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POVZETEK
V magistrski nalogi smo predstavili arhitekturo informacijskega sistema za upravljanje
Solventnosti II v zavarovalnicah.
Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.
V teoretičnem delu smo prikazali ter pojasnili značilnosti režima Solventnost II, opisali
tveganja v zavarovalništvu ter možnosti obvladovanja le-teh.
Prikazali smo informacijske tehnologije za podporo odločanju, podatkovno skladišče,
OLAP, podatkovno rudarjenje.
V empiričnem delu smo podali model in prototip informacijske podpore Sloventnosti II na
primeru Zavarovalnice Maribor.
Ključne besede: Solventnost II, kapitalska ustreznost, tveganje, obvladovanje tveganj,
podatkovno skladišče, večdimenzijski model, OLAP, podatkovno rudarjenje, sistemi za
podporo odločanju, upravljanje s podatki, poslovno obveščanje.

ABSTRACT
The subject presented in the Master's thesis is the architecture of information systems for
Solvency II Management in Insurance Companies.
The thesis is comprised of a theoretical and empirical part.
In the theoretical part we have shown and explained the characteristics of the Solvency II
regime, as well as described insurance risks and options of managing and controlling them.
We have exposed decision support information technologies, datawarehousing, OLAP,
datamining.
The empirical part presents a model and protoype of Solvency II information support in the
Zavarovalnica Maribor Insurance Company.
Key words: Solvency II, risk, risk management, datawarehouse, multidimensional model,
OLAP, dataminig, decision support systems, data management, business intelligence.
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1. UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Zavarovalnice so pri svojem poslovanju izpostavljene številnim tveganjem. Zelo dobro
morajo obvladovati tveganja, saj le-ta predstavljajo njihovo osnovno dejavnost. Za
dolgoročno uspešno poslovanje je obvladovanje tveganj bistvenega pomena.
Obstoječi režim Solventnost I bo potrebno zamenjati z režimom Solventost II v vseh
zavarovalnicah do leta 2012.
Razlog uvedbe novega režima je močnejša zaščita zavarovancev, finančna stabilnost ter
razvoj enotnega in konkurenčnejšega zavarovalniškega trga.
Implementacija režima Solventnost II mora biti informacijsko podprta. Izgradnja
ustreznega informacijskega sistema za upravljanje Solventnosti II predstavlja za
zavarovalnice velik izziv.
Solventnost II zajema naslednja področja: finance, računovodstvo, aktuarstvo, informatiko
ter obvladovanje tveganj. Implementacija režima Solventnost II zahteva timsko delo
različnih strokovnjakov.
Zavarovalnice in njihovi nadzorniki se morajo ustrezno pripraviti na implementacijo
novega režima. Nekatere zavarovalnice bodo skušale zgolj zadostiti zahtevam režima
Solventnost II, druge pa s tem povečati svoje konkurenčne prednosti. Slednje bodo skušale
celovito obvladovati tveganja in temu ustrezno prilagoditi poslovne procese.
Režim Solventnost II za zavarovalnice se zgleduje po režimu Basel II za banke, vendar je
potrebno v zavarovalnicah obvladovati bistveno večje število tveganj.
Solventnost II zajema tri stebre. V prvem stebru so podane zahteve glede izračuna
potrebnega kapitala, kjer je potrebno zajeti vsa tveganja, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena. V drugem stebru so podane zahteve za preudaren nadzor delovanja
zavarovalnice. V tretjem stebru je zajeto razkritje poslovnih rezultatov zavarovalnice.
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1.2 Namen, cilji in raziskovalne hipoteze
Namen
Namen magistrskega dela je prikazati vse bistvene značilnosti režima Solventnost II,
podatkovnih skladišč ter sistemov za podporo odločanju. Na podlagi teh gradnikov želimo
nakazati možno arhitekturo informacijskega sistema za upravljanje Solventnosti II v
zavarovalnicah.
Cilji
Cilji v teoretičnem delu:
- Predstaviti temeljne značilnosti režima Solventnost II.
- Predstaviti informacijske tehnologije za podporo managementu.
- Predstaviti arhitekturo informacijskega sistema za podporo Solventnosti II.
Cilji empirične raziskave:
- Oblikovanje modela in prototipa informacijske podpore Solventnosti II v
Zavarovalnici Maribor, ki temelji na podatkovnem skladišču.
V okviru magistrskega dela smo želeli raziskati možno arhitekturo informacijskega sistema
za podporo Solventnosti II. To področje je še dokaj neraziskano, zato je možno v literaturi
zaslediti zgolj nekaj možnih usmeritev pri gradnji tovrstnih informacijskih sistemov.
Veliko potrebnih informacij smo dobili z usmerjenimi intervjuji, kjer so strokovnjaki na
področju financ, računovodstva, aktuarstva ter informatike podali svoje poglede.
Hipoteze
V magisterskem delu smo preverili naslednje hipoteze:
-

H1 – informacijski sistem za podporo Solventnosti II temelji na področnem
podatkovnem skladišču.
H2 - za potrebe poročanja v okviru Solventnosti II so najuporabnejši pripomočki
orodja OLAP.
H3 – podatkovno rudarjenje nima večje uporabne vrednosti za standardni model
Solventnost II.
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1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Režim Solventnost II še ni dokončno formiran in predpostavljamo, da bodo do leta 2012
nastopile na tem področju številne spremembe. V fazi pisanja naloge smo skušali slediti
dosedanjim spremembam, tako da smo arhitekturo informacijskega sistema oblikovali na
do sedaj znanih dejstvih in zahtevah.
Pri opisu modela in prototipa informacijske podpore smo bili omejeni z določenimi
poslovnimi skrivnostmi Zavarovalnice Maribor, ki jih v nalogi ne smemo razkriti.
Rešitev smo podali na modelni ravni.

1.4 Predvidene metode
Magistrsko delo je poslovna raziskava, saj smo proučevali področje poslovnih funkcij
financ, računovodstva, aktuarstva in informatike.
Raziskava je statična, saj smo analizirali posamezne kategorije v določenem trenutku.
Uporabili smo metodo zbiranja podatkov in sicer usmerjeni intervju. Šlo je za poglobljeno
komuniciranje, kjer smo dobili globlji in širši pregled nad področjem z različnih vidikov
več strokovnjakov.
V empiričnem delu smo na podlagi ugotovitev v teoretičnem delu, informacij pridobljenih
z intervjuji ter lastnih razmišljanj predlagali model in prototip informacijskega sistema za
podporo Solventnosti II.
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2. SOLVENTNOST II
Režim Solventnost II predstavlja povsem nov koncept nadzora, ki temelji na treh stebrih.
Osrednje vprašanje se nanaša na določitev potrebnega kapitala, ki je zasnovano na
upoštevanju številnih tveganj. Razlog za uvedbo novega režima je močnejša zaščita
zavarovancev, finančna stabilnost ter razvoj enotnega in bolj konkurenčnega
zavarovalniškega trga. Režim bi naj bil vpeljan do leta 2012. Nanj se morajo pravočasno in
ustrezno pripraviti zavarovalnice in njihovi nadzorniki (EMB 2010).
Sedanji režim Solventnost I ni več primeren. Kapitalske zahteve zavarovalnic bodo morale
odražati specifični profil tveganj vsake posamezne zavarovalnice, potrebno bo vzpostaviti
primerne sisteme poročanja, ustrezno oblikovati organizacijo poslovnih funkcij, zagotoviti
transparentnost in notranjo komunikacijo. Nadzorni organ bo moral upoštevati kvalitativne
podatke, ki se bodo nanašali na prihodnost in torej ne bo zadostovalo zgolj količinsko
merjenje izpolnjevanja zahtev na podlagi podatkov iz preteklosti (CEA 2009).
Učinkovit nadzor ne more temeljiti zgolj na zunanji kontroli, ki ga izvaja državni organ,
temveč mora zajemati učinkovite notranje nadzorne procese. Nadzor mora biti notranji in
zunanji. Notranji nadzor zajema ukrepe za spremljanje in omejevanje ter obvladovanje
tveganj. Nadzor mora biti sproten in zasnovan kot proces in ne le kot občasne akcije.
Ključni pokazatelj finančne trdnosti zavarovalnice je izpolnjevanje solventnostnih zahtev.
Mednarodno združenje zavarovalniških nadzornikov (IAIS) je opredelilo solventnost kot
zmožnost zavarovalnice, da lahko v vsakem trenutku poplača obveznosti, ki nastanejo na
podlagi sklenjenih zavarovalnih polic.
V obstoječi ureditvi Solventnost I so neustrezno zajeta številna tveganja, premalo je
kakovostnih zahtev glede obvladovanja tveganj ter ni zagotovljeno pravilno in pravočasno
posredovanje nadzornikov, kar predstavlja slabo zaščito zavarovancev.
Zavarovalnice in banke so se začele resno ukvarjati z obvladovanjem tveganj, ki so jim pri
svojem delovanju izpostavljene. Škandali, ki so zaradi slabe kontrole, ljudi, procesov ter
prikrivanja dejanskega stanja in ponarejanja dokumentov pretresli finančne trge, so
povzročili, da pripisujemo obvladovanju tveganj vse večji pomen.
Uspešno obvladovanje tveganj temelji na kvalitetnem informacijskem sistemu.
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2.1 Opis osnovnih zavarovalnih pojmov
Pri vsakem zavarovanju morajo biti določeni:
- predmet (objekt) zavarovanja,
- tveganje, za katero je predmet zavarovan,
- čas trajanja zavarovanja,
- oblika škodnega kritja.
Predmet (objekt) zavarovanja je lahko: materialni predmet, žival, rastlina, človek ali kaj
drugega, kar je moč poškodovati, uničiti ali ukrasti.
Tveganje (riziko) v zavarovanju je možnost slučajne škodljive uresničitve zavarovane
nevarnosti na predmet zavarovanja v prihodnjem časovnem obdobju.
Pravimo, da lahko na predmete zavarovanja delujejo tveganja in povzročijo poškodbo,
uničenje, izginotje, izgubo dohodka. Takšna tveganja so lahko: požar, eksplozija, udar
strele, toča, poplava, vlom, nesreča, bolezen ali smrt.
Delovanje tveganja oz. uresničitev zavarovanega tveganja na predmet zavarovanja
povzroči škodo (Bijelič 1998, 30).
Zavarovalni dogodek je tisti dogodek, katerega posledica je škoda na zavarovanem
predmetu, vzrok pa je tveganje, ki je krito v zavarovalni pogodbi.
Da lahko nek predmet zavarujemo, morajo biti izpolnjeni trije pogoji:
- dogodek je v prihodnosti negotov in neodvisen od zavarovalčeve volje,
- tveganje je možno ovrednotiti,
- škodo je možno oceniti.
Zelo pomembno je, da čim natančneje določimo velikost tveganja, torej da količinsko
ovrednotimo vrednosti posledic vseh nevarnosti škodnega dogodka na predmetu
zavarovanja.
Velikost tveganja je predvsem odvisna od:
- vrste tveganja (požar, poplava, smrt),
- fizično-tehničnih značilnosti predmeta zavarovanja (lesena hiša, zidana hiša),
- velikosti (vrednosti) predmeta zavarovanja,
- trajanja zavarovanja,
- kraja, kjer se nahaja predmet zavarovanja.
Velikost tveganja se odraža v zavarovalni premiji. Kolikor večje je tveganje, toliko večja je
premija in obratno.
Velikosti tveganja posamično ne moremo določiti, merimo pa jo lahko statistično, za kar
potrebujemo večjo skupino istovrstnih tveganj. V praksi tveganja ne ocenjujemo le na
osnovi statistike, temveč tudi na osnovi ocene strokovnjakov.
Glavni vir prihodkov v zavarovalstvu je zavarovalna premija.
Zavarovalna premija je znesek, ki ga zavarovalec (oz. zavarovanec) plača zavarovatelju
(zavarovalnici) za gospodarsko zaščito pred tveganji, ki ogrožajo zavarovanca.
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Največji del zavarovalne premije (tehnična premija) je namenjen za nadomestilo oz. kritje
škod ter oblikovanju zavarovalno-tehničnih rezervacij. Del premije pa je namenjen kritju
stroškov za opravljanje zavarovalne dejavnosti.
V cenikih premij so premije običajno izražene v odstotkih ali promilih, ki kot zmnožek z
zavarovalno vsoto (ki je osnova za obračun premije) zavarovanega predmeta da znesek
premije.
Cenik zavarovalnih premij je zavarovateljev interni akt. Služi nam, da na osnovi ocene
vseh okoliščin, pomembnih za ugotavljanje velikosti tveganja, v konkretnem primeru
določimo znesek zavarovalne premije.
Ceniki premij obstajajo za vsako vrsto zavarovanja.
Pri premijah ločimo naslednje kategorije: fakturirana premija, kosmata premija, tehnična
premija.
Ko od zneska fakturirane premije odvedemo davek dobimo kosmato premijo. Kosmata
premija se deli na funkcionalno premijo (del premije za opravljanje zavarovalne funkcije)
ter na obratovalni dodatek (del premije za opravljanje storitev zavarovalnice).
Funkcionalna premija se deli na tehnično premijo (del premije za nadomestilo škode) in na
del za preventivo.
Drugi vidik delitve kosmate premije zajema delitev na: čisto zavarovalno premijo (ki
ostane zavarovalnici) ter na pozavarovalno premijo (ki pripada pozavarovalnici) v primeru
pozavarovanja.
Zavarovalno-tehnične rezervacije so sredstva, namenjena izplačilu odškodnin za:
- že nastale škode, ki pa še niso plačane,
- škode, za katere na osnovi sklenjenih zavarovalnih pogodb pričakujemo, da bodo
nastale ,
- škode, ki bi morda lahko nastale – občasne katastrofalne škode.
Med zavarovalno-tehnične rezervacije sodijo:
- škodne rezervacije,
- prenosne premije,
- matematične rezervacije,
- izravnalne rezervacije.
Zavarovalno-tehnične rezervacije so prikazane v bilanci stanja kot obveznosti do virov
sredstev (Bijelič 1998, 45).
Škodne rezervacije:
So sredstva (pridobljena iz zavarovalnih premij) namenjena izplačilu odškodnin za že
nastale škode, za katere pa odškodnine še niso izplačane. Poseben problem so škode, ki so
nastale, vendar še niso bile prijavljene zavarovatelju (IBNR). Te ocenjujemo z aktuarskimi
metodami.
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Prenosne premije:
Na koncu obračunskih obdobij (običajno so to kvartali) izločimo del vplačanih
zavarovalnih premij, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje in so namenjene
kritju škod v tem naslednjem obračunskem obdobju. Ta del premij imenujemo prenosne
premije.
Matematične rezervacije:
Matematične rezervacije so del vplačanih premij pri življenjskem zavarovanju, ki so
namenjene izplačilu obveznosti v naslednjih letih. Le-te izračunavamo z aktuarskimi
metodami.
Izravnalne rezervacije:
Sredstva izravnalnih rezervacij zbiramo v letih, ko je finančno poslovanje pozitivno, da bi
lahko premostili morebitno kritje posebno velikih katastrofalnih škod ali kritje večjega
števila škod, kot smo pričakovali.

2.2 Razvoj solventnostne ureditve za zavarovalnice v EU
Zavarovalnice so pri svojem poslovanju izpostavljene številnim tveganjem,
najpomembnejša so zavarovalna tveganja, ki so tesno povezana z osnovno dejavnostjo
zavarovalnic.
Za varno poslovanje je potrebno tveganja obvladovati, kar pomeni, da moramo biti
sposobni dovolj zgodaj ugotavljati probleme in pravočasno ukrepati ter tako ščititi interese
lastnikov in zavarovancev (Komelj 2007, 4).
Interesi lastnikov se razlikujejo od interesov zavarovancev. Temeljni interes lastnikov je
donosnost kapitala, ki so ga vložili v zavarovalnico, interes zavarovancev pa je izplačilo
zavarovalnin, ki izhajajo iz sklenjenih zavarovalnih polic.
Zavarovalnica jamči za izplačilo zavarovalnin oz. odškodnin z zbranimi premijami in
tehničnimi rezervacijami, ter seveda s kapitalom, v kolikor le-te ne zadoščajo.
Zavarovalni nadzorniki bi morali dovolj zgodaj ugotoviti morebitne težave zavarovalnice
in s pravočasnim ukrepanjem preprečiti nastanek nesolventnosti.
Za preverjanje solventnosti zavarovalnic je bilo razvitih že nekaj različnih metod, vsem je
pa skupna določitev minimalne višine kapitala, ki ga potrebuje zavarovalnica za varno
poslovanje. Z večanjem kapitala se namreč zmanjšuje verjetnost nastanka nesolventnosti.
Trenutno je v uporabi solventnostni režim Solventnost I, ki je zajet v okviru Zakona o
zavarovalništvu (ZZavar). Njegova glavna pomanjkljivost je v tem, da pri izračunu
potrebne višine kapitala ne upošteva vseh bistvenih tveganj, ki so jim izpostavljene
zavarovalnice.
To pomanjkljivost bi naj odpravil režim Solventnost II (angl. Solvency II), ki se zgleduje
po bančnem kapitalskem sporazumu Basel II.
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Evropska unija je način izračuna minimalnega kapitala za zavarovalnice, ki se ukvarjajo s
premoženjskimi zavarovanji, predpisala leta 1973, za zavarovalnice, ki se ukvarjajo z
življenjskimi zavarovanji pa leta 1979. Zavarovalnice, ki se ukvarjajo z življenskimi in
premoženjskimi zavarovanji se imenujejo kompozitne zavarovalnice.
Za premoženjska zavarovanja se minimalni kapital izračunava s premijskim količnikom
ter s škodnim količnikom. Upoštevati moramo večjega od zneskov. Način izračuna je
podrobneje opisan v zakonu o zavarovalništvu (AZN 2009).
V direktivah je opisano, kaj upoštevamo kot razpoložljivi kapital, ki ga primerjamo z
minimalnim kapitalom.
Zavarovalnica je kapitalsko ustrezna, če je razpoložljivi kapital najmanj enak
minimalnemu kapitalu.
Glavna pomanjkljivost obstoječega izračuna minimalnega kapitala je v tem, da
upoštevamo predvsem zavarovalno tveganje (angl. underwriting risk) , zanemarjamo pa
številna druga tveganja, ki so bistvenega pomena pri izračunu (KPMG 2007).
V fazi revidiranja režima Solventnost I (leta 2002) se je način izračunavanja minimalnega
kapitala nekoliko spremenil, temeljito prenovo pa pričakujemo z uvedbo režima
Solventnost II.
Med zavarovalna tveganja (angl. underwriting risks) sodijo tveganja, ki so povezana z
izračuni zavarovalnih premij in tehničnih rezervacij, ter tveganja, povezana z rastjo
operativnih stroškov.
Posledice prevelikega zavarovalnega tveganja so lahko prevelike skupne letne
zavarovalnine oz. odškodnine, ki jih mora zavarovalnica izplačati zavarovancem, kar lahko
resno ogrozi solventnost zavarovalnice.
Vzroki za težave s solventnostjo so lahko različni
- napačne odločitve pri sprejemu velikih rizikov v zavarovanje,
- neustrezno določene zavarovalne premije,
- napačno ocenjene maksimalne pričakovane škode.
Režim Solventnost II bo uvedel bistveno spremembo obstoječega solventnostnega režima.
Pri izračunu potrebnega kapitala upošteva vsa bistvena tveganja, ki so jim zavarovalnice
izpostavljene.
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2.3 Trije stebri solventnosti II
Režim Solventnost II predvideva tri stebre. V prvem stebru bodo definirane kapitalske
zahteve, ki jih bo morala izpolnjevati zavarovalnica, tako da bosta določeni dve višini
kapitala (CEA 2009):
- SCR (Solvency Capital Requirement) oz. solventnostni kapital ,
- MCR ( Minimal Capital Requirement) oz. minimalni kapital.
Režim Solventnost 2 predstavlja povsem nov koncept nadzora, ki temelji na treh stebrih:
- kvantitativni del, kjer gre za izboljšan način kvantifikacije tveganj,
- kvalitativni del, ki predstavlja funkcijo nadzora,
- razkritje poslovnih rezultatov zavarovalnic.
Če bo dejanski kapital zavarovalnice padel pod mejo solventnostnega kapitala (SCR), bo
zavarovalni nadzornik začel ukrepati po predpisih iz drugega stebra.
Če bo dejanski kapital padel pod mejo minimalnega kapitala (MCR), bo zavarovalni
nadzornik še resneje ukrepal, lahko celo s prepovedjo sklepanja novih zavarovanj.

2.3.1 Prvi steber
V prvem stebru bo določeno, katera tveganja je potrebno upoštevati pri izračunu kapitala.
Ta tveganja moramo znati kvantitativno obravnavati – meriti. Upoštevati bo potrebno tudi
medsebojne odvisnosti oz. korelacije med temi tveganji (Komelj 2007,4)
Prvi steber bo urejal tudi tehnične rezervacije in vrednotenje sredstev.
V prvem stebru sta predvidena dva načina izračuna SCR in MCR:
- standardni model ,
- notranji oz. interni model.
Če bo zavarovalnica razvila svoj notranji model, ga bo uradno moral odobriti zavarovalni
nadzornik. Vsekakor lahko predstavlja notranji model konkurenčno prednost
zavarovalnice, če bo izračun dal manjšo vrednost potrebnega kapitala. Manj potrebnega
kapitala za poslovanje zavarovalnice namreč pomeni, da lažje dosega zahtevano donosnost
vloženega kapitala (to donosnost zahtevajo lastniki kapitala), kar se bo posledično lahko
zrcalilo v nižjih premijah, ki jih bo na trgu postavljala zavarovalnica (KPMG 2007).
Seveda se moramo zavedati, da bodo stroški razvoja notranjega modela zelo visoki,
potrebno bo združiti znanja različnih strokovnjakov za razvoj takšnega modela.
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2.3.2 Drugi steber
Drugi steber bo dopolnjeval prvega in bo urejal predvsem nadzor. Urejal bo tudi
upravljanje s tistimi tveganji, ki niso kvantitativno zajeta pri izračunu kapitala v prvem
stebru. Primer je likvidnostno tveganje (KPMG 2007).
Namen nadzornih dejavnosti bi morala biti opredelitev institucij s finančnimi,
organizacijskimi ali drugimi značilnostmi, ki bi lahko povzročile povečan profil tveganja.
Od institucij se lahko zahteva, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz
njihovega poslovanja. Poleg tega bi se morala povečati raven usklajenosti nadzornih
metod, orodij in pooblastil, in sicer z razvojem skupnih standardov in metod, npr. za proces
potrjevanja notranjih modelov. Nadzorne dejavnosti vključujejo tudi okrepljeno
sodelovanje med nadzorniki v povezavi z medsebojnimi pregledi (EMB 2010).
Glavna poudarka drugega stebra sta visoka kakovost procesov upravljanja in strokovno
delo, skupaj z doslednim in celovitim sistemom notranjih kontrol (Zav. horizonti 2008,
66).
Nadzorni proces
Solventnost 2 spodbuja pregleden model upravljanja, ki poudarja vlogo uprave. Uvesti bo
potrebno stalen nadzor nad vsakodnevnim poslovanjem, učinkovito poročanje, kontroling
in notranjo revizijo, kar si vsekakor težko predstavljamo brez učinkovitega sistema
poslovnega poročanja, ki temelji na uporabi podatkovnega skladišča.
Slika 1: Trije stebri režima Solventnost II

Nadzorni proces, ki je zajet v okviru drugega stebra vsebuje načela, ki jih morajo
zavarovalnice spoštovati ter izvajati in se nanašajo na interne kontrole ter upravljanje s
tveganji.
Interna kontrola ni zadostna, da bi tvorila temelje preudarnega nadzora, zato je nujno, da v
nadzornem procesu sodelujejo tudi zunanji nadzorniki.
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2.3.3 Tretji steber
Tretji steber bo urejal razkritja, poročanje in vse ostalo, kar je povezano s preglednostjo
poslovanja.
Poročanje za potrebe nadzora in javno razkritje je zajeto v okviru tretjega stebra. Usklajeno
poročanje zavarovalnic njihovim nadzornikom (poročanje za potrebe nadzora) bo
pomemben del prihodnje ureditvene strukture v EU. Poročanje za potrebe nadzora presega
pojem pravil poročanja o finančnem položaju in vključuje različne vrste podatkov, ki jih
nadzornik potrebuje pri izvrševanju svojih nalog.
Ti podatki običajno niso javni. Poleg tega bosta preglednost in razkritje podatkov podjetij
javnosti omogočila okrepitev tržnih mehanizmov in tržne discipline (javno razkritje).
Zahteve iz tretjega stebra obravnavajo samo javno razkritje, poročanje za potrebe nadzora
pa je usklajeno samo v omejenem obsegu. Čeprav sta obe področji še naprej združljivi, se
zdi nujno, da se ju izrecno vključi v izvajanje Solventnosti II (KPMG 2007).
Zahteve v zvezi s poročanjem za potrebe nadzora in razkritjem bi morale biti v skladu z
zahtevami, za zmanjšanje administrativne obremenitve nadzorovanih institucij. Združljive
bi morale biti tudi z zahtevami o razkritju v bančništvu. Dopolnila in spremembe bi bilo
mogoče predlagati ob navedbi posebnih razlogov. Temeljito bi bilo treba razmisliti o
vidikih zaupnosti, povezanih z zahtevami o razkritju.
V okviru tretjega stebra bo potrebno razkriti naslednje podatke (Zav. horizonti 2008, 67):
- pregled in učinkovitost poslovanja,
- opis sistema upravljanja s tveganji,
- osnove za vrednotenje in metodologije merjenja tveganj,
- upravljanje s tveganji, vključno z analizo občutljivosti,
- upravljanje s kapitalom.
V okviru tretjega stebra, bo potrebno podajati poročila za javnost o poslovanju redno na tri
mesece ter tudi ob izrednih dogodkih, pomembnih za zavarovance.
Del poročil, ki so zdaj na voljo le nadzornim organom, bo morala v skrajšani obliki dobiti
tudi javnost.
Tržna disciplina
V zavarovalništvu ločimo dva vidika tržne discipline. Prvi se nanaša na objavljene
finančne informacije in je torej namenjen analitikom ter investitorjem. Drugi vidik se
nanaša na informacije, ki jih posredujemo zavarovancem, saj je dolžnost nadzornikov
zaščita potrošnikov zavarovalnih storitev (FSA 2009).
Tržno disciplino je možno izboljšati s povečanim obsegom razkritih podatkov. Večji obseg
javnega razkritja ter podatkov oz. informacij, povezanih s poslovanjem in profilom
tveganja zavarovalnic, bi omogočil tržnim udeležencem boljši pregled nad poslovanjem.
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Zelo pomembno je, da se vsaka zavarovalnica zaveda njene podobe, ki so si jo o njej
ustvarili udeleženci finančnega trga.
Tržni udeleženci bi naj kot opazovalci upravljanja s tveganji predstavljali dopolnitev
nadzora. K večji tržni disciplini lahko prispevajo udeleženci sami, če so dovolj motivirani
za analiziranje razpoložljivih informacij. Tržna disciplina deluje v praksi, če se udeleženci
trga odzivajo na signale s spremembo svojega obnašanja.
Obstoječe in morebitne nove tuje velike zavarovalnice na slovenskem zavarovalnem trgu,
bodo ob vpeljavi režima Solventnosti 2 v prednosti in bodo predstavljale slovenskim
zavarovalnicam hudo konkurenco. Imele bodo konkurenčno prednost uporabe internih
modelov izračunavanja kapitala, ki si jih večina slovenskih zavarovalnic ne bo mogla
privoščiti. Kot vemo, so interni modeli ugodnejši od standardnih, saj dajejo v svojih
izračunih nižjo potrebno raven kapitala za isti nivo prevzetih tveganj.
Slovenske zavarovalnice bodo morale stremeti k internim modelom izračuna, kar pa žal
predstavlja velike potrebne stroške, zaradi česar se bodo morale povečati preko
konsolidacije doma in širitve navzven. Domači zavarovalniški stebri predstavljajo nujnost
slovenskega zavarovalništva.
Postopek implementacije režima Solventnost 2 je dolgotrajen in kompleksen, saj je
področje, ki ga zajema zelo kompleksno in zahteva usklajeno delovanje strokovnjakov iz
različnih področij.
Vzpostaviti bo potrebno sistem informiranja in izobraževanja o prisotnih tveganjih ter pri
zaposlenih vzpodbuditi zanimanje za odkrivanje tveganj ter v končni fazi vzpostaviti
sistem upravljanja s tveganji na vseh ravneh (Zavarovalniški horizonti 2008, 68 ).
V okviru implemetacije režima bo potrebno zastaviti naslednje cilje:
- popis tveganj in stanja notranjih kontrol,
- ovrednotenje tveganj,
- revizija ukrepov, notranjih kontrol in modelov,
- implementacija modelov,
- vzpostavitev procesov in organov upravljanja s tveganji.
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2.4 Tveganja v zavarovalništvu
Obvladovanje tveganj v zavarovalništvu se nanaša na problematiko zaračunavanja cene
storitev, zagotavljanja zadostnih zavarovalnih rezervacij, zagotavljanje kapitala in
kapitalske ustreznosti ter obvladovanje pridobljenih sredstev, ki jih je potrebno pravilno
naložiti (Dvoršak 2005, 91).
Tveganje je možnost nastanka nesrečnega dogodka, je nepredvidljivo, zato so rezultati
lahko drugačni od pričakovanih. Tveganje pomeni možnost, da se bo zgodilo nekaj, kar bo
imelo neugoden učinek ( v zavarovalništvu se bolj ukvarjamo z možnimi neugodnimi
učinki kot s pozitivnimi učinki).
Temeljna prvina tveganja označuje možnost nastanka nekega bodočega negotovega in
časovno nedoločljivega dogodka v prihodnosti. Druga prvina tveganja je raven tveganja, ki
je lahko različna in se kaže v pogostosti, intenzivnosti in predvidljivosti nastanka
negotovega dogodka.
V poslovnem svetu je izpostavljenost tveganju vsakdanji problem. Tveganju se ne moremo
izogniti, lahko ga pa obvladujemo. Obvladovanje tveganj ima svoje korenine že v
pradavnini, čeprav takrat niso temu posvečali posebne pozornosti, vendar so ljudje
intuitivno iskali možnosti, ki bi preprečevale nastanek prevelikih škod, kar pomeni, da so
znali porazdeliti tveganje.
Trenutno še ni enotne klasifikacije tveganj, ki so jim izpostavljene zavarovalnice.
Mednarodno združenje zavarovalnih nadzornikov IAIS (International Association of
Insurance Supervisors) razvršča tveganja v tri skupine:
- tehnična tveganja,
- naložbena tveganja,
- netehnična tveganja.
Tehnična tveganja so povezana z izračuni zavarovalnih premij in tehničnih rezervacij, ter z
nenadzorovano rastjo operativnih stroškov.
Naložbena tveganja so povezana z upravljanjem premoženja.
Netehnična tveganja so vsa ostala tveganja, ki jih ne moremo razvrstiti v prvi dve skupini.
Mednarodno aktuarsko združenje IAA (International Actuarial Association) predlaga
naslednjo razvrstitev tveganj (Komelj 2007, 5):
- zavarovalna tveganja,
- tržna tveganja,
- kreditna tveganja,
- operativna tveganja,
- likvidnostna tveganja.
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Zavarovalna tveganja (angl. underwriting risks) so tveganja, ki izvirajo iz zavarovalnih
pogodb.
Sem sodijo:
- tveganje pri sprejemu rizikov v zavarovanje,
- cenovno tveganje,
- tveganje škod,
- tveganje zaradi tehničnih rezervacij,
- tveganje ekonomskega okolja.
Tržna tveganja so povezana z nestanovitnostjo cen finančnih instrumentov in tržnih cen
ostalih sredstev (CEA 2009):
Sem sodijo:
- tveganje obrestne mere,
- tveganje zaradi pravic in premoženja,
- valutno tveganje,
- tveganje reinvestiranja,
- tveganje zaradi neusklajenosti obveznosti in naložb,
- tveganje zaradi spremembe vrednosti sredstev in obveznosti.
Kreditna tveganja so povezana z neizpolnitvijo obveznosti in spremembo kreditne bonitete
izdajateljev vrednostnih papirjev, ki jih ima zavarovalnica v portfelju.
Sem sodijo:
- tveganje neposredne neizpolnitve obveznosti,
- padec ali sprememba tečaja,
- posredno kreditno tveganje.
Operativna tveganja so povezana z neprimernimi ali spodletelimi notranjimi postopki,
ljudmi, računalniškimi sistemi in zunanjimi dogodki.
Sem sodijo:
- tveganja človeških virov,
- upravljalsko tveganje,
- računalniška tveganja,
- strateško tveganje,
- postopkovna tveganja,
- pravno tveganje,
- tveganje katastrofe.
Likvidnostna tveganja so povezana z izgubo zaradi prenizkih likvidnih sredstev ob
zapadlosti obveznosti ali s povečanimi stroški unovčevanja manj likvidnih sredstev
(Komelj 2007, 7).
Sem sodijo:
- tveganja zaradi nepričakovanih denarnih obveznosti zaradi velikih škod,
- padec bonitetne ocene,
- tveganje zaradi kapitalskih trgov.
V standardnem modelu bodo vsa tveganja razen likvidnostnih tveganj obravnavana v
prvem stebru, kar pomeni, da jih bo potrebno meriti oz. obravnavati kvantitativno.
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2.4.1 Merjenje tveganj
Pod tveganjem razumemo možnost, da se bo zgodil nek dogodek, ki bo imel nek učinek –
v zavarovalništvu nas zanima negativni učinek. Glavne lastnosti tveganj so nestanovitnost,
negotovost in možnost nastopa ekstremnih dogodkov.
Tveganja opišemo z velikostjo učinkov ter z verjetnostjo, da bo do njih prišlo. Običajno so
večji učinki manj pogosti, manjši pa bolj pogosti.
Kadar nimamo o tveganjih dovolj podatkov in so ti nezanesljivi, opisujemo tveganje s
posameznimi možnimi scenariji. Za vsak scenarij priredimo mogočo izgubo in verjetnost
uresničitve.
Če je pri tveganju mogoč zvezen interval vrednosti, kot npr. pri višini škod, lahko tveganje
modeliramo z zveznimi slučajnimi spremenljivkami. Za vsako slučajno spremenljivko X in
vsako vrednost x določimo verjetnost P(X ≤ x). Govorimo o porazdelitveni funkciji
slučajne spremenljivke X, njenemu odvodu pa pravimo gostota verjetnosti (Komelj 2007,
10).
Če poznamo porazdelitvene funkcije možnih izgub zaradi tveganj, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena, lahko izračunamo porazdelitveno funkcijo vseh možnih odhodkov,
zmanjšanja vrednosti aktive in vsega ostalega, kar vpliva na poslovni izid.

2.4.2 Obvladovanje tveganj
Tveganje lahko pojmujemo kot nevarnost oz. grožnjo, kar pomeni, da je v zavarovalništvu
tveganje povezano z negativnimi posledicami. Določen neželen dogodek se lahko pojavi
ali pa tudi ne.
Zavarovalnica prevzema tveganja pravnih in fizičnih oseb (zavarovancev) in s tem
zavestno povečuje zavarovalno tveganje, kar je dejansko osnovna dejavnost zavarovalnice.
Vsa ostala tveganja želi zavarovalnica minimizirati, v skrajnem primeru celo odstraniti.
Tveganja lahko obvladujemo na več načinov :
- z izogibanjem,
- prenašanjem tveganj na druge,
- zmanjševanjem,
- razpršitvijo,
- ščitenjem (hedging),
- aktivnim upravljanjem s tveganji.
Ko zavarovalnica sklene zavarovanje s stranko, je potrebna pravilna ocena tveganja, ki ga
zavarovalnica sprejme, saj temelji na tej oceni velikost zavarovalne premije, ki jo zaračuna
stranki.
Pri večjem tveganju je potrebno oceniti, če lahko to tveganje nosi zavarovalnica sama, ali
se bo raje odločila za pozavarovanje oz. manj pogosto za sozavarovanje. Ko zavarovalnica
prenese prevzeta zavarovalna tveganja na druge, govorimo o pozavarovanju.
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Brez pozavarovanja bi za nevtralizacijo prekomernega tveganja potrebovali dodaten
kapital. S primernim pozavarovanjem lahko bistveno zmanjšamo tveganje nesolventnosti.
V režimu Solventnost II bo imelo pozavarovanje pomembno vlogo pri zmanjševanju
zavarovalnega tveganja. S pozavarovanjem se sicer poveča kreditno tveganje, toda pri
kredibilnih pozavarovalnicah mnogo manj, kot se zmanjša zavarovalno tveganje. Seveda
moramo povedati, da pozavarovanje terja plačilo pozavarovalne premije (KPMG 2007).
Bernoulli je znan kot izumitelj zakona velikih števil in statističnih metod vzorčenja. Orodja
in tehnike, ki jih uporabljamo pri obvladovanju tveganja segajo na odločitvene teorije,
področje teorije iger ter teorije kaosa, temeljijo pa na spoznanjih, ki segajo daleč nazaj v
zgodovino.
Od druge svetovne vojne dalje nastaja novejša ekonomija, v okviru katere se ena veja
ukvarja z obvladovanjem tveganja oz. risk managementom.
Obvladovanje tveganja je prepoznavanje, ocenjevanje ter nadziranje z namenom
zmanjšanja neugodnih vplivov nevarnosti. Pri obvladovanju tveganja uporabljamo tehnike
izogibanja in prenosa tveganja.
Dejavnost obvladovanja tveganja se mora odvijati na najvišji vodstveni ravni podjetja. Na
obvladovanje tveganja moramo gledati kot na kontinuiran proces in ne kot na občasne
akcije.
V procesu obvladovanja tveganja je pomembno, da se tveganja zavedamo in ga
prepoznamo. Le tako lahko proučimo in vrednotimo posledice tveganja oz. nevarnosti.
Proces obvladovanja tveganja mora biti informacijsko podprt. Tako si podjetje zagotovi
potrebne pravočasne informacije o vseh razsežnostih tveganja.
Dober informacijski sistem je pogoj za obvladovanje ogromne količine vhodnih in
izhodnih podatkov v zavarovalni in naložbeni dejavnosti.
Posel zavarovalnic je sprejemati in obvladovati tveganje. Zavarovanje je ustvarjanje
gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti.
Po pomembnosti se zavarovalnice uvrščajo takoj za prevladujočimi bankami.
Zavarovalnice prevzemajo finančno breme tveganja in s tem nudijo določeno stopnjo
varovanja pred tveganjem, istočasno pa nalagajo akumulirana finančna sredstva v nadaljnje
naložbe.
Dejavniki tveganja pri zavarovanju izhajajo iz zunanjega ter notranjega okolja. K
dejavnikom zunanjega okolja sodijo: ekonomsko okolje, socialni razvoj, politična klima,
naravne katastrofe, stopnja ugleda, vedenje potrošnikov, konkurenčnost ter pričakovanja
naložbenikov (Dvoršak 2007, 119) .
K dejavnikom notranjega okolja zavarovalnice sodijo: velikost in rast institucije, razpršitev
poslov, kultura podjetja, prevzemanje tveganja, notranji procesi ter informacijska podpora.
Pri obvladovanju tveganja v zavarovalnicah je potrebno kapitalsko ustreznost umestiti v
središče delovanja. Osrednje vprašanje je, koliko tveganja lahko zavarovalnica prevzame
glede na njeno kapitalsko moč.
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Plačilna sposobnost zavarovalnice izraža vidik učinkovitega obvladovanja kapitala.
Kapitalska ustreznost je izražena kot zahteva po minimalno določeni višini kapitala.
Danes vemo, da uspešno obvladovanje tveganj preprečuje kombinacije dogodkov s
katastrofalnimi izidi (Letna konferenca notranjih revizorjev 2007, 34).
Prisotna tveganja je potrebno prepoznati, opredeliti vplivnost in verjetnost nastopa
dogodkov in jih z ukrepi ovbladovanja pripeljati na sprejemljivo raven.
Obvladovanje tveganj je v praksi zapleteno, saj se nanaša na neznane prihodnje dogodke.
Če želimo obvladovati tveganja, je priporočljivo vzpostaviti sistem merjenja, spremljanja
in analiziranja možnih škodnih dogodkov ter upravljanja s tveganji .
Posamezne sestavine nadzora nad tveganji je potrebno podrobno dokumentirati, da jih je
možno redno pregledovati ter dopolnjevati. Potreben korak pri vzpostavitvi ustreznega
sistema za obvladovanje tveganj v organizaciji je oblikovanje politike obvladovanja
tveganj.
Za uspešno ravnanje s tveganji je odgovorno poslovodstvo, ki je dolžno opredeliti tveganja
in določiti načine ravnanja s tveganji. Proces obvladovanja tveganj pa morajo izvajati vsi
zaposleni.
V sklopu obvladovanja tveganj je potrebno identificirati vsa tveganja, zato je priporočljiva
priprava registra tveganja (Letna konferenca notranjih revizorjev 2007, 141).
Ta register bi naj služil zaposlenim, notranjim ter zunanjim revizorjem.
Pri vzpostavitvi registra tveganj gre za proces, ki obsega več stopenj:
- prepoznavanje tveganja,
- ocenjevanje tveganj z vidika verjetnosti, pomembnosti in časa njihovega nastajanja
ter vrednotenja možnih posledic,
- odločanje o obsegu sprejemanja tveganj – kakšno je sprejemljivo tveganje, ki smo
ga še pripravljeni sprejeti,
- ravnanje s prepoznanimi tveganji,
- nadziranje.
Omeniti je potrebno tudi tveganja informacijskih tehnologij, ki bi jih lahko uvrstili med
operativna tveganja.
Operativno tveganje je tveganje izgub zaradi neprimernega izvajanja notranjih procesov,
ravnanja ljudi ter delovanja sistemov in zunanjih dejavnikov.
Z uporabo avtomatiziranih postopkov poslovanja se lahko pojavijo tveganja sistemskih
napak, tako da predstavlja povečan obseg elektronskega poslovanja možnost nastanka
novih nepredvidljivih dogodkov z negativnimi posledicami na poslovanje, v kolikor ni
sistem elektronskega poslovanja pravilno načrtovan, implementiran in vzdrževan.
Tozadevno so banke en korak pred zavarovalnicami, saj Zakon o bančništvu (Zban-1)
natančno opredeljuje potrebno presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z
elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami.
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Pri že poznanih ključnih tveganjih, povezanih z informacijskim sistemom organizacije, je
potrebno opraviti še določene splošne preglede, kar je običajno v domeni revizorjev
informacijskih sistemov (Letna konferenca notranjih revizorjev 2007, 250) :
- pregledi ERP sistema organizacije,
- pregled e-poslovnih sistemov ( B2B, B2C, e-bančništvo),
- pregled uvajanja novih programskih rešitev,
- pregled varnosti informacijskega sistema,
- pregled uporabljenih tehnoloških rešitev.
Za celovito obvladovanje tveganj je potrebno vzpostaviti učinkovite podsisteme merjenja,
spremljanja ter analiziranja dogodkov.
Posamezne segmente je potrebno ustrezno dokumentirati, tako da jih je možno redno
spremljati, pregledovati ter dopolnjevati. Natančno je potrebno opredeliti vlogo
posameznikov ter njihova pooblastila.
Sistem mora omogočati pravočasno odkrivanje in prepoznavanje možnih izgub in mora
omogočati pravočasne, učinkovite reakcije.
Uprava družbe mora redno prejemati poročila, da lahko pravočasno oceni izpostavljenost
tveganjem, zato je potrebno opredeliti značilnosti sistema poročanja upravi, pogostost in
obliko poročil.
Vzpostaviti je potrebno sistem poročanja upravi, ki temelji na uporabi podatkovnega
skladišča, ki je predpogoj za učinkovit sistem podpore sprejemanja odločitev.
Poročila morajo vsebovati vse bistvene podatke, ki so potrebni za pravočasno in pravilno
odločanje.
Glede operativnih tveganj je veljalo prepričanje, da je le-te nemogoče izmeriti, vendar se
že pojavljajo matematično-statistični modeli za merjenje teh tveganj. Potrebujemo pa
dolgo časovno vrsto ustreznih podatkov, zato je potrebno začeti pravočasno spremljati in
skladiščiti ustrezne podatke .
Pri opravljanju zavarovalniških storitev se zavarovalnice soočajo s številnimi tveganji, ki
lahko neugodno vplivajo na njihovo dobičkonosnost ali celo obstoj. Napačne odločitve
glede izpostavljenosti tveganjem lahko povzročijo izgubo ugleda, strank, investitorjev ter v
najslabšem primeru nesolventnost, kar lahko ogrozi tudi lastnike kapitala ter zavarovance.
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COSO metodologija
V Združenih državah Amerike so izdelali okvir celovitega obvladovanja tveganja COSO,
ki tveganja razvršča na:
- Strateška tveganja.
- Operativna tveganja.
- Tveganja pri poročanju.
- Tveganja skladnosti z zakonodajo.
Negotovost predstavlja tako priložnosti kot tveganja (riziko). Upravljanje s tveganji oz.
risk management omogoča managementu, da učinkovito upravlja tveganja ter tako
povečuje vrednost (COSO 2004).
Upravljanje s tveganji lahko definiramo kot kontinuiran proces, ki ga izvajajo ljudje na
vseh nivojih organizacije v okviru zastavljenih strategij.
Risk management sestavljajo naslednje komponente (COSO 2004):
- notranje okolje (angl. Internal Environment);
- določanje ciljev (angl. Objective Setting);
- identifikacija dogodkov (angl.Event Identification);
- ocenitev tveganja (angl. Risk Assessment);
- odziv na tveganja (angl. Risk Response);
- kontrolne aktivnosti ( angl. Control Activities);
- informiranje in komuniciranje (angl. Information & Communication);
- nadziranje (angl. Monitoring).
Kako bomo te komponente implementirali, je odvisno od velikosti, kompleksnosti, kulture
podjetja ter od stila vodenja. Vsako podjetje implementira drugače sistem obvladovanja
tveganj.
V okviru COSO modela ločimo 4 kategorije ciljev:
- strateški cilji (Strategic),
- operativni cilji (Operations),
- cilji, ki se nanašajo na poročanje (Reporting),
- cilji, ki se nanašajo na skladnost z zakoni in regulativami (Compliance).
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Slika 2: COSO kocka

Vir: COSO, 2004
Notranje okolje (angl. Internal Environment) označuje značaj organizacije, ki nakazuje
zavest zaposlenih k obvladovanju tveganj ter filozofijo upravljanja s tveganji, nivo
sprejemljivega tveganja, neoporečnost (integriteto) ter etične vrednote. Notranje okolje
označuje tudi, kako management dodeljuje pristojnosti in odgovornosti.
Določanje ciljev (angl. Objective setting) je predpogoj za ustrezno identifikacijo
dogodkov, ocenitev tveganja ter odziv na tveganja. Cilje določamo na strateškem nivoju ter
tako zagotovimo osnovo za določanje ciljev na ostalih nižjih nivojih.
Identifikacija dogodkov
(angl. Event Identification) se nanaša na identifikacijo
potencialnih dogodkov, ki bi se lahko zgodili in imeli vpliv na podjetje. Dogodki z
negativnim vplivom predstavljajo riziko, kar zahteva dodatno ocenitev in odziv nanje.
Dogodki s pozitivnim vplivom predstavljajo priložnosti, ki jih moramo speljati nazaj na
nivo sprejemanja strategij in ciljev.
Ocenitev tveganj (angl.Risk Assessment) - management ocenjuje dogodke iz dveh vidikov:
verjetnosti ter vpliva. Običajno uporabljamo kombinacijo kvalitativnih ter kvantitativnih
metod.
Odziv na tveganja (angl. Risk Response) opisuje, kako bo podjetje reagiralo na tveganja.
Odziv lahko zajema: izogibanje (risk avoidance), zmanjšanje (reduction), delitev (sharing)
ter sprejemanje tveganj (acceptance).
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Kontrolne aktivnosti (angl. Control Activities) predstavljajo politike in procedure, ki
pomagajo zagotavljati ustrezen odziv na tveganja. Te aktivnosti se izvršujejo na vseh
nivojih organizacije in v vseh funkcijah.
Informiranje in komuniciranje (angl. Information & Communication) ; Ustrezna
informacija oz. informiranost je pogoj za sprejemanje ustreznih odločitev in izpolnjevanje
odgovornosti. Informacije pridobivamo iz notranjega in zunanjega okolja organizacije.
Nadziranje (angl. Monitoring); Upravljanje s tveganji je potrebno nadzirati.

2.5 Kvantitativne študije vpliva sprememb
Pri analiziranju večjega števila zavarovalnic, ki sodelujejo pri kvantitativnih študijah
vpliva sprememb je CEIOPS objavil naslednje ugotovitve.
Pri škodnih rezervacijah nastajajo razlike med zavarovalnicami pri nastalih neprijavljenih
škodah IBNR (Incurred But Not Reported), saj lahko kljub načeloma enaki metodologiji
sami izbiramo metode izračuna (CEIOPS 2008).
Razlike nastajajo tudi pri upoštevanju cenilnih stroškov.
Največje razlike se pojavljajo pri izravnalnih rezervacijah ter rezervacijah za katastrofalne
škode.
Največjo enotnost med zavarovalnicami je možno zaslediti pri škodnih rezervacijah za
prijavljene škode, ter pri prenosnih premijah.
Med zavarovalno-tehnične rezervacije sodijo:
- škodne rezervacije,
- prenosne premije,
- matematične rezervacije,
- izravnalne rezervacije.
Načeloma so lahko sporne prevelike škodne rezervacije, če bi bilo v njih zajetih preveč
skritih rezerv, kot posledica prevelikega upoštevanja načela previdnosti. CEIOPS
priporoča kvantitativno določeno mero previdnosti za:
- škodne rezervacije,
- prenosne premije.
CEIOPS skuša ugotoviti, kakšen bo vpliv predvidenih sprememb na zavarovalnice, zato
izvaja kvantitativne študije vpliva sprememb (QIS), v katerih sodeluje vedno večje število
zavarovalnic.
Do sedaj so bile izvedene že štiri takšne študije. Trenutno poteka analiziranje dobljenih
informacij na podlagi četrte študije (QIS4). Prva kvantitativna študija (QIS1) je bila
izvedena v drugi polovici leta 2005.
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2.6 Izračun solventnostnega kapitala
Zaščito pred nesloventnostjo zavarovalnic je možno doseči v dveh pogledih:
- z obvladovanjem tveganj,
- z ustrezno višino kapitala, ki bi lahko nevtralizirala posledice uresničenih tveganj.
Pri določitvi potrebnega kapitala se pojavljata dve vrednosti:
- SCR (Solvency Capital Requirement) oz. solventnostni kapital ,
- MCR ( Minimal Capital Requirement) oz. minimalni kapital.
Časovni razkorak mora omogočati nadzorniku, da ima dovolj časa za ukrepanje takrat, ko
razpoložljivi kapital zavarovalnice pade pod mejo SCR. Razpoložljivi kapital nikakor ne
sme pasti pod mejo MCR, saj takrat postanejo interesi zavarovancev tako ogroženi, da je
potrebno v skrajni sili izreči ukrep – prepoved sklepanja novih zavarovanj (KPMG 2007).
Pri izračunu potrebnega solventnostnega kapitala je potrebno upoštevati različna tveganja,
ki jih je potrebno kvantitativno upoštevati, lahko pa jih razvrstimo v drevesno strukturo,
kot je to prikazano na sliki 3.
Slika 3: Izračun solventnostnega kapitala

Vir: Komelj in Dolničar. 2007
Na prvem nivoju drevesne strukture vidimo ustrezen nivo solventnostnega kapitala (SCR),
ki ga izračunamo na podlagi upoštevanja vseh tveganj, ki so prikazana v nižjih nivojih.

28

Na drugem nivoju so prikazani delni solventnostni kapitali, ki predstavljajo posamezna
tveganja:
- SCRnl zajema zavarovalno tveganje za premoženjska zavarovanja,
- SCRmkt zajema tržno tveganje,
- SCRcred zajema kreditno tveganje,
- SCRop zajema operativno tveganje,
- SCRlife zajema zavarovalno tveganje za življenjska zavarovanja,
- SCRhealth zajema zdravstvena zavarovanja.
Kot vidimo na sliki 3, se posamezna tveganja delijo na nižjih nivojih na posamezna
podtveganja. Opisano velja za standardni model izračuna SCR, ki ga bodo verjetno sprva
uporabile vse zavarovalnice, v kasnejših fazah pa bodo verjetno skušale izoblikovati svoj
notranji model izračuna SCR, ki bo lahko predstavljal konkurenčno prednost, vendar bo
tam potrebno upoštevati še več tveganj in več nivojev.
Solventnostni kapital (SCR) računamo po nivojih od spodaj navzgor. Delni kapital na
določenem nivoju bo odvisen le od podrejenih tveganj v tej drevesni strukturi ter od
linearnih korelacij med tveganji na istem nivoju.
Težava se pojavlja, ker ne poznamo pravilnih korelacijskih koeficientov med tveganji, zato
bomo najverjetneje morali uporabljati predpisane vrednosti.
Minimalni kapital (MCR) izračunamo podobno kot solventnostni, le da so možne določene
poenostavitve in upoštevati ni potrebno operativnih tveganj.
Vsekakor bo izračun obeh vrednosti kapitala (SCR ter MCR) po standardnem modelu
mnogo zahtevnejša kot je trenutno veljavni izračun s premijskim in škodnim količnikom.
Model izračuna kapitala je bil testno preizkušen že v drugi kvantitativni študiji vpliva
sprememb (CEIOPS 2009).
Režim Solventnost 2 bo zagotovo pomenil za slovenske zavarovalnice potrebo po novih
organizacijskih oblikah, kjer se bodo oblikovale enote za upravljanje s tveganji, pri čemer
jim bodo lahko v pomoč banke, ki so že prevzele režim Basel 2.
Glede na to, da je namen režima Solventnost 2 tudi zagotovitev enakih konkurenčnih
pogojev za vse zavarovalnice na enotnem evropskem zavarovalnem trgu, bodo tržni
pritiski vplivali na potrebno individualno določanje premij, ki bodo temeljile na
individualizaciji sprejetih tveganj. Zavarovalnice se bodo morale še bolj prilagoditi
strankam z individualnimi produkti (KPMG 2007).
Izjemnega pomena bo ustrezen informacijski sistem, ki bo zagotavljal podporo potrebnim
aktivnostim v okviru režima Solventnost 2.
Prikazali bomo pristop, ki temelji na uporabi podatkovnega skladišča, kjer bodo shranjeni
vsi potrebni podatki, na podlagi katerih bomo lahko opravljali potrebne izračune kapitala,
ter spremljali verodostojne podatke o posameznih tveganjih.
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2.7 Naložbena politika
Zavarovalnice, ki bodo z ustrezno informacijsko podporo obvladovale tveganja, bodo
morale prilagoditi tudi naložbeno politiko sredstev. Skrbeti bodo morale za časovno in
valutno usklajenost ter natančno preučiti vse naložbene možnosti, ki jim bodo na
razpolago.
Najverjetneje bo prihajalo do dezinvestiranja bolj tveganih naložb in nato do novih
investiranj v manj tvegane naložbe (Komelj 2007, 24).
Zavarovalnice bodo morale poskrbeti za usklajenost svojih dolgoročnih obveznosti z
dolgoročnimi naložbami, oz. usklajenost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi
naložbami.
Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki predstavljajo na pasivni strani bilance največjo
kategorijo, tvorijo na aktivni strani sredstva oz. natančneje finančne naložbe, ki so
financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. Ta sredstva so osnova za izpolnjevanje
obveznosti zavarovalnic do zavarovancev, zato so se pojavila številna pravila ter načela
glede teh sredstev.
Osnovno načelo zahteva, da je višina naložb z naslova zavarovalno-tehničnih rezervacij
najmanj enaka višini le-teh.
Upoštevati pa moramo tudi pravila, ki se nanašajo na raznovrstnost sredstev, omejitev
sredstev ter ujemanje sredstev in obveznosti (KPMG 2007).
Raznovrstnost sredstev pomeni, da moramo naložbe ustrezno razpršiti, torej oblikovati širši
naložbeni portfelj.
Naložbe se morajo ujemati časovno in po valutah z obveznostmi (zavarovalno-tehnične
rezervacije).
V okviru režima Solventnost 2 je oživela ideja, da bi bilo potrebno pravila na področju
naložb razširiti tudi na področje sredstev, ki služijo kot kritje minimalne kapitalske zahteve
in ne samo za kritje zavarovalno-tehničnih rezervacij.
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2.8 Prenos tveganj
Tveganje zavarovalnice lahko zmanjšamo s prenosom tveganja na naslednje načine:
- s pozavarovanjem,
- s spremembo produktov,
- s finančnimi instrumenti.
Načeloma velja, da je možnost zmanjšanja tveganja na osnovi pozavarovanja cenejša
varianta, kot zmanjševanje tveganja na račun povečanja kapitala zavarovalnice.
Pozavarovatelji potrebujejo za enaka tveganja manj kapitala zaradi diverzifikacije tveganj.
S tem, ko se zavarovalnica odloči za pozavarovanje se sicer zanjo poveča kreditno
tveganje, saj obstaja možnost, da bi lahko teoretično pozavarovalnica propadla. Pri
pozavarovanjih se bodo morale zavarovalnice vsekakor odločati za pozavarovatelje z
ugodno bonitetno oceno.
Zavarovatelj mora mnogokrat prevzeti v zavarovanje tudi tveganja, ki po velikosti
presegajo njegove zmožnosti, kakor tudi tveganja, kjer so možne masovne škode, ki jih
sam ne more kriti oz. izravnati (Komelj 2007, 25).
V teh primerih mora zavarovatelj uporabiti možnost sozavarovanja ter pozavarovanja in na
ta način ščititi lastno varnost ter varnost zavarovancev.
Tveganje nepredvidenih odstopanj se kaže na dva načina:
- z možnostjo nastanka velike škode na enem tveganju,
- s prekomernim številom majhnih in srednjih škod.
O sozavarovanju govorimo, ko tveganje, prevzeto v zavarovanje, porazdelimo na več
zavarovateljev. Delitev tveganja določamo z deleži, tako v premiji kot v škodi.
Pozavarovanje je veliko pomembnejše od sozavarovanja. Pozavarovanje je dejansko
zavarovanje zavarovatelja, saj mu omogoča prevzemanje v zavarovanje tudi tistih tveganj,
katerih velikost presega njegove zmogljivosti.
Pozavarovanje delimo na prostovoljno pozavarovanje ter obvezno pozavarovanje.
Obvezno pozavarovanje se v praksi pogosteje uporablja, temelji pa na pogodbi, ki se
sklene za vnaprej določeno obdobje.
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2.9 Upravljanje bilance stanja
Bilanca stanja oz. izkaz stanja nam kaže posnetek premoženja v določenem trenutku.
Prikazuje nam stanje premoženja in obveznosti do virov na določen dan.
Zavarovalnice sestavijo bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja
računov, predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Bilanca stanja prikazuje stanje
sredstev in stanje obveznosti do virov sredstev.
Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle na področju življenjskih zavarovanj in na
področju premoženjskih zavarovanj, sestavi bilanco stanja posebej za življenjska
zavarovanja in posebej za premoženjska zavarovanja ter za zavarovalnico kot celoto.
Režim Solventnost 2 temelji na upravljanju bilance stanja zavarovalnic, sredstev ter
obveznosti do virov (angl. asset liability management).
Poglavitna sprememba se kaže v tem, da bo potrebno sredstva in obveznosti izkazovati
glede na njihovo tržno vrednost (CEA 2009).
Bilanca stanja zavarovalnic je sestavljena iz finančnega premoženja, ki ga izkazuje aktiva
ter iz obveznosti na pasivi. Zavarovalnice so del finančnega trga in se ukvarjajo s
produkcijo ter trženjem finančnih storitev, ki zbirajo sredstva zavarovancev nedepozitno in
jih varno nalagajo (kratkoročno ter dolgoročno).
Slika 4: Bilanca stanja zavarovalnice – shematski prikaz bistvenih postavk

KAPITAL

ZAVAROVALNO TEHNIČNE
REZERVACIJE

NALOŽBE
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SREDSTVA
A. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
B. NALOŽBE V ZEMLJIŠČA, ZGRADBE, FINANČNE NALOŽBE
I.
ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE
II.

FINAN. NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

III.

DRUGE FINANČNE NALOŽBE
i. Dolgoročne finančne naložbe
ii. Kratkoročne finančne naložbe

IV.

FINANČNE NALOŽBE POZAVAR. IZ NASLOVA POGODB PRI CEDENTIH

C. NALOŽBE V KORIST ŽIVL. ZAVAROVALCEV S TVEGANJEM

D. TERJATVE
I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV
II. TERJATVE IZ SOZAVAROVANJA in POZAVAROVANJA
III. DRUGE TERJATVE IN ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
IV. NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL

E. RAZNA SREDSTVA
I.
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (razen zemljišč in zgradb)
II.

DENARNA SREDSTVA

III.

ZALOGE IN DRUGA SREDSTVA

F. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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OBVEZNOSTI DO VIROV
A. KAPITAL
I. VPOKLICANI KAPITAL
i.

Osnovni kapital

ii.

Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. KAPITALSKE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBIČKA
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID
VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
B. PODREJENE OBVEZNOSTI
C. ČISTE ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZER. IN ODLOŽENI PRIH. OD
POSLOVANJA
II. ČISTE PRENOSNE PREMIJE
III. ČISTE MATEMATIČNE REZERVACIJE
IV. ČISTE ŠKODNE REZERVACIJE
V. ČISTE REZERVACIJE ZA BONUSE IN POPUSTE
VI. IZRAVNALNE REZERVACIJE
VII. DRUGE ČISTE ZAVAR. TEHN. REZERVACIJE
D. ČISTE REZERV. V KORIST ŽIV. ZAVAROV. Z NALOŽB. TVEGANJEM
E. REZERVACIJE ZA DRUGE NEVARNOSTI IN STROŠKE
F. OBVEZN. ZA FINAN. NALOŽBE IZ POZAV. POGODB PRI CEDENTIH
G. DRUGE OBVEZNOSTI
H. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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3. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA PODPORO MANAGEMENTU
Podatkovno skladišče (angl. Data Warehouse) je prostor, kjer so shranjene vse bistvene
informacije, pomembne za vodenje podjetja in služi kot podpora za lažje odločitve
vodilnih delavcev.
Podatkovno skladišče zagotavlja, da so prečiščeni in integrirani podatki osnova za lažje
odločitve v poslovnem procesu. Ti podatki so lahko v pomoč vsem ravnem odločanja v
podjetju. Podatki se v podatkovno skladišče prepisujejo iz različnih notranjih in zunanjih
virov. Osnovni vir podatkov je vsekakor operativna podatkovna baza.
Osnovna Inmonova definicija podatkovnega skladišča pravi, da je le-to predmetno
orientirano, integrirano, brez spreminjanja obstoječih podatkov ter da je to časovno
spremenljiva zbirka podatkov, ki je v podporo odločitvam managementa.
Inmon (1996, 33) opredeljuje podatkovno skladišče kot zbirko podatkov, z naslednjimi
lastnostmi:
- Predmetna orientiranost (subject oriented). Podatkovno skladišče je osredotočeno
na poslovne entitete ( komitenti, produkti, dobavitelji) in ne k posameznim
dogodkom.
- Integriranost (integrated). Podatki v podatkovnem skladišču so shranjeni v
skladnem formatu.
- Obstoječi podatki se ne spreminjajo (nonvolatile). Podatki preneseni v podatkovno
skladišče se več ne spreminjajo in ne izginjajo, ker bi jih nadomestili z novejšimi
ali jih celo izbrisali. So stabilen vir za poročanje in primerjalne analize.
- Časovna spremenljivost zbirke podatkov (time variant). Podatki so vezani na čas.
Kimball (2002, 3) navaja naslednje zahteve podatkovnega skladišča:
- Omogočati mora, da so informacije podjetja lahko dostopne; vsebina podatkovnega
skladišča mora biti razumljiva poslovnim uporabnikom in ne zgolj informatikom.
- Informacije morajo biti konsistentne; informacije morajo biti verodostojne.
Podatke je potrebno pazljivo naložiti iz različnih virov. Če imata dve meri enako
ime, potem morata tudi isto pomeniti oz. če dve meri ne pomenita isto, se morata
imenovati drugače.
- Podatkovno skladišče mora biti prilagodljivo in odporno na spremembe; dejstvo je,
da se določenim spremembam ne da izogniti (npr. potrebe uporabnikov, pogoji
poslovanja, podatki in tehnologija se s časom spreminjajo). Podatkovno skladišče
mora biti dizajnirano tako, da bodo te neizogibne spremembe upoštevane. Nujno pa
je, da ne zavržemo oz. pobrišemo ali spremenimo obstoječih podatkov v skladišču.
Z dodajanjem novih podatkov ne smemo vplivati na že obstoječe podatke.
- Podatkovno skladišče mora biti varno mesto, ki varuje informacije podjetja; z
informacijami je potrebno skrbno ravnati, saj so lahko izjemnega pomena za
podjetje, zato moramo pazljivo upravljati s pravicami dostopa do teh informacij.
- Poslovna javnost mora sprejeti podatkovno skladišče in podatke uporabljati pri
svojih odločitvah.
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Todman (2002, 34) navaja, da večina ljudi, ki sprejema odločitve v podjetjih, opisuje svoje
potrebe po odgovorih na vrsto vprašanj, pri čemer želijo naslednje:
- zbirne informacije in možnost razgraditve le-teh na bolj detajlne dele,
- grupiranje zbirnih informacij po lastnih kriterijih,
- možnost prikazovanja informacij na različne načine,
- prikazovanje informacij grafično in tabelarično,
- možnost časovnega opazovanja informacij.
Zunanji podatki prihajajo iz zunanjega okolja podjetja, zato nimamo vpliva na njihovo
obliko. Lahko so kakršnegakoli tipa in velikosti, strukturirani ali nestrukturirani, detajlni
ali agregirani (Jaklič 2002, 15).
Takšne podatke moramo ustrezno obdelati, da ustrezajo našim potrebam.
Podatkovno skladišče je podatkovni vir, ki je integriran (vsebuje podatke o vseh vidikih
dejavnosti podjetja), organiziran po poslovnih področjih (okrog glavnih entitet podjetja),
vsebuje zgodovinske podatke, vsebuje podrobne in sumarne podatke in je nespremenljiv
(Jaklič 2002, 19).
Podatkovno skladišče nam zagotavlja dostopnost strateških informacij na enem mestu
(Ponniah 2001, 13).
Podatkovno skladišče je informacijsko okolje, ki:
- zagotavlja integriran in celovit pogled na podjetje,
- omogoča lažjo dostopnost do tekočih in zgodovinskih podatkov podjetja,
- prikazuje informacije podjetja skladno,
- predstavlja fleksibilen ter interaktiven vir strateških informacij.
Podatkovno skladišče torej zajema podatke iz operativnih sistemov ter zunanjih virov. Iz
različnih virov se nato podatki integrirajo v skladišče, odstranijo se vse neskladnosti oz.
nekonsistentnosti podatkov. Podatki se transformirajo in shranijo v formatu, ki omogoča
lažji dostop za potrebe odločanja ( Ponniah 2001, 14).
Za vse te funkcije podatkovnega skladišča so potrebne različne tehnologije. Podatkovno
skladišče je torej skupek različnih tehnologij.
Ponniah (2001, 20) navaja, da so podatki v podatkovnem skladišču:
- integrirani,
- časovno označeni (angl. Time stamped),
- predmetno orientirani,
- nespremenljivi ( angl. nonvolatile),
- lahko dostopni.
Podatki v podatkovnem skladišču služijo lažjemu odločanju in analizam. Če nas zanima
nakupni vzorec posamezne stranke, potrebujemo tudi tozadevne zgodovinske podatke in ne
le tekočih podatkov. Če želimo npr. odkriti vzrok upada prodaje v določeni regiji,
potrebujemo vse podatke o prodaji v tej regiji za daljšo časovno obdobje.
Časovna spremenljivost (ang. time variant) podatkov:
- omogoča analiziranje zgodovine ter napovedi za prihodnost,
- povezuje informacije s sedanjostjo,
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Sistemi za sprotno obdelavo transakcij ter sistemi za analiziranje
Ločimo dve vrsti sistemov:
− sistemi za sprotno obdelavo transakcij (OLTP, angl. On-Line Transaction
Processing),
− sistemi za analiziranje, kjer gre za analizo informacij (OLAP, angl. On-Line
Analytic Processing).
Sistemi OLTP niso primerni za uporabnike na vodstvenih položajih, kljub temu da
predstavljajo ogromno zalogo podatkov. Njihova osnovna značilnost so številni atomarni
podatki, shranjeni v operativnih podatkovnih bazah, ki so optimizirane za zajem transakcij.
Ti sistemi so namenjeni tekočemu poslovanju, da zabeležijo številne transakcije (več tisoč
transakcij dnevno). Poizvedbe na takšnih sistemih so zapletene in počasne.
Glavne razlike med OLTP in OLAP so (Han in Kamber 2001, 42):
- Vsebina podatkov; pri OLTP so značilni tekoči podatki, ki so preveč atomarni, da
bi lahko služili za podporo procesu odločanja. OLAP sistemi zajemajo ogromno
zgodovinskih podatkov, ki so bolj ali manj agregirani.
- Design podatkovne baze.
- Pogled; OLTP je osredotočen večinoma na tekoče podatke v podjetju in ni
namenjen ohranjanju zgodovine podatkov.
- Način dostopa do baze; pri OLTP gre za kratke, atomarne transakcije. Pri OLAP so
dostopi večinoma »samo za branje« oz. »read-only«.

3.1 Arhitektura podatkovnega skladišča
Poznamo tri različne arhitekture:
- centralizirano arhitekturo,
- distribuirano arhitekturo,
- federativno arhitekturo, ki je hibridna rešitev obeh zgoraj omenjenih arhitektur.

3.1.1 Centralizirana arhitektura
Zagovornik te arhitekture je Inmon. Ta pristop imenujemo načrtovanje od zgoraj navzdol
(angl. top-down).
Osnova te arhitekture je podatkovno skladišče zaključenega sistema, iz katerega se nato
polnijo posamezna področna skladišča. Področna skladišča so torej sekundarnega značaja,
saj so podatki v področnih skladiščih naloženi izključno iz (centralnega) podatkovnega
skladišča organizacije.
Slabosti te arhitekture so zagotovo v tem, da potrebujemo zelo velika vlaganja v takšen
dolgotrajen projekt. Primerna je za zelo velika podjetja, ki so finančno dovolj močna, da si
lahko tak projekt privoščijo.
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Prednosti Top-Down pristopa ( Ponniah 2001, 26):
- resnično korporativni napor,
- centralizirana arhitektura in ne zgolj unija ločenih področnih podatkovnih skladišč,
- edinstveno, centralno skladišče podatkov,
- centralizirana pravila in kontrola.
Slabosti tega pristopa so:
- potrebujemo več časa in sredstev,
- velika izpostavljenost tveganjem glede napak,
- potrebujemo visoko stopnjo znanja na različnih področjih.

3.1.2 Distribuirana arhitektura
Zagovornik te arhitekture je Kimball. Ta pristop imenujemo načrtovanje od spodaj navzgor
(angl. bottom-up).
Za to arhitekturo je značilna dokaj hitra izgradnja prvega področnega podatkovnega
skladišča, ki ga je lažje implementirati kot pa celovit sistem v primeru centralizirane
arhitekture. V kratkem času lahko izdelamo delujoče podatkovno skladišče, si pridobimo
zagovornike (predvsem pri managementu) in nato postopoma razvijamo še ostala področna
skladišča.
Pri gradnji področnih skladišč je potrebno biti pazljiv, da ne bi gradili nepovezljivih
področnih skladišč.
Zelo priporočljiv napotek pri gradnji področnih skladišč, je po priporočilih Kimballa
uporaba »Bus« arhitekture. Gre za koncept »vodila podatkovnega skladišča« po vzoru
računalniškega vodila, kjer računalnik nadgrajujemo preprosto tako, da nove komponente
priklopimo na vodilo računalnika.
Učinek vodila dosežemo preko skladnih dimenzij in mer (conformed dimensions and
facts). Dve dimenziji sta skladni, če imata enako poimenovane in vsebinsko poenotene
atribute.
Prednosti Bottom-Up pristopa so (Ponniah 2001, 27):
- hitrejša in lažja implementacija posameznih področnih podatkovnih skladišč,
- manjša izpostavljenost tveganjem glede napak,
- projektnemu timu omogoča učenje in razvoj.
Slabosti tega pristopa so:
- vsako podatkovno skladišče ima lahko lasten pogled na podatke,
- omogoča redundantnost podatkov v vsakem področnem podatkovnem skladišču,
- omogoča neskladnost podatkov.

38

3.2 Področno podatkovno skladišče
Pojem področnega podatkovnega skladišča (angl. Data Mart) se razlikuje glede na izbrano
arhitekturo.
Inmon s svojo centralizirano arhitekturo pojmuje področno podatkovno skladišče kot
podatkovno shrambo, ki se polni izključno iz (centralnega) podatkovnega skladišča in je
tako sekundarnega značaja. Podatki v področnem skladišču so običajno bolj namenski in
bolj agregirani, saj služijo točno določenemu namenu.
Kimball s svojo distribuirano arhitekturo pojmuje področno podatkovno skladišče kot
oddelčno ali funkcionalno podatkovno skladišče, ki podpira eno ali več specifičnih
področij. Podatkovno skladišče (kot celota) je unija posameznih področnih podatkovnih
skladišč.
Področna podatkovna skladišča povečajo hitrost poizvedb, saj vsebujejo manj podatkov in
se torej pri poizvedbi preišče manj zapisov v tabelah.

3.3 Večdimenzijski model
Pri razvoju podatkovnega skladišča je potrebno narediti miselni preskok in se nekoliko
oddaljiti od razmišljanj pri snovanju OLTP sistemov, ki v glavnem služijo za zajemanje
podatkov (Ponniah 2001, 89). Podatkovno skladišče lahko pojmujemo kot sistem dostave
informacij.
Še posebej težavno je področje uporabniških zahtev, saj le ti običajno ne znajo pravilno
definirati svojih potreb oz. informacij, ki bi jih potrebovali iz podatkovnega skladišča.
Za razvijalca podatkovnega skladišča je pomembno, da zna od uporabnikov izvleči
pomembno informacijo o tem, kako gledajo na podjetje in poslovne procese oz. poslovanje
nasploh. Uporabniki nam morajo povedati, katere mere so zanje pomembne.
Koncept poslovnih dimenzij je fundamentalen pri definiranju zahtev podatkovnega
skladišča (Ponniah 2001, 92). Poglejmo si nekaj osnovnih primerov poslovnih dimenzij.
(angl. Business Dimensions).
Pri trgovskih verigah so mere, ki se analizirajo, prodane enote. Osnovna mera (angl. fact)
je prodana enota. To osnovno mero nato analiziramo znotraj posameznih poslovnih
dimenzij: čas, promocija, izdelek, trgovina. Kot glavnega managerja bi nas utegnilo
zanimati, kako se giblje prodaja glede na posamezen produkt, prodajalno, čas ter vložena
sredstva v promocijo izdelka.
V zavarovalništvu je lahko osnovna mera: odškodnine, ki jih mora zavarovalnica plačati
zavarovancem. Odškodnine želimo analizirati v večdimenzijskem okolju, ki ga
predstavimo s poslovnimi dimenzijami, kot so: agent, čas, posamezna odškodnina, status,
zavarovalna polica, zavarovanec.
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Poznamo več oblik večdimenzijskega modela. Najpogostejši shemi, ki se tukaj uporabljata
sta: zvezdna in snežinkasta (Han in Kamber 2001, 48).
Najpogostejši shemi, ki jih lahko uporabimo pri gradnji podatkovnega skladišča sta:
- zvezdna shema (angl. Star schema),
- snežinkasta shema (angl. Snowflake schema).
Pri gradnji podatkovnega skladišča prevladuje zvezdna shema.
Zvezdna shema
Ime izhaja iz oblike podatkovnega modela, torej iz načina, kako so med seboj povezane
tabela dejstev ter dimenzijske tabele.
Ta shema vsebuje obsežno tabelo dejstev (Fact Table), ki je povezana s številnimi
dimenzijskimi tabelami (Dimension Tables). Osrednja tabela je tabela dejstev, ki je
obkrožena z dimenzijskimi tabelami.
Slika 5: Povezava tabele dejstev z dimenzijskimi tabelami – zvezdna shema

Tabela dejstev zajema podatke oz. meritve ter ključe vseh dimenzij, preko katerih je tabela
dejstev povezana z ostalimi dimenzijskimi tabelami.
Zvezdna shema dopušča kompleksno, multidimenzionalno podatkovno strukturo.
Poenostavljeno je definiranje relacij med posameznimi dimenzijskimi tabelami. Z relativno
majhnimi posegi lahko širimo podatkovno skladišče.
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Tabele dejstev so bistveno večje od dimenzijskih tabel. Dobršen del podatkov v
podatkovnem skladišču predstavljajo ravno podatki v tabelah dejstev.
V tabelah dejstev ločimo dva tipa podatkov: merljive podatke ter ključe.
Dimenzijske tabele se s časom spreminjajo, tako kot se spreminjajo pogoji poslovanja ter
organiziranost podjetja.
V tabelah podatkovnega skladišča se količina podatkov sčasoma veča, kar neugodno vpliva
na hitrost poizvedb. Zato podatke sumariziramo in tako pohitrimo poizvedbe. Podatke
lahko združimo po eni ali več dimenzijah in tako dobimo sumarizirano tabelo. Običajno
uporabniki definirajo, po kateri dimenziji se naj združijo podatki.
Snežinkasta shema
V tem podatkovnem modelu je prav tako v središču tabela dejstev, ki je obkrožena s
številnimi dimenzijskimi tabelami. Ta model je izpeljan iz zvezdne sheme. Dimenzijske
tabele vsebujejo normalizirane podatke, kar dosežemo z dodatno tabelo. S tem preprečimo
podvojevanje atributov. Iz dimenzijske tabele, kjer se vrednosti v poljih atributov
ponavljajo, se takšni atributi prenesejo v pomožno tabelo, ki je z dimenzijsko tabelo
povezana preko ključa.
Koncept informacijskih paketov
Pri določanju informacijskih potreb za podatkovno skladišče, lahko uporabimo koncept
informacijskih paketov (Ponniah 2001, 93). Ta koncept nam je lahko v veliko pomoč pri
zbiranju uporabniških zahtev.
Uporabniki težko definirajo, kar bi potrebovali od podatkovnega skladišča. Ker ne moremo
popolnoma določiti uporabniških zahtev, potrebujemo inovativen koncept zbiranja zahtev.
Tukaj ne moremo uporabiti enakih tehnik, kot jih uporabljamo pri operativnih sistemih.
Uporabniki lažje definirajo poslovne dimenzije ter analizirajo mere v okviru teh dimenzij.
Nova metodologija določanja zahtev podatkovnega skladišča temelji na poslovnih
dimenzijah.
Posamezna mera skupaj s poslovnimi dimenzijami omogoča tvorbo informacijskega paketa
za posamezen subjekt.
Če bi pogledali informacijski paket za analiziranje prodaje določenega podjetja, bi bil tukaj
subjekt prodaja, kar bi označili tudi kot mero (angl. fact). Merjeno dejstvo oz. mera, ki nas
zanima v analizi, je prikazana v spodnji vrstici informacijskega paketa. Mer oz. dejstev je
lahko seveda več v enem informacijskem paketu.
V našem primeru bi bile mere: dejanska prodaja ter predvidena prodaja. Poslovne
dimenzije prikažemo kot stolpce v tabeli. Poslovne dimenzije v našem primeru bi bile: čas,
lokacija, izdelek, starost skupine porabnikov.
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Vsaka od teh poslovnih dimenzij vsebuje hierarhijo oz. stopnje. Npr. čas lahko hierarhično
razdelimo od leta, kvartala, meseca pa vse navzdol do posameznega dne.
Naš glavni cilj pri definiranju zahtev podatkovnega skladišča je sestaviti informacijske
pakete za vse subjekte podatkovnega skladišča. Kot vemo, je bistvena lastnost
podatkovnega skladišča predmetna orientiranost (subject oriented). Podatkovno skladišče
je osredotočeno na poslovne entitete ( komitenti, produkti, dobavitelji) ne pa k
posameznim dogodkom.
Slika 6: Informacijski paket
Čas
Leto
Kvartal
Mesec
Dan

Lokacija
Država
Regija
Mesto

Izdelek
Izdelek A
Izdelek B
Izdelek C

Starost skupine porabnikov
otroci
mladina
odrasli

Merjena dejstva: predvidena prodaja, dejanska prodaja

Informacijski paketi nam omogočajo ( Ponniah 2001, 94 ):
- definiranje subjektov,
- določitev, kako naj bodo podatki predstavljeni,
- določitev, kako bodo uporabniki agregirali podatke,
- določitev, kako bomo dostopali do podatkov,
- vzpostavitev podatkovne granularnosti,
- ocenitev velikosti podatkovnega skladišča,
- definiranje frekventnosti osveževanja podatkov.
Hierarhije dimenzij
Pri analiziranju dejstev oz. mer v okviru poslovnih dimenzij, nas običajno najprej zanimajo
sumarizirani podatki in šele nato, v nižjih nivojih, detajlnejši podatki. Sprva bi nas
zanimala prodaja določenega izdelka v celem letu, nato bi pa analizirali dalje oz. globlje in
bi nas zanimala prodaja v posameznem mesecu ali celo v posameznem dnevu.
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3.4 Prenos podatkov v podatkovno skladišče
Proces ETL (Extraction, Transformation, Load)
Proces prenosa podatkov se sestoji iz treh delov:
- ekstrakcije podatkov iz izvornih sistemov,
- transformacije podatkov,
- nalaganja podatkov v skladišče.
Slika 7: Komponente podatkovnega skladišča in ETL proces

Vir: Kimball, 2002.
Na sliki 7 so prikazane komponente podatkovnega skladišča, ki so:
- Operativni izvor podatkov ( angl.Operational Source System).
- Področje priprave (angl. Data Staging Area).
- Področje predstavitve (angl. Data Presentation Area).
- Orodja za dostop do podatkov (angl. Data Access Tools).
Proces ETL se odvija v področju priprave (Data Staging Area).
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Ekstrakcija podatkov (angl. Extraction) je prvi korak v procesu prenosa podatkov v
podatkovno skladišče. Podatki se ne vnašajo ročno. Za vsak vir posebej je potrebno izdelati
vmesnik. Tukaj se ohranita struktura in oblika podatkov. Podatkovni viri lahko imajo
različne formate, najpogosteje se uporabljajo relacijske podatkovne baze ter nepovezane
datoteke.
Transformacija podatkov (angl. Transformation). Ko so podatki očiščeni jih moramo
preoblikovati v strukturo, ki je primerna za podatkovno skladišče. Podatkom dodamo
ključe, jih dodatno preverimo in po potrebi popravimo.
Področje priprave podatkov (angl. Data Staging Area) zajema shranjevanje tekstovnih
datotek ter zapisov v relacijskih podatkovnih bazah. Tukaj se izvrši procesiranje podatkov:
čiščenje, kombiniranje, brisanje podvojenih zapisov, standardizacija, transformacija,
skladnost dimenzij, izločanje odvečnih atributov.
Nalaganje podatkov (angl. Load). V tej fazi se že transformirani podatki naložijo v
podatkovno skladišče. Oblika podatkov se več ne spreminja. S to fazo se zaključi proces
prenosa podatkov v skladišče.
Pri prenosu iz operativnih podatkovnih virov v podatkovno skladišče gredo podatki skozi
transformacijski in integracijski sloj (Jaklič 2002, 22). Gre za programsko opremo, ki
podatkom doda vrednost, tako da jih: integrira, prečisti in poenoti obliko, transformira,
analizira (ugotavlja neveljavne vrednosti), preverja kakovost podatkov (pravilnost in
popolnost), izračuna nove sumarne podatke, drugače strukturira.
Podatkovno skladišče se običajno sestoji iz več področnih podatkovnih skladišč. V njih
hranimo velike količine podatkov. Struktura podatkov ima denormalizirano strukturo, kar
pomeni podvajanje določenih podatkov zaradi večje hitrosti poizvedb.
Končni uporabniki lahko uporabljajo standardna
poizvedovanja ali napredne analize podatkov (OLAP).
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poročila,

nenačrtna

»ad-hoc«

3.5 OLAP
Tehnologija OLAP (angl. On-Line Analytic Processing) je namenjena »ad-hoc« analizi.
OLAP je postal sinonim za večdimenzionalen pregled podatkov, ki omogoča pregled
podatkov po posameznih dimenzijah in hierarhijah. OLAP uporabljajo analitiki ter
managerji, ki jih zanimajo agregirani in kompleksni podatki iz različnih podatkovnih virov,
kar pomeni, da takšne agregirane podatke črpamo iz podatkovnih skladišč.
OLAP omogoča analiziranje kompleksnih povezav med številnimi podatki in omogoča
odkrivanje trendov, vzorcev (O`Brien 1999, 460).
OLAP temelji na večdimenzionalnem podatkovnem modelu, ki ga vidimo kot podatkovno
kocko, kjer so torej podatki prikazani večdimenzionalno. V osnovi pomislimo na kocko
zmeraj kot na tridimenzionalno telo, vendar lahko ima podatkovna kocka bistveno več
dimenzij.
Podatkovno kocko določajo dimenzije in dejstva. Pri opisovanju zvezdne strukture smo
opisali tabelo dejstev ter dimenzijske tabele. Podatki iz teh tabel namreč tvorijo kocko.
Dimenzije: so posamezne entitete, ki jih želimo analizirati (čas, lokacija, izdelek). Vsaka
dimenzija je v podatkovnem skladišču predstavljena kot dimenzijska tabela, ki vsebuje
atribute, ki opisujejo to dimenzijo. Pri ogledovanju kocke se srečamo tudi s hierarhijami.
Dimenzijo si lahko ogledamo na različnih hierarhičnih ravneh. Dimenzija lahko vsebuje
enega ali več nivojev, kar nam omogoča spuščanje in dviganje znotraj dimenzije.
Kot primer bi omenili časovno dimenzijo, ki lahko vsebuje 3 nivoje: leto, mesec, dan.
Dejstva: predstavljajo v podatkovni kocki številčne vrednosti (vrednost meritve), na osnovi
katerih izvajamo analize. Dejstva so v podatkovnem skladišču predstavljena kot tabele
dejstev, ki vsebuje dvoje atributov: ključe dimenzijskih tabel, ter vrednosti meritev.
Slika 8: OLAP kocka
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Operacije, ki jih izvajamo z orodji OLAP
Te operacije so (Han in Kamber 2001, 60):
-

Zvijanje (angl. roll-up); Omogoča manj podroben opis podatkov, kar pomeni, da
kocko agregiramo (lahko se dvigujemo po hierarhijah, ali pa zreduciramo
dimenzije na kocki).
Vrtanje v globino (angl. drill-down); Omogoča nam podrobnejši opis podatkov, kar
pomeni da se približujemo bolj atomarnim podatkom.
Rezanje in kockanje (angl. slice and dice); Pri rezanju se omejimo na eno
dimenzijo, iz katere izberemo en segment. Pri kockanju pa naredimo selekcijo na
več dimenzijah.
Vrtenje (angl. pivot); Omogoča nam različne poglede na podatke.

Operacije, ki jih izvajamo z orodji OLAP nazorno prikazuje slika 9.
OLAP orodja nam skupaj s podatkovnim skladiščem omogočajo dinamično, večrazsežno
analizo podatkov, ki omogoča odločevalcu podporo pri analizi in odločanju.
OLAP orodja nam omogočajo:
- Prikaz poljubnega dela podatkov;
- Analizo trendov v različnih časovnih obdobjih;
- Medsebojno primerjavo različnih podatkov;
- Možnost analiz »kaj-če«.
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Slika 9: OLAP operacije

Vir: Han, 2001.
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3.6 Shranjevanje večdimenzionalnih podatkov
Poznamo tri temeljne tehnike shranjevanja večdimenzionalnih podatkov, ki jih med
drugimi navajata tudi Han in Kamber (2001, 60):
- MOLAP ( Multidimensional OLAP) - večdimenzijski OLAP,
- ROLAP ( Relational OLAP) - relacijski OLAP,
- HOLAP (Hybrid OLAP) -hibridni OLAP.
Pri MOLAP so podatki shranjeni v večdimenzionalni podatkovni bazi (torej niso shranjeni
v relacijski podatkovni bazi). Podatki so shranjeni kot serija večdimenzionalnih polj. Do
takšnih podatkov lahko dostopamo precej hitreje, kar pomeni da se odzivni čas izboljša.
Pri ROLAP uporabljamo relacijske podatkovne baze. Pri analiziranju in pregledovanju je
potreben poizvedovalni jezik SQL, kar pomeni, da hitrost niha in je slabša kot pri MOLAP,
saj v osnovi SQL ni namenjen OLAP operacijam.
Slika 10 : ROLAP model

Vir: Ponniah, 2001
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V ROLAP modelu so podatki shranjeni kot vrstice in stolpci v relacijski podatkovni bazi.
Uporabniku zakrijemo to strukturo in mu podatke prikažemo večdimenzionalno, tako da
ustvarimo semantični nivo metapodatkov. Nivo metapodatkov podpira preslikavo dimenzij
v relacijske tabele.
Ko uporabnik vnese kompleksno poizvedbo, ki temelji na večdimenzionalnem pogledu, se
avtomatsko pretvori ta poizvedba v niz kompleksnih SQL stavkov, ki pridobijo podatke iz
relacijske podatkovne baze. V tem primeru torej ne ustvarjamo statičnih večdimenzijskih
podatkovnih struktur, temveč se vse izvede dinamično.
ROLAP ima tri bistvene značilnosti:
- podpira vse osnovne OLAP značilnosti,
- shranjuje podatke v relacijski podatkovni bazi,
- podpira določene oblike agregacije.
V MOLAP modelu so podatki shranjeni v večdimenzijskih podatkovnih bazah.
Slika 11 : MOLAP model

Vir: Ponniah, 2001
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Slika 12 : primerjava ROLAP in MOLAP

Vir: Ponniah, 2001
Vidimo, da uporabo ustreznega modela narekuje kompleksnost analize ter performance
poizvedb, ki jih pričakujemo od sistema.
Model MOLAP bomo uporabili tam, kjer so zahtevani krajši odzivni časi pri kompleksnih
analizah.
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3.7 Podatkovno rudarjenje
Podatkovno rudarjenje (angl. Data Mining) je tehnologija, ki služi za analiziranje podatkov
in ki omogoča odkrivanje skritih vzorcev v podatkih (Han in Kamber 2001, 7).
Vir podatkov za podatkovno rudarjenje je vsekakor podatkovno skladišče, zraven še pa
sodijo viri kot so: poslovni informacijski sistemi, CRM sistemi in druge aplikacije.
Glavni namen podatkovnega rudarjenja je zagotovo razkrivanje vzorcev in povezav v
podatkih, prikaz njihove vrednosti in sprememba v informacije, ki jih lahko uporabimo pri
segmentaciji ali pri napovedovanju.
Primer uporabe bi bila segmentacija strank, z namenom pošiljanja ustreznih reklam pravim
strankam, optimizacija cen, razvrščanje artiklov po prodajnih policah, napovedovanje
trendov itd.
V zadnjih nekaj letih smo priča nenehnemu povečevanju podatkov v elektronski obliki in
krivulja rasti nakazuje eksponentno obliko. Na eni strani to predstavlja težavo, saj je
potrebno zagotoviti vedno več diskovnega prostora, po drugi strani pa nam ogromna
količina podatkov v elektronski obliki predstavlja neizčrpen vir informacij.
Takšne informacije lahko s pridom izkoristimo za podporo odločanju. V kopici podatkov
iščemo povezave in vzorce, ki so med temi podatki skriti. Podatkovno rudarjenje je proces
odkrivanja zanimivih in na prvi pogled skritih informacij.
Podatkovno rudarjenje je multidisciplinarno področje, ki zajema področja podatkovnih
baz, statistike, strojnega učenja, razpoznavanja vzorcev, nevronskih mrež, ekspertnih
sistemov.
Če primerjamo podatkovno rudarjenje z orodji OLAP, ugotovimo razliko med obema
tehnologijama v načinu operiranja s podatki.
OLAP je namenjen za izvajanje kompleksnih večdimenzionalnih analiz. S pomočjo teh
orodij dobimo odgovor na vprašanje glede prodaje določenega izdelka, ki jo analiziramo v
večdimenzijskem prostoru.
Podatkovno rudarjenje nam poda vzroke, ki so vplivali na prodajo.
Pri podatkovnem rudarjenju uporabljamo različne tehnike (Ponniah 2001, 408):
- odločitvena drevesa (angl. Decision Trees),
- nevronske mreže (angl. Neural Networks),
- najbližji sosed,
- razvrščanje v skupine,
- inducirana pravila.
Podatkovno rudarjenje je proces pridobivanja predhodno neznanih, veljavnih in uporabnih
informacij iz velikih podatkovnih baz. Te informacije uporabljamo za ključne poslovne
odločitve ( Cabena 1998, 12).
Podatkovno rudarjenje je usmerjeno v raziskovanje informacij, brez predhodnih hipotez.
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Podatkovno rudarjenje je usmerjeno v iskanje nečesa, kar ni intuitivno. Razkrije lahko
informacije, ki jih s predhodnimi pristopi nismo mogli niti predvideti.
Slika 13: Podatkovno rudarjenje ter OLAP

Vir: Ponniah, 2001
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3.8 Sistemi za podporo odločanju

Poslovno obveščanje (angl. Business Intelligence) zajema tehnologije ter metodologije, ki
se nanašajo na skladiščenje podatkov, analiziranje podatkov ter podatkovno rudarjenje.
Namen poslovnega obveščanja je zagotovitev koristnih informacij, ki jih potrebujemo pri
poslovanju in vodenju podjetja.
Osrednji del poslovnega obveščanja je vsekakor podatkovno skladišče. V sklop poslovnega
obveščanja še sodita tehnologija OLAP ter podatkovno rudarjenje. Rečemo lahko, da so
podatkovno skladišče, OLAP ter podatkovno rudarjenje osnovni gradniki poslovnega
obveščanja.
Poslovno obveščanje omogoča hiter vpogled v poslovanje podjetja z najrazličnejših
vidikov ter zaznavanje potreb strank in trga. Pomaga tudi pri predvidevanju prihodnjih
dogajanj. Da bi iz podatkov, ki nastajajo med poslovanjem, dobili čim večje število
koristnih informacij, morajo biti podatki temu primerno shranjeni in urejeni. To omogoča
podatkovno skladišče, ki združuje podatke iz različnih virov in je tako najprimernejša
osnova za učinkovito poslovno obveščanje.
Med managerske informacijske sisteme uvrščamo:
- RIS (angl. Reporting Information Systems). Ti sistemi služijo za zagotovitev
standardiziranih poročil odločevalcem.
- EIS (angl. Executive Information Systems). To so direktorski informacijski sistemi,
namenjeni vodilnim v podjetju.
- DSS (angl. Decision Support Systems). Sistemi za podporo odločanju (SPO).
SPO sistem ima naslednje značilnosti (E. Turban in E. Aronson 1998, 71):
- podpira celotno organizacijo,
- podpira medsebojno povezane odločitve,
- uporablja se konstantno,
- ima dve temeljni komponenti: podatke in model,
- uporablja interne ter zunanje podatke,
- ima sposobnosti izvajanje »What-if« analiz.
Informacijski sistem za podporo odločanju (SPO) je namenjen managementu, zato ga
včasih poimenujemo kar direktorski informacijski sistem ali informacijski sistem za
managerje (Verbič 2001, 187 ).
Njegova naloga je zagotovitev potrebnih kakovostnih informacij iz preteklosti in
sedanjosti, ki omogočajo managerjem lažje in boljše odločitve.
Gre za večplastni informacijski sistem, ki sloni na različnih tehnologijah in uporablja
različne vrste povezovalnih procesov z okoljem. V ospredje postavlja kakovost
informacijskih virov in njihovo obdelavo, ki se uporabniku ponuja v obliki različnih
modelov, prognoz in statistik.
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Uvajanje novih tehnologij za podporo odločanju v sodobnem poslovanju ni dovolj,
pomembno vlogo imata tudi upravljanje podatkov ter informacijsko obnašanje (Jaklič
2002, 3).
Informacijsko obnašanje se je v preteklosti obravnavalo kot del splošnega managementa,
vendar je njegova bistvena značilnost proaktivna uporaba podatkov. Podatki morajo biti
celoviti (verodostojni, točni), tako da jim lahko verjamemo. Uporaba formalnih virov
podatkov mora imeti prednost pred uporabo neformalnih virov.
Uporabnike podatkov lahko razdelimo na dve skupini: operativni uporabniki ter analitični
uporabniki (Jaklič 2002, 9). Analitični uporabniki imajo drugačen, širši pogled na podatke.
Zanimajo jih podatki daljšega časovnega obdobja, podatki vezani na določeno dimenzijo
itd.
Podatke obravnavamo skozi proces, ki predstavlja življenjski cikel upravljanja podatkov
(Jaklič 2002, 28).
Namen procesa je izboljšanje uporabe podatkov pri poslovnem odločanju. Faze
življenjskega cikla upravljanja podatkov so: zaznavanje, zbiranje, organiziranje, obdelava
in vzdrževanje.
Zaznavanje se nanaša na odkrivanje dogodkov in stanj v okolju, ki so za nas zanimivi.
Spremljati moramo dogodke, trende, spremembe v pogojih poslovanja, itd.
Zaznavanje je podlaga za definiranje novih podatkovnih potreb, kar vodi v sistematično
zbiranje podatkov.
Z organiziranjem podatkov poskrbimo, da so podatki dosegljivi celotni organizaciji in
drugim deležnikom.
Informacije delimo glede na raven odločanja na (Verbič 2001, 60):
- informacije za strateško raven odločanja o ciljih,
- informacije za taktično raven upravljanja ciljev,
- informacije za operativno raven izvajanja ciljev.
Glavni namen direktorskih informacijskih sistemov (EIS) je zagotovitev podpore
managerjem, ki si želijo več znanja o organizaciji, njenih procesih ter interakciji podjetja z
zunanjim okoljem.
Pri gradnji tovrstnih informacijskih sistemov je bilo možno zaznati velika tveganja, saj so
se pojavljale številne napake. Uporabniki teh sistemov so bili managerji, ki nimajo viška
časa za učenje kompleksnih sistemov ter za testiranje in javljanje morebitnih napak.
Organizacija je lahko bogata s podatki, vendar kljub temu revna z informacijami.
Odločevalci potrebujejo v današnjem turbulentnem okolju potrebne ažurne in točne
informacije, ki so jim v pomoč pri odločanju.
Pomembnost podatkovnih skladišč se je drastično povečala in predstavlja glavni trend v
razvoju tovrstnih informacijskih sistemov.
Ko postane podatkovno skladišče v podjetju zares operativno, postane strateško orodje za
podporo odločanju.
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Podatkovno skladišče predstavlja pomembno sredstvo v podjetju, ki ga je potrebno
ustrezno zaščititi. Vzpostaviti je potrebno ustrezne kontrolne sisteme.
Revizorji informacijskih sistemov uporabljajo COBIT ( ang. Control Objectives for
Information and related Technology). Ta sistem temelji na kontrolnih ciljih. Kontrola
podatkovnega skladišča zagotavlja, da kontrolni cilji ustrezajo oz. se razvijajo v smeri
zmanjševanja tveganj.
Slika 14 : Poslovno obveščanje

Vir: Cabena, 1998
Slika 14 nazorno prikazuje posamezne tehnologije, ki se uporabljajo za podporo
odločanju. Kot je razvidno s slike, narašča potencial tehnologije za podporo odločanju, s
tem ko se dvigamo po tej piramidni shemi. Podobno lahko opazimo, da se uporabniki
posameznih tehnologij spreminjajo od specifičnih strokovnjakov k splošnemu uporabniku,
ki je zadolžen za sprejemanje odločitev in običajno nima poglobljenih tehniških znanj.
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3.9 Odločanje kot proces
Odločanje ni enkratni dogodek, temveč gre za neprekinjen proces, ki ga lahko
obravnavamo le na osnovi novih spoznanj, ki vplivajo na njegovo vsebino in obseg (Verbič
2001, 191).
Proces odločanja je dejavno razmerje med njegovimi značilnimi prvinami, kot so:
spoznavanje in opredelitev problema, opredelitev alternativ in izbira najustreznejše rešitve.
V praksi se moramo pogosto odločati na podlagi nepopolnih informacij, zato nas zanima,
kako informacijska nepopolnost vpliva na sprejemanje poslovnih odločitev.
Gospodarski subjekti v praksi le redko razpolagajo s popolnimi informacijami, ki jih
potrebujejo za racionalno odločanje. Odločitve sprejemajo na podlagi nepopolnih
informacij, zato so rezultati njihovih odločitev negotovi. Takšno odločanje bi lahko
poimenovali tvegano odločanje.
Kadar se odločamo med alternativami, je pogosto težko izbrati tisto, ki nam bo zagotovila
najboljši možni izid, še posebej, ko se odločamo na podlagi nepopolnih informacij. Kot
primer vzemimo posameznika, ki kupuje delnice in v trenutku odločanja ne pozna bodočih
vrednosti delnic. Tudi v kmetijstvu gre za podoben problem, ko se je potrebno odločiti, kaj
posejati, saj ne vemo, kako se bodo gibale cene teh izdelkov v času žetve. Podobne primere
negotovosti najdemo tudi v zavarovalništvu. (Charalambos D. Aliprantis 2000, 45).
Rebernik in Pušnik (2007, 52) navajata, da se morajo posamezni ekonomski subjekti v
praksi pogosto odločati na podlagi nepopolnih informacij. Bilo bi izjemno drago, včasih pa
celo nemogoče pridobiti popolne informacije. Managerji se pri mnogih odločitvah soočijo
s situacijo, ko v trenutku odločanja ne poznajo natančnega izida njihove odločitve.
Pravimo, da se soočajo z rizikom in negotovostjo.
Riziko predstavlja situacijo, ko se odločamo na podlagi nepopolnih informacij, kjer je
možnih več izidov dane odločitve in kjer se da z določeno verjetnostjo napovedati
posamezen izid. V primerih, kjer ne moremo z določeno verjetnostjo napovedati
posameznih izidov, ter nimamo informacij o vseh možnih alternativah, govorimo o
negotovosti (Salvatore 1989, 125).
Rebernik in Pušnik (2007, 72) navajata, kar upošteva vedenjska teorija, da podjetja
vrednotijo alternative eno za drugo. Podjetja torej ne maksimirajo ciljne funkcije, ampak
delajo grobe ocene posameznih posledic odločitvene alternative.
Kako se odločati v razmerah negotovosti ?
Rebernik (1995, 270) je povzel odločitveni problem po Naylorju (1983, 315) in opredeljuje
odločitveni problem kot proces, ki poteka v petih korakih:
- Ugotavljanje alternativ, ki jih ima odločevalec na razpolago.
- Določanje možnih izidov, ki bi jih dale posamezne izbrane alternative.
- Ugotavljanje, kakšna je verjetnost izida posamezne alternative.
- Oblikovanje kriterijev, po katerih bomo izbirali med alternativami.
- Izbor tiste alternative, ki zadovoljuje kriterij, ki si ga je odločevalec izbral.
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Z izplačilno matriko (payoff matrix) izrazimo povezavo med alternativami, dogodki in
izidi. S pomočjo izplačilne matrike odločevalec pridobi kvantitativna merila glede
posameznih alternativ in posameznih izidov.
Vrstice v izplačilni matriki predstavljajo posamezne možne alternative, stolpci v matriki pa
posamezne možne dogodke. Elementi izplačilne matrike predstavljajo možne izide, ki
nastopijo pri izbrani alternativi in določenem dogodku. Odločevalec lahko izbira med
alternativami, ki jih bo izbral, ne more pa vplivati na to, kateri dogodek se bo pojavil. Gre
torej za negotovost, saj ne vemo, kateri od možnih dogodkov bo nastopil.
Odločevalec potrebuje odločitvena pravila. V razmerah negotovosti se najpogosteje
uporabljajo naslednja odločitvena pravila:
Bayesovo pravilo:
Kadar nimamo informacij o verjetnostih posameznih izidov, pripišemo vsem možnim
izidom enake verjetnosti. Te verjetnosti uporabimo za izračun pričakovane vrednosti vsake
izmed izbranih alternativ. Odločevalec izbere tisto alternativo, ki prinaša največjo
vrednost.
Maximin pravilo:
To pravilo temelji na prepričanju, da bodo stvari šle narobe (kriterij pesimizma), zato naj
odločevalec določi najslabši možni izid za vsako alternativo. Izberemo tisto alternativo, ki
prinaša najboljšega (maxi) od najslabših (min) izidov.
Maximax pravilo:
To pravilo temelji na ekstremnem optimizmu. Odločevalec določi najboljši možni izid za
vsako alternativo, izberemo pa alternativo, ki prinaša najboljšega (maxi) od najboljših
(max) izidov.
Hurwiczevo pravilo:
Odločevalec bi naj uporabil povprečje minimalnih in maksimalnih izidov vsake alternative.
Vrednost posamezne alternative zapišemo kot:
Hi = α Amin + (1- α) Amax
α = verjetnost izida. To vrednost moramo sami oceniti.
Hi = povprečna vrednost
Odločimo se za alternativo, ki ima najvišjo povprečno vrednost Hi.
Pravilo minimax obžalovanja:
Po sprejeti odločitvi, ko so rezultati oz. izidi že znani, je lahko odločevalcu žal za sprejeto
odločitev. Morda si v tem trenutku želi, da bi izbral drugo alternativo. Odločevalec naj
skuša minimizirati maksimum svojega obžalovanja. Narediti si mora matriko obžalovanja
ali izgubljenih priložnosti, zatem pa uporabiti minimax pravilo. To pravilo se torej
osredotoča na oportunitetne stroške nepravilne odločitve.
Tudi Salvatore (1998, 29) in Douglas (1987, 52) navajata uporabo omenjenih odločitvenih
pravil pri odločanju v razmerah negotovosti, se pravi takrat, kadar imamo opravka z
nepopolnimi informacijami. Predvsem se v primerih osredotočata na uporabo maximin ter
minimax pravila.
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4. ARHITEKTURA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE
SOLVENTNOSTI II V ZAVAROVALNICAH
Arhitektura je struktura, ki povezuje vse komponente podatkovnega skladišča v celoto.
Pravilna arhitektura je bistvenega pomena za uspeh podatkovnega skladišča (Ponniah
2001, 128).
Arhitektura podatkovnega skladišča se razlikuje od arhitekture OLTP sistemov, kjer so
baze dizajnirane in optimirane za hitro hranjenje poslovnih transakcij.
Podatkovna skladišča so namenjena za hranjenje velikih količin podatkov in imajo
denormalizirano strukturo, torej se določeni podatki podvajajo, kar pripomore k višji
hitrosti poizvedb. Ko podatke enkrat shranimo v podatkovno skladišče, se ti več ne
spreminjajo, dodajamo pa nove ( tedensko, mesečno).
Pri podatkovnih skladiščih poznamo tri različne arhitekture: centralizirano, distribuirano
ter federativno.
Kimball je zagovornik distribuirane arhitekture, kjer je podatkovno skladišče unija
posameznih področnih podatkovnih skladišč. V okviru posameznega področnega
podatkovnega skladišča zajamemo tiste mere oz. dejstva, ki nekako sodijo skupaj glede
povezav z dimenzijskimi tabelami. Povsem striktnih pravil na tem področju ni in je
odločitev prepuščena snovalcu podatkovnega skladišča.
Podatki, ki jih moramo zajeti v okviru Solventnosti 2 so zelo kompleksni, zato predstavlja
gradnja ustreznega podatkovnega sistema velik izziv za podjetje. Potrebujemo učinkovito
upravljanje s podatki (data management), saj sta širina in globina potrebnih podatkov zelo
obsežni (KALIDO 2009).

4.1 Arhitektura celovitega podatkovnega sistema za podporo Solventnosti II

Podatki se pridobivajo iz najrazličnejših zunanjih in notranjih virov in vsi podatki morajo
biti ustrezno obdelani, preverjeni in morajo zagotavljati visok nivo kakovosti, saj je le-tem
potrebno popolnoma zaupati.
Zelo pomembna je integriteta podatkov, saj se na podlagi številnih podatkov izvajajo
različne matematično-statistične operacije ter izračuni, ki imajo velik vpliv na poslovanje
podjetja.
Učinkovitega podatkovnega sistema si nikakor ne moremo predstavljati brez uporabe
podatkovnega skladišča, ki temelji na prečiščenih in integriranih podatkih.
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Arhitekturo celovitega podatkovnega sistema za podporo Solventnosti 2 prikazuje slika 15.
Slika 15: Arhitektura celovitega podatkovnega sistema

Vir: KPMG, 2007
Na sliki 15 je razvidna arhitektura podatkovnega sistema. Podatki predstavljajo velik izziv
za Solventnost II. Zagotoviti je potrebno ustrezno širino in globino podatkov, pojavljajo se
tudi potrebe po zbiranju povsem novih podatkov, ki pri izračunu kapitalske ustreznosti po
dosedanjem režimu Solventost I niso bili potrebni.
Zagotovljena mora biti ustrezna kvaliteta podatkov, saj
nekvalitetni podatki v
podatkovnem skladišču predstavljajo neustrezno osnovo za odločanje in izdelavo
izračunov.
Določeni podatki bodo morali biti predhodno obdelani z ustreznimi aktuarskimi sistemi.
Podjetja, ki si bodo prizadevala uvesti interni model , bodo potrebovala podatkovni sistem,
ki podpira oz. omogoča kompleksne analize podatkov.
Podatkovno skladišče bo moralo vsebovati ustrezne vmesnike ( angl. Interface ), kot je
prikazano na sliki 15, ki kontrolirajo kvaliteto podatkov in unificirajo podatke iz različnih
virov.
Pristop izgradnje ustreznega sistema bo v večini primerov postopen (step-by-step), vendar
je do uvedbe režima Solventnost 2 še dovolj časa, da se lahko sistemi ustrezno prilagodijo.
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Potrebna bo strukturirana podatkovna osnova ter fleksibilna orodja za poročanje (reporting
tools).
Podatkovno skladišče sestavljajo posamezna področna podatkovna skladišča (angl. Data
Marts).
Osnovna dejstva, ki jih je potrebno zajeti v posameznih tabelah dejstev oz. področnih
podatkovnih skladiščih so:
- zavarovalne premije (fakturirana, kosmata, tehnična),
- zavarovalno-tehnične rezervacije (škodne rezervacije, matematične rezervacije,
izravnalne rezervacije, prenosne premije),
- kapital (solventnostni, minimalni, razpoložljivi),
- sredstva (naložbe, terjatve),
- obveznosti do virov sredstev (kapital, zavarovalno-tehnične rezervacije),
- zavarovalne police,
- odškodnine.
Slika 16: Komponente podatkovnega skladišča

60

Slika 17: Prehod obstoječih sistemov na celovit podatkovni model

Vir: KPMG, 2007
Učinkovito zbiranje podatkov potrebuje strukturirano podatkovno osnovo ter prilagodljiva
orodja za poročanje.
Izgradnja celovitega podatkovnega modela zajema več korakov, kot prikazuje slika 17. V
prvem koraku je potrebno opraviti generalni pregled obstoječih informacijskih sistemov.
Izdelati moramo inventar informacijskih sistemov ter obstoječih podatkovnih tokov. Te
sisteme in podatkovne tokove bo potrebno kategorizirati glede na njihovo funkcijo v
poslovnem procesu (KPMG 2007).
V drugem koraku je potrebno identificirati nekonsistentnosti posameznih sistemov ter
proučiti skladnost različnih virov informacij.
V tretjem koraku bo potrebno grupirati podatke in zmanjšati njihovo kompleksnost. Tudi
če so podatkovni sistemi konsistentni, so lahko prekompleksni za učinkovito uporabo. Kot
primer lahko navedemo kategorijo zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Na sliki 17 je razvidno, da potrebujemo korporativni podatkovni model, ki se mora zelo
natančno skladati s poslovnimi procesi posamezne zavarovalnice. Model mora vsebovati
več hierarhij, kar omogoča uporabnikom pridobivanje bolj ali manj detajlnih informacij, ki
najbolj ustrezajo njihovim potrebam. Pri gradnji takšnega modela je potrebno upoštevati
referenčne modele za zavarovalnice. Korporativni podatkovni model, ki ga ustvarimo na
podlagi referenčnih modelov, mora odsevati čim natančnejšo sliko procesov in tipov
zavarovalnih produktov.
Podatke iz obstoječih informacijskih sistemov ter novega podatkovnega modela je
potrebno predstaviti uporabnikom preko unificiranega vmesnika.
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4.2 Upravljanje s podatki
Upravljanje s podatki bi naj temeljilo na treh ključnih komponentah:
- ustrezni podatkovni arhitekturi,
- kvaliteti podatkov,
- nadzoru podatkov.
Zelo pomembno je, da se zavarovalnice zavedajo vseh treh ključnih komponent in da
nobene ne zanemarijo.
Izbira ustrezne podatkovne arhitekture je prva komponenta. V režimu Solventnost 2 bo
povečana potreba po zgodovini podatkov, ki se bodo uporabljali za kapitalske izračune.
Potrebna bo robustna, dobro dokumentirana podatkovna arhitektura.
Podatkovno skladišče sestavljajo posamezna področna podatkovna skladišča. Na osnovi
podatkov v posameznih področnih podatkovnih skladiščih se bodo nato izvajale kalkulacije
za izračun vrednosti solventnostnega kapitala ter minimalnega kapitala, ter ostale analize.
Slika 18 prikazuje upravljanje s podatki, kjer se podatki pridobivajo iz različnih
podatkovnih virov in se nato periodično polnijo v posamezna področna podatkovna
skladišča, pri čemer se sproti nadzira kvaliteta podatkov, saj je le-ta bistvenega pomena za
vse nadaljnje izračune in analize (Detica 2009).
Slika 18: Upravljanje s podatki

Vir: Detica, 2009
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Naslednja komponenta upravljanja s podatki je kvaliteta podatkov, ki je predpogoj za vse
nadaljnje analize in izračune. Samo kvalitetni podatki lahko zagotavljajo izhodišče za
kvalitetne analize in odločitve.
Slabi podatki vodijo k slabim odločitvam. Kvaliteta podatkov je ključnega pomena
(Ponniah 2001, 111). Če imamo slabo kvaliteto podatkov nam nič ne pomaga dobro
dizajnirano podatkovno skladišče. Zavedati se moramo vseh možnih težavah glede
zagotavljanja kvalitete podatkov.
Viri omadeževanja podatkov so:
- migracije ter pretvorbe sistemov,
- integracija heterogenih sistemov,
- neustrezen design podatkovne baze vhodnih sistemov,
- staranje podatkov,
- nepopolne informacije naših strank,
- napake pri vnosu podatkov,
- internacionalizacija ter lokalizacija sistemov,
- pomanjkanje politike upravljanja s podatki.
Tipi težav kvalitete podatkov:
- napačne vrednosti v vhodnih sistemih,
- pomanjkanje podatkov v vhodnih sistemih,
- kriptirani podatki,
- protislovje podatkov,
- neunikatni identifikatorji.
Strategija dostave informacij
Pri definiranju zahtev nam morajo uporabniki definirati, katere informacije bodo želeli iz
podatkovnega skladišča (Ponniah 2001, 122).
Širok nabor komponent sistema dostave informacij ( angl. information delivery) zajema:
- poizvedbe in poročila (enostavna oz. kompleksna),
- tipi analiz ( drill-down oz. roll-up, kompleksne oz. enostavne analize),
- distribucija informacij ( kje se nahajajo uporabniki – LAN oz. WAN),
- aplikacije za podporo odločanju,
- rast in ekspanzija uporabe informacij iz podatkovnega skladišča.
Analitik lahko spozna poslovno področje, ki ga želi predstaviti s podatkovnim modelom na
različne načine (Jaklič 2002, 56):
- pregled obstoječe dokumentacije in podatkovnih virov,
- pisni vprašalniki,
- posamični intervjuji uporabnikov,
- skupinski intervjuji,
- opazovanje uporabnikov pri delu.
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Bistvenega pomena je, da podjetja zagotovijo ustrezno varovanje informacij.
Podjetja se morajo zavedati pomembnih nevarnosti in jih upoštevati (Egan 2005, 6):
- zahteve pri e-poslovanju,
- napadi na varovane informacije,
- nezrel trg varovanja informacij,
- pomanjkanje strokovno usposobljenega osebja za varovanje informacij,
- vladna zakonodaja in pravilniki,
- mobilna delovna sila in brezžična omrežja.
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5. MODEL IN PROTOTIP INFORMACIJSKE PODPORE SOLVENTNOSTI II NA
PRIMERU ZM d.d.
5.1 Poslovni procesi v Zavarovalnici Maribor
Poslovne procese razvrščamo na glavne procese ter podporne procese. Glavni procesi
neposredno dodajajo vrednost in kot je prikazano na sliki 19 so to: raziskava in razvoj
zavarovanj, trženje zavarovanj, upravljanje s sredstvi zavarovanj, ter škodni proces.

Slika 19: Shema poslovnih procesov v zavarovalnicah

Na podjetje moramo gledati z vidika ključnih procesov in ne zgolj kot na strukturo oddelkov
oz. poslovnih funkcij (Davenport 1993, 11). Sam pogled z vidika ključnih procesov ne
zadostuje brez nenehne težnje po inoviranju procesov. Procesnemu vidiku pravimo tudi
horizontalni pogled na podjetje.
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Slika 20: Organizacijska shema Zavarovalnice Maribor d.d.

Poslovni proces opredeljujejo naslednje sestavine (Kovačič 2004, 78) :
- dogodek oz. dogodki, ki sprožijo izvajanje procesa (strankin klic, prejem naročila, itd.),
- vhodi (kaj, od kod, na kakšen način, v kakšni obliki prihajajo v proces),
- izhodi oz. rezultati (proizvodi, storitve, dokumenti),
- lastnik procesa: posameznik in njegova vloga pri nadzoru ter odgovornost za izvedbo
procesa,
- stroški izvajanja procesa,
- čas, ki je potreben za izvajanje procesa.
Procese sestavljajo manjši deli – podprocesi ter aktivnosti.
Podproces je sklenjena celota opravil ali delovnih operacij. Primeri podprocesov za proces
nabave so: naročanje, pogajanje, dogovarjanje, plačevanje.
Aktivnost je najmanjši del procesa, ki ga je še smiselno modelirati. To je neka delovna naloga,
ki ji lahko določimo izvajalca. Opisovanje poslovnih procesov je lahko precej težavno in
kompleksno, zato si pomagamo tako, da izdelamo model procesa, ki ga lahko kasneje
analiziramo, ugotavljamo njegove pomanjkljivosti in iščemo možnosti izboljšave.
Model je poenostavljena, abstraktna predstavitev realnega sveta, ki predstavlja nek pogled na
stvarnost (Kovačič 2004, 79). Realnost predstavimo z določenega zornega kota, ter pri tem
prikažemo le tisto, kar je pomembno za trenutno obravnavo.
Modeliranje je snovanje in izdelovanje modelov.
Razlogi za modeliranje poslovnih procesov so v okviru prenove poslovanja naslednji:
- boljše razumevanje procesa,
- ustvarjanje celotne slike poslovanja (boljši pregled),
- odkrivanje slabosti v izvajanju procesov,
- prikazovanje predlogov prenove ter njihovo preizkušanje na modelih pred uvedbo v
praksi.
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5.2 Informacijski sistem Zavarovalnice Maribor za poslovno obveščanje
V Zavarovalnici Maribor že imamo razvit informacijski sistem za poslovno obveščanje, ki
služi za podporo odločanju. Sistem temelji na dveh tehnologijah: tehnologiji podatkovnega
skladišča ter tehnologiji OLAP. Podatkovnega rudarjenja zaenkrat še ne izvajamo.
Osnova informacijskega sistema je podatkovno skladišče skupaj s preprostim orodjem za
poslovno obveščanje (Business Objects), ki omogoča izdelavo poročil ter preprostejše
analize.
Program vsebuje »business-intelligent« nivo, ki nas ločuje od tehničnih zadev podatkovne
baze. Ta nivo imenujemo vmesnik (angl. universe). Vmesnik nam preslika podatke iz baze
v pojme, ki jih srečujemo v poslovni rabi.
Zelo pomembna je samostojnost končnih uporabnikov, ki si veliko poročil in analiz lahko
izdelajo sami ali pa z manjšo pomočjo informatikov.
Če natančneje opredelimo tehnologijo OLAP, ki jo uporabljamo, gre za uporabo ROLAP.
Informacijski sistem služi širokemu krogu uporabnikov, notranjim (različni sektorji, službe
in oddelki), zunanjim (lastniki, poslovni partnerji, posredniki, stranke), uporaben pa je tudi
za učinkovito obveščanje inštitucijam, kot so Agencija za zavarovalni nadzor, revizijske
hiše ter Slovensko zavarovalno združenje.
Uporabnikom želimo zagotoviti verodostojne informacije, ki bodo tudi pravočasno na
razpolago. Mnogokrat uporabniki niso zadovoljni le z vnaprej izdelanimi poslovnimi
poročili, zato smo omogočili možnost kreiranja lastnih poročil ter dostop do informacij, ki
ponazarjajo tekoče in bodoče poslovne trende (Veleski, 2005).
Pri izdelavi informacijskega sistema za poslovno obveščanje oz. (podporo odločanju) smo
si zadali naslednje strateške cilje:
− Čim večja samostojnost končnih uporabnikov in čim manjša vpletenost
informatikov pri izdelavi poročil in analiz. Uporabniki bi naj samostojno izvajali
vnaprej pripravljene analize, določene analize pa bi naj celo pripravljali
samostojno.
− Zmanjšati implementacijske čase za realizacijo uporabniških zahtev. Pridobivanje
podatkov ter izdelava poročil in analiz iz operativnih podatkovnih virov s
klasičnimi razvojnimi orodji je relativno zapleteno in zamudno. Ocenjujemo, da se
lahko razvijalci, z uporabo sodobnih tehnologij za poslovno obveščanje,
neprimerno hitreje odzovejo na uporabnikove zahteve.
− Doseči večjo prilagodljivost sistema za poslovno obveščanje. Statična poročila ne
zadoščajo v sodobnem poslovnem okolju, čeprav so za mnogo uporabnikov še
vedno priljubljena.
− Poenoten vir podatkov za različne skupine uporabnikov. Večina uporabnikov želi
opazovati iste podatke, vendar iz različnih zornih kotov. Najobsežnejši so vsekakor
podatki, ki jih generirajo temeljni poslovni procesi (v zavarovalništvu so to podatki
o zavarovalnih policah in odškodninskih zahtevkih ter strankah). Vsi ostali podatki
so bolj ali manj vezani na le-te.
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Zgradba informacijskega sistema za poslovno obveščanje Zavarovalnice Maribor
Za doseganje zastavljenih ciljev smo se lotili izdelave informacijskega sistema za poslovno
obveščanje. Pri tem smo dali največji poudarek naslednjim operativnim ciljem:
− Izdelava podatkovnega skladišča kot primarne shrambe analitičnih podatkov.
Uporabljamo ROLAP, čeprav se na tržišču že pojavljajo tehnologije
večdimenzionalnih podatkovnih baz (MOLAP). Relacijske podatkovne baze se še
vedno uporabljajo pri izdelavi podatkovnih skladišč, saj še večina aplikacij
uporablja podatke iz relacijskih baz.
− Uporaba primernih orodij in aplikacij za poslovno obveščanje, prilagojene
posameznim segmentov uporabnikov.
Ključni pomen smo pripisali izbiri
osnovnega orodja za poročanje in enostavne analize. Orodje je namenjeno
najširšemu segmentu
poslovnih uporabnikov. Orodje se mora ponašati z
naslednjimi vrlinami: preprosta uporaba, primerna zmogljivost, preprosta
administracija, majhen prepad med izdelavo poročil in izvajanjem analiz. Za bolj
sofisticirane analize bomo zahtevnejšim uporabnikom ponudili naprednejše rešitve,
ki bodo kombinacija večdimenzionalnih podatkovnih baz (MOLAP) in primernih
orodij oz. aplikacij.
V Zavarovalnici Maribor smo se odločili za razvoj distribuirane arhitekture podatkovnega
skladišča. V osrčju je zvezdna podatkovna shema. Zvezdna shema je zelo prilagodljiva in
jo poslovni uporabniki hitro dojemajo. V središču zvezdne sheme je tabela dejstev oz.
mer, okoli nje pa se nahajajo dimenzijske tabele. Tabela dejstev vsebuje osnovne poslovne
metrike (primeri iz zavarovalništva so razne zvrsti premij, škod, stroškov ipd.), dimenzije
pa ponazarjajo poslovni kontekst, v katerem je »meritev« opravljena (Mattison 1996, 335).
Dimenzije lahko vsebujejo hierarhije. Hierarhije omogočajo koračne analize od večjih
proti manjšim podrobnostim znotraj istega podatkovnega izseka. Vsaka dimenzija lahko
vsebuje več hierarhij, pri analizah pa so možni poljubni skoki iz ene v drugo hierarhijo iste
ali različnih dimenzij.
Pri razvoju podatkovnih skladišč uporabljamo koncept »vodila podatkovnega skladišča«.
Osnovni gradniki podatkovnega skladišča so skladni dimenzijski podatkovni izseki. Le-ti
temeljijo na prej omenjeni zvezdni podatkovni shemi, učinek vodila podatkovnega
skladišča pa dosežemo preko skladnih dimenzij in mer (angl. conformed dimensions and
facts).
Zelo pomembna odločitev pri izdelavi podatkovnega skladišča je tudi ta, da bomo vanj
shranjevali podatke na najnižji možni ravni - atomarne podatke na ravni transakcij. Tako
preprečimo izgubo informacij pri prenosu podatkov iz operativnih podatkovnih virov v
podatkovno skladišče. Ožjim potrebam bi namreč lahko zadostili tudi z izdelavo
agregiranega podatkovnega izseka, vendar je za učinkovito analizo vzrokov za ugotovljena
odstopanja potrebno poseči v atomarne podatke. Prav tako se uporabniki pogosto želijo
prepričati v verodostojnost ugotovljenega odstopanja, za kar je znova treba poseči v
atomarne podatke. Če npr. vodja prodaje ugotovi odstopanje pri doseganju plana prodaje
pri določenem posredniku, ga pogosto zanima seznam sklenjenih polic, da bi v
neposrednem stiku s posrednikom lažje ugotovila vzroke odstopanja.
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Slika 21: Poslovno obveščanje v ZM d.d.
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5.3 Informacijski sistem za podporo Solventnosti II v ZM d.d.
Pri vodenju projekta izgradnje informacijskega sistema za podporo Solventnosti II bo
potrebna pomoč uprave ter projektne pisarne. Ob zagonu projekta bo potrebno predstaviti
cilje celotnega projekta, ki jih bomo kasneje udejanjali v okviru posameznih faz. V skladu
s projektnim vodenjem bo potrebno opredeliti za posamezne aktivnosti opis končnega
izdelka, aktivnosti, odgovorne osebe, izvajalce ter predvidene stroške.
Glavni cilj projekta je vsekakor zadostiti direktivi, ki bo začela veljati leta 2012. V prvi
fazi bomo implementirali standardni model direktive, saj bi bil cilj implementacije
internega modela realno nedosegljiv in bi terjal prevelike stroške.
Pri zasnovi informacijskega sistema bomo veliko pozornost namenili tudi možnosti
implementacije internega modela, zato bomo že v zgodnjih fazah sistem zasnovali tako, da
bo možen lažji prehod iz standardnega modela na interni model.
Odločitev za izgradnjo oz. razširitev podatkovnega skladišča za podporo projektu
Solventnost II mora biti strateška odločitev najvišjega vodstva. Izgradnja podatkovnega
skladišča mora predstavljati strateško nalogo, ki jo bomo izvajali kot kontinuiran
dolgoročni proces, za katerim stoji uprava družbe.
Določiti bo potrebno projektni tim, ki bo poskrbel za pravočasno izvedbo posameznih
korakov, sestavljen bo iz strokovnjakov različnih področij: informatike, aktuarstva,
računovodstva, financ.
Pri snovanju informacijskega sistema za upravljanje Solventnosti II želimo zagotoviti, da
bi bila njegova korist čim večja ter tveganja pri izvedbi čim manjša.
Projekt je tvegan iz vsaj dveh vidikov:
- Dostopnost in kakovost vhodnih podatkov; Vhodni podatki so lahko različno
kvalitetni, nekvalitetni podatki lahko v celoti ogrozijo projekt in njegovo uporabno
vrednost.
- Uporabnost podatkov; Vsebina informacij mora biti za uporabnike zanimiva in
mora zadostiti potrebam uporabnikov.
Za podporo Solventnosti II bo potrebno obstoječi informacijski sistem za poslovno
obveščanje ustrezno dopolniti oz. nadgraditi z ustreznimi področnimi podatkovnimi
skladišči, v katerih bomo zajeli bistvene kategorije podatkov.
Kot smo v nalogi že omenili, bomo uporabili distribuirano arhitekturo podatkovnega
skladišča. Obstoječim področnim podatkovnim skladiščem bomo dodali nova, pri čemer
moramo biti pazljivi, da ne bi gradili nepovezljivih področnih podatkovnih skladišč.
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Osnovna dejstva, ki jih bomo zajeli v posameznih tabelah dejstev so:
- zavarovalne premije (fakturirana, kosmata, tehnična),
- zavarovalno-tehnične rezervacije (škodne rezervacije, matematične rezervacije,
izravnalne rezervacije, prenosne premije),
- kapital (solventnostni, minimalni, razpoložljivi),
- sredstva (naložbe, terjatve),
- obveznosti do virov sredstev (kapital, zavarovalno-tehnične rezervacije),
- zavarovalne police,
- odškodnine.
Uporabili bomo zvezdno shemo, kar pomeni, da bomo posamezno tabel dejstev povezali s
številnimi dimenzijskimi tabelami.
Podatke bomo zajemali v operativni podatkovni bazi ter v zunanjih virih. Podatke bo
potrebno ustrezno obdelati in prečistiti.

Slika 22: Model podatkovnega skladišča za podporo Solventnosti II v ZM d.d.
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Slika 23: Področno podatkovno skladišče za zavarovalne premije

Slika 24: Področno podatkovno skladišče premija_transakcije
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Naslednje področno podatkovno skladišče se nanaša na zavarovalno-tehnične rezervacije,
kamor sodijo: škodne rezervacije, matematične rezervacije, prenosne premije ter
izravnalne rezervacije.
Slika 25: Področno podatkovno skladišče za zavarovalno-tehnične rezervacije

Izplačilo odškodnin zavarovancem predstavlja za zavarovalnico njeno temeljno obveznost.
Slika 26: Področno podatkovno skladišče za odškodnine
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Slika 27: Področno podatkovno skladišče za pozavarovanje

Slika 28: Področno podatkovno skladišče za glavno knjigo
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Izbira tehnologije
V podanem modelu informacijskega sistema za podporo Sloventnosti II v Zavarovalnici
Maribor bomo uporabili naslednje tehnologije:
- Operativna podatkovna baza: Oracle 9. Proces ETL temelji na uporabi orodja
Oracle PL SQL.
- Strojna oprema: Netezza strežnik.
- OLAP tehnologija: Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
- Business Objects.
Za potrebe podatkovnega skladišča bomo uporabili namensko strojno opremo – strežnik
Netezza Performance Server, ki se odlikuje po izjemnih sposobnostih.
V vseh okoljih, kjer odločanje v podjetjih temelji na analizi velikih količin podatkov,
zagotavlja Netezza Performance Server® (NPS®) namenska naprava za podatkovna
skladišča od 10-100 krat boljše odzive kot tradicionalni sistemi za podatkovna skladišča,
npr. Oracle, IBM, Teradata in ostali. Netezza omogoča podjetjem analize v realnem času,
kar v osnovi spreminja uporabo podatkovnih skladišč in pripravo odločitev.
Netezza je načrtovana kot namenska naprava za podatkovna skladišča, ki integrira
podatkovno bazo, strežnik in diskovne kapacitete v eni sami enoti. NPS shranjuje, filtrira
in procesira velike količine podatkov. Analizira samo relevantne podatke. Prednost
Netezze je v inteligentnem preiskovanju, ki je patentno zaščiten (Intelligent Query
Streaming™). Netezza je procesno moč postavila neposredno k podatkom v podatkovnem
skladišču, zato se analize izvajajo s hitrostjo branja diskovnih kapacitet. Analize, ki so do
sedaj trajale ure, se izvršijo v sekundah, kar močno poveča produktivnost v podjetju. čas se
namesto za izvajanje SQL in vzdrževanje podatkovne baze uporablja za pripravo boljših
poslovnih analiz na podlagi bolje pripravljenih poizvedb, kar na koncu koncev prinese
boljše in uspešnejše poslovanje podjetja.
NPS kombinira standardne strojne komponente z Linux operacijskim sistemom in visoko
zmogljivo podatkovno bazo, kar dramatično zniža stroške lastništva (TCO). Poleg tega je
NPS zasnovan enostavno in elegantno: cel sistem je vgrajen v eno omaro, enega
proizvajalca, ki se zelo enostavno povezuje z vsemi BI in ETL orodji. Proces
implementacije se meri v urah, namesto v tednih. Vzdrževanje sistema je enostavno in ne
zahteva intenzivnega vzdrževanja OS, podatkovne baze.
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Business Objects
Business Objects je platforma, ki zajema vse sklope poslovnega obveščanja (BI):
− poročanje; Poročanje omogoča organizacijam kreiranje poročil in razpošiljanje
poročil do uporabnikov informacij, bodisi znotraj ali zunaj organizacije.
− poizvedovanje in analize; Orodja za poizvedovanje in analize omogočijo končnim
uporabnikom interaktivne analize in izdelovanje ad-hoc poizvedb iz več
podatkovnih virov.
− upravljanje učinkovitosti poslovanja; Produkti in storitve namenjene upravljanju
učinkovitosti poslovanja pomagajo organizaciji slediti strategiji s pomočjo
kazalnikov in nadzornih plošč "Dashboard".
− vizualizacijo podatkov; Interaktivni vizualni modeli omogočijo uporabniku hitro
spremeniti navadno Excel razpredelnico v pregledno in lično poslovno
prezentacijo, ki vsebuje dinamične grafikone.

Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Analysis Services je zelo uporabno orodje na področju poslovnega
obveščanja. Omogoča lažje poslovne odločitve na podlagi analize številnih podatkov,
shranjenih v podatkovni bazi.
OLAP sistemi so namenjeni analizam, za katere je značilno, da podatke le beremo. OLAP
sistemi so zato bistveno hitrejši od OLTP sistemov, kjer je potrebno podatke tudi
zapisovati.
Značilnosti orodja Analysis Services so:
− uporaba večdimenzionalne podatkovne strukture,
− hiter dostop do podatkov,
− intuitiven vmesnik (angl. interface),
− kompleksne kalkulacije.
Večdimenzionalni podatkovni model v Analysis Services sestavljajo trije specifični modeli:
− konceptualni podatkovni model (angl. Conceptual Data Model),
− aplikativni podatkovni model (angl. Application Data Model),
− fizični podatkovni model (angl. Physical Data Model).
Konceptualni podatkovni model vsebuje informacijo o tem, kako so predstavljeni podatki
in o metodah, ki definirajo te podatke. Ta model predstavlja most med poslovnim
modelom in večdimenzionalnim podatkovnim modelom.
Aplikativni podatkovni model definira podatke v formatu, ki ga lahko uporabljajo
analitične aplikacije, ki bodo podatke predstavile uporabniku na njemu razumljiv način.
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Primarni uporabnik aplikativnega podatkovnega modela je klient aplikacija.
Fizični podatkovni model definira, kako so podatki shranjeni na fizičnem mediju: kje so
shranjeni, kako so shranjeni, kako lahko dostopamo do podatkov.
Primarni uporabnik tega modela je administrator podatkovne baze.
Enoten dimenzijski model
Analysis Services uporablja enoten dimenzijski model ( angl. Unified Dimensional Model
oz.UDM), ki omogoča različnim aplikacijam (odjemalcem) dostop do podatkov bodisi v
relacijskih, bodisi v večdimenzionalnih podatkovnih bazah podatkovnega skladišča.
Podatkovno skladišče lahko zajema relacijske podatkovne baze za shranjevanje podatkov
ter večdimenzionalne podatkovne baze za analizo podatkov. Relacijske podatkovne baze
uporabljamo torej za shranjevanje podatkov, za analizo podatkov pa nato prenesemo
podatke v večdimenzionalno bazo.
Slika 29: enoten dimenzijski model v Analysis Services

Vir: Gorbach, 2009.
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Večdimenzionalen prostor
Pri delu z relacijskimi podatkovnimi bazami smo vajeni dvodimenzionalnega prostora, saj
tamkajšnje tabele vsebujejo vrstice in stolpce, kamor shranjujemo podatke.
Večdimenzionalen prostor predstavljamo s kocko (angl. cube), ki pa ne označuje kocke v
geometrijskem smislu, saj lahko zajema več kot tri dimenzije.
V večdimenzijskem prostoru uporabljamo naslednje termine:
− dimenzija (angl. dimension) – opredeljuje določen vidik podatkov, ki jih želimo
analizirati. Najpogostejša dimenzija je »čas« (angl. time);
− član (angl. member) – opredeljuje eno točko dimenzije. Pri dimenziji »čas«, bi
lahko bil član npr. »Ponedeljek«;
− vrednost (angl. value) – je unikatna značilnost »člana«. Pri dimenziji »čas«, kjer je
smo »Ponedeljek« označili kot »član«, bi »vrednost« predstavljal podatek
»22/01/2010«;
− atribut (angl. attribute) – je celotna kolekcija članov. Pri dimenziji »čas« bi
»atribut« predstavljali vsi dnevi v tednu (ponedeljek, torek, sreda, …, nedelja);
− velikost (angl. size) – velikost dimenzije je število »članov«, ki jih dimenzija
zajema. V našem primeru bi bila velikost dimenzije 7.

Izdelava varnostnih kopij in arhiviranje
Da bi zagotovili varnost shranjenih podatkov v podatkovnem skladišču, ki predstavljajo
neprecenljivi vir za podjetje, je potrebno poskrbeti za periodično izdelavo varnostnih kopij
ter arhiviranje podatkov. Na ta način zmanjšamo tveganje ob morebitni odpovedi strojne
ali programske opreme.
Veliko pozornost moramo nameniti tudi varnosti v podatkovnem skladišču. Omogočiti
moramo učinkovit nadzor nad uporabo informacij podatkovnega skladišča. Različne
skupine uporabnikov lahko imajo dostop le do informacij, ki jih potrebujejo pri svojem
delu.
Druga možna nevarnost zlorabe informacij izhaja iz možnih vdorov nepooblaščenih oseb.
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Hranjenje podatkov
Odločili smo se za centralizirani sistem shranjevanja podatkov, kjer hranimo vse podatke
na diskovnih poljih.
Takšen sistem nam zagotavlja:
- visoko razpoložljivost podatkov,
- hiter in neprekinjen dostop do podatkov,
- fleksibilnost in odprtost sistema.
Diskovna polja so povezana s strežniki preko SAN (angl. Storage Area Network) omrežja.
Vsi strežniki so redundantno povezani na diskovno polje preko dveh optičnih vodnikov, ki
sta speljana vsak preko svojega optičnega stikala ( angl. SAN switcha).
Optična stikala lahko upravljamo preko spletnega brskalnika. Na teh stikalih je potrebno
definirati področja (angl. Zone), ki definirajo, kateri strežniki lahko dostopajo do ustreznih
področij diskovnega polja.
Na diskovnih poljih uporabljamo redundantni sistem RAID5, ki zagotavlja visok izkoristek
kapacitete diskov ter ustrezno varnost. V sistem RAID5 je potrebno vključiti vsaj tri trde
diske, dejansko število uporabljenih diskov v tem sistemu pa nam narekuje želena
kapaciteta diskovnega polja.
Diskovna polja upravljamo s pomočjo IBM aplikacije Storage manager.
Mehanizmi kontrole in nadzora
Ker je podatkovno skladišče izjemnega pomena za vsako podjetje, je potrebno vzpostaviti
mehanizme kontrole in nadzora.
Strateške odločitve bodo temeljile na informacijah v podatkovnem skladišču, napake v
podatkovnem skladišču je potrebno minimizirati.
Stroški izgradnje podatkovnega skladišča ter informacijskega sistema za podporo
Solventnosti so zelo veliki. Ti sistemi so zelo tvegani z možnostjo pojava napak, ki lahko
imajo usodne posledice na sprejete odločitve.
Zaradi izjemnega pomena podatkovnega skladišča je potrebno vzpostaviti sistem interne
kontrole. Zagotoviti je potrebno tudi nadzorni proces, ki kontrolira obstoj interne kontrole.
Za nadzor podatkovnega skladišča je smiselno uporabiti sistem COBIT ( angl. Control
Objectives for Information and related Technology), ki ga je izdalo društvo ISACA ( angl.
Information Systems Audit and Control Association).
Ker sestavljajo informacijski sistem za podporo Solventnosti aplikacije, podatki,
tehnologije in ljudje, je potrebno zmanjšati morebitna operativna tveganja na minimum.
V skladu s COBIT je potrebno postaviti posamezne kontrolne cilje (angl. control
objectives).
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Kontrolni cilji, ki se nanašajo na vir podatkov:
- Podatkovno skladišče mora zajemati interne ter eksterne podatke (tekst, slike,
video, zvok.).
- Podatki iz vseh virov morajo biti ustrezno dokumentirani.
- Dokumentirati je potrebno varnostne zahteve vhodnih podatkov, tako da je
zagotovljen ustrezen nivo varnosti.
Kontrolni cilji, ki se nanašajo na ETL proces:
- Kadar je možno, je potrebno uporabiti specializirana orodja.
- Kvaliteta naloženih podatkov v podatkovno skladišče mora ustrezati minimalni
predpisani stopnji.
- Vsi procesi morajo biti optimizirani.
Kontrolni cilji, ki se nanašajo na dostop do podatkov:
- Okolje za dostop do podatkov mora biti čimbolj enostavno ter intuitivno, ter
vodeno s pomočjo metapodatkov.
- Sistemske operacije je potrebno nadzirati (poizvedbe, največkrat dostopane tabele,
velikost tabel itd..). Na ta način je možno izboljšati performance sistema, tako da
dodamo oz. odstranimo posamezne indekse tabel, agregiramo podatke itd.
- Pri dostopu mora biti zagotovljena sistemska varnost ( avtentikacija, avtorizacija).
Kontrolni cilji, ki se nanašajo na uporabnike:
- Uporabniki morajo aktivno sodelovati pri razvoju informacijskega sistema za
podporo Solventnosti.
- Identificirati je potrebno izobraževalne potrebe uporabnikov in jih ustrezno
izobraziti.
Kontrolni cilji, ki se nanašajo na infrastrukturo sistema:
- Infrastruktura sistema mora biti stabilna in dovolj skalabilna, da bi lahko v
prihodnosti zadovoljili naraščajoče potrebe uporabnikov. Razviti je potrebno
varnostni načrt, da zagotovimo neprekinjeno razpoložljivost storitev
informacijskega sistema.
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6. SKLEP
V magistrskem delu smo v teoretičnem delu opisali in predstavili temeljne značilnosti
režima Solventnost II, informacijske tehnologije za podporo managementu ter arhitekturo
informacijskega sistema za podporo Solventnosti II v zavarovalnicah.
Zavarovalnice bodo morale na enotnem evropskem zavarovalniškem tržišču nameniti
veliko pozornost obvladovanju tveganj, zato smo posamezna tveganja, s katerimi se
zavarovalnice srečujejo tudi predstavili in nakazali možnosti za njihovo obvladovanje.
Namen režima Solventnost II je povečati zaščito zavarovancev, finančno stabilnost ter
razvoj enotnega zavarovalniškega trga. Osrednje mesto režimo predstavljata določitev
potrebnega minimalnega ter solventnostnega kapitala, ki zagotavljata finančno trdnost
posamezne zavarovalnice.
Solventnost zavarovalnice predstavlja njeno zmožnost, da lahko v vsakem trenutku
poplača obveznosti, nastale na podlagi sklenjenih zavarovalnih polic.
Pri uporabi standardnega modela izračunavanja kapitala, nima podatkovno rudarjenje večje
uporabne vrednosti.
Za potrebe poročanja v okviru Solventnosti II so najuporabnejši pripomočki orodja OLAP.
To zagotovo drži pri standardnem modelu izračunavanja kapitala, kjer zajamemo številna
tveganja, ki jim je posamezna zavarovalnica izpostavljena v standardni izračunski modul,
ki nam izračuna vrednost solventnostnega ter minimalnega kapitala.
Tudi v okviru tretjega stebra Solventnosti II, ki ureja poročanje, razkritja in vse ostalo, so
orodja OLAP zelo uporabna.
Periodično bo potrebno pošiljati poročila o poslovanju zavarovalnice nadzornikom ter širši
javnosti.
V okviru empirične raziskave smo podali model informacijskega sistema za podporo
Solventnosti II, ki se sicer nanaša na okolje Zavarovalnice Maribor, vendar je dovolj
splošen, da bi ga zlahka prenesli v katerokoli zavarovalnico. Model temelji na uporabi
podatkovnega skladišča.
Odločili smo se za distribuirano arhitekturo podatkovnega skladišča ter se pri izbiri
večdimenzijskega modela opredelili za uporabo zvezdne sheme.
Če želimo obvladovati tveganja in uspešno poslovati, moramo omogočiti upravi in vsem
ostalim managerjem pravočasne in zanesljive informacije, ki jim bodo v pomoč pri
pravočasnem in uspešnem odločanju.
Takšnih potreb managerjev zagotovo ni možno zadovoljiti zgolj s standardnimi oz. vnaprej
pripravljenimi poročili, temveč moramo vsem uporabnikom informacij omogočati, da sami
pridobijo potrebne informacije iz podatkovnega skladišča s pomočjo OLAP orodij.
V kolikor bi nekoč uspeli preiti na interni model izračunavanja kapitala in bi se tako tudi
aktivno lotili obvladovanja tveganj, bi postalo podatkovno rudarjenje uporabno orodje.
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Podatkovno rudarjenje je uporabno pri napovedih možnih škod, ki terjajo izplačilo
odškodnin zavarovancem.
Na podlagi informacij, zbranih z usmerjenimi intervjuji, smo prikazali posamezna
področna podatkovna skladišča, kjer smo upoštevali skladne dimenzije in mere. Uporabili
smo koncept »vodila podatkovnega skladišča«.
Opisali smo možen izbor tehnologij, ki omogočajo implementacijo podanega modela v
dejanskem okolju Zavarovalnice Maribor.
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PRILOGE

DELOVNI ŽIVLJENJEPIS

Osebni podatki
Priimek / Ime Stoilković Marko
Naslov Cesta talcev 8, 2327 Rače, Slovenija
Datum rojstva 11.11.1973
Delovne izkušnje
Obdobje Od novembra 2009
Delovno mesto Vodja odseka tehnične podpore
Glavne naloge in pristojnosti Vodenje odseka tehnične podpore, nabava računalniške
opreme, skrbnik omrežja, skrbnik sistema el. pošte.
Naziv in naslov delodajalca Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ul. 3, 2000 MB

Obdobje Maj 2003 do oktober 2009
Delovno mesto Sistemski administrator
Glavne naloge in pristojnosti Skrbnik omrežja, skrbnik sistema el. pošte, skrbnik
diskovnih polj in SAN omrežja, administracija
strežnikov Windows, Linux. Solaris.
Naziv in naslov delodajalca Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ul. 3, 2000 MB

Obdobje Maj 1999 do april 2003
Delovno mesto Samostojni programer.
Glavne naloge in pristojnosti Vzdrževanje računalniške opreme,
administraciji Lotus Domino strežnika.

pomoč

pri

Naziv in naslov delodajalca Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ul. 3, 2000 MB.

1

Obdobje November 2006 do april 1999
Delovno mesto Programer.
Glavne naloge in pristojnosti Programiranje krmilnikov Simantec, SCADA sistemov,
sledljivost izdelkov s pomočjo čtrne kode, programiranje
aplikacij v Visual Basic.
Naziv in naslov delodajalca Gorenje GA, Partizanska cesta 13, 3320 Velenje.

Izobraževanje
Obdobje 2007 – 2010
Naziv izobrazbe Magister ekonomskih in poslovnih ved
Ekonomija in poslovne vede.
Management informatike in elektronskega poslovanja
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor.
Obdobje 1997 – 2003
Naziv izobrazbe Univerzitetni diplomirani ekonomist, smer Marketing
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor.
Obdobje 1992 – 1996
Naziv izobrazbe Inženir elektrotehnike, smer Avtomatika
FERI Maribor.
Obdobje 1988 – 1992
Naziv izobrazbe Elektrotehnik – elektronik.
SERŠ Maribor.
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