UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR

MAGISTRSKO DELO

METODOLOGIJA IZBIRE CELOVITE
INFORMACIJSKE REŠITVE V BANKI
Methodology for Selection Banking ERP Solution

Kandidatka: Mihaela Lederhas
Študentka izrednega študija
Študijski program 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«
Študijska usmeritev: Management informatike in elektronskega
poslovanja
Mentor: prof. dr. Samo Bobek

Maribor, november 2011

POVZETEK
V magistrskem delu so analizirane in raziskane različne možnosti, ki jih imamo pri
izbiri primernega informacijskega sistema. V prvem delu naloge smo predstavili
celovite informacijske rešitve. Predstavljenih je nekaj obstoječih metodologij za
izbor primerne celovite informacijske rešitve. V nadaljevanju smo teoretično razvili
prilagojeno metodologijo, ki jo lahko uporabimo kot pripomoček pri izbiri
najprimernejše celovite informacijske rešitve. Drugi del naloge vsebuje
predstavitev metodologije na konkretnem primeru banke. V zaključku so
predstavljene ugotovitve in predlogi za izvedbo projekta izbire primerne celovite
informacijske rešitve.
SUMMARY
While choosing a suitable ERP solution, different possibilities are analyzed and
researched in the dissertation. In the first part we have presented ERP solutions.
We presented some of existing methodologies for most convenient ERP solution
selection. After that we have developed adopted methodology. That methodology
may be used for choosing the most convenient ERP solution. Usage of the
methodology on real case in bank is presented in the second part. Findings and
proposals for realization of the project – choosing the suitable ERP solution are
introduced in conclusion.
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1
1.1

UVOD
OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA

V podjetjih se med poslovanjem odvija veliko bolj ali manj kompleksnih poslovnih
procesov. Za obvladovanje le-teh potrebujemo ustrezno poslovno informacijsko
rešitev. Nekateri poslovni procesi so v določenem podjetju lahko unikatni. Pri
poslovnih procesih, ki se kažejo kot unikatni, ločimo takšne, ki jih smatramo za
edinstvene zato, ker je tak način dela ustaljen in bi jih sicer bilo možno nadomestiti
s kakšnimi standardnimi procesi. Določeni procesi pa so takšni, ki jih (bodisi zaradi
posebnosti, bodisi zaradi implementiranega znanja in postopkov, ki prinašajo
dodano vrednost podjetju) ne bi bilo smiselno nadomeščati s standardnimi procesi.
V teh primerih je izjemno pomembno, da te procese podpremo s točno tako
informacijsko rešitvijo, ki je potrebna za zagotavljanje vsaj obstoječega nivoja
dodane vrednosti podjetja. V podjetjih z veliko posebnimi in unikatnimi poslovnimi
procesi, potrebujemo maksimalno prilagodljivo informacijsko rešitev, v podjetjih,
kjer pa se posel v večini izvaja s standardnimi poslovnimi procesi, so lahko le-ti
ustrezno podprti tudi s standardnimi celovitimi informacijskimi rešitvami.
V podjetjih se ob tem porajajo ključna vprašanja, kakšna informacijska rešitev je
za podporo njihovemu poslovanju najprimernejša. Za doseganje tako operativnih,
kot strateških ciljev ter za kvalitetno podporo odločanjuje izbira primerne
informacijske rešitve ključnega pomena (Rosenthal, Salzman,1990, 81-91). Glede
na strateško naravo celovitih informacijskih sistemov in glede na njihov vpliv na
organizacijo, tehnologijo in obnašanje v podjetjih je potreben zelo širok pogled pri
izbiri in vpeljavi celovitih informacijskih sistemov v podjetje (Stefanou, 2001, 204215).
Stefanou (2001, 214-215) ugotavlja, da je veliko znanstvene literature posvečene
celovitim informacijskim sistemom, vendar pa je zelo malo pozornosti posvečene
načinu izbire in primernosti izbrane informacijske rešitve. Pregled objavljenih del
nam pokaže, da je večina raziskav na področju celovitih informacijskih sistemov
posvečena fazi implementacije (Esteves, Pastor, 2001, 1-52). Pozornost tako
raziskovalcev kot vodstva je osredotočena predvsem na posamezne faze projekta
uvedbe celovite informacijske rešitve, medtem ko so ostale faze zanemarjene.
Preslabo je analizirano predvsem vprašanje načina izbire določene informacijske
rešitve, ob tem so pa tudi premalo analizirani vzroki za izbiro določene možnosti,
(Sammon, Adam, 2004, 6-7).
V nalogi smo se tako osredotočili na osnovno vprašanje, kako najbolj optimalno
izbrati primeren informacijski sistem in ponudnika informacijskega sistema.
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1.2

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

V prvem delu magistrskega dela so predstavljena teoretična izhodišča, narejena je
primerjava obstoječih metodologij izbire informacijskega sistema, iz njih pa
izpeljana prilagojena metodologija, s pomočjo katere lahko izvedemo proces izbire
primernega informacijskega sistema podjetja.
Predpostavljamo, da je možno uporabiti prilagojeno metodologijo tudi pri izbiri
primernega informacijskega sistema v bančništvu, zato je v drugem delu naloge
predstavljena prilagojena metodologija, prikazana v kontekstu izbire
informacijskega sistema v banki. Zaključek naloge vsebuje ugotovitve in smernice
pri izvedbi procesa izbire informacijskega sistema banke.
Cilji magistrskega dela so:
 izdelati prilagojeno metodologijo izbire primernega informacijskega sistema,
s katero lahko ta proces najoptimalnejše izvedemo,
 aplicirati prilagojeno metodologijo na praktičnem primeru izbire primernega
informacijskega sistema v banki,
 izdelava smernic za optimalno izvedbo izbire informacijskega sistema
banke.
1.3

NAČRT POTEKA RAZISKAVE

1.3.1 Hipoteze
V magistrskem delu smo preverjali štiri hipoteze:
H1 – priprava povpraševanja (RFP) je najpomembnejši korak pri izbiri celovite
informacijske rešitve v banki,
H2 – vključenost poslovnih uporabnikov je potrebna že od začetka izbire celovite
informacijske rešitve v banki,
H3 – izvedbo gap analize razlik med sistemi ponudnikov in potrebami banke je
smiselno izvesti samo z enim ponudnikom (finalistom),
H4 – pred izvedbo gap analize je smiselno izvesti izobraževanje oz. spoznavanje
sistema ponudnika.
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1.3.2 Potek izvedbe raziskave
V raziskavi so preučevane tako teoretične osnove, kot izbrana organizacija, ki je
osnova za prikaz prilagojene metodologije na praktičnem primeru.
Teoretični del vsebuje poglobljeno strokovno in znanstveno raziskovalno analizo
metodologij izbire primerne celovite informacijske rešitve v banki. Uporabljena
strokovna in znanstvena literatura je domačega in tujega izvora. Del informacij je
pridobljen iz člankov v strokovnih revijah.
V empiričnem delu smo na podlagi informacij ter ugotovitev v teoretičnem delu ter
lastnimi razmišljanji predlagali prilagojeno metodologijo izbire primernega
informacijskega sistema in jo prikazali na praktičnem primeru banke.
Navedena prilagojena metodologija je ključna pri potrjevanju oziroma zavrnitvi
postavljenih hipotez.
1.3.3 Predvidene metode
Proučevanje dostopnih virov in izdelava magistrskega dela je vključevalo uporabo
različnih raziskovalnih metod:
 opisno analitično metodo in metodo povzemanja smo uporabljali pri
pregledu literature. S pregledom najrazličnejših virov literature smo
obravnavano problematiko osvetlili z različnih zornih kotov,
 z deskriptivno metodo smo proučevali dano problematiko na nivoju
opisovanja dejstev, odnosov in procesov, vezanih na vsebino magistrskega
dela, s čimer je dosežen celovit prikaz obravnavane tematike. Tako smo z
metodo deskripcije opisovali teorijo in dejstva, z metodo kompilacije pa smo
povzeli spoznanja in stališča različnih avtorjev,
 komparativno metodo smo uporabili pri povzemanju naših stališč, spoznanj
in ugotovitev v primerjavi s stališči, spoznanji in ugotovitvami drugih
avtorjev,
 z metodo modeliranja smo pripravili prilagojeno metodologijo izbire
primernega informacijskega sistema banke,
 za preverjanje prilagojene metodologije smo izvedli analizo primera na
primeru banke,
 opis raziskovalne tematike in potrjevanje trditev sta temeljila na uporabi
teoretičnega in empiričnega pristopa.
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1.3.4 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke:
 predpostavljamo, da zbrane, do sedaj opravljene, raziskave s področja
izbire in implementacije različnih informacijskih sistemov predstavljajo
dovolj kvaliteten vzorec, ki ga je možno posplošiti na vsa podjetja,
 raziskava se ne omejuje na posamezno rešitev ERP, pač pa se nanaša na
rešitve ERP na splošno,
 predpostavljamo, da se lahko prilagojena
informacijskega sistema aplicira na bančno okolje,

metodologija

izbire

 predpostavljamo, da bo prilagojena metodologija namenjena predvsem
bankam, ki se srečujejo s vprašanjem optimalnega procesa izbire
informacijskega sistema.
Omejitve:
 zaradi kompleksnosti obravnavanega problema smo se omejili na izbiro
celovitega informacijskega sistema in nismo obravnavali implementacije
informacijskega sistema,
 pomanjkanje literature izbire in uvedbe informacijskih sistemov v bankah,
 pri analizi primera smo bili omejeni z določenimi poslovnimi skrivnostmi
banke, ki jih v nalogi ne smemo razkriti.
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2
2.1

KAJ SO CELOVITE POSLOVNO-INFORMACIJSKE REŠITVE (ERP)?
OPREDELITEV CELOVITIH POSLOVNO-INFORMACIJSKIH REŠITEV (ERP)

Celovite poslovno-informacijske rešitve1 so integrirani računalniški informacijski
sistemi, namenjeni upravljanju poslovanja. Sestavljeni so iz številnih uporabniških
programov, ki podjetju in z njim povezanim poslovnim partnerjem zagotavljajo
optimalne možnosti načrtovanja, razporejanja virov in ustvarjanja dodane
vrednosti (Kovačič, 2002, 189). Ti uporabniški programi ali moduli podpirajo
številne poslovne funkcije in procese v podjetju, kot so planiranje, proizvodnja,
prodaja, distribucija, finance in računovodstvo, upravljanje kadrov, vodenje
projektov, ravnanje z zalogami ter elektronsko poslovanje. Glavna značilnost
celovitih poslovno-informacijskih rešitev je v njihovi arhitekturi, ki omogoča
pregledno povezovanje omenjenih modulov, s čimer je zagotovljen konsistenten
pretok informacij med vsemi funkcijskimi enotami v podjetju. Informatizacija
poslovanja na podlagi celovitih poslovno-informacijskih rešitev tako omogoča
uvedbo enotnega integriranega sistema ter zamenjavo ali prenovo obstoječih,
zaradi svoje zastarelosti pogosto tudi slabo povezljivih informacijskih sistemov
(Rashid, Hossain, Patrick, 2002, 3).
Poleg izvajanja osnovne funkcije, tj. računalniške obdelave podatkov, pa celovite
poslovno-informacijske rešitve omogočajo tudi integracijo poslovanja v smislu
učinkovite podpore poslovnim procesom ter njihove racionalizacije in
standardizacije na vseh ravneh organizacijske strukture. Uvajanje celovitih
poslovno-informacijskih rešitev predstavlja enega ključnih vzvodov za nujno
potrebno prenovo in reorganizacijo poslovanja, katerih podjetje brez ustrezne
tehnološke podpore sicer ne bi bilo sposobno izvesti. Prenova najpogosteje temelji
na prenosu tako imenovane najboljše prakse, ki je zajeta v teh rešitvah, v
posamezno podjetje in njegovo neposredno okolje (Masini, 2003, 6; Kovačič,
2002, 189).
2.2

ZGRADBA CELOVITIH POSLOVNO-INFORMACIJSKIH REŠITEV

Celovite poslovno-informacijske rešitve (v nadaljevanju celovite rešitve), ki so
prisotne na trgu, imajo podobno osnovno strukturo. Sestavljajo jih različni
funkcijski moduli, ki podpirajo ključna operativna področja v podjetju. Moduli lahko
delujejo ločeno kot samostojni uporabniški programi, ali pa je več modulov
združenih v integriran sistem, odvisno od potreb podjetja, ki se odloči za nakup.

1

V tuji literaturi se je za tovrstne sisteme uveljavil izraz ERP oziroma Enterprise Resource
Planning, kar v slovenščini pomeni planiranje resursov podjetja. Vendar pa številni avtorji
(Davenport, 1998, Kovačič, 2002, 189, Wallace, Kremzar, 2001, 3-23.) opozarjajo na neustreznost
tega poimenovanja. Celovita poslovno-informacijska rešitev je z vsebinskega vidika primernejši
izraz, četudi v nalogi uporabljamo oba izraza.
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2.2.1 Koncept celovitih rešitev in njihova uporabnost
Jedro celovite rešitve predstavlja osrednja relacijska podatkovna baza, preko
katere so moduli povezani v integriran sistem. Hrani vse podatke, ki so potrebni za
zagotavljanje različnih načinov uporabe celovite rešitve. Podatki so med seboj
tesno povezani, kar pomeni, da vsak nov vnos podatkov v bazo povzroči tudi
ustrezno posodobitev obstoječih. Zgodnje različice celovitih rešitev so bile
namenjene zlasti proizvodnim sistemom, medtem ko podatkovno manj intenzivnih
področij, kot sta upravljanje odnosov s strankami in marketing, niso pokrivale.
Tovrstni informacijski sistemi so tako primarno omogočali avtomatizacijo in
integracijo transakcijskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, logistiko, financami
in upravljanjem s kadri oziroma človeškimi viri. V devetdesetih letih se je ta
podoba bistveno spremenila. Zaradi razvoja novih poslovnih strategij in sistemov
so ponudniki celovitih rešitev svoje izdelke nadgradili z novimi funkcionalnostmi v
obliki modulov in dodatnih programskih rešitev, ki so pokrile tudi večino ostalih
poslovnih funkcij v podjetju (Sammon, Adam, 2004, 6-7).
Slika 1 prikazuje običajno delitev celovitih rešitev oziroma razporeditev vključenih
modulov na dva dela:
 »back-office« aplikacije (primeren slovenski izraz bi bil zaledne ali podporne
aplikacije), ki ponujajo funkcionalnosti, namenjene internim izvajalnim
procesom, kot so planiranje in razporejanje resursov, kontrola zalog,
proizvodnja ter vse aktivnosti, povezane z nabavo materiala, storitev in
proizvodov,
 »front-office« aplikacije, ki so neposredno povezane z delom s kupci, in
ponujajo funkcionalnosti, kot so prejemanje naročil, konfiguriranje
kompleksnih produktov in zagotavljanje storitev in tehnične podpore.
Slika 1: Koncept celovite rešitve

Vir: Davenport, 1998, 124.
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Tudi splošen razvoj na področju komunikacijskih tehnologij (zlasti interneta) je v
zadnjih letih bistveno pripomogel k razširitvi osnovnih različic celovitih rešitev
oziroma njihovemu povezovanju z nekaterimi novejšimi zunanjimi programskimi
rešitvami. Med slednje uvrščamo predvsem upravljanje z oskrbnimi verigami (SCM
– Supply Chain Management), upravljanje odnosov s strankami (CRM – Customer
Relationship Management), avtomatizacijo prodajnih oddelkov (SFA – Sales Force
Automation), napredno planiranje, poslovno inteligenco in elektronsko poslovanje
(Rashid, Hossain, Patrick, 2002, 12).
Celovite rešitve tako postajajo temelj ponudbe kvalitetnih spletnih storitev ter
nemotenega izvajanja poslovnih transakcij preko interneta, kar naj bi v končni fazi
izboljšalo zadovoljstvo kupcev, povečalo trženjske in prodajne priložnosti, razširilo
distribucijske kanale in zagotovilo stroškovno učinkovitejše metode zaračunavanja
in plačevanja. SCM in CRM sistemi poleg tega omogočajo vzpostavitev učinkovitih
tristranskih poslovnih odnosov med podjetjem, njegovimi dobavitelji in kupci.
2.2.2 Arhitektura celovitih rešitev
Delovanje celovitih rešitev temelji na modelu odjemalec-strežnik, kar pomeni
decentralizirano računalniško okolje. Sistem odjemalec-strežnik obsega določeno
število odjemalnih naprav (npr. osebnih računalnikov). Njihovi uporabniki svoje
delo opravljajo s pomočjo različnih uporabniških programov ali orodij, ki se izvajajo
na aplikacijskih strežnikih. Le-ti pa vse z delom uporabnikov povezane informacije
pridobivajo na podlagi poizvedb v podatkovnih bazah, ki se izvajajo na
podatkovnih strežnikih. S poizvedbami običajno razumemo iskanje in obdelavo
enostavnih podatkovnih datotek ter podatkovnih vrednosti, komunikacijske
storitve, obdelavo transakcij ali pa posodabljanje glavnih datotek. V praksi se
najpogosteje uporablja arhitektura (prikazana na Sliki 2), ki vsebuje tri logične
ravni (Rashid, Hossain, Patrick, 2002, 6-8):
 predstavitveno raven (sestavljata jo grafični uporabniški vmesnik ali
brskalnik), ki skrbi za interakcijo med uporabnikom in sistemom (vnos
podatkov ali dostop do določenih funkcij informacijskega sistema),
 aplikacijsko raven, ki vsebuje množico poslovnih pravil, ki poskrbijo za
pravilno izvajanje sistema v skladu s prej določenimi funkcionalnimi
zahtevami; sem spadajo kalkulacije vhodnih in shranjenih podatkov,
preverjanje pravilnosti podatkov, ki jih dobimo od predstavitvene ravni,
vzpostavitev pravilne logike za dostop do podatkovnih virov, pravilno
zaporedje izvajanja in druga pravila,
 podatkovno raven, ki predstavlja podatkovno bazo, s katero aplikacija
komunicira pri opravljanju nalog; odgovornost podatkovne baze je
dolgoročno shranjevanje in upravljanje operacijskih ali transakcijskih
podatkov podjetja (običajno je v rabo vključen tudi sistem za upravljanje
relacijskih podatkovnih baz).
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Slika 2: Arhitektura celovite rešitve na treh ravneh

Vir: Rashid, Hossain, Patrick, 2002, 9.
2.3

ŽIVLJENJSKI CIKEL CELOVITE REŠITVE2

Vsako uvajanje celovite rešitve je edinstveno in izkušnje podjetij s tovrstnimi
informacijskimi sistemi se lahko bistveno razlikujejo med seboj. Vendar pa v
grobem življenjski cikel celovite rešitve poteka v štirih fazah (glej Sliko 3):
 priprava – pot do odločitve o začetku uvajanja celovite rešitve,
 uvajanje – postavitev in zagon informacijskega sistema ter priprava
uporabnikov,
 stabilizacija – preverjanje delovanja sistema,
vzpostavitev normalnega toka delovnih aktivnosti,

odpravljanje

napak,

 vzdrževanje in nadaljnji razvoj – vzdrževanje sistema, podpora
uporabnikom, doseganje predvidenih rezultatov, nadgrajevanje, širitev
sistema.

2

povzeto po: Markus, Tanis, 2000, 173-207.
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Slika 3: Življenjski cikel celovite rešitve

Vir: Markus, Tanis, 2000, 189.
Vsako posamezno fazo zaznamujejo naslednji elementi: ključni udeleženci, tipične
aktivnosti, posebni problemi, ustrezna merila uspešnosti izvajanja ter niz možnih
rezultatov. V nadaljevanju sledi kratek opis posameznih faz.
2.3.1 Faza priprave
Faza priprave zajema aktivnosti, ki vodijo do odločitve o investiranju v celovito
rešitev. Ključni udeleženci te faze so ponudniki celovite rešitve, svetovalci, uprava
podjetja in strokovnjaki s področja IT. Glavne aktivnosti so oblikovanje poslovnega
načrta za celovito rešitev, izbor ustreznega programskega paketa (do te odločitve
lahko pride tudi v fazi uvajanja), določitev vodje projekta, organiziranje projektne
skupine ter odobritev primernega proračuna in časovnega roka za dokončanje
projekta. Že v tej fazi se lahko pojavijo nekateri problemi in nepravilnosti, kot so
nepopoln poslovni načrt investiranja v celovito rešitev, podcenjevanje potreb po
poslovnih in organizacijskih spremembah ter slabo definirani cilji in merila za
ocenjevanje uspešnosti projekta. Rezultat obravnavane faze je lahko odločitev za
ali proti uvedbi celovite rešitve. Če podjetje sprejme prvo možnost, potem je lahko
ta odločitev ustrezna ali neustrezna. Primer neustrezne odločitve je lahko določitev
neizkušenega projektnega vodje, ali pa namenitev minimalnih sredstev za
izvajanje programov ravnanja s spremembami in usposabljanja uporabnikov.
2.3.2 Faza uvajanja
Naslednja faza vključuje aktivnosti, katerih namen je postavitev in zagon sistema v
eni ali več organizacijskih enotah. Ključni akterji so vodja projekta, člani projektne
skupine (pogosto gre za ljudi, ki izhajajo iz različnih poslovnih enot ali funkcijskih
oddelkov in zatorej niso tehnični strokovnjaki), interni IT strokovnjaki, ponudnik
celovite rešitve in svetovalci. Ključne aktivnosti vključujejo konfiguracijo
programske opreme, sistemsko integracijo, testiranje, pretvorbo podatkov,
usposabljanje uporabnikov in zagon. Tudi v tej fazi se lahko pojavijo številni
problem in nepravilnosti, kot npr. sestava projektne skupine je neprimerna (člani
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niso ustrezni predstavniki svojih poslovno-funkcijskih področij), člani skupin nimajo
primernega znanja in sposobnosti, tehniki izvajajo prezahtevne in nepotrebne
modifikacije ter nezadostno testiranje sistema in izobraževanje uporabnikov. Povrh
se lahko poslovni položaj podjetja, ki je veljal v času faze priprave, bistveno
spremeni: podjetje se npr. znajde v finančnih težavah, združi se z drugim
podjetjem ali pa spremeni svoj poslovni model. Rezultat faze uvajanja je lahko
preklic nadaljnjih aktivnosti v zvezi s projektom zaradi stroškovne ali časovne
prekoračitve zastavljenih ciljev, ali pa zaradi resnih tehničnih težav. Druga
možnost je seveda uspešen zagon in začetek uporabe informacijskega sistema v
eni ali več organizacijskih enotah. Pri tem so funkcionalnost sistema, izvajanje
operacij in organizacijska pripravljenost lahko v skladu z organizacijskimi cilji in/ali
potrebami, ali pa tudi ne. Pri slednjem projekta ne moremo označiti kot uspeh.
2.3.3 Faza stabilizacije
Faza stabilizacije sistema predstavlja aktivnosti podjetja za zagotovitev ustreznega
delovanja sistema (v nasprotnem primeru se lahko organizacija odloči za
zaustavitev sistema). Gre za obdobje od zagona sistema do vzpostavitve
»normalnega delovanja« ali »rutinirane uporabe«. Ključne aktivnosti zajemajo
odpravljanje sistemskih napak, optimiziranje delovanja sistema, ponovno
izobraževanje uporabnikov in zaposlovanje dodatnih strokovnjakov za
obvladovanje začasnih nezmožnosti delovanja sistema. V tej fazi je moč v veliki
meri občutiti napake, storjene v predhodnih fazah (npr. zmanjšanje produktivnosti
ali občasne prekinitve v poslovanju zaradi težav v delovanju sistema), lahko pa
pride tudi do novih nepravilnosti. Če podjetje v tej fazi doseže »normalno
delovanje« sistema, je slednje lahko v skladu z zastavljenimi cilji in poslovnimi
potrebami, ali pa teh ciljev ne izpolnjuje.
2.3.4 Faza vzdrževanja in nadaljnjega razvoja
Faza vzdrževanja in nadaljnjega razvoja pomeni nadaljevanje življenjskega cikla
sistema (po zaključku vzpostavitve normalnega delovanja) vse do njegove
nadgradnje ali zamenjave z drugim sistemom. V času te faze lahko podjetje
končno oceni dosežene koristi (če te sploh obstajajo) in povrnitve, ki izhajajo iz
začetne investicije. Ključni udeleženci so vodstveni kadri posameznih
organizacijskih enot, končni uporabniki ter podporno IT osebje (zunanje ali lastno).
Sem lahko uvrstimo tudi ponudnike celovitih rešitev in svetovalce, predvsem ko
gre za preverjanje možnosti o nadgradnji sistema. Tipične aktivnosti v tej fazi
(čeprav jih podjetja pogosto izpuščajo) so nadaljnje izboljševanje poslovnih
procesov, nadgrajevanje znanja in sposobnosti uporabnikov, ocenjevanje
doseženih koristi in priprave za prehod na novo različico. Značilen problem
obravnavane faze je odhod osebja s ključnim znanjem o temeljnih principih
delovanja sistema in možnostih izboljšanja poslovanja na podlagi uporabe
sistema. Možnih je več rezultatov te faze: vodstvo postane nenaklonjeno
nadaljnjemu izboljševanju ali nadgrajevanju sistema; vodstvo se lahko odloči, da je
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bila investicija neuspešna oziroma ni izpolnila začrtanih ciljev ali poslovnih potreb;
lahko spozna, da je projekt uvajanja celovite rešitve doživel uspeh. V zadnjem
primeru se konkurenčni položaj podjetja je oziroma ni izboljšal na račun uporabe
celovite rešitve.
2.4

TIPI INFORMACIJSKIH SISTEMOV

V podjetjih imamo na splošno tri variante pri izbiri tipa informacijskega sistema.
Prva varianta je, da kupimo eno od ERP rešitev, ki so na voljo na tržišču in ki v
nekem obsegu pokrivajo večino poslovnih procesov v podjetju.
Naslednja
varianta je, da kupimo več med seboj povezanih neodvisnih informacijskih rešitev,
ki jih ponujajo različni ponudniki (BoB). Tretja varianta je razvoj informacijske
rešitve po meri. Ne glede na to, da se v praksi pojavljajo različne kombinacije, se
bomo na tem mestu omejili na zgoraj navedene možnosti.
Definicije različnih tipov informacijskih sistemov:
 Standarden celovit informacijski sistem definiramo kot celovito povezano in
na poslovnem modelu organizacije temelječo sestavo posameznih aplikacij
oz. programov, ki zagotavljajo podporo vsem poslovnim procesom
organizacije. V takšno celovito informacijsko rešitev so vključene
komponente ERP, CRM, SCM ter SRM. Ponudnik vseh komponent je isti.
 Integracija najboljših rešitev – BoB je celovita informacijska rešitev,
sestavljena iz posameznih, a med seboj povezanih komponent oz. modulov
ERP, CRM, SCM in SRM. Za to celovito rešitev je značilno, da so ponudniki
posameznih modulov (lahko tudi delov teh modulov) različni.
 Pri razvoju informacijskega sistema po meri je ključno, da je implementacija
posameznih komponent oz. modulov po meri organizacije. Možnosti za
implementacijo so lahko v okviru internega razvoja, v kolikor ima
organizacija za to potrebne resurse ali v okviru zunanjega razvoja preko
ustreznega zunanjega izvajalca.
V tabeli 1 je prikazana primerjava različnih tipov informacijskih sistemov.
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Tabela 1: Primerjava različnih tipov informacijskih sistemov
Standarden celovit
informacijski
sistem

Integracija
najboljših
rešitev (BoB)

Razvoj
informacijskega
sistema po meri

 lahko je
stroškovno
najugodnejša
rešitev;
 kvaliteta
programske
opreme je lahko
boljša, če je
rešitev razširjena;
 možnost
enostavnejše
migracije na
novejše verzije
produkta v
prihodnosti.

 možna je večja
prilagodljivost
poslovnim
potrebam;
 rešitev je
navadno cenejša
kot rešitev razvita
po meri.

 lahko najbolje
pokriva poslovne
procese;
 omogoča največ
kontrole nad
rešitvijo;
 lahko jo
prilagodimo tako,
da najbolj ustreza
poslovnim
potrebam.

 ponudnik je lahko
finančno
nestabilen;
 produkt je lahko
nezrel;
 lahko so potrebne
zelo drage
prilagoditve
informacijskega
sistema;
 lahko so potrebne
spremembe
poslovnih
procesov
Stroški
 stroški licenc
informacijske
rešitve;
 stroški
infrastrukture;
 stroški podpore,
izobraževanja in
prilagoditev
informacijskega
sistema.
Vir: povzeto po Murthi, 2002.

 ponudniki so
lahko finančno
nestabilni;
 tehnološka
platforma je lahko
nezrela;
 potencialni
problemi pri
iskanju kadrov s
potrebnimi znanji;
 potencialni
problemi z
integracijo

 tehnološka
platforma je lahko
nezrela;
 znanja za
vzdrževanje
platforme so
lahko
problematična;
 izboljšave in
odpravljanje
napak je lahko
zelo zamudno in
drago

 stroški licenc
informacijskih
rešitev;
 stroški
infrastrukture;
 stroški podpore in
izobraževanja pri
uporabi novih
produktov.

 stroški
infrastrukture;
 stroški
izobraževanja
kadrov za
obvladovanje
novih orodij,
tehnologij in
platform.

Potencialne
prednosti

Potencialne
nevarnosti
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2.4.1 Standarden celovit informacijski sistem
Uvedba standardnega celovitega informacijskega sistema v organizacijo je
kompleksen proces, ki ga organizacija izvede s pomočjo uvajalne ekipe ponudnika
informacijske rešitve. Proces uvedbe zahteva zelo natančno analizo poslovnih
procesov in v primeru neskladnosti z najboljšimi praksami, ki so zajete v
programsko logiko, oz. identifikacijo morebitnih vrzeli, uskladitev le-teh.
Uskladitev obstoječih aktivnosti, ki jih v organizaciji izvajamo, je možna s
prilagajanjem poslovnega procesa sistemu, druga možnost pa je prilagoditev
sistema, če v analizi ocenimo, da nam daje kak unikaten poslovni proces takšno
dodano vrednost, da jo želimo ali moramo obdržati. Vendar moramo biti pri
prilagoditvah zelo pazljivi, kajti večje spremembe so zapletene, nepraktične in zelo
drage (Chen, 2001, 374-386). Zato je dobro slediti pravilu, da se prilagoditve
izvajajo samo, kadar so neizogibne in kadar je možno jasno pokazati konkurenčno
prednost prilagoditve (Somers in Nelson, 2003, 315-338). Na drugi strani pa je
nevarno tudi prilagajanje poslovnih procesov standardni rešitvi, čeprav je
večinoma to najboljša rešitev pri vpeljavi celovitega informacijskega sistema in
takšen pristop uporablja večina podjetij pri vpeljavi (Chen 2001, 374-386).
Z uvedbo celovite informacijske rešitve organizacija pridobi veliko znanja in nove
dodane vrednosti v obliki najboljših praks, ki so vključene v takšne informacijske
rešitve. Prav tako se obseg teh praks še dopolnjuje oz. širi z novimi verzijami
rešitev. Razen tega je bistvena pridobitev integracija podatkov, ki omogoča
poenoten pogled na poslovanje podjetja, kar posledično vodi v boljšo komunikacijo
med udeleženci v poslovnem procesu.
Prednosti standardnega celovitega informacijskega sistema (Stefanou, 2001, 204215):






konsistentni integrirani procesi,
skladnost nadgradenj,
nižji stroški (pogojno, odvisno od ponudnika količine potrebnih prilagoditev),
enostavnejša implementacija,
lažje vzdrževanje.

Vendar pa se poleg vseh prednosti pojavljajo tudi težave, ki jih lahko strnemo v
naslednje točke (Themistocleous et al., 2001, 3775-3784):







kompleksnost uvedbe rešitve;
težave pri tehnični integraciji;
težave pri nastavljanju rešitev;
projekti uvedbe prekoračujejo načrtovana sredstva in čas;
upiranje spremembam, organizacijske spremembe;
težave pri poslovnih strategijah in zagotavljanju konkurenčne prednosti.
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Težave s standardnimi celovitimi rešitvami se kažejo v anketah, v eni izmed njih
kar 30 odstotkov anketirancev označuje njihovo programsko rešitev kot
neustrezno oz. nesposobno prilagajanja specifičnih poslovnim procesom (Kumar
et al. 2002, 509-532).
Raziskava, narejena v proizvodnih podjetjih na Švedskem, kaže, da se po vpeljavi
standardne rešitve stroški informacijske tehnologije ne zmanjšajo (Olhager in
Selldin, 2003, 365-373).
2.4.2 Integracija najboljših rešitev (BoB)
Integracija najboljših rešitev zajema identifikacijo najboljših obstoječih rešitev na
trgu po vsebinskih področjih, njihova implementacija in integracija. V aktivnosti
integracije najboljših rešitev je vključenih več različnih ponudnikov. Za vsako
rešitev oz. modul lahko vključimo drugega ponudnika. Na ta način se sicer poveča
obseg in kompleksnost celotnega projekta, saj je implementacija vsake rešitve oz.
modula ločen projekt, le- te pa moramo medsebojno usklajevati in konsolidirati. S
tem, ko se veča število posameznih informacijskih rešitev se veča tudi
kompleksnost integracije rešitev. Kompleksnost pomeni tudi več učenja za ekipo,
ki skrbi za informacijski sistem, vendar pa se iz programerjev preusmerijo v
poslovne analitike (Light et al., 2001, 216-224).
Podjetje Aberdeen Group (Aberdeen Group, 2006, 1-33) v svoji raziskavi
ugotavlja,
da
ponudniki celovitih informacijskih rešitev
komplementarno
uporabljajo tudi
BoB rešitve. Tako običajno v kompletu svojih celovitih
informacijskih rešitev za osnovo ponujajo ERP dodatno pa ponujajo še ostale
rešitve, npr. CRM, SCM itd. Ugotovimo, da ločnica med celovitimi informacijskimi
rešitvami in BoB rešitvami ni jasno začrtana (povz. po Jutras, 2006, 1-23). Pri
nakupu dodatnih rešitev, ki se vežejo na ERP, se organizacije obnašajo po
različnih vzorcih. Manjša podjetja v večini primerov izvedejo nakup razširitve
(CRM, SCM in SRM) pri istem ponudniku, kot ERP rešitev, večja pa v večini
primerov izberejo specializiranega ponudnika (povz. po Jutras, 2006, 1-23).
Prednosti BoB (Stefanou, 2001, 204-215):






možnost funkcionalnih izboljšav,
fleksibilnost,
možna konkurenčna prednost,
možnost dopolnjevanja modulov (npr. CRM, SCM),
neodvisnost od samo enega ponudnika.
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Slabosti BoB (O'Leary, 2002, 213-225):
 stroški iskanja primernih rešitev so višji,
 uporabniški vmesniki različnih modulov se lahko razlikujejo, to lahko
povzroči dodatne stroške izobraževanja ali modifikacij programske opreme,
 stroški povezovanja modulov so lahko visoki,
 pri implementaciji mora sodelovati raznolika skupina, zato so lahko zahteve
slabo definirane,
 pojavijo se lahko težave pri nadgrajevanju vmesnikov.
V glavnem težave BoB predstavlja zapletenost implementacije in prihodnji stroški
lastništva ter vzdrževanja povezav med rešitvami (Light et al., 2001, 216-224).
2.4.3 Razvoj informacijskega sistema po meri
Razvoj informacijskega sistema po meri pomeni razvoj unikatne programske
rešitve, ki je popolnoma prilagojena poslovanju določenega podjetja. Za
implementacijo imamo v osnovi dve možnosti. Prva možnost je, da želeno
programsko rešitev razvijemo znotraj organizacije. V tem primeru je nujna
kvalitetna ekipa informatike in tehnologije. Druga možnost pa je, da želeno
programsko rešitev implementiramo s pomočjo zunanjega partenerja, ki za nas
izvaja razvoj.
Razvoj informacijskega sistema po meri omogoča podjetjem popolno prilagajanje
informacijskega sistema poslovnim procesom v podjetju (Kumar, 2004). Na ta
način lahko v največji možni meri pokrijemo potrebe podjetja. Ta način ne zahteva
nobenih prilagoditev poslovnih procesov informacijskemu sistemu in lahko pokriva
tudi sprotne poslovne procese. Prednost tega sistema je predvsem zmožnosti
pokrivanja unikatnih poslovnih procesov, ki prinašajo podjetju dodano vrednost.
Podjetje na lahko tak način sprotno pokriva spremembe v poslovnih procesih.
Slaba stran tega sistema je lahko preveliko »razvajanje« uporabnikov, morebitne
neupravičene zahteve po implementaciji v sistemu in posledično tudi veliki stroški.
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Spletne storitve in storitveno orientirana arhitektura nam na področju razvoja
programske opreme omogočajo ogromno novih možnosti in tako tudi Gartner
Group poroča o povečanem trendu razvoja informacijskih sistemov po meri v
zadnjem času (povz. po Ledeen, 2004, Nelson, 2003). Spletne storitve in SOA
arhitektura omogoča enostavnejšo gradnjo informacijskih rešitev, saj se na tak
način ne izvaja več programiranje posameznih modulov, ampak se rešitev gradi s
sestavljanjem posameznih standardnih komponent.
Vendar pa moramo biti pri vpeljavi tovrstnih rešitev zelo pazljivi, kajti z njimi je
povezanih precej tveganj (Kumar, 2004):
 navadno ni jasno začrtane poti naprej,
 obstaja velika nevarnost podpore ne-optimalnim poslovnim procesom,
namesto da bi vpeljali najboljše prakse (angl. »best practices«),
 rešitve so navadno manj odporne na izzive prihodnosti, kajti navadno niso
zgrajene na odprtih arhitekturah,
 obstaja velika nevarnost, da v prihodnosti porabimo bistveno več časa in
denarja, da vpeljemo in integriramo dodatno standardno rešitev, kot je npr.
CRM ali SCM.
Svetovalno podjetje KPMG je v raziskavi ugotovilo, da je v Kanadi več kot polovica
razvojnih projektov prekoračila načrtovana sredstva za več kot 30 odstotkov in
skoraj 90 odstotkov projektov je za več kot 30 odstotkov prekoračilo predvideni
čas razvoja (Whittaker, 1999, 23-29).
Tveganje predstavlja tudi pomanjkanje standardov (davčni zakoni, računovodski
standardi, industrijski standardi), če niso dosledno integrirani v informacijske
rešitve po meri (Ledeen, 2004).
Podjetje Aberdeen Group (Aberdeen Group, 2006, 1-33) je v svoji raziskavi
ugotovilo, da je popolnoma čistih prilagojenih rešitev (brez katerega koli drugega
paketa) razmeroma malo, manj kot 1 odstotek, vendar pa je okrog 12 odstotkov
razvitih ERP rešitev po meri, ki imajo dodano še kakšno manjšo standardno
rešitev (povz. po Jutras, 2006, 1-23). Vse navedeno kaže, da med posameznimi
variantami ni jasne ločnice.
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3

PRIMERJAVA METODOLOGIJ IZBIRE INFORMACIJSKIH SISTEMOV

V zadnjem času imamo precej pestro ponudbo celovitih informacijskih rešitev, prav
tako pa intenzivno napredujejo tehnologije, ki omogočajo bistveno večji nabor
možnosti kot še pred nekaj leti. Storitveno orientirana arhitektura danes dopušča
ogromno možnosti za gradnjo in medsebojno povezavo informacijskih rešitev, kar
pa za podjetje pri izbiri najprimernejše informacijske rešitve lahko pomeni še težjo
nalogo, kot v preteklosti. Na podlagi tehnološkega napredka na tem področju več
nismo omejeni samo na eno rešitev, temveč je za podjetje lahko najprimernejša
kombinacija posameznih rešitev (tudi) različnih ponudnikov. Kot pomoč podjetjem
pri procesu izbire primerne celovite informacijske rešitve je podjetje Gartner, ki je
vodilno podjetje na področju analiz trga in napovedovanju trendov v prihodnosti,
objavilo nekaj metodologij
V nadaljevanju bomo predstavili dve metodologiji podjetja Gartner, ki sta po
vsebini najbližje metodologiji, ki je predstavljena v tej nalogi in obenem
predstavljata izhodišče za prilagojeno metodologijo:
 Izbor in vrednotenje ponudnika: ERP ogrodje (angl. »Vendor Selection and
Evaluation: An ERP Framework«, Lebinski, 2001).
 FACT analiza za vrednotenje možnosti razvoja programske opreme (angl.
»Use FACT Analysis to Evaluate Software Deployment Options«, Kyte,
2007).
Razen tega bomo na splošno predstavili še nekaj drugih metodologij, ki se
nanašajo na izbiro informacijskega sistema in nam bodo pomagale k definiciji
prilagojene metodologije:
 Ogrodje za predhodno izbiro ERP (angl. »A framework for the ex-ante
evaluation of ERP software«, Stefanou, 2001, 204-215).
 Ogrodje za izbiro ERP paketov sistema za majhna, srednja in velika
podjetja (angl. »A framework for the selection of ERP packages for small to
medium and large organizations«, Bernroider, Koch, 2002, 202-206).
 Splošno ogrodje za izbiro ERP sistema (angl. »A comprehensive framework
for selecting an ERP system«, Wang, 2004, 161-169).
3.1

IZBOR IN VREDNOTENJE PONUDNIKA: ERP OGRODJE

Metodologija podjetja Gartner group za izbor in vrednotenje ponudnika predstavlja
model, s katerim na začetku definiramo kriterije, ki so pri izbiri ponudnika celovite
informacijske rešitve najpomembnejši. Nato v nadaljevanju na podlagi definiranih
kriterijev izvedemo izbor. Uporabna je v projektih iskanja najboljšega ponudnika
programske opreme (Lebinski, 2001).
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Projektne ekipe, ki izbirajo izdelane ERP rešitve, morajo zelo natančno analizirati
lastne potrebe in nato analizirati trg ponudnikov. Podjetja morajo v fazi analize
pridobiti čimveč relevantnih informacij, na podlagi katerega bodo lahko ocenila
kredibilnost posameznih ponudnikov, prav tako bodo morala znati oceniti, v
kolikšni meri bo ponudnik lahko pokril zahteve podjetja. Projektne ekipe morajo
prav tako zelo dobro oceniti tveganje, ki je povezano z določenim ponudnikom.
Pri uspešni realizaciji teh aktivnosti podjetju lahko pomaga metodologija za
sistematično izvedbo potrebnih postopkov in aktivnosti.
Metodologija ima dva koraka (Lebinski, 2001):
1. Definiranje kriterijev za izbiro ter tehtanje in določitev teže posameznih
kriterijev glede na celoto.
2. Izbor:
 ocena internih potreb,
 analiza ponudnikov,
 pogajanje in izbira.
Podjetja se pri izbiri primernega ERP ponudnika srečujejo z naslednjimi izzivi:
Izzivi okolja





pomanjkanje strukture in metodologije,
politični načrti in predhodno definiran rezultat,
paraliza analize – nezmožnost sprejetja odločitve,
pomanjkanje preverjenih informacij.

Organizacijski izzivi







izbira ni osnovna kompetenca,
nerealna pričakovanja,
razpršena pozornost,
nedoločen obseg,
fokus na taktiki in ne strategiji,
politični načrti.

Izvedbeni izzivi





identifikacija primernega selektivnega kriterija,
strukturiranje kriterija v primeren kontekst,
določanje relativne pomembnosti glede na celotno strukturo,
utemeljitev izbire preko celotne organizacije.

Ena izmed najpomembnejših točk procesa izbire je definiranje nujnih zahtev in
prednostnih kriterijev, ki omogoča osredotočenje na najprimernejše
ponudnike/produkte, saj lahko brez ostrih kriterijev pridemo do predolgih
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seznamov potencialnih ponudnikov. Najprimernejši seznam bi naj vseboval med
pet in šest potencialnimi ponudniki. Pri tem obstaja tudi nevarnost, da s
previsokimi začetnimi kriteriji že na začetku izločimo kakšnega v celoti gledano
dobrega ponudnika. To lahko pripelje tudi do kriterijev, ki so tako omejujoči, da
nobeden od ponudnikov teh zahtev ne izpolnjuje. Kriterije moramo ovrednotiti, če
so res nujno potrebni ali bi jih bilo samo dobro imeti.
Prva faza v tej metodologiji za izbor ERP ponudnika je identifikacija kriterijev in
tehtanje, oz. določitev teže posameznih kriterijev, ki bodo vključeni v proces izbire
glede na celoto. Na prvem mestu je cilj: izbira najboljšega ERP ponudnika, pod
ciljem pa so glavni kriteriji s svojo težo, ki jo imajo glede na celotno strukturo
(Lebinski, 2001):
Cilj: Izbira najboljšega ERP ponudnika
1. Funkcionalnost (22 %)
Funkcionalnost v bistvu pomeni, kaj v tem trenutku pokriva določena rešitev.
2. Tehnološka arhitektura (17 %)
Tehnološka arhitektura zajema prenosljivost in povezljivost, kvaliteto grafičnega
vmesnika, skalabilnost produkta. Sestavljena je iz naslednjih komponent:







operacijski sistem, podatkovna baza,
grafični uporabniški vmesnik,
arhitektura sistema,
razvojno okolje,
uporabljeni modeli,
orodja za migracijo.

3. Investicija (12 %)
Investicija je strošek nabave, implementacije in integracije produkta ter seveda
stroški vzdrževanja in nadgradenj. Sestavljena je iz naslednjih komponent:
 strošek osnovne investicije,
 stroški vzdrževanja.
4. Servis in podpora (19 %)
Servis in podpora pomeni, kako kvaliteten odnos uporabnik-ponudnik bomo lahko
zgradili. Pomembna je tudi stabilnost ponudnika. Sestavljen je iz naslednjih
komponent:
 podpora,
 kvaliteta storitev.
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5. Sposobnost nadaljnjega razvoja (17 %)
Sposobnost nadaljnjega razvoja vsebuje tri kategorije:
 finančni vidik,
 organizacijski vidik,
 tržni vidik.
6. Vizija (13 %)
Vizija zajema analizo strategije, ki jo ima ponudnik za nadaljnji razvoj poslovnih
aplikacij. Sestavljena je iz naslednjih komponent:
 vizija produkta,
 vizija podpore,
 vizija organizacije.
7. Demo s skripti (0 %)
Demonstracija je namenjena prikazu funkcionalnosti produkta na konkretnih
podatkih in primerih.
3.1.1 Faze izbire primernega ERP ponudnika
Metodologija izbora ponuja sistematski pristop k izbiri primernega ERP ponudnika,
kar omogoča zmanjšanje časa in stroškov v procesu izbire, prav tako pa
objektivnejšo odločitev. Sestavljena je iz treh faz z več podfazami:
 Ocena internih potreb
 Analiza ponudnika
 Pogajanja in izbira

3.1.1.1 Ocena internih potreb
a. Sestava projektne ekipe
b. Identifikacija potreb:
− neobhodne/obvezne,
− ocenjene,
− želene (»nice to have«).
c. Definicija zahtev
d. Dolg seznam ponudnikov – začetna selekcija
e. Priprava povpraševanja po ponudbi/informacijah (RFP/RFI)
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3.1.1.2 Analiza ponudnika
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ocena odzivov
Analiza neobhodnih/obveznih potreb
Kratek seznam ponudnikov – nadaljnja selekcija
Podrobna analiza ponudnika in povpraševanje po ponudbi
Demo predstavitve
Izbira finalistov

3.1.1.3 Pogajanja in izbira
a.
b.
c.
d.
e.
3.2

Priprava pogojev in pogodb
Priprava strategije pogajanja
Pogajanje o pogodbah
Izbira zmagovalca
Podpis pogodbe.
FACT ANALIZA ZA VREDNOTENJE MOŽNOSTI RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME

FACT analiza podjetja Gartner Group (2007) nam na podlagi izdelanega modela
kriterijev omogoča izbiro primerne variante pri razvoju programske opreme.
Uporabna je pri pripravah novih projektov, povezanih s programsko opremo in pri
večjih nadgradnjah (Kyte, 2007).
Ocenjevanje možnosti pri razvoju informacijske rešitve vključuje analizo vhodnih
podatkov in zahtev, ki jih mora sistem omogočati na različnih področjih ter njihovo
primerjavo. Predstavljen model kaže možnost uporabe ogrodja za izdelavo
uravnotežene ocene.
Izhodišča (povz. Kyte, 2007):
1. Finančni vidik (Finance)
Vsaka možnost mora biti ocenjena z usklajenim modelom skupnih stroškov
lastništva (TCO). V tem modelu morajo biti vključeni vsi potencialni stroški s tem v
zvezi: stroški infrastrukture, stroški človeških resursov, stroški licenc, vzdrževanja
in potrebnih informacijskih prilagoditev.
2. Agilnost (Agility)
Sposobnost vključitve sprememb, ki jih narekuje poslovanje, mora biti podrobno
definirana za vsako od možnosti.
3. Kontrola (Control)
Za vsako možnost moramo definirati nadzorno strukturo. Vključene morajo biti
investicijo, ki je potrebna za upravljanje programske opreme v skladu s potrebami,
upravljanje s ponudniki in tveganjem.
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4. Tehnologija (Technology)
Tehnološka komponenta vsake možnosti mora biti podrobno razdelana. Za vsako
od komponent mora biti določena skladnost z arhitekturnimi standardi podjetja.
Nabor variant pri izbiri razvoja programske opreme se širi in zajema:






programski paket, sestavljen po definiciji,
programski paket, narejen po meri uporabnika,
programski paket kot storitev (SaaS),
programski paket, ki je nameščen drugje in ga samo koristimo,
zunanje izvajanje poslovnih procesov.

Navedene variante vključujejo mnogo različnih kombinacij .Na primer: programski
paket, narejen po meri uporabnika, ima lahko naslednje variante:
 programski paket, narejen po meri uporabnika, razvit v podjetju, vzdrževan
v podjetju,
 programski paket, narejen po meri uporabnika, razvit v podjetju, vzdrževan
s strani partnerja,
 programski paket, narejen po meri uporabnika, razvit s strani partnerja,
vzdrževan v podjetju,
 programski paket, narejen po meri uporabnika, razvit s strani partnerja,
vzdrževan s strani partnerja.
Pri izbiri programske opreme s stališča razvoja sta možna dva pristopa:
 izbira razvojne opcije in potem izbira ponudnikov, ki podpirajo te razvojne
opcije Takšen pristop je uporaben pri projektnih skupinah, katerim finančni
ali arhitekturni vidik določa razvojno opcijo. Na primer: primanjkljaj denarja
lahko pogojuje izbiro SaaS.
 upoštevanje razvojnih opcij pri splošnem procesu izbire. Naveden pristop je
bolj uporaben v projetknih skupinah, ki pri izbiri nimajo toliko omejitev.
Obstaja velika verjetnost, da bodo v prihodnosti bolj prisotne prve variante, torej
da bodo razvojne opcije določene že pred oceno trga.
Za celovito, strukturirano evaluacijo možnosti razvoja programske opreme je
potrebno proučiti štiri različne, vendar med seboj povezane, domene: finančni
vidik, agilnost, kontrolo in tehnologijo (povz. Po Kyte, 2007):
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Finančni vidik (Finance)
Bistvo finančne ocene mora biti celotni strošek lastništva (TCO). Stopnja detaljov,
ki jih je potrebno opredeliti, je odvisna predvsem od obsega investicije in
potencialnih nevarnosti, vključene pa morajo biti naslednje postavke:
 vpliv na celotni proračun,
 vpliv na proračun na operativni ravni,
 stroški infrastrukture (strežniki, ostala strojna oprema in programska
oprema za delovanje strojne opreme),
 stroški izobraževanja človeških resursov ,
 operativni stroški sodelujočih resursov,
 stroški povezovanja,
 stroški postavitve,
 stroški potrebnih prilagoditev,
 ponovna uporaba investicije in zmožnost ponovne uporabe le-te,
 predvideni prihranki.
Agilnost (Agility)
Značilnosti agilnosti vsake razvojne možnosti primerjamo z zahtevami agilnosti
celotne informacijske rešitve. Pri izvedbi teh aktivnosti je potrebno v okviru
ocenjevanja določiti nivo, ki bi ga morala določena možnost dosegati. To se izvede
na način, da se na določenih posebnih primerih sprememb oceni reakcijski čas in
stroški uvedbe take spremembe.
Pri tem bi naj upoštevali npr.
 odzivnost podpore poslovanju,
 spremembe poslovnih procesov,
 programske prilagoditve s širjenjem novih polj v sistemu in dodajanje novih
kontrol,
 integracija znotraj podjetja ,
 možnost integracije z zunanjim okoljem,
 prilagajanje grafičnega vmesnika za določene uporabnike,
 fleksibilnost ob zakonodajnih spremembah,
Kontrola (Control)
Programsko opremo moramo upravljati z različnih nivojev. Na vsakem od nivojem
moramo biti sposobni ovrednotiti čas, ki ga potrebujejo najpomembnejši uporabniki
programske opreme, da dosežejo nivo kontrole, ki ga pričakujemo. Investicija, ki je
potrebna, da dosežemo pričakovani nivo kontrole, mora zajemati vsaj naslednje
komponente:
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 model upravljanja - identificirati ključne posameznike, ki bodo sodelovali pri
strateških odločitvah glede življenjskega cikla programske opreme,
 poslovno upravljanje - identificirati, katere aktivnosti v poslovnem smislu so
potrebne, da dosežemo prednosti, ki jih prinaša določena rešitev,
 upravljanje z dobavitelji - identificirati, kako bomo upravljali z odnosom s
ponudnikom rešitve,
 upravljanje s tveganjem - definirati moramo formalno oceno tveganja z
določeno varianto,
 upravljanje s kvaliteto - katera orodja, veščine in storitve bodo potrebni za
upravljanje s kvaliteto rešitve,
 upravljanje s prednostmi - kako bomo nadzorovali planirane prednosti in
kako jih bomo nadgrajevali,
 planiranje poslovne kontinuitete - kako bo določena rešitev vplivala na
splošno tveganje v poslovnih operacijah.
Tehnologija (Technology)
Pri vsaki razvojni možnosti je evidenten vpliv na tehnologijo. Pri tem je smiselno
dodatno pozornost nameniti stopnji obremenitev sistema določene možnosti.
Tako lahko zajema vsaj naslednje komponente:
 definicija programskega nabora (operacijski sistem, podatkovna baza,
aplikacijski strežnik),
 plan pričakovanega življenjskega cikla za vsako komponento programskega
nabora,
 kakršne koli performančne odvisnosti od infrastrukturnih storitev,
 zmožnost integracije v realnem času,
 zmožnost integracije batch postopkov,
 vpliv na arhitekturo podjetja,
 ujemanje s standardi,
 potrebe po veščinah in njihova razpoložljivost,
 razpoložljivost tehnoloških storitev,
 orodja za operativno upravljanje,
 orodja za spremljanje nivoja storitev,
 vpliv na operativne urnike.
Z uporabo FACT analize lahko projektne skupine kreirajo svoje ocenitvene kriterije
in s tem prilagodijo analizo svojim potrebam in s tem dosežejo kvalitetnejše
rezultate pri izbiri najprimernejše možnosti.
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3.3

OGRODJE ZA PREDHODNO IZBIRO ERP SISTEMA

Metodologija, ki jo je predstavil Stefanou (2001, 204-215), omogoča oceno
različnih možnosti in izbiro najboljše variante v procesu izbire primernega
informacijskega sistema. Temelji na življenjskem ciklu ERP sistemov, ki je pri
večini avtorjev podoben življenjskemu ciklu razvoja programske opreme (Nah, Lau
2001, povz. po Sefanou 2001, 204-215). Pri vsaki od glavnih faz življenjskega
cikla ocenimo tako strateške, kot tudi operativne vidike, ki so osnova za izbiro
najprimernejše možnosti.
Slika 4: Glavne faze življenjskega cikla ERP sistemov

Vir: (povzeto po Stefanou, 2001, 204-215).
Stefanou (2001, 204-215) razdeli faktorje, ki jih obravnavamo pri ocenjevanju, na
strateške in operativne.
Nekateri pomembnejši strateški faktorji (povz. po Stefanou, 2001, 204-215):
 prispevek ERP sistema k poslovni viziji in strategiji,

30











usklajenost poslovne in tehnološke strategije,
fleksibilnost in skalabilnost IT arhitekture,
fleksibilnost ERP rešitve,
integracija poslovnih procesov in informacij,
identifikacija nevarnosti,
vpliv ERP sistema na odločanje,
ocena ERP sistemov pri konkurenčnih podjetjih,
vpliv ERP sistema na poslovne mreže,
ocena skupnih stroškov lastništva ERP sistema.

Nekateri pomembnejši operativni faktorji (povz. po Stefanou, 2001, 204-215):
a) vpliv ERP sistema na:
 stroške transakcij,
 čas izvedbe transakcij,
 stopnjo integracije poslovnih procesov,
 zadovoljstvo kupcev.
b) ocena stroškov glede na:
 izobraževanje uporabnikov,
 zunanje svetovalce,
 dodatne aplikacije,
 izpad sistema.
3.4

OGRODJE ZA IZBIRO ERP PAKETOV ZA MAJHNA, SREDNJA IN VELIKA PODJETJA

Bernroider in Koch (2002, 202 - 206) sta v svoji študiji predstavila ogrodje za
proces izbire ERP sistema. Osnova tega ogrodja je splošni model sprejema
potrebnih odločitev za izbiro najprimernejše možnosti.
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Slika 5: Splošni model procesa izbire ERP sistema

Vir: povzeto po Bernroider in Koch (2002).
Proces izbire primernega ERP sistema se prične z definicijo problema in
zastavljenih ciljev. V naslednji fazi se definira projektni team ali komisija, ki mora
biti sestavljen(a) iz kadrov, ki so dovolj podkovani v poznavanju vseh potrebnih
vidikov izbire in implementacije celovitih informacijskih rešitev, ob tem pa imajo
tudi kompetence za odločanje. V splošnem je ta komisija ali projektna ekipa
zadolžena za sprejem odločitve o izbiri informacijske rešitve. Naslednja faza je
namenjena pridobivanju vseh potrebnih informacij, ki jih projektni team potrebuje
za odločitev o najprimernejši možnosti. Možno je, da v okviru te faze ugotovimo,
da se je potrebno vrniti v prvo fazo in problem na novo definirati. Po zaključeni
tretji fazi na podlagi vseh razpoložljivih informacij v naslednji fazi identificiramo
možnosti. Peta faza je namenjena oceni vseh možnosti in primerjavi le-teh. V
kolikor ugotovimo, da nimamo dovolj informacij oz. da nobena od možnosti ni
dovolj ustrezna, moramo manjkajoče informacije pridobiti ali morebiti iskati nove
možnosti. V zadnji fazi sprejmemo odločitev o izbiri (povz. po Bernroider in Koch,
2002, 202-206).
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3.5

SPLOŠNO OGRODJE ZA IZBIRO ERP SISTEMA

Wei in Wang (2004, 161-169) v svoji študiji predstavita celovito in splošno ogrodje
za izbiro ERP sistema. V ogrodju definirata hierarhijo atributov, ki jih lahko
strnemo v tri skupine:
 Faktorji projekta: so atributi, ki so tesno povezani z upravljanjem projekta,
npr. skupni strošek projekta, čas implementacije, prednosti in nevarnosti.
 Faktorji informacijske rešitve: zajemajo ujemanje s strateškimi
usmeritvami (to pomeni z vizijo, strategijo in cilji organizacije) ter funkcijske
in tehnološke faktorje ERP sistema.
 Faktorji ponudnika ERP sistema: najpomembnejši atributi so: zmožnost
uvedbe v predvidenem roku in s predvidenimi stroški, zmožnost potrebnega
svetovanja, zmožnost podpore tako med uvedbo sistema. Ugled ponudnika
pomeni dobro finančno stanje in dobre reference in ugled na trgu (Wei in
Wang, 2004, 161-169).
3.6

UMESTITEV PRILAGOJENE METODOLOGIJE IZBIRE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Metodologije, predstavljene v prejšnjih poglavjih so osnova za razvoj lastne
prilagojene metodologije izbire informacijskega sistema, ki je dovolj splošna, da jo
lahko uporabimo za izbiro celovite informacijske rešitve v katerikoli panogi. Mi jo
bomo praktično predstavili na primeru banke.
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4

PRILAGOJENA METODOLOGIJA IZBIRE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Prilagojena metodologija, ki jo predlagamo v nadaljevanju, je razvita kot sinteza
obravnavanih metodologij v 3. poglavju. Sam proces izbire povzamemo in
prilagodimo. Proces izbire je tako sestavljen iz štirih osnovnih faz s podfazami:
1. Priprava projekta
Identificiramo problem in ga formuliramo. Sestavimo projektno skupino, ki bo
izvajala projekt. Zberemo potrebne informacije za izvedbo projekta. Prav tako
definiramo obseg projekta, ključne produkte in zahteve sistema.
2. Povpraševanje po ponudbi
V tej fazi izvedemo raziskavo tržišča za namenom pridobiti daljšo listo ponudnikov
IS. V nadaljevanju pripravimo krajšo listo ponudnikov (5-6), ki so sposobni pokriti
ključne zahteve banke in bi bili primerni za nadaljnje ocenjevanje. Analiziramo
obvezne funkcionalnosti sistema. Pripravimo povpraševanje po ponudbi (RFP).
Definiramo kriterije za nadaljnjo izbiro. Ponudnikom iz krajše liste pošljemo
povpraševanje po ponudbi.
3. Analiza prejetih ponudb
Namen te faze je pridobiti podrobne ponudbe iz krajše liste ponudnikov, ki bodo
izkazovali zmožnost zadovoljiti ključne zahteve banke in v nadaljevanju te
ponudbe tudi oceniti. Eden ali dva ponudnika bosta izbrana za končno
ocenjevanje. V tej fazi izvedemo osnovne predstavitve ponudnikov oz. njihovih
sistemov. Izberemo finalist/e.
4. Končni izbor
Namen te faze je pridobiti dovolj informacij, na podlagi katerih lahko izločimo
končnega finalista. Za to bodo potrebne naslednje aktivnosti: predstavitve
ponudnikov in njihovih sistemov na podlagi vnaprej pripravljenih scenarijev po
področjih, ki so predmet ponudbe, referenčni obiski ponudnikov pri uporabnikih, ki
imajo sistem ponudnika že implementiran, izobraževanje o novem sistemu,
izvedba gap analize za identificiranje razlik med zahtevami banke in zmožnostmi
sistema ponudnika, komercialna pogajanja, podpis pogodbe.
V nadaljevanju so posamezne faze prilagojene metodologije izbire celovite
informacijske rešitve podrobneje opisane.
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Slika 6: Shema prilagojene metodologije
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4.1

PRIPRAVA PROJEKTA

V začetni fazi identificiramo problem, ga formuliramo, določimo cilje projekta.
Definiramo projektni team, ki bo vodil in izvajal projekt. V projektni team moramo
vključiti osebe iz različnih področij, ki lahko ustrezno »pokrijejo« različne vidike,
potrebne za izbiro in implementacijo celovitih informacijskih rešitev, ob tem pa
imajo tudi kompetence za odločanje (npr. iz področja komerciale, spremljave
poslovanja, tehnologije, informatike, strokovnih služb, ter uprava podjetja kot
sponzor). V tej fazi definiramo obseg projekta, ključne produkte in zahteve
sistema.
4.2

POVPRAŠEVANJE PO PONUDBI

4.2.1 Raziskava tržišča za pridobitev daljše liste ponudnikov
Definirati je potrebno kriterije na višjem nivoju za vključitev ponudnikov na daljšo
listo. Ti kriteriji morajo biti čim bolj preprosti (za bančništvo npr. aktualni ponudniki
na tržišču, podpora večjezičnosti, multibančništvu, podpora širokega spektra
storitev že »out of the box«…). Pomembno je, da so že v tej fazi izločeni
ponudniki, ki kriterijev na višjem nivoju ne izpolnjujejo. Informacije o ponudnikih se
lahko pridobijo:
 s posredovanjem povpraševanja po informacijah (RFI – request for
information),
 z lastnim raziskovanjem,
 z informacijami svetovalnih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami na tem
področju.
4.2.2 Definiranje ključnih produktov iz zahtev sistema
Definirajo se ključni produkti in zahteve sistema. Zahteve so lahko grupirane po
kategorijah, npr. :






Funkcionalne zahteve,
Splošne zahteve,
Sistemske zahteve,
Implementacija, vzdrževanje,
Ponudnikove kvalifikacije.

4.2.3 Uskladitev krajše liste ponudnikov
V tej fazi se izvede:
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 uskladitev kriterijev,
 ocenitev ponudnikov v skladu s kriteriji,
 odločitev o ponudnikih na krajši listi.
Običajno daljša lista ponudnikov vsebuje:
 listo C, kjer so ponudniki, ki ne pokrivajo zahtev na visokem nivoju (npr. ne
podpirajo vseh zahtevanih storitev, nimajo lokalnega partnerja, zastarele
platforme, niso več aktualni ponudniki na tržišču..),
 listo B, kjer so ponudniki, ki vseh zahtev morda ne pokrivajo, bi pa bili
vredni podrobnejše analize,
 listo A, kjer so ponudniki, ki pokrivajo zahteve na visokem nivoju.
Slika 7: Postopek odločitve o krajši listi ponudnikov

4.2.4 Priprava povpraševanja (RFP)
V fazi priprave povpraševanja (RFP) podrobneje definiramo zahteve, ki smo jih v
prejšnji fazi uskladili na višjem nivoju (ključni kriteriji).
Največji poudarek v povpraševanju je običajno na funkcionalnih zahtevah sistema
po posameznih poslovnih področjih. Pri pripravi RFP je nujno, da sodelujejo tudi
poslovni uporabniki. Prav tako je pomembno identificiranje pomembnih vmesnikov,
ki bodo potrebni za delovanje in ustrezno povezavo z ostalimi moduli, ki jih
podjetje uporablja in ne bodo predmet novega sistema.
Prav tako je pomembno, da RFP tako sestavljen, da bodo ponudbe posameznih
ponudnikov omogočale enakovredno primerjavo med ponudniki.
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RFP bo vseboval zahteve iz naslednjih področij:
 Funkcionalne zahteve za posamezna področja oz. produkte, ki morajo biti
podprti v novem sistemu,
 Splošne zahteve sistema,
 Sistemske zahteve,
 Implementacija, vzdrževanje,
 Ponudnikove kvalifikacije.
4.2.5 Priprava in uskladitev metode ocenjevanja
Za objektivno primerjavo je potreben tudi sistem ocenjevanja tako zahtev, kot tudi
ponudb.
Za vsako od zahtev projektna skupina določi:
 kako bo ocenjevala vsako zahtevo v RFP in
 kako pomembna je posamezna zahteva (tehtanje).
Za večino zahtev (predvsem pri funkcionalnih zahtevah) je možna lestvica ocen:
Tabela 2: Ocene skladnosti rešitve z zahtevo
Skladnost rešitve z zahtevo
Ocena
 rešitev je skladna z zahtevo in
5
nikakršne modifikacije niso potrebne
 rešitev je v večini skladna z zahtevo,
potrebne so določene prilagoditvene
modifikacije
 rešitev je delno skladna z zahtevo,
potrebne so večje prilagoditvene
modifikacije
 rešitev bo skladna z zahtevo pri
bodočem lansiranju produkta
 rešitev ni skladna z zahtevo

3
2
1
0

Vir: povzeto po IBS Intelligence, 2008.
Prav tako je pri ocenjevanju potrebno dodeliti težo pomembnosti posamezne
zahteve. Smiselno je, da se zahteve tehtajo:
 obvezne zahteve s težo 5
 pomembne zahteve s težo 3
 manj pomembne zahteve (»nice to have) s težo 1.
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Na podlagi ovrednotenih zahtev in rešitev ponudnikov bomo v okviru modela lahko
ovrednotili posameznega ponudnika oz. njegov sistem. To nam bo dalo prikaz
ponudnika v smislu prednosti in slabosti iz funkcionalnega, sistemskega in ostalih
aspektov.
4.3

ANALIZA PREJETIH PONUDB

4.3.1 Ocenitev ponudb
Ponudbe ponudnikov je potrebno analizirati in na podlagi njihovih dodatnih razlag
k ocenam dodatno oceniti, ali so njihove ocene relevantne (pri tem lahko pride do
določenih razkorakov v ocenah zaradi različnih razlogov, npr. napačno
razumevanje zahteve itd).
Tabela 3: Primer ocenjevalne tabele
Ref
3.1.1.
a)

b)

c)

Naziv
Podpora večvalutnemu
poslovanju:
omogočeno mora biti
odprtje računov/kontov
in izvajanje transakcj v
več valutah
sistem mora podpirati
vodenje glavnih knjig v
več valutah in za več
podružnic
posamezni račun
komitetnta vsebuje več
valut

Teža

Ponunik
A
5

Ponudnik
B
5

Ponudnik
C
5

Ponudnik
D
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Vir: povzeto po IBS Intelligence, 2008.
Pri ocenah stroškov je potrebno uskladiti merila za stroškovno opredelitev modela
licenciranja in ostalih stroškov implementacije, potrebnih prilagoditev sistema,
stroškov vzdrževanja, stroškov tretjih oseb, vključenih v projekt…, saj imajo
različni ponudniki različne modele licenciranja. Prav tako se je potrebno zavedati,
da v fazi ponudbe ni mogoče dovolj natančno oceniti stroškov potrebnih
prilagoditev sistema. Te je možno podrobneje opredeliti šele v fazi gap analize
vrzeli.
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V tej fazi je smiselno izvesti predstavitve ponudnikov:
 ki izvedejo splošno predstavitev rešitve, ki jo ponujajo,
 predstavitev se izvede s strani članov tima, ki bodo sodelovali na projektu (v
kolikor bi do njega prišlo – če je to možno),
 na katerih se lahko izkoristi možnost odgovoriti na odprta vprašanja in
razjasniti morebitne nejasnosti, ki so se pokazale skozi ocenjevanje
ponudb,
 lahko se preveri pripravljenost ponudnika na dolgotrajen partnerski odnos
(medsebojna »kemija«).
Izračun rezultatov
Po zaključenem postopku ocenitve ponudb je rezultate potrebno evidentirati in
izračunati rezultate posameznih ponudnikov:
Tabela 4: Primer izračuna ocen
Področje

Max.število Ponudnik Ponudnik Ponudnik Ponudnik
točk
A
B
C
D
2945
2288
2245
2209
2295
2085
1853
1868
1859
1879

Funkcionalne zahteve
Sistemske/tehnične
zahteve
Implementacija
in
1260
vzdrževanje
Ponudnikove kvalifikacije
1230
Vir: povzeto po IBS Intelligence, 2008.

1207

1178

1138

1055

970

965

788

941

Zgornji primer prikazuje profil posameznega ponudnika glede na prednosti in
slabosti iz vidika funkcionalnih, tehničnih in drugih aspektov, kjer imajo vsa
področja enako težo.
Ti rezultati so lahko zadostni za nadaljnjo izbiro ponudnika brez nadaljnjih analiz.
V kolikor želimo poglobljeno analizo in natančnejše rezultate, je potrebno že na
začetku vsakemu področju določiti svojo težo kriterijev glede na celotno strukturo,
npr (povzeto po IBS Intelligence, 2008):






Funkcionalne zahteve 30%,
Tehnologija 20%
Implementacija in vzdrževanje 20%,
Ponudnikove kvalifikacije 10%,
Stroški 10%.

V takem primeru je potrebno izračunati tehtano povprečno oceno glede na
področje za vsak odgovor.

40

4.3.2 Izbira finalistov
V tej fazi je smiselno izbrati enega do dva finalista za nadaljnjo obravnavo.
Podlaga za izločitev finalistov so ocene na podlagi ponudb, predstavitev
ponudnika in sistema ter rezultati SWOT analize ponudnikov (prednosti in slabosti
ponudnika ter prednosti in slabosti sistema).
Slika 8: Od povpraševanja do izbire finalistov

4.4

KONČNI IZBOR

4.4.1 Predstavitve ponudnikov na podlagi vnaprej pripravljenih scenarijev
Od ponudnikov v ožjem krogu je smiselno zahtevati ponovno predstavitve sistema,
vendar tokrat z večjim poudarkom na globjih vsebinah, na podlagi vnaprej
pripravljenih scenarijev (torej predstavitev rešitev na konkretnih primerih in
situacijah, ki jih imamo v sistemu danes) po poslovnih področjih. Smiselno je
predvsem v živo preveriti skladnost rešitve z zahtevami, kjer je ponudnik ocenil, da
je rešitev v celoti skladna z zahtevo, mi pa na podlagi pojasnil o načinu rešitve
menimo drugače. Scenariji naj bodo enaki za oba ponudnika.
Ti dokumenti so lahko tudi osnova za kasnejšo gap analizo vrzeli.
4.4.2 Obiski referenčnih lokacij ponudnikov
Obiski referenčnih lokacij ponudnikov, torej obstoječih uporabnikov sistemov
ponudnikov omogoča:
 stik z osebjem, ki sistem dnevno uporablja,
 stik z osebjem, ki je izvajal implementacijo.
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Omogoča:
 oceno bodočim uporabnikom sistema kaj deluje dobro in katera področja so
lahko problematična,
 informacije o načinu sodelovanja s ponudnikom.
Referenčne lokacije ponudnikov je smiselno izbirati za namene obiska glede na:
 lokacijo delovanja,
 velikost in podobno strukturo podjetja temu, za katerega izbiramo nov
sistem,
 podpora storitvam, ki jih išče podjetje, ki izbira nov sistem.
Če je možno, se je smiselno povezati tudi s kakšnim uporabnikom, kjer je bila
implementacija neuspešna (preveritev vzroka za neuspešnost projekta).
4.4.3 Izbira finalista
Izbiro finalista lahko izvedemo na podlagi:
 Ocen ponudb,
 Ocen osnovnih predstavitev sistema ponudnika,
 Ocen podrobnejših predstavitev sistema ponudnika na podlagi scenarijev,
 Ugotovitev referenčnih obiskov,
 SWOT analize prednosti in slabosti ponudnikov ter prednosti in slabosti
sistemov, ki jih ponujajo.
Slika 9: Od predstavitev do izbire finalista

4.4.4 Izvedba gap analize vrzeli in izobraževanja o novem sistemu
Nihče od ponudnikov ne bo mogel zahtevam sistema ugoditi v celoti, zato je
izjemno pomembno identificirati vrzeli med zahtevami in novim sistemov, tako
zaradi ocene potrebnega časa in stroškov implementacije potrebnih prilagoditev
sistema.
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Namen procesno usmerjene gap analize (podrobnejše zbiranje zahtev) je:
 razumevanje in dokumentiranje zahtev podjetja,
 identificiranje možnosti umestitve zbranih zahtev v rešitvi ponudnika,
 usklajevanje načina izvedbe identificiranih zahtev s ponudnikom,
 usklajevanje obstoječih procesov sistema ponudnika in zahtev podjetja,
 vhod v fazo implementacije – osnova za specifikacije zahtev,
 uskladitev obsega potrebnih prilagoditev sistema (tudi za ureditev
pogodbenega razmerja).
V okviru gap analize se analizirajo predvideni moduli po vsebinskih sklopih.
Za namene optimalnejše gap analize je priporočljivo, da se izvajalci gap analize
pred izvedbo spoznajo z novim sistemom in delovanjem funkcionalnosti sistema.
Osnovno spoznavanje sistema bo omogočilo lažje razumevanje sistema in
primerjavo z zahtevami podjetja. S tem je zaposlenim v podjetju omogočeno lažje
in aktivnejše sodelovanje in oblikovanje optimalnih rešitev.
4.4.5 Pogajanja in podpis pogodbe
Dobro definirana pogodba je osnova za dober dolgotrajni medsebojni odnos med
podjetjem in ponudnikom in zagotavlja, da bo ponudnik zavezan projektu.
Pogodba je možnost za podjetje, da formalno definira pričakovanja, kako naj
ponudnik pokrije zahteve podjetja in obveze v primeru, če ponudnik ne bo izpolnil
pričakovanj.
V tej fazi bi se na podlagi predhodnih aktivnosti podjetje in ponudnik že morala
dovolj dobro poznati in zaradi tega ne bi smelo priti do presenečenj tako pri
komercialnih zahtevah, kot pri funkcionalnih in tehničnih zahtevah podjetja.
Obstaja možnost, da se podjetje pogaja z več kot enim ponudnikom, četudi ima
izbranega finalista, kar lahko omogoča podjetju močnejšo pogajalsko pozicijo in
možnost nadaljevati z drugim ponudnikom, v kolikor s predvidenim finalistom ne bi
našli skupnega jezika glede rokov in pogojev za sodelovanje.
Slika 10: Od izobraževanja do pogodbe
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5

IZBIRA CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE NA PRIMERU BANKE

5.1

PREDSTAVITEV PRIMERA V BANKI

Bančništvo je zagotovo ena od zahtevnejših panog, kar se odraža tudi na zelo
kompleksnem informacijskem sistemu banke, ki jo bomo uporabili v primeru.
Banka želi zamenjati osrednjo bančno programsko opremo za poslovanje s
fizičnimi in pravnimi osebami na območju Slovenije.
Zahtevana rešitev mora pokrivati naslednja področja poslovanja s fizičnimi in
pravnimi osebami:






transakcijske račune,
poslovanje podružnic in bančnih okenc,
depozitno poslovanje,
kreditno poslovanje,
glavno knjigo.

Banka si prizadeva najti celostno rešitev, ki bi jo zagotovil en ponudnik. Sistem
mora pokrivati vse postopke: od vnosa podatkov na bančnem okencu, preko
njihove obdelave, do poročil iz glavne knjige. Implementacijo novega sistema
vključuje tudi kreiranje vmesnikov do obstoječih sistemov.
Zaradi poslovne skrivnosti banke razlogov za zamenjavo informacijskega sistema
na tem mestu ne moremo razkriti.
Banka je v osnovi preučila več temeljnih možnosti zamenjave informacijskega
sistema:
 Migracijo obstoječega sistema za fizične osebe na novo platformo: Banka
izvede migracijo obstoječega sistema za fizične osebe na novo, drugačno
sistemsko platformo. Nato v novi različici združi tudi posle pravnih oseb.
 Nadaljevanje dela z obstoječim sistemom fizičnih oseb brez podpore s
strani proizvajalca: Banka nadaljuje uporabo in razvoj obstoječega sistema
fizičnih oseb brez nadaljnje podpore proizvajalca za sistem.
 Izgradnja lastnega novega sistema: Banka prične z razvojem lastnega
sistema, zasnovanega delno ali v celoti na novo.
 Uvedba drugega, novega sistema: Banka uvede drug, nov sistem, s katerim
nadomesti večino sedanje transakcijske podpore za osnovne bančne posle
vseh vrst komitentov.
Na podlagi podrobnih analiz je banka ocenila, da je najoptimalnejša možnost
uvedba drugega, novega sistema.
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Tako bomo v nadaljevanju opisali proces izbire celovitega informacijskega sistema
banke na podlagi prilagojene metodologije.
5.2

PREDSTAVITEV CELOVITIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA BANKE

V svetovnem merilu so po oceni IBS Intelligence, 2011 (Tabela 3) vodilni
ponudniki celovitih informacijskih rešitev za banke naslednji: največji ponudnik
celovitih informacijskih rešitev za banke v svetovnem merilu je Temenos s 543
znanimi uporabniki - bankami, temu mu sledijo Oracle FSS s 427 znanimi
uporabniki - bankami, TCS Financial Solutions z 261, Infosys z 184, Intrasoft z 126
znanimi uporabniki - bankami itd.
Tabela 5: Produkti in ponudniki celovitih informacijskih rešitev za banke
Produkt*

Ponudnik

T24
Flexcube
TCS Bancs

Temenos
Oracle FSS
TCS Financial
Solutions
Polaris Software Lab
Datapro
Infosys
Calatay & Wouthers
FIS Global
Mysis Banking
systems
Intrasoft

Intellect
e-IBS
Finacle
Thaler
ACBS
Bankfusion

Število
novih
uporabni
kov v
letu 2010
38
32
13

Skupno število
znanih
uporabnikov bank

10
8
8
7
6
6

85
83
184
46
112
9

543
427
261

OmniEnterprise
6
126
*v seznamu so prikazani produkti oz. ponudniki celovitih bančnih rešitev za vse segmente
in široko paleto storitev, ki jih podpirajo (niso vključeni specializirani produkti oz.
ponudniki, npr. samo za področje kreditiranja).

Vir: IBS Intelligence, 2011.
V nadaljevanju so številke iz zgornje tabele prikazane še grafično.
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126
6

Intrasoft

9
6

Mysis Banking
systems

112
FIS Global

6

7

8

Thaler
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46
Calatay & Wouthers
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Intellect

ACBS Bankfusion
OmniEnterprise

Graf 1: Produkti in ponudniki celovitih informacijskih rešitev za banke
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Vir: IBS Intelligence, 2011.
V nadaljevanju bomo predstavili 4 največje ponudnike celovitih informacijskih
rešitev za banke.
5.2.1 Temenos – T24
Temenos Group AG je globalni ponudnik celovitih informacijskih rešitev za
bančništvo, za podporo produktov tako fizičnih oseb, kot tudi podjetij. Razvojne
centre ima v Ženevi, Londonu, Madridu in Chenai-u.
Temenos je zrasel od zasebnega podjetja s 30 zaposlenimi v letu 1993 do podjetja
z 3.500 zaposlenimi in prihodki okrog 370 milijonov USD. Podjetje se fokusira na
finančne programsko opremo za finančne storitve.
S sedežem v Ženevi in več kot 52 uradi po vsem svetu, Temenos služi več kot 700
finančnim institucijam v več kot 120 državah (povzeto po Temenos, 2009).
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Slika 11: T24 Komponente
T24 Overview - Component Level
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Slide 4

Vir: prirejeno po Temenos, 2008..
5.2.2 Oracle FSS – Flexcube
Oracle Financial Services (bivši I-flex) so od leta 2006 del rešitve Oracle za
bančništvo v večinski lasti družbe Oracle Corporation s sedežem v Mumbai-u
(India). Oracle FLEXCUBE je celovit bančni paket za podporo prodaji produktov in
storitev tako za fizične osebe kot podjetja, ki ga uporablja več kot 319 finančnih
institucij v več kot 115 državah. Razvojne centre imajo predvsem v Indiji - Mumbai,
Banglore, Pune, Chenai (povzeto po Oracle, 2009).
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Slika 12: Flexcube komponente

Vir: prirejeno po Oracle, 2009.
5.2.3 TCS Financial Solutions – Bancs
Tata Consultancy Services – ima sedež v Mumbai-u. TCS BaNCS je hčerinska
družba TCS. Le ta ima 3 razvojne centre: v Mumbai-u, Pekingu in Manili. Podjetje
TCS je bilo ustanovljeno leta 1968 in je danes največje IT storitveno podjetje v
Aziji s približno 163.000 zaposlenimi. Razvoj je rezultat razumevanja strank preko
mnogo interakcij z več kot 250 finančnimi institucijami iz 80 držav.
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Slika 13: Bancs komponente

Vir: prirejeno po TCS FInancial Solutions, 2010.
5.2.4 Infosys - Finacle
Infosys je prav tako močan ponudnik celovitih informacijskih rešitev za finančne
storitve s sedežem v Bangaloru. Infosys ima 16 razvojnih centrov, med drugim v
Avstraliji, Indiji, Angliji in ZDA. Infosys je bil ustanovljen leta 1981. Skoraj 37%
prihodkov iz poslovanja prihaja iz naslova podpora finančnim storitvam. Sicer pa
se ukvarjajo tudi s svetovanjem in outsourcingom storitev. Imajo čez 100.000
zaposlenih. Finacle uporablja 131 bank v 65 državah (povzeto po Infosys, 2009).
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Slika 14: Finacle komponente

Vir: prirejeno po Infosys, 2009.
5.3

IZBOR

5.3.1 Priprava projekta
Za uspešno izvedbo aktivnosti izbire ponudnika celovite informacijske rešitve
banke je bilo potrebno sestaviti projektno ekipo, in sicer:
 odločitveno skupino za spremljanje izvajanja posameznih aktivnosti po
planu na osnovi mesečnih poročil koordinatorja in predlaganje ukrepov v
primeru odstopanj ter potrjevanje pomembnejših poslovnih odločitev.
 koordinatorja za organiziranje in koordiniranje vseh aktivnosti, kontroliranje
izvedbe plana aktivnosti, poročanja o izvajanju aktivnosti, vodenje
dokumentacije, priprave predlogov,
 koordinacijsko skupino za usklajevanje med delovnimi skupinami in
pripravo predlogov za odločitveno skupino,
 delovne skupine po poslovnih področjih v katerih je nujno sodelovanje
poslovnih uporabnikov, tehnologov in informatikov ter po potrebi ostalih
strokovnih služb (npr. kadri, notranja revizija itd).
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V tej fazi je bilo potrebno pripraviti vzpostavitveni dokument aktivnosti s terminskim
planom izvedbe.
5.3.2 Povpraševanje po ponudbi
5.3.2.1 Raziskava tržišča za pridobitev daljše liste ponudnikov
V tej fazi je bilo potrebno:
 preveriti informacije o potencialnih ponudnikih (znotraj države in
mednarodno),
 analizirati prednosti in slabosti potencialnih ponudnikov glede na ključne
zahteve banke na visokem nivoju,
Ponudnike na daljši listi razdeliti v 3 kategorije:
 listo C, kjer so ponudniki, ki ne pokrivajo zahtev na visokem nivoju (npr. ne
podpirajo vseh zahtevanih storitev, nimajo lokalnega partnerja, zastarele
platforme, niso več aktualni ponudniki na tržišču..),
 listo B, kjer so ponudniki, ki vseh zahtev morda ne pokrivajo, bi pa bili
vredni podrobnejše analize,
 listo A, kjer so ponudniki, ki pokrivajo zahteve na visokem nivoju.
5.3.2.2 Definiranje ključnih produktov in zahtev sistema
Banka je morala v tej fazi določiti obseg želenih produktov, ki jih naj nov sistem
pokriva ter ključne zahteve, sicer v tej fazi še na visokem nivoju, npr.:
 Sistem mora »out of the box« pokrivati čimveč funkcionalnosti glede na
bančne zahteve,
 Sistem mora zagotavljati možnost večbančništva (podpore za več bank),
več podružnic oz. enot, ter večvalutno podporo,
 Sistem mora omogočati večjezično različico, idealno v osnovi v slovenskem
jeziku,
 Podpora lokalnega partnerja (pri mednarodnih ponudnikih),
 Tehnične zahteve glede podatkovnih baz in operacijskega sistema,
 Zahteve po ISO 27000 skladnosti,
 Zahteve po skladnosti z Mednarodnimi računovodskimi standardi.
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5.3.2.3 Uskladitev krajše liste ponudnikov
Po ugotovitvi, da noben lokalni ponudnik informacijskih sistemov ne zadošča
ključnim kriterijem banke po sistemu, je banka analizirala mednarodne ponudnike.
Sistemi, ki so bili že v osnovi izločeni, so bili:





neaktualni ponudniki na trgu,
ponudniki, ki nimajo lokalne podpore,
ponudniki, ki ne ponujajo celovitih rešitev,
ponudniki, katerih sistemi ne delujejo na sodobnejših platformah.

Na listi B so ostali ponudniki, ki vseh zahtev ne pokrivajo, so pa bili vredni
podrobnejše analize. Na podlagi analize so na listi A pristali ponudniki s sistemi, ki
pokrivajo vse zahteve na visokem nivoju:





Infosys – Finacle,
Oracle FSS – Flexcube,
TCS Financial Solutions – Bancs,
Temenos – T24.

5.3.2.4 Priprava povpraševanja (RFP)
Ponudnikom iz krajše liste oz. tistim, ki so bili na podlagi visokonivojskih strokovnih
meril uvrščeni v ožji izbor, je bilo poslano povpraševanje oz. zahtevek za ponudbo.
Namen tega dokumenta je pridobiti od kvalificiranih ponudnikov ponudbe za
enoten in integriran sistem obdelave podatkov od sklenitve posla do vodenja
evidenc, ki bo banki omogočal doseganje ciljnih rasti. Zahteve v tem dokumentu
se nanašajo na sedanje in bodoče ključne funkcionalne in tehnične zahteve.
RFP so sestavljale naslednje vsebine:












kratek povzetek,
informacije o ponudnikovem podjetju,
pregled ponujene rešitve,
pregled arhitekture dane rešitve in integracijskih strategij,
pregled predlaganega načrta implementacije in tima,
reference ponudnika in produkta,
zagotavljanje podpore produktu,
povzetek stroškov ponujene rešitve,
priloga A: Splošne sistemske zahteve,
priloga B: Funkcionalne zahteve,
priloga C: Tehnične zahteve.

Priloge so morale biti izpolnjene v obliki preglednic s samooceno glede stopnje
skladnosti ter natančnim opisom in razlago načina izvedbe oz. pokritosti zahteve.
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Zahteve so bile pripravljene v okviru delovnih skupin. Pri pripravi zahtev je
smiselno specificirati zahteve samo do določenega nivoja (ne do nivoja specifikacij
zahtev), saj se bodo razlike v sistemih identificirale šele v gap analizi. Smiselno pa
je nakazati posebnosti, ki jih obstoječ sistem ponuja, kar je osnova za podrobnejšo
analizo v nadaljnjih fazah.
Zaradi odpora pri sodelovanju s strani poslovnih uporabnikov (predvsem z
gledanjem, da je to IT projekt), so bile določene zahteve pripravljene brez
sodelovanja poslovnih uporabnikov, kar se je v fazi analize ponudb pokazalo kot
slabo, ker se je že pri aktivnostih tehtanja zahtev pokazalo, da poslovni uporabniki
zahtev iz dokumenta ne poznajo ali ne razumejo, kar je pomenilo dodaten čas pri
razlagi zahtev in pojasnjevanju, zakaj so določene zahteve vključene, zakaj
določene zahteve niso vključene, zakaj določene zahteve niso opredeljene bolj
podrobno itd… S tem se je čas za analizo ponudb podaljšal za tretjino
predvidenega časa.
Na podlagi analize izvedbe postopka izbire ponudnika smo potrdili hipotezo H2 –
vključenost poslovnih uporabnikov je potrebna že od začetka izbire celovite
informacijske rešitve v banki. Na podlagi izkušenj se je zaradi nevključenosti
poslovnih uporabnikov od začetka izbire čas analize ponudb podaljšal za tretjino
časa glede na planiran čas za izvedbo.
5.3.2.5 Priprava in uskladitev metode ocenjevanja
V skladu s priporočili iz točke 4.2.5 je bil predviden sledeč postopek in metoda
ocenjevanja, ki smo jo malenkostno prilagodili:
Skladnost rešitve z zahtevo
 rešitev je skladna z zahtevo in
nikakršne
modifikacije
niso
potrebne
 rešitev je v večini skladna z
zahtevo, potrebne so določene
prilagoditvene modifikacije
 rešitev bo skladna z zahtevo pri
bodočem lansiranju produkta
 rešitev ni skladna z zahtevo

Ocena
5
3
1
0

Iz predlagane skale ocen je bila izločena ocena 2, ker menimo, da ni dovolj velike
razlike med večjo modifikacijo in modifikacijo, ki bo skladna pri bodočem lansiranju
produkta in bi v ocenjevalnem postopku prinesla značajno razliko.
Da bi se ponujena rešitev upoštevala pri našem ocenjevanju, morajo ponudniki
samooceniti skladnost sistema z zahtevo. Vsaki oceni skladnost sta morala biti
dodana opis in obrazložitev, kako lahko rešitev zadosti zahtevi.
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Vsem zahtevam v dokumentu je bila dodeljena teža pomembnosti posamezne
zahteve s ponderji:
 obveznim zahtevam je bila določena teža 5
 pomembnim zahtevam je bila določena teža 3
 manj pomembnim zahtevam (»nice to have) je bila določena teža 1.
Vse samoocene po posameznih zahtevah so bile pregledane v okviru faze analize
ponudb. Dodatno je banka ocenila samooceno ponudnika (glede na dodatne opise
in obrazložitev, kako lahko rešitev zadosti zahtevi).
5.3.3 Analiza prejetih ponudb
5.3.3.1 Ocenitev ponudb
V skladu s predvideno metodo ocenjevanja iz točke 5.3.2.5 so bile v okviru
delovnih skupin in delavnic po poslovnih področjih analizirane in ocenjene prejete
ponudbe. Pri analizi rezultatov je bila upoštevana teža posameznih sklopov, in
sicer:
 Funkcionalne zahteve 50%,
 Sistemske/tehnične zahteve 30%,
 Implementacija in vzdrževanje 20%.
Ponudnikovim kvalifikacijam in stroškom v tej fazi teža ni bila določena.
Rezultat analize ponudb je bila ocena pokritosti zahtev za vse ponudnike:
Tabela 6: Rezultati analize ponudb
Področje

Teža

Funkcionalne zahteve
Sistemske/tehnične zahteve
Implementacija in
vzdrževanje

50,0%

25,0%

23,0%

22,0%

26,0%

30,0%

45,0%

43,0%

35,0%

43,0%

20,0%

15,0%

15,0%

11,0%

13,0%

85,0%

81,0%

68,0%

82,0%

Ocene skupaj

Ponudnik Ponudnik Ponudnik Ponudnik
A
B
C
D

5.3.3.2 Izbira finalistov
Na podlagi analize ponudb in ocen je bilo za nadaljnjo fazo potrebno izbrati 2
finalista. V ožji izbor sta bila vključena ponudnika A in D. V kolikor so rezultati
ocenjevalnega postopka zelo tesni, je smiselno izvesti še dodatne predstavitve, ki
lahko podrobneje razjasnijo morebitne dileme na področjih, kjer so ponudniki sicer
izenačeni.
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5.3.4 Končni izbor
5.3.4.1 Predstavitve ponudnikov na podlagi vnaprej pripravljenih scenarijev
V tej fazi je bilo smiselno povabiti oba ponudnika v ožjem krogu, da izvedeta še
eno predstavitev svojih sistemov, tokrat že bolj poglobljeno, s predstavitvijo
delovanja sistema glede na posamezna poslovna področja, ki so predmet menjave
sistema.
Da bo predstavitev imela dodano vrednost za banko, je primerno pripraviti
scenarije predstavitev, na katero se morajo ponudniki pripraviti. Ti scenariji so
vsebovali konkretne podatke po funkcionalnostih oz. po poslovnih področjih ter
predvidene vhode in izhode. Če se ponudniki na predstavitev dobro pripravijo, je
pri le-tej že možno videti določeno mero fleksibilnosti sistema, saj je mogoče
izvedbo določenih funkcionalnosti banke izvesti že s parametrizacijo produktov po
želji banke.
Scenariji so bili pripravljeni v okviru delovnih skupin po poslovnih področjih, ki so
že sodelovale v postopku izbire.
Ponudnika v ožjem izboru sta tako pripravila 4-dnevno predstavitev delovanja
sistema na podlagi scenarijev, kjer sta vnaprej pripravila vhode in obdelave na
podlagi konkretnih podatkov banke.
Udeleženci predstavitev so le te tudi ocenili.
Pripravljeni scenariji bodo lahko tudi pomoč v fazi izvedbe gap analize vrzeli.
5.3.4.2 Obiski referenčnih lokacij ponudnikov
Na podlagi analize predlaganih referenčnih lokacij ponudnikov in na podlagi
izhodišč:
 lokacija delovanja,
 velikost in podobna struktura podjetja našemu in
 podpora storitvam, ki so predmet zamenjave,
so bile za vsakega ponudnika izbrane 3 referenčne lokacije ponudnikov v
Sloveniji, predvsem pa v tujini.
Nekaj ključnih ugotovitev, ki jih predlagamo tudi kot splošne smernice pri izbiri
celovite informacijske rešitve:
 zelo pomembna je jasna določitev obsega projekta (pomembno je, da
vemo, kaj hočemo),
 projekt mora imeti absolutno podporo najvišjega vodstva,
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 potrebna je vpetost celotne banke v projekt, to ni samo projekt informatike,
 potrebna je 100 % angažiranost kadrov na projektu,
 pomembna je sposobnost, da bomo znali/želeli spremeniti obstoječe
procese v banki na funkcionalnosti in procese, ki jih ponuja sistem.
Pomemben poudarek je na sprejemanju sistema v največji možni meri,
prilagoditve izvajati tam, kjer je to res nujno,
 pomembna je sposobnost prilagajanja in usklajevanja med zahtevami
poslovnih področij v izgradnji funkcionalnosti v enem sistemu (fizične
osebe/pravne osebe),
 določitev dolgoročnih ciljev in izbira načina dela je pomembnejša od izbire
ponudnika,
 pomembna je prisotnost lokalnega partnerja, ki pa mora sistem (aktualno
verzijo implementacije) dobro poznati, hkrati pa je treba skrbeti za zadostno
stopnjo neodvisnosti od zunanjega partnerja,
 pomembna je sposobnost pridobitve dobrega kadra pri ponudniku,
lokalnem partnerju in v banki; sposobnosti in izkušnje sodelujočih v projektu
so enako pomembne kot ustreznost in kakovost nabavljenega
informacijskega sistema,
 poznavanje novega sistema pred izvedbo gap analize vrzeli skrajša čas
implementacije.
5.3.4.3 Izbira finalista
Na podlagi analize variant zamenjave centralnega transakcijskega sistema,
analize ponudnikov ter analize ponudbenih cen, se je banka odločila, da nadaljnje
aktivnosti preliminarne študije zamenjave centralnega transakcijskega sistema
banke izvede s ponudnikom A.
V kolikor bi med gap analizo oziroma med pripravo pogodbe ugotovili, da je ta
ponudnik neustrezen, banka k podpisu pogodbe ne pristopi in izvede potrebne
aktivnosti za izbiro enega od ostalih treh ponudnikov.
V okviru vseh zgoraj navedenih aktivnosti, ki so nas pripeljale do izbire finalista
smo ugotovili, da je bila kvalitetna priprava dokumenta povpraševanja (RFP)
ključnega pomena za lažjo identifikacijo finalista glede na:
 funkcionalne zahteve za posamezna področja oz. produkte, ki morajo biti
podprti v novem sistemu,
 sistemske/tehnične zahteve,
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 implementacijo in vzdrževanje,
 ponudnikove kvalifikacije in
 stroške.
Priprava RFP je prav tako omogočila enakovredno primerjavo ponudb posameznih
ponudnikov.
S tem potrjujemo hipotezo H1 - priprava povpraševanja (RFP) je najpomembnejši
korak pri izbiri celovite informacijske rešitve v banki.
5.3.4.4 Izvedba gap analize in izobraževanja o novem sistemu
Za namene optimalnejše izvedbe gap analize vrzeli smo analizirali smotrnost
izvedbe izobraževanja o novem sistemu pred izvedbo gap analize. V te namene
smo izvedli analizo in na podlagi informacij ponudnikov, na podlagi informacij z
obiskov referenčnih bank ponudnikov, pa tudi zunanjih svetovalcev, ugotovili, da
so izkušnje bank, ki so se izvedbe gap analize in same implementacije sistema
lotile brez poznavanja novega sistema tako iz vidika funkcionalnosti, kot samega
delovanja, zaradi tega podaljšale čas implementacije in povečale stroške
implementacije. Razlogi so bili predvsem neprepoznavanje funkcionalnosti, ki so
bile v novem sistemu »pokrite«, vendar na drugačen način, in nezmožnost
prilagajanja obstoječih procesov novemu sistemu in zaradi tega dodatne (sicer
nepotrebne) prilagoditve sistema v času implementacije.
Z navedenim potrjujemo hipotezo H4 – da je pred izvedbo gap analize smiselno
izvesti izobraževanje oz. spoznavanje sistema ponudnika.
Osnovno spoznavanje sistema bo torej omogočilo lažje razumevanje sistema in
primerjavo z zahtevami banke. S tem bo delavcem banke omogočeno lažje in
aktivnejše sodelovanje in oblikovanje optimalnih rešitev.
Izobraževanje o novem sistemu bo izvedeno v obliki celodnevnih interaktivnih
delavnic po področjih predvidoma 30 delovnih dni na lokaciji banke.
V skladu s prilagojeno metodologijo izbire smo se v okviru študije dotaknili
vprašanja ali bi bilo smotrno izvesti gap analizo vrzeli in izobraževanje o novem
sistemu z dvema ponudnikoma v ožjem izboru ali samo z finalistom.
Prednosti izvedbe gap analize z več ponudniki:
 podrobnejša primerjava ponudnikov in njihovih sistemov,
 primerjava načina dela obeh ponudnikov (običajno so v tej fazi na strani
ponudnikov že vključeni implementatorji, ne več prodajalci),
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 več informacij za lažjo pridobitev končne odločitve o finalistu.
Slabosti izvedbe gap analize z več ponudniki:
 obsežnost izvedbe gap analize ena za drugo (istočasno izvedba ni možna
zaradi vključenosti istih kadrov),
 potrebno alociranje kadrov na aktivnosti gap analize za dva ponudnika,
 večji stroški izvedbe gap analize z dvema ponudnikoma (tako iz vidika
internih resursov kot tudi potrebno dodatno plačilo izvedbe gap analize
tistemu ponudniku, ki ni izbran),
 možna neenakost obravnavanja istih aktivnosti,
 slabše možnosti planiranja implementacije.
Z navedenim potrjujemo hipotezo H3 – izvedbo gap analize razlik med sistemi
ponudnikov in potrebami banke je smiselno izvesti samo z enim ponudnikom
(finalistom) in sicer pred podpisom pogodbe.
Gap analiza se bo izvajala kontinuirano v obliki celodnevnih delavnic, ki jo bodo
sestavljali člani s strani banke in udeležencev s strani ponudnika predvidoma 4
mesece.
Faze izvedbe gap analize:
 priprava na gap analizo,
 gap analiza – delavnice po področjih,
 pregled obsega predvidenih nadgradenj.
Priprava na gap analizo
Kriteriji za pripravljalno fazo so:
 usklajeni moduli, ki bodo predmet analize (banka/ponudnik),
 priprava potrebnih
(banka/ponudnik),

informacij

in

podatkov

za

izvedbo

analize

 razumevanje zahtev banke, ki so predmet RFP (ponudnik),
 razumevanje regionalnih bančnih specifik (ponudnik),
 analiza produktov, zahteve regulatorja, morebitna pojasnila s strani banke
(ponudnik).
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Gap analiza – delavnice po področjih
Gap analiza bo izvedena v obliki celodnevnih delavnic predvidoma 79 delovnih dni
na lokaciji banke, s pričetkom po izvedenem izobraževanju o novem sistemu.
Delavnice bodo potekale na sledeč način:
 predstavitev področja oz. povzetek prejšnjega dne,
 prikaz referenčnega modela posameznega procesa s strani ponudnika,
 razumevanje procesa,
 pregled razlik, razprava,
 zapis ugotovitev, zajem zahtev skozi procese,
 priprava krovnega dokumenta predvidenih prilagoditev in rešitev po
področjih.
Pregled obsega predvidenih rešitev
V okviru delavnic bo nastajal krovni dokument predvidenih prilagoditev
po področjih, ki bo po dokončnih uskladitvah in potrditvi s strani
ponudnika osnova za predviden obseg in način implementacije
prilagoditev. Končni rezultat teh aktivnosti bo tudi dokument z finančno
potrebnih prilagoditev.

in rešitev
banke in
potrebnih
ocenitvijo

5.3.4.5 Pogajanja in podpis pogodbe
V okviru te aktivnosti bo razen finančne ocenitve potrebnih prilagoditev
pripravljena tudi stroškovna ocenitev vpeljave posameznih modulov in ekonomska
utemeljitev nakupa le-teh.
V sklopu te aktivnosti bodo pripravljene pogodbe: pogodba o nakupu licenc in
implementaciji, pogodba o vzdrževanju licenc, pogodba o vzdrževanju
implementiranega sistema ter pogodbo o nadgradnjah sistema in vzdrževanju.
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6

ZAKLJUČEK

Podjetja se v današnjem času soočajo z velikimi izzivi in eden izmed njih je tudi
izbira primerne celovite informacijske rešitve, s katero bo lahko uspešno izvajala
ter pospeševala svojo dejavnost. Potrebe po fleksibilni tehnološki podpori
produktom in storitvam podjetja so vedno večje, po drugi strani pa se finančne
možnosti podjetij za vlaganje v informacijsko tehnologijo občutno manjšajo. Zaradi
tega je še toliko bolj pomembno, da vlaganja v informacijsko tehnologijo prinašajo
čimvečjo fleksibilnost in v končni fazi tudi konkurenčno prednost podjetja. Zato
moramo pred odločitvijo o izbiri najprimernejše celovite rešitve podjetja zelo dobro
preučiti vse aspekte alternativ, ki se nam ponujajo in skozi proces izbire
identificirati tako prednosti, kot slabosti, kot tudi priložnosti in nevarnosti izbire
določene informacijske rešitve.
V nalogi smo predstavili tipe informacijskih sistemov ter nekaj metodologij za izbiro
informacijskih sistemov iz katere smo za proces izbire najprimernejšega
ponudnika in celovite informacijske rešitve izpeljali prilagojeno metodologijo, za
katero menimo, da je dovolj splošna, da je uporabna v katerikoli panogi. V našem
primeru smo prilagojeno metodologijo izbire celovite informacijske rešitve aplicirali
na primeru banke. Prav tako smo v nalogi identificirali smernice za optimalno
izvedbo izbire informacijskega sistema banke. Metodologija, predstavljena v
nalogi, omogoča sistematični pristop k izbiri primerne celovite informacijske
rešitve.
Nekaj ključnih ugotovitev:
 v okviru vseh potrebnih aktivnosti, ki nas pripeljejo do izbire
najprimernejšega ponudnika in njegovega sistema, smo ugotovili, da je
kvalitetna priprava dokumenta povpraševanja (RFP) ključnega pomena v
celotnem procesu izbire,
 vključenost poslovnih uporabnikov je potrebna že od začetka izbire celovite
informacijske rešitve, izkušnje na praktičnem primeru banke namreč kažejo,
da se je zaradi nevključenosti poslovnih uporabnikov od začetka postopka
izbire čas analize ponudb podaljšal za tretjino časa glede na planiran čas
za izvedbo.
 z analizo prednosti in slabosti smo potrdili tezo, da je izvedbo gap analize
razlik med sistemi ponudnikov in potrebami banke smiselno izvesti samo z
enim ponudnikom (finalistom),
 na podlagi analize smo potrdili tezo, da je pred izvedbo gap analize vrzeli
smiselno izvesti izobraževanje oz. spoznavanje sistema ponudnika, saj
skrajša čas implementacije.
V nadaljevanju navajamo še nekaj smernic, ki jih je smiselno upoštevati pri
procesu izbire primernega ponudnika oz. celovite informacijske rešitve:
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 zelo pomembna je jasna določitev obsega projekta (pomembno je, da
vemo, kaj hočemo),
 projekt mora imeti absolutno podporo najvišjega vodstva,
 potrebna je vpetost celotne podjetja v projekt, to ni samo projekt
informatike,
 potrebna je 100 % angažiranost kadrov na projektu,
 pomembna je sposobnost, da bomo znali/želeli spremeniti obstoječe
procese v podjetju na funkcionalnosti in procese, ki jih ponuja sistem.
Pomemben poudarek je na sprejemanju sistema v največji možni meri,
prilagoditve izvajati tam, kjer je to res nujno,
 določitev dolgoročnih ciljev in izbira načina dela je pomembnejša od izbire
ponudnika,
 v primeru izbire tujega ponudnika je pomembna prisotnost lokalnega
partnerja, ki pa mora sistem (aktualno verzijo implementacije) dobro
poznati, hkrati pa je treba skrbeti za zadostno stopnjo neodvisnosti od
zunanjega partnerja,
 pomembna je sposobnost pridobitve dobrega kadra pri ponudniku,
lokalnem partnerju in v podjetju; sposobnosti in izkušnje sodelujočih v
projektu so enako pomembne kot ustreznost in kakovost nabavljenega
informacijskega sistema.
V nalogi smo želeli pokazati, da je proces izbire primerne celovite informacijske
rešitve za podjetje zelo zahtevna in kompleksna naloga ter prikazati način, s
katerim lahko ta proces najbolj optimalno izvedemo in s tem izberemo
najprimernejšo rešitev, ki nam omogoča dinamično spremljanje poslovnih
procesov in dolgoročno podporo poslovanju in poslovni strategiji v času, ko so
spremembe edina stalnica.
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SLOVAR IZRAZOV

Angleški izraz
ERP (Enterprise
Resource Planning)

Slovenski izraz
Integrirana
informacijska rešitev

SCM (Supply Chain
Management)
CRM (Customer
Relationship
Management)
SRM (Supplier
Relationship
Management)
PLM (Product Lifecycle
Management)

Upravljanje
preskrbovalne verige
Upravljanje odnosov s
strankami

Opis
Celovit informacijski sistem, ki
omogoča planiranje virov in
upravljanje z njimi
Upravljanje preskrbovalne
Verige
Upravljanje odnosov s
strankami

Upravljanje odnosov z
dobavitelji

Upravljanje odnosov z
dobavitelji
Upravljanje z življenjskim
ciklom produktov

IT - Information
technology

Upravljanje z
življenjskim ciklom
produktov
Informacijska
tehnologija

Tehnologija, ki omogoča
zbiranje, obdelavo,
shranjevanje, razpošiljanje in
uporabo podatkov ter
informacij
Postopen način razvoja
Metodologija razvoja
informacijskih sistemov informacijskega sistema, ki
vključuje uporabo različnih
tehnik in orodij, celovit v
smislu korakov življenjskega
cikla razvoja
Platforma/Računalniško Izvedba računalnika glede na
okolje
vgrajeno strojno in sistemsko
programsko opremo
Podatkovna baza
Urejena zbirka medsebojno
povezanih podatkov,
shranjena na nosilcu
podatkov
Aplikacija oz.
Računalniški program, ki je
uporabniški program
namenjen določenemu
opravilu
Stare aplikacije iz
Podedovane aplikacije,
predhodnega sistema
razvite s programskimi jeziki
in tehnologijami na
platformah, ki smo jih
uporabljali pred obstoječo
rešitvijo
Najboljše rešitve
Uporaba najboljše specifične
programske rešitve za vsako
specifično področje ali
zahtevo

System development
metodology

Platform
Database

Application
Legacy application

BoB (Best-of-Breed)
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SaaS (Software as a
Service)

Programska oprema
kot storitev

SWOT matrix
(S – Strengths,
W – Weaknesses,
O – Opportunities,
T – Threats)
RFP – Request for
Proposal

SWOT matrika

RFI – Request for
Information

Zahteva za informacije

Zahteva za ponudbo

Model razvoja programske
opreme, kjer so aplikacije
dosegljive uporabnikom kot
storitve preko Interneta
Matrika, s katero prikažemo
prednosti (S), slabosti (W),
priložnosti (O) in nevarnosti
(T)
Dokument, ki vsebuje zahteve
podjetja po celoviti
informacijski rešitvi
Dokument, ki vsebuje zahteve
podjetja po celoviti
informacijski rešitvi na
visokem nivoju (krovni kriteriji)
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