ki ustreza demokratičnemu
vodenju. Participacijo v pomenu stila vodenja razumemo kot sodelovanje podrejenih pri
odločitvah, ki so z njimi povezane. Cilj participativnega stila vodenja je povečanje
učinkovitosti poslovanja. Značilnost tega stila vodenja je, da se vodja trudi za vključevanje
svojih podrejenih v proces odločanja. Ker to s samo statusno avtoriteto ni mogoče, se vodja
pri participativnem načinu poslužuje tudi strokovne avtoritete in osebne karizme. Na ta
način motivira svoje podrejene. Del svoje statusne avtoritete pretvori v strokovno in s
pomočjo osebnostne prepričljivosti, pridobi podrejene za postavljene cilje. Odločitev ne
sprejema sam, ampak s pomočjo aktivnega sodelovanja vseh podrejenih. Nadzor je
usmerjen predvsem v usposabljanje skupine kot teama (Rozman et al. 1993, 205-207).

17

Motivacija za vodenje
Vsak, ki dobi priložnost za vodenje zaposlenih, mora imeti sposobnost in tudi voljo. V tej
vlogi vidijo ljudje možnost, priložnost za delo in nadaljnji razvoj. Odločitve, zakaj postati
vodja vidijo v zunanjih in notranjih nagradah.
Zunanje nagrade
Vodenje skupine, teama lahko nudi precejšnje možnosti za nagrade, predvsem v obliki
plače, dodatkov (bonusov) in delnic. V pogodbi se določijo sistemi delitve dobička (profit
sharing), pri katerem imajo vodje večji delež kot ostali člani v skupini ali teamu.
Notranje nagrade
Vodenje za marsikoga pomeni čast in prestiž in možnost za samopotrjevanje. Tudi v
primeru, če ni denarne nagrade, je vodenje za nekoga lahko pomembno. Vloga vodje
omogoča, da uresničuje potrebe pri sebi in drugih, ki jih vsak sam zase ne more doseči.
Kot primer navajamo potrebo po pripadnosti teamu, potrebo po priznavanju prispevka itd.
(Možina et al. 1994, 527).
Vodje se razlikujejo po dveh skrajnih dimenzijah, v katere so usmerjeni. Prva je dimenzija
dela, druga pa dimenzija ljudi. Pri dimenziji dela vodja pojasnjuje, zakaj je neko delo
potrebno narediti in do kdaj, pri tem pa vplivajo na ljudi tako, da se osredotočijo na delo.
Pri dimenziji ljudi je temeljno zmanjševanje napetosti, pripravljanje pogojev za prijetnejše
delo, poudarek je na vrednotah in na odnosih med ljudmi (Dimovski et al. 2005, 225).
Načini vodenja
Vodenje je razumljeno predvsem kot nekaj, kar vzdržuje red, kontrolira vedenje in usmerja
ljudi v objektivne ekonomske cilje. Takšno ozko gledanje zavira uporabo človeških
zmožnosti, zato se seveda javljajo vsi drugi pristopi in definicije vodenja, ki predvsem
temeljijo na usmerjanju in podpori pri delu. Vsak stil vodenja daje ustrezne rezultate le, če
je uporabljen v ustrezni organizacijski klimi. Pri tem obstaja nekaj načinov vodenja in
sicer:


Vodenje z izjemami – vodje naj bi se ukvarjali samo z izjemami, odkloni, z
nalogami, kjer se pojavi kaj posebnega, vse ostale pa prenašajo na podrejene.



Vodenje s pravili odločanja – delavec naj bi se na vsaki ravni sam odločil, kaj bo
storil, vodja pa mu mora določiti pravila, ki jih pri tem potrebuje. Koncept je
uporaben, če so znani vsi dogodki, v zvezi s katerimi se je potrebno odločati.



Vodenje z motiviranjem – pričakuje se, da bodo delavci uspešnejši, aktivnejši, če se
lahko razvijajo, izobražujejo. Pojavlja se poseben odnos – partnerstvo.



Vodenje s soudeležbo – nujno je sodelovanje delavcev pri vseh odločitvah. Ker so
si sami postavili cilje, jih bodo lažje uresničevali.



Vodenje z delegiranjem – spoštovati je potrebno spisek obveznosti med vodji in
sodelavci.
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Vodenje s cilji – gre za vodenje kot aktivnost, s katero določimo cilje v organizaciji
in nato vse člane usmerjamo k doseganju le-teh. Uspešnost se v tem primeru meri
po doseganju ciljev (Dimovski et al. 2005, 224).

2.6.4 Funkcija kontroliranja
Kontroliranje je prvi pogoj za obvladovanje. Samo meriti doseganje smotrov in ciljev nima
smisla, če merjenju ne sledijo presoja, ter morebitni potrebni usmerjevalni pogoji. To
pomeni, da zadeva kontroliranje in obvladovanje: količinsko, vsebinsko in časovno
izvajanje strategij, za doseganje smotrov in ciljev organizacije.
Kontroliranje in obvladovanje pomagata standardizirati delovanje organizacije, varovati
premoženje organizacije, zagotavljati enakomerno kakovost, preprečevati samovoljo na
vseh ravneh, meriti učinkovitost in uspešnost delovanja vsakega sodelavca. Kontroliranje
je obenem temelj, za vse načrtovanje ter nosilec urejenosti v delovanju organizacije, ki
pomeni tudi vir osebne varnosti in osebnega razvoja vseh sodelavcev, še posebno
managerjev. Manager, ki se zaradi zadržanosti, lagodnosti ali neznanja odpoveduje
kontroliranju, se odpoveduje osebnemu razvoju – ter je ponavadi tako nevaren za
organizacijo, da bi ga morali zamenjati. Kontroliranje terja strokovna znanja, pa tudi
nenehno, sistematično in nepopustljivo zavzetost managerjev (Možina et al. 1994,
677,678).
Do kontroliranja prihaja pred, med in po procesu. Obstajajo tri vrste nadzora kakovosti, ki
jih imenujemo:




vnaprejšnja kontrola,
sprotna kontrola,
povratna kontrola.

Vnaprejšnja kontrola skuša prepoznati in preprečiti odstopanja, še preden pride do njih. Ta
kontrola je včasih imenovana tudi preventivna kontrola, ki se usmerja na človeške,
materialne in finančne vire, ki pritekajo v organizacijo. Njen namen je, da bi z
zagotavljanjem visoke kvalitete inputov vnaprej preprečili probleme pri izvajanju nalog v
organizaciji.
Pri sprotni kontroli gre za nadzor tekočih aktivnosti zaposlenih, da bi zagotovili
usklajenost z določenimi standardi. Namen sprotne kontrole je zagotovitev, da bodo tekoča
dejanja dala želene rezultate. Pri tem vključuje samokontrolo, s katero posamezniki uvajajo
sprotno kontrolo lastnih aktivnosti.
Povratna kontrola, imenovana tudi kontrola outputov, posveča največ pozornosti kvaliteti
končnega proizvoda ali storitve organizacije in analizira kvaliteto izdelkov ali storitev.
Kontroliranje se usmerja na uspešnost in učinkovitost delovanja organizacije. Izvajanje
učinkovite kontrole temelji na štirih korakih. Najprej je potrebno narediti plan, kaj želimo
doseči, nato je potrebno meriti dosežene rezultate, nadalje je potrebno dosežene rezultate
primerjati s planom in na koncu povzeti ukrepe (Dimovski et al. 2005, 275, 276).
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2.7 Razvoj managementa
Prakso managementa se lahko izsledi do 3000 let pred našim štetjem, do prvih vladnih
organizacij, ki so jih razvili Sumerci in Egipčani, vendar je formalna študija vodenja
relativno nova (Draft 2007, 40). Začetek razvoja organizacijskih teorij v današnjem
pomenu pojma avtorji postavljajo na konec 19. ali začetek 20. stoletja in ga brez izjeme
povezujejo z delom F.W. Taylorja. Primere velikih delovnih projektov, ki so terjali visoko
stopnjo organiziranosti, srečamo v zgodovini človeštva že mnogo prej. Med večje projekte
sodi graditev egiptovskih piramid okrog 2500 let p.n.š., nekoliko mlajši projekt je primer
kitajskega zidu, ki so ga gradili v tretjem stoletju p.n.š., podobno bi lahko navajali zidanje
azteških templjev, babilonskega stolpa, Hanibalov pohod čez Alpe itd. Primere velikih
praktičnih organizacijskih podvigov srečamo tudi kasneje. V 15. stoletju je deloval v
Benetkah arzenal s tisoč do dva tisoč zaposlenimi, ki ga je mogoče imeti za predhodnika
tekočega traku. Razvoj metod in tehnik proizvodnje (in organizacije) je spremljal tudi
industrijske revolucije. Znan je primer francoskega inženirja Peronneta, ki je leta 1739
razčlenil proces proizvodnje šivank in z ustrezno delitvijo, ter usklajenostjo dela povečal
učinek posameznega delavca za 240-krat.
Klasična perspektiva na management se je pojavila med devetnajstim in zgodnjim
dvajsetim stoletjem. Tovarniški sistem, ki se je začel pojavljati leta 1800 je predstavljal
izziv, ki jih zgodnje organizacije niso poznale. Težave so nastale pri obdelovanju rastlin,
organiziranju vodstvene strukture, usposabljanju zaposlenih (veliko od njih ne-angleškogovorečih priseljencev), načrtovanju kompleksnih operacij izdelave in ukvarjanjem s
povečanim nezadovoljstvom dela in stavkami.
To nešteto število novih problemov in razvoj velikih, kompleksnih organizacij je zahteval
nov pristop k usklajevanju in nadzoru, ter novo podvrsto gospodarskega človeka - plačani
manager je bil rojen (Draft 2007, 40).
Klasična organizacijska teorija predstavlja ugotovitve prvih na znanstveni metodologiji
temelječih preučevanj organizacije. Glavne sestavine so: znanstveno upravljanje, upravno
vodenje in birokratska teorija organizacije.
Med strokovnjaki obstoji skoraj popolno soglasje, da klasično organizacijsko teorijo
sestavljajo trije pristopi:






Znanstveno upravljanje – koncepcijo znanstvenega upravljanja je razvil Frederick
W. Taylor. Znanstveno upravljanje se nanaša predvsem na organiziranje delavčeve
delovne naloge v neposredni proizvodnji in na druge ravni, povezane s to nalogo.
Ne gre torej za celovito makro-organizacijsko teorijo. Kot glavni cilj znanstvenega
upravljanja je Taylor opredelil doseganje večje učinkovitosti delavcev. Večja
učinkovitost je po Taylerju v interesu: delavcev (večja plača), delodajalcev (znižajo
se jim stroški) in naroda (družbe) v celoti, ker se tako znižajo cene.
Upravno vodenje – Ta organizacijska teorija se je razvila v Evropi, približno v
istem času kot znanstveno upravljanje v Ameriki. Njen začetnik je Henri Fayol.
Glavne sestavine Fayolovih nazorov so: opredelitev poslovnih funkcij, opredelitev
splošnih načel upravljanja in vodenja, opredelitev potrebnih sposobnosti
zaposlenih.
Birokratski model organizacije – Ta model je formuliral Max Weber. Weber
razločuje tri čiste tipe legalne oblasti. Te so: racionalne podlage, ki temeljijo na
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prepričanju o legalnosti normativnih pravil in o pravici tistih, ki so na oblasti, da na
podlagi teh pravil ukazujejo (legalna oblast). Drugi tip je tradicionalna podlaga, ki
temelji na prepričanju o svetosti nesmrtnih tradicij. Legitimnost tistih na oblasti je
utemeljena s takšnim prepričanjem o tradiciji (tradicionalna oblast). Tretji tip so
karizmatske podlage, ki temeljijo na prepričanju o svetosti, heroizmu itd.,
posameznika, ki mu dajejo vladajoči položaj (karizmatična oblast) (Možina et al.
1994, 44-50).
Obravnavanim pristopom (znanstveno upravljanje, upravno vodenje, birokratski model
organizacije) nekateri dodajo še druge npr. ekonomsko teorijo in javno upravo in vse
skupaj označujejo kot klasični ali tradicionalni organizacijski nazor (Možina et al. 1994,
41).
2.7.1 Proizvodnja
Proizvodna in podjetniška vloga sta zgodovinsko najstarejši dejavnosti, saj človek dela že
v vsej svoji razvojni zgodovini, podjetja pa so ljudje ustanavljali že davno pred našim
štetjem, ko so začeli menjavati proizvodne presežke za lastne potrebe v naturalnem
gospodarstvu. Managerske proizvodne vloge pa so se začele sistematično razvijati šele z
nastopom Američana Fredericha Winslowa Taylorja (1856 – 1915) ob koncu 19. stoletja,
čeprav so se že prej pojavili nekateri delni pristopi (Bernard Forest de Belidor, Jean –
Rodolphe Perronet, Charles Babbage). Taylor je bil, glede na raven doseženega znanja,
potreb in okoliščin, usmerjen predvsem produktivistično na delitev dela, tipizacijo in
standardizacijo izdelkov, uporabo ustreznih delovnih pripomočkov ter delovnih postopkov;
razvijal je stimulativne sisteme nagrajevanja delavcev ipd. V taylorjevem času in pozneje
so delovali eminentni in produktivistični strokovnjaki, ki so s študijem dela ter tehnikami
predeterminiranih časov omogočili pomemben napredek delitve in organizacije dela, ki še
zmeraj zelo koristi tehnologom, projektantom in konstruktorjem proizvodne avtomatske in
robotske opreme, za oblikovanje proizvodnih procesov, razvijanje ergonomike.
2.7.2 Administracija
Temeljno delo s področja administracije in organizacijske strukture sistemov je nastalo, še
preden je prišla produktivistična vloga z organizacijskega vidika do popolnega izraza in
tudi do tehnokratskih odklonov s Howardom Scottom ok. Leta 1920. Henrey Fayol je
celotno poslovanje podjetja razdelil na šest funkcij in sicer na:







administrativno ki je obsegala vodenje in upravljanje,
tehnično, za področje razvoja, proizvodnje, vzdrževanja,
komercialno, ki je obsegalo prodajo in nabavo,
finančno, za področje financiranja investicij in poslovanja,
varnostno, za varovanje ljudi in premoženja,
računovodsko, ki je obsegalo vse računovodske administrativne posle od kalkulacij,
planiranja obračunov do statistike itd.
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Fayol je tudi že ugotovil in pojasnil, da mora vsak vodja imeti lastnosti oz. sposobnosti, ki
ustrezajo zahtevam navedenih funkcij. Zahteve do vodilnih kadrov so različne po obsegu
in strukturi, kar je v veliki meri odvisno od funkcije, ki jo manager opravlja.
Administrativno oz. upravljavsko funkcijo je Fayol natančneje opredelil s sledečimi
sestavinami sposobnosti:






predvidevanje,
organiziranje,
komandiranje,
koordinacija,
kontrola.

Fayol je tako razdelal zahteve po sposobnostih tudi za druge vodilne managerje. Takšno
šabloniziranje sicer ni smotrno in dopustno, vendar je Fayol že takrat opozoril na problem
potrebne strukturne sposobnosti in znanj, ki jih morajo imeti in jih z delom tudi dokazati
najvišjim vodilnim kadrom. Kompleksi funkcionalnih zahtev do vodilnih kadrov so
razporejeni po raznih vidik in sicer:









sposobnost vodenja,
znanje in strokovnost,
poznavanje dejavnosti,
odnos do ljudi,
odnos do dela in časa,
iniciativa in spretnost,
sodelovanje s sodelavci,
sistematično usposabljanje sodelavcev ipd.

Hibe naštetih karakteristik vodilnih kadrov so v njihovem mehaničnem naštevanju, kar
seveda zanemarja dinamične procese managerskega delovanja (Nemec 2005, 123).
2.8 Značilnosti sodobnega managementa
Zanimanje za upravljanje organizacije, je še vedno enako živo, kot je bilo v začetku
enaindvajsetega stoletja in kot je bilo zadnjih sedemdeset let. Iskanje boljših in
učinkovitejših načinov za uporabo znanja, ljudi in spretnosti pri zagotavljanju blaga in
storitev še nikoli ni bila močnejša. Želja po razumevanju zunanjega sveta organizacije, in
učenju, kako se najbolje spopadati s spremembami v okolju, je še vedno pravi izziv.
Cenjenje pomembnosti človekovih sposobnosti, iznajdljivost in motivacija, je s prihodom
novih tehnologij zrasla in ne upadla. Mikroelektronske tehnologije same po sebi
spreminjajo možnosti za poslovanje tretjega sveta, da tekmuje bolj konkurenčno z
gospodarstvom v razvitih državah. Kar se je morda spremenilo je spoznanje, da bo prišlo
do večje mednarodne in medkulturne razsežnosti tako za velike kot male družbe, saj iščejo
kvalificirano delovno silo nižje cenovne gospodarske družbe. Globalna ekonomija ni tako
daleč stran, saj več regionalnih združenj začne razvijati svoje lastne infrastrukture, tako v
EU kot v azijsko-pacifijskem prostoru.
Strateški pomen managementa nacionalnim ekonomijam je bistveno porasel v zadnji
četrtini stoletja. To je predvsem zaradi naraščajočih zahtev po višjem življenjskem
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standardu med nacionalno populacijo, skupaj z željo med gospodarstvi v razvoju, da bi
menjavali blago pod bolj enakovrednimi pogoji s svojimi dobro uveljavljenimi kolegi iz
Evrope, Japonske in Severne Amerike. Glavni dejavniki, vpleteni v te spremembe
vsebujejo:







hiter razvoj mikroelektronske tehnologije, ki je revolucionirala veliko procesov, s
katerimi se blago in storitve naredi dostopne za stranke,
povečana sposobnost podjetij, da tekmujejo med seboj zaradi koristi novih
tehnologij in zadostnosti usposobljene delovne sile,
vstop na svetovne trge novih proizvodnih nizko cenovnih družb iz azijskih držav, ki
uspešno izzivajo uveljavljene zahodne družbe,
povečana pričakovanja kupcev glede kakovosti in pestrosti v potrošniškem blagu in
osebnih storitvah,
velike izboljšave v svetu komunikacijskih sistemov, še zlasti z razvojem interneta,
kar vodi do pravočasnih informacij za kupce, prodajalce in posrednike/agente,
večja medsebojna povezanost ljudi po svetu zaradi povečane trgovine in stikov na
področju kulture (npr. prek turizma in interneta) in rasti letalskega prevoza in
transportaciji.

Spoštovan ameriški ekonomist Lester Thurow predlaga, da vse industrijske države zdaj
iščejo tržni delež v bistvu v isti vrsti industrijskih dejavnosti. Te vključujejo
mikroelektroniko, biotehnologijo, računalnike, telekomunikacije, civilno letalstvo,
robotiko, strojno orodje in programsko opremo. Narodi nič več ne razmišljajo v smislu
svojih dominantnih nekdanjih industrij, kot so kmetijstvo, proizvodnja olja, ladjedelništvo
in težke kemikalije. V tej novi dobi, Thurow vidi konkurenčno prednost, ki izhaja primarno
iz znanja in spretnosti delovne sile.
Katera vprašanja se porajajo poslovnim organizacija s to širitvijo ekonomske aktivnosti
prek planeta? Sledijo vprašanja, ki so se pojavila v teorijah managementa v drugi polovici
prejšnjega stoletja:














pomembnost vzpostavitve vizije, ali misije, za organizacijo,
razjasnitev organizacijskih namenov in ciljev,
razvoj skupnih vrednot v organizaciji (npr. kultura),
stalna potreba po vodstvu, ki lahko vidi čez meje tega kar je, to kar bi lahko bilo,
razvoji organizacijskih struktur, ki omogočajo fleksibilnost delovanja, vendar z
relativno stabilnim jedrom sistema,
razvoj zaposlenih z večjimi spretnostmi, z ustreznim znanjem in kompetencami,
optimizacija prispevka zaposlenih skozi delovni izziv in krepitev,
stalno potrebo po pričakovanju sprememb v zunanjem okolju, na področju: strank,
konkurentov, dobaviteljev, tehnologij, gospodarskih in političnih trendov,
izboljšanje notranje komunikacije in kanalov odločanja,
uporaba nove tehnologije za učinkovitejšo komunikacijo s trgi in posameznimi
kupci,
management sprememb v organizaciji in okoli organizacije,
razvoj globalne strategije v okviru mednarodne trgovine,
potrebo po uravnoteženju svetovnega nadzora in univerzalne standarde s kulturo in
prakso lokalne enote podjetja (Cole 2004, 90).
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3 VLOGA MANAGEMENTSKIH ORODIJ V MANAGEMENTU
3.1 Teoretična izhodišča za obravnavo managementskih orodij
Cilj vključevanja managementskih orodij je:



zagotoviti managerjem dodatno znanje potrebno za identifikacijo in vključitev
managementskih orodij za izboljšanje rezultatov poslovanja,
razumevanje, kako globalno vodstvo vidi svoje strateške izzive in prednostne
naloge.

Letošnji trendni analizi je izpostavljeno da:


vodstvo prepoznava vpliv mehkih vprašanj: Vodstvo se išče po zmanjševanju
stroškov, da bi bilo uspešno poslovanje podjetja. Po raziskavi inštitucije Bain and
Company, se devet od desetih managerjev strinja, da je "kultura pomembna kot
strategija za poslovno uspešnost", in sedem od desetih managerjev se strinja, da je
"počutje okolju prijaznih proizvodov in praks, pomemben del poslanstva podjetij".



podjetja se trudijo da bi imela rast na tujih trgih: Podjetja priznavajo vpliv
globalizacije in sicer pet od desetih managerjev v globalnem merilu se strinja, da
bodo dela s Kitajsko in Indijo ključnega pomena za uspeh v naslednjih 5 letih.



medtem ko vodstvo pozitivno vpliva na gospodarstvo, tisti na Kitajskem izražajo
zaskrbljenost: Podjetja, ki iščejo na Kitajskem in v Indiji rast, jim je le-to izziv, saj
vedno več vodilnih delavcev na Kitajskem (45%) načrtuje upočasnitev gospodarske
rasti, v primerjavi z vodilnimi delavci v katerikoli drugi regiji so podatki sledeči in
sicer 27% v Severni Ameriki, 18% v Aziji, 15% v Evropi, 10% v Latinski
Ameriki).



inovacije ostajajo prednostna naloga: Družbe se še naprej borijo z inovacijami.
Osem od desetih vprašanih managerjev v globalnem merilu meni, da so inovacije
pomembnejše, kot znižanje stroškov za dolgoročni uspeh.



informacijsko tehnologijo je potrebno obravnavati kot koristno: Devet od desetih
managerjev v globalnem merilu meni, da lahko za informacijsko tehnologijo
ustvarijo pomembne konkurenčne prednosti. Večina managerjev čuti, da njihovo
podjetje pametno vlaga v informacijsko tehnologijo, saj se le trije od desetih
managerjev počutijo, da so dosegli redka pričakovanja iz področja informacijskih
tehnologij in investicij.

Nekateri od teh odnosov se razlikujejo tudi po regijah. Tako lahko ugotovimo, da pri delu
managerji v:


Severni Ameriki
o se za počutje svojih izdelkov in storitev obnašajo kot za surovine, pri čemer
se še manj ukvarjajo z inovacijami,
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o so prepričani v njihovo managiranje, manj čutijo, da jasne odločitve
škodujejo njihovi uspešnosti ali da se njihova informacijska tehnologija
naložb ne odplačuje.


Evropi:
o
o
o
o



so manj zaskrbljeni zaradi gospodarske upočasnitve,
se več ukvarjajo s stopnjo pri vpogledu potrošnikov,
načrtujejo, da bi naredili več čezmejnih nakupov v naslednjih 5 letih,
jih zanima delo za zasebne družbe, čeprav je manj verjetno, da bi njihovo
sedanje podjetje zagotavljalo boljše rezultate kot zasebna družba.

Aziji:
o so močno osredotočeni na inovacije za zniževanje stroškov, ki bi lahko vsaj
delno pojasnile, zakaj je manj verjetno, da se njihovi izdelki in storitve vse
bolj obnašajo kot surovine,
o se ukvarjajo z okolju prijaznimi izdelki in storitvami,
o je bolj verjetno, da bi bila podjetja, uspešnejša v javni lasti kot pa v zasebni
lasti.



Južni Ameriki:
o se bolj ukvarjajo z okolju prijaznimi izdelki in storitvami,
o so zaskrbljeni kot katera koli druga regija, ki se za svoje izdelke in storitve,
obnašajo kot za surovine,
o so najmanj zaskrbljeni zaradi gospodarske upočasnitve (Rigby and Bilodeau
2007a).

3.2 Vloga managementskih orodij za delo managementa
Managementska orodja pomagajo podjetjem, da pregledajo svoje notranje finančne in
operativne zmogljivosti za ugotavljanje uspešnosti poslovanja. Mnoga podjetja razvijajo
sisteme, ki povečujejo informacije, pridobljene od managementskih orodij, ki se pri
sprejemanju poslovnih odločitev uporabljajo za upravljanje. Slaba managementska orodja
za upravljanje spadajo v kategorijo "v smeti, smeti ven". Nemogoče je, da bi občutek
informacije, zbrane s pomočjo managementskega orodja za upravljanje, slabilo njihovo
učinkovitost za podjetja.
Managementski informacijski sistem
Večina podjetij uporablja ali razvija različne vrste, tipe in oblike informacijske podpore za
upravljanje in za pomoč pri zbiranju in razširjanju zbranih podatkov. Klasični
managementski informacijski sistemski procesi, so bili ročni in so bili izvedeni s strani
posameznikov na različnih ravneh družbe. Vsaka posamezna zbrana informacija iz oddelka
je bila poslana v management podjetja. V tehnološkem poslovnem okolju so
managementski informacijski procesi večinoma računalniški sistemi programske opreme,
ki zbirajo podatke v elektronski obliki.
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Managementski informacijski sistemi procesov so v korist upravljavcev in jim dajejo
možnost, da managementska orodja upravljajo sistem samodejno, pri čemer se zbirajo
informacije, ki jih potrebujejo za poslovne odločitve. To skrajša čas za izdelavo sprememb
ali izboljšav pri poslovnih procesih.
Managementski računovodski sistem
Računovodstvo se pogosto imenuje v poslovnem jeziku. Slabe prakse poslovodnega
računovodstva ne dajejo upravljavcu pomembne finančne podatke za odločitve.
Ustvarjanje ustreznega dela sistema za računovodske pisarne lahko poenostavijo
informacije pri postopku za finančne informacije. Računovodje potrebujejo dostop do vseh
oddelkov in procesov pri zbiranju podatkov in ga porazdelijo na odločitve uprave. Veliko
računovodij bo opravljalo finančne analize ali proračunske funkcije, ki zahtevajo nekatera
managementska orodja. Računovodje bodo razgradili računovodske izkaze ali notranja
finančna poročila v zvezi s projekti ali s proizvodnimi procesi, ki so v pomoč pri
razumevanju upravljanja.
Fleksibilnost
Fleksibilni sistemi poročanja so bistveni pogoj za potrebna managementska orodja.
Vodstvo mora imeti le potrebne informacije v zvezi z odločbo, ki jih bo potrebovalo. Če je
sistem zbral nebistvene informacije, je potrebno sistem pregledati in popraviti, pri čemer
managerji zberejo pravilne podatke. Sistemi upravljanja morajo biti prilagodljivi tako, da
se lahko poslovne spremembe ali širitve dodajo na sedanje procese z omejeno prekinitvijo.
Ker se tehnologija v današnjem svetu hitro spreminja, morajo upravljavci imeti sisteme, ki
se lahko prilagodijo spremembam, pri čemer so managementska orodja pomembna za
gospodarsko okolje (Vitez, 2010).
Opredelili smo se na 25 najbolj pomembnih managementskih orodij
Za potrebe naše obravnave smo izbrali 25 managementskih orodij, ki so najpogosteje
uporabljena v sodobnih podjetjih. To so:

















Upravljanje lojalnosti
Združitve in prevzemi
Six sigma
Uporaba elementov cone ugodnosti
Etnografija potrošnikov
Poslovni spletni dnevnik
Radiofrekvenčna identifikacija objektov
Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z odjemalci
Segmentacija odjemalcev
Benchmarking
Izjave o misiji in viziji
Ključne pristojnosti
Zunanje izvajanje aktivnosti
Prenova poslovanja
Scenarij in kontingenčno planiranje
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Upravljanje z znanjem
Strateška zavezništva
Uravnotežen sistem kazalnikov
Upravljanje oskrbovalne verige
Orodja za podporo strategij rasti
Celovito upravljanje kakovosti
Delitev servisnih centrov
Vitka proizvodnja
Sodelovalno inoviranje

Uporabo managementskih orodij v podjetjih v globalnem merilu (Severna Amerika, Južna
Amerika, Evropa, Azija), prikazuje slika 1.
Slika 1: Povprečna uporaba managementskih orodij po letih v globalnem merilu
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Vir: Rigby and Bilodeau, 2007a
Povprečno število uporabljenih managementskih orodij, v globalnem merilu v velikih
podjetjih prikazuje slika 2.

27

Slika 2: Uporaba managementskih orodij v velikih podjetjih v globalnem merilu
Velika podjetja ($2B+)
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Vir: Rigby and Bilodeau, 2007a
Povprečno število uporabljenih managementskih orodij, v globalnem merilu v srednje
velikih podjetjih prikazuje slika 3.
Slika 3: Uporaba managementskih orodij v srednje velikih podjetjih v globalnem merilu
Srednja podjetja ($600M-<$2B)
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Vir: Rigby and Bilodeau, 2007a
Povprečno število uporabljenih managementskih orodij, v globalnem merilu v malih
podjetjih prikazuje slika 4.
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Slika 4: Uporaba managementskih orodij v malih podjetjih v globalnem merilu
Mala podjetja (<$600M)

Povprečno število uporabljenih orodij

20

15,2
14,3

15
11,7

10

9,2

5

0
2000

2002

2004

2006

Leta

Vir: Rigby and Bilodeau, 2007a
Število uporabljenih managementskih orodij je odvisno od industrije


Največ managementskih orodij uporabljajo v:
o rudarstvu, kemija & kovine
o zdravstvu
o farmaciji & biotehnologiji



Najmanj managementskih orodij uporabljajo v:
o gradbeništvu
o trgovini na drobno
o predelovalnih dejavnostih (Rigby and Bilodeau, 2007a).

Odstotek uporabe managementskih orodij glede na industrijo v globalnem merilu
predstavlja slika 5.
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Slika 5: Uporaba managementskih orodij glede na industrijo v globalnem merilu

12
8

Farmacija&biotehnolo
gija

Rudarstvo,
kemija&kovine

0

Zdravstvo

4

Vir: Rigby and Bilodeau, 2007a
Temeljna spoznanja o uporabi managementskih orodij lahko strnemo v naslednje
ugotovitve:


Odjemalec managementsko orodje sprejme kot mešano recepturo
o dva naravnana orodja in sicer delitev odjemalcev in CRM, sta močno
uporabljena in prejemata visoke ocene zadovoljstva s strani uporabnikov.
Tri druga managementska orodja: Korporativni blogi, Etnografija
potrošnikov in upravljanje lojalnosti, so na dnu seznamov za uporabo in
zadovoljstvo.



Upravljanje z znanjem povečuje uporabo managementskega orodja
o upravljanje z znanjem se je uvrstilo v 10 najbolj uporabljenih
managementskih orodij v letu 2006, čeprav je bilo uvrščeno v spodnjem
delu lestvice in je doseglo 5. mesto za zadovoljstvo v vsaki raziskavi v
zadnjih desetih letih.



Nekatera orodja so se izkazala kot zmagovalna, druga kot neperspektivna
o čeprav vsako managementsko orodje ni za vsako organizacijo, so: Strateško
planiranje, Upravljanje odnosov z odjemalci, Ključne pristojnosti in
Segmentacija odjemalcev, nad povprečjem tako v uporabi, kot v
zadovoljstvu pri uporabnikih.
o na drugi strani, so managementska orodja, in sicer: RFID, Korporativni
blogi, Etnografija potrošnikov, Upravljanje lojalnosti in Delitev servisnih
centrov, ki so pod povprečjem, tako na področju uporabe kot pri
zadovoljstvu uporabnikov.
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V nadaljevanju je prikazanih 10 najboljših managementskih orodij po vsem svetu in po
regijah in sicer:





strateško načrtovanje je najpogosteje uporabljeno orodje v vseh regijah, razen v
Azijsko-pacifiški regiji, kjer je na drugem mestu.
za Evropo je bolj verjetna uporaba Zunanjega izvajanja aktivnosti, medtem ko je to
za Severno Ameriko manj verjetno.
strateška zavezništva so bolj visoko uvrščena v Severni Ameriki in Evropi kot v
Aziji ali Južni Ameriki.
upravljanje odnosov z odjemalci in Ključne pristojnosti so nižje uvrščene v Južni
Ameriki kot drugod, medtem ko sta Orodje za podporo strategij rasti in Celovito
upravljanje kakovosti uvrščena višje (Rigby and Bilodeau, 2007a).

3.3 Pomen managementskih orodij za delo managementa
Da bi se ustvarila konkurenčna podjetja v procesu odločanja, nadzora, usklajevanja, analiz
in vizualizacije, so managementska orodja ključnega pomena. Pomembno je poudariti, da
so managementska orodja predvsem orodja za pomoč upravljavcem za prikaz "shem". To
so sheme, ki so lahko uporabljene za organiziranje različnih pogojev, ki vplivajo na
dobičkonosnost industrije in oceno učinkovitosti alternativnih poslovnih strategij.
Obstaja veliko različnih orodij za upravljanje. Vodstvo potrebuje veliko več znanja kot
kdajkoli prej in morajo izbrati tista managementska orodja, ki jim bodo najbolj pomagala
pri izbiri poslovnih odločitev, ki vodijo k izboljšanju procesov, proizvodov in povzročijo
vrhunsko učinkovitost in dobiček. Uporaba teh orodij zahteva razumevanja prednosti in
slabosti, kot tudi sposobnosti ustvarjalnega povezovanja. V preteklih letih poslovanja smo
bili priča eksploziji v uporabi managementskih orodij in tehnik. Managementska orodja so
v razponu širših procesov, kot sta Strateško planiranje in Benchmarking, pri čemer je
primerjalna analiza z visoko usmerjeno pobudo, kot je uporaba Radiofrekvenčne
identifikacije objektov (RFID). Tehnologije, kot so Radiofrekvenčna identifikacija
objektov (RFID), so na primer revolucionizirale dobavne verige in dobavne postopke
(Čičak et al. 2010, 2).
Managementska orodja so postala neizogibna v podjetjih po vsem svetu, ne glede na
industrijo, v kateri poslujejo. Čeprav je končni cilj uporabe katerega koli od
managementskih orodij porast dobička, obstajajo določene razlike v načinu, da lahko le-to
podjetja dosežejo (Baird, et al. 2004). Na primer nekatera od managementskih orodij bodo
osredotočena na stranke - s preučevanjem njihovega vedenja in motivacije, z razvojem
tesnejših odnosov z njimi, z razvojen njihove zvestobe ali interakcije z njimi. Druga orodja
bodo poudarila pomen konkurence - s pomočjo združitev in prevzemov, sodelovanja,
primerjave, tudi z odličnimi poslovnimi praksami konkurentov. Nekaj bo poudarilo vlogo
razvoja informacijske tehnologije, zmanjšanja stroškov ali višje kakovosti družb blaga in
storitev (Baird, et al. 2004).
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Pogled na managementske trende v globalnem merilu je prikazan v tabeli 1.
Tabela 1: Managementski trendi

MANAGEMENTSKI TRENDI

Kultura je tako pomembna kot strategija za poslovni uspeh
Informacijska tehnologija lahko ustvari pomembne
konkurenčne prednosti
Inovativnost je bolj pomembna kot znižanje stroškov za
dolgoročen uspeh
Utrditev in delitev poslovanja izboljšuje ceno kot tudi
kakovost izdelkov
Okolju prijazni izdelki so pomemben del poslanstva
podjetij
Povečanje inovativnosti s sodelovanjem z zunanjimi
sodelavci in s konkurenti
Nejasne odločitve škodujejo uspešnosti podjetja
Dela s Kitajsko in Indijo bodo ključnega pomena za uspeh
v naslednjih petih letih
Nezadostna potrošnja izdelkov škoduje uspešnosti
poslovanja podjetja
Predolga čakanja za odprodajo podjetij ovirajo uspešnost
poslovanja
Našemu poslovanju zmanjkuje moči in potrebuje nove
kapacitete
Vemo, da je lojalnost kupcev pomembna, vendar ne vemo
kako bi jo dobičkonosno izboljšali.
Naše trenutne zmožnosti niso dovolj za uspešno doseganje
želenih finančnih ciljev
Podjetje bo prineslo boljše dolgoročne poslovne rezultate
v primerjavi s privatnimi podjetji
Selitev proizvodnje oz. storitve je ključnega pomena za
doseganje poslovnih ciljev rasti v naslednjih petih letih
Rajši bi delal v privatnem kot v javnem podjetju
Redko dosežemo pričakovana plačila od investicij v
informacijski tehnologiji
Naše podjetje ne ustreza prilagoditvi ponudbe za lokalnim
trgom
Upočasnitev gospodarske rasti pričakujemo v naslednjih
dvanajstih mesecih
Vir: Rigby and Bilodeau, 2007a
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67 %
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3.4 Vpliv uporabe managementskih orodij na delovanje organizacije
Različna managementska orodja zahtevajo različne napore in intenzivnostne spremembe v
poslovnih praksah družb v zvezi s svojim izvajanjem. Na osnovi te predpostavke lahko
managementska orodja uvrstimo v eno od naslednjih skupin:
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a) Določena managementska orodja, pri katerih izvajanje prinaša praktično
zanemarljive spremembe za družbo, z drugimi besedami povedano, so zmanjšana
do zbiranja in analiziranja podatkov (ki so nato podlaga za nadaljnje spremembe v
podjetju), medtem ko ni velike organizacijske ali infrastrukturne spremembe.
Primeri teh managementskih orodij so Uravnotežen seznam kazalnikov, Strateško
planiranje, Upravljanje odnosov z odjemalci, Segmentacija odjemalcev.
b) Za izvajanje managementskih orodij je zahtevana spremembe v sedanji
organizacijski strukturi družbe. Primer teh orodij je Vitka proizvodnja.
c) Za izvajanje managementskih orodij je zahtevano tudi njihovo izvajanje
organizacijske in infrastrukturne spremembe, kot je izvajanje in uporabljanje nove
opreme. Primer te vrste orodja je Radiofrekvenčna identifikacija objektov.
Ob upoštevanju, da so stroški organizacijske in infrastrukturne spremembe običajno zelo
visoki, je z njimi povezano tveganje, da obstajajo managementska orodja, ki ne zahtevajo
velike spremembe, in so odobrena najbolj preprosto (Baird, et al. 2004).
Uporaba managementskih orodij se zelo malo razlikuje med podjetji na razvijajočih se
trgih v primerjavi z ustanovljenimi podjetji.


Managementska orodja, ki se uporabljajo na razvijajočih se trgih so:
o
o
o
o
o
o



Celovito upravljanje kakovosti
Upravljanje oskrbne verige
Six sigma
Korporativni blogi
Delitev servisnih centrov
Etnografija potrošnikov

Managementska orodja, ki jih uporablja več podjetij na uveljavljenih trgih so:
o
o
o
o
o

Združitve in prevzemi
Uporaba elementov cone ugodnosti
Benchmarking
Scenariji in kontingenčno planiranje
Strateška zavezništva (Rigby and Bilodeau, 2007a).

Uporaba in zadovoljstvo managementskih orodij
Danes managerji po vsem svetu uporabljajo vedno več managementskih orodij, kot takrat,
ko je bila nazadnje opravljena anketa med podjetji v letu 2004, ki ga je opravila družba
Bain. V povprečju je bilo leta 2004 uporabljenih 13 managementskih orodij, kar je v
primerjavi z letom 2006 zabeležena rast na 15 managementskih orodij. To povečanje je
bilo še posebej razširjeno med malimi in srednje velikimi podjetji, ki so bistveno zmanjšala
uporabo managementskih orodij v letu 2004. Toda medtem ko so podjetja uporabljala več
managementskih orodij, kažejo ugotovitve, da so bila pri tem podjetja manj učinkovita.
Uporaba se je povečala, vendar je povprečna ocena splošnega zadovoljstva padla na 3,75 iz
3,89 leta 2004 (merjeno je bilo na lestvici zadovoljstva in sicer ena proti pet). Dosleden
pregled ugotovitev je, da podjetja dosežejo najboljše rezultate, kadar uporabljajo
managementska orodja, kot del velikega truda, ne pa v omejenih pobudah. Za nekatera
orodja, so razlike ogromne. Na primer, RFID (radiofrekvenčna identifikacija objektov) je
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primerna za največjo oceno zadovoljstva, ko se izvaja kot del organizacijske učinkovitosti.
Eden od razlogov za segmentacijo odjemalcev točkovanja tako visoko je, da se navadno
uporablja kot del širše obveznosti do odjemalcev, da razume njihove potrebe in da bi jim
služil bolje. Kadar se uporablja kot del velikega truda, delitve odjemalcev je najvišja ocena
zadovoljstva 4,34 (merjeno na lestvici zadovoljstva od 1 do 5) vseh orodij. Priporočilo je,
da morajo podjetja dodati managementska orodja, če je za njihovo upravljanje določen
čas, da se osredotočijo na njih.
Če managementsko orodje ne omogoča uporabniku, da bi razumel izboljšanje stroškov in
koristi, je malo verjetno, da bi ga sprejel (Rigby and Bilodeau, 2007b, 7).
3.5 Potrebni pogoji za uporabo managementskih orodij
Veliko naporov je dosegalo boljše rezultate zadovoljstva, kot so omejena prizadevanja za
vsa managementska orodja. Verjetno se določenih managementskih orodij ne sme oziroma
ne more uporabljati v omejenem obsegu.
Pomembno je razumeti dodano korist managementskih orodij v primerjavi z malo
vloženega truda. Pomembno je, da preden se odločimo katero managementsko orodje je
smiselno uporabiti, da se pozanimamo koliko truda bo namenjeno za izvajanje le-tega in
kakšno dodano vrednost lahko to orodje doprinese podjetju (Rigby and Bilodeau, 2007a,
56).


Značilno je, da so managementska orodja za začetek v "nepopolnih" kategorijah, ki
so v letošnji raziskavi po Bainu vključena: RFID, Korporativni blogi, Etnografija
potrošnikov, Upravljanje lojalnosti in Delitev servisnih centrov, pri čemer so vsa
managementska orodja relativno nova na korporativnem scenariju in točkovanju
pod povprečjem v uporabi in zadovoljstvu. Iz raziskave po Bainu je razvidno, da si
bodo taka managementska orodja sledila po štirih možnih poteh (Rigby and
Bilodeau, 2007b, 8).

Štirje predlogi za uporabo managementskih orodij:
1. Pridobitev dejstev. Vsako managementsko orodje ima svoje prednosti in slabosti.
Za želen uspeh, je potrebno razumeti učinke (in stranske učinke) za vsako
managementsko orodje, nato je potrebno združiti pravo orodje ob pravem času na
pravi način. Za uporaba raziskav, se je potrebno pogovoriti z drugimi uporabniki
managementskih orodij. Pomembno je, da se naivno ne sprejmejo pretirane in
poenostavljene rešitve.
2. Zmagovalne trajne strategije, ne bežna dejstva. Vodstvo, ki spodbuja dejstva,
spodkopava zaupanja zaposlenih, da bi lahko oblikovalo spremembe, ki so
potrebna. Za vodstvo je najbolje, da zavzema realistične strateške usmeritve in da si
ogleda posebna managementska orodja, ki se uporabljajo kot podrejene strategije.
3. Izbrati je potrebno najboljše managementsko orodje za podjetje. Vodstvo potrebuje
racionalen sistem za izbiro, izvajanje in vključevanje managementskih orodij, ki so
primerna za njihova podjetja. Managementsko orodje bo izboljšalo rezultate v
obsegu, da pomaga odkriti nezadovoljene potrebe kupcev, da pomaga graditi
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posebne sposobnosti in da pomaga izkoristiti ranljivost konkurentov ali pa
kombinacijo vseh treh izboljšav.
4. Prilagoditi managementska orodja za poslovni sistem (ne obratno). Nobeno
managementsko orodje ne prihaja s predhodnimi navodili in z garancijo. Vsako
managementsko orodje je potrebno prilagoditi okoliščinam podjetja (Rigby and
Bilodeau, 2007b, 9).
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4 MANAGEMENTSKA ORODJA ZA PODPORO MANAGEMENTU
4.1 Osnovna managementska orodja
4.1.1 Upravljanje lojalnosti
Orodja managementa zvestobe, pridobivajo poslovne prihodke in dobiček z izboljševanjem
zadrževanja strank, zaposlenih in investitorjev. Programi zvestobe merijo in sledijo
lojalnosti teh skupin, diagnosticirajo temeljne vzroke odpadanja med njimi in razvijejo
poti, ne samo za krepitev njihove zvestobe, temveč jih tudi spremenijo v zagovornike za
podjetja. Management zvestobe količinsko povezuje finančne rezultate s spremembami v
stopnjah zadržanega dobička in trdi, da že najmanjši premiki v zadržanju lahko prinesejo
očitne spremembe pri uspešnosti dobička v podjetju in rasti.
Obsežen program managementa zvestobe zahteva od podjetij da:










redno ocenjuje trenutne stopnje zvestobe s pomočjo raziskav in podatkov o
vedenju. Najbolj učinkoviti pristopi razlikujejo zgolj zadovoljstvo od prave
zvestobe. Stranke sprašujejo, kako verjetno je, da bi priporočili podjetje prijatelju
ali sodelavcu, zaposlene iz prvih vrst pa, če verjamejo, da si podjetje zasluži
njihovo lojalnost,
primerjalno presodijo trenutne ravni zvestobe s tistimi od konkurentov;
identificirajo razsežnosti delovanja, ki so kupcem in zaposlenim najpomembnejše,
ter jim dosledno sledijo,
sistematično komunicirajo povratne informacije raziskave preko celotne
organizacije,
gradijo zvestobo in cilje zadrževanja v spodbudo podjetja, načrtovanja in
preračunavanja sistemov,
razvijajo nove programe za zmanjšanje stopnje obrata preračunavanja sistemov
strank in zaposlenih,
pregledajo politike, ki dajejo kratkoročne rezultate na račun dolgoročne zvestobe,
kot so visoka plačila storitev in popusti dani izključno novim strankam,
navežejo stik z investitorji in dobavitelji, da dobijo informacije o tem kaj žene
njihovo zvestobo.

Dobro izvršeni programi managementa zvestobe aktivirajo podjetja da:






zgradijo trajne odnose s strankami, ki največ prispevajo k donosnosti in zajamejo
večji delež njihovega posla,
ustvarijo rast prodaje s povečanjem napotitev od strank in zaposlenih,
privabijo in obdržijo zaposlene katerih sposobnosti, znanje in odnosi so bistvenega
pomena za vrhunsko zmogljivost,
izboljšajo produktivnost in znižajo stroške zaposlovanja in usposabljanja,
izboljšajo dolgoročno finančno učinkovitost in vrednost delničarjev (Rigby 2009).
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Programi managementa zvestobe so sredstva za zbiranje pomembnih podatkov o strankah,
ki se uporabljajo za nadaljnje odločanje. Podjetja pogosto sledijo programom zvestobe, ker
menijo, da nagrade spodbujajo kupce v nakup, kar pomeni hitro pot za povečanje
prihodkov in dobička. Na žalost je tak pristop ponavadi obrodil le začasne rezultate.
Programi so postali komoditizirani, podjetjem se zatika v spodbujanju želenega vedenja
potrošnikov. Toda podjetja se začenjajo zavedati, da dobro delujoči programi zagotavljajo
podatke za izboljšanje procesov dosežejo pravi 360-stopinjski pregled vsake stranke in
tako omogočijo trajno izboljšanje uporabniških izkušenj. Z izogibanjem pastem omejene
vidljivosti, se lahko poskrbi, da se ustvarijo kar najbolj inteligentne investicije do
najprofitnejših strank. V vsakem podjetju bi bilo treba procese managementa zvestobe
vključiti, oz. povezati skozi podjetje: vsa področja bi se morala uskladiti okrog
obravnavanja strank, ki temeljijo na lojalnosti strategije, ki so zasnovane po segmentu
(SAP 2008).
4.1.2 Združitve in prevzemi
V zadnjem desetletju so združitve in prevzemi (M&A) dosegli najvišjo raven doslej, saj
podjetja uporabljajo podjetniške strategije financiranja, da maksimirajo vrednost za
delničarje in ustvarijo konkurenčno prednost. Pridobitve se pojavijo, ko večje podjetje
prevzame manjše; združitev praviloma vključuje dve sorodni podjetji, ki združita moči in
ustvarita novo podjetje. Večina združitev in prevzemov je prijateljskih ampak sovražen
prevzem se zgodi, ko prevzemnik preslepi upravo ciljnega podjetja in na prostem trgu kupi
večino delnic družbe. Združitev se šteje za uspešno, če se poveča vrednost delnic hitreje,
kot če bi podjetja ostala ločena. Ker lahko prevzemi podjetja in združitve zmanjšajo
konkurenco, so ti zelo regulirani in pogosto zahtevajo vladno potrditev (Rigby 2009).
Združitev je finančno orodje, ki se uporablja za krepitev dolgoročne donosnosti s širitvijo
svojih operacij. Do združitve pride, ko imata podjetji, ki se združujeta medsebojno soglasje
za razliko prevzemom, ki lahko dobijo obliko sovražnega prevzema
(www.economywatch.com).
Prevzem se običajno nanaša na eno podjetje - kupca, ki kupi sredstva ali delnice
prodajalca, kjer je oblika plačila gotovina, vrednostni papirji kupca ali druga vrednostna
sredstva za prodajalca. Pri transakciji nabave sredstev, sredstva posredovana od prodajalca
h kupcu postanejo dodatna sredstva kupčevega podjetja z upanjem in pričakovanjem, da bo
vrednost nabavljenih sredstev presegla plačano ceno v daljšem obdobju, s tem pa
spodbudila vrednost za delničarje kot rezultat strateških ali finančnih koristi transakcije
(Broc 2002, 7).
Združitve ponavadi povečajo vrednost za delničarje:






z znižanjem stroškov in z združevanjem oddelkov,
s povečanjem prihodkov in z absorbiranjem pomembnih tekmecev ter
pridobivanjem večjega tržnega deleža,
z navzkrižno prodajo izdelkov ali storitev,
z ustvarjanjem davčnih prihrankov torej, ko donosno podjetje kupi trošilca denarja
(money loser),
z diverzifikacijo za stabilizacijo rezultatov zaslužka in s povečanjem zaupanja v
vlagatelje (Rigby 2009).
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Koristi združitve ali prevzema
Obstaja veliko dobrih razlogov za rast poslovanja, preko prevzema ali združitve. Ti
vsebujejo:














Pridobitev kakovostnih kadrov ali dodatnih znanj, poznavanje svoje panoge
ali sektorja in druge poslovne inteligence. Na primer, podjetje z dobrim
managementom in s procesnimi sistemi, bi bilo koristno za kupca, ki želi izboljšati
svoje podjetje.
Dostop do skladov ali dragocenih sredstev za nov razvoj. Boljše proizvodne ali
distribucijske zmogljivosti je pogosto ceneje kupiti kot zgraditi. Ciljna podjetja
imajo manjši dobiček in veliko neizkoriščenih zmogljivosti.
Vaše podjetje posluje slabo. Na primer, če je borba z regionalno ali nacionalno
rastjo se lahko zgodi, da je cenejši nakup obstoječega podjetja, v primerjavi z
interno razširitvijo.
Dostopanje do širše baze strank in povečanje svojega tržnega deleža. Ciljno
podjetje lahko ima distribucijske kanale in sisteme, ki so lahko uporabljeni za svoje
ponudbe.
Diverzifikacija izdelkov, storitev in dolgoročne možnosti vašega podjetja.
Ciljno podjetje je lahko zmožno ponuditi proizvode ali storitve, ki so lahko prodani
preko lastnih distribucijskih kanalov.
Zmanjševanje vaših in režijskih stroškov z deljenimi marketinškimi proračuni je
povečalo kupno moč in znižalo stroške.
Zmanjševanje konkurence. Nakup nove intelektualne lastnine, izdelkov ali
storitev je lahko cenejša v primerjavi z lastnim razvijanjem.
Organsko rast, in sicer obstoječi poslovni načrt za rast, je treba pospešiti.
Podjetja v istem sektorju ali lokaciji lahko združijo sredstva za zmanjšanje
stroškov, se znebijo podvojenih objektov in povečajo prihodke poslovanja
(Buisensslink 2010).

Vrste združitev
Z vidika poslovne strukture, obstaja cela vrsta različnih združitev. Tukaj je nekaj tipov, ki
se razlikujejo po razmerju med dvema družbama, ki se združujeta:






Horizontalna združitev - Dve podjetji, ki sta v neposredni konkurenci in delita
iste proizvodne linije in trge.
Vertikalna združitev - kupec in podjetje ali dobavitelj in družba. Primer je
dobavitelj kornetov, ki se združi s sladoledarjem.
Združitev z razširitvijo trga (market-extension merger) - dve podjetji, ki
prodajata iste proizvode na različnih trgih.
Združitev z razširitvijo proizvoda (product-extension merger) - dve podjetji, ki
prodajata različne, vendar sorodne proizvode na istem trgu.
Mešanica - dve podjetji, ki nimata skupnih poslovnih področij.
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Obstajata dve vrsti združitve, ki se odlikujeta po tem, kako se združitve financira. Vsaka
ima določene posledice za vpletene družbe in za vlagatelje:


Združitev z nakupom - Kot že ime pove, ta vrsta združitve nastane, ko eno podjetje
kupi drugo. Nakup je opravljen z gotovino ali z izdajo neke vrste dolžniških
instrumentov; prodaja je obdavčena. Prevzemne družbe preferirajo to vrsto
združitve, ker jim lahko prinese davčne olajšave. Pridobljena sredstva so lahko
zapisana do dejanske nakupne cene in razlika med knjigovodsko vrednostjo in
nabavno ceno sredstev se lahko letno zmanjša in tako zniža davke, ki jih plačajo
družbe prevzemnice.



Združitev s konsolidacijo - s to združitvijo se ustanovi popolnoma nova družba.
Obe družbi sta kupljeni in združeni v novo podjetje. Davčni pogoji so isti kot tisti
pri nabavi družbe (investopedia online).

Kaj gre lahko narobe pri združitvi ali prevzemu?
Obseg in kakovost načrtovanja in raziskovanja, ki ga naredimo pred združitvijo ali
prevzemom bo v veliki meri določila rezultat. Včasih pride do situacije izven našega
nadzora in morda bomo ugotovili, da je koristno, da preučimo in se pripravimo na ta
tveganja.
Pridobitev lahko postane draga, če končamo v vojni, kjer se z ostalimi strankami
potegujemo in smo enako odločeni, da kupimo ciljno podjetje.
Združitev bi lahko postala draga, če se ne moremo strinjati glede pogojev, kdo bo vodil
združeno podjetje ali kako dolgo bo drugi lastnik ostal vključen v poslovanje.
Tako združitve kot prevzemi lahko poškodujejo našo lastno uspešnost poslovanja zaradi
časa porabljenega na poslu in negotovega razpoloženja.
Lahko se srečamo s pastmi, ki sledijo poslom kot so:






ciljno podjetje ne deluje tako dobro kot se je od njega pričakovalo,
stroški, za katere smo pričakovali, da si jih bomo prihranili se ne uresničijo,
ključne osebe zapustijo podjetje,
nezdružljive poslovne kulture,
viri so preusmerjeni od glavnih ciljev vašega podjetja (Businesslink 2010).

4.1.3 Six sigma
Six sigma je, filozofija upravljanja. Six sigma je na podlagi strank osnovan pristop, ki se
zaveda da napake drago stanejo. Manj napak pomeni nižje stroške in izboljšano zvestobo
strank. Cenovno najugodnejši, proizvajalec je najbolj konkurenčen ponudnik produkta in
storitev. Six sigma je način za doseganje strateških poslovnih rezultatov.
Še en odgovor na to, kaj pomeni six sigma je, da je to statistika. Procesi six sigme bodo
proizvedli manj kot 3,4 pomanjkljivosti ali napak na milijon izdelkov. Veliko uspešnih six
sigem projektov ne doseže 3,4 kosov na milijon produktov ali nižje stopnje napak. To
samo kaže, da še vedno obstaja možnost.
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Six sigma je proces. Za izvedbo filozofije upravljanja six sigme in dosega stopnje 3,4
napak na milijon produktov ali manj se uporablja poseben proces. Six sigma proces je
opredelitev, meritev, analiziranje, izboljšanje in nadzor DMAIC.
Pri six sigmi je treba razumeti, da six sigma ni sklop novih ali neznanih orodij. Orodja in
tehnike six sigme se lahko najdejo v managementu celovite kakovosti. Six sigma je
aplikacija orodij na izbranih in pomembnih projektih ob primernem času (Adams 2002).
Six sigma je bila prvotno namenjena izboljšanju kakovosti proizvodnje, na ne več kot 3,4
napak na milijon produktov. Kombinacija six sigme podjetjem pomaga doseči večjo
kakovost na hiter in učinkovit način z ustvarjanjem kulture, odzivnosti in odgovornosti.
Programi six sigme neprestano merijo in analizirajo podatke o spremenljivkah v
kateremkoli procesu in nato uporabijo statistične tehnike, ki pomagajo razumeti, katere
izboljšave bodo zmanjšale napake in izboljšale učinkovitost. Takšni programi vključujejo
tudi močan sistem za zbiranje povratnih informacij strank.
Pred uporabo six sigme, bi morala podjetja razporediti vnaprejšnjo diagnostiko, da bi se
ugotovile najbolj kritične priložnosti. Nato ekipe six sigme sledijo petim korakom za
razrešitev problema, da hitro ugotovijo temeljne vzroke problema, razvijejo rešitve in
vzpostavijo postopke za ohranitev teh rešitev.






Opredelitev. Ugotoviti je potrebno zahteve kupcev, pojasnjevanje problema in
določitev ciljev.
Meritev. Izbrati je potrebno tisto, kar mora biti izmerjeno, določiti je potrebno vire
informacij in pridobitve podatkov.
Analiza. Razviti je potrebno hipoteze in opredeliti ključne spremenljivke ter
vzroke,
Izboljšava. Pripraviti je potrebno rešitve in jih začeti izvajati, bodisi s spremembo
obstoječih procesov ali z razvojem novih.
Nadzor. Razviti je potrebno postopke nadzorovanja za nenehno visoko kakovost
delovanja.

Podjetja uporabljajo six sigmo za določitev ciljev uspešnosti za celotno organizacijo in
mobilizacijo ekip, ter posameznikov za doseganje dramatičnih izboljšav v obstoječih
procesih. Natančneje, six sigma lahko:







naredi procese bolj stroge in učinkovite z uporabo močnih, pravočasnih podatkov
za uresničitev operacijskih odločitev,
razvije lojalnost strank z ustvarjanjem superiorne vrednosti,
navadi managerje na delovanje v hitro razvijajočem se notranjem poslovnem
okolju, ki odraža trg pogojev,
doseže kvantne preskoke v učinkovitost izdelka,
zmanjša razlike v procesu storitev, kot na primer čas od naročila do dobave,
izboljša finančna poslovanja s prihranki pri stroških, povečanimi prihodki in
razširjenimi operacijskimi maržami poslovanja (Rigby 2009).

Obstaja nekaj zmede o tem, kako se prevaja kakovost six sigma statistično v 3,4 napak na
milijon izdelkov. Če izvzamemo normalno porazdelitev, potem lahko preprosto
izračunamo, koliko znaša napak na milijon izdelkov. Če sta spodnja in zgornja
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specifikacijska meja omejeni z ± 3 sigma in je proces centriran, znaša 2700 napak na
milijon izdelkov. V primeru omejitve z ± 6 sigma je le še 0,002 napak na milijon izdelkov.
Domnevamo, da je opazovana spremenljivka centrirana brez kakršnihkoli premikov
srednje vrednosti. Vendar je v praksi nemogoče najti centrirane postopke brez premikov
srednje vrednosti spremenljivke, zato je podjetje Motorola dodala povprečno vrednost
premika za ± 1,5 sigma glede na srednjo vrednost postopka. Skladno s sprejeto vrednostjo
premika za ± 1,5 sigma lahko pričakujemo, da se bo vrednost napak na milijon izdelkov
povečala na pričakovanih 3,4.
Slika 6 prikazuje graf six sigme in premik normalne porazdelitve za ± 1,5 sigme.
Slika 6: Prikaz grafa six sigma

Vir: Hohnjec 2009
3 sigma stopnja kakovosti, ki je prevladovala zadnje pol stoletja, v prihodnosti ne bo več
sprejemljiva. V nadaljevanju so navedeni primeri, ki slikovito prikažejo kaj pomeni delati z
99,9% zanesljivostjo:








2.000 napačno predpisanih receptov pri 2 milijonih receptov,
eno urno pomanjkanje pitne vode na mesec,
22.000 napačno knjiženih čekov v eni uri,
brez elektrike, vode ali ogrevanja 8,6 ur na leto,
dva prezgodnja oz. prepozna pristanka na glavnih letališčih vsak dan,
ena nesreča dnevno pri vzletu oz. pristanku na frankfurtskem letališču,
32.000 manj srčnih utripov pri človeku na leto (Hohnjec 2009).
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Slika 7 prikazuje primerjavo six sigme s številom napak na milijon možnosti.
Slika 7: Primerjava six sigme s številom napak

Vir: Hohnjec 2009
Slika 8 prikazuje projekt DMAIC, ki zajema: določitve, merjenje, analiziranje, izboljšanje
in kontroliranje.
Slika 8: Projekt DMAIC

Vir: Hohnjec 2009
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Na sliki 8 je prikazan proces DMAIC. V prvem koraku, fazi definiranja, se določi v katerih
mejah se bo reševal problem, analizira se potencial in finančni prihranek, plan izvedbe
projekta in določi se tim za delo na projektu. Naredi se tudi prvi grobi vpogled v
raziskovani proces z identifikacijo vhodov, izhodov in njihovih merljivih karakteristik,
katerih vpliv dokažemo ali ovržemo v fazi analiziranja.
Pred to fazo je potrebno izvesti še merjenje. Brez dobro načrtovane izvedbe tega koraka je
kasneje v naslednjem koraku analize skoraj nemogoče ali zelo težko poiskati enačbo
soodvisnosti med najpomembnejšimi vhodi in izhodi, kar je glavni cilj Six Sigma projekta.
V ta namen moramo najprej identificirati možne vzroke težav in postaviti hipoteze o
posameznih in povezanih vplivih. Nato določimo merilna mesta v našem procesu, velikost
vzorcev za merjenje in preverimo sposobnost merilnega sistema. Šele nato sledijo meritve
in zbiranje podatkov. Zaključek te faze predstavljajo izračunane prve karakteristike
(stopnja sigme, cp, cpk,…) ključnih izhodov procesa.
Na podlagi zbranih podatkov, preverimo te s pomočjo statističnih metod hipoteze iz prvega
koraka in zmanjšamo število ključnih vplivnih vhodov na izhod. Tu je bistveno, da
poiščemo in dokažemo katere vhodne spremenljivke imajo največji vpliv na naš izhod.
Potem moramo raziskati še soodvisnost med vhodi in izhodi, da pridemo do optimalnih
nastavitev za želeni izhod procesa. Tej in predhodni fazi se v večini primerov
konvencionalnega reševanja problemov posveti premalo pozornosti in to vodi k ne
optimalnim rešitvam in le te so pogosto rezultat ugibanja in poskušanja.
Po fazah merjenja in analiziranja, ki zahtevata veliko časa, truda in vztrajnosti, sledi faza
izboljšanja. V tej fazi je najpomembnejša kreativnost članov tima in poznavalcev procesa.
Uporabljajo se lahko vse bolj ali manj znane kreativnostne tehnike iskanja izboljšav
(viharjenje možganov, 6-3-5 metoda, De Bono, morfološka sestavljanka, postavitev na
glavo, scamper, itd.). Po analizi in ovrednotenju rešitev se izdela plan implementacije
najprimernejše rešitve. Rešitve se v tem koraku še ne vpelje v proces, kljub imenu, ki ga
ima ta faza.
Dejanska implementacija sledi v zadnji fazi nadzoruj, kjer se potem nadaljujejo meritve, ki
smo jih izvajali v fazi meritev. S primerjavo meritev v obeh fazah dokažemo razliko po
izvedbi sprememb. Sledi iskanje možnosti prenosa rešitve tudi na ostale procese v podjetju
in predajo dokumentacije lastniku procesa. Na koncu se s finančnimi in nefinančnimi
vzpodbudami nagradi tim za uspešno izveden projekt v skladu z začetnimi zahtevami ter za
vložen trud in napor v času trajanja projekta (Hohnjec 2009).
4.1.4 Uporaba elementov cone ugodnosti
Uporaba elementov cone ugodnosti v nadaljevanju Offshoring, je vrsta zunanjega izvajanja
dejavnosti. Offshoring pomeni, da imajo funkcije zunanje oskrbe podjetja opravljane v
drugi državi. Pogosto je delo preseljeno drugam, da bi se znižali stroški dela. V drugih
primerih so razlogi za offshoring strateški - za vstop na nove trge, ki trenutno niso
dosegljivi na domačem trgu ali pa, da se izognejo predpisom, ki preprečujejo določene
dejavnosti na domačem trgu (Sourcingmag 2010).
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Za podjetja, ki se ukvarjajo z offshoringom obstajajo različne koristi:
Prihranki stroškov - Podjetja lahko prihranijo 30-50% stroškov na zaposlenega v
Ameriki, za enak nivo zmogljivosti kot delavci v inozemstvu, kateri so tudi bolj predani in
hvaležni za delo.
Hitrost (tj. Hitro zapolnjevanje prostih mest) - Če ste v procesu zaposlovanja državljana
Amerike, lahko traja mesec ali več, da se zapolni nekatere pozicije. Pri tem so lahko, glede
na razpoložljivost tujih zaposlenih, prosta mesta zapolnjena hitreje.
Odprava zaposlitvenih stroškov - Mnoga podjetja plačujejo pristojbine za zaposlovanje
za pomoč pri iskanju najbolj kvalificiranih delavcev. Te pristojbine se lahko odpravi, če se
za izpolnitev določenih funkcij uporablja offshore prodajalca.
Prihranek časa - Z uporabo offshore zaposlenih se izloči čas, ki bi ga običajno porabili na
raziskovanju spletnih iskalnikov prostih delovnih mest, zaposlovanju, intervjuju,
orientaciji, upravljanju dopusta in odsotnosti z dela, treniranju kariere in upravljanju
morale zaposlenih in motivacije.
Zmanjšanje pravne izpostavljenosti - Zadeve zaposlenih so lahko zamudne in lahko
prerastejo v pravne obveznosti. Uporaba offshore osebja eliminira določene pravne
izpostavljenosti do obveznosti zaposlitve.
Fleksibilnost - Za razliko od tradicionalnih razmerij med zaposlenimi, offshoring
odpravlja zaposlitvene in stroške prekinitve dela in tako dovoljuje podjetjem, da hitro
razširijo in krčijo svoje osebje v tujini v skladu s poslovnimi potrebami.
Zadrževanje in zvestoba - Podjetja so velikokrat nagrajena z višjimi stopnjami
zadrževanja in lojalnosti tujega osebja, ker v tujini zaposleni običajno menijo, da je delo za
ameriško podjetje prestižno (Green 2007).
Čeprav obstaja veliko prepoznavnih prednosti offshoringa, se pri njegovi uporabi
soočimo tudi z naslednjimi dilemami:
Kulturna vprašanja – Različne kulture imajo različne komunikacijske stile, drugačne
odnose do reševanja sporov in preprosto različne načine, kako opraviti delo. Tudi besede
imajo lahko različne pomene v različnih kulturah. Na primer v Ameriki, beseda "da"
ponavadi pomeni "brez dvoma." V nekaterih kulturah "da" lahko pomeni "bom poskusil."
Če za trenutek postavimo koncept outsourcinga na stran, glede na vse bolj raznovrstno
opravo delovne sile v Ameriki, je dobro za podjetja, da sprejemajo kulturne razlike in
ustrezno usposabljajo svoje zaposlene. Kar se nanaša na zunanje izvajanje v tujini, imajo
kulturne razlike z zunanjim oskrbovalcem možnost, da izkažejo svoj lasten niz izzivov.
Izguba delovnih mest v Ameriki - Offshore outsourcing je politično obremenjena zadeva.
Večina ekonomistov verjame, da je offshoring dober za gospodarstvo in v končnem izidu
prinaša dodatna delovna mest v Ameriki. Obstaja teorija, da delovna mesta na nižji ravni
postanejo predominirana s tujci in tako Američani pristanejo z opravljanjem del višjih
vrednosti. Tudi ob predpostavki, da je domneva ekonomistov pravilna, je premestitev služb
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za vpletene delavce boleča. Lahko traja nekaj časa za preusposabljanje in/ali pridobitev ene
od teh delovnih mest višje vrednosti.
Prihranki, ki se ne uresničijo - Možno je, da se pričakovani prihranki stroškov offshore
outsourcinga ne uresničijo. Za zunanje osebje se lahko izkaže, da ni tako produktivno, kot
se je sprva pričakovalo in tako lahko delavci iz Ameriki obdržijo del delovnih mest za
katere se je predvidevalo, da bodo šla na druge kontinente in tako tudi stanejo več. Poleg
tega se je v določenih državah, natančneje v Indiji, pojavila precejšnja inflacija stroškov.
Plače in režijski stroški inflacije v kontinentnih državah (tj, najemnine, komunalne storitve,
itd) na dolgi rok vplivajo na ceno, ki jo stranke v Ameriki plačajo zunanjim prodajalcem.
Problem varnosti podatkov - V podjetju se ne potrebuje offshoring ali celo offsite
zaposlenih (uporablja se tujka), da so podatki ogroženi (ali ukradeni) in ko podatki enkrat
zapustijo zgradbo, je podvrženost določenim tveganjem. Čeprav je res, da ta tveganja niso
nič večja v tujini, kot če pošiljate datoteke med pisarniškimi lokacijami ali dovolite
zaposlenim delo na domu, so pravne zaščite v tujih državah drugačne kot v Ameriki. Na
primer, bolje je dvakrat premisliti o outsourcingu dela, ki vsebuje dostop do dragocenega
premoženja. Če se odločite za outsource občutljivega dela, boste želeli vzpostaviti nadzor v
okviru postopka poteka dela, da se zaščitite.
Kvaliteta storitev – V primeru neprevidnosti, se lahko prihranki stroškov več kot se
izravnajo s problemi storitev. Na primer, Dell zapre indijski klicni center zaradi pripomb
strank o kvaliteti storitev. Da se zavarujemo pred takšno izgubo, je potrebno narediti
temeljito analizo funkcij, ki so namenjene za outsourcing. Prav tako bo želja po
zagotovitvi, da je funkcija primerna za določeno državo kam se namerava izvajati
outsorcing. Potrebno je opraviti skrben pregled pri prodajalcu v tujini, preden se seli
katerokoli funkcija v tujino (Green 2007).
4.1.5 Etnografija potrošnikov
Etnografija potrošnikov in kvalitativna raziskovalna tehnika uporabljata različne metode za
preučevanje vedenja, odnosov in kulture, da bi bolje razumeli, kaj kupci hočejo in kako
ustvarjajo odločitve o nakupih. Etnografija, veja antropologije, je skozi oči vse
številčnejših strokovnjakov v različnih industrijah videna kot ključna marketinška
kompetenca in kot dodatek tradicionalnim ciljnim skupinam. Namesto, da bi spraševali
potrošnike da govorijo o proizvodih in storitvah, medtem ko sedijo v sobi, raziskovalci, ki
so usposobljeni v etnografskem delu na terenu opazujejo ljudi (javno ali na skrivaj) in jih
intervjuvajo kje živijo, delajo, igrajo in kupujejo. Podrobna analiza opazovanj razkrije
potrošnikove motivacije in interakcije z blagovnimi znamkami in podjetjem omogoča, da
odkrijejo nove segmente za oblikovanje ponudb in tržnih kampanj.
Etnografija potrošnikov ima največji vpliv, kadar se uporablja na začetku razvoja
proizvoda, kjer lahko odkritja dajo zamisel za inovacijo, ki se prevede v zmagovalni
izdelek ali storitev. Usposobljeni etnolog bi moral poskrbeti za raziskovalni proces, ki
poteka od koraka do koraka, pri čemer:




ustvari osredotočen predlog raziskave,
si vzame čas za temeljito opazovanje,
razvije osnutek intervjuja,
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izbira področne tehnike: intervju na štiri oči, avdio/videokasete, fotografije,
opažanja ekipe,
izvaja terensko dela: na domovih, trgovinah, delu, rekreacijskih območjih, ali
kombinaciji lokacij,
analiza ugotovitev.

Etnografija potrošnika lahko pomaga podjetjem da:






prodrejo na nove trge,
osvežijo že uveljavljene produkte,
prestrukturirajo kulturo podjetja. Na primer, prehod od tehnologije na potrošnikproizvod vrsto osredotočenja,
ustvarijo image blagovne znamke ali ustvariti novo blagovno znamko za podjetje
ali proizvod,
potrdijo nov koncept izdelka (Rigby 2009).

Etnografija je dobra za inovacije in razvoj podjetij. To je ena od redkih orodij, ki da prosto
pot za blagovno znamko, da se v njej razširi. Skupine osredotočenja govorijo o tem, kaj
vedo. Pri etnografiji gre bolj za 'odpiranje'; ostale metode samo testirajo, kaj je tam.
Stranke so popolnoma spremenile mišljenje o potrošnikih, ki interaktirajo z njihovo
blagovno znamko.
V primeru, da ima podjetje propadajoči proizvod in ni vzroka za to, potem etnografija ne
bo nujno pomagala. Ni dobra pri povezovanju tržnega vedenja in strateških
managementskih vzrokov. Etnografija potrebuje pazljivo interpretacijo ljudi, ki so
izobraženi o človeškem vedenju in trženju (Colyer 2003).
4.1.6 Poslovni spletni dnevnik
Spletnih dnevnikov je veliko vrst. Razvrstimo jih lahko na:






Osebne spletne dnevnike – to so spletni dnevniki, ki so v večini primerov
oblikovani kot klasični osebni dnevniki. Avtorji z njimi opisujejo subjektivni
pogled na svet in na razpravo o različnih temah.
Organizacijske spletne dnevnike – ti so namenjeni točno določeni skupnosti in so
vsebinsko osredotočeni na specifično področje (npr. v akademski sferi, v
neprofitnih organizacijah ipd.), ki predstavlja skupni imenovalec vsem bralcem.
Poslovne spletne dnevnike – ti predstavljajo komercialno uporabo spletnih
dnevnikov. Razdelimo jih lahko v dve podskupine. Na tiste, ki so uporabljeni za
komunikacijo s posamezniki izven podjetja, torej v oglaševalske namene. V drugi
podskupini so tisti, ki se uporabljajo za komunikacijo znotraj podjetja (Hrovatič
2006).

V nadaljevanju podrobneje opisujemo poslovne spletne dnevnike (angl. Business blog).
Poslovni spletni dnevnik omogoča, da podjetju ponuditi strankam le-tega vpogled v to, kaj
se dogaja s podjetjem, kaj počnejo zaposleni, kakšne probleme ima podjetje, kakšne so
ambicije in cilji podjetja, lahko pa podjetju le širi neko misel ali znanje. Pri tem je težko
začrtati mejo, kaj objaviti (Wacka 2004, 3). Poslovni spletni dnevnik naj ne bi vseboval
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občutljivih poslovnih informacij ali skrivnosti, ampak bi naj predstavljal alternativo
ustaljenim načinom podajanja informacij (Hrovatič 2006).
Poslovne spletne dnevnike lahko razdelimo na prodajne, ki so namenjeni trženju in prodaji
izdelkov, pri čemer so ciljna skupina potencialni in obstoječi kupci. Na usmerjanje h
krepitvi in ohranjanju odnosov, ki so namenjeni ustvarjanju, krepitvi, ter ohranjanju stikov
in odnosov z manjšimi segmenti kupcev (npr. vezano na določen izdelek), ter na določene
blagovne znamke, ki so namenjene krepitvi blagovne znamke in zavedanja o podjetju,
usmerjeni pa so k potencialnim in obstoječim kupcem, ter posameznim segmentom le-teh
(Wacka 2004, 8-9).
Glavne prednosti spletnih dnevnikov so:




ažurnost (dnevno nove vsebine),
neformalni stiki z uporabniki,
uporabne informacije preko spletnih povezav (Wibbels 2004).

Spletni dnevniki lahko prispevajo k uspešnejšemu poslovanju podjetja v nadaljevanju:










Timska komunikacija – podjetja z interno uporabo spletnih dnevnikov lažje
komunicirajo z managerji in lastniki, pri čemer je omogočeno arhiviranje,
indeksiranje in olajšano iskanje.
Raziskave in razvoj – spletni dnevniki so nedvomno učinkovito sredstvo za
testiranje novih idej in prejemanje takojšnjega odziva. Uporabniki tako dobijo
vpogled v razvoj izdelkov in storitev, ter izražajo svoje želje in potrebe v zvezi s
tem.
Poznavanje stranke – spletni dnevniki omogočajo predstavitev strokovnosti
podjetja na hiter in lahek način, poleg tega pa omogočajo strankam prejemanje
ažurnih informacij na način, kot ga želijo.
Informiranje strank – povezava člankov in virov, ki so relevantni za bralce in
njihove potrebe; privabljanje strokovnjakov k dodajanju vrednosti vsebinam.
Globalizacija – spletni dnevniki, kot tudi drugi mediji, so prisotni na svetovnem
spletu, omogočajo poslovanje na globalnem trgu.
Sodelovanje – možnost sodelovanja z delovnimi skupinami, ki so locirane kjerkoli
na svetu (Parker, Weil).

Pomembne lastnosti in prednosti spletnih dnevnikov prikazujejo:







Stroški postavitve in objavljanja so relativno nizki v primerjavi z objavljanjem
sporočil za medije, promocijskih oglasov ali klasičnega oglaševanja.
Urejanje je preprosto, ni časovnih in prostorskih omejitev glede objavljanja
informacij.
Spletni dnevnik je lahko na preprost način integriran v spletno stran podjetja.
Možnost je takojšen prejem povratnih informacij na objavljeno vsebino. Podjetje
lahko testira nek nov izdelek ali idejo in jo opazuje, kako je sprejeta (Hrovatič
2006).
Poudarjena pomembnost spletnih dnevnikov je pri gradnji pozitivne podobe
podjetja v javnosti in vzpostavljanju dolgoročnih odnosov s strankami (Skrt 2005).
Odnosi so boljši in neposrednejši, saj je takšna komunikacija bolj osebna.
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4.1.7 Radiofrekvenčna identifikacija objektov
Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) je izraz, ki se uporablja za opis sistema, ki prenaša
identiteto (v obliki unikatne serijske številke) objekta ali osebe, brezžično, preko radijskih
valov. Ta je združena v široko kategorijo avtomatičnih identifikacijskih tehnologij.
Osnovni RFID sistem je sestavljen iz treh komponent:








antene ali tuljave,
oddajnika (z dekoderjem),
transponderja (RF tag) elektronsko programiranega z edinstvenimi informacijami,
antena oddaja radijske signale, da vključi oznako in da bere in zapisuje podatke
nanjo,
čitalec oddaja radijske valove v razponu od 2,54cm do približno 30 metrov ali več,
odvisno od njegove moči uporabljene radijske frekvence. Ko gre RFID skozi
elektromagnetno območje, zazna čitalčev aktivacijski signal,
čitalec dekodira podatke, kodirane v oznako integriranega vezja (silikonski čip) in
podatki se prenesejo na gostiteljev računalnik za obdelavo (AIM 2010).

Komponente RFID sistema prikazuje slika 9.
Slika 9: Komponente RFID sistema

Vir:Technologies [online]
Problemi s standardi RFID
Potrebno je omeniti, da nekatere naprave RFID niso namenjene za to, da kdajkoli
zapustijo svoje mreže (kot v primeru oznak RFID, ki se uporabljajo za kontrolo inventarja
v podjetju). To lahko povzroči težave za podjetja.
Potrošniki imajo lahko težave tudi z RFID standardi. Na primer, SpeedPass sistem
ExxonMobil je lastniški RFID sistem in če bi ga hotela uporabiti druga družba (recimo, pri
dovoznem oknu vaše najljubše restavracije s hitro hrano) bi morali za njegov dostop
plačati, kar je malo verjetno. Po drugi strani pa, če ima vsaka družba svoj "SpeedPass"
sistem, bi moral potrošnik nositi s sabo veliko različnih naprav (Technovelgy 2010).
Trenutne in potencialne uporabe RFID-a
Sledenje sredstvom
Ne preseneča, da je sledenje sredstvom eden najpogostejših načinov uporabe RFID.
Podjetja lahko dajo oznake RFID na sredstva, ki so pogosto izgubljena ali ukradena,
premalo izkoriščena ali jih je le težko izslediti takrat, ko so potrebna. Skoraj vsak tip
sistema RFID se uporablja za upravljanje s premoženjem. NYK Logistics, ponudnik
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logistike tretjim osebam, je moral izslediti zabojnike v svojem distribucijskem centru na
Long Beach-u. Izbral je locirni sistem po realnem času, ki uporablja aktivne RFID signale
za izsleditev zabojnikov znotraj dosega približno treh metrov.
Proizvodnja
RFID je v uporabi v proizvodnih obratih že več kot desetletje prisoten. Uporablja se za
sledenje delom delu v procesu in za zmanjšanje napak, povečanje proizvodnje in
upravljanje produkcije različnih verzij istega izdelka.

Management dobavne verige
RFID tehnologija se je že več let uporabljala v zaprtem krogu dobavnih verig, na primeru
avtomatizacije delov dobavne verige znotraj nadzora podjetja.
Hkrati kot se pojavljajo standardi, se podjetja vedno bolj obračajo k RFID, za sledenje
pošiljkam med partnerji v dobavni verigi.
Maloprodaja
Trgovci na drobno, kot so Best Buy, Metro, Target, Tesco in Wal-Mart so v ospredju
sprejetja RFID. Ti trgovci so trenutno osredotočeni na izboljšanje učinkovitosti dobavne
verige z namenom, da je proizvod na polici, ko ga stranke želijo kupiti.
Plačilni sistemi
Eden od najbolj priljubljenih načinov uporabe RFID je danes plačilo cestnine brez
ustavljanja. Ti aktivni sistemi so se ujeli v mnogih državah in hitre restavracije
eksperimentirajo z uporabo iste aktivne RFID oznake za plačilo obrokov pri vožnji mimo
okenca.
Varnost in kontrola dostopa
RFID se že dolgo uporablja kot elektronski ključ za nadzor tega, kdo ima dostop do
poslovne stavbe ali območij v poslovnih stavbah. Prvi sistemi za nadzor dostopa so
uporabljali nizke frekvence RFID oznak. Nedavno so prodajalci predstavili 13,56 MHz
sisteme, ki ponujajo daljši domet branja. Prednost RFID je, da je prikladen (delavec lahko
podrži značko, da odklene vrata, namesto da išče ključ ali magnetno kartico) in ker ni
nobenega stika med kartico in bralnikom, je tudi manj obrabe in staranja, in tako manj
vzdrževanja.
Medtem ko se RFID tehnologija razvija in postaja cenejša in bolj robustna, obstaja
verjetnost, da bodo podjetja in RFID ponudniki razvili številne nove aplikacije za
reševanje vsakdanjih in edinstvenih poslovnih problemov (AIM 2010).
Koristi in nevarnosti RFID zaščite
Razširjenost RFID sistemov bo omogočila lažjo uvedbo varnostnih režimov, sicer
zapleteni postopki sledenja in kontrole (npr. prtljage in potnikov na letališčih) pa se bodo
poenostavili. RFID oznake, vstavljene v dokumente, izdelke, vstopnice in denar, bodo
otežile nepooblaščeno uporabo. Nekateri avtentikacijski sistemi že sedaj uporabljajo RFID
tehnologijo, npr. brezključni sistem dostopa.
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RFID sistemi avtentikacije se od drugih sistemov avtentikacije razlikujejo v tem, da je RF
komunikacija brezkontaktna in ne potrebuje vidnega polja, zato je nepooblaščen dostop
otežen (npr. pri kartici z magnetnim zapisom uporabnik z njeno uporabo preprečuje
nepooblaščen dostop). Pri RF komunikaciji, pa je uporabno delovanje RFID značk
omejeno z razširjanjem elektromagnetnih valov. Tako je npr. pri operativni frekvenci 13,56
MHz težko prebrati značko dlje kot meter stran, kljub temu pa je na znački zapis, ki je
varnostno zelo pomemben, zato je potrebno preprečiti vse možne vplive na morebitno
nepooblaščeno dostopanje.
Zaradi vse pomembnejše zahteve po zasebnosti se uveljavlja tudi izbris identitete na znački
(Gramc 2004, 16).
4.2 Razvita managementska orodja
4.2.1 Strateško planiranje
Strategija je splošen pristop in načrt. Torej, strateško načrtovanje je celoten postopek
načrtovanja, ki omogoča dobro vodenje procesa. Strateško načrtovanje vas popelje izven
vsakodnevnih aktivnosti vaše organizacije ali projekta. Oskrbi vas s širšim pogledom na to
kar počnete in kam vas to pelje. Strateško načrtovanje vam razjasni, kaj pravzaprav želite
doseči in kako to doseči (Shapiro 2001, 3).
Strateško načrtovanje je temelj vsake skupnosti s skupnimi interesi. Brez strateškega
načrtovanja, skupnost ne bo nikoli vedela kam gre, še manj pa, če bo do tja sploh prišla.
Pomemben koncept strateškega načrtovanja je razumevanje, da pod pogojem, da skupnost
doživi razcvet, mora vsakdo prispevati s svojim delom, da se lahko uresničijo cilji. Člani
skupine so vsi lastniki domov, upravni odbor, strokovni management - bodisi na licu mesta
ali prek družbe za management - in različni strokovnjaki za storitve, kot so računovodje in
strokovnjaki za rezerve. Ta ekipa mora delati kot kolektivni organ, da bi bila uspešna. Del
koncepta ekipe je določitev vlog za igralce ekipe. Ekipe običajno delujejo slabo, če vsi ali
nihče noče biti 'obrambni igralec' (Farrah et al. 2001, 4).
Strateško načrtovanje je celovit proces za ugotavljanje, kaj naj bi podjetja postala in kako
bi lahko najbolje dosegla ta cilj. Ocenjuje poln potencial podjetja in povezuje izrecno cilje
podjetja z ukrepi in sredstvi potrebnimi, da se jih doseže. Strateško načrtovanje ponuja
sistematičen proces z vprašanji in odgovori na kritična vprašanja s katerimi se sooča ekipa
managementa, še posebej z velikimi, nepreklicnimi odločitvami o privrženosti virov
(Rigby 2009).
Strateški načrt:








služi kot okvir za sprejemanje odločitev,
lastnikom, investitorjem in delničarjem predstavlja podlago za odgovornost,
oblikuje osnovo za poslovanje in načrtovanje projektov,
pojasni posel drugim (tako tistim, ki so domači v poslu kot tistim ki niso) na tak
način, da jih vključi v smer v katero gre podjetje, jih motivira, da ga podpirajo in
jim pove kaj strateška usmeritev je,
pomaga pri primerjalni analizi in spremljanju uspešnosti,
je spodbuda za spremembe v poslovanju in je postal gradnik za načrte v prihodnosti
(NovaMind 2009).
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Uspešen strateški načrt planiranja bi moral:













opisati misijo organizacije, vizijo in temeljne vrednote,
ciljati potencialne poslovne arene in raziskovati trg za novo nastajajočimi
nevarnostmi in priložnostmi,
razumeti prioritete ciljnih segmentov kupcev v prihodnosti,
analizirati prednosti in slabosti družbe glede na konkurente in določiti, katere
elemente vrednostne verige bi moralo podjetje ustvariti in katere kupiti,
identificirati in oceniti alternativne strategije,
razviti prednostni poslovni model, ki bo donosno razlikoval podjetje od ostalih
tekmecev,
opredeliti pričakovanja deležnikov in določiti jasne in privlačne cilje za podjetje,
pripraviti programe, politike in načrte za izvedbo strategije,
vzpostaviti podporne organizacijske strukture, procese odločanja, informacijske in
kontrolne sisteme, ter najem in usposabljanje sistemov,
dodeliti sredstva za razvoj ključnih zmogljivosti,
načrtovati in odzvati se na nepredvidljive in okoljske spremembe,
nadzorovati uspešnost (Rigby 2009).

Prikaz strateškega planiranja prikazuje slika 10.
Slika 10: Prikaz strateškega planiranja

Vir: NovaMind [online]
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Strateški načrt zagotavlja podlago in okvir za poslovni načrt. Strateški načrti so vizionarski
dokumenti, ki niso na noben način namenjeni za operativne načrte. Namesto tega so
konceptualni, smerni, in dolgoročni.
Medtem ko so konceptualni in vizionarni, morajo biti dovolj stvarni, da jih je mogoče
razumeti kot realistične in dosegljive, tako da prikazujejo po čem se lahko dela na
poslovnih in operativnih načrtih in da se lahko dejansko vidi, kdaj bodo začrtani cilji
doseženi (NovaMind 2009).
4.2.2 Upravljanje odnosov z odjemalci
Customer relationship management (CRM) izraz pomeni upravljanje odnosov s strankami.
Osnova koncepta je ugotovitev, da je za podjetje ključnega pomena, da vzpostavi
kakovostne odnose s svojimi strankami, ki so osnova za obojestransko koristno in
dolgoročno poslovno sodelovanje. Različne raziskave so pokazale dve ugotovitvi, ki
govorita temu v prid.
Prva takšna ugotovitev je, da je cena pridobivanja novih strank precej višja od cene
zadržanja obstoječih. To je povsem ekonomsko razložljivo. V času vse ostrejšega
konkurenčnega boja na skoraj vseh trgih morajo podjetja v pridobivanje novih strank
vlagati veliko denarja - pri tem gre lahko za oglaševanje, različne oblike pospeševanja
prodaje, neposredno trženje, pridobivanje publicitete, sodelovanje na raznih razpisih in
podobno. Te stroške je potrebno odšteti od prihodkov, ki jih je podjetje pridobilo od novih
odjemalcev, kar pomeni, da je novi odjemalec v povprečju manj donosen kot obstoječi, pri
katerem vseh zgoraj opisanih stroškov ni.
Druga ugotovitev, ki govori v prid CRM-ja pa je, da obstoječe stranke načeloma s časom
poslovnega sodelovanja porabijo vedno več denarja za izdelke ali storitve določenega
ponudnika. Ta pojav je razložljiv predvsem s psihološkega vidika. Vsak nakup predstavlja
namreč tveganje. Zato je odjemalec pri prvem nakupu pri določenem ponudniku previden
in se bo odločil za nakup v nižji vrednosti. Na podlagi pozitivnih izkušenj ter dobrega
odnosa s ponudnikom pa se tveganje nakupa zmanjša, kar pomeni, da se bo odjemalec bolj
verjetno odločil za večji nakup.
CRM je ponavadi osnovan na sistemu relacijske podatkovne baze z različnimi pogledi na
podatkovno bazo, glede na potrebe in uporabnike. Kljub temu, da se tehnologijo sedaj
imenuje CRM, je lahko partnerski management uporabe osnovan na isti strukturi. Kritične
funkcije, ki se jih upravlja z CRM vsebujejo:



kontaktne informacije stranke in partnerja in
podatke o povezavah, ki vključujejo:
o prodajo
o marketing
o finance
o podporo
o operacije (Cunningham 2002, 113).
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Funkcionalnosti CRM arhitekture prikazuje slika 11.
Slika 11: Funkcionalnost CRM arhitekture

Vir: SRC 2005
Operativni CRM je avtomatizacija horizontalno integriranih poslovnih procesov, ki
vključujejo neposredni pristop k stranki, navzkrižno prodajo, trženje in podporo strankam
po večplastnih komunikacijskih kanalih.
Analitični CRM omogoča temeljit vpogled v potrebe in želje strank, razumevanje
njihovega vedenja, napovedovanje trendov obnašanja, segmentacijo, analizo
dobičkonosnosti in druge analize, vezane na stranke in njihove produkte.
Kolaborativni CRM podpira sodelovanje, komunikacijo s strankami, partnerji in
dobavitelji z možnostjo personalizacije (SRC 2005).
Poslovni cikel CRM-ja
Pri poslovnem ciklu CRM-ja obstaja univerzalni osnovni cikel aktivnosti, ki bi moral biti
vodilo vsem CRM iniciativam in njihovim infrastrukturam razvoja. Vse pobude in
infrastrukture razvoja naj bi sledile ciklu aktivnosti. Faze so medsebojno odvisne in
nepretrgane, ker gre za krog aktivnosti. S premikanjem iz ene faze v drugo, se nam sproti
odkrivajo vsebina in razumevanje naslednje faze. S potovanjem skozi faze poslovnega
cikla CRM, postopoma postajamo vse bolj izkušeni v uvajanju CRM procesov, s tem pa
tudi vse bolj dobičkonosni. V sliki 12, so prikazane štiri faze poslovnega cikla CRM, ki jih
avtorja opredeljujeta.
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Slika 12: Poslovni cikel CRM-ja

Vir: Nykamp and McEachern, 1999
a) Razumeti in razlikovati
Razumeti moramo, kaj odjemalci cenijo, kako in kdaj bi radi komunicirali z nami, kaj si
želijo kupiti. Pravo razumevanje temelji na ugotovitvah, do katerih smo prišli na osnovi
stikov in opravljenih analiz. Pomembnih je več aktivnosti:





ustvarjanje profilov za razumevanje demografskih, nakupovalnih vzorcev in
preferenc kanalov,
segmentacije kupcev, ki se nagibajo k istemu zgledu in podobnemu stilu obnašanja,
osnovna raziskava potreb kupcev in njihovega obnašanja,
ovrednotenje kupcev za razumevanje dobičkonosnosti kupcev in njihove
življenjske dobe. Ovrednotenje lahko temelji na kupčevih zmožnostih pridobivanja
drugih dobičkonosnih kupcev.

b) Razvoj in prilagajanje kupcem
Ko so bila podjetja produktno orientirana, so razvijala proizvode in so imela pričakovanja
od kupcev, da jih bodo kupili. Sedaj pa morajo produkti in razvoj slediti kupcu.
Organizacije razvijajo proizvode, ki temeljijo na potrebah in pričakovanjih kupcev.

54

Večina današnjih organizacij ni stroškovno in učinkovito sposobna prilagoditi svoje
produkte za individualne kupce. Možno je prilagoditi produkte in prodajne poti za potrebe
številnih segmentov. Razpon prilagoditve mora temeljiti na potencialnih vrednostih, ki naj
bi jo prinesel posamezni segment kupcev.
c) Stiki s kupci in njihova oskrba
Stiki s kupci so kritična komponenta uspešne CRM strategije. Pomembno je razumeti, da
stiki z odjemalci ne nastajajo skozi kanale marketinga in prodaje. Odjemalci pridejo v stik
s podjetjem na veliko načinov in na mnogih področjih organizacije. Za razvijanje odnosov
morajo podjetja zagotoviti, da:



imajo vsi deli podjetja dostop do pomembnih podatkov o kupcih, ki jih potrebujejo
za uspešno poslovanje,
so vsi deli organizacije primerno usposobljeni za delo z informacijami o kupcih,
tako da krojijo stike z njimi, glede na potrebe in potencialne vrednosti, ki jih kupci
predstavljajo podjetju.

d) Pridobiti in zadržati
Več kot se organizacija nauči o svojih kupcih, lažje ji je izpostavljati tiste kupce, ki jim
prinašajo največjo vrednost. Ker se podjetje neprestano uči, kaj predstavlja vrednost
vsakemu posamičnemu odjemalcu, bo vedno bolj vedelo izbrati pravi kanal, prave medije,
produkte, ponudbe in pravi čas za poslovno transakcijo.
Uspešno zadržanje kupcev pomeni, da podjetja neprestano sprejemajo prave odločitve.
Uspešno zadržanje kupcev temelji na sposobnosti organizacije, da se vedno drži slednjih
načel:




obdrži stike z odjemalci in jim vedno prisluhne,
neprestano išče in prinaša želeno vrednost odjemalcu,
odjemalci se s pomikanjem skozi različne faze življenjskega cikla spreminjajo, zato
morajo podjetja paziti na spremembe in biti pripravljena prilagoditi svoje ponudbe
(Nykamp, McEacherm, 1999).

Kaj prinaša uvedba CRM v delovno okolje
Podjetje mora spremeniti svojo miselnost, kulturo in organizacijsko strukturo tako, da vsi
oddelki v podjetju delujejo skladno, stranko postavljajo v središče pozornosti in z njo
gradijo odnos, ki dolgoročno prinaša podjetju dobiček. Včasih je bila nezrelost
informacijske tehnologije ovira za uresničevanje tovrstnih zamisli, danes pa je tehnologija
osnova za uresničevanje poslovnih ciljev. S tem podjetje pridobi:





večjo preglednost nad delom,
strukturirane podatke o stranki,
avtomatizacijo in nadzor prodajnih in trženjskih procesov,
zmožnost spremljanja in napovedovanja dejavnosti s strankami (SRC 2005).
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Prednosti uvedbe rešitve CRM:
Prednosti uvedbe rešitve CRM v podjetje so:









razumevanje vrednosti posamezne stranke v njenem celotnem življenjskem ciklu,
konsistentno strukturirani in popolni podatki o strankah, ter prepoznavanje stranke
kot posameznika,
celostno upravljanje strank prek vseh komunikacijskih kanalov (telefon, e-pošta,
internet, prodajni obiski),
večji poudarek na zadrževanju strank s programi za povečevanje zvestobe,
načrtovanje strategij navzkrižnega trženja izdelkov,
merjenje učinka tržnih akcij in prodajnih dejavnosti,
optimizacija, avtomatizacija in nadzor trženjskih, prodajnih in servisnih procesov,
racionalizacija poslovanja z prihrankom časa in denarja.

Če je uvedba sistema CRM pravilna, se zelo kmalu pokažejo rezultati:




povečan prihodek,
večji dobiček in
uspešnejše, ciljno usmerjeno trženje (SRC 2005).

4.2.3 Segmentacija odjemalcev
Segmentacija strank je razdelitev trga v ločene skupine kupcev, ki imajo podobne
značilnosti. Segmentacija strank je lahko učinkovito sredstvo za ugotavljanje
nezadovoljenih potreb kupcev. Podjetja, ki identificirajo segmente, ki slabo poslujejo,
lahko potem prekosijo konkurenco z razvojem edinstvenih, privlačnih izdelkov in storitev.
Segmentacija strank je najbolj učinkovita, ko podjetje segmentom prikroji ponudbe, ki so
najbolj donosne in jim služi z različnimi konkurenčnimi prednostmi. Ta prioritizacija lahko
pomaga podjetjem razvijati tržne kampanje in strategije oblikovanja cen, za pridobivanje
največje vrednosti tako visoko kot nizko dobičkonosnih strank. Podjetje lahko uporablja
segmentacijo strank, kot glavno podlago za dodelitev sredstev za razvoj izdelkov, trženja,
storitev in programov dobave (Rigby 2009).
Segmentacija strank je prakticiranje razvrščanja svoje baze strank, v ločene skupine. Ta
ločitev strank v edinstvene skupine pogosto temelji na večdimenzionalnih informacijah o
strankah, kot so: opazovanje strankinega nakupa in vedenje pri uporabi izdelka,
karakteristike življenjskega obdobja ali celo samoporočane izdelke/preference storitev,
potrebe in odnose. Ustrezno razviti, segmentacijski vpogledi informirajo strateški načrt, ki
je namenjen zato, da izkoristi ključne profitne priložnosti znotraj vsake enotne skupine
kupcev. To bi lahko bilo krajšanje ciklov strankinih nakupov, večjo trošenje, gradnja večje
zvestobe, poglobitev prodora vektorskega produkta ali znižanje stroškov storitev in
podpore (McGuirik 2007).
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Segmentacija strank je opredeljena kot delitev trga na manjše, jasne skupine potrošnikov,
ki temeljijo na skupnih značilnostih.
Tradicionalen način delitve trga na različne skupine uporabnikov je, da se izloči stranke na
podlagi njihovih demografskih in psihografskih značilnosti, kot so:





segmentacija po letih in spolu,
segmentacija po lokaciji (podeželsko v primerjavi z mestno),
segmentacija po temperamentu, ali prvotni motivaciji za nakup,
segmentacija glede na vedenje (Shahani 2008).

Segmentacija strank zahteva od managerjev da:






razdelijo trg v pomenske in merljive segmente glede na potrebe strank,
njihovega preteklega vedenja ali njihovih demografskih profilov,
ugotovijo profitni potencial vsakega segmenta z analizo vplivov prihodkov in
stroškov za posamezen segment,
ciljajo segmente glede na njihov profitni potencial in sposobnost podjetja, ki
jim služi na lastniški način,
Investirajo sredstva za prilagajanje proizvodov, storitev, marketinških in
distribucijskih programov, ki ustreza potrebam vsakega ciljnega segmenta,
merijo uspešnost vsakega segmenta in prilagodijo segmentacijske pristopa, ko
skozi čas tržne razmere spremenijo sprejemanje odločitev v celotni organizaciji.

Segmentacija strank lahko pomaga tistim, ki sprejemajo odločitve na različne načine:





da razvijejo in prilagodijo nove izdelke,
da določijo po meri narejene marketinške programe,
da oblikujejo ustrezne storitvene in distribucijske strategije,
da popravijo modele določanja cen (Shahani 2008).

Podjetja lahko uporabijo segmentacijo strank da:







dajo prednost trudu razvoja novega proizvoda,
razvijejo marketinške programe po meri,
izberejo specifične lastnosti proizvoda,
vzpostavijo ustrezne možnosti storitev,
oblikujejo optimalno strategijo za distribucijo,
izberejo ustrezno določanje cen izdelka (Rigby 2009).

Katere informacije se uporabljajo pri segmentaciji strank?
Segmentacija se običajno izvaja skupaj z naslednjimi demografskimi, geografskimi,
psihografskimi in vedenjskimi spremenljivkami:


Demografske spremenljivke segmentacije opisujejo značilnosti odjemalcev in
vključujejo starost, spol, raso, izobrazbo, poklic, dohodek, vero, zakonski stan,
velikost družine, otroke, domače lastništvo, socialno-ekonomski status, in tako
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naprej. Upoštevajmo, da se demografska segmentacija navadno nanaša na delitev s
temi demografskimi spremenljivkami.
Geografske spremenljivke vključujejo različne klasifikacije geografskih območij,
na primer, poštna številka, država, regija, podnebje, prebivalstvo, ter drugih
geografskih podatkov popisa. Upoštevati je potrebno, da lahko te informacije
prihajajo iz nacionalnih podatkov popisa.
Psihografske spremenljivke segmentacije opisujejo življenjski slog, osebnost,
vrednote, stališča, in tako naprej. Upoštevati je poterbno, da se psihografska
segmentacija navadno nanaša na delitev s temi psihografskimi spremenljivkami.
Vedenjske spremenljivke segmentacije vključujejo stopnjo uporabe proizvoda in
namen uporabe, lojalnost blagovni znamki, iskanje ugodnosti, enote odločanja, faza
pripravljenosti za nakup, in tako dalje.
Pretekla zgodovina poslovanja, Pretekla poslovna evidenca kupcev je lahko zelo
koristna za segmentacijo. To lahko vključuje skupno nabavljeno količino, pogostost
nakupa, (kreditni) osnovni zapisniki, (zavarovalne) terjatve, odzivnost za tržne
kampanje, in tako naprej (Rosella 2005).

Standardne koristi segmentacije strank vsebujejo:








več stroškovno učinkovitega trženja s pomočjo prilagojenih marketinških
programov,
prihranek stroškov z odpravo delov kampanje, ki so slabo usmerjene,
večja učinkovitost delovanja z osredotočanjem virov na najbolj produktivne
segmente,
večje zadovoljstvo strank s programi, ki imajo večji pomen za vsak segment (ASA
2007),
ciljanje ustreznih izdelkov na različne potrošnike,
učinkovitejši izkoristek marketinških sredstev,
ostati na tekočem z novimi trendi na trgu (Shahani 2008).

4.2.4 Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih kriterijev
Orodje se imenuje Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih
kriterijev (v nadaljevanju benchmarking), ki pomeni iskanje razlik pri izvedbah in
vključuje učenje od najboljše prakse drugih. Benchmarking je navada se toliko ponižati, da
se prizna, kako je nekdo drug boljši v nečem drugem, in biti toliko pameten, da se njegove
dosežke izenači ali se ga celo prekosi (Kos 2007).
Benchmarking temelji na predpostavki, da ima proces ustvarjanja vrednosti podobne
lastnosti preko različnih panog. Podjetje si tako zada za cilj preučiti, spoznati, uporabiti ter
izpopolniti najboljše prakse, vse z namenom da postanejo samo še boljše. Seveda mora
podjetje najprej priznati, da je nekdo, nekje nekaj sposoben izvajati boljše kot oni.
Benchmarking pomaga podjetju postavljati cilje in poti, kako priti do njih.
Benchmarking služi kot standard, po katerem lahko merijo sebe in druge. Namen
benchmarkinga ni prikaz, kako visoko je podjetje na lestvici v primerjavi z drugimi,
shraniti poročilo in se vrniti k dobrim starim navadam. To je pripomoček oziroma orodje
za učenje organizacije. Benchmarking nam povečuje ustvarjalno napetost, ki je prvi pogoj
za izboljšanje (BGN 2004).
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Namen in cilj benchmarkinga sta torej s primerjanjem ugotoviti odstopanje od želenega
stanja, ter z uvajanjem najboljše prakse ugotovljeno odstopanje odpraviti in celo preseči
benchmarkinškega partnerja, od katerega je povzeta najboljša praksa (Kos 2007).
Glavni cilj benchmarkinga je uporaba najboljših izkušenj drugih namesto “ponovnega
izumljanja kolesa”. Ideja je preprosta: najučinkovitejši način za uvajanje sprememb je
učenje iz pozitivnih izkušenj drugih organizacij. Z benchmarkingom vodilnih podjetij, s
podobnimi aktivnostmi in podobnim delovnim procesom, lahko pomagamo lastni
organizaciji z identifikacijo najboljših izkušenj, ki jih lahko priredimo lastnim potrebam.
Benchmarking je način upravljanja, ki razvija neprekinjeno izboljševanje. Predstavlja
idealno orodje, za dosego učinkovitejše rabe virov, zmanjšanja stroškov in izboljšanja
kakovosti storitev.
Organizacije, kjer poteka kontinuiran proces benchmarkinga, se vedno trudijo biti
seznanjene z najnovejšimi, najboljšimi izkušnjami na svojem področju in so neodvisne od
že preživetih idej. Benchmarking je vedno usmerjen v implementacijo razvoja. Analize so
lahko usmerjene na produkte, procese in/ali rezultate. Tako organizacije zbirajo
informacije potrebne za razvoj, kar posledično vodi v boljše delovanje. Proces
benchmarkinga poleg načrtovanja, kategoriziranja in primerjave zbranih podatkov tudi
vzpostavlja dinamičen proces njihove izmenjave, kar predstavlja močan katalizator
sprememb (Portal 2003).
Koristi benchmarkinga so predvsem naslednje:














omogoča učinkovitejše strateško načrtovanje in nadziranje,
olajšuje napovedovanje in predvidevanje razvoja na različnih poslovnih področjih,
znižuje stroške napačnih poslovnih odločitev,
omogoča povečevanje učinkovitosti podjetij prek uspešne zasnove in izvedbe
preoblikovanja poslovnih procesov ter njihovega stalnega izpopolnjevanja,
pripomore k reševanju poslovnih problemov, spodbuja nove zamisli v podjetju in
stimulira razmišljanja zunaj meja,
dodaja pomemben element stalnega izobraževanja zaposlenih, spodbuja njihovo
inovativnost in kreativnost ter prispeva k porajanju novih zamisli,
omogoča relativno ovrednotenje poslovne uspešnosti in učinkovitosti različnih
poslovnih dejavnikov,
spodbuja spremembe in povečuje posebna znanja, ki podjetju omogočajo večjo
fleksibilnost in hitrejše prilagajanje spremembam v poslovnem okolju,
privede k postavljanju ciljev glede na najboljše prakse na svetu in na podlagi
usklajenega pogleda podjetja na zunanje okoliščine,
privede lahko do boljšega zadovoljevanja potreb kupcev in posledično seveda tudi
do boljšega konkurenčnega položaja na trgu (Kos 2007),
opogumlja in omogoča upravi spremembe preko implementacije inovacij in
najboljših izkušenj,
rezultira v večjem zadovoljstvu uporabnikov in ostalih ljudi, ter kot superiorna
konkurenčna prednost,
dolgoročno močno vpliva na zastavitev strateških ciljev in programov za njihovo
dosego,
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zvišuje zavedanje o tem, kaj delamo in kako dobro delamo. Benchmarking je lahko
uspešen, ker zahteva veliko samoanaliz in motivacije (Portal 2003).

Benchmarking ni:





primeren le za velike projekte,
zadnja “muha” upravljavcev,
raziskava tržišča,
vedno lahek (Portal 2003).

Poznamo več vrst benchmarkinga, predvsem na to kaj primerjamo in s kom se primerjamo:








Interni benchmarking – pomeni primerjavo med oddelki, enotami, podružnicami
ali državami znotraj podjetja oziroma organizacije. Nima zunanjih ovir in ga tudi
ne zanimajo. Pri internem benchmarkingu predvidevamo, da obstajajo razlike med
delovnimi procesi in rezultati, ne glede na način vodenja podjetja. Tako lahko
odkrivamo najboljše prakse znotraj podjetja, analiziramo in odkrivamo, zakaj
določeni deli v podjetju delujejo slabše kot ostali.
Konkurenčni benchmarking – Je direktna primerjava svoje učinkovitosti in
rezultatov proti najboljšemu realnemu konkurentu, t.j. tistemu, ki proizvaja enak
izdelek ali izvaja enake storitve. Z njim želimo ugotoviti, kako delujejo neposredni
konkurenti. Vemo pa, da od konkurentov ne moremo pričakovati sodelovanja
oziroma velikega sodelovanja, ter s tem izmenjavo znanj in izkušenj, zato
konkurenčni benchmarking spada med najtežje izvedljive in občutljive vrste
benchmarkinga.
Funkcijski benchmarking – Je primerjava procesov ali funkcij proti
nekonkurenčnim organizacijam (npr. kupci, dobavitelji) znotraj iste panoge ali
tehnološke usmeritve. Cilj funkcijskega benchmarkinga je predstaviti primerjave
med podjetji, ki delijo enake tehnološke in tržne karakteristike, ter so koncentrirane
v specifične funkcije.
Generični benchmarking – pomeni primerjavo lastnih procesov na najboljše
znane procese, ne glede na proizvodnjo ali storitve. Je študija inovativnih metod ali
tehnologij, ki so lahko uporabljene v različnih poslovnih procesih.

Najpogostejše se izvaja konkurenčni benchmarking, ki pa ga je tudi najtežje izvajati. Že
definicija pa nakazuje na to, da je benchmarking proces in ne enkratno dejanje, torej
zahteva zaporedje dejanj, korakov, funkcij ali aktivnosti, ki vodijo k zaključku in rezultatu.
Zaporedje korakov naj bi bilo naslednje:


Planiranje
o izbira procesa za benchmarking,
o oblikovanje benchmarking tima,
o razumevanje in dokumentiranje procesa,
o postavitev kazalnikov za proces.



Iskanje
o sestava liste kriterijev za idealnega benchmarking partnerja,
o iskanje potencialnih benchmarking partnerjev,
o primerjava kandidatov,
o vzpostavljanje kontakta.
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Opazovanje
o zagotovitev dostopa do informacij,
o izbira metode in orodja za zbiranje informacij,
o povzetek pridobljenih informacij.



Analiza
o iskanje vrzeli med našimi in partnerjevimi procesi



Prilagoditev (zgolj identifikacija najboljših praks brez uvajanja v lastno
organizacijo ne pomeni benchmarkinga)
o sestava akcijskega načrta



Recikliranje benchmarking procesa Benchmarking ne sme biti enkraten dogodek,
ampak kontinuiran proces za izboljšavo učinkovitosti (Kos 2007).

Benchmarking bi moral slediti tem štirim korakom:






Opredelitev – Je nadaljevalen proces, ki mora biti vgrajen v kulturo podjetja in
procese managementa. Ne more in ne sme se dovoliti, da se izvede samo enkrat.
Analiza – Edini namen tega je, da se opredelijo področja za izboljšave. Rezultati se
ne bi smeli uporabljati v smislu da delamo dobro in smo med najboljšimi tremi, oz.
kot sredstvo za grajanje (zakaj niste tako dobri kot ostali?).
Načrt – s tem se cilja na opredelitev in določiti vidno najboljšo prakso v funkcijah
ali procesih tako znotraj, kot zunaj poslovnega sektorja organizacije.
Izvršitev in ovrednotenje – to mora voditi do zelo specifičnih ukrepov. Kot smo
že začeli, pri benchmarkingu gre za izvajanje in ne za zbiranje podatkov (Peters
1994, 19).

Da benchmarking prinese prave rezultate, se ga je potrebno lotiti sistematično in celostno.
To pa seveda zahteva veliko časa in povzroča veliko stroškov. Zato se zelo malo velikih
podjetij te managerske metode loti celostno in sistematično, za manjša in srednja podjetja
pa je benchmarking v tej obliki ponavadi prevelik zalogaj. Konkurenčni benchmarkig s
partnerjem je tudi relativno težko izvajati, ker je takega partnerja težko najti.
Kljub vsemu pa, če vzamemo opredelitev benchmarkinga nekoliko ožje, ga je smiselno
uporabljati v vseh fazah rasti podjetja, načrtno in sistematično. Metodo je smiselno
skombinirati z drugimi metodami (SWOT, PEST analiza) in s tem narediti še korak dlje v
okviru analize trga.
Neprestano spremljanje kaj počne konkurenca, iskanje njihovih prednosti in integracija teh
prednosti v lastno poslovanje, itd. je smiseln proces, ki ga mora uvesti vsako podjetje, če
želi dosegati poslovno odličnost. Na internetu najdemo že skoraj vse informacije in s
sistematičnim zbiranjem in urejanjem le-teh lahko na podlagi analiz identificiramo veliko
koristnih informacij, ki nam lajšajo odločanje, predvsem pa dejansko lahko koristimo kar
nekaj dodanih vrednosti, ki jih prinaša benchmarking orodje (Kos 2007).
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4.2.5 Izjave o misiji in viziji
Izjava o misiji opredeli poslovanje družbe, svoje cilje in svoj pristop za dosego teh ciljev.
Izjava o viziji opisuje želeni prihodnji položaj družbe. Elementi misije in vizije so pogosto
združeni, da zagotovijo izjavo o smislih družbe, ciljih in vrednotah. Vendar pa se včasih
izraza uporabljata izmenično (Rigby 2009).
Naloga organizacije je razlog za njen obstoj. Pogosto izraža vrednote in prepričanja
vrhunskih managerjev v organizaciji. Izjava o misiji je široka opredelitev organizacijske
naloge, ki se včasih označuje kot veroizpoved, namen, ali izjava o korporativni filozofiji in
vrednotah. Dobra misija navdihuje zaposlene in zagotavlja osredotočenost in usmeritev za
določanje ciljev na nižji ravni. Morala bi voditi zaposlene pri sprejemanju odločitev in
urediti, kaj organizacija počne. Izjave o misiji so ključnega pomena za blaginjo
organizacije in njegovo rast (McMillan 2010).
Ustvarjanje izjav o misiji:






Da bi ustvarili svojo misijo, je potrebno najprej identificirati ''zmagovalno zamisel''
svojega podjetja.
To je ideja ali pristop, ki bo povzročila, da podjetje izstopa od svojih konkurentov,
in tudi razlog, da bodo kupci obiskali naše podjetje in ne konkurenčnih podjetij.
Opredeliti je potrebno ključne ukrepe za uspeh. Poskrbeti je potrebno, da se
izberejo najpomembnejši ukrepi.
Kombinirati moramo svojo zmagovalno idejo in uspeh ukrepov v oprijemljiv in
merljiv cilj.
Izpiliti je potrebno besede, dokler ne dosežemo jedrnate in natančne navedbe svoje
misije, ki izraža ideje, ukrepe in želen rezultat.

Ko je ustvarjena izjava o misiji, se nadaljuje in ustvari izjavo o viziji:





Najprej identificiramo misijo podjetja. Nato se odkrije prava človeška vrednost te
misije.
Ugotoviti je potrebno kaj bo naše podjetje, naše stranke in kaj bodo ostale interesne
skupine cenile najbolj o tem, kako bo organizacija dosegla to misijo. To je potrebno
izločiti v vrednote, ki jih organizacija ima, oziroma bi jih naj imela.
Potrebno je združiti misije in vrednote in izpiliti besede dokler nimamo izjave
misije, ki je dovolj navdihujoča, da daje ljudem energijo in jih motivira v podjetju
in izven podjetja (Mindtools 1995-2010).

Izjava vizije vsebuje živ opis organizacije, tako kot izvaja svoje dejavnosti, z
učinkovitostjo. Razvoj vizije je lahko hitro kulturno - specifičen, kar pomeni, da
udeleženci lahko uporabljajo metode, ki segajo od zelo analitičnih in racionalnih do zelo
kreativnih in različnih, na primer: osredotočene izjave, različne izkušnje sanjarjenja,
izmenjava zgodb, itd. Zato se moramo pozanimati z udeleženci, kako bi radi prišli do opisa
svoje vizije podjetja. Razvoj vizije je lahko najprijetnejši del načrtovanja, vendar del, kjer
čas hitro poteče. Upoštevati moramo, da je prvotno bila vizija prepričljiv opis stanja in
delovanja organizacije enkrat, ko je uvedla strateški načrt. Pred kratkim je vizija postala
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bolj motivacijsko sredstvo, ki pogosto vsebuje zelo idealistično izražanje in dejavnosti, ki
si jih organizacija ne more realistično prizadevati (McNamara online).
Ustvarjanje izjav o misiji pa nima koristnega vpliva samo na velike družbe temveč tudi na
manjše. Podjetniške dejavnosti vodijo vizija in visoke želje. Razvoj misije bo pomagal
malim podjetjem uresničiti svojo vizijo. Njegov glavni namen je usmerjati podjetnike in
pomagati pri prečiščevanju procesa načrtovanja. Z razvojem strateškega načrta, ki
vključuje izjavo o misiji je večja verjetnost, da bodo podjetniki uspešni in osredotočeni na
to kar je pomembno. Izjava o misiji spodbuja managerje in prav tako lastnike majhnih
podjetij, da upoštevajo naravo in obseg poslovanja.
Medtem ko se izjave o misiji razlikujejo od organizacije do organizacije in predstavljajo
posebnosti vsake posebej, si vse delijo podobne komponente. Večina izjav vsebuje opise
ciljnega trga organizacije, geografsko področje, njihovo skrb za preživetje, rast in
dobičkonosnost, filozofijo podjetja in želen image organizacije v javnosti.
Podjetja bi morala imeti izjave o misijah, ki jasno opredeljujejo pričakovane prihodke za
delničarje, ki bi jim redno merila uspešnost v smislu teh pričakovanih donosov. Če je
glavni razlog za obstoj podjetja dobiček, potem je jasno, da bi pričakovanja v zvezi z
dobičkom morala biti vključena v misijo organizacije. To pomeni, da bi management
moral doseči soglasje o tem, katere vidike profitne uspešnosti družbe bi naj izmerili. Ti bi
lahko vsebovali stopnje rasti, kakovost proizvodov, spremembe tržnih deležev, položaj
konkurenčnih cen in učinkovitost kapitalske strukture.
Izjava misije postavlja meje, kako je treba dodeliti sredstva in katere strateške ter
operativne cilje je potrebno postaviti. Izjava misije bi morala priznati prednosti podjetja in
nato obvestiti zaposlene, kam usmeriti svoja prizadevanja, da bi izkoristila te prednosti.
Pred pisanjem izjave o misiji bi organizacije morale pogledati, kako se same razlikujejo od
konkurence pa naj gre za tehnologijo, podobo in blagovno znamko ali zaposlene.
Velikokrat je lahko mišljena kot recept za uspeh, ker ne da samo opredeljuje dosežke
podjetja, temveč tudi oskrbi zaposlene z napotki, da jim pomaga razviti načrte in iskati
priložnosti za izboljšave.
Pred pisanjem izjave o misiji, morajo vodje v organizaciji imeti idejo o tem, kaj bo prinesla
prihodnost. Ta vizija je temelj za izjavo o misiji. Vizija zagotavlja strateško usmeritev, ki
je odskočna deska za misijo in z njo povezane cilje. Izjava o viziji se razlikuje od izjave o
misiji. Izjave o misiji so pogled na to kar si organizacija želi postati (McMillan 2010).
Gillelan svetuje, da je vizija izjava v dveh ali treh stavkih in da odgovore na tri vprašanja
in sicer:




kdo so naši kupci?
kaj prodajamo?
kakšno korist bi stranka imela od poslovanja z nami?

“Najpomembneje,” pravi Gillelan, je da “prava izjava o viziji postane merilo, ki meri
pomembnost tržnih položajev in kapric managementa na poslovne odločitve. Vodilni imajo
vizijo; sledilci imajo misijo.”
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Kust je poudaril, da če celotna organizacija ne verjame v izjavo misije, ne bo nobene
koristi.
Organizacijske izjave misije bi naj prišle od vodstva podjetja. S pomočjo naprav, kot so
izjave o misiji vodstvo podjetja začrta širok strateški potek za organizacijo,'' pravi Kunst.
''Ko je izjava enkrat objavljena, je dolžnost vodstva, da razširi svoja načela članom
organizacije. Doseči se mora buy-in, vendar bi ta moral slediti izjavi o misiji, in ne sme biti
korak pred njo (Blakely 2001).
Ponavadi je tako, da višji managerji napišejo celotne izjave o misiji in viziji organizacije.
Drugi managerji na različnih ravneh, lahko napišejo izjave za svoje posamezne oddelke ali
poslovne enote. Razvojni proces od managerjev zahteva:






jasno opredelitev organizacijske kulture, vrednot, strategij in pogleda na
prihodnost, anketiranje zaposlenih, dobaviteljev in strank,
nasloviti obveznosti, ki jih ima firma do svojih ključnih nosilcev interesov vključno
s kupci, zaposlenimi, delničarji in skupnostmi,
zagotoviti, da so cilji merljivi, da je pristop mogoče izpodbijati, in da je vizija
dosegljiva,
komunicirajte sporočilo v jasnem, preprostem in natančnem jeziku,
razviti zaupanje in podporo v celotni organizaciji (Rigby 2009).

4.2.6 Ključne pristojnosti
Ključna pristojnost je globoko znanje, ki omogoča družbi, da poda strankam edinstvene
vrednosti. Pooseblja kolektivno učenje organizacije, zlasti o tem, kako uskladiti različne
proizvodne spretnosti in strnitev več tehnologij. Takšna ključna pristojnost ustvari trajno
konkurenčno prednost za družbo in ji pomaga, da se razširi v širok izbor povezanih trgov.
Ključne pristojnosti tudi bistveno prispevajo h koristim, ki jih produkti podjetja ponudijo
strankam. Razumevanje ključnih pristojnosti omogoča podjetjem, da vlagajo v prednosti,
ki jih razlikujejo od drugih in določijo strategije, ki poenotijo svojo celotno organizacijo
(Rigby 2009).
Ključne možnosti (ang. core competencies) oz. bistvene sposobnosti so omejen skupek
izkušenj, veščin in spretnosti, ki omogočajo doseganje konkurenčnih prednosti, ter
zagotavljanja fleksibilnosti in prilagodljivosti, kar pomeni, da se je podjetje sposobno hitro
odzvati na zahteve trga in s tem pridobiti sposobnost prilagajanja spremenjenemu trgu. Gre
torej za skupek spretnosti, ki presegajo okvire poslovnih funkcij in se razprostirajo na
različnih področjih v podjetju. Zaradi ključnih zmožnosti, ki jih je težko posnemati, je
mogoč dostop na mnoge trge, poleg tega pa bistveno prispevajo h koristnosti končnega
proizvoda v očeh kupca. Iskati jih je treba v znanju in izkušnjah podjetja oz. zmožnostih
zaposlenih, ki so edinstvena in najdragocenejša prvina vsakega podjetja. Predstavljajo
vezni člen, s katerim se povezujejo aktivnosti znotraj podjetja, spodbujajo tudi razvoj. Ker
so do neke mere omejene, se morajo uspešna podjetja usmeriti samo na nekaj kritičnih
tehnologij, ki jih podpira dober sistem za inovacije. Poleg tega pa je bilo ugotovljeno, da se
njihova vrednost povečuje z uporabo in delitvijo znotraj podjetja, ter da so vezni člen, ki
povezuje vse obstoječe posle znotraj podjetja in spodbuja nadaljnji razvoj v podjetju.
Management mora zavestno razvijati svoje ključne sposobnosti tako, da strateško
onemogoči tekmece. Ko podjetje opredeli ključno sposobnost, mora poskrbeti, da na tem
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področju ohrani absolutno premoč. Ravno zaradi tega se včasih zgodi, da ohrani izvajanje
tudi tistih dejavnosti, v katerih ni najbolj učinkovito, saj bi v nasprotnem primeru bilo
ogroženo varovanje poslovnih skrivnosti podjetja (Godnič 2004 10).
Ključne pristojnosti so tiste zmogljivosti, ki so ključne za doseganje konkurenčne prednosti
podjetja. Izhodišče za analizo ključnih pristojnosti pa priznava, da je konkurenca med
podjetji tako dirka za obvladovanje sposobnosti kot za položaj na trgu in tržno moč. Višje
vodstvo se ne more osredotočiti na vse dejavnosti podjetja in sposobnosti od katerih se
zahteva, da jih prevzamejo. Torej je cilj, da management osredotoči svojo pozornost na
pristojnosti, ki resnično vplivajo na konkurenčno prednost.
Na ključne pristojnosti se ne gleda kot da so fiksne. Ključne pristojnosti bi se morale
spremeniti v odzivu na spremembe v okolju podjetja. So prilagodljive in se razvijajo skozi
čas. Tako kot se razvija poslovanje in se prilagaja novim okoliščinam ter priložnostim,
tako se bodo morale prilagoditi in spremeniti tudi ključne pristojnosti.
Ključne pristojnosti so spretnosti, ki omogočajo podjetju, da izpolni temeljno korist stranke
- z drugimi besedami: kaj je tisto, ki povzroči da stranke izberejo nek proizvod namesto
drugega? Za opredelitev ključnih pristojnosti na določenem trgu, se postavljajo vprašanja,
kot so "zakaj je kupec pripravljen plačati več ali manj za en izdelek ali storitev kot drugi?"
''Za kaj je kupec dejansko plačal?''
Ključna pristojnost bi morala biti ''konkurenčno edinstvena'': V mnogih panogah se lahko
večina spretnosti obravnava kot predpogoj za sodelovanje in ne ponudi nobenih posebnih
razlikovanj konkurenta. Da se šteje kot "ključna'' bi morala pristojnost biti nekaj, kar si
ostali konkurenti želijo da bi imeli znotraj svojega podjetja (Tutor 2u b).
Ključne zmožnosti uspešnega managerja so:














Zmožnost pridobivanja informacij. Manager kot podlago za sprejemanje
odločitev v organizaciji uporablja različne vrste informacij in široko paleto virov za
oblikovanje bogatega informacijskega okolja.
Oblikovanje koncepta. Na osnovi pridobljenih informacij oblikuje modele,
koncepte in postavlja hipoteze oz. ideje. Zaveda se trendov in učinkovito povezuje
različne informacije.
Konceptualna fleksibilnost. Pri planiranju in sprejemanju odločitev upošteva
različne možnosti. Pri vsaki možnosti poišče prednosti in slabosti in se na njihovi
osnovi odloča.
Medsebojno razumevanje. Uporablja odprta vprašanja, povzetke, parafraziranje in
podobno, da bi razumeli koncepte, ideje in občutke sodelavcev. Mora se znati
postaviti v kožo svojih sodelavcev in pogledati na dogodke z vidika druge osebe.
Ravnanje s timi. Sposoben je oblikovati skupine oz. time, v katerih imajo člani
razdeljene naloge. Vsak od članov se mora počutiti enakovrednega, spoštovanega
in imeti enako moč.
Napredna naravnanost. V podjetju vzdržuje pozitivno organizacijsko klimo, v
kateri se posameznik zavedajo svoje pomembnosti prednosti in slabosti. Omogoča
jim stalno dodatno izobraževanje.
Vpliv (njegovo vedenje je za vzor). Uporablja različne metode za doseganje
podpore pri svojih idejah in strategijah (prepričljivi argumenti, uporaba simbolov,
oblikovanje povezav, apeliranje na interese ostalih, vzorno vedenje,….)
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Samozavest. Jasno izraža svoja stališča do obravnavanih zadev. Ko je potrebno
sprejema odločitve brez oklevanja in se obveže, da skupaj s sodelavci v skladu z
njimi tudi delujejo. Izraža zaupanje v prihodnji uspeh sedanjih odločitev.
Predstavitev. Svoje ideje izraža jasno in na način, da publika ali druga oseba
razume bistvo povedanega. Učinkovito uporablja tehnične, simbolične, neverbalne
in vizualne pripomočke.
Aktivna naravnanost. Strukturira naloge za time, izpeljuje zastavljene plane in
ideje, prevzame odgovornost za vse vidike situacije.
Naravnanost k stalnemu izboljševanju. Meri napredek, stalno poskuša
povečevati učinkovitost in izboljševati stvari (Zorman 2004, 12).

Za razvoj ključne pristojnosti mora podjetje:









izolirati svoje ključne sposobnosti in jih izoblikovati v moči široke kot celotna
organizacija,
primerjati se z drugimi podjetji z enako mero znanja, da se zagotovi, da se razvijajo
edinstvene zmogljivosti,
razviti razumevanje, katere sposobnosti njihove stranke resnično cenijo in temu
primerno je potrebno investirati za razvoj in vzdrževanje cenjene prednosti,
ustvariti organizacijski načrt, ki določa cilje za krepitev pristojnosti,
slediti zavezništvu, prevzemom in licenčnim dogovorom, ki bodo nadgradili
prednosti organizacije na ključnih področjih,
spodbujati komunikacijo in udeležbo v ključne zmogljivosti v organizaciji,
ohranjati ključne prednosti, tudi ko se management širi in se na novo opredeljuje
poslovanje,
oddati ali odprodati nepomembne zmogljivosti, da se sprostijo sredstva, ki se lahko
uporabljajo za poglobitev ključne zmogljivosti.

Ključne pristojnosti zajemajo kolektivno učenje v organizaciji. Lahko se uporabijo za:








oblikovanje konkurenčnih položajev in strategij, da izkoristijo prednosti podjetja,
združitev družb v poslovnih in funkcionalnih enotah, in izboljšanje prenosa znanja
in spretnosti med njimi,
pomoč zaposlenim, da razumejo prednostne naloge managementa,
vključitev uporabo tehnologije pri izvajanju poslovnih procesov,
odločitev, kam dodeliti sredstva,
izumitev novih trgov in hiter vstop na nastajajoče trge,
izboljšati podobo in graditi zvestobo strank (Rigby 2009).

4.2.7 Zunanje izvajanje aktivnosti
Zunanje izvajanje aktivnosti v nadaljevanju outsourcing, je trend v različnih panogah in ne
samo v tržnih raziskavah. Na splošno je zunanje izvajanje storitev prisotno povsod tam,
kjer obstaja velika poslovna dinamika oziroma se trgi hitro spreminjajo. Z zunanjim
izvajanjem lahko podjetja dosežejo večjo fleksibilnost in se lažje prilagajajo tržnim
spremembam, hkrati pa lahko z zunanjim izvajanjem dosežejo dodano vrednost svojim
izdelkom oziroma storitev.
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Splošen princip zunanjega izvajanja storitev je sledeč: Če obstaja nek subjekt, ki lahko
namesto nas naredi izdelek ali izvede neko storitev z nižjimi stroški proizvodnje in
distribucije kot mi, zakaj ne bi ta subjekt v celoti prevzel ta proces, pod pogojem, da ga
lahko sami kontroliramo.
Podjetja se za izvajanje storitev odločajo tudi:















zaradi večje konkurenčnosti, saj želijo ohraniti tiste dejavnosti, kjer imajo
konkurenčne prednosti, ostale dejavnosti prepustijo zunanjim izvajalcem,
zaradi dejstva, da pri velikem številu aktivnosti ni mogoče vseh dobro opraviti: bolj
ko se gre v širino dejavnosti, manj se lahko gre v specializacijo. Podjetja zaradi
tega izberejo nekaj glavnih področij, za katera so specializirana, ostala prepustijo
zunanjim strokovnjakom, ki so specializirani vsak za svoje področje,
ker je razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije dosegel raven, ko je
zunanje sodelovanje relativno enostavno in stroškovno učinkovito. Fizična bližina
vseh zaposlenih ni več nujni predpogoj pri vedno večjem številu različnih
dejavnosti podjetja,
ker običajno zunanje izvajanje storitev pomeni tudi manjše stroške in večjo
kvaliteto. Razlog za to leži predvsem v dejstvu, da se zunanji izvajalci morajo zelo
potruditi, da obdržijo posel, saj so lažje zamenljivi kot zaposleni znotraj podjetja
(Manoilov 2002),
za znižanje operativnih stroškov,
pri osredotočanju na ključne sposobnosti,
na zmanjšanje investicij v kapital,
za izboljšanje merljivih stroškov,
dostopa do kompetenc na trgu in izboljšanje kakovosti,
sprememb fiksnih stroškov v variabilne,
ponovni pridobitev kontrole nad oddelki oziroma funkcijami v podjetju.

Quelin in Duhamel sta ugotovila, da je zunanje izvajanje posameznih aktivnosti povezano
s posameznimi razlogi. Tako bi naj podjetja npr. aktivnost raziskav in razvoja, marketinga
in managementa zaposlenih izločala zaradi dostopa do kompetenc zunanjega izvajalca,
proizvodne aktivnosti pa zaradi znižanja stroškov kapitala in investicij (Quelin and
Duhamel 2003, 647-661).
Pri izvajanju outsourcinga je potrebno slediti naslednjim korakom:






ugotoviti je potrebno, ali je dejavnost, za outsourcing ključna pristojnost. V večini
primerov je nespametno izvajati outsourcing na nečem, kar ustvarja edinstveno
konkurenčno prednost,
oceniti je potrebno finančni učinek outsourcinga. Outsourcing verjetno ponuja
stroškovne prednosti, če lahko prodajalec uresniči ekonomije obsega. Celovita
finančna analiza bi morala vključevati vpliv povečane fleksibilnosti in
produktivnosti ali zmanjšati čas vstopa na trg,
oceniti je potrebno nefinančne stroške in prednosti outsourcinga. Vodstvo bo želelo
tudi kvalitativno oceniti njihove koristi in tveganja. Koristi vključujejo sposobnost
za spodbuditev zunanjega strokovnega znanja specializiranih izvajalcev
outsourcinga in sprostitev sredstev, namenjenih za nepoglavitne poslovne
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dejavnosti. Ključno tveganje, je vedno večja odvisnost, ki jo lahko podjetje polaga
na outsourcing, kar bi omejevalo fleksibilnost v prihodnosti,
izbrati je potrebno partnerja, ki se ukvarja z outsourcingom in potrebno je skleniti
pogodbeno razmerje. Kandidati bi morali biti usposobljeni in izbrani glede na
njihovo dokazano učinkovitost in njihovo sposobnost za skupinsko delo. Pogodba
bi morala vsebovati jasno določene smernice delovanja in ukrepov (Rigby 2009).

Kako outsourcing poviša dobičkonosnost
Outsourcing je proces, v katerem eno podjetje zagotavlja določene storitve in rezultate za
drugo podjetje, namesto da opravljajo enake storitve in rezultati sami. Namesto pakiranja,
obvladovanja in odpošiljanja proizvodov, lahko podjetje oddaja ta proces pakirnim in
špedicijskim storitvam.
Priložnosti so obilne pri vsakem poslovanju z oddajo funkcij, kot je fizična dostava
produktov strankam, obvladovanje vseh zaračunavanj in storitev za stranke, pripravo
vladnih poročil, obvladovanje davčnih vprašanj in zavarovanja, in vseh funkcij človeških
virov.
V bistvu se dobijo v uporabo tehnologije in strokovno znanje drugih, s čimer se odpravi
svoje kapitalske investicije in kadrovske zahteve. Velikokrat se lahko uporabljajo
prilagojene verzije njihovih tehnologij, da ustrezajo specifičnim potrebam. Dodatne
prednosti odnosov z outsourcingom plačujejo le za rezultate, komponente ali prejete
proizvode, delovne ure, prodane proizvode, in tako dalje. Outsourcing omogoča, da se
natančno ve, koliko bo vsak izdelek ali rezultat stal preden ga nabavimo. Uporaba
outsourcinga omogoča vzpostavitev bolj točne cene za izdelek ali storitev, ki se ga dostavi,
ker so stroški podani vnaprej in tako tudi ostanejo (Burkholder 2006, 21).
Prednosti Outsourcinga
Podjetja iz najrazličnejših razlogov del svojega procesa predajo v zunanje izvajanje. Ti
razlogi so odvisni od velikosti in strukture posameznega podjetja. Večina podjetij se odloči
za zunanje izvajanje zaradi številnih ugodnosti, ki jih pričakujejo z uvedbo takšnega načina
poslovanja. Te ugodnosti lahko združimo v šest vsebinskih sklopov:







stroški dela,
delovna sila,
tveganje,
osredotočenost,
finančni položaj,
tehnologija in tehnološko znanje.

Pozitivni vplivi outsourcinga na stroške
Najpogosteje navajen razlog za izbiro zunanjih izvajalcev je prav zniževanje stroškov, ker
se s pritegnitvijo zunanjega izvajalca storitev del fiksnih stroškov spremeni v variabilne.
To je posebej ugodno v primeru cikličnosti poslovanja. Nov način oblikovanja cene za
izvedene naloge omogoča med trajanjem pogodbenega razmerja, vzpostavitev sistema
kontrole porabe sredstev, predvsem tistih v stroških, ki so se nekontrolirano močno
povišali. V idealnem primeru tako nastanejo le stroški za dejansko opravljene naloge. Na ta
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način podjetje pridobi večjo kontrolo nad operativnimi stroški, kar olajša planiranje
(Bongard 1994, 145).
Pozitivni vplivi outsourcinga na delovno silo
S tem, ko podjetje prenese določene aktivnosti na zunanje izvajalce, se izogne težavam pri
iskanju usposobljene in specializirane delovne sile. Pri iskanju dobrih kadrov za
nestrateške naloge naleti podjetje velikokrat na težave, saj se najboljši kadri radi zaposlijo
tam, kjer je njihovo znanje ključnega pomena. Zunanji izvajalci imajo prednost pri
zaposlovanju visoko specializiranega kadra. Tudi pogodbeni odnos je veliko lažje pričeti in
zaključiti, kot pa zaposlovati in odpuščati delavce. Na ta način podjetje izboljša kontrolo
nad potrebami po zaposlovanju, hkrati pa tudi razbremeni svoje delavce rutinskih nalog
(Bongard 1994, 152).
Pozitivni vplivi outsourcinga na tveganje
Z najemanjem zunanjih izvajalcev lahko podjetje prenese del tveganja in morebitnih težav
na zunanjega izvajalca. Tveganje, ki je povezano s posameznim sestavnim delom ali
tehnologijo, lahko podjetje razporedi na večje število zunanjih izvajalcev, s tem pa zmanjša
tudi lastno tveganje v zvezi z morebitnim neuspehom raziskovalnih programov (Bongrad
1994, 153).
Pozitivni vplivi outsourcinga na osredotočenost
Podjetja se lahko s pomočjo zunanjega izvajanja osredotočijo na svojo ključno dejavnost in
tako pridobivajo konkurenčne prednosti na podlagi razvijanja svojih strateško pomembnih
področij. Z outsourcingom podpornih funkcij ali procesov podjetje tudi sprosti določene
resurse za ključne sposobnosti, kar mu omogoča, da jih lahko bolje izvaja in razvija, ter s
tem pridobiva pomembne konkurenčne prednosti. Podjetje lahko tako sprosti tudi finančna
sredstva in jih namerni za izvajanje in razvoj ključnih sposobnosti. S tem hkrati lahko
postaja večji specialist na svojem področju in poglablja svoja znanja (Bradač 2004, 24).
Pozitivni vplivi outsourcinga na finančni položaj
Ob strateškem pristopu k zunanjemu izvajanju lahko podjetje hitro prikaže pozitivne vplive
na finančni položaj podjetja, kar lahko povzroči hitro rast vrednosti delnic. To je posebej
pomembno za lastnike podjetja in management, saj lahko na ta način opozori nase. Z
outsourcingom pa lahko dosežemo pozitivne vplive na bilanco stanja, pritok denarnih
sredstev, spreminjanje plačila za izvedbo storitev.
Pozitivni vplivi outsourcinga na tehnologijo in tehnološko znanje
Velika podjetja potrebujejo številne podporne dejavnosti, ki jih uporabljajo le občasno,
zato ni možno, da bi podjetja na tem segmentu zapustila vrhunske strokovnjake in nenehno
vlagala v najnovejšo tehnologijo. Pri izločanju teh podpornih dejavnosti in pri najemanju
omenjenih storitev na trgu, lahko podjetje pridobi zunanjega izvajalca, ki je specializiran
za opravljanje določene podporne dejavnosti, ima vrhunske strokovnjake in najnovejšo
tehnologijo. Specializirana podjetja si to lahko privoščijo, saj imajo svoje kapacitete polno
izkoriščene s tem, ko servisirajo več podjetij. S tem, ko specializirano podjetje opravlja
podporno dejavnost določen čas, pa se lahko člani podjetja seznanijo z najnovejšo
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tehnologijo in s pristopom k reševanju problemov na določenem področju (Smogavec
2004, 10).
Slabosti Outsourcinga
Ob številnih prednostih, ki jih zunanje izvajanje nudi tako velikim kot malim podjetjem, je
potrebno nameniti pozornost tudi nekaterim slabostim in tveganjem, ki jih je potrebno
preučiti, preden se odločamo za najemanje zunanjih izvajalcev. Te slabosti lahko združimo
v šest vsebinskim sklopov:







stroški,
delovna sila,
tehnologija, tehnološko znanje,
informacije,
odvisnost od zunanjega izvajalca,
notranji odpor.

Negativni vplivi outsourcinga na stroške
Ključnega pomena pri oceni odločitve za outsourcing je poznavanje stroškov aktivnosti
funkcije ali procesa, ki ga želimo izločiti. Pri tem moramo najprej določiti, ali imajo na
razpolago vse prvine poslovnega procesa. Če jih nimajo, to pomeni dodatno investiranje.
Splošno pravilo pri tem je, da naj bi podjetje samo izvajalo tiste funkcije oziroma procese,
za katere ima razpoložljive proizvodne zmogljivosti in so stroškovno konkurenčne. Tiste
outpute procesov, za katere nima dovolj ali sploh nima proizvodnih zmogljivosti, pa bi naj
kupilo drugod (Rebernik 1999, 222).
Negativni vplivi outsourcinga na delovno silo
V primeru večjega obsega izločene dejavnosti lahko v podjetju nastanejo problemi s
prerazporeditvijo ali celo odpustitvijo delavcev. Kadar se delavci prezaposlijo k zunanjemu
izvajalcu, lahko podjetje ostane brez ključnega znanja na tem področju. Delavcem v
podjetju, ki so prej opravljali to dejavnost, se lahko zgodi:




da so prezaposleni v podjetju zunanjega naročnika,
da jih premestijo na drugo delo v podjetju,
da postanejo presežek (Bongrad 1994, 131).

Negativni vplivi outsourcinga na tehnologijo in tehnološko znanje
V trenutku, ko podjetje preda del svoje dejavnosti v izvajanje zunanjemu izvajalcu, prične
intelektualno nazadovati na področju, ki so ga morali sami razvijati. Škoda je še večja, če
podjetje prezaposli k zunanjemu izvajalcu delavce in svoje specialiste, ki so predhodno
upravljali omenjeno področje. Podjetje mora biti previdno, da ne odda zunanjemu izvajalcu
bistvenih funkcij poslovnega procesa in tako ne izgubi stika z razvojem svojih strateških in
konkurenčnih prednosti (Smogavec 2004, 12).
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Negativni vplivi outsourcinga na informacije
Podobno kot pri tehnologiji je tudi pri informacijah. Zunanji izvajalec potrebuje določene
informacije o poslovnem procesu v podjetju, če želi uspešno izvajati del tega poslovnega
procesa. To pa predstavlja tveganje prenosa teh informacij na tretjo osebo. Problem se
lahko pojavi, ko gre za prenos informacij od izvajalca k naročniku. Znotraj izvajalskega
podjetja se lahko pojavijo problemi z nabavo, kadri, vendar teh problemov izvajalsko
podjetje ne bo posredovalo naročniku, za katerega izvaja določeno dejavnost. Izvajalsko
podjetje lahko na ta način zapade v težave in ko to izve naročnik je običajno že prepozno,
da bi si pravočasno priskrbel drugega zunanjega izvajalca.
Negativni vplivi outsourcinga na odvisnost od zunanjega izvajalca
Če podjetje, naročnik in zunanji izvajalec premalo sodelujeta na segmentu, ki ga izvaja
zunanji izvajalec, lahko pride do problema, da se podjetje preveč oddalji od določene
dejavnosti in tako postaja odvisno od zunanjega izvajalca. Odvisnost je še toliko večja, če
zunanji izvajalec izvaja zapletene in kompleksne funkcije v podjetju, ki jih podjetje ne
more kar čez noč prenesti v svoje upravljanje ali jih predati drugemu zunanjemu izvajalcu.
Negativni vplivi outsourcinga na notranji odpor
Zaposleni v podjetju večkrat opustijo skrb za dejavnost, ki jo opravljajo zunanji izvajalci,
saj so prepričani, da so s tem, ko so predali skrb zunanjemu izvajalcu naredili vse. Obstaja
nevarnost, da se zaposleni v podjetju premalo zavedajo, da zunanji izvajalec ne more nikoli
tako poznati poslovanja in potreb v določenem podjetju, kot jih lahko poznajo zaposleni,
zato je potrebno obdržati nenehne stike in kontrolo.
Podjetje mora najti pravo razmerje med konkurenčnimi prednostmi, ki jih ponuja zunanje
oskrbovanje in med povečano ranljivostjo. Strateško tveganje zunanjega oskrbovanja je
namreč lahko precejšnje: izguba pomembnih znanj in veščin ali razvijanje določenih
veščin, ki se lahko pokažejo strateško napačne, izguba povezav in sodelovanja med
strokovnjaki z različnih funkcijskih področij v podjetju, ter izguba nadzora nad dobavitelji
(Rebernik in Repovž 2000, 204).
4.2.8 Prenova poslovanja
Prenavljanje poslovnih procesov v nadaljevanju BPR, zajema korenite prenove poslovnih
procesov, ključnih za doseganje dramatičnih izboljšav na področju produktivnosti, časa
cikla in kakovosti. V poslovnem procesu prenavljanja podjetja začnejo s praznim listom
papirja in premislijo obstoječe procese, da bi kupcu ponudile več vrednosti. Navadno
sprejmejo nov sistem vrednot, ki daje večji poudarek na potrebe strank. Podjetja
zmanjšujejo plasti organizacije in odpravijo neproduktivne dejavnosti na dveh ključnih
področjih. Prvič, preoblikujejo funkcionalne organizacije v medfunkcionalne ekipe. Drugič
pa uporabijo tehnologije za izboljšanje razširjanja podatkov in sprejemanja odločitev
(Rigby 2009).
Ko govorimo o prelomni točki poslovnega procesa prenavljanja, mislimo korenito
izboljšanje poslovnih procesov, ključnih za izboljšanje uspešnosti podjetja. Izraz
prenavljanje poslovnih procesov sedaj vsebuje tudi izboljšave za vse poslovne procese. Te
vključujejo izboljšave za podporo procesov in njihovo obvladovanje.
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Da je podjetje zmožno, da se pridruži kot vozlišče/vozel v holonski sistem, mora imeti
nekaj izkušenj iz prenove poslovnih procesov. Najbolje bo, če bo vložila ves trud in
doživela prelomno točko pri prenovi poslovnega procesa (BPR). V vsakem posameznem
podjetju se mora po eni strani najti kombinacija agresivnega, prelomnega truda v
poslovnem procesu prenove in na drugi krog nenehnega izboljševanja. Podjetje mora imeti
znotraj svoje kulture vcepljene vsaj ideje nenehnega izboljševanja če že nima na daljši rok
aktivnega, nepretrganega programa izboljšav.
Podporni procesi so tisti, ki izboljšajo proizvod v očeh kupca, vendar v celoti ne
izpolnjujejo meril, da bi se imenovali temeljni poslovni procesi. Primer za podporo procesa
je zaposlovanje. Družba ustvari izjavo o svojih vrednotah in prepričanjih, ki jih preberejo
stranke in zaposleni. Če je dosledna, potem je rezultat tega zagotovitev najboljših kadrov.
Prenova in nenehno prizadevanje izboljševanja bodo skupaj imele velik vpliv na stranke
podjetja. Trud vložen v poslovni proces prenove bo poskrbel za osnovo na kateri je
podjetje oblikovalo svoje aktivnosti, da bi maksimiralo svojo učinkovitost in zmogljivost.
To bo pomembno, ko pride do izpolnjevanja povečanega povpraševanja, ki jim ga bodo
naložili kupci (McHugh et al. 1995, 51).
Prenavljanje poslovnih procesov je dramatična pobuda za spremembo, ki vsebuje pet
velikih korakov. Managerji bi morali:






preusmeriti osredotočanje s poslovnih vrednost na potrebe kupcev,
preoblikovati ključne procese, ki se pogosto uporabljajo kot informacijske
tehnologije, ki omogočajo izboljšave,
reorganizirati poslovanja v medfunkcijske time od-konca-do-konca z
odgovornostjo na proces,
premisliti osnovne organizacijske in zadeve z ljudmi,
izboljšati poslovni proces preko celotne organizacije.

Splošna uporaba:
Podjetja uporabljajo prenavljanje poslovnih procesov za znatno izboljšanje uspešnosti
ključnih procesov, ki vplivajo na kupce. Poslovni proces prenove lahko:




zniža stroške in dolžino cikla. Poslovni proces prenove znižuje stroške in trajanja
ciklov z odpravo neproduktivnih dejavnosti in zaposlenih, ki jih opravljajo.
Prenova, ki jo izvajajo skupine zmanjša potrebo po plasteh managementa,
pospešuje pretok informacij in odpravlja napake ter ponovno obdelavo, ki jo
povzročijo različni manjši nesporazumi in zmote,
izboljšanje kakovosti. Prenova poslovnih sistemov izboljšuje kakovost z
zmanjšanjem razdrobljenosti dela in določitvijo jasnega lastništva procesov.
Delavci pridobijo odgovornost za njihovo proizvodnjo in lahko izmerijo svojo
uspešnost na podlagi povratnih informacij (Rigby 2009).

Teoretiki BPR so podjetjem svetovali, naj definirajo vse svoje pomembne procese in se
nato osredotočijo na obravnavo procesov, ki bodo omogočili največje povračilo v prenovo
vloženih naporov. Na tej osnovi so podjetja za svoje delovanje običajno opredelila 5 do 10
pomembnih procesov, ne glede na svojo velikost. Prednosti takšnega pristopa so predvsem
72

v spoznanju vpliva (in vloge) sestavin in faz na celovit proces, ter možnosti poenostavitve
celotnega procesa.
Temeljna pomanjkljivost tega pristopa je velik obseg potrebnega dela z njegovo izvedbo,
saj sprememba kompleksnih sistemov zahteva veliko dela ter pomembno vpliva na veliko
število zaposlenih in aplikacij informacijske tehnologije (Potočan 2009, 7).
Hammer in Champy sta prepoznala tri skupine podjetij, ki se lotevajo prenove poslovnih
procesov in sicer:






podjetja v krizi – v tej skupini so podjetja, ki so zašla v hude težave in nimajo
nobene izbire. Stroški teh podjetij so neprimerno večji kot pri konkurenci, njihovi
proizvodi pa so povsem neuspešni.
podjetja v predkriznem obdobju – v tej skupini so podjetja, ki še niso v težavah,
vendar poslovodstvo vidi težave na obzorju, zaradi nezadovoljivih finančnih
rezultatov, nove konkurence, spremenjenih zahtev trga, sprememb v pravnem in
gospodarskem okolju.
podjetja, ki so med najuspešnejšimi – v tej skupini so podjetja, ki nimajo sedanjih
ali prihodnjih težav, vendar je njihovo poslovodstvo ambiciozno in agresivno.
Ambiciozno poslovodstvo teh podjetij se vidi v prenovi poslovnega procesa
priložnost za pridobivanje novih konkurenčnih prednosti (Hammer in Champy
2001c, 42).

Pomembnost BPR
Možnost uporabe BPR je še najmanj k čemer je prispeval ves napredek pri izzivanju in
rušenju funkcionalne oblike organizacije. V številnih ustvarjalnih organizacijah, ki se
odlikujejo v učenju in fleksibilnosti odzivanja je le malo možnosti za ponavljajoče se
procese, ali za orodja in pristope, povezane z njimi.
V praksi BPR redko povezujemo z motivacijo za uvedbo novih načinov dela in učenja.
Med osebjem in drugje, kjer si prizadevajo za učeče se organizacije in tistimi, ki se
ukvarjajo z BPR je le malo stika. Vsaka skupina se nagiba k napadu različne vrste ljudi. Ti
ponavadi govorijo različne jezike in pogosto živijo v različnih svetovih.
Nekateri ljudje so nagonski podjetniki in ne potrebujejo posebnih korakov pri doumevanju,
ki je povezano z metodologijo podjetja ali preoblikovanjem, da bi jih spodbudili h
kreativnemu razmišljanju pri ugotavljanju in izpolnitvi nečesa, kar predstavlja strankam
vrednost (Colin 1994, 22).
Kdaj uporabiti BPR?
Kljub temu da je težko dati splošen odgovor na to kdaj uporabiti BPR, obstaja nekaj
faktorjev, ki se jih lahko upošteva:






Ali konkurenca po faktorjih prekaša podjetje?
Ali je veliko konfliktov v organizaciji?
Ali so sestanki zelo pogosti?
Pretirana uporaba nestrukturirana komunikacija?
Ali ni mogoč bolj zvezen pristop do dodatnih izboljšav?
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Ko se Kaizena primerja z metodo BPR je jasno, da je Kaizenova filozofija bolj usmerjena
na ljudi, enostavnejša za uporabo, zahteva dolgoročno disciplino. Poslovni pristop prenove
je po drugi strani težji, tehnološko usmerjen, omogoča korenite spremembe, ampak zahteva
velike sposobnosti pri upravljanju sprememb (Hammer and Champy 2010b).
Kritike BPR pristopa:
Prenova si je zaslužila slab ugled, saj so taki projekti pogosto povzročili veliko odpuščanj.
Kljub pretirani hvali, ki je obkrožila uvedbo poslovnega procesa prenove, deloma zaradi
dejstva, da so avtorji prenove družb domnevno kupili veliko število izvodov, da bi dosegli
vrh prodajno najuspešnejših seznamov, metoda ni v celoti izpolnila vseh svojih
pričakovanj. Glavni razlogi za to so:







BPR domneva, da je dejavnik, ki omejuje uspešnost organizacije neučinkovitost
njenih procesov. To morda ni vedno res. BPR tudi ne ponuja nobenih sredstev za
potrditev te predpostavke.
BPR predpostavlja, da je treba postopek za izboljšanje uspešnosti začeti ''na novo''
in sicer brez, da se upošteva obstoječe stanje.
BPR ne zagotavlja učinkovitega načina, da prizadevanje za izboljšave osredotoči na
omejitve organizacije.
Včasih, ali morda precej pogosto je lahko zmerna in postopna sprememba (kot
Kaizenova) boljši pristop.
BPR je kulturno pristranski do načina razmišljanja v Ameriki (Hammer and
Champy 2010a).

Izboljševanje procesa je smotrno uporabiti za prenovo, kadar je:




obravnavani proces relativno stabilen,
cilj njegovega spreminjanja predvsem skrb za kontinuirano izboljševanje,
obravnava osredotočena na taktično raven delovanja.

Reinžiniring poslovnih procesov je primeren za prenovo predvsem, kadar:




je predmet obravnave zelo velik (in/ali kompleksen) proces,
želimo proces korenito konceptualno prenoviti,
je obravnava osredotočena na strateško raven delovanja.

Temeljna razlika med njima je v pristopu k izvedbi prenove, ki je odvisen od različnih
dejavnikov kot so npr:







razumevanje izhodiščnega položaja za prenovo,
predmeta in ciljev izboljšave ter načina njihovega doseganja,
uporabljenega načina prenove,
postopka prenove,
tveganja uspeha in
načina sodelovanja udeležencev v prenovi (Potočan 2009, 12).
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4.2.9 Scenarij in kontingenčno planiranje
Scenarij omogoča vodstvu, da razišče in se pripravi na več možnih prihodnosti. Proučuje
rezultate, ki bi jih družba lahko pričakovala na podlagi različnih operacijskih strategij in
gospodarskih pogojev. Kontingenčno planiranje ocenjuje, kakšen učinek bi nenadne tržne
spremembe ali motnje v poslovanju lahko imele na družbo in strategije snovanja, ki se
ukvarjajo z njimi. Načrti za scenarij in kontigenčno planiranje se izogibajo nevarnostim
poenostavljene, enodimenzionalne, ali linearne miselnosti. Z vzgojo in s preizkušanjem
različnih "kaj-če« scenarijev, lahko managerji skupaj razpredajo in izzivajo svoje
predpostavke v nenevarnem, hipotetičnem okolju, preden se odločijo za določen potek
dejavnosti. Scenarij in kontigenčno planiranje dovoljujeta managementu, da preveri stanje
načrtov in napovedi in opremi podjetje, da lahko obvlada nepričakovane spremembe
(Rigby 2009).
Metoda scenarija deluje na razumevanju narave in vplivu najbolj negotove in pomembne
gonilne sile, ki vpliva na prihodnost. Je skupinski proces, ki spodbuja izmenjavo znanj in
razvoj medsebojnega globljega razumevanja osrednjih vprašanj, pomembnih za prihodnost
podjetja. Cilj je ustvariti več različnih zgodb z ekstrapolacijo negotovih in gonilnih sil z
močnim vplivom. Zgodbe skupaj s prihajajočim delom imajo dvojni namen - vedno večje
poznavanje poslovnega okolja in širjenje prejemnikovega in udeleženčevega dojemanja
možnih prihodnjih dogodkov. Metoda se najpogosteje uporablja kot strateško orodje za
upravljanje, vendar se uporablja tudi za skupinske odločitve o skupni prihodnosti
(Valuebasedmanagement.net 2010).
Organizacija mora razviti odpornost na vse nevarnosti in ohranjati svoje poslanstvo ne
glede na okoljske spremembe. Te spremembe so lahko postopne, kot so gospodarske ali
misijske spremembe, ali nenadne, kot v primeru nesreče. Raje kot da bi organizacija delala
na identificiranju in lajšanju nevarnosti, šibkosti in tveganju, lahko dela na izgradnji
odporne infrastrukture in tako zmanjšuje vpliv kakršnih koli motenj na funkcije, ki so
bistvene za misijo.
Učinkovito kontingenčno planiranje se začne z razvojem organizacijske politike
kontingenčnega planiranja in podreditvi vseh informacijskih sistemov za analizo poslovnih
učinkov (Swanson, et al 2010, 6).
Ključni koraki pri scenariju in kontingenčnem planiranju so:








izbor časovnega okvira za raziskovanje,
ugotoviti sedanje predpostavke in miselne procese ključnih nosilcev odločanja,
ustvariti raznolike, vendar uresničljive scenarije,
testirati vpliv ključnih spremenljivk v vsakem scenariju,
razviti akcijske načrte, ki temeljijo na najobetavnejših rešitvah ali na najbolj
zaželenem izidu, ki ga išče podjetje,
kontrolirati dogodke kot se razvijajo, da bi testirali strateško usmeritev podjetja,
biti pripravljeni spremeniti smer, če je to potrebno.
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Z uporabo scenarija in kontingenčnega planiranja podjetje lahko:







doseže višjo stopnjo organizacijskega učenja,
izboljša in izzove implicitno in široko priznano mišljenje in domneve o podjetju in
strateški usmeritvi,
identificira ključne vzvode, ki lahko vplivajo na bodočo smer podjetja,
spremeni obširno planiranje v ključno, skupno izkušnjo,
razvije jasen pogled na prihodnost,
vključi globalizacijo in obvladovanje sprememb v strateške analize (Rigby 2009).

Nekaj pasti, za izognitev scenariju:









obravnavanje scenarijev kot napovedi,
sestavljanje scenarijev na osnovi preveč poenostavljene razlike, kot je optimistično
in pesimistično,
spodleteti pri poskusu stvaritve v obsegu dovolj globalnega scenarija,
spodleteti pri osredotočanju scenarijev na področja, ki imajo potencialen vpliv na
poslovanje,
ravnanje s scenariji kot z informativnim ali poučnim orodjem, ne pa za
participativno učenje / oblikovanje strategije,
odsotnost primernega procesa za vključevanje izvršilnih timov v procesu planiranja
scenarijev,
spodleteti pri vložitvi zadostne količine domiselne spodbude v dizajn za scenarij,
neuporaba izkušenega posrednika (valuebasedmanagement.net 2010).

Koristi kontingenčnega planiranja so:





Kontingenčno načrtovanje priskrbi priložnost da se podjetje osredotoči na
operativna vprašanja in identificira ovire pred pojavom krize. Na primer,
kontingenčno planiranje zagotavlja možnosti, da začrta ranljivosti potencialne
ciljne populacije, možna področja kršitve pravic, oceni logistične infrastrukture, kot
so pristanišča ali skladiščne zmogljivosti, in oceni usklajevanje in institucionalne
zmogljivosti.
Kontingenčni procesi planiranja lahko pomagajo okrepiti mehanizme usklajevanja s
tem, da so vedno aktivni in s pojasnitvijo vlog in odgovornosti pred krizo.
Aktiven kontingenčni proces planiranja omogoča posameznikom, skupinam,
organizacijam, da utrdijo delovne odnose, ki so lahko bistvenega pomena med
krizo. S sodelovanjem v procesu kontingenčnega planiranja, lahko ljudje razvijejo
splošno razumevanje skupnih izzivov, medsebojne zmogljivosti in organizacijskih
zahtev. To pomaga olajšati učinkovito sodelovanje v krizi (IASC 2009).

4.2.10 Upravljanje z znanjem
Upravljanje z znanjem razvija sisteme in postopke za pridobivanje in izmenjavo
intelektualnih sredstev. To povečuje nastajanje uporabnih, kaznivih in smiselnih
informacij, ter si prizadeva okrepiti tako posamezno kot skupinsko učenje. Poleg tega
lahko poveča vrednost intelektualne baze organizacije preko različnih funkcij in različnih
lokacij. Upravljanje z znanjem zagotavlja, da uspešna podjetja niso zbirka proizvodov,
ampak različnih baz znanja. Ta intelektualni kapital je ključ, ki da podjetju konkurenčno
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prednost pri njegovih ciljnih strankah. Upravljanje znanja si želi nakopičiti intelektualni
kapital, ki bo ustvaril edinstvene ključne kompetence in bo vodil do vrhunskih rezultatov
(Rigby 2009).
Znanje je proces prevajanja informacij (kot so podatki) in preteklih izkušenj v smiseln niz
odnosov, ki jih posameznik razume in uporablja. Ker je vrednost zaposlenih in
organizacijskih podatkov postala bolj pomembna za izid podjetja in konkurenčnost, se je
pojavil koncept upravljanja z znanjem (Debowski 2006, 16). Upravljanje z znanjem je
proces, s katerim organizacije ustvarjajo vrednost iz svojih intelektualnih in na znanju
temelječih sredstev. Proizvajanje vrednosti iz takih sredstev najpogosteje vsebuje
kodifikacijo tistega, kar zaposleni, partnerji in kupci vedo in delitev te informacije med
zaposlenimi, oddelki in celo ostalimi podjetji v prizadevanju so, da bi oblikovali najboljšo
prakso. Pomembno je opozoriti, da definicija ne pove nič o tehnologiji, medtem ko je
upravljanje z znanjem pogosto povezano z informacijsko tehnologijo, tehnologija sama po
sebi ni upravljanje z znanjem (Levinson 1994). Upravljanje z znanjem omogoča
ustvarjanje, komunikacijo in uporabo znanja vseh vrst za doseganje poslovnih ciljev.
Upravljanje znanja je sposobnost, da se ustvari in ohrani večja vrednost od ključnih
poslovnih zmožnosti (Tiwana 2000, 5).
Upravljanje z znanjem se lahko opredeli kot sistematičen proces, ki ustvarja, zajema, deli,
in analizira znanje na načine, ki neposredno izboljšajo poslovanje. Gre za pomoč ljudem
pri komunikaciji in izmenjavi informacij. Cilj upravljanja z znanjem je, da se izboljša
oblikovanje, razširjanje in uporaba znanja, za krepitev konkurenčnih prednosti. Upravljanje
z znanjem se lahko interpretira kot zmožnost posredovati pravo informacijo pravim ljudem
ob pravem času in na pravem mestu tako, da lahko organizacija deluje učinkovito.
Uvajanje upravljanja z znanjem je pravzaprav manj tehnološka sprememba kot je kulturna
(Ziggy 2001).
Katere koristi lahko podjetja pričakujejo od upravljanja z znanjem
Nekatere prednosti upravljanja znanja so tesno povezane s končnim zneskom prihrankov
(bottom-line savings), medtem ko je ostale težje ovrednotiti. V današnji informacijsko
vodeni ekonomiji, družbe odkrivajo največ možnosti - in na koncu pridobijo največjo
vrednost iz intelektualnega in ne stvarnega premoženja. Da bi dobili najboljšo vrednost iz
intelektualnih sredstev družbe, upravljanja znanja praktiki trdijo, da je treba znanje deliti in
da mora služiti kot osnova za sodelovanje. Brez širšega poslovnega konteksta, je
upravljanje z znanjem brez pomena v najboljšem primeru in škodljivo v najslabšem
primeru. Učinkovit program upravljanja z znanjem, bi naj pomagal družbi pri:





pospeševanju inovacij s spodbujanjem prostega pretoka idej,
izboljšanjem storitev za stranke z racionalizacijo časa odzivnosti,
hitrejšem povečanju prihodkov ,v prenosov izdelkov in storitev na trg,
racionalizaciji operacij in zniževanju stroškov z odpravo odvečnih ali nepotrebnih
procesov.

To so najbolj razširjene primeri. Ustvarjalen pristop do upravljanja z znanjem, lahko
pripelje do izboljšane učinkovitosti, večje produktivnosti in povečanja prihodkov v vseh
poslovnih funkcijah (Levinson 1994).
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Izzivi upravljanja z znanjem
Pridobivanje zaposlenih v odbor
Večji problemi, ki se pojavljajo v upravljanju z znanjem ponavadi rezultirajo, ker družbe
ignorirajo ljudi in kulturna vprašanja. Potrebo po prodaji koncepta upravljanja znanja
zaposlenim se ne sme podcenjevati, navsezadnje se v mnogih primerih zaposlene naproša,
da predajo svoje znanje in izkušnje. To so prav tiste lastnosti, ki jih naredijo dragocene kot
posameznike.
Upravljanje z znanjem zahteva stalno vzdrževanje
Kot v veliko primerih pri stvarnem premoženju, se lahko vrednost znanja obrabi v daljšem
časovnem obdobju. Ker lahko znanje hitro zastari, bi bilo treba vsebino v programu
upravljanja z znanjem nenehno posodabljati, popravljati in brisati. Še več, pomen znanja se
ob katerem koli času spreminja, kot se tudi sposobnosti zaposlenih. Zato upravljanje znanja
program nima končne točke. Kot razvoj izdelkov, trženje in R&D, upravljanje znanja
nenehno razvija poslovne prakse.
Ravnanje s poplavo podatkov
Podjetja morajo biti v pripravljenosti za vsak primer, če se pojavijo prevelike količine
informacij. Količina redko pomeni tudi kakovost in upravljanje znanja ni izjema. Bistvo
upravljanja znanja programa je, da identificira in razširja znanje iz informacij.
En od preizkušenih in resničnih načinov za izgradnjo podpore upravljanja znanja, je pilotni
projekt med zaposlenimi. Prav tako je dobra ideja, da se v pilot vključi izbrano skupino
zaposlenih, ki jih vrstniki spoštujejo in katerih mnenja v organizaciji so zelo cenjena. Če
imata obe skupini za povedati dobre stvari o prizadevanjih upravljanja znanja, bo njihov
pozitiven odnos o koristih upravljanja znanja, šel po poti prepričevanja drugih.
Veliko zgodnjih prizadevanj upravljanja znanja ni uspelo, ker so službam dodali
neprimerne naloge že tako prezaposlenih delavcev. In ker je večina ljudi za današnji čas
tako obremenjena, si ne morejo predstavljati, da bi dodali novo plast na svojo dnevno
rutino.
Povezovanje upravljanja znanja neposredno v delovne uspešnosti, ustvarjanje varnega
okolja za ljudi, za izmenjavo idej in priznanje ljudi, ki prispevajo h prizadevanjem
upravljanja znanja (zlasti tistih ljudi, katerih prispevki vplivajo na končni rezultat), so prav
tako kritične taktike za pridobivanje ljudi, da bi upravljanje znanja vključili v svoj delovni
proces.
Mnoga podjetja ustvarijo spodbujevalne programe za motivacijo zaposlenih, da delijo
svoje znanje. To lahko deluje, vendar pa obstaja nevarnost s programi pomoči, da bodo
zaposleni sodelovali le, da bi zaslužili spodbude brez ozira na kakovost in ustreznost
informacij, ki jih prispevajo. V idealnem primeru bi sodelovanje pri upravljanju znanja
morala biti nagrada sama po sebi (Levinson 1994).
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Tehnologije, ki podpirajo upravljanje znanja
Upravljanje z znanjem vključujejo vsa orodja od standardnih, hitro dostopnih e-mail
paketov, do sofisticiranih orodij za sodelovanje, zasnovanih posebej za podporo izgradnje
skupnosti in identitete. Orodja spadajo v eno ali več naslednjih kategorij: zbirke znanja,
orodja za dostop do strokovnega znanja, vloge za e-učenje, sinhrona orodja za interakcijo
ter iskanje in orodja za iskanje podatkov (Levinson 1994).
Podjetja uporabljajo upravljanje z znanjem za:






izboljšavo stroškov in kvalitete obstoječih proizvodov ter storitev,
okrepitev in razširitev trenutnih sposobnosti v okviru upravljanja intelektualnih
sredstev,
izboljšanja in pospeševanja širjenje znanja v celotni organizaciji,
uporabe novega znanje za izboljšanje vedenja,
spodbudo za hitrejše in še bolj dobičkonosne inovacije novih izdelkov (Rigby
2009).

4.2.11 Strateška zavezništva
Strateško zavezništvo je poslovni dogovor, v katerem dve ali več podjetij sodelujejo v
obojestransko korist. Podjetja lahko združijo svoj trud za različne namene, vendar ne
omejeno na, delitev znanja, strokovno znanje, in stroške - tako za pridobitev vstopa na
nove trge kot za pridobitev konkurenčne prednosti v enem od njih. Poleg tega, lahko
oblikovanje strateškega zavezništva spremeni potencialne konkurente v partnerje, ki delajo
za isti cilj. Uporaba strateških zavezništev je postala glavno orodje za podjetja, ki
internacionalizirajo svoje dejavnosti (Stenzel 2010).
Strateška zavezništva so dogovori med podjetji, kjer vsako izroči sredstva za doseganje
skupnih ciljev. Podjetja lahko tvorijo strateške povezave s široko paleto udeležencev in
sicer: kupcev, dobaviteljev, konkurentov. Preko strateških zavezništev lahko podjetja
izboljšajo konkurenčni položaj, vstopijo na nove trge, dopolnjujejo ključne spretnosti,
delijo tveganja in stroške večjih razvojnih projektov (Rigby 2009).
Strateške povezave so partnerstva, v katerih jih združujejo prizadevanja za projekte, kot so
pridobitev boljše cene za dobavo s skupno nabavo večjega obsega ali izgradnja produkta s
skupnimi močmi, kjer vsak priskrbi dele za njegovo produkcijo. Cilj zavezništva je, da se
zmanjša tveganje in hkrati maksimira moč in profit. Zavezništva se pogosto zamenjuje z
združitvami, prevzemi, in outsourcingom. Outsourcing je preprosto način nakupa
funkcionalne storitve za podjetja.
Zavezništvo je preprosto sodelovanje podjetje-do-podjetja. Drug izraz, ki se pogosto
uporablja v zvezi s povezavami, je vzpostavitev poslovne mreže. Zavezništva se sklenejo
za skupen marketing, skupno prodajo ali distribucijo, skupno proizvodnjo, načrtovanje
sodelovanja, licenciranju tehnologije ter za raziskave in razvoj. Zavezništva so pogosto
ustanovljena formalno v mešano podjetje ali partnerstvo.
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Podjetja uporabljajo strateška zavezništva za:











doseganje prednosti obsega, področja delovanja in hitrosti,
povečanje tržnega predora,
povečanje konkurenčnosti na domačem in / ali globalnem trgu,
krepitev razvoja izdelkov,
razvoj novih poslovnih priložnosti z novimi izdelki in storitvami,
širitev tržnega razvoja,
povečanje izvozov,
različnost,
ustvarjanje novih podjetij,
zmanjšanje stroškov (Small Business Notes 2009).

Da bi oblikovali strateško zavezništvo, bi morala podjetja:





opredeliti svoje poslovne vizije in strategije da bi razumeli, kako zavezništvo
ustreza njihovim ciljem,
ovrednotiti in izbrati potencialne partnerje glede na raven sinergije in zmožnost
podjetij, da sodelujejo,
razviti delovne odnose in medsebojno priznavanje priložnosti s potencialnim
partnerjem,
imeti pogajalsko moč in izvesti uradni sporazum, ki vključuje sisteme za
spremljanje uspešnosti.

Strateška zavezništva so ustvarjena z namenom da:







povečajo količine znanja,
povečajo dostop do novih tehnologij,
zadržijo konkurente,
vstopijo na nove trge,
izboljšajo raziskavo in razvojni trud,
izboljšajo kvaliteto (Rigby 2009).

Koristi strateškega zavezništva:
Vstop na trg: Strateške povezave lahko olajšajo vstop na tuji trg. Prvič, lokalno podjetje
zagotovi poznavanje trgov, preferenc kupcev, distribucijsko omrežje, in dobavitelje. To še
posebej velja za podjetja v vzhodni Evropi. Bestfoods je živilsko predelovalno podjetje, ki
prodaja izdelke, kot so koruzno olje Mazola. Bestfoods je oblikovalo strateške povezave s
podjetji v več državah vzhodne Evrope, ki v zameno dajo na trg njihove proizvode.
Strateško zavezništvo med British Airways in American Airlines je bilo ustvarjeno leta
1993 in oblikovano tako, da dajo letališčema večji dostop do južnoameriških in evropskih
trgov.
Delitev tveganj in stroškov: Druga velika prednost strateškega zavezništva je, da lahko
podjetja, ki sodelujejo, delijo tveganja. Na primer, v začetku leta 1990, sta se filmska
proizvajalca Kodak in Fuji združila s proizvajalci kamer Nikon, Canon in Minolta, da bi
ustvarili kamere in filme za ''zahtevnejši fotosistem.'' Strateško združenje (ki ni bilo na
podlagi strateške povezave), je bilo zaključeno leta 1996, ko sta se razvila film in kamera.
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Ampak je to koristilo udeležencem, saj so si z razvojem skupnih proizvodov za trg, delili
stroške in zmanjšali tveganja, ki bi bila vključena, če bi dva ali več od njih razvili nove,
vendar nekompatibilne formate.
Sinergijski učinki delitve znanja in izkušenj: Strateško združenje lahko pomaga družbi
pridobiti znanja in sposobnosti. Ko partnerji prispevajo znanje, blagovne znamke, tržno
znanje in sredstva, je to sinergijski učinek. Rezultat je nabor virov, ki je bolj cenjen, kot če
bi jih družbe držale narazen.
Pridobivanje konkurenčne prednosti: Podobno lahko strateško zavezništvo pomaga
podjetju pridobiti konkurenčno prednost. Na primer, strateško zavezništvo se lahko uporabi
za to, da izkoristi ugodne podobe blagovne znamke, katere je uvedel eden od partnerjev.
Lahko se uporabi tudi za pridobitev prostora na policah za izdelke. Na primer, PepsiCo je
ustanovilo mešano podjetje s Thomasom J. Liptonom Co., da bi dala na trg instant čaje po
vseh ZDA. Lipton je prispeval prepoznavnost blagovne znamke čaja in proizvodno
strokovno znanje. PepsiCo, kot drugi največji svetovni proizvajalec brezalkoholnih pijač je
delil svoje obsežne distribucijske mreže (Stenzel 2010).
4.2.12 Uravnoteženi sistem kazalnikov
Uravnotežen sistem kazalnikov opredeljuje, kaj pomeni upravljanje z "uspešnostjo" in
meri, ali management dosega želene rezultate. Uravnotežen sistem kazalnikov pretvarja
izjave o misiji in viziji v celovit nabor ciljev in ukrepov izvajanja, ki jih je mogoče
kvantificirati in oceniti. Ti ukrepi po navadi vključujejo naslednje kategorije uspešnosti:






finančne rezultate (prihodki, dobiček, donosnost kapitala, denarni tok),
uspešnost vrednotenja strank (tržni delež, merila zadovoljstva strank, zvestobe
strank),
notranji poslovni proces uspešnosti (stopnje produktivnosti, kakovost ukrepov,
pravočasnost),
uspešnost inovacij (odstotek prihodkov od novih izdelkov, predloge zaposlenega,
stopnja izboljšanja indeksa),
delovna uspešnost (morala, znanja, promet, uporaba dokazano najboljših praks)
(Rigby 2009).

Uravnoteženi sistem kazalnikov ohranja tradicionalne finančne kazalnike uspešnosti. Toda
ti govorijo o preteklih dogodkih, kar je primerno za podjetja industrijske dobe, v katerih
naložbe v dolgoročne zmogljivosti in razmerja do strank niso bile ključnega pomena za
uspeh. Taki finančni kazalniki so neprimerni za vodenje in oceno poti, na katero se morajo
podati podjetja informacijske dobe, da ustvarijo prihodnjo vrednost preko naložb v stranke,
dobavitelje, zaposlene, procese, tehnologijo in izboljšave. Uravnoteženi sistem kazalnikov
dopolnjuje finančne kazalnike pretekle uspešnosti s kazalniki gonil prihodnje uspešnosti.
Cilji in kazalniki uspešnosti v sistemu izhajajo iz vizije in strategije neke organizacije
(Kaplan in Norton 2000, 19).
Prednosti strateškega merjenja z BSC so da:


Izboljša komunikacijo z zagotovitvijo skupnega jezika v organizaciji, ter zagotavlja
informacije o prednostih ter slabostih v organizaciji. Vsi zaposleni razumejo
strategijo podjetja, ter vlogo in jo pomagajo reševati.
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BSC pomaga pri opredeljevanju ter izboljšanju organizacijske politike, pri tem pa
vključuje prihodnja gibanja organizacije v sedanjost.
BSC pomaga managerjem razumeti notranje povezave s sledenjem, kako
izboljšanje enega področja organizacije vpliva na drugo področje (Schiemann
2008).

BSC metoda, ki sta jo ustanovila Robert S. Kaplan in David P. Norton je strateški pristop
in nastop sistemov managementa, ki omogočata, da z njo podjetje prikaže strategijo in
poslanstvo s cilji in kazalniki, ki so razvrščeni v štiri skupine in sicer (Povzeto po BSC
2008, št.8):





finančni vidik,
vidik poslovanja s strankami,
vidik notranjih poslovnih procesov,
vidik učenja in rasti.

Slika 13 prikazuje 4 perspektive BSC-ja.
Slika 13: 4 perspektive BSC-ja

Vir: 12 manage the executive fast track [online];
Finančni vidik
Finančni kazalniki so koristni merilniki ekonomskih posledic že sprejetih ukrepov. Kažejo
nam, ali strategija podjetja in izbrani nefinančni kazalniki za doseganje strateških ciljev
prispevalo k boljšemu finančnemu stanju podjetja. Kazalniki, ki najbolje pojasnjujejo
uspešnost podjetja z denarnimi enotami so: dobiček iz poslovanja, dobičkonosnost
sredstev, dobičkonosnost kapitala, dobičkonosnost prihodkov, ekonomska dodana
vrednost. Alternativni finančni cilji so lahko: hitra rast prodaje ali ustvarjeni denarni tok.
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Gibala finančnega vidika morajo biti prilagojena panogi, okolju in strategiji organizacije.
Finančni ciliji se razlikujejo na vsaki od treh razvojnih stopenj organizacije, v fazi rasti,
zrelosti in upadanja (Kaplan in Norton 2000, 37).
Vidik poslovanja s strankami
Vidik poslovanja s strankami, podjetjem omogoča uskladitev njihovih osnovnih kazalnikov
na področju poslovanja s strankami, s ciljnimi segmenti strank in trga. Znotraj vidika
poslovanja s strankami pri uravnoteženemu sistemu kazalnikov, managerji opredelijo
segmente strank in tržne segmente, na katerih bo poslovna enota tekmovala, ter kazalnike
uspešnosti poslovne enote na teh ciljnih segmentih. Med osnovne kazalnike sodijo
zadovoljstvo strank, ohranjanje strank, pridobivanje novih strank, donosnost strank ter
tržni delež in delež strank na ciljnih segmentih. Gibala temeljnih rezultatov na področju
strank, ki so specifična za posamezni segment, predstavljajo tiste dejavnike, ki so
ključnega pomena pri odločitvi, ali bodo stranke zamenjale dobavitelja, ali mu bodo ostala
zvesta. Vidik poslovanja s strankami omogoča managerjem v poslovnih enotah
izoblikovanje strategije s poudarkom na strankah in trgu, ki bo prinesla boljše prihodnje
finančne donose (Kaplan in Norton 2000, 37).
¸

Vidik notranjih poslovnih procesov

Kazalniki notranjih poslovnih procesov so osredotočeni na tiste notranje procese, ki imajo
največji vpliv na zadovoljstvo strank in doseganje finančnih ciljev podjetja. Če vsi
poslovni procesi podjetja niso boljši od poslovnih procesov konkurentov glede kakovosti,
časovnih rokov produktivnosti in stroškov, bodo izboljšave le olajšale preživetje podjetja,
ne bodo pa vodile do izrazitih konkurenčnih prednosti. Notranji poslovni procesi so vsi
procesi v podjetju, namenjeni ustvarjanju vrednosti znanj.
Organizacije morajo znotraj vidika notranjih poslovnih procesov opredeliti ključne
procese, lahko tudi nove, po katerih se morajo odlikovati. Ti procesi bodo zagotavljali
stranke in izpolnitev pričakovanj deležnikov. Model verige notranjih poslovnih procesov,
ki vsebuje tri poglavitne poslovne procese so:




proces inovacij,
operativni proces,
proces poprodajnih storitev.

Organizacija v procesu inovacij raziskuje nastajajoče in prikrite potrebe strank, ter nato
oblikuje izdelke ali storitve za zadovoljevanje potreb. V operativnem procesu, ki je druga
stopnja osnovne notranje verige vrednosti, v podjetju proizvajajo izdelke in storitve, ter jih
dostavljajo strankam. Tretja pomembna stopnja notranje verige vrednosti je ponujanje
storitev strankam po opravljeni prodaji ali dobavi izdelka oz. storitve (Kaplan in Norton
2000, 105).
Vidik učenja in rasti
Kaplan in Norton (2000, 138) opredeljujeta tri ključne kazalnike učenja in rasti zaposlenih
in sicer:


zadovoljstvo zaposlenih,
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ohranjanje zaposlenih v organizaciji,
produktivnost zaposlenih.

Cilj zadovoljstva zaposlenih upošteva dejstvo, da sta morala zaposlenih in splošno
zadovoljstvo z delom izredno pomembna za organizacijo. Zadovoljstvo zaposlenih je
osnovni pogoj za večjo produktivnost, odzivnost, kakovost in širšo ponudbo storitev
(Kaplan in Norton 2000, 138).
Kazalnik zadovoljstva zaposlenih je gibalo kazalnikov ohranjanja zaposlenih in
produktivnosti zaposlenih. Cilj ohranjanja zaposlenih je, da se v organizaciji zadržijo ljudje
na ključnih delovnih mestih. Njihov odhod bi lahko pomenil resno nevarnost za stabilnost
in celo obstoj organizacije. Ohranjanje zaposlenih se ponavadi meri z deležem zamenjav
na ključnih delovnih mestih.
Merjenje produktivnosti zaposlenih je kazalnik za izražanje učinka povečanja
usposobljenosti zaposlenih, inovacij, izboljšanja notranjih procesov in zadovoljstva strank.
Za povečanje produktivnosti je zelo pomembno, na kakšen način management motivira
zaposlene. Pri nedodelanih sistemih motivacije oziroma če jih organizacija sploh ne
premore, ni pričakovati povečanja produktivnosti, prej obratno. Kazalniki na tem področju
so lahko prihodki na zaposlenega, število obiskovalcev na zaposlenega, število transakcij
obdelav na zaposlenega (Kaplan in Norton 2000, 140).
Sistem uravnoteženih kazalnikov se uporablja za:







razjasnitev ali posodobitev poslovnih strategij,
povezavo strateških ciljev z dolgoročnimi cilij in letnimi proračuni,
vgradnjo strateških ciljev v dodeljena sredstva procesov,
olajšanje organizacijskih sprememb,
primerjanje uspešnosti geografsko različnih poslovnih enot,
povečanje razumevanja v podjetju za vizijo in strategijo (Rigby 2009).

4.3 Ostala managementska orodja
4.3.1 Upravljanje oskrbovalne verige
Management dobavne verige je velika miselnost kot praksa. Vključuje pogled ene
organizacije in si predstavlja vse subjekte, ki sodelujejo v proizvodnji in odpremi
proizvodov ali storitev, in nato povezavo vseh tistih gospodarskih subjektov tako, da lahko
delajo učinkovito in neopazno kot ekipa. To pomeni združevanje kupcev, dobaviteljev,
prevoznikov, in v zadnjem času konkurentov, v omrežje za najučinkovitejšo porabo časa in
sredstev (Zuckerman 2002, 8). Globalna dobavna veriga vodenja je ključ do trajnostne
konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu. To je eno od redkih področij, kjer so lahko
narejene dve stvari in sicer zmanjšanje stroškov ter izboljšanje storitev za stranke
(Zuckerman 2002, 42).
Management dobavne verige, v nadaljevanju (SCM), je kombinacija umetnosti in znanosti,
kjer gre za izboljšanje načina, kako podjetje najde komponente, potrebne za izdelavo
izdelka ali storitev in ga dostavi strankam. Sledi pet osnovnih komponent SCM:
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Načrt — To je strateški del SCM. Podjetja potrebujejo strategijo za upravljanje
vseh sredstev, ki delujejo v smeri zadovoljevanja kupčevih potreb po njihovem
proizvodu ali storitvi. Velik del načrtovanja SCM razvija nabor meritev za
spremljanje dobavne verige, tako da je učinkovita, cenejša in zagotavlja visoko
kakovost in vrednost za stranke.
Vir — Nato morajo podjetja izbrati dobavitelje za dostavo blaga in storitev, ki jih
potrebujejo za ustvarjanje svojih izdelkov. Zato morajo upravljavci dobavne verige
oblikovati cene, dobavne in plačilne procese z dobavitelji in ustvarjanje
instrumentov za spremljanje in izboljšanje odnosov. Potem lahko managerji SCM
združijo procese za obvladovanje svojih proizvodov in storitev inventarja vključno
s prevzemanjem in preverjanjem pošiljk in njihovim prenosom na proizvodne
zmogljivosti ter odobritev plačil dobaviteljem..
Stvaritev — To je proizvodni korak. Managerji dobavne verige naredijo urnik
dejavnosti, potrebnih za proizvodnjo, testiranje, pakiranje in pripravo za dostavo.
To je najbolj metrični intenzivnih del dobavne verige, v kateri lahko podjetja
merijo ravni kakovosti, proizvodnje in produktivnost delavcev.
Dostava — To je tisti del, ki ga veliko notranjih SCM označuje z logistiko, kjer
podjetja usklajujejo prejem naročil od strank, razvijejo mrežo skladišč, izberejo
prevoznike, da bi dostavili proizvode strankam in vzpostavijo sistem izdajanja
računov za prejemanje plačil.
Povračilo — To je za mnoga podjetja potencialno problematičen del dobavne
verige. Načrtovalci dobavne verige morajo ustvariti odzivno in prilagodljivo
omrežje za sprejem napak in preveč izdelkov nazaj od svojih strank in nuditi
podporo strankam, ki imajo težave z dobavljenimi izdelki (Wailgum 2008).

Podjetja običajno izvajajo management dobavne verige v štirih fazah:








Faza I želi povečati stopnjo zaupanja med povezavami, ki so ključnega pomena v
dobavni verigi. Vodstvo se nauči obravnavati nekdanje nasprotnike kot dragocene
partnerje;
Faza II povečuje izmenjavo informacij. Ustvarja natančnejša, sveža znanja o
napovedih povpraševanja, stanju zalog, izkoriščenosti zmogljivosti, razporeditvi
proizvodnje, dobavnih rokih in drugih podatkih, ki bi lahko pomagali partnerjem v
dobavni verigi za izboljšanje učinkovitosti;
Faza III širi prizadevanje za upravljanje dobavne verige kot enega celotnega
procesa, ne pa kot ducat neodvisnih funkcij. To zvišuje osnovne pristojnosti,
avtomatizira izmenjavo informacij, spremeni proces upravljanja in sisteme
spodbud, odpravlja neproduktivne dejavnosti, izboljša napovedi, zmanjšuje zaloge,
zmanjšuje čas cikla in globlje vključuje kupce za upravljalni proces dobavne
verige;
Faza IV določa in izvaja radikalne ideje za popolno spremembo dobavnih verig in
na neprimerljive načine dostavi vrednosti strank (Rigby 2009).

Zakaj je management oskrbovalne verige pomemben?
Medtem ko so vsa podjetja del verige organizacij, ki prinašajo proizvode in storitve do
stranke (in večina podjetij posluje v več oskrbovalnih verigah), se zagotovo ne upravlja
vseh oskrbovalnih verig na integriran ali usklajen način. Podjetja še naprej delujejo
neodvisno v številnih panogah (zlasti mala podjetja). Managerji so pogosto osredotočeni
izključno na direktne stranke in njihove interne dnevne operacije.
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Veliko podjetij je odkrilo vrednost - izboljšanje dolgoročnih koristi od svojih prizadevanj
za upravljanje dobavne verige. Podjetja z velikimi sistemi zalog imajo veliko dobaviteljev,
zapletenih izdelkov in visoko cenjenih strank z velikimi proračuni, pri čemer lahko
pridobijo največ z upravljanjem dobavne verige. Za te družbe, lahko že povprečen uspeh
upravljanja dobavne verige pomeni nižje nabavne stroške in stroške zaloge, boljšo
kakovost izdelkov in višjo raven storitev za stranke in prodajo (Wisner et al. 2005, 9).
4.3.2 Orodja za podporo strategij rasti
Poslovna strategija rasti je proces določanja poti, po kateri bo podjetje prešlo iz sedanjega
stanja v stanje prihodnosti. Če bo strategija rasti prava, bo končni rezultat rast podjetja, kar
se lahko kaže na različne načine kot npr.: velikost podjetja, večji dohodek itd. (Lawson
1987, 12).
Strategije rasti podjetnik ali vodstvo podjetja oblikuje oziroma načrtuje, ko se odloča, kako
naj podjetje iz sedanjega stanja ob manjši velikosti privede v novo stanje, v katerem je
podjetje večje (Tajnikar 2000, 118). Glede na različne poslovne razmere ima lahko
načrtovanje rasti tri namene in sicer (Tajnikar 2000a, 1):




iz dosedanje rasti narediti v prihodnje še več rasti,
iz ustanovljene rasti narediti novo rast,
iz zatona podjetja ali posla narediti podjetniško rast.

Pri razvijanju strategije rasti, je potrebno razvijati notranje in zunanje dejavnike rasti. Med
zunanjimi dejavniki rasti je potrebno opozoriti na hitro razvijajoče se gospodarske panoge,
na obstoječe in ugotovljene tržne priložnosti, na učinke zunanje ekonomije in na
ekonomijo obsega.
Notranji dejavniki so premalo izkoriščene določene prvine poslovnega procesa. Pri vsem
tem ne smemo pozabiti niti na primernost organizacijske strukture podjetja, ter na
značilnosti upravljalno-poslovodstvenih sposobnosti, s katerimi razpolaga podjetje (Pučko
1999, 174).
Orodja rasti strategije usmerijo sredstva na izkoriščanje priložnosti za dobičkonosno rast.
Dokazi kažejo, da lahko dobiček, ki naraste s povečanjem dohodkov poveča cene delnice
od 25 odstotkov do 100 odstotkov višje kot dobiček, ki naraste z znižanjem stroškov.
Orodja rasti strategije spremenijo cilje podjetja in poslovne procese, da identificirajo
nastajajoče trende, se povežejo z dobičkonosnimi podjetji, ki mejijo na osnovno dejavnost.
V nekaterih primerih te strategije vsebujejo ponovno definiranje jedra. Orodja za podporo
strategij rasti ponavadi zahtevajo povečanje investicij v R&D, prerazporeditev sredstev,
večji poudarek dajejo na zaposlovanju in motiviranju zaposlenih.
Orodja za podporo strategij rasti iščejo priložnosti za širitev z notranjo in zunanjo rastjo.
Notranja rast, vsebuje:



večji delež količine dobička za obstoječe izdelke in storitve na obstoječih trgih in
kanalih,
nove proizvode in storitve,
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nove trge in kanale,
povečano zadržanje strank.

Zunanjo rast (preko združevanj in prevzemov):




v obstoječih proizvodih, storitvah, trgih in kanalih,
v bližini podjetja, ki obdaja jedro,
v nepoglavitnih dejavnostih.

Uspešna izvršitev orodij rasti strategije zahteva od managerjev da:




komunicirajo o pomembnosti rasti podjetja,
zaostrijo ustvarjanje in širjenje novih idej,
učinkovito nadzorujejo dobičkonosna podjetja,

Managerji uporabijo orodja strategij rasti za izboljšanje tako strateške kot finančne
uspešnosti poslovanja. S krepitvijo in širitvijo tržnega položaja podjetja, orodja strategije
rasti izboljšajo tako najboljše kot najnižje rezultate. Orodja strategij rasti se lahko
uporabljajo tudi za preprečevanje (ali izognitev) škodljivih učinkov programov
ponavljajočega se krčenja in zmanjševanja stroškov (Rigby 2009).
4.3.3 Celovito upravljanje kakovosti
Celovito upravljanje kakovosti, v nadaljevanju TQM, je filozofija upravljanja in izvajanja,
katere namen je uporabiti človeške in materialne vire organizacije za doseganje
opredeljenih ciljev na najbolj učinkovit način. Podjetje se mora osredotočiti na iskanje in
izrabljanje notranjih rezerv in sposobnosti vseh zaposlenih. Da sistem živi, se mora
nenehno izboljševati in prilagajati novim zahtevam trga. Velja pravilo, da če sistema nisi
vsaj malo spremenil v 6ih mesecih, potem je nekaj narobe. Sistem ne živi in se ga ne
uporablja v zadostni meri (Potočnik et al .1998, 20).
TQM ima samo en cilj in to je zadovoljen kupec. Kljub dobro razvitim svetovnim
standardom je največji problem TQM-a skoraj nepregledna količina literature, ki
obravnava to problematiko. Bistvo TQM-a je, da ponuja odličnost na najbolj ekonomičen
način, z iskanjem in izrabljanjem notranjih rezerv in sposobnosti prav vseh zaposlenih
(Čufer 2004, 12).
Stringham (2004, 187) trdi, da so organizacije s pravilno uporabo načel TQM dosegle:






več kakovostnejših storitev z istim ali manjšim obsegom virov,
večjo motivacijo in usposobljenost zaposlenih,
učinkovitejše vodenje,
redukcijo hierarhičnih ravni v organizaciji,
večje zadovoljstvo uporabnikov storitev.

V odgovor na vprašanje o uspehu ali neuspehu uporabe TQM-a trdita Morgan in
Murgatroyd (1994, 143), da so organizacije z uporabo načel TQM najpogosteje dosegale
napredek zlasti pri decentralizaciji, izboljšanju delovne učinkovitosti in pri zmanjševanju
stroškov.
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Razvojne faze TQM-a
Ko razmišljamo v smeri TQM, je naša prva naloga postaviti učinkovite sisteme preverjanja
kvalitete izdelkov. Kontrolo razdelimo v tri dele (Martin 2002, 486):




kontrola procesa,
izhodna kontrola izdelkov,
vhodna kontrola dobaviteljev.

Najprej je potrebno postaviti učinkovito kontrolo procesa, kar pomeni jemanje naključnih
vzorcev produktov na najbolj problematičnih fazah procesa, ter ukrepanje v primerih
negativnih trendov. Cilj je hitra odprava vzrokov in napak v fazah procesa (Spasić in
Nikoletić 1970, 13).
Da poskušamo dostavljati kupcu produkte s čim manj napakami, je potrebno uvesti
izhodno kontrolo izdelkov, kjer se izločijo morebitni slabi izdelki. To je zadnji stik z
izdelki, preden jih dobi kupec. Ker sta obe predhodni aktivnosti močno odvisni od vhodnih
materialov in polizdelkov, je potrebno na najbolj kritičnih točkah vpeljati vhodno kontrolo,
kjer se že na začetku izločijo nepravilnosti.
Sistem je potrebno nadgraditi v smeri posameznega delovnega mesta in s tem na
posameznika v smislu samokontrole. To zahteva veliko izobraževanja, nenehnega
motiviranja in spremembe mišljenja ljudi, da je kvaliteta izdelkov odvisna od vseh
udeležencev v procesu in ne samo od oddelka kontrole. Tako lahko izpustimo določene
segmente in s tem omogočimo hitrejši tok procesov.
Ko so ti sistemi dobro utečeni v vsakodnevno delovanje, lahko preidemo iz faze
preverjanja kvalitete v drugo fazo in sicer fazo zagotavljanja kvalitete izdelkov. To
pomeni, da lahko kupcu zagotovimo določen nivo kakovosti proizvoda za ceno, ki jo plača
(Martin 2002, 486).
Osveščenost celotnega podjetja gre k spreminjanju filozofije ničnih napak. Procesno in
izhodno kontrolo je potrebno preusmeriti na samokontrolo, vhodno kontrolo pa je potrebno
graditi na partnerskem odnosu z dobavitelji.
Vse našteto, zahteve po nenehnem izboljševanju, dvigu nivoja kakovosti poslovanja
celotnega podjetja, razmišljanje da se premikamo nazaj, če vsakodnevno ne gremo naprej,
vodijo k prvim osnutkom TQM-a. Glavni cilj TQM-a je zadovoljen kupec (Stahl 1999, 9).
Glavne dejavnosti posameznih elementov kroga so naslednje, ki jih prikazuje slika 14
(Logothetis 1992, 56):
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Slika 14: Dejavnosti PDCA cikla

Vir: Šnajdr, Ivo [online]


Načrtuj (Plan) – načrtujejo se dejavnosti pred vsakim pričetkom dela:
o določijo namene in cilje, ki jih želimo doseči; cilji morajo biti merljivi,
prepoznavni in realni,
o potrdi je potrebno motive, ki so določili izbor in uvrstili cilje,
o analizirati moramo vzroke za spremembe in določiti plan aktivnosti in
metode za doseganje ciljev.



Stori (Do) – v praksi je potrebno izvesti točno tisto, kar je predpisano:
o usposobiti izvajalce, da bodo razumeli zahteve, jih sprejeli za svoje in delali
po njih,
o delali točno po navodilih v predpisih,
o izvedba izboljšav.



Preveri (Check) – preveriti je potrebno skladnost rezultatov z zahtevami:
o s preverjanjem se ugotovijo rezultati izvedbe, doseganje ciljev in jih
razvrstimo po njihovih značilnostih,
o z rezultati seznanimo ustrezne ljudi.



Ukrepaj (Act) – dejavnost je potrebno standardizirati v predpisih ali ponoviti
ciklus:
o če so rezultati dobri, je potrebno predpise standardizirati, v proizvodnji,
vzdrževati doseženo stanje in vpeljati novo kulturo v okolje,
o določi moramo nove cilje za naslednji krog izboljševanja,
o če doseženi rezultati niso zadovoljivi, preverimo cilje, plane in realizacijo
usposabljanja ter ponovimo ciklus na isti dejavnosti.

4.3.4 Delitev servisnih centrov
Delitev servisnih centrov, v nadaljevanju (SSC), zniža stroške s konsolidacijo ene ali več
operacij zaledne pisarne, ki jih uporablja več oddelkov istega podjetja, kot so finance,
informacijska tehnologija, storitve za stranke in človeški viri v skupni operaciji. Z
vzpostavitvijo samostojnega ali na pol-avtonomnega delitvenega servisnega centra, lahko
89

podjetja odpravijo odvečne dejavnosti in povečajo učinkovitost, storitve in zadovoljstvo
strank. Zaradi potrebe vsakega korporacijskega oddelka po finančnih in človeških
storitvah, te funkcije nudijo priložnost za skupni model SSC. Veliko prihrankov prihaja s
standardizacijo tehnologije in procesov na nacionalni in regionalni ravni, zaradi česar je
lažje zagotoviti podporo za več poslovnih enot, zmanjšati osebje in izboljšati hitrost in
kvaliteto storitev. Kljub uspehu delitve servisnih centrov nekateri SSC pionirji prehajajo na
variacije modela: outsourcing operacije zaledne pisarne do tretje osebe, ter utrjevanje in
premikanje SSC v države z nižjimi stroški dela.
Uspešen prehod na model delitve servisnega centra je potrebno skrbno načrtovati in
upravljati prehodno. Prehod bi moral:






pred premikom standardizirati,
utrditi procese in ljudi, ne da bi izgubili ključne zaposlene in prekinili storitve,
rekonstruirati sisteme: prvi prihranki pri stroških ponavadi prihajajo iz manjših
skupin, z manj ljudmi in preoblikovanimi procesi,
komunicirati jasno vizijo in zgodnje uspehe s top managementom,
pridobiti buy-in iz oddelkov, ki bodo uporabljali SSC.

Delitve servisnih centrov se ne uporabljajo le za izboljšanje stroškovnih prihrankov, ampak
tudi pomagajo družbam odgovoriti na trg in slediti hitro rastočim strategijam na podlagi:






zagotavljanja večje kakovosti storitev in izboljšanja zadovoljstva kupcev,
zajema ekonomije obsega,
povečanja standardizacije in uporabe vrhunske tehnologije,
zagotavljanja fleksibilnosti, da se lahko na hitro doda nova poslovna enota ali pa se
geografsko razširi,
omogočanja hitre integracije novih pridobitev (Rigby 2009).

Prednosti izvajanja SSC
Standardizacija: Deljene storitve se zanašajo na poslovne procese standardizacije,
avtomatizacije poslovnih procesov in racionalizacijo vloge zaposlenih v podjetju. Prav
tako omogočajo lažje poročanje managementu poslovne uspešnosti o uspešnosti in
izvajanju sprememb v celotnem podjetju.
Znižani stroški: Ekonomije obsega v okviru deljenih storitev rezultirajo z izločitvijo
odvečnih poslovnih procesov, spodbujanjem kupne moči, zmanjševanjem števila
zaposlenih in stroškov transakcije. Skupne kategorizacije stroškov pri poslovanju preko
geografskih meja lahko omogočijo boljše poreklo materialov v različnih državah in na
koncu nižje splošne stroške.
Izboljšano osredotočenje na strateško ustvarjanje odločitev: Deljen servisni center
lahko omogoči managementu, da se osredotoči na strateške pobude, zmanjša čas in
sredstva za boljše odločanje.
Izboljšana poslovna uspešnost: Povečana učinkovitost poslovnih procesov z
združevanjem znanja in izkušenj, s poslovno avtomatizacijo procesov in z vzpostavitvijo
najboljših praks. Skupna infrastruktura, prek skupnih služb bo omogočala, da bo tudi
poslovno povezovanje delovalo učinkoviteje.
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Izboljšano zadovoljstvo strank: SSC se lahko odziva na potrebe notranjih in zunanjih
interesnih skupin, ki zagotavljajo standardizirano storitev preko enotnega okvirja (Bilson
2010).
Povezovanje strateške dejavnosti podpore z delitvijo servisnih centrov je priljubljena tema
v mnogih organizacijah. Od tega gibanja se pričakuje številne koristne rezultate, kot so
zmanjšanje stroškov, izboljšanje učinkovitosti, večja preglednost in boljša kakovost
finančnih podatkov.
Ampak kako realna so pričakovanja? Raziskave, ki jih Big Four računovodskih podjetij
prikazuje so, da veliko število podjetij ocenjuje njihov SSC kot neustrezen. Dejansko
skoraj tretjina ocenjenih nima ustreznega SSC, saj ne izpolnjuje pričakovanj. Visoka
kakovost storitev za sprejemljivo ceno se zdi večno nedosegljiva. Na splošno te študije
kažejo, da v številnih organizacijah tudi po več letih delovanja SSC ne prinaša dobrin.
Glede na to raziskavo so vzroki tukaj:






Pričakovana znižanja stroškov z zmanjšanjem števila zaposlenih se ne uresničijo
dovolj hitro. Ker osnovni informacijski sistemi procesov niso transparentni in
standardizirani, finančni strokovnjaki niso "pod nadzorom".
Notranji kupci so nezadovoljni z dobavljenimi storitvami. Njihova izkušnja s
storitvami SSC je nezadostna. Pritožujejo se nad nejasnimi procesi in sodijo
storitve, ki jih ocenijo kot predrage.
SSC osebje se preveč ukvarja z vsakodnevnimi operacijami, da bi dodelilo čas
optimizaciji storitev.

Jasno je, da gre za zastoj. Dokler finančni procesi v deljenem servisnem centru niso
transparentni, osebje ne more prevzeti nadzora. Dokler finančni postopki ne bodo
optimizirani, bo obstajalo nezadovoljstvo glede storitev SSC-ja. Tako bo SSC še naprej
veljal za obveznost namesto za sredstvo.

Ključna področja koristi
Organizacije, ki optimizirajo svoj SSC imajo več različnih prednosti, ki prispevajo k
pozitivni donosnosti naložb. Ključne prednosti so:





transparentni finančni procesi,
izboljšana produktivnost,
izboljšana kakovost finančnih podatkov,
zmanjšanje stroškov revizije.

Izboljšana produktivnost
Najboljši v kategoriji SSC kažejo, da je tehnologija pomemben člen, ki omogoča nadaljnje
izboljšanje in ohranjanje ravni storitev. Finančne procese, ki so izvedeni ročno lahko
bistveno avtomatizirano in s tem dodatno izboljšamo učinkovitost. Zmanjšanje ročnega
vnosa podatkov in pregleda nezmotljivo vodita do prihranka na času in trudu. Samo
zmanjšanje čezmernosti se kaže v jasni pridobitvi učinkovitosti. Celotna izboljšava
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produktivnosti sprosti čas za več aktivnosti dodane vrednosti. Koristi povezane s
produktivnostjo so:






občutno zmanjšanje stroškov z avtomatizacijo rutinskih nalog,
hitrejšo finančno zapiranje in nadzor postopka,
storitve, ki so zanesljivejše z avtomatizacijo, usklajevanjem in standardizacijo,
izboljšanja (notranje) zadovoljstva strank,
hitrejša in učinkovitejša pravna skladnost z npr. Sarbanes-Oxley (RunBook 2004).

4.3.5 Vitka proizvodnja
Vitke operacije so tako metodologija kot filozofija, ki se osredotoča na odpravo škarta in
skrajšanja časa med naročilom kupca in dostavo. Z obrezovanjem škarta podjetja, tudi
proizvajalci blaga in ponudniki storitev, lahko dosežejo večjo kakovost, večjo
produktivnost, boljše interakcije s strankami in hitrost. Cilj vitke operacije je, da bi dobili
prave stvari na pravo mesto, ob pravem času, v pravi količini, ob hkratnem zmanjšanju
škarta. Vitek koncept je začel ustanovitelj Toyote, Taiichi Ohno, na primeru hitrejšega in
manj dragega načina proizvodnje vozil. Vitke operacije na novo opredeljujejo škart, pri
čemer kupec ne bo plačal vse od stvarnih napak, do neaktivnih upravljavcev naprav (Rigby
2008).
Vitke operacije pomagajo podjetjem prihraniti denar. V bistvu so širše kategorije vitkih
proizvodnih tehnik, ki se jih lahko uporablja za več različnih podjetij. Številna podjetja
imajo strategije, ki jim pomagajo pri ustvarjanju večjega dobička in sicer s prodajo širšim
skupinam potrošnikov. Toda vitke taktike operacij poskušajo ustvariti dobiček z drugega
konca poslovanja, kjer se ustvarja proizvode in storitve (Lacoma 2010).
Proces identificira sedem tipov škarta:








čakanje za proizvode, osebje, deli, razpoložljivost strojev,
transportni čas za opremo in dele, potrebne za popravila,
podvojen vnos podatkov, neučinkovito zalaganje,
presežek inventarja,
nepotrebno gibanje ljudi in strojev,
prekomerna proizvodnja,
popravek pomanjkljivosti ali napak storitev.

Vitka proizvodnja je način razmišljanja oz. sistem metod, ki podjetju omogočajo, da
postanejo in ostanejo konkurenčna, ne samo z vidika proizvodnje, temveč z vidika podjetja
kot celote. Glavni cilj vitke proizvodnje, je odstraniti vse zastoje in zagotoviti čim bolj
enakomeren, ter nemoten potek proizvodnje. To pomeni, da podjetja za aktivnosti porabijo
manj dela, manj proizvodnega prostora, manj vlaganj in manj časa (Polajnar 2008, 144).
Vitke operacije so poslovne prakse, ki uporabljajo čim manj časa, inventarja, materiala in
dela za izdelavo zanesljivega izdelka ali storitve. Manj kot se uporablja, manj škarta se
pojavi, in podjetje prihrani več denarja. Pri POS (Point of Sale) sistemih je zelo pomembna
tudi natančnost in najbolj natančnih sistemi proizvedejo proizvode in storitve brez napak
tako, da ni treba nič zavreči (Lacoma 2010).
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Obstajajo trije ključni elementi v vitkih operacijah: zagotovitev, da proizvodi tečejo skozi
proizvodnjo brez prekinitev; sistemi, ki obnavljajo zaloge in izdelke kot odgovor na
zahtevo kupca; in kulturo, ki si prizadeva tako za odličnost kot nenehno izboljševanje. Za
izboljšavo toka procesa se uporablja pet osnovnih korakov:






identificiranje dejavnosti, ki ustvarjajo vrednost,
ugotovitev pomembnih korakov za zagotovitev vrednosti,
odstranitev dejavnosti, ki ne dodajajo vrednosti,
zagotovitev, da so proizvodi na razpolago, ko stranke povprašujejo po njih,
nenehno izboljševanje procesov.

Medtem ko je vitek pristop bil prvotno načrtovan za proizvajalce, jih zdaj uporabljajo v
mnogih industrijskih panogah za izboljšanje poslovanja in izkušnje kupcev na podlagi:







manjšanja porab na opremi,
preoblikovanja tovarn, trgovin in procesov za povečanje učinkovitosti delavcev in
strojev,
zmanjšanja števila potrebnih delavcev za izpolnitev nalog,
povečanja učinkovitosti skladiščenja zalog in dopolnitev, izboljšanja storitev
strankam,
ustvarjanja različnih formatov trgovin,
razvoja blagovnih znamk. Pridobitev strank z nižjimi cenami, hitrejšo storitvenostjo
ali širšo izbiro produkta (Rigby 2008).

Najpogostejša vrsta vitkih operacij je vitka proizvodnja, ki jo je popularizirala poslovna
praksa Six Sigme. Razširjen potek je zasnovan tako, da naredi podjetje učinkovito. Ker
obstaja toliko korakov do izdelave izdelka in sicer od pridobivanja zalog, do potovanja
izdelka skozi vsaj eno proizvodnjo, obstaja veliko možnosti za odkritje škarta in povečanja
učinkovitosti s spreminjanjem prakse. V storitveno usmerjenih podjetjih, se vitke operacije
uporabljajo kot pomoč za učinkovitejšo komunikacijo z namenom, da porabijo manj
pisarniškega prostora, prostora za računalnike in fizičnega materiala za dokončanje posla.
Ključna prednost za vitke operacije je večji dobiček, ki ga podjetja realizirajo ko
privarčujejo več denarja med opravljanjem enakih procesov. Vendar pa vitke taktike
operacije tudi spodbujajo razmišljanje in inovativne pristope s proizvodnjo in distribucijo.
To lahko pomaga družbi, da je fleksibilnejša v primeru nepričakovanih sprememb (Lacoma
2010).
4.3.6 Sodelovalno inoviranje
Sodelovalna inovacija uporablja načela proste trgovine za trg za nove ideje, omogoča
zakonodajo primerjalne prednosti, da vodi učinkovito alokacijo sredstev, raziskav in
razvoja. S sodelovanjem z zunanjimi sodelavci, vključno s kupci, prodajalci in celo
konkurenti, lahko podjetje uvaža z nižjimi stroški, idejami višje kakovosti od najboljših
virov na svetu. Ta disciplina omogoča poslovanju da preusmeri svojo pozornost na svoja
lastna sredstva in inovacije, kjer ima jasne konkurenčne prednosti. Podjetje je prav tako
sposobno pri spodbujanju idej, ki bi jih druga podjetja znala bolje izkoristiti, z zbiranjem
denarja za dodatne naložbe v inovacije.
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Sodelovalna inovacija zahteva od družb da:








usmerijo sredstva na bistvene prednosti inovacije. Sredstva se dodelijo tistim
priložnostim, ki imajo največji potencial, da okrepijo ključna poslovanja, zmanjšajo
tveganja R&D in povečajo kapital inovacij,
izboljšajo kroženje inovacij. Primer izboljšanja kroženja inovacij je: izgradnja
informacijskih sistemov za zajemanje vpogledov, čim manjšega podvajanja
naporov, izboljšanje skupinskega dela in povečanje hitrosti inovacij,
poveča uvoz inovacij. Primer povečanja uvoza inovacij je: dostop do vrhunski idej,
dopolnitev ključnih prednosti inovacij in okrepitev sposobnosti sodelovanja
podjetja in njenega ugleda,
poveča izvoz inovacij. Primer povečanja izvoza inovacij je: določitev spodbud in
procesov za objektivno oceno poštene tržne vrednosti inovacij, povečanje
primarnega denarja in krepitev odnosov s trgovskimi partnerji.

Podjetja uporabljajo sodelovalne inovacije da:





razjasnijo ključne pristojnosti inovacije,
povečajte produktivnost razvoja novih izdelkov brez povečanja proračunov za
R&D,
se hitro odločite ali boste sledili patentom ali jih prodali in drug intelektualni
kapital,
povečajte hitrost in kakovost uvedbe novih proizvodov (Rigby 2009).

Sodelovalne inovacije, so osredotočene na zasnovo, saj je že dolgo jasno, da je vsaj 70%
stroškov, zanesljivosti, zmogljivosti, varnosti, itd., od proizvodov navedenih v idejnem
načrtu. Idejna zasnova je najmočnejša priložnost za inovacijo.
Timi konceptualne zasnove se rutinsko mučijo s tremi vprašanji:


Trud za prizadevanje inovacij je lahko osredotočen na veliko različnih pogledov
produkta in z njimi povezanih procesov. Ekipe konceptualne zasnove morajo
vedeti, kam strateško usmeriti svoja prizadevanja za inovacije, da bi dodala
največjo dodano vrednost.



Nepraktično je testirati vse modele teh konceptov ali soočiti predstavnike strank z
njimi. Namesto tega ekipa potrebuje ''na vrednosti osnovano merilo'', ki ga lahko
uporabi za vrednotenje in izbiro konceptov, ki temeljijo na svojem potencialu za
dodajanje vrednosti zainteresiranih.



Ko so koncepti enkrat izbrani je vrednost lahko dodana le v primeru, če se bo
nadaljevala; zahteva se ukrepanje. Predpogoj za ukrepanje je načrt za razvoj in
jasen poslovni argument za nadaljevanje. Obstaja tveganje, povezano z razvojem
izdelkov tako, da so odločitve sprejete pod pogoji negotovosti in rezultat je
predelava. Čas in stroške za predelavo je mogoče bistveno zmanjšati z razvojnimi
načrti, ki čim hitreje zmanjšujejo tveganje tako, da se odločitve sprejemajo v skladu
s pogoji za večjo varnost. Ekipe konceptualne zasnove rabijo metode za ustvarjanje
razvojnih načrtov, ki zmanjšujejo tveganje čim bolj zgodaj v razvojnem ciklu.
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Ključne ekipe Integriranega razvoja izdelka (IPD) so v najboljšem primeru sestavljene in
podprte s posamezniki iz povsem drugačnega socialnega okolja in strokovnih področij.
Prav ta raznolikost, ki prinaša različne poglede na idejni načrt in poveča verjetnost, da bo
ustvarjenih in ocenjenih več alternativnih rešitev modela, da bodo vprašanja življenjskega
cikla sistemsko obravnavana in ne kot poznejši domislek in tehnična sprememba. Toda
mnogi od teh različnih posameznikov niso strokovnjaki za vse vidike obstoječega
proizvoda in z njo povezanim življenjskim ciklom procesov. Ti morajo biti opremljeni z
ustrezno dokumentacijo, ki bi jim omogočila da bi razumeli, ter prispevali k razpravi o
konceptualni zasnovi. Dokumenti o proizvodu in njegovem procesu, ki so na razpolago, so
navadno primerni za podroben načrt, ki vsebuje precej podrobnosti za izvedbo, ki
zamegljuje temeljno arhitekturo proizvoda in s tem povezanih procesov. Podrobni
dokumenti načrtovanja zelo pogosto ne naslovijo primarnih konceptualnih vprašanj
dizajna. Ekipe konceptualne zasnove rabijo arhitekturno dokumentacijo proizvoda/procesa,
brez odvračanja pozornosti s podrobnimi vprašanji dizajna.
Sodelovalne inovacije so bile razvite in se uporabljajo za podporo ekip konceptualne
zasnove znotraj poslovnih enot na primeru podjetij: Pratt & Whitney (reaktivni motorji),
Otis Elevator (sistemi dvigal) in International Fuel Cells (sistemi električne energije). Te
misije ekip segajo od inovativnih konceptualnih preoblikovanj za zmanjšanje stroškov
zrelih izdelkov, do radikalno inovativnih modelov novih vrst izdelkov.
Sodelovalne inovacije določajo stopnjo za inovacije, s tem da se člani ekip IPD hitro
vključijo in prispevajo tako, da voljno dodajo vrednost z vso svojo raznolikostjo okolij in
spretnosti. Sodelovalne inovacije to dosegajo z modeliranjem funkcionalne arhitekture
proizvoda in z njo povezanih postopkov tako, da so te informacije dostopne jedru ekipe in
tistim, ki ga podpirajo.
Sodelovalne inoviranje zajame predpostavke ekipe in odločitve tako, da jih ostali v
organizaciji lahko premislijo in dodajo svojo vrednost s poznavanjem potrebnih
prilagoditev oziroma, da jih na podlagi jasnega razumevanja sprejmejo. To se doseže
odkrito, med pogostimi pregledi in zasebno, ko posamezniki pridejo do zaključka s
pregledom dokumentacije ekipe.
Sodelovalno inoviranje vodi k dejanjem s predstavitvijo jasnega argumenta zanj
predlagane koncepte, skupaj z logično organiziranim premoženjem podpore informacij
tako, da so predpostavke in odločitve posameznika lahko takoj uresničene (Zeidner and
Wood 2000).
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA MANAGEMENTSKIH ORODIJ V
PODJETJIH
5.1 Izhodišča za obravnavo uporabe managementskih orodij
Na podlagi predstavljenih ugotovitev, raziskovalnih potreb in izkušenj, smo oblikovali
vprašalnik, ki ima tri dele. V prvem delu raziskave sprašujemo anketirance o njihovih
stališčih in/ali preferencah o 25 managementskih orodij za upravljanje, ki so vključena v
raziskavo. Z vsakim vprašanjem, ki zajema managementska orodja, se mora anketiranec
opredeliti in sicer:
1. poznam in uporabljam
2. poznam, vendar ne uporabljam
3. ne poznam.
V okviru izbranih odgovorov (glej tri možnosti zgoraj), se anketiranci odločajo v okviru:




poznam in uporabljam - ali so zadovoljni ali nezadovoljni z uporabo
managementskega orodja,
poznam, vendar ne uporabljam - ali bi želeli uporabljati managementska orodja ali
ne potrebujejo managementskih orodij za svoje delo,
ne poznam - ali bi želeli spoznati managementska orodja ali ne potrebujejo
managementskih orodij za svoje delo.

V drugem delu smo spraševali anketirance o splošnih vprašanjih o managementskih orodij
s poudarkom na naslednjih področjih in sicer:







kakšna je potreba po uporabi managementskih orodij za upravljanje v organizaciji,
kako dolgo so že uporabljena managementska orodja v organizaciji,
kakšni so bili kriteriji za izbiro managementskih orodij v organizaciji,
kateri so oddelki, kjer se uporabljajo managementska orodja v organizaciji,
kakšen je vpliv managementskih orodij za upravljanje izboljšav v organizacijah
(npr. v različnih oddelkih),
ali obstaja potreba po izobraževanju managementskih orodij v organizaciji.

V zadnjem delu vprašalnika zbiramo sledeče podatke in sicer:










starost anketiranca,
spol anketiranca,
državljanstvo,
vrsta izobrazbe,
trenutni položaj v organizaciji,
število delovnih let,
velikost podjetja,
oddelek v katerem ste zaposleni,
panoga v katero je razvrščena organizacija anketiranca.
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Seznam okrajšav za managementska orodja je prikazano v tabeli 2.
Tabela 2: Managementska orodja in njihova okrajšava

MANAGEMENTSKA ORODJA
Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z odjemalci
Segmentacija odjemalcev
Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na temelju
izdelanih kriterijev
Izjave o misiji in viziji
Ključne pristojnosti
Zunanje izvajanje aktivnosti
Prenova poslovanja
Scenarij in kontingenčno planiranje
Upravljanje z znanjem
Strateška zavezništva
Uravnoteženi sistem kazalnikov
Upravljanje oskrbovalne verige
Orodja za podporo strategij rasti
Celovito upravljanje kakovosti
Delitev servisnih centrov
Vitka proizvodnja
Sodelovalno inoviranje
Upravljanje lojalnosti
Združitve in prevzemi
Six sigma
Uporaba elementov cone ugodnosti
Etnografija potrošnikov
Korporativni blogi
Uporaba radijskih valov za identifikacijo objektov in
čitanje podatkov
Vir: Potočan in Nedelko, 2011

OKRAJŠAVA
SP
CRM
CS
BEN
MVS
CC
OUT
BPR
SCP
KM
SA
BSC
SCM
GST
TQM
SSC
LO
CI
LM
MA
SS
OS
CE
CB
RFID

5.2 Raziskava uporabe managementskih orodij v slovenskih podjetjih
Na podlagi zgoraj predstavljenega spoznanja, bomo predstavili rezultate raziskav, glede
izbranih vidikov proučevanja managementskih orodij v Sloveniji. Pri tem bomo
predstavili naslednja stališča:





uporabo managementskih orodij v Sloveniji,
zadovoljstvo uporabnikov z managementskimi orodji,
želja, po uporabi managementskih orodij,
želja, po spoznanju managementskih orodij.

V nadaljevanju začnemo s predstavitvijo rezultatov s prvega vidika.
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5.2.1 Uporaba managementskih orodij v slovenskih podjetjih
Poznavanje in uporaba managementskih orodij v slovenskih podjetjih je prikazana v tabeli
3.
Tabela 3: Poznavanje in uporaba managementskih orodij

Managementska orodja
Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z
odjemalci
Segmentacija odjemalcev
Primerjanje lastne uspešnosti s
konkurenco na temelju izdelanih
kriterijev
Izjave o misiji in viziji
Ključne pristojnosti
Zunanje izvajanje aktivnosti
Prenova poslovanja
Scenarij in kontingenčno
planiranje
Upravljanje z znanjem
Strateška zavezništva
Uravnoteženi sistem kazalnikov
Upravljanje oskrbovalne verige
Orodja za podporo strategij rasti
Celovito upravljanje kakovosti
Delitev servisnih centrov
Vitka proizvodnja
Sodelovalno inoviranje
Upravljanje lojalnosti
Združitve in prevzemi
Six sigma
Uporaba elementov cone
ugodnosti
Etnografija potrošnikov
Korporativni blogi
Uporaba radijskih valov za
identifikacijo objektov in čitanje
podatkov
Vir: Lasten

Poznavanje in uporaba managementskih orodij
Poznam in
Poznam, vendar
Ne poznam
uporabljam
ne uporabljam
SLO
SLO
SLO
34,2 %
52,9 %
12,9 %
36,1 %
24,2 %

41,3 %
45,1 %

22,6 %
30,9 %

48,4 %

40,0 %

11,6 %

35,5 %
45,2 %
56,8 %
30,3 %

33,5 %
27,1 %
32,9 %
41,3 %

31,0 %
27,7 %
10,3 %
28,4 %

23,3 %

30,7 %

46,0 %

42,8 %
16,8 %
33,8 %
18,1 %
13,5 %
40,6 %
6,5 %
6,5 %
12,3 %
19,4 %
18,7 %
11,0 %

36,2 %
47,7 %
27,9 %
44,5 %
37,4 %
45,2 %
32,5 %
43,9 %
39,0 %
45,2 %
58,1 %
31,2 %

21,1 %
35,5 %
38,3 %
37,4 %
49,0 %
14,2 %
61,0 %
49,7 %
48,7 %
35,5 %
23,2 %
57,8 %

5,8 %

34,2 %

60,0 %

9,0 %
17,4 %

31,6 %
33,5 %

59,4 %
49,0 %

7,1 %

23,9 %

69,0 %

Podrobnejše rezultate predstavljamo na slikah: 15, 16 in 17.
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Odstotek uporabe enotnega managementskega orodja v slovenskih podjetjih je prikazan na sliki 15.
Slika 15: Odstotek uporabe enotnega managementskega orodja v slovenskih podjetjih
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Odstotek poznavanja vsaj enega managementskega orodja v slovenskih podjetjih je prikazano na sliki 16.
Slika 16: Odstotek poznavanja vsaj enega managementskega orodja v slovenskih podjetjih
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Odstotek za neznano enojno managementsko orodje v slovenskih podjetjih je prikazano na sliki 17.
Slika 17: Odstotek za neznano enojno managementsko orodje v slovenskih podjetjih
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V tabeli 4, je predstavljenih 10 najpogosteje uporabljenih managementskih orodij v
slovenskih podjetjih.
Tabela 4: Deset najuporabnejših managementskih orodij v slovenskih podjetjih

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vir: Lasten

Managementsko orodje
Zunanje izvajanje aktivnosti
Primerjanje
lastne
uspešnosti
s
konkurenco na podlagi izdelanih
scenarijev
Ključne pristojnosti
Management znanja
Celovito upravljanje kakovosti
Izjave o misiji in viziji
Upravljanje odnosov z odjemalci
Strateško planiranje
Uravnoteženi sistem kazalnikov
Prenova poslovanja

%
57
48
45
43
41
36
36
34
34
30

Na podlagi zgoraj predstavljenih rezultatov o rabi in poznavanju managementskih orodij v
Sloveniji, smo nadalje preučili naslednje vidike upravljanja uporabe managementskih
orodij v podjetjih:




zadovoljstvo uporabnikov z managementskimi orodji,
želja po uporabi managementskih orodij,
želja po spoznanju managementskih orodij v slovenskih podjetjih.

V nadaljevanju bomo predstavili zadovoljstvo uporabnikov z managementskimi orodji.
5.2.2 Zadovoljstvo uporabnikov z managementskimi orodji
Zadovoljstva uporabnikov z managementskimi orodji so prikazana v tabeli 5.
Tabela 5: Zadovoljstvo uporabnikov z managementskimi orodji v slovenskih podjetjih

Managementska orodja

Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z odjemalci
Segmentacija odjemalcev
Primerjanje lastne uspešnosti s
konkurenco na temelju izdelanih
kriterijev
Izjave o misiji in viziji
Ključne pristojnosti
Zunanje izvajanje aktivnosti
Prenova poslovanja

Zadovoljstvo uporabe managementskih
orodij
Zadovoljni
Nezadovoljni
uporabniki
uporabniki
SLO
SLO
90,6 %
9,4 %
87,5 %
12,5 %
97,3 %
2,7 %
94,7 %

5,3 %

80,0 %
88,6 %
95,5 %
87,2 %

20,0 %
11,4 %
4,5 %
12,8 %

Scenarij in kontingenčno planiranje
Upravljanje z znanjem
Strateška zavezništva
Uravnoteženi sistem kazalnikov
Upravljanje oskrbovalne verige
Orodja za podporo strategij rasti
Celovito upravljanje kakovosti
Delitev servisnih centrov
Vitka proizvodnja
Sodelovalno inoviranje
Upravljanje lojalnosti
Združitve in prevzemi
Six sigma
Uporaba elementov cone ugodnosti
Etnografija potrošnikov
Korporativni blogi
Uporaba radijskih valov za
identifikacijo objektov in čitanje
podatkov
Vir: Potočan in Nedelko, 2011

65,7 %
86,2 %
80,8 %
98,1 %
85,7 %
81,0 %
90,5 %
60,0 %
90,0 %
84,2 %
76,7 %
82,8 %
82,4 %
66,7 %
85,7 %
96,3 %

34,3 %
13,8 %
19,2 %
1,9 %
14,3 %
19,0 %
9,5 %
40,0 %
10,0 %
15,8 %
23,3 %
17,2 %
17,6 %
33,3 %
14,3 %
3,7 %

90,6 %

36,4 %

Slika 18 predstavlja odstotek zadovoljstva posameznih managementskih orodij v
slovenskih podjetjih.
Slika 18: Zadovoljstvo posameznih managementskih orodij v slovenskih podjetjih
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V nadaljevanju bomo predstavili rezultate v zvezi z željo po uporabi managementskih
orodij.
5.2.3 Želja po uporabi managementskih orodij
V tabeli 6 so prikazane želje po uporabi managementskih orodij v slovenskih podjetjih.
Tabela 6: Želja po uporabi managementskih orodij

Managementska orodja
Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z odjemalci
Segmentacija odjemalcev
Primerjanje lastne uspešnosti s
konkurenco na temelju izdelanih
kriterijev
Izjave o misiji in viziji
Ključne pristojnosti
Zunanje izvajanje aktivnosti
Prenova poslovanja
Scenarij in kontingenčno planiranje
Upravljanje z znanjem
Strateška zavezništva
Uravnoteženi sistem kazalnikov
Upravljanje oskrbovalne verige
Orodja za podporo strategij rasti
Celovito upravljanje kakovosti
Delitev servisnih centrov
Vitka proizvodnja
Sodelovalno inoviranje
Upravljanje lojalnosti
Združitve in prevzemi
Six sigma
Uporaba elementov cone ugodnosti
Etnografija potrošnikov
Korporativni blogi
Uporaba radijskih valov za
identifikacijo objektov in čitanje
podatkov
Vir: Potočan in Nedelko, 2011

Želja po uporabi managementskih orodij
Želel bi uporabljati
Ne potrebujem
SLO
SLO
58,5
41,5
43,8
56,3
43,5
56,5

71,0
65,4
66,7
47,1
64,1
37,0
69,1
40,5
51,2
27,5
60,3
50,0
18,0
26,5
71,7
53,6
27,0
35,4
32,1
34,7
45,1

29,0
34,6
33,3
52,9
35,9
63,0
30,9
59,5
48,8
72,5
39,7
50,0
82,0
73,5
28,3
46,4
73,0
64,6
67,9
65,3
54,9

29,7

70,3

Odstotek uporabe želja managementskih orodij v slovenskih podjetjih je prikazan v sliki
19.
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Slika 19: Želja po uporabi managementskih orodij
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Vir: Potočan in Nedelko, 2011
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate v zvezi z željo po spoznanju managementskih
orodij, v slovenskih podjetjih.
5.2.4 Želja po spoznanju managementskih orodij
Želja po spoznanju managementskih orodij, je prikazana v tabeli 7.
Tabela 7: Želja po spoznanju managementskih orodij v slovenskih podjetjih

Managementska orodja
Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z odjemalci
Segmentacija odjemalcev
Primerjanje lastne uspešnosti s
konkurenco na temelju izdelanih
kriterijev
Izjave o misiji in viziji
Ključne pristojnosti
Zunanje izvajanje aktivnosti
Prenova poslovanja
Scenarij in kontingenčno planiranje
Upravljanje z znanjem
Strateška zavezništva
Uravnoteženi sistem kazalnikov
Upravljanje oskrbovalne verige
Orodja za podporo strategij rasti
Celovito upravljanje kakovosti

Želja po spoznanju managementskih orodij
Želel bi spoznati
Ne potrebujem
SLO
SLO
75,0 %
25,0 %
65,7 %
34,3 %
52,2 %
47,8 %

55,6 %
43,5 %
54,8 %
42,9 %
46,3 %
45,3 %
54,8 %
38,2 %
56,9 %
35,1 %
46,7 %
59,1 %
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44,4 %
56,5 %
45,2 %
57,1 %
53,7 %
54,7 %
45,2 %
61,8 %
43,1 %
64,9 %
53,3 %
40,9 %

Delitev servisnih centrov
Vitka proizvodnja
Sodelovalno inoviranje
Upravljanje lojalnosti
Združitve in prevzemi
Six sigma
Uporaba elementov cone ugodnosti
Etnografija potrošnikov
Korporativni blogi
Uporaba radijskih valov za
identifikacijo objektov in čitanje
podatkov
Vir: Potočan in Nedelko, 2011

26,1 %
36,5 %
55,4 %
52,7 %
42,9 %
49,4 %
38,5 %
40,2 %
46,7 %

73,9 %
63,5 %
44,6 %
47,3 %
57,1 %
50,6 %
61,5 %
59,8 %
53,3 %

38,1 %

61,9 %

Želja po spoznanju managementskih orodij v slovenskih podjetjih je prikazana v sliki 20.
Slika 20: Želja po spoznanju managementskih orodij v slovenskih podjetjih
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Vir: Potočan in Nedelko, 2011
5.3 Obravnava rezultatov raziskave v slovenskih podjetjih
5.3.1 Obravnava rezultatov za Zunanje izvajanje aktivnosti
Na podlagi rezultatov ankete, ki je bila opravljena v slovenskih podjetjih, je bilo pri
poznavanju in uporabi managementskih orodij, v rubriki poznam in uporabljam,
najuporabnejše in najbolj poznano managementsko orodje Zunanje izvajanje aktivnosti v
slovenskih podjetjih, kjer v nadaljevanju predstavljamo rezultate obravnave uporabe
orodja.
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Zunanje izvajanje dejavnosti je lahko pomembna strateška odločitev za podjetje – tako za
tisto, ki dejavnosti prenese, kot tudi za tisto, ki jih prevzema. Rezultati raziskave v
Sloveniji potrjujejo domneve, da je zunanje izvajanje aktivnosti postalo stalna praksa
večine slovenskih podjetij in se zelo pogosto odločajo za prenos pomožnih dejavnosti na
ravni podjetja. Za podjetje je pomembno, da odločitev glede zunanjega izvajanja temeljito
prouči in analizira vse mogoče poteke in izide, tveganja in koristi, ki jih lahko prinese.
Management slovenskih podjetij se v večini analiziranih primerov osredotoča samo na
kratkoročne koristi in ne razmišlja o koristih, ki jih prinaša dolgoročno sodelovanje med
udeleženci.
Vloga zunanjega izvajanja dejavnosti se je v svetu v zadnjih dveh desetletjih močno
povečala. Vedno več podjetij se vključuje v procese izločanja dejavnosti, katerih obseg se
je številčno in zahtevnostno povečal. Raziskava je pokazala, da so tudi slovenska podjetja
že spoznala prednosti zunanjega izvajanja, saj pri svojem poslovanju zunanje izvajanje
uporablja kar 88% anketiranih podjetij. Paleta dejavnosti, ki jo je mogoče prenesti in
prepustiti zunanjim izvajalcem, se je v zadnjih nekaj letih precej spremenila. Zunanje
izvajanje se je začelo v majhnem obsegu, ko so se podjetja odločila za pogodbeno
najemanje zunanjih izvajalcev na področjih čiščenja, transporta, prehrane zaposlenih in
varovanja stavb. Te storitve niso zahtevne, zato jih laže opravi zunanji izvajalec. Danes se
je zunanje izvajanje razširilo na večje število dejavnosti, saj se podjetja odločajo za
zunanje izvajanje enega ali več delov proizvodnje, računovodstva in pravnih storitev,
skladiščenja, distribucije, gradnje in vzdrževanja informacijskega sistema in drugega.
V nadaljevanju bomo opredelili dejavnosti, ki so jih anketirana podjetja prenesla na
zunanje izvajalce. Če razdelimo dejavnosti podjetja na pomožne dejavnosti (na ravni
podjetja, na ravni funkcij) in osnovne dejavnosti podjetja, nam raziskava pokaže, da se
podjetja najpogosteje odločajo za zunanje izvajanje pomožnih dejavnosti na ravni podjetja,
kot so varovanje prostorov, čistilni servis in vzdrževanje informacijskega sistema. 66%
podjetij je skrb za čiščenje prostorov preneslo na zunanje izvajalce, 55% podjetij je
prepustilo varovanje prostorov zunanjim izvajalcem, 49% podjetij pa je za vzpostavitev in
vzdrževanje informacijske opreme izbralo zunanje izvajalce. Več kot 40% podjetij
uporablja zunanje vire za pripravo toplih obrokov. Tretjina anketiranih podjetij uporablja
zunanje vire za izvajanje nalog s področja pravnega svetovanja, tako v celoti kot tudi
delnega. 30% podjetij je na zunanje izvajalce preneslo storitve transporta in transportnega
parka. Petina podjetij je na zunanje izvajalce prenesla katero od proizvodnih dejavnosti.
Med najpogosteje navedenimi so izdelava polizdelkov, strojna obdelava, storitve lakiranja,
izdelava posebnih delov in razne oblike montaže. Podrobnejšo porazdelitev po dejavnostih,
ki jih podjetja prepustijo zunanjim izvajalcem, ki prikazuje slika 21.
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Slika 21: Zunanje izvajanje dejavnosti: analiza slovenskih podjetij

Zunanje izvajanje dejavnosti: analiza slovenskih podjetij
Nadzor kakovosti
Poprodajne storitve

3%
4%

Razvoj in raziskave
Distribucija
Trženje

6%
8%
14%

Proizvodnja
Vzdrževanje oprem e
Računovodske storitve
Trans port
Pravne storitve

21%
23%
24%
30%
33%

Priprava toplih obrokov
Informacijska tehnologija
Varovanje

41%
49%
55%

Čiščenje

66%
0

10

20

30

40

50

60

70

Vir: Kavčič 2007 [online]
5.3.2 Obravnava rezultatov za Združitve in prevzeme
V anketi je bilo pri poznavanju in uporabi managementskih orodij, v rubriki poznam,
vendar ne uporabljam najmanj uporabljeno, vendar poznano managementsko orodje
Združitve in prevzemi, ki predstavljajo 58,1%. V nadaljevanju predstavljamo, kakšna je
uporaba orodja Združitev in prevzemov v slovenskih podjetjih.
V letu 2009 je bilo v Sloveniji uspešno izpeljanih le 13 prevzemov, kar je tretjina manj kot
leto prej, skoraj trikrat manj kot leta 2007 in najmanj po letu 2003.
Še večji je bil v letu 2009 padec vrednosti uradno izvedenih prevzemov. Prvič po več kot
desetih letih se je povprečna vrednost prevzema spustila pod mejo milijon evrov, to mejo
pa so lani presegli le prevzemi podjetja Jeruzalema Ormož (4,4 milijona evrov), Jadrana (2
milijona evrov) in drugi prevzem Lesnine (1,9 milijona evrov). Mejo milijon evrov je sicer
presegel tudi prevzem Term Čatež, vendar prevzemnika (DZS in Delo Prodaja)
delničarjem za njihove delnice Term Čatež nista ponujala gotovine, temveč obveznice Dela
Prodaje. Skupna vrednost lani končanih prevzemov (brez prevzema Term Čatež) je po
izračunih dosegla le 10,8 milijona evrov.
Po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) gre za najnižjo vrednost od leta
1999, oziroma odkar zbirajo podatke. Za primerjavo: leta 2008 je tržna vrednost
prevzemov v Sloveniji znašala 238 milijonov evrov, leto prej pa 1,24 milijarde evrov, torej
22-krat oziroma 114-krat več kot v letu 2008. Vrednost uradno izpeljanih prevzemov sicer
znižujejo nakupi delnic še pred objavo uradne prevzemne ponudbe. Ker prevzemniki v
prevzemnih prospektih razkrijejo le nakupe v zadnjem letu dni, skupni zneski, ki jih
namenijo za prevzeme, niso znani. Glavnina največjih slovenskih družb je že zdaj
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čezmerno zadolžena in nima prostih sredstev za izvedbo prevzemov, kupcev, ki bi bili
pripravljeni izpeljati prevzem z lastnimi sredstvi, pa praktično ni (Moj fond 2008).
5.3.3 Zadovoljstvo uporabnikov z managementskimi orodji
Na podlagi ankete, ki smo jo izvajali, smo ugotovili, da so bili najbolj zadovoljni tisti
uporabniki, ki so uporabljali managementsko orodje Uravnoteženi sistem kazalnikov, kar
je razvidno iz tabele 5, kjer se je Uravnoteženi sistem kazalnikov uvrstil z 98,1 %
zadovoljstvom.
Za uspešno oblikovanje strateških ciljev v slovenskih podjetjih so ključne naslednje
značilnosti uravnoteženega sistema kazalnikov za njihovo poslovanje da:










zagotavlja informacije, ki so temelj strategije,
deluje kot osnova za sedanji in prihodnji uspeh podjetja, tako da usklajuje
kratkoročne rezultate poslovanja podjetja, ki so nujno finančni, z dolgoročnimi, ki
so priložnost za rast in razvoj podjetja,
uravnava notranje in zunanje vidike tako, da zagotavlja in se opravi primerjava s
konkurenti ter z lastnim poslovanjem v preteklosti,
zagotavlja preglednost rezultatov poslovanja podjetja na podlagi merjenja učinkov
poslovanja podjetja iz štirih vidikov: finančnega vidika, vidika kupcev, vidika
notranjih poslovnih procesov ter vidika učenja in rasti.
povezuje horizontalno raven poslovanja podjetja (med različnimi službami v
podjetju) ter vertikalno ravnjo (med ravnmi managementa znotraj služb), tako da
sporoča in prenaša strategijo in prioritete podjetja do vseh zaposlenih v podjetju,
deluje kot dinamičen, trajajoč proces, ki služi kot orodje za ocenitev učinkov
poslovanja v podjetju, ter na podlagi rezultatov na novo oblikuje strategijo (Letza
1996, 75).

Glede na to, da pri več kot 90% podjetij uvajanje strategije spodleti, se uravnoteženi sistem
kazalnikov osredotoča na višjo raven strateškega managementa, kar zajema oblikovanje
strategije, uvedbo strategije ter strateško kontrolo (Zimmermann in Johnk 2000, 606).
Uravnoteženi sistem kazalnikov je v tujini postal priljubljen leta 1992, v Sloveniji pa šele
leta 2000. Zaostanek se kaže v ciljnem vodenju, posledično pa v obvladovanju dosežkov,
kar je vzrok za številne težave pri vodenju podjetja in za slabo produktivnost v primerjavi z
zahodnimi podjetji. Razlike in zaostanki so vidni pri upravljanju s kulturo podjetja, pri
nenehnih izboljšavah poslovanja podjetja, pri upravljanju in vrednotenju neotipljivih virov,
pri velikih zaostankih po dodani vrednosti na zaposlenega, pri nejasno zastavljeni
strategiji. Vse to so bistveni elementi konkurenčnosti podjetja v 21. stoletju (Ložar 2003,
11).
Rezultati v naši raziskavi kažejo, da v Sloveniji pozna in uporablja med opredeljenimi
petindvajsetimi managementskimi orodji, Uravnotežen sistem kazalnikov 33,8 %
anketiranih podjetij, od tega jih je z uporabo zadovoljnih 98,1 %, kar sodi v sam vrh
lestvice po zadovoljstvu uporabnikov z managementskimi orodji.
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5.3.4 Želja po uporabi managementskih orodij
Rezultati v naši raziskavi so pokazali, da je od 25 managementskih orodij Sodelovalno
inoviranje najbolj zaželeno managementsko orodje med anketiranci in sicer bi ga želelo
uporabljati 71,7 % anketirancev.
V slovenskih podjetjih se pojavlja veliko elementov, ki so povezani z ustvarjalnostjo in
inovativnostjo. Govorimo o inovacijski klimi, ustvarjalnem vzdušju, vodenju inovativnosti,
inovacijskem ciklu, vzpodbujanju inovacij. Vse to na določen način sestavlja sistem za
razvoj inovativnosti. In vse to je posredno ali neposredno povezano z managerjem. Z
nekom, ki stvari začenja, navdihuje, dovoljuje, omogoča.
Sodelovalno inoviranje zahteva čas, ko posameznik ni produktiven. Današnje inovacije so
v veliki meri plod sodelovanja. Če ni možnosti ter vzpodbude za sodelovalno inoviranje,
podjetje avtomatsko vrže stran velik obseg potencialnih inovacij. Mit osamljenega
inovatorja je potrebno ovreči. Vzpodbude za sodelovalno inoviranje pa lahko voditelj
ponudi na sestankih, ki jih sam vodi in na njih odpira prostor sodelovanja in omogoča
soustvarjanje idej.
Korak naprej iz sodelovanja v podjetju je odpiranje prostora za sodelovanje izven podjetja.
Podjetje P&G pridobi več kot 50 % inovacij od ljudi, ki so izven podjetja. Gre za t.i.
odprto inoviranje (Open Innovation) (Černe 2009).
Podjetja morajo nenehno uvajati novosti ter izboljšave. K temu jih spodbujajo različni
dejavniki, tako notranji kot zunanji. Podjetje se lahko odloči za inoviranje zaradi potreb in
želja svojih odjemalcev, saj so odjemalci tisti, ki nakazujejo, kakšne so njihove želje in
kakšne so njihove potrebe. Želja po izboljšanju produktivnosti je lahko dokaj močna
spodbuda, saj le ta vpliva na celotno poslovanje podjetja. Povečanje prodaje in
dobičkonosnosti je lahko močan dejavnik k uvajanju izboljšav in novosti, saj je to eden
glavnih ciljev poslovanja. Pri poslovanju pa je potrebno spremljati dogajanje na trgu.
Eden od vzrokov za inoviranje, tako v slovenskih kot tujih podjetjih je tudi konkurenca, ki
s cenovnim pritiskom sili k ustvarjanju invencij in inovacij. Tudi izboljšani ali novi
konkurenčni izdelki oziroma storitve, so dodatni motiv za ustvarjanje. Želja preseči
konkurenco je lahko dodatna težnja k inoviranju in izboljšavam kakovosti izdelku –
storitev – procesov. Spremljanje napredka tehnike in tehnologije za proizvodnjo in vse
drugo poslovanje je ena izmed spodbud k inovativnosti, da je poslovanje podjetja v koraku
s časom in novostmi. Podjetje mora zaradi uvajanja izboljšav in drugih novosti
dobaviteljev posodabljati poslovne procese.
Primer sodelovalnega inoviranja je prikazano na letalu Boieng v sliki 22.
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Slika 22: Primer sodelovalnega inoviranja na letalu Boeing

VIR: Venkatesh 2007 [online].
5.4 Raziskava uporabe managementskih orodij v tujih podjetjih
Podjetja se vedno bolj naslanjajo na boljše metode ocenjevanja gospodarske negotovosti za
doseganje ciljev poslovanja.
Prišlo je do dramatičnega povečanja števila in tipov analitičnih metod v vseh regijah (v
Severni Ameriki, Južni Ameriki, Evropi in Aziji) in sicer da podjetja, ki so imela
zmanjšan profit in produktivnost med sedanjo recesijo, se je le to povečalo za skoraj 60
odstotkov v zadnjih dveh letih.
Študija predlaga dva možna dejavnika, ki prispevata k znatnemu povečanje uporabe:



manj kot polovica anketirancev iz Severne Amerike in Južne Amerike navaja,
izboljšanje gospodarskih razmer v industriji,
65 odstotkov anketirancev iz Azije in Evrope pravi, da so zaskrbljeni kako bodo
izpolnili svoje cilje rasti.
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Od leta 1993 je bilo anketiranih več kot 6.300 direktorjev v več kot 60 državah v Severni
Ameriki, Evropi, Aziji, in Južni Ameriki, da bi razumeli njihovo uporabo in zadovoljstvo z
najbolj priljubljenimi managementskimi orodji in tehnikami (Rigby 2009b).
Rezultate študije smo primerjali z rezultati zbranimi v letu 2000. Ugotovili smo, da so
najbolj pogosto uporabljana managementska orodja v letu 2002 ostala na istem mestu in
sicer: Strateško planiranje, Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih
kriterijev, Izjave o misiji in viziji. Vsa od teh treh managementskih orodij so bila
uporabljena pri več kot 80 odstotkov anketirancev v Evropi, Aziji, Severni in Južni
Ameriki.
Podjetja so bila najbolj zadovoljna z managementskimi orodji, ki omogočajo
osredotočenost tako na notranji kot na zunanji ravni podjetja. To so Korporativni blogi,
Strateško planiranje in Ključne pristojnosti.
Rezultati ankete kažejo, da managerji sprejemajo ukrepe za doseganje štirih stvari in sicer:
1. Ohraniti je potrebno kupčeve prihodke - uporaba CRM-ja se je povečala v Severni
Ameriki s 35 odstotkov leta 2000 na 78 odstotkov leta 2002, in sicer iz 15. mesta
od seznama top 25 managementskih orodij, je prišla na sedmo mesto. Uporaba
Segmentacije odjemalcev, je koristen način, da se zagotovijo podjetju cilji najbolj
dobičkonosnih strank, pri čemer se je uporabnost prav tako povečala z 51 odstotkov
na 79 odstotkov v Južni Ameriki.
2. Pripraviti je potrebno pot rasti – Osredotočiti se je potrebno na rast prihodkov in
zniževanja stroškov. Toda mnogim managerjem ni povsem jasno kako doseči cilj,
saj jih 65 odstotkov pravi, da so zaskrbljeni, kako bodo izpolnili svoje cilje rasti.
3. Osredotočite se na etiko - 84 odstotkov vprašanih je dejalo, da so ponosni na svojo
poslovno etiko, 59 odstotkov anketirancev se je strinjalo, da morajo imeti skrb za
stranke in zaposlene pred delničarji. Tako menijo managerji v vseh regijah.
5.4.1 Mednarodne razlike
Rezultati raziskave kažejo, da so odnosi in uporaba managementskih orodij zelo različni po
regijah. Na primer, azijski managerji imajo najširšo uporabo managementskih tehnik
upravljanja in dajejo večji poudarek na uporabniško usmerjena orodja kot so: Upravljanje
odnosov z odjemalci in Segmentacija odjemalcev. Nasprotno, evropski managerji vse bolj
postavljajo v ospredje Upravljanje z znanjem in Upravljanje sprememb. Managerji v
Severni Ameriki so v veliki meri osredotočeni na zniževanje stroškov v primerjavi z rastjo
prihodkov, z uporabo metod, kot so Zunanje izvajanje aktivnosti, Prenova poslovanja in
odkup delnic.
5.4.2 Regionalna stališča managementskih orodij
Regionalna stališča managementskih orodij imajo različen vpliv v kontinentalnih podjetjih
. To je razvidno iz sledečih trditev:


Za podjetja v Severni Ameriki (54 odstotkov) in v Evropi (54 odstotkov), je manj
verjetno, da se osredotočijo na rast prihodkov glede na zmanjšanje stroškov,
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medtem ko je v Aziji (68 odstotkov) in Južni Ameriki (65 odstotkov) bolj verjetno,
da se osredotočajo na rast prihodkov glede na zmanjševanje stroškov.
Za odpuščanja je bolj verjetno, da se pojavljajo v Evropi predvsem v letu 2003 (42
odstotkov) v primerjavi z Severno Ameriko (33 odstotkov).
Za Opravljanje odnosov z odjemalci in Segmentacijo odjemalcev, ki jih uporabljajo
skoraj v vseh evropskih in azijskih podjetjih (87 in 92 odstotkov), se ta bistveno
manj uporabljajo v Severni in Južni Ameriki (73 in 70 odstotkov).
Upravljanje znanja se uporablja bolj v Aziji (75 odstotkov) in v Evropi (70
odstotkov), manj se pa uporablja v Severni Ameriki (52 odstotkov) in Južni
Ameriki (51 odstotkov).
Za podjetja v Evropi je manj verjetno, da uporabljajo Korporativne bloge (69
odstotkov) v primerjavi z Azijo (84 odstotkov) in Severno Ameriko (81
odstotkov).
Severna Amerika je edina regija, ki ima Scenarije in kontingenčno planiranje med
desetimi najbolj uporabljenimi managementskimi orodji.
Samo 37 odstotkov managerjev v Severni Ameriki meni, da bi mednarodna prodaja
blaga rasla hitreje kot domača prodaja, v primerjavi s 57 odstotki evropskih
managerjev in 59 odstotki azijskih managerjev.
84 odstotkov azijskih managerjev, 81 odstotkov evropskih managerjev, 86
odstotkov Južno ameriških managerjev in 74 odstotkov managerjev Severne
Amerike, se strinjajo z izjavo, da obstaja močna želja po zmanjšanju trgovinskih
ovir ter sporazumov o prosti trgovini.

Prav tako smo ugotovili, da se določena gospodarstva veliko manj osredotočajo na rast in
inovacije kot nastajajoča gospodarstva, kar je še posebej razvidno v Severni Ameriki, kjer
je poudarek na zniževanju stroškov najmočnejši.
Regionalna stališča managementskih orodij so prikazana v sliki 23.
Slika 23: Regionalna stališča managementskih orodij
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Le 24 odstotkov anketiranih managerjev v Evropi verjame, da bodo tržni voditelji danes še
vedno vodilni v nadaljnjih petih letih. Prav tako smo ugotovili, da se tehnološke in
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telekomunikacijske družbe najbolj osredotočajo na inovacije. Za potrošniške izdelke in v
trgovini na drobno, managerji večinoma menijo, da bo recesija izboljšala njihov
konkurenčni položaj na trgu.
Število uporabe managementskih orodij po letih je predstavljeno v sliki 24.
Slika 24: Število uporabe managementskih orodij po letih
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Naša raziskava kaže, da tako kot vodstvo preusmerja svoje cilje in naloge, prav tako se
spreminjajo managementska orodja, ki se jih uporablja za upravljanje svojih podjetij. Dva
orodja za znižanje stroškov povezanih z orodji in sicer: Primerjanje lastne uspešnosti s
konkurenco na temelju izdelanih kriterijev in Zunanje izvajanje aktivnosti, so se pojavili na
seznamu deset najbolj uporabljenih managementskih orodij v Severni in Južni Ameriki,
Evropi, Aziji, kot je prikazano v tabeli 11. Druga managementska orodja, kot sta Strateško
planiranje in Izjave o misiji in viziji, se v veliki meri uporabljajo ne glede na gospodarski
cikel.
5.4.3 Zmanjševanje stroškov je ključnega pomena
Sedem od 10 vprašanih managerjev v Severni Ameriki in Evropi pravijo, da so zaskrbljeni,
kako bodo izpolnili svoje cilje rasti v letu 2009. Ta skrb se kaže tudi v vse večji
popularnosti managementskega orodja: Primerjanja lastne uspešnosti s konkurenco na
temelju izdelanih kriterijev, kot način za doseganje stroškovnih ciljev. Orodje je pristalo v
središču našega seznama za zadovoljstvo. Kot znak časov, je orodje Primerjanje lastne
uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih kriterijev, prehitelo orodje Strateško
planiranje, ki je sedaj na drugem mestu. Zunanje izvajanje aktivnosti se je prav tako
povzpelo iz sedmega na četrto mesto najbolj uporabljanih orodij. Prenova poslovnih
procesov, je še eno managementsko orodje, ki je pogosto povezano z minimiziranjem
stroškov in je tudi na seznamu med desetimi najbolj uporabljenimi orodji v Severni
Ameriki in Evropi.
Vsaka regija ni osredotočena na zmanjševanje stroškov. Evropski in azijski managerji so
manj zaskrbljeni kot managerji v Severni in Južni Ameriki, kar se tiče doseganja ciljev.
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5.4.4 Optimizem glede prihodnje rasti
Ugotovili smo, da 75 odstotkov managerjev v vseh regijah nameravajo uporabiti recesijsko
stanje v državi, da izboljšajo svoj konkurenčni položaj.
Druga ključna ugotovitev je: številna podjetja si težko iščejo načine, preko zniževanja
stroškov za stabilizacijo poslovanja. Da bi pomagala doseči ta cilj v letu 2011, managerji
napovedujejo, da bodo povečali njihovo uporabo v vseh 25 managementskih orodij za
upravljanje. Od managementskih orodij, ki spodbujajo rast se pričakuje, da bodo imela
največji dobiček.
Na vprašanje, če bo mednarodna rast ključnega pomena za njihovo uspešnost v naslednjih
petih letih (od leta 2009 do leta 2014), se 82 odstotkov anketirancev azijskih podjetij
strinja s to trditvijo. To je primerljivo s 75 odstotkov v Evropi, 58 odstotkov v Južni
Ameriki in 55 odstotkov v Severni Ameriki, kot je prikazano na sliki 25.
Slika 25: Primerjava inovativnosti glede na mednarodno rast v svetovnem merilu
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Inovativnost je bolj pomembna od zniževanja stroškov na dolgoročni uspeh
Mednarodna rast bo ključnega pomena za uspešnost v obdobju od leta 2009 - 2014

Vir: Rigby and Bilodeau 2007a
Inovativnost je še en preizkus osredotočiti se na rast podjetja (Glej sliko 25). Globalno
gledano, dva od petih managementskih orodij sta bila z največjim predvidenim skokom v
uporabi med letoma 2008 in 2009 in sicer: Upravljanje lojalnosti ter Sodelovalno
inoviranje. Azijska podjetja izražajo odločno zavezanost k inovacijam. Čeprav se še vedno
močno uporabljajo managementska orodja, kot so Downsizing oz. zmanjševanja stroškov,
se 84 odstotkov anketiranih Azijskih podjetij strinja, da "so inovacije bolj pomembne kot
zniževanje stroškov na dolgoročni uspeh," sledi jim Južna Amerika (78 odstotkov) in
Evropa (75 odstotkov). V Severni Ameriki je to izraženo le s 67 odstotki.
5.4.5 Zaupanje v Indiji in Južni Ameriki

115

Na vprašanje, če bi načrtovanje za recesijo trajala do začetka leta 2010, je v celoti 70
odstotkov kitajskega vodstva odgovorilo, v primerjavi z 56 odstotki vprašanih indijskih
managerjev. Ta razlika je podprta z racionalizacijo načrtov za 2009, pri čemer 40
odstotkov kitajskih podjetij pravi, da bo imela kriza pomembna odpuščanja, vendar le 23
odstotkov indijskih managerjev pričakuje veliko odpuščanj.
Južnoameriška podjetja se osredotočajo na rast, kar je razvidno iz managementskih orodij
za izbiro. Največja verjetnost je, da bodo uporabili Strateško planiranje, Orodja za podporo
strategij rasti. V Azijsko-pacifiški regiji smo našli nekatere očitne razlike, kako se
managementska orodja uporabljajo v tej regiji:





Kitajska podjetja uporabljajo orodja: Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na
temelju izdelanih kriterijev, Strateško planiranje, Upravljanje oskrbovalne verige in
Celovito upravljanje kakovosti, bolj kot njihovi kolegi drugod v Aziji.
Manjše število indijskih podjetij uporablja Segmentacijo odjemalcev, katero je
šesto najbolj uporabljeno managementsko orodje v svetovnem merilu.
Indijska podjetja so najbolj zadovoljna s štirimi managementskimi orodji, kot druga
podjetja v celotni azijsko-pacifiški regiji in sicer s : Ključnimi pristojnostmi,
Primerjanjem lastne uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih kriterijev,
Strateškim zavezništvom in Sodelovalnim inoviranjem.

5.4.6 Uporaba managementskih orodij in njihovo zadovoljstvo
V svetovnem merilu, se je uporaba managementskih orodij zmanjšala, od velikih podjetij,
ki imajo 11 managementskih orodij, v primerjavi s podjetji, ki imajo 15 orodij, v letu
2007. Kot je bilo ugotovljeno, so bila v preteklosti velika podjetja, ki so uporabljala
managementska orodja, vendar je v letu 2006 tudi uporaba managementskih orodij v večjih
podjetjih drastično upadla.
Nekatera managementska orodja so se izkazala kot učinkovita, nekatera pa kot manj
učinkovita. Tri managementska orodja so prevladovala nad ostalimi orodji po uporabi in
njihovem zadovoljstvu in sicer: Strateško planiranje, Segmentacija odjemalcev in Izjave o
misiji in viziji. Vsa ta orodja so pomagala pri managementskih odločitvah v podjetjih pri
strateških vprašanjih, še posebej v času pomembnih sprememb. V nasprotju s temi
managementskimi orodji, so orodja s podpovprečno uporabo in zadovoljstvom, ki
vključujejo dve izmed orodij in sicer: Upravljanje lojalnosti in Sodelovalno inoviranje.
Eden od izvršnih direktorjev je opisal da je zmanjševanje stroškov dejansko dvorezni meč,
ki zahteva tehtanje možne negativne učinke na delovno silo proti takojšnjim stroškovnim
pritiskov.
Kot smo ugotovili v zadnjih raziskavah, podjetja dobijo najboljše rezultate, ko uporabljajo
managementska orodja kot del širše pobude, namesto na omejenih projektih. Na primer,
Six Sigma je najvišje uvrščeno managementsko orodje, kar se tiče zadovoljstva pri delu.
Ugotovitve kažejo, da bi vodstvo moralo upoštevati relativne koristi, ki so večje v
primerjavi z manjšimi prizadevanji, preden se odločijo, katera managementska orodja
uporabiti in koliko vlagati v razvoj.
Zaradi upočasnitve svetovnega gospodarstva se je ponovno odredil seznam najbolj
uporabljanih managementskih orodij, ki odraža hitro spreminjajoče izvršne prednostne
naloge in cilje. Dve orodji, ki sta se povzpeli na svetovni seznam 10 najbolj uporabljenih
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orodij, sta povezani z zmanjševanjem stroškov in sicer: Primerjanje lastne uspešnosti s
konkurenco na temelju izdelanih kriterijev in Zunanje izvajanje aktivnosti. Ker je vodstvo
manj dolgoročno osredotočeno na Strateško načrtovanje, je uporaba Strateškega planiranja
najbolj uporabljenih orodij padla na drugo mesto.
Kot smo že omenili, medtem ko so se skupna managementska orodja za uporabo v letu
2008 zmanjšala, predvsem za dolgoročno načrtovanje, so bile spremembe po uporabnosti
teh orodij v letu 2009 višje. Managerji planirajo veliko povečanje, zlasti med gospodarsko
rastjo in inovacijami, povezanimi z managementskimi orodji. Eden od razlogov za
načrtovano povečanje inovacij pri managementskih orodjih je, da se potrebe podjetij,
razlikujejo tako, kot se konkurenca stopnjuje.
5.4.7 Uporaba managementskih orodij po regijah
Medtem ko je uporaba managementskih orodij podobna po vsem svetu, obstajajo očitne
razlike, po uporabi managementskih orodij po regijah. Kot je bilo prikazano, je bilo
orodje: Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih kriterijev veliko
bolj pogosto uporabljeno v Severni Ameriki, kot drugod. Evropski managerji uporabljajo
nekaj priljubljenih managementskih orodij, in sicer manj v letu 2008, v primerjavi z
ostalimi managerji v svetovnem merilu. Med njimi sta dva orodja osredotočena na
sodelovanje z drugimi podjetji in sicer: Zunanje izvajanje aktivnosti in Strateška
zavezništva, ter dve strategiji povezani z orodji kot sta, Strateško načrtovanje in Orodja za
podporo strategij rasti.
Uporaba managementskih orodij v letu 2009 po posameznih regijah prikazuje tabela 8.
Tabela 8: Uporaba managementskih orodij po posameznih regijah v letu 2009

PODROČJE
UPORABA V
UPORABE PO
LETU 2008
REGIJAH
34%
Globalno
51%
Severna Amerika
34%
Evropa
35%
Azija
25%
Južna Amerika
40%
Velika podjetja
($2B+)
28%
Srednja podjetja
($600-2B)
31%
Mala podjetja
(<$600M)
Vir: Rigby and Bilodeau 2007c

ZADOVOLJSTVO
V LETU 2008
3,59
3,60
3,53
3,55
3,66
3,60

PRIČAKOVANA
UPORABA ZA
LETO 2009
59%
70%
60%
61%
52%
67%

3,54

51%

3,78

50%

V nasprotju s tem, so strategije ključnega pomena za Južno ameriška podjetja. Uporabili
so tako Strateško načrtovanje kot tudi Orodja za podporo strategij rasti in sicer bistveno
več, kot v drugih regijah. Južno ameriška podjetja so uporabljala manj managementskih
orodij, čeprav so bila največji uporabnik Zunanjega izvajanja aktivnosti. V azijskopacifiški regiji, so kitajski managerji sprejeli štiri stroške upravljanja in načrtovanja
managementskih orodij: Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih
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kriterijev, Strateško načrtovanje, Upravljanje oskrbne verige in Celovito zagotavljanje
kakovosti (Rigby and Bilodeau, 2009c).
Deset najuporabnejših managementskih orodij v svetovnem merilu prikazuje tabela 9.
Tabela 9: Deset najuporabnejših managementskih orodij v svetovnem merilu

Deset najbolj uporabljenih
Severna
managementskih orodij
Globalno Amerika
1
1
Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z
2
3
odjemalci
3
6
Segmentacija odjemalcev
Primerjanje lastne
4
2
uspešnosti s konkurenco na
temelju izdelanih kriterijev
5
5
Ključne pristojnosti
5
4
Izjave o misiji in viziji
7
8
Zunanje izvajanje aktivnosti
8
10
Prenova poslovanja
8
12
Upravljanje z znanjem
Scenariji in kontingenčno
8
9
planiranje
Vir: Rigby and Bilodeau, 2007b)

Evropa
1

Azija
2

Južna
Amerika
1

4
2

1
3

9
3

2

9

2

5
7
5
10
10

4
5
7
5
7

10
5
3
14
14

8

14

7

V nadaljevanju bomo predstavili uporabnost in zadovoljstvo managementskih orodij,
razvrščenih po regijah in kako so se managementska orodja uporabljala skozi časovno
obdobje.
1 Uravnoteženi sistem kazalnikov
Uporaba in zadovoljstvo Uravnoteženega sistema kazalnikov razvrščenega po regijah je
prikazana v tabeli 10.
Tabela 10: Uporaba in zadovoljstvo Uravnoteženega sistema kazalnikov razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

66%

3,60

Severna Amerika

62%

3,80

Južna Amerika

60%

4,02

Evropa

63%

3,82

71%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,32

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Uravnoteženega sistema kazalnikov so:


trgovina na debelo
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trgovina na drobno
distribucija in logistika

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


zdravstvo

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Uravnoteženega sistema kazalnikov je
prikazan v tabeli 11.
Tabela 11: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Uravnoteženega sistema kazalnikov

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
Leto
Uporaba
66%
12
2006
57%
13
2004
16
62%
2002
36%
14
2000
40%
14
1999
38%
19
1998
14
46%
1997
15
39%
1996
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,6
3,86
3,88
3,94
3,84
3,89
3,94
3,81

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
21
18
8
5
13
13
5
7

2 Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na temelju izdelanih kriterijev
Uporaba in zadovoljstvo Benchmarkinga razvrščenega po regijah prikazuje tabela 12.
Tabela 12: Uporaba in zadovoljstvo Benchmarkinga razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

81%

3,80

Severna Amerika

86%

3,95

Južna Amerika

84%

4,07

Evropa

88%

4,03

74%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,45

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Benchmarkinga so:




farmacija
biotehnologija
informacijske in komunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


rudarstvo
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kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Benchmarkinga prikazuje tabela 13.
Tabela 13: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Benchmarkinga

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
Leto
Uporaba
4
81%
2006
73%
3
2004
84%
2
2002
3
69%
2000
77%
3
1999
82%
2
1998
82%
1
1997
3
79%
1996
76%
3
1995
77%
3
1994
6
70%
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,80
3,98
3,96
3,89
3,89
3,99
3,88
3,93
3,80
3,76
3,70

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
6
3
6
11
11
4
11
2
2
6
13

3 Prenova poslovanja
Uporaba in zadovoljstvo Prenove poslovanja razvrščenega po regijah prikazuje tabela 14.
Tabela 14: Uporaba in zadovoljstvo Prenove poslovanja razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

69%

3,77

Severna Amerika

67%

3,92

Južna Amerika

54%

4,09

Evropa

65%

3,89

76%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,59

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Prenove poslovanja so:


zdravstvo

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


gradbeništvo

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Prenove poslovanja prikazuje tabela 15.
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Tabela 15: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Prenove poslovanja

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
69%
8
2006
10
61%
2004
54%
19
2002
38%
13
2000
44%
12
1999
12
58%
1998
61%
8
1997
65%
7
1996
7
69%
1995
68%
6
1994
7
67%
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,77
3,90
3,75
3,85
3,75
3,81
3,72
3,71
3,61
3,76
3,81

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
11
11
20
16
21
21
21
18
17
7
5

4 Sodelovalno inoviranje
Uporaba in zadovoljstvo Sodelovalnega inoviranja razvrščenega po regijah prikazuje
tabela 16.
Tabela 16: Uporaba in zadovoljstvo Sodelovalnega inoviranja razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

53%

3,72

Severna Amerika

58%

3,93

Južna Amerika

41%

3,74

Evropa

47%

3,91

56%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,47

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Sodelovalnega inoviranja so:


zdravstvo

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



zdravstvo
informacijske in komunikacijske dejavnosti

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Sodelovalnega inoviranja prikazuje tabela
17.
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Tabela 17: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Sodelovalnega inoviranja

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
Leto
Uporaba
53%
18
2006
23
26%
2004
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,72
3,70
-

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
15
23
-

5 Etnografija potrošnikov
Uporaba in zadovoljstvo Etnografjije potrošnikov razvrščenega po regijah prikazuje tabela
18.
Tabela 18: Uporaba in zadovoljstvo Etnografije potrošnikov razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

35%

3,61

Severna Amerika

32%

3,93

Južna Amerika

19%

4,25

Evropa

33%

3,76

42%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,31

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Etnografije potrošnikov so:



zdravstvo
informacijske in komunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


zdravstvo

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Etnografije potrošnikov prikazuje tabela 19.
Tabela 19: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Etnografije potrošnikov

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
35%
23
2006
VIR: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,61

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
20

6 Ključne pristojnosti
Uporaba in zadovoljstvo Ključnih pristojnosti razvrščenih po regijah prikazuje tabela 20.
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Tabela 20: Uporaba in zadovoljstvo Ključnih pristojnosti razvrščenih po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

79%

3,86

Severna Amerika

81%

3,91

Južna Amerika

63%

4,12

Evropa

80%

4,02

79%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,68

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Ključnih pristojnosti so:




zdravstvo
farmacija
biotehnologija

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:




gradbeništvo
farmacija
biotehnologija

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Ključnih pristojnosti prikazuje tabela 21.
Tabela 21: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Ključnih pristojnosti

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
79%
5
2006
65%
7
2004
75%
11
2002
10
48%
2000
50%
10
1999
60%
11
1998
7
61%
1997
69%
5
1996
66%
9
1995
60%
9
1994
11
52%
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,86
3,97
4,01
3,83
3,79
3,88
3,88
3,83
3,75
3,70
3,60

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
5
4
3
18
17
15
12
6
6
11
20

7 Korporativni blogi
Uporaba in zadovoljstvo Korporativnih blogov razvrščenega po regijah prikazuje tabela
22.
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Tabela 22: Uporaba in zadovoljstvo Korporativnih blogov razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

30%

3,39

Severna Amerika

32%

3,56

Južna Amerika

5%

4,20

Evropa

20%

3,37

39%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,27

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Korporativnih blogov so:


tehnološke telekomunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:




transport
energetika
finance in zavarovalne dejavnosti

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Korporativnih blogov prikazuje tabela 23.
Tabela 23: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Korporativnih blogov

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti

Leto
Uporaba
24
30%
2006
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,39

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
25

8 Upravljanje odnosov z odjemalci
Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja odnosov z odjemalci razvrščenega po regijah
prikazuje tabela 24.
Tabela 24: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja odnosov z odjemalci razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

84%

3,87

Severna Amerika

84%

3,91

Južna Amerika

67%

4,04

Evropa

85%

4,07

86%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,71

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Upravljanja odnosov z odjemalci so:
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farmacija
biotehnologija
zdravstvo
tehnološke in telekomunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:





energetika
trgovina na debelo
distribucija in logistika
transport

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja odnosov z odjemalci prikazuje
tabela 25.
Tabela 25: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja odnosov z odjemalci

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
Leto
Uporaba
2
84%
2006
2
75%
2004
7
78%
2002
15
35%
2000
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,87
3,91
3,81
3,67

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
4
9
13
22

9 Segmentacija odjemalcev
Uporaba in zadovoljstvo Segmentacije odjemalcev razvrščenega po regijah prikazuje
tabela 26.
Tabela 26: Uporaba in zadovoljstvo Segmentacije odjemalcev razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

82%

3,93

Severna Amerika

77%

4,04

Južna Amerika

82%

4,18

Evropa

88%

4,19

82%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,65

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Segmentacije odjemalcev so:



kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin
informacijske in komunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:
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gradbeništvo
finance in zavarovalne dejavnosti

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Segmentacije odjemalcev prikazuje tabela
27.
Tabela 27: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Segmentacije odjemalcev

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
82%
3
2006
5
72%
2004
79%
4
2002
51%
9
2000
52%
9
1999
9
60%
1998
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,93
3,97
4,01
3,99
3,94
3,87

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
1
4
4
3
8
17

10 Orodja za podporo strategij rasti
Uporaba in zadovoljstvo Orodja za podporo strategij rasti razvrščenega po regijah
prikazuje tabela 28.
Tabela 28: Uporaba in zadovoljstvo Orodja za podporo strategij rasti razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

65%

3,75

Severna Amerika

67%

3,86

Južna Amerika

73%

4,17

Evropa

65%

3,90

61%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,48

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Orodij za podporo strategij rasti so:




farmacija
biotehnologija
kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:





gradbeništvo
trgovina na debelo
distribucija in logistika
trgovina na drobno
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Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Orodij za podporo strategij rasti prikazuje
tabela 29.
Tabela 29: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Orodij za podporo strategij rasti

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
14
65%
2006
9
62%
2004
78%
9
2002
55%
6
2000
9
55%
1999
63%
7
1998
55%
10
1997
10
55%
1996
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,75
3,91
3,82
3,78
3,82
3,93
3,85
3,77

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
13
9
12
20
16
10
15
13

11 Upravljanje z znanjem
Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja z znanjem razvrščenega po regijah prikazuje tabela
30.
Tabela 30: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja z znanjem razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

69%

3,59

Severna Amerika

66%

3,65

Južna Amerika

54%

3,83

Evropa

65%

3,64

75%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,49

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Upravljanja z znanjem so:




farmacija
biotehnologija
zdravstvo

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


finance in zavarovalne dejavnosti

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja z znanjem prikazuje tabela 31.
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Tabela 31: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja z znanjem

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
69%
8
2006
54%
15
2004
62%
15
2002
19
32%
2000
30%
18
1999
33%
23
1998
21
30%
1997
28%
21
1996
VIR: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,59
3,73
3,63
3,61
3,43
3,63
3,58
3,48

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
22
22
23
23
25
25
25
23

12 Vitka proizvodnja
Uporaba in zadovoljstvo Vitke proizvodnje razvrščene po regijah prikazuje tabela 32.
Tabela 32: Uporaba in zadovoljstvo Vitke proizvodnje razvrščene po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

54%

3,73

Severna Amerika

59%

3,87

Južna Amerika

33%

4,11

Evropa

52%

3,85

56%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,51

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Vitke proizvodnje so:


kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



gradbeništvo
trgovina na drobno

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Vitke proizvodnje prikazuje tabela 33.
Tabela 33: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Vitke proizvodnje

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
Leto
Uporaba
17
54%
2006
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]
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Zadovoljstvo
3,73

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
14

13 Upravljanje lojalnosti
Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja lojalnosti razvrščenega po regijah prikazuje tabela
34.
Tabela 34: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja lojalnosti razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

51%

3,59

Severna Amerika

44%

3,74

Južna Amerika

30%

3,85

Evropa

52%

3,74

59%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,41

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Upravljanja lojalnosti so:



trgovina na drobno
informacijske in komunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


trgovina na drobno

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja lojalnosti prikazuje tabela 35.
Tabela 35: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja lojalnosti

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
Leto
Uporaba
51%
19
2006
19
40%
2004
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,59
3,67

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
22
25

14 Združitve in prevzemi
Uporabo in zadovoljstvo Združitev in prevzemov razvrščenega po regijah prikazuje tabela
36.
Tabela 36: Uporaba in zadovoljstvo Združitev in prevzemov razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

50%

3,88

Severna Amerika

56%

3,99

Južna Amerika

43%

4,23

Evropa

60%

4,06

129

41%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,56

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Združitev in prevzemov so:



informacijske in komunikacijske dejavnosti
kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:





trgovina na debelo
farmacija
biotehnologija
distribucija in logistika

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Združitev in prevzemov prikazuje tabela 37.
Tabela 37: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Združitev in prevzemov

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
50%
20
2006
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,88

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
3

15 Izjave o misiji in viziji
Uporaba in zadovoljstvo Izjave o misiji in viziji razvrščene po regijah prikazuje tabela 38.
Tabela 38: Uporaba in zadovoljstvo Izjave o misiji in viziji razvrščene po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

79%

3,78

Severna Amerika

83%

3,78

Južna Amerika

79%

4,31

Evropa

76%

3,93

76%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,58

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Izjav o misiji in viziji so:



zdravstvo
kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



trgovina na debelo
gradbeništvo
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distribucija in logistika

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Izjav o misiji in viziji prikazuje tabela 39.
Tabela 39: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Izjav o misiji in viziji

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
5
79%
2006
72%
5
2004
84%
3
2002
2
70%
2000
79%
2
1999
74%
4
1998
78%
3
1997
2
82%
1996
84%
1
1995
86%
1
1994
1
88%
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,78
3,87
3,74
3,94
3,99
3,93
3,84
3,81
3,79
3,80
3,90

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
8
16
21
6
4
11
16
8
4
3
2

16 Uporaba elementov cone ugodnosti
Uporaba in zadovoljstvo Uporabe elementov cone ugodnosti razvrščene po regijah
prikazuje tabela 40.
Tabela 40: Uporaba in zadovoljstvo Uporabe elementov cone ugodnosti razvrščene po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

37%

3,70

Severna Amerika

51%

3,75

Južna Amerika

8%

4,17

Evropa

42%

3,88

30%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,47

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Elementov cone ugodnosti so:




farmacija
biotehnologija
finance in zavarovalne dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


zdravstvo
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Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Elementov cone ugodnosti prikazuje tabela
41.
Tabela 41: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Elementov cone ugodnosti

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
37%
22
2006
33%
22
2004
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,70
3,93

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
16
7

17 Zunanje izvajanje aktivnosti
Uporaba in zadovoljstvo Zunanjega izvajanja aktivnosti razvrščenega po regijah prikazuje
tabela 42.
Tabela 42: Uporaba in zadovoljstvo Zunanjega izvajanja aktivnosti razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

77%

3,68

Severna Amerika

74%

3,71

Južna Amerika

82%

3,78

Evropa

80%

3,78

75%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,57

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Zunanjega izvajanja aktivnosti so:





farmacija
biotehnologija
zdravstvo
informacijske in komunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:


zdravstvo

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Zunanjega izvajanja aktivnosti prikazuje
tabela 43.
Tabela 43: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Zunanjega izvajanja aktivnosti

Leto
2006
2004
2002
2000

Uporaba
77%
73%
78%
63%

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
7
3
5
4
132

Zadovoljstvo
3,68
3,89
3,84
3,80

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
17
14
10
19

5
62%
1999
6
71%
1998
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,79
3,89

18
14

18 Radiofrekvenčna identifikacjia objektov
Uporaba in zadovoljstvo Radiofrekvenčne identifikacije objektov razvrščene po regijah
prikazuje tabela 44.
Tabela 44: Uporaba in zadovoljstvo Radiofrekvenčne identifikacije objektov razvrščene po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

23%

3,55

Severna Amerika

24%

3,76

Južna Amerika

13%

4,09

Evropa

19%

3,69

26%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,30

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Radiofrekvenčne identifikacije objektov so:



zdravstvo
trgovina na drobno

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



zdravstvo
tehnološke in telekomunikacijske dejavnosti

Zgodovinski pregle uporabe in zadovoljstva Radiofrekvenčne identifikacije objektov
prikazuje tabela 45.
Tabela 45: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Radiofrekvenčne identifikacije objektov

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
23%
25
2006
13%
25
2004
VIR: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,55
3,90

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
24
11

19 Scenariji in kontingenčno planiranje
Uporaba in zadovoljstvo Scenarijev in kontingenčnega planiranja razvrščenega po regijah
prikazuje tabela 46.
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Tabela 46: Uporaba in zadovoljstvo Scenarijev in kontingenčnega planiranja razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

69%

3,78

Severna Amerika

72%

3,87

Južna Amerika

72%

3,91

Evropa

74%

3,90

64%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,61

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Scenarijev in kontingenčnega planiranja so:



zdravstvo
energetika

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:




energetika
trgovina na debelo
distribucija in logistika

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Scenarijev in kontingenčnega planiranja
prikazuje tabela 47.
Tabela 47: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Scenarijev in kontingenčnega planiranja

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
8
69%
2006
54%
15
2004
70%
12
2002
35%
16
2000
20
28%
1999
35%
22
1998
35%
19
1997
18
35%
1996
39%
17
1995
44%
15
1994
16
38%
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,78
3,90
3,81
3,86
3,90
3,78
3,78
3,69
3,53
3,59
3,68

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
8
11
14
15
10
22
18
19
21
19
15

20 Delitev servisnih centrov
Uporaba in zadovoljstvo Delitve servisnih centrov razvrščenih po regijah prikazuje tabela
48.
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Tabela 48: Uporaba in zadovoljstvo Delitve servisnih centrov razvrščenih po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

55%

3,63

Severna Amerika

51%

3,81

Južna Amerika

51%

3,90

Evropa

51%

3,72

61%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,43

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Delitev servisnih centrov so:



zdravstvo
kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



energetika
tehnološke in telekomunikacijske dejavnosti

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Delitev servisnih centrov prikazuje tabela 49.
Tabela 49: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Delitev servisnih centrov

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti

Leto
Uporaba
16
55%
2006
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,63

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
19

21 Six sigma
Uporaba in zadovoljstvo Six Sigme razvrščene po regijah prikazuje tabela 50.
Tabela 50: Uporaba in zadovoljstvo Six Sigme razvrščene po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

40%

3,66

Severna Amerika

40%

3,87

Južna Amerika

30%

4,31

Evropa

28%

3,75

48%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,44

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Six sigme so:
 kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin
 zdravstvo
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Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin
gradbeništvo

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Six sigme prikazuje tabela 51.
Tabela 51: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Six sigme

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
40%
21
2006
21
34%
2004
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

Zadovoljstvo
3,66
3,89

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
18
14

22 Strateška zavezništva
Uporaba in zadovoljstvo Strateških zavezništev razvrščenih po regijah prikazuje tabela 52.
Tabela 52: Uporaba in zadovoljstvo Strateških zavezništev razvrščenih po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

68%

3,78

Severna Amerika

75%

3,68

Južna Amerika

56%

3,92

Evropa

66%

4,00

66%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,57

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Strateških zavezništev so:




farmacija
biotehnologija
informacijske in komunikacijske dejavnosti

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



gradbeništvo
tehnološke in telekomunikacijske dejavnosti

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Strateških zavezništev prikazuje tabela 53.
Tabela 53: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Strateških zavezništev

Leto
2006

Uporaba
68%

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
11
136

Zadovoljstvo
3,78

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
8

63%
8
2004
69%
13
2002
7
53%
2000
53%
8
1999
60%
10
1998
9
60%
1997
61%
9
1996
68%
8
1995
68%
8
1994
8
62%
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,95
3,80
3,74
3,73
3,88
3,96
3,73
3,74
3,72
3,70

6
18
21
23
16
4
15
7
9
14

23 Strateško planiranje
Uporaba in zadovoljstvo Strateškega planiranja razvrščenega po regijah prikazuje tabela
54.
Tabela 54: Uporaba in zadovoljstvo Strateškega planiranja razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

88%

3,93

Severna Amerika

90%

4,01

Južna Amerika

91%

4,23

Evropa

90%

4,05

85%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,71

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Strateškega planiranja so:




farmacija
biotehnologija
kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



trgovina na drobno
gradbeništvo

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Strateškega planiranja prikazuje tabela 55.
Tabela 55: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Strateškega planiranja

Leto
2006
2004
2002

Uporaba
88%
79%
89%

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
1
1
1
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Zadovoljstvo
3,93
4,14
4,04

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
1
1
2

76%
1
2000
81%
1
1999
1
84%
1998
80%
2
1997
1
83%
1996
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

4,06
4,02
4,11
4,04
3,99

2
3
1
1
1

24 Upravljanje oskrbne verige
Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja oskrbne verige razvrščene po regijah prikazuje tabela
56.
Tabela 56: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja oskrbne verige razvrščene po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

66%

3,77

Severna Amerika

62%

3,87

Južna Amerika

60%

3,88

Evropa

60%

3,96

73%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,60

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Upravljanja oskrbne verige so:


kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:




trgovina na drobno
trgovina na debelo
distribucija in logistika

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja oskrbne verige prikazuje tabela
57.
Tabela 57: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja oskrbne verige

Uvrstitev med
25imi orodji po
uporabnosti
Leto
Uporaba
66%
12
2006
14
56%
2004
52%
20
2002
32%
18
2000
17
31%
1999
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]
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Zadovoljstvo
3,77
3,99
3,80
3,85
3,88

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
11
2
16
17
12

25 Celovito upravljanje kakovosti
Uporaba in zadovoljstvo Celovitega upravljanja kakovosti razvrščenega po regijah
prikazuje tabela 58.
Tabela 58: Uporaba in zadovoljstvo Celovitega upravljanja kakovosti razvrščenega po regijah

Področje uporabe

Uporaba

Zadovoljstvo

Globalno

64%

3,80

Severna Amerika

51%

3,83

Južna Amerika

68%

4,24

Evropa

60%

3,87

74%
Azija
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]

3,67

Industrije z najvišjim odstotkom uporabe Celovitega upravljanja kakovosti so:


kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin

Industrije z najvišjim zadovoljstvom so:



kemijska podjetja in podjetja s predelavo kovin
gradbeništvo

Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Celovitega upravljanja kakovosti prikazuje
tabela 59.
Tabela 59: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Celovitega upravljanja kakovosti

Uvrstitev med
25imi orodji po
Leto
Uporaba
uporabnosti
64%
15
2006
61%
10
2004
18
57%
2002
41%
11
2000
49%
11
1999
61%
8
1998
6
62%
1997
66%
6
1996
73%
4
1995
4
72%
1994
72%
3
1993
Vir: Rigby and Bilodeau 2007a [online]
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Zadovoljstvo
3,80
3,93
3,80
3,89
3,95
3,94
3,78
3,73
3,69
3,71
3,78

Uvrstitev med
25imi orodji po
zadovoljstvu
6
7
17
13
7
9
19
16
9
10
8

5.5 Obravnava rezultatov raziskave managementskih orodij v tujih podjetjih
Na podlagi rezultatov raziskave o managementskih orodjih v tujih podjetjih, je po
uporabnosti, najbolj uporabljeno managementsko orodje Strateško planiranje v vseh
regijah (Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, Azija). Pri tem v Severni Ameriki
dosega Strateško planiranje 90% delež, V Južni Ameriki 91%, v Evropi 90% in v Aziji
85% delež. Med najmanj uporabljena managementska orodja sodi Radiofrekvenčna
identifikacija objektov. To managementsko orodje dosega izjemoma mali odstotek uporabe
in sicer v Severni Ameriki 24%, v Južni Ameriki 13%, V Evropi 19% in v Aziji 26%.
Med najmanj uporabljena managementska orodja sodi RFID, oziroma Radiofrekvenčna
identifikacija objektov, ki dosega 23 % uporabe v globalnem merilu. V Severni Ameriki je
uporaba tega orodja 23%, v Južni Ameriki 13%, v Evropi 19% in v Aziji 26%.
Na podlagi rezultatov raziskave o managementskih orodjih v tujih podjetjih, sta po
zadovoljstvu najbolj uporabljena managementska orodja Segmentacija odjemalcev in
Strateško planiranje v globalnem merilu, kjer dosegata 3,93 točkovne enote. Segmentacija
odjemalcev najbolj uporabljeno managementsko orodje v Severni Ameriki, kjer dosega
4,04 točkovne enote, ter v Evropi, kjer dosega 4,19 točkovne enote. V Južni Ameriki, sta
na podlagi zadovoljstva managementskih orodij v tujih podjetjih najbolj uporabljena
managementska orodja Izjave o misiji in viziji in Six sigma, kjer dosegata 4,31 točkovne
enote. V Azijskih podjetjih sta najbolj zadovoljiva managementska orodja na podlagi
zadovoljstva Strateško planiranje in Upravljanje odnosov z odjemalci, kjer dosegata 3,71
točkovne enote.
Managementsko orodje, ki dosega najmanjši odstotek zadovoljstva uporabe so
Korporativni blogi. To managementsko orodje v globalnem merilu dosega 3,39 točkovne
enote, v Severni Ameriki dosega 3,56 točkovne enote, v Evropi 3,37 točkovne enote in v
Aziji 3,27 točkovne enote. V Južni Ameriki je najmanj zadovoljivo managementsko orodje
Sodelovalno inoviranje. To orodje dosega 3,74 točkovne enote, izmerjeno na lestvici od 1
(najmanj zadovoljivo managementsko orodje) do 5 (najbolj zadovoljivo managementsko
orodje).
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6 SKLEP
6.1 Temeljne ugotovitve
Managementska orodja so postala neizogibna v podjetjih po vsem svetu, ne glede na
industrijo, v kateri poslujejo. Čeprav je končni cilj uporabe katerega koli od
managementskih orodij, porast dobička, obstajajo določene razlike v načinu, da lahko le-to
podjetja dosežejo.
Managementska orodja pomagajo podjetjem, da pregledajo svoje notranje finančne in
operativne zmogljivosti za ugotavljanje uspešnosti poslovanja. Medtem ko številna
managementska orodja obstajajo, se uporabi pravo managementsko orodje in zbiranje
potrebnih informacij, za katerega je bistveni del managementskega procesa. Mnoga
podjetja razvijajo sistem, ki povečuje informacije, pridobljenih od managementskih orodij,
ki se
za upravljanje uporabljajo pri sprejemanju poslovnih odločitev. Slaba
managementska orodja za upravljanje spadajo v kategorijo "v smeti, smeti ven".
Nemogoče je, da bi občutek informacije, zbrane s pomočjo managementskega orodja za
upravljanje slabilo njihovo učinkovitost za podjetja.
H1: Managementska orodja pomembno vplivajo na delovanje managementa.
Managementska orodja vplivajo na delovanje managementa v primeru, če se podjetje drži
postopkov uporabe managementskih orodij, saj le ta prinašajo ugodnosti za lažje
poslovanje in izboljšanje odnosov med dobavitelji in kupci, razvoj informacijske
tehnologije, poudarek na osredotočenosti konkurentov s pomočjo združitev in prevzemov,
osredotočenost na stranke s preučevanjem njihovega vedenja, minimizacijo stroškov
poslovanja. S tem da prihaja do sprememb v poslovanju podjetja, potrjujemo, da je
hipoteza potrjena.
H2: Slovenska podjetja uporabljajo različna managementska orodja. Slovenska
podjetja uporabljajo različna managementska orodja. Pri tem so najbolj uporabljena
managementska orodja v slovenskih podjetjih sledeča in sicer je na prvem mestu Zunanje
izvajanje aktivnosti, na drugem mestu je Benchmarking, ter tretje najbolj uporabljeno
managementsko orodje v slovenskih podjetjih so Ključne pristojnosti. S tem potrjujemo, da
je hipoteza potrjena, saj slovenska podjetja uporabljajo različna managementska orodja .
H3:. Obseg uporabe managementskih orodij v podjetjih je različen. Managementska
orodja se v podjetjih uporabljajo različno. To je odvisno od dejavnosti podjetja, politike
poslovanja podjetja, zmanjševanja stroškov, izboljšanja poslovanja s strankami. Vsi ti
dejavniki vplivajo na obseg uporabe managementskih orodij, ki so si od podjetja do
podjetja različni. Za boljše poslovanje podjetja je smotrno uporabiti tisto managementsko
orodje, kjer ima podjetje največ pomanjkljivosti, da bi z uporabo le-tega izboljšala
poslovanje podjetja in s tem potrjujemo, da je hipoteza potrjena.
H4: Uporaba managementskih orodij v slovenskih podjetjih je primerljiva z uporabo
orodij v tujih podjetjih. V slovenskih podjetjih so najbolj uporabljena managementska
orodja sledeča in sicer: Zunanje izvajanje aktivnosti (57%), Benchmarking (48%), Ključne
pristojnosti (45%), Management znanja (43%). V tujih podjetjih so najbolj uporabljena
managementska orodja sledeča in sicer: Strateško planiranje, Upravljanje odnosov z
odjemalci, Segmentacija odjemalcev, Benchmarking. S tem potrjujemo, da uporaba
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managementskih orodij v slovenskih podjetjih ni primerljiva z uporabo managementskih
orodij v tujih podjetjih (v globalnem merilu) in na podlagi tega hipoteza ni potrjena.
6.2 Odprti problemi
Magistrska naloga je osnovana na podlagi vpliva managementskih orodij, pri čemer smo
osnovali anketni vprašalnik o poznavanju in uporabi managementskih orodij, s čimer smo
analizirali slovenska podjetja. Pri analiziranju managementskih orodij v tujih podjetjih,
katera zajemajo različne regije kot so: Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, Azija,
smo pridobili podatke o uporabi managementskih orodij na internetu.
Pri pisanju magistrske naloge, smo se srečevali s problemi. Ti problemi so se odražali pri
pridobivanju literature za določena managementska orodja, kajti literatura v veliki meri ni
bila prisotna v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku pa niso bila določena
managementska orodja podkrepljena z dokazi, temveč z minimalno predstavitvijo orodja.
Nadaljnji problem, pri katerem smo se srečevali v magistrski nalogi, je bil prisoten v
empiričnem delu naloge. Anketa je bila uspešno izvedena med slovenskimi podjetji, pri
čemer smo lahko anketni vprašalnik analizirali. Problem se je pojavil pri analiziranju
uporabe managementskih orodij v tujih podjetjih v globalnem pomenu (Severna Amerika,
Južna Amerika, Evropa, Azija). Pri pridobivanju podatkov o managementskih orodij v
tujih podjetjih smo le-ta pridobili na podlagi že predhodno opravljene raziskave. Pri tem je
bila prisotna ovira, saj se je anketni vprašalnik za slovenska podjetja bistveno razlikoval s
pridobljenimi rezultati v globalnem pomenu na podlagi tujih podjetij. Pri tem nismo
pridobili podatkov tujih podjetij za letošnje leto, kot v slovenskih podjetjih, temveč so bili
podatki dani za predhodna leta.
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POVZETEK
Magistrsko nalogo smo razdelili v dva dela. V prvem delu naloge, smo zajeli predvsem
teoretična izhodišča, pri čemer smo se osredotočili na splošne pojme, kot so opredelitev
managementa, tradicionalno in sodobno pojmovanje vodenja, hierarhija managemetna,
delo managerjev, dimenzije managementa, funkcije managementa, razvoj managementa ter
sodobni management. V nadaljevanju naloge smo predstavili vlogo managementskih orodij
v managementu. V tem poglavju smo zajeli teoretična izhodišča za obravnavo
managementskih orodij, kakšna sta vloga in pomen managementskih orodij za delo
managementa, kakšen je vpliv uporabe managementskih orodij na delovanje organizacije,
ter kakšni so potrebni pogoji za uporabo managementskih orodij. V nadaljevanju smo
podrobneje predstavili managementska orodja za podporo managementu. V tem poglavju
smo zajeli petindvajset managementskih orodij, ki smo jih razdelili v tri skupine in sicer v
osnovna managementska orodja, razvita managementska orodja ter ostala managementska
orodja.
V zaključku magistrske naloge smo se osredotočili na empirično raziskavo, ki zajema:
izhodišča za obravnavo uporabe managementskih orodij, ter raziskavo in obravnavo
rezultatov managementskih orodij v slovenskih podjetjih, kot tudi raziskavo in uporabo
managementskih orodij v tujih regijah med katere sodijo: Južna Amerika, Severna
Amerika, Evropa in Azija.
Pri pisanju magistrske naloge, so bile na začetku naloge postavljene štiri hipoteze, ki smo
jih obravnavali v nalogi. Na podlagi rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da so bile
hipoteze:




hipoteza št. 1, katere trditev je: Managementska orodja pomembno vplivajo na
delovanje managementa,
hipoteza št. 2, katere trditev je: Slovenska podjetja uporabljajo različna
managementska orodja,
hipoteza št. 3, katere trditev je: Obseg uporabe managementskih orodij v podjetjih
je različen,

potrjene. Hkrati lahko ugotovimo, da hipoteza št. 4, katere trditev je: Uporaba
managementskih orodij v slovenskih podjetjih je primerljiva z uporabo orodij v tujih
podjetjih, ni bila v celoti potrjena.
Ključne besede: management, managementska orodja, planiranje, organiziranje, vodenje,
kontrola.

143

ABSTRACT
Master's thesis was divided into two parts. In the first part, we focused in particular on the
theoretical foundations, while we focus on general concepts, such as the definition of
management, traditional and modern conception of leadership, hierarchy of management ,
the work of managers, the dimensions of management, management functions,
development of management and contemporary management. The following tasks were
presented the role of management tools in management. In this chapter we cover the
theoretical foundations for the treatment of introducing management tools, what is the role
and importance of introducing management tools for management, what is the impact of
introducing management tools in the operation of the organization, and what are the
necessary conditions for introducing management tools. In the following section we
studied managerial tools for support the management. This part of thesis includes twentyfive introducing management tools, which are divided into three groups, which are the
basic managerial tools, developed managerial tools, and other managerial tools.
In conclusion master's thesis we focus on empirical research, which includes the starting
point for consideration of introducing management tools, and research and treatment
results of introducing management tools in Slovenian companies, as well as research and
application of introducing management tools in foreign regions, including: South America,
North America, Europe and Asia.
When writing the master's thesis, were at the beginning of the tasks set four hypotheses,
which were resolved through the task, and we succeeded in the survey show that the
hypotheses were




Hypothesis No. 1, which statement is: Managerial tools have a significant impact
on management;
Hypothesis No. 2, which statement is: Slovenian enterprises use different
managerial tools;
Hypothesis No. 3, which statement is: Scope of introducing management tools in
enterprises is different.

demonstrated by an argument raised in the beginning. In the hypothesis No. 4, the
statement is: Use of introducing management tools in Slovenian companies is comparable
to the use of the tools of foreign companies, although it has been proven that this
hypothesis, arguing that it is not acceptable.
Key words: management, management tools, planning, organizing, leading, controlling.

144

LITERATURA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

Adams, Associates. (2002). What is six sigma [online]. Available:
http://www.adamssixsigma.com/Glossary_of_terms/what_is_six_sigma.htm
[06.09.2010].
AIM. (2010). Technologies: RFID/What is RFID [online]. Available:
http://www.aimglobal.org/technologies/RFID/what_is_rfid.asp [10.09.2010].
ASA.
(2007).
Customer
segmentation
[online].
Available:
http://www.asacorp.com/solutions/bankseg.jsp?tc=true [04.09.2010].
BGN. (2004). BGN Benchmarking Solution [online]. Available: http://www.b-gn.com/sl/produkti/benchmarking/ [20.08.2010].
Biloslavo, Roberto. 2008. Management v 21. stoletju. Koper: Fakulteta za
management.
Bilson, Jo. 2010. What is a Shared Services Center? [online]. Available:
http://www.suite101.com/content/what-is-a-shared-services-center-a221993
[15.09.2010].
Blakely, Beth. (2001). Mission Statment or Vision Statement [online]. Available:
http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-5027444.html [02.09.2010].
Bongard, Stephan. 1994. Outsourcing – Entscheidungen in der
Informationsverarbeitung. Enwicklung eines computergestutzten PortfolioInstrumentariums. Weisbaden: Deutscher Universitat Verlag.
Bradač, Barbara. 2004. Odločanje za outsourcing v malih podjetjih. Diplomsko
delo. Maribor: Ekonomsko poslovna fakutleta.
Broc, Romanek. 2002. Mergers and acquisitions. Oxford (UK): Capstone, cop.
Burkholder, C. Nicholas. 2006. Outsourcing: The definitive view applications,
and implications. Hoboken: J. Wiley.
Businesslink. 2010. Mergers and acquisitions [online]. Available:
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1074407579
[31.08.2010].
Cole, Gerard. 2004. Management Theory and Practice . England: British Library
Catalogiuing-in-Publication Data.
Colin, C. Thomas. 1994. Business Process Re-engineering: myth & reality.
London: Kogan Page.
Colyer, Edwin. 2003. Taking a closer look at your customers [onilne]. Available:
http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=167 [01.09.2010].
Cunningham J. Michael. 2002. Customer relationship management. Oxford:
Capstone.
Černe, Tomaž. (2009). Kako lahko pravi voditelji vzpodbujajo ustvarjalnost in
inovacije
v
podjetjih?
[online].
Available:
http://www.inoverzum.eu/diskusije/podjetnistvo/kako-lahko-pravi-voditeljivzpodbujajo-ustvarjalnost-in-inovacije-v-podjetjih (15.03.2011).
Čičak, Mirjana, M. Dabić, S. T. Kiessling. (2010). Managerial tools & Internet
the sources of competitive advantage of firms [online]. Available:
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN&rad=487000 [08.11.2010].
Čufer, Marjan. (2004). Nekaj znanih mislih o kakovosti [online]. Available:
http://www.telesat.si/~user239/kakovost.pdf [31.08.2010].
Daft L., Richard. 2007. Management., Sixth Edition. Maribor: Knjižnica EPF
Maribor.

145

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.

Debowski, Shelda. 2006. Knowledge management. Milton (QLD): J. Wiley
Australia.
Dimovski, Vlado, S. Penger, J. Žnidarič. 2005. Sodobni management. Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
Drucker F., Peter. 1995. Management tasks, responsibilities, pracitces. Anglija:
Clays Ltd, St Ives plc.
Drucker F., Peter. 1996a. The practice of management. Anglija: Clays Ltd, St
Ives plc.
Drucker F., Peter. 1996b. People and performance. Anglija: Clays Ltd, St Ives
plc.
EconomyWatch. Mergers and Acquasitions - Benefits of Mergers and
Acquasitions,
International
Mergers
and
Acquasitions.
Available:
http://www.economywatch.com/mergers-acquisitions/ [31.08.2010].
Farrah, Judy, R. Felix, J.A. Greenstein, E.H. de Haan, M. Levin, M. Matsumoto,
J.B. Rosen, C. Sappington, R.H. Schwarting, D. Warren. (2001). Best Practicies:
Strategic
Planning
[online].
Available:
http://www.cairf.org/research/bpstrategic.pdf [06.09.2010].
Godnič, Tea. 2004. Organizacija navideznega podjejta: Diplomsko delo.
Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Gramc, Igor. 2004. Vpliv uporabe radiofrekvenčne idetnifikacije na spremembo
poslovanja trgovskega podjetja: Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
Green, Aron. (2007). Part 1 – Offshoring basics: definitions, benefits, and
challenges
[online].
Available:
http://www.boston.com/jobs/on_staffing/091707.shtml [09.09.2010].
Hammer, Michael and James Champy. 2001c. Re-Engineering The Corporation:
A Manifesto For Business Revolution. New York: Harper Business.
Hammer, Michael and James, Champy. (2010a). Business process reengineering
(BPR) [online]. Available: http://www.12manage.com/methods_bpr.html
[24.08.2010].
Hammer, Michael and James, Champy. (2010b). Business process reengeneering
method
[online].
Available:
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bpr.html [24.08.2010].
Hohnjec, Matej. (2009). Informativna spletna stran o metodologiji šest sigma
[online]. Available: http://inform.6-sigma.info/statisticnoozadje [06.09.2009].
Hrovatič, Marko. (2006). Poslovni blogi: kaj, zakj, kako? [online]. Available:
http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/Clanek.aspx?ModulID=2&KategorijaID=24
&ClanekID=249 [15.09.2010].
IASC.
(2009).
Contingency
Planning
[online].
Available:
http://www.hewsweb.org/cptoolkit/docs/C15C18.ppt#257,1,Contingency
Planning [02.09.2010].
Investopedia. 2010. Mergers and acquasitions: Definition [online]. Available:
http://www.investopedia.com/university/mergers/mergers1.asp [01.09.2010].
Kaplan, Robert S., in David P. Norton. 2000. Uravnoteženi sistem kazalnikov.
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
Kavčič, Klemen. (2007). Zunanje izvajanje dejavnosti: analiza slovenskih podjetij
[online].
Available:
http://www.fm.upr.si/zalozba/ISSN/1854-4231/2_303318.pdf [09.03.2011].
Kos,
Blaž.
(2007).
Benchmarking
[online].
Available:
http://www.blazkos.com/benchmarking.php [20.08.2010].

146

41.

42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.
57.
58.

Krauss, Cheryl. (2003). Use of management tools leaps 60% as managers seek to
navigate
economic
uncertainty
[online].
Available:
http://www.bain.com/management_tools/pr_detail.asp?groupCode=5&id=12197
&menu_url=press_releases.asp [9.02.2011].
Lacoma, Tyler. (2010). The definition of lean operations [online]. Available:
http://www.ehow.com/about_6666969_definition-lean-operations.html
[04.09.2010].
Lawson, K. Michael. 1987. Going for Growth: A Guide to Corporate Strategy.
London: Kogan Page.
Letza, S. R. 1996. The design and implementation of the balanced business
scorecard. Business process Re-engineering & Management Journal, 3: 76.
Levinson, Meridith. (1994). Knowledge Management Definition and Soulutions
[online].
Available:
http://www.cio.com/article/40343/Knowledge_Management_Definition_and_Sol
utions?page=1&taxonomyId=3011 [26.08.2010].
Logothetis, N. 1992. Managing for Total Quality. United Kingdom: Prentice Hall
International.
Ložar, Boštjan. (2003). Izkušnje slovenskih podjetij z Balanced Scorecardom
[online]. Available: http://www.mojdenar.com/ [19.02.2011].
Manoilov, Marjan. (2002). Zunanje izvajanje storitev na trgu tržnih raziskav v
Sloveniji
[online].
Available:
http://freeweb.siol.net/resitve/Manoilov_seminarska_02.PDF [26.08.2010].
Martin R.W., Peter. 2002. Semikron – the first 50 years. Nuremberg: Semikron.
McGuirik, Mike. 2007. Customer Segmentation and Predictive Modeling It’s not
an
either
/
or
decision
[online].
Available:
http://www.iknowtion.com/downloads/Customer%20Segmentation%20and%20P
redictive%20Modeling.pdf [04.09.2010].
McHugh, P., G. Merli, W.A. Wheeler. 1995. Beyond Business Process
Reengineering. Chichester: Wiley.
McNamara, Carter. Basics of developing mission, vision and values statements
[online]. Available: http://managementhelp.org/plan_dec/str_plan/stmnts.htm
[02.09.2010].
McMillan, Amy. 2010. Mission and Vision statements [online]. Available:
http://www.referenceforbusiness.com/management/Mar-No/Mission-and-VisionStatements.html [02.09.2010].
Mindtools. 1995-2010. Mission Statements & Vision Statements [online].
Available:
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_90.htm
[02.09.2010].
Moj fond. 2008. V Sloveniji lani najmanj uspešno izpeljanih prevzemov po letu
2003 [online]. Available: http://www.moj-fond.hr/clanak/v-sloveniji-laninajmanj-uspesno-izpeljanih-prevzemov-po-letu-2003/hr-3-12-18549.html
[13.03.2011].
Morgan, C., S. P. Murgatroyd. 1995. Total Quality Management in the Public
Sector: An International Perspective. Philadelphia: Open University Press.
Možina, Stane. 2002. Management nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.
Možina, Stane in Kavčič Bogdan in Tavčar, Mitja in Pučko, Danijel in Ivanko,
Štefan in Lipičnik, Bogdan in Gričar, Jože in Repovž, Leon in Vizajk, Andrej in
Vahčič, Aleš in Rus, Veljko in Bohinc, Rado. 1994. Management. Radovljica:
Didakta.

147

59.
60.
61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.
76.
77.

78.

79.

Možina, Stane in Bernik, Jurij in Merkač, Marjana in Svetic, Aleša. 2000. Osnove
managementa. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
Nemec, Viljem. 2005. Kako do uspešnega managementa. Ljubljana: Narodna in
univerzitetna knjižnica.
NovaMind. (2009). Strategic Planning using Mind Mapping Software [online].
Available:
http://www.novamind.com/planning/strategic-planning.php
[06.09.2010].
Nykamp, Melinda and Carla McEachern. (1999). The CRM Business Cycle:
Customer relationship report [online]. Available: http://www.informationmanagement.com/issues/19991101/1571-1.html [25.08.2010].
Oblikovanje.com. CRM sistemi - sistemi za upravljanje odnosov s strankami
[online].
Available:
http://www.oblikovanje.com/si/storitve/crm-sistemi
[25.08.2010].
Parker, C. Roger. Marketing inforamtion products with blogs [online]. Available:
http://www.marketingstudies.net/documents/Marketing_Information_with_Blogs.
pdf [15.10.2010].
Peters, Glen. 1994. Benchmarking customer service. London: Financial Times:
Pitmans.
Polajnar, Andrej. 2008. Organizacija kot gonilo poslovnih izboljšav.
Ljubljana:GZS.
Portal. (2003). Benchmarking in upravljanje kakovosti v javnem transportu
[online].
Available:
http://www.euportal.net/material/downloadarea/kt1a_wm_sl.pdf [20.08.2010].
Poslovni-bazar. (2008). Outsourcing v Sloveniji [online]. Available:
http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=7 [11.03.2011].
Potočan, Vojko. 2009. Kako prenoviti poslovni proces. Maribor: Univerzitetna
knjižnica Maribor.
Potočan, Vojko in Zlatko, Nedelko. 2011. Managementska orodja. Maribor:
Ekonomsko poslovna fakulteta.
Potočnik, Edvarad, T. Babnik, F. Černe, U. Gunčar, M. Kiauta, R. Novak, M.
Pivka, J. Potočnik, J. Čuk, in M. Mihelčič. 1996. ISO 9001: iz teorije v prakso:
priročnik za vodstva podjetij. Ljubljana: Taxus.
Pučko, Danije. 1999. Strateško upravljanje. Ljubljana: Ekonomska fakuleteta.
Quelin, Bertrand, and Francois Duhamel. 2003. Bringing Together Strategic
Outsourcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks. European
Management Journal, 21:5 647-661.
Rebernik, Miroslav. 1999. Ekonomika podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
Rebernik, Miroslav in Leon Repovž. 2000. Od ideje do denarja. Ljubljana:
Gospodarski vestnik.
Rejc, Adriana. 1998. Presojanje uspešnosti poslovanja podjetij z usklajenim
spletom finančnih in nefinančnih kazalcev. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Rigby, Darrell.
(2009). Management tools [online]. Available:
http://www.bain.com/management_tools/tools_business_process.asp?groupCode
=2 [24.08.2010].
Rigby, Darell, and Barbara Bilodeau. (2007a). Management tools and trends 2007
[online].
Available:
http://www.bain.com/management_tools/management_tools_and_trends_2007.pd
f [10.10.2010].
Rigby, Darell, and Barbara Bilodeau. (2007b). Management tools and trends
2007
[online].
Available:

148

80.

81.
82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.
89.
90.

91.
92.
93.

http://www.bain.com/bainweb/PDFs/cms/Public/Management%20Tools%202007
%20BB.pdf [10.10.2010].
Rigby, Darell and Barbara Bilodeau. (2009c). Management tools and trends 2009
[online].
Available:
http://www.bain.com/bainweb/PDFs/cms/Public/Management_Tools_2009.pdf
[13.03.2011].
Rosella.
2005.
Customer
segmentation
[onilne].
Available:
http://www.roselladb.com/customer-segmentation.htm [04.09.2010].
Rozman, Rudi, J. Kovač, F. Koletnik. 1993. Management. Ljubljana:
Gospodarski vestnik.
Rue W. Leslie, and Lloyd L. Byars. 1992. Management skills and appliacations.
Boston: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
RunBook. (2004). Towards a next generation Shared Service Center [online].
Available:
http://www.runbook.com/downloads/RUNBOOK_SSC_Vision_and_Roadmap.p
df [15.09.2010].
SAP. (2008). Enhancing the Customer Experience with Loyalty Management
Strengthen the Brand and Improve Customer Retention [online]. Available:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m2gGQLrEQ5gJ:download.sap.co
m/download.epd%3Fcontext%3D1CCF1FE966A7A0482262554493DF7D99A73
00AB543284C16C1E16621C985FA332AC30DF62A737F2FDB1B77F1C89923
F3177462DA21584ACF+loyalty+management&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=AD
GEEShwHR3VRyz6Klx5h8ovWqpQ3OclF_MK88Oi5tSd6xg7eM7zDC5MO5ai
c7oCzcaOsC924BsQ2rn4tjYE0bpwLx3PhnGe4w1cHOwGrvnXliMKjITgCstESvVNVF0k3G5noXz1XY9&sig=AHIEtbRHrz9_AWFw9ZLONehEAuejwvUHA [01.09.2010].
Schiemann A. William. (2008). Leading with a balanced scorecard [online].
Metrus
Group.
Available:
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.metrus.com/products/graphics
/strategy-map-theorybusines.gif&imgrefurl=http://www.metrus.com/products/balancedscorecards.html&h=418&w=648&sz=26&tbnid=La0wjJEwexX2BM:&tbnh=88
&tbnw=137& [20.08.2010].
Shahani, Akhil. (2008). Customer segmentation – Total Breakdown [online].
Available:
http://ezinearticles.com/?Customer-Segmentation---TotalBreakdown!&id=1327213 [04.09.2010].
Shapiro,
Janet.
(2001).
Strategic
Planning
[online].
Available:
http://www.civicus.org/new/media/Strategic%20Planning.pdf [06.09.2010].
Skrt, Radoš. (2005). Uporaba RSS-a in blogov v poslovne namene. Nasvet
[online]. Available: http://www.nasvet.com/blog-rss [17.10.2010].
Small, Business, Notes. (2009). Strategic Alliances [online]. Available:
http://www.smallbusinessnotes.com/operating/leadership/strategicalliances.html
[08.09.2010].
Smogavec, Tadej. 2004. Outsourcing za potrebe osebnih prevozov na poslovnih
potovanjih. Diplomsko delo. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta.
Sourcingmag. (2010). Offshoring – What is Offshoring? [online]. Available:
http://www.sourcingmag.com/content/what_is_offshoring.asp [09.09.2010].
Spasić, Milan, in Milislav Nikoletić. 1970. Kontrola kvaliteta. Beograd: Privredni
pregled.

149

94.
95.
96.

97.

98.

99.

100.
101.
102.
103.
104.

105.

106.
107.
108.

109.

110.

SRC. (2005). Upravljanje odnosov s strankami – CRM [online]. Available:
http://www.src.si/resitve/crm/default.asp [25.08.2010].
Stahl, J. Michael. 1999. Perspectives in Total Quality. USA: Blackwell publishers
Ltd.
Stenzel, L. Paulette. (2010). Strategic Alliances [online]. Available:
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/StrategicAlliances.html [08.09.2010].
Stringham, S. H. 2004. Does Quality Management Work in The Public Sector?.
Public Administration and Management: An Interactive Journal, let.9, št. 3, 182211.
Swanson, Marianne, P. Browen, A.W. Phillips, D. Gallup, and D. Lynes. 2010.
Contingency Planning Guide for Federal Information Systems [online].
Available:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-34-rev1/sp800-34rev1.pdf [02.09.2010].
Šnajdr,
Ivo.
Improvement
Process
[onilne].
Available:
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.snajdr.com/img/PDCA_en.gif&
imgrefurl=http://www.snajdr.com/main/proces_zlepsovani.php%3Flan%3Den&u
sg=__hkK745J70H7fp1F8o1rc_e58gHI=&h=320&w=640&sz=20&hl=sl&start=
1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Re3XgVVxmRhfBM:&tbnh=69&tbnw=137
&prev=/images%3Fq%3Ddeming%2Bmodel%26um%3D1%26hl%3Dsl%26lr%
3Dlang_sl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1,lr:lang_1sl [31.08.2010].
Tajnikar, Maks. 2000. Tvegano poslovodenje. Portorož: Visoka strokovna šola za
podjetništvo.
Tajnikar, Maks. 2000a. Priročnik za načrtovanje rastočih poslov. Ljubljana: Gea
College.
Tavčar I., Janez. 2006. Management in organizacija. Ljubljana: Narodna in
univerzitetna knjižnica.
Tavčar, I., Mitja. 2006. Management in organizacija. Koper: Univerza na
Primorskem, Fakulteta za management.
Technovelgy.
(2010).
Problems
with
RFID
[online].
Available:
http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=20
[10.09.2010].
Tiwana, Amrit. 2000. The knowledge management toolkit : practical techniques
for building a knowledge management system. London: Prentice-Hall
International.
Tutor2u
a).
Strategy
benchmarking
[online].
Available:
http://tutor2u.net/business/strategy/benchmarking.htm [20.08.2010].
Tutor2u b). Strategy – Core competences [online]. Available:
http://tutor2u.net/business/strategy/core_competencies.htm [01.09.2010].
Value, based, management. (2010). Corporate strategy Scenario planning
[online].
Available:
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_scenario_planning.html
[02.09.2010].
Venkatesh, G. (2007). Collaborative innovation [online]. Available:
http://conferences.theiet.org/itic/india06/ITIC_india_pdf/g_venkatesh.pdf
[11.03.2011].
Vitez, Osmond. (2010). Requirements for Management Tool Benefits [online].
Available: http://www.ehow.com/list_5990164_requirements-management-toolbenefits.html [10.11.2010].

150

111. Wacka, Federik. (2004). Begginers' Guide to Corporate Blogging [online].
Available:
http://corporateblogging.info/basics/corporatebloggingprimer.pdf
[17.09.2010].
112. Wailgum, Thomas. (2008). Supply Chain Management Definition and Solutions
[online].
Available:
http://www.cio.com/article/40940/Supply_Chain_Management_Definition_and_
Solutions [01.09.2010].
113. Weil, Debbie. Begginner's guide to business blogging [online]. Available:
http://www.marketingstudies.net/documents/BusinessBlogging.pdf [17.10.2010].
114. Wibbels,
Andy.
(2004).
Weblogs
[online].
Available:
http://www.easybakeweblogs.com [14.10.2010].
115. Wisner, J.D., G.K. Leong, in K.C. Tan. 2005. Principles of supply chain
management: a balanced approach. South-Western Australia: Thomson, cop.
116. Zeidne, Larry, and Ralph Wood. 2000. The Collaborative Innovation (CI)
Process.
[online].
Available:
http://www.trizjournal.com/archives/2000/06/a/index.htm [15.09.2010].
117. Zimmermann, G. in T. Johnk. 2000. Erfahrungen der Unternehmens – praxis mit
der Balanced Scorecard. Controlling 12: 606.
118. Ziggy K. C. (2001). Knowledge Management to be needed in on-line education
[online]. Available: http://www.ugc.edu.hk/tlqpr01/site/abstracts/098_hui.htm
[26.08.2010].
119. Zorman, Alenka. 2004. Ključne zmožnosti sodobnega managerja: Diplomsko
delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
120. Zuckerman, Amy. 2002. Supply Chain Management. Oxford (UK): Capstone.

151

SEZNAM SLIK
Slika 1: Povprečna uporaba managementskih orodij po letih v globalnem merilu ............. 27
Slika 2: Uporaba managementskih orodij v velikih podjetjih v globalnem merilu ............. 28
Slika 3: Uporaba managementskih orodij v srednje velikih podjetjih v globalnem merilu . 28
Slika 4: Uporaba managementskih orodij v malih podjetjih v globalnem merilu ............... 29
Slika 5: Uporaba managementskih orodij glede na industrijo v globalnem merilu ............ 30
Slika 6: Prikaz grafa six sigma ......................................................................................... 41
Slika 7: Primerjava six sigme s številom napak ................................................................ 42
Slika 8: Projekt DMAIC................................................................................................... 42
Slika 9: Komponente RFID sistema ................................................................................. 48
Slika 10: Prikaz strateškega planiranja ............................................................................. 51
Slika 11: Funkcionalnost CRM arhitekture....................................................................... 53
Slika 12: Poslovni cikel CRM-ja ...................................................................................... 54
Slika 13: 4 perspektive BSC-ja ......................................................................................... 82
Slika 14: Dejavnosti PDCA cikla ..................................................................................... 89
Slika 15: Odstotek uporabe enotnega managementskega orodja v slovenskih podjetjih .... 99
Slika 16: Odstotek poznavanja vsaj enega managementskega orodja v slovenskih podjetjih
...................................................................................................................................... 100
Slika 17: Odstotek za neznano enojno managementsko orodje v slovenskih podjetjih .... 101
Slika 18: Zadovoljstvo posameznih managementskih orodij v slovenskih podjetjih ........ 103
Slika 19: Želja po uporabi managementskih orodij ......................................................... 105
Slika 20: Želja po spoznanju managementskih orodij v slovenskih podjetjih .................. 106
Slika 21: Zunanje izvajanje dejavnosti: analiza slovenskih podjetij ................................ 108
Slika 22: Primer sodelovalnega inoviranja na letalu Boeing ........................................... 111
Slika 23: Regionalna stališča managementskih orodij..................................................... 113
Slika 24: Število uporabe managementskih orodij po letih.............................................. 114
Slika 25: Primerjava inovativnosti glede na mednarodno rast v svetovnem merilu.......... 115

152

SEZNAM TABEL
Tabela 1: Managementski trendi ...................................................................................... 32
Tabela 2: Managementska orodja in njihova okrajšava ..................................................... 97
Tabela 3: Poznavanje in uporaba managementskih orodij ................................................. 98
Tabela 4: Deset najuporabnejših managementskih orodij v slovenskih podjetjih............. 102
Tabela 5: Zadovoljstvo uporabnikov z managementskimi orodji v slovenskih podjetjih . 102
Tabela 6: Želja po uporabi managementskih orodij ........................................................ 104
Tabela 7: Želja po spoznanju managementskih orodij v slovenskih podjetjih.................. 105
Tabela 8: Uporaba managementskih orodij po posameznih regijah v letu 2009 .............. 117
Tabela 9: Deset najuporabnejših managementskih orodij v svetovnem merilu ................ 118
Tabela 10: Uporaba in zadovoljstvo Uravnoteženega sistema kazalnikov razvrščenega po
regijah............................................................................................................................ 118
Tabela 11: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Uravnoteženega sistema
kazalnikov ..................................................................................................................... 119
Tabela 12: Uporaba in zadovoljstvo Benchmarkinga razvrščenega po regijah ................ 119
Tabela 13: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Benchmarkinga ...................... 120
Tabela 14: Uporaba in zadovoljstvo Prenove poslovanja razvrščenega po regijah........... 120
Tabela 15: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Prenove poslovanja ................ 121
Tabela 16: Uporaba in zadovoljstvo Sodelovalnega inoviranja razvrščenega po regijah.. 121
Tabela 17: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Sodelovalnega inoviranja ....... 122
Tabela 18: Uporaba in zadovoljstvo Etnografije potrošnikov razvrščenega po regijah .... 122
Tabela 19: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Etnografije potrošnikov .......... 122
Tabela 20: Uporaba in zadovoljstvo Ključnih pristojnosti razvrščenih po regijah ........... 123
Tabela 21: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Ključnih pristojnosti............... 123
Tabela 22: Uporaba in zadovoljstvo Korporativnih blogov razvrščenega po regijah ....... 124
Tabela 23: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Korporativnih blogov ............. 124
Tabela 24: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja odnosov z odjemalci razvrščenega po
regijah............................................................................................................................ 124
Tabela 25: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja odnosov z odjemalci
...................................................................................................................................... 125
Tabela 26: Uporaba in zadovoljstvo Segmentacije odjemalcev razvrščenega po regijah . 125
Tabela 27: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Segmentacije odjemalcev ....... 126
Tabela 28: Uporaba in zadovoljstvo Orodja za podporo strategij rasti razvrščenega po
regijah............................................................................................................................ 126
Tabela 29: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Orodij za podporo strategij rasti
...................................................................................................................................... 127
Tabela 30: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja z znanjem razvrščenega po regijah ...... 127
Tabela 31: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja z znanjem............ 128
Tabela 32: Uporaba in zadovoljstvo Vitke proizvodnje razvrščene po regijah................. 128
Tabela 33: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Vitke proizvodnje................... 128
Tabela 34: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja lojalnosti razvrščenega po regijah ....... 129
Tabela 35: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja lojalnosti ............. 129
Tabela 36: Uporaba in zadovoljstvo Združitev in prevzemov razvrščenega po regijah .... 129
Tabela 37: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Združitev in prevzemov ......... 130
Tabela 38: Uporaba in zadovoljstvo Izjave o misiji in viziji razvrščene po regijah.......... 130
Tabela 39: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Izjav o misiji in viziji ............. 131
Tabela 40: Uporaba in zadovoljstvo Uporabe elementov cone ugodnosti razvrščene po
regijah............................................................................................................................ 131

153

Tabela 41: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Elementov cone ugodnosti ..... 132
Tabela 42: Uporaba in zadovoljstvo Zunanjega izvajanja aktivnosti razvrščenega po regijah
...................................................................................................................................... 132
Tabela 43: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Zunanjega izvajanja aktivnosti
...................................................................................................................................... 132
Tabela 44: Uporaba in zadovoljstvo Radiofrekvenčne identifikacije objektov razvrščene po
regijah............................................................................................................................ 133
Tabela 45: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Radiofrekvenčne identifikacije
objektov ......................................................................................................................... 133
Tabela 46: Uporaba in zadovoljstvo Scenarijev in kontingenčnega planiranja razvrščenega
po regijah ....................................................................................................................... 134
Tabela 47: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Scenarijev in kontingenčnega
planiranja ....................................................................................................................... 134
Tabela 48: Uporaba in zadovoljstvo Delitve servisnih centrov razvrščenih po regijah .... 135
Tabela 49: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Delitev servisnih centrov........ 135
Tabela 50: Uporaba in zadovoljstvo Six Sigme razvrščene po regijah............................. 135
Tabela 51: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Six sigme ............................... 136
Tabela 52: Uporaba in zadovoljstvo Strateških zavezništev razvrščenih po regijah ......... 136
Tabela 53: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Strateških zavezništev ............ 136
Tabela 54: Uporaba in zadovoljstvo Strateškega planiranja razvrščenega po regijah....... 137
Tabela 55: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Strateškega planiranja ............ 137
Tabela 56: Uporaba in zadovoljstvo Upravljanja oskrbne verige razvrščene po regijah... 138
Tabela 57: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Upravljanja oskrbne verige..... 138
Tabela 58: Uporaba in zadovoljstvo Celovitega upravljanja kakovosti razvrščenega po
regijah............................................................................................................................ 139
Tabela 59: Zgodovinski pregled uporabe in zadovoljstva Celovitega upravljanja kakovosti
...................................................................................................................................... 139

154

PRILOGE
ŽIVLJENJEPIS
Osebni podatki:
Ime in priimek: Urban Udrih
Državljanstvo: Slovensko
Izobrazba:
2004
2008
2011

Srednja ekonomska šola Celje
Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru
 dipl. ekon. – smer management
Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru
 mag. ekon. in posl. ved – zaključene obveznosti na smeri
management in organizacija poslovanja

Delovne izkušnje:
2009 – 2010
2008
2007 - 2008

2007 - 2008

2007 - 2008

Delo s projekti na evropskih in slovenskih nepovratnih sredstvih
v podjetju Navodnik d.o.o.
Opravljanje študijske prakse v Pivovarni Laško d.d.
Član tretjega letnika študentskega sveta, na Ekonomsko poslovni
fakulteti
Član akademskega zbora na Ekonomsko poslovni fakulteti,
katerega naloge so bile:
 sodelovanje pri obravnavi in odločanju vprašanj, ki se
nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na
študijske programe
 sodelovanje pri postopku izbire kandidata za dekana
Član komisije Univerze v Mariboru za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje

Izkušnje v tujini:

2007 – 2008

Študijska izmenjava (ERASMUS) v Grčiji
 Univerza v Atenah - Athens University of Economics and
Business (AUEB)

Ostala znanja:
Angleški jezik – aktivno
Hrvaški jezik - aktivno
MS Office (Word, Excel, Power Point)
Vozniški izpit B kategorije
Desetprstno pisanje na računalnik
Internet – splošno delo

155

