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POVZETEK
Danes se organizacije v vseh panogah soočajo s potrebo po nenehnem izboljševanju
poslovnih procesov. Najpogosteje se izboljševanja lotijo hkrati s prenovo in
informatizacijo poslovnih procesov. V delu prikazujemo primer prenove in
informatizacije laboratorijskega procesa v zdravstveni organizaciji z uvedbo celovite
LIMS rešitve.
V delu raziskujemo razsežnosti prenove in informatizacije poslovnih procesov v
povezavi z doseganjem konkurenčnih prednosti ter možnosti uporabe posameznih
orodij in metod. Na podlagi analize in primerjave ERP, MES in LIMS sistemov oziroma
rešitev ter nekaterih uveljavljenih metodologij zasnujemo splošen integriran model
prenove in informatizacije poslovnih procesov ter model LIMS. Oba modela v
empiričnem delu verificiramo na primeru poslovnega procesa izbrane organizacije.
Ključne besede: celovite informacijske rešitve, informacijski sistemi, informacijska
tehnologija, inovacija, laboratorijski informacijsko-managerski sistem, management,
modeliranje poslovnih procesov, poslovni procesi, prenova poslovanja, sistemi vodenja
kakovosti, strateško planiranje informatike, upravljanje sprememb.

BUSINESS PROCESS RENOVATION AND INFORMATIZATION OF A
LABORATORY IN THE HEALTH SERVICE
ABSTRACT
Nowadays organizations are confronted with a need for continuous improvement of
business processes, no matter which branch they are in. The most frequent practice
for improving business processes is their simultaneous renovation and informatization.
In the masters' thesis we are presenting the case of renovation and informatization of
the laboratory process in a healthcare organization with the implementation of LIMS.
Aspects of renovation and informatization of business processes are researched,
especially in connection with the achievement of competitive advantages and
possibilities of use of some tools and methods. On the basis of analysis and
comparison of the ERP, MES and LIMS systems, and according to some known
methodologies, two models are designed. The first of them is a generic integrated
model of renovation and informatization of business processes and second is a LIMS
model. Both models are verified in the empirical part of the masters' thesis on the
selected business process of the organization.
Keywords: complete information solutions, information systems, information
technology, innovation, laboratory information management system, management,
modelling of business processes, business processes, business renovation, quality
management systems, strategic planning of informatics, change management.
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1 UVOD
1.1

Opredelitev področja in opis problema

V času vse hitrejših sprememb, ki jih prinaša paradigma sodobnega časa in svetovni
globalizacijski procesi, še posebej pa vstop Slovenije in posameznih gospodarskih
subjektov v prostor Evropske Unije (EU), so procesi prilagajanj in spremembe znotraj
organizacij in sistemov nujni. Še posebej to velja za organizacije, ki so neposredno
soočene s konkurenco na evropskem trgu ali pa proces poenotenja pravil na enotnem
evropskem trgu vpliva na zagotavljanje ustrezne ravni kakovosti njihovih storitev in
proizvodov.
Dandanes se v poslovnem svetu nenehno srečujemo z izzivi, kako zagotavljati
konsistentno visoko raven kakovosti izvajanja poslovnih procesov, kako znižati stroške
poslovanja, kako pridobiti poslovne informacije, potrebne za odločanje, kako pridobiti
celovit pogled nad poslovanjem, zagotoviti potrebne vire in podobno. Vsi namreč
želimo ustvariti večjo dodano vrednost storitev in ugled v očeh strank, konkurenčno
prednost pred tekmeci, povečati tržni delež in ugoden poslovni izid ter obvladovati vse
vidike poslovanja.
Da pa bi lahko bile organizacije v tem uspešne, bodo morale hitro zaznavati impulze
oziroma dejavnike v okolju organizacije, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost
poslovanja. Management teh organizacij se bo moral še hitreje odločati. V nezadržno
razvijajočih se organizacijah je mogoče učinkovitost in uspešnost dosegati zgolj s
poslovnimi procesi, podprtimi s sodobnimi informacijskimi sistemi. Management, ki
ostaja zadovoljen z doseženim stanjem in ne uspe preseči statičnega obravnavanja
sveta, negira nujnost nenehnega izboljševanja vseh poslovnih procesov v organizaciji.
Poslovnega okolja brez vpetosti informacijske tehnologije (IT) si ni več mogoče
predstavljati oziroma le-to ne more več uspešno delovati. Globalno usmerjeno
poslovanje ali na drugi strani lokalno usmerjeno delovanje, ki je odvisno od globalnih
dogajanj, postavlja organizacije, ob upoštevanju številnih dosežkov na področju IT,
pred neodložljive izzive in zahteve po sprotnem in nenehnem prilagajanju,
izboljševanju in prenavljanju njihovega delovanja. Spoprijemanje s tovrstnimi izzivi v
večini primerov temelji ravno na implementaciji celovitih sodobnih informacijskih
sistemov. Število vedno zmogljivejših računalniških in informacijskih sistemov ter
rešitev izredno hitro narašča.
Cilj vsake organizacije je čim boljša informacijska podpora poslovnim procesom
oziroma poslovnemu sistemu kot celoti. Kolikšna je raven te informacijske podpore, je
odvisno od posameznega poslovnega okolja in dejanskih informacijskih potreb
managementa. Rešitve, ki se osredotočajo samo na pokrivanje posameznih področij
delovanja, pri povezovanju na ravni celotnega poslovnega sistema največkrat
odpovedo. Na drugi strani sodobne informacijske sisteme ali celovite rešitve
zaznamujejo heterogena zasnova in komponentna zgradba, lokacijska neodvisnost in
povezljivost. Samostojne in monolitne rešitve postajajo vedno redkejše, vedno
redkejši so tudi veliki informacijski sistemi. Razvoj interneta in njemu sorodnih
tehnologij ter e-poslovanja je v močni soodvisnostni povezavi z razvojem različnih
konceptov optimiranja poslovanja, kot npr. (re)inženiringa poslovnih procesov (angl.
Business Process Reengineering – BPR), izboljševanja in inoviranja poslovnih procesov
(angl. Business Process Improvement/Innovation – BPI), diagramskih tehnik in
podobno.
S prenovo poslovanja ali prenovo poslovnih procesov lahko zagotovimo konkurenčno
prednost na podlagi zniževanja stroškov ali povečevanja kakovosti poslovanja.
Doseganje prvega, drugega ali različnih kombinacij obeh ciljev je povezano s strateško
1
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usmeritvijo managementa posamezne organizacije in izhaja iz poslovne filozofije in
poslovnega koncepta organizacije in hkrati vpliva nanju.
Kontinuirani projekti prenove poslovnih procesov potrebujejo za svoj obstoj celovit
informacijski sistem, ki ga lahko pojmujemo tudi drugače, in sicer kot vzporeden in
nujen proizvod projekta prenove poslovnih procesov in kot temelj, ki omogoča proces
nenehnih izboljšav. Mnoge organizacije se lotevajo prenove poslovnih procesov
dvotirno, ko se odločijo za prenovo poslovnih procesov in hkratno uvedbo celovitih
informacijskih sistemov oziroma rešitev (angl. Enterprise Resource Planning - ERP).
Pojmovanje sodobnih ERP sistemov je pogosto napačno, saj so po prepričanju
nekaterih ti sistemi namenjeni le velikim organizacijam.
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je javna zdravstvena organizacija, katere
management se je pravočasno zavedel nujnosti sprememb, ki izhajajo iz domačega in
mednarodnega okolja, še posebej vstopa Slovenije v EU in s tem povezanim
poenotenjem predpisov, ki urejajo javno zdravje. Še pomembnejši dejavnik nujnosti
spreminjanja pa izhaja iz temelja EU, in sicer zagotavljanja enotnega konkurenčnega
trga s prostim pretokom blaga, storitev, kapitala in delovne sile. To izhodišče vpliva
tudi na drugačno zagotavljanje javnozdravstvenih storitev in njihovo tržno
obravnavanje.
Z upoštevanjem posameznih strategij, še posebej pa strategije razvoja sistemov
vodenja kakovosti in strategije obvladovanja stroškov, se je management
obravnavane organizacije odločil za uvedbo celovitega informacijskega sistema na
področju laboratorijske dejavnosti, ki bo omogočal:






podporo temeljnim poslovnim procesom in njihovo medsebojno prilagodljivost,
osnovo za prenovo in izboljševanje poslovnih procesov,
zagotavljanje in izboljševanje mednarodno primerljive kakovosti storitev,
povečevanje dodane vrednosti v temeljnih poslovnih procesih,
spreminjanje organizacijske kulture z vpeljavo elementov virtualne
organizacije.

V organizacijah, ki se ukvarjajo pretežno z laboratorijsko dejavnostjo oziroma s
področjem preskušanja, se uporabljajo tako imenovani laboratorijski informacijski
sistemi (angl. Laboratory Information Management Systems - LIMS). V angleški
besedni zvezi je potrebno poudariti umestitev in pomen besede management, ki
prinaša novo paradigmo na področju vodenja in upravljanja laboratorija kot
organizacijske enote, kjer se izvajajo specifični poslovni procesi. Ravno ti poslovni
procesi bodo v magistrskem delu predmet proučevanja in raziskovanja.
Pri opredeljevanju osnovnega problema, ki ga želimo raziskati, je potrebno upoštevati
velikost obravnavane organizacije, raznovrstnost in komplementarnost osnovnih
dejavnosti ter z njimi povezanih poslovnih procesov, stopnjo rasti obsega poslovanja
in organizacije kot sistemske tvorbe, posebnosti panoge, v kateri deluje, nagnjenost
managementa k vse bolj tržnemu pozicioniranju organizacije in njenih storitev,
zavedanje pomena učinkovitosti in uspešnosti poslovanja za trajnostni razvoj. Kot
negativni dejavnik pri opredeljevanju in raziskovanju osnovnega problema pa je
potrebno upoštevati pomanjkanje možnosti za specializacijo managementa, na kar
vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki – dejavniki okolja.
Osnovni problem, s katerim se bomo v magistrskem delu ukvarjali, lahko opredelimo
kot iskanje možnosti za prenovo temeljnih poslovnih procesov in z njimi povezanih
podpornih procesov. Če pojmujemo organizacijo kot sistem medsebojno povezanih in
odvisnih podsistemov ali procesov, lahko samo s statičnim obravnavanjem, kot
presečnim stanjem posameznega procesa, in dinamičnim povezovanjem z drugimi
2
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procesi v okolju organizacije dosežemo stanje, ki je primerna osnova za njihovo
prenovo in informatizacijo, izboljševanje in inoviranje. Pri tem pa moramo ločiti dva
vidika inoviranja – vidik organizacije in vidik stranke. Vidika sta lahko med seboj
časovno, pojmovno in drugače različna. Z uvedbo celovite rešitve LIMS se možnosti za
prenovo in nadaljnje izboljševanje poslovnih procesov še povečajo in razširijo. Širitev
možnosti izhaja iz samega pristopa k izgradnji in uvedbi rešitve, analize procesov,
uporabljenih metod in orodij za modeliranje procesov, sodobne zasnove in
modularnosti celovite rešitve.

1.2

Namen, cilji in osnovne trditve

Področje raziskave ima več razsežnosti in je prvenstveno usmerjeno v:







spoznavanje metod in orodij za prenavljanje in informatizacijo poslovnih
procesov in poslovanja;
analizo in sintezo spoznanj o temeljnih in z njimi povezanih podpornih
poslovnih procesih v obravnavani organizaciji;
analizo in sintezo spoznanj o celovitih informacijskih rešitvah;
apliciranje metod in orodij za prenovo poslovnih procesov v obravnavani
organizaciji, kjer služi celovita informacijska rešitev LIMS kot podatkovna in
metodološko-modelna osnova;
povratno apliciranje spoznanj o novih možnostih za prenovo poslovnih
procesov, njihovo izboljševanje, avtomatizacijo in nadaljnji razvoj celovite
rešitve LIMS.

Namen magistrskega dela je izdelati splošno zasnovo modela prenove in
informatizacije laboratorijskega poslovnega procesa v zdravstveni organizaciji, ki bo
služil kot osnova za nadaljnje izboljševanje poslovnih procesov ter za preseganje meja
in zaprtosti poslovnih procesov v posamezne organizacijske enote tovrstnih
organizacij. Zasnova modela mora biti tako natančna, da bo omogočala vzpostavitev
merilnih mest v poslovnih procesih in izboljševanje teh procesov z vidika obvladovanja
virov – naj bo to optimiranje ali zmanjševanje pretočnih časov, uvajanje novih
storitev, ukinjanje nepotrebnih aktivnosti in podobno.
Sekundarna in komplementarna cilja z vidika raziskave pa sta doseganje stroškovne
učinkovitosti in dolgoročne uspešnosti obravnavane organizacije. Neločljivo povezan in
dopolnjujoč cilj pa je zagotovo vzpostavitev procesa nenehnega učenja. Model mora
podpirati odločanje na podlagi dejstev, ki izhajajo iz merjenja poslovnih procesov.
V delu nameravamo potrditi naslednje hipoteze:
H 1: Prenova in informatizacija poslovnih procesov laboratorijske dejavnosti v
organizacijah na področju zdravstva, še posebej pa tistih, ki že dalj časa delujejo na
trgih, kjer vlada monopolna konkurenca, nista v primerjavi z ostalimi vrstami
organizacij nič bolj specifični.
Hipotezo bomo preverili na podlagi analize izhodišč in posebnosti obravnavane
organizacije v empiričnem delu ter primerjavo le-teh z ugotovitvami v prvem,
teoretičnem delu magistrske naloge.
H 2: Modelov prenove in informatizacije poslovnih procesov ni mogoče enostavno
prenesti iz okolja neke druge organizacije v okolje obravnavane organizacije.
Četudi so modeli in orodja na metodološki ravni univerzalno uporabni, je potrebno
kritično tehtanje med univerzalnostjo in posebnostjo. Obstajajo splošni modeli, ki jih
3
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je mogoče uporabiti kot vodila, ne pa kot recept za celovito reševanje poslovnega
problema. Hipotezo bomo preverili s pomočjo primerjalne analize obravnavane
organizacije in njenih poslovnih procesov s splošnim modelom, kjer bomo poskušali
pokazati na vse tiste posebnosti, ki kažejo na potrebo po celovitem in dialektičnem
pristopu. Zaradi omejenosti virov je potrebno na ravni organizacije delovati lokalno, a
imeti vedno v vidu njeno celoto.
H 3: Prenova in informatizacija poslovnih procesov sta danes neločljivo povezani.
Rast obsega poslovanja, raznovrstnost dejavnosti in specifičnost poslovnih procesov
obravnavane organizacije zahtevajo prenos splošnega modela v celovit informacijski
sistem. Le na ta način je omogočena delna ali popolna avtomatizacija poslovnih
procesov. V fazi prenosa konceptualnega modela v celovito rešitev je že izvedena
določena stopnja prenove, ki omogoča tudi nadaljnje izboljševanje. Hipotezo bomo
skušali potrditi s pomočjo sinteze managerskega, informacijskega in procesnega
pogleda na delovanje organizacije.
H 4: Prenova in informatizacija poslovnih procesov, kakor tudi njihovo nadaljnje
izboljševanje, morajo temeljiti na merjenju procesov.
Vsaka odločitev je sestavljena iz treh sestavin: rutinskega, analiznega in intuitivnega
dela. Z upoštevanjem dejstva, da prenova in informatizacija poslovnih procesov
posega pretežno na trdi del delovanja organizacije, je nujno merjenje učinkovitosti in
uspešnosti procesov, kar omogoča višjo raven kakovosti odločanja, torej sprejemanje
takšnih odločitev, ki temeljijo na dejstvih. Sicer samo po sebi pozitivno hipotezo bomo
skušali potrditi z modeliranjem temeljnih poslovnih procesov obravnavane organizacije
in umestitvijo primernega merskega sistema.
H 5: Prenova poslovnih procesov z uvajanjem celovitih rešitev zahteva skladnost
poslanstva, vizije in strategij za doseganje konkurenčnih prednosti. Če teh povezav in
medsebojne usklajenosti ni, bodo poslovni procesi suboptimalni, saj se povečuje
razkorak med spoznavanjem in dojemanjem potreb okolja organizacije, povečuje se
asimetrija informacij.
Hipotezo bomo skušali potrditi s pomočjo analize vizije, poslanstva in strateških
zasnov obravnavane organizacije v danem okolju. Predvidevamo, da bo analiza
pokazala na nujnost upoštevanja mehkih vidikov managementa. Primerjava oziroma
verifikacija prenove in informatizacije poslovnih procesov v obravnavani organizaciji z
izkušnjami drugih organizacij naj bi hipotezo dodatno utrdila.

1.3

Predpostavke in omejitve raziskave

Izgrajevanje konceptualnega modela za prenovo in informatizacijo poslovnih procesov
je umeščeno v okolje obravnavane organizacije za vpeljano celovito rešitev LIMS.
Raziskava je v svojem teoretičnem izhodišču usmerjena v presojanje uporabnosti
univerzalnih modelov za prenovo in informatizacijo poslovnih procesov. Primerjava in
analiza pomena celovitih rešitev za prenovo in informatizacijo poslovnih procesov v
primerjanih organizacijah služi tudi kot izhodišče za kritično presojo uporabnosti
lastnega koncepta.
Na teh izhodiščih temeljijo naslednje predpostavke:


Odločitve o prenovi in informatizaciji poslovnih procesov lahko management
organizacije sprejema le na podlagi celovitih informacij o trenutnem stanju
procesa.
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Sodobne celovite informacijske rešitve omogočajo hitro in enostavno zbiranje
podatkov, ki omogočajo izračune posameznih kazalnikov o poslovnem procesu.
Smiselno je spremljati tiste kazalnike procesov, ki so univerzalno uporabni in
pri katerih je mogoča primerjava med sorodnimi organizacijami oziroma
podobnimi poslovnimi procesi.
Slovenske javnozdravstvene organizacije so zaradi vse večje globalizacije in
regionalizacije trgov, majhnosti slovenskega prostora ter izkoriščanja učinkov
ekonomij obsega in razpona prisiljene prenavljati in informatizirati poslovne
procese. Slednje je še posebej povezano s poenotenjem nacionalnih in
evropskih politik, ki vplivajo na delovanje tovrstnih organizacij. Nenazadnje pa
je takšna naravnanost povezana z obvladovanjem sprememb, ki se kažejo tudi
kot privatizacija dela javnega zdravstva v Republiki Sloveniji.
Neizkoriščanje danih konceptov, modelov in orodij za prenovo in informatizacijo
poslovnih procesov pomeni prepuščanje konkurenčne pobude tekmecem in
kaže na suboptimalnost procesa strateškega načrtovanja.

Pri opisovanju in analiziranju obravnavanega področja je pogled omejen na potrebe
odločevalca – managerja po potrebnih informacijah, ki jih mora rešitev zagotoviti
oziroma je temu prilagojen model poslovnega procesa.
Analiza temeljnih in podpornih procesov sega največ do posameznih podprocesov
oziroma aktivnosti, ne pa tudi posameznih opravil, saj podrobno načrtovanje
algoritmov poslovnih procesov presega namen magistrskega dela.
Tudi tehnično-tehnološka zasnova sistema je obdelana samo v obsegu, ki omogoča
managementu spoznavanje možnosti, ki jih ponuja tehnologija, oziroma mu
predstavlja možnosti, ki jih lahko zahteva od sodobnih informacijskih tehnologij in
celovitih informacijskih rešitev.

1.4

Uporabljene raziskovalne metode in načrt izvede raziskave

1.4.1 Uporabljene raziskovalne metode
Magistrsko delo uvrščamo med poslovne raziskave, kjer se zaradi narave same
raziskave izmenjujeta statični in dinamični pristop. V nalogi se osredotočamo na
raziskovanje temeljnih poslovnih procesov v obravnavani organizaciji ter vseh ostalih
tega tipa, v njihovem okviru pa na možnosti za nadaljnje izboljševanje in optimiranje
temeljnih in tudi z njimi povezanih podpornih poslovnih procesov. V magistrskem delu
so tako uporabljene naslednje metode raziskovanja:










metoda deskripcije,
zgodovinska metoda,
metoda kompilacije,
metoda analize in sinteze,
metoda modeliranja,
induktivna in deduktivna metoda,
metodi primerjanja in razvrščanja,
metoda intervjuja,
druge metode priprave znanstvenega dela.

V prvem – teoretičnem delu magistrskega dela se osredotočamo na deskriptivni
pristop raziskovanja in v manjši meri uporabimo zgodovinsko metodo za boljšo
ponazoritev nujnosti dinamičnega obravnavanja okolja organizacije. Podrobnejše
raziskovanje modelov za obvladovanje sprememb in optimiranje poslovanja,
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optimiranja poslovnih procesov in s tem povezanega razvoja celovitih informacijskih
sistemov oziroma rešitev nas pripelje do uporabe metod analize in sinteze ter
induktivne in deduktivne metode, metode primerjanja in razvrščanja. Preučevanje
razsežnosti prenove in informatizacije kot načina obvladovanja sprememb in
optimiranja poslovanja zaključimo z uporabo metod kompilacije in sinteze. Ko
razmišljamo o nujnosti informacijske preobrazbe organizacije ponovno uporabimo
metodi kompilacije in sinteze.
V drugem – empiričnem delu raziskave bomo uporabili deskriptivni pristop, metodi
intervjuja in primerjanja, metodo analize in sinteze, metodo modeliranja, induktivno in
deduktivno metodo ter druge metode empiričnega raziskovanja oziroma priprave
znanstvenega dela.
V tretjem - sklepnem delu bomo uporabili metode sinteze, dedukcije in indukcije.
Uporabljeni domači in tuji viri v magistrskem delu izhajajo iz knjig, mednarodnih
standardov, strokovnih revij, referatov, statističnih podatkov, internih gradiv
obravnavanih organizacij, uradnih listov, člankov in interneta.
1.4.2 Načrt izvedbe raziskave
Načrt izvedbe raziskave bo potekal v treh delih:






V prvem - teoretičnem delu bomo govorili o obvladovanju sprememb, prenovi
in informatizaciji poslovanja, o prenovi in informatizaciji poslovnih procesov in s
tem povezanim razvojem celovitih informacijskih rešitev, opredelili bomo
splošen konceptualni model za prenovo in informatizacijo poslovnih procesov s
poudarkom na celovitih rešitvah. V splošen model bomo skušali implementirati
tudi izkušnje iz primerljivih slovenskih organizacij.
V drugem – empiričnem delu bomo konceptualni model preverili in verificirali z
analizo izhodišč, posebnosti in poslovnih procesov v izbrani organizaciji ter
iskali možnosti za nadaljnje prenavljanje in izboljševanje poslovnih procesov v
okviru uvedene celovite informacijske rešitve LIMS in širše - v povezavi s
poslovno-informacijskim sistemom obravnavane organizacije. Osredotočili se
bomo na dva vidika prenove in informatizacije poslovnih procesov –
informacijski in managerski vidik. Na koncu drugega dela bomo v kratkem
povzeli ugotovitve empiričnega pristopa in verificirali model.
V tretjem – sklepnem delu podajamo ugotovitve in rezultate naloge z
razširitvijo možnosti nadaljnjega raziskovanja.
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2 RAZSEŽNOSTI UPRAVLJANJA SPREMEMB, PRENOVE IN
INFORMATIZACIJE POSLOVANJA
2.1

Upravljanje ali usmerjanje sprememb

Spremembe so nujne, kompleksne in tvegane (Drucker 2001, 76). Drucker (ibid.)
pravi tudi, da sprememb ni mogoče obvladovati. Spremembe je možno le
predvidevati. Nič več ne poslušamo o premagovanju odpora do sprememb, pred
desetimi, petnajstimi leti eni najbolj priljubljenih tem med managerji. Vsi so namreč
že sprejeli dejstvo, da so spremembe neizbežne. Toda to ima še vedno prizvok stare
modrosti, da so spremembe kot »smrt in davki«: čimbolj jih prelagamo v prihodnost,
tem manj so zaželene. V obdobju burnih preobratov, v katerem živimo, pa so postale
spremembe pravilo. Prav gotovo je izvedba sprememb boleča in tvegana naloga, ki
zahteva predvsem veliko trdega dela. Toda če organizacija, bodisi podjetje, univerza,
bolnišnica ali kakšna druga ustanova, hoče preživeti, mora celo spodbujati
spremembe. V obdobju hitrih strukturnih sprememb bodo usmerjevalci sprememb
edini, ki bodo preživeli. Zato je eden glavnih izzivov managementa v 21. stoletju ta,
da organizacije preoblikuje v usmerjevalce sprememb. Usmerjevalec sprememb vidi v
spremembah priložnosti. Usmerjevalec sprememb išče spremembe, ve, kako bo odkril
koristne spremembe, in ve, kako jih bo naredil učinkovite tako zunaj organizacije kot
tudi znotraj nje.
O spremembah, vsesplošnih in konstantnih govorita tudi Hammer in Champy (1995,
32). Dodata še, da postajajo spremembe normalno stanje in da se njihova hitrost
pospešuje. Z globalizacijo se podjetja spoprijemajo z večjim številom tekmecev, od
katerih lahko vsak na trgu predstavi inovativen proizvod. Hitre tehnološke spremembe
prav tako spodbujajo inovacije proizvodov. Življenjska doba proizvodov se je z nekaj
let skrajšala na nekaj mesecev. Ne le, da so se skrajšale življenjske dobe proizvodov,
skrajšal se je tudi čas, ki je na voljo za njihovo razvijanje in predstavitev. Danes
morajo organizacije napredovati hitro ali pa sploh ne bodo napredovale. Še več,
organizacije morajo biti pozorne hkrati na več stvari. Še posebej na tiste spremembe,
ki utegnejo izriniti organizacijo iz poslovanja in so zunaj meja pričakovanega. Prav
take spremembe pa so danes v poslovnem okolju najpogostejše.
Da niso slovenske organizacije, še posebej javni zavodi in nekatere druge storitvene
organizacije v okviru javne uprave, kamor seveda spada tudi večina zdravstvenih
organizacij, pri obvladovanju sprememb prav nobena izjema, dovolj jasno kažejo tudi
nekateri dokumenti sprejeti na ravni Vlade RS, in sicer:





Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,
Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003 - 2005,
(UMAR1, 2002),
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001 – 2006, (UMAR, 2001),
Strategija razvoja Slovenije (UMAR, 2005).

Z razvojem in spreminjanjem okolja se spreminja tudi organizacija sama z vsemi
njenimi elementi. Eden izmed zelo pomembnih elementov je informacijski sistem
organizacije, ki je odziv na zahteve v okolju organizacije, strategija obvladovanja
porajajočih se sprememb v okolju in je hkrati katalizator sprememb.

1

Urad za makroekonomske analize in razvoj.
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2.2

Prenova poslovnih procesov in njihova informatizacija

2.2.1 Prenova poslovanja in doseganje konkurenčne prednosti v povezavi s
prenovo informacijskega sistema
Organizacije, ki želijo preživeti na zahtevnih svetovnih trgih, se soočajo z zahtevo po
doseganju poslovne odličnosti. Ta od njih terja izjemno prožno poslovanje ter nenehno
prilagajanje vedno novim zahtevam strank. Silovita konkurenca med ponudniki, ki je
posledica hitrega znanstveno-tehnološkega razvoja, povezanega z izjemno rastjo
produktivnosti dela, namreč povzroča, da stranke oz. kupci stopajo v središče
pozornosti proizvajalcev. Organizacije se spopadajo z izzivom, kako pritegniti
pozornost strank, ki se na trgu srečujejo s poplavo sorodnih izdelkov in zato
pričakujejo dostopne in visoko kakovostne izdelke. V takšnih razmerah morajo
organizacije, ki se želijo uveljaviti na globalnih trgih, sproti slediti dosežkom
znanstveno-tehnološkega razvoja in uvajati sodobne tehnologije ter proizvodnoposlovni načeli, kot sta ravno ob pravem času (angl. just in time, JIT) in celovito
obvladovanje kakovosti. Vendar pa je to zgolj potrebni pogoj za preživetje na trgu.
Zadostni pogoj zadovoljuje šele uresničevanje zahteve, da organizacija vsako od
svojih aktivnosti opravi brezhibno v prvem poskusu, zato mora temeljito analizirati
aktivnosti, ki jih opravlja. Vse nepotrebne aktivnosti mora odpraviti, potrebne pa mora
opravljati skrajno učinkovito. To je načelo, ki ne velja le za podjetja, ampak za vse
organizacije (Tekavčič 2002, 677).
Ko se skušajo organizacije preoblikovati tako, da bodo sposobne uspešno tekmovati v
prihodnosti, sprejemajo različne pobude za izboljšanje (Kaplan 2000, 18):









celostno obvladovanje kakovosti,
proizvodne in distribucijske sisteme dobave ravno ob pravem času,
časovno pogojeno konkurenčnost,
gibko proizvodnjo/gibko podjetje,
ustvarjanje k strankam usmerjenih podjetij,
obračunavanje stroškov po aktivnostih (angl. Activity Based Costing - ABC),
zagotavljanje avtonomnosti zaposlenih (angl. empowerment),
preurejanje (reinženiring).

Če želimo v organizaciji uspešno odgovoriti na spremembe iz okolja in njihove izzive,
jih sami ustvarjati, upravljati, obvladovati in v prihodnosti zagotoviti večjo učinkovitost
in uspešnost organizacije, moramo upoštevati poslovne usmeritve in tehnološkorazvojne trende, ki jih narekujejo (Kovačič 2002, 10):




sprememba poslovnega okolja,
razvoj informacijske tehnologije,
poslovne priložnosti organizacije.

Še posebej so zahtevne spremembe, ki posegajo na integracijo novih tehnologij z
obstoječimi poslovnimi dejavniki (ibid.):




strategijo,
kadri in
poslovnimi procesi.

Vpliv sodobnega časa - informacijske dobe (Kaplan 2000, 15) je še veliko bolj
revolucionaren za storitvene kot za industrijske organizacije. Številne storitvene
organizacije, zlasti na področju prevozništva, javnih služb, komunikacij, financ in
zdravstva, so desetletja obstajale v udobnih, nekonkurenčnih okoljih. Imele so le malo
možnosti za prodor na nova področja in oblikovanje cen svojih storitev. V zameno pa
8
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so jih vladni mehanizmi ščitili pred potencialno učinkovitejšimi ali inovativnejšimi
tekmeci ter določali cene, ki so zagotavljale dobičke, primerne naložbam in stroškovni
osnovi. Seveda smo bili v zadnjih dveh desetletjih priča pobudam za zmanjšanje
državnega nadzora in privatizacijo storitvenih organizacij po vsem svetu, saj je
informacijska doba zasejala »seme pogube« storitvenih organizacij pod državnim
nadzorom iz industrijske dobe.
Dodatno pripomorejo k težavnosti in povečanemu tveganju za uspešno izvedbo
spremembe v organizaciji še naslednji dejavniki:





obvladovanje
zagotavljanje
zagotavljanje
zagotavljanje

kompleksnosti,
zmogljivosti,
integritete poslovanja in
integritete informacij.

V preteklosti so organizacije nadomeščale nezadostno ali slabo integriteto informacij s
porabo časa in dodatnimi stroški na račun porabe drugih virov (materialnih, človeških,
denarnih). Danes, v času, ko gospodarstvo temelji na drugačnih vzvodih, si takšnega
pristopa ne moremo več privoščiti. Mnoge organizacije so se na spremenjene
dejavnike okolja odzvale z uvedbo informacijske arhitekture in sistemskim
planiranjem. Na podlagi poslovnih strategij skušajo zgraditi popolno informacijskotehnološko okolje – informacijski sistem (v nadaljevanju IS2,3), ki ga sestavljajo
naslednji gradniki:




podatki,
aplikacije in
arhitektura.

Planiranje in s tem umeščenost IS v okolje organizacije (slika 1) mora nujno
upoštevati vse pomembne vidike njenega delovanja, še zlasti pa mora biti vsak
projekt izgradnje, prenove ali izboljševe IS jasno opredeljen in imeti povsem jasne
koristi za organizacijo samo ali še bolje za vse udeležence v vrednostni verigi oziroma
okolju organizacije. Na podlagi teh kriterijev izdela management plan prenove IS in
zagotovi sredstva za izvedbo projekta. To je korak v pravo smer, vendar je takšen
projekt le redko voden s procesnega vidika delovanja organizacije. Kot bomo videli v

2

Govorimo, kjer je to primerno, o informacijskem sistemu kot najširšem pojmu ali homonimu, ki implicitno
vsebuje pojme, kot so informacijska infrastruktura, informacijska in komunikacijska tehnologija, aplikacije,
hardware, software ipd.
3
Informacijski sistemi (prirejeno po Markič 2004, 38-39) so najsodobnejše področje znanstvenega pogleda
na prenovo oz. inoviranje proizvodnih procesov. Informacijski sistemi so sistemi, ki uporabljajo
informacijsko tehnologijo za sprejemanje, preoblikovanje, shranjevanje, ponovni priklic, manipuliranje ali
prikaz informacij v enem ali več poslovnih procesih. Med informacijskim sistemom in informacijsko
tehnologijo včasih ni enoznačne različnosti in sta soodvisna. Ti informacijski sistemi so načrtovani za oskrbo
s primernimi informacijami vseh zaposlenih ob pravem času in na najcenejši način. Z uporabo zmogljivih
procesorjev se močno povečajo njegove sposobnosti. Informacijski sistem je definiran skupaj z
informacijsko tehnologijo in poslovnim procesom. Organizacija je ponavadi sestavljena iz več skupin
poslovnih procesov in kot celota ali po posameznih delih konkurira v poslovnem okolju. Informacijska
tehnologija je strojna oprema (angl. hardware - HW) in programska oprema (angl. software - SW), ki šele
naredi informacijski sistem kot možnost. Strojna oprema je oprema in ostale fizične stvari, vključene v
procesiranje informacij, kot npr. računalniki, delovne postaje, omrežje, nosilci podatkov in oprema za
prenos. Programska oprema so računalniški programi, ki interpretirajo uporabne vložke in sporočijo strojni
opremi, kaj naj naredi. Programska oprema vsebuje operacijske sisteme in uporabne aplikacije, kot so
urejevalniki besedil, preglednic, in aplikacijsko programsko opremo za specializirana opravila v vseh
dejavnostih. Informacijski sistem je sistem, ki uporablja informacijsko tehnologijo za sprejemanje,
transformacijo, shranjevanje, ponovni priklic, manipuliranje ali prikaz podatkov, uporabljenih v enem ali več
poslovnih procesih. Informacijski sistemi korenito spreminjajo vse vidike kakovosti življenja in bivanja vseh
prebivalcev sveta.
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nadaljevanju, procesni vidik oz. pristop omogoča povezati udeležence organizacije s
poslovnimi procesi.

Slika 1: Informacijska tehnologija in informacijski sistem
v poslovni soodvisnosti
Vir: Markič (2004, 40)

Kajzer (2004, 22-23) vidi informacijski problem sodobne organizacije popolnoma
drugače. Management od informatikov in informacijskega sistema ne pričakuje
informacij, saj se zaveda, da jim jih ti ne morejo dati. O tem, kaj je v dani odločitveni
situaciji informacija in kaj ne, lahko namreč, kakor smo zgoraj pokazali, sodi le
manager, ki se mora v tem položaju odločiti, kako bo ukrepal, in tudi zares ukrepati.
Zato pa seveda od informatikov zahtevajo možnosti dostopa do sporočil, za katera
menijo, da jim zagotavljajo dovolj natančen vpogled v relevantno dogajanje in v
možnosti prihodnjih akcij. Informacijska preobrazba podjetja mora temeljiti na
pojmovanju informacijskega sistema kot informacijskega vidika celotnega poslovanja.
Torej bomo bližje stvarnosti, če bomo informacijski sistem pojmovali kot njegov delni
sistem, ki obsega vse sestavine organizacije in vse informacijske povezave med njo in
okoljem. Potemtakem mora informacijska preobrazba temeljiti na stalnem procesu
informatizacije organizacije.
Takšen koncept pa je skladen s sodobnim fleksibilnim pojmovanjem in modelom
organizacije in ravno takšen koncept, po našem mnenju, omogoča konkurenčnost
organizacije. Če razmišljamo, da je samo koristna sprememba vir konkurenčne
prednosti, priložnosti za spreminjanje pa izhajajo tako iz notranjega kot zunanjega
okolja organizacije, je nujno potrebno stalno prilagajanje, izboljševanje in prenavljanje
IS.
V nadaljevanju Kajzer (ibid., 23) opozori še na dvoje:




potrebo po uveljavitvi logistične koncepcije tudi na informacijskem področju;
za povečanje učinkovitosti informacijskih procesov in povečanje uspešnosti
upravljanja sta namreč izjemnega pomena tudi hitrost in "debelina"
informacijskih tokov znotraj organizacije ter med organizacijo in okoljem;
skrajni čas je, da se organizacije informacijsko drastično preusmerjo v okolje;
po vseh dobrih namenih in modrovanju o prehodu na tržno gospodarjenje
bomo ostali popolnoma brez moči, če bomo še naprej slepi za dogajanje v
relevantnem poslovnem, družbenem in naravnem okolju.
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Oba vidika pa potrjujeta sodobno fleksibilno pojmovanje organizacije in njeno
soodvisnost od okolja. Povedano dopolnjujemo še s primerjavo dveh modelov
organizacije (preglednica 1), starega in novega, in zahtev, ki naj jih organizacija
upošteva, da bo učinkovita in dolgoročno uspešna. Vztrajanje na starem konceptu
organiziranosti onemogoča učinkovito uvedbo ali prenovo kateregakoli sistema, saj z
vidika porabe virov celo znižuje učinkovitost sistema in posledično tudi doseganje
konkurenčnih prednosti.
Preglednica 1: Primerjava modelov organizacije z njihovimi zahtevami

Stari model

Novi model

Posamezne naloge kot osnovna organizacijska
enota

Tim kot osnovna organizacijska enota

Za odnose z okoljem skrbi ozek krog
strokovnjakov

Gosta mrežna povezava z okoljem

Vertikalni tok informacij

Horizontalni in vertikalni tok informacij

Odločitve se prenašajo navzdol, tok informacij
pa navzgor

Odločitve se sprejemajo tam, kjer so
informacije

Visoka organizacijska struktura – veliko ravni
managementa

Sploščena organizacijska struktura – le nekaj
ravni managementa

Poudarek na strukturah

Poudarek na procesih

Poudarek na pravilih in standardnih postopkih

Poudarek na rezultatih in končnemu cilju

Strogo določen delovni čas

Prilagodljiv delovni čas

Napredovanje v službi – pot navzgor

Pot je fleksibilna, horizontalna in vertikalna

Standardizirano vrednotenje in sistem
nagrajevanja

Občasno vrednotenje in nagrajevanje

Preprosta močna kultura s pričakovanim
vedenjem

Različna stališča in vedenje

Specializirani in usmerjeni posamezniki

Specializirana in usmerjena organizacija

Določitev okolja glede na državo

Na okolje se gleda globalno

Etnocentričnost

Internacionalnost

Vir: Vila 1998, 322.

Z vidika prenove poslovanja lahko ločimo po obsegu in vsebini tri pristope:




Izboljševanje poslovnih procesov z majhnimi koraki ali drugače tudi kaizen; je
pristop, ki omogoča doseganje sprememb poslovnih procesov na evolucijski
način, takšne spremembe je lažje obvladovati. Ta pristop drugače imenujemo
tudi proces nenehnih izboljšav in je usmerjen v obstoječe procese.
Projekti celovite prenove poslovnih procesov (angl. Business Process
Reeingeeniring – BPR); pri tem pristopu razmišljamo, zakaj je proces sploh
potreben in kako naj bi bil oblikovan v idealnem primeru, torej dvomimo v vse
obstoječe poslovne procese in oblikujemo nove poteke, ki naj bi se bistveno
razlikovali od starih. Pristop temeljito posega v obstoječe procese.
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Procesni management (Kamiske in Füermann 2004, 127), je v primerjavi s
projektno organizacijo pri reinženiringu dolgoročno usmerjen. Zato pričenja kot
vsaka druga strateška zamisel z analizo prednosti in pomanjkljivosti
organizacije. Če so okolje organizacije in zahteve strank določene, je mogoče
določiti ključne procese. Pri tem gre za procese, ki še posebno podpirajo
kritične dejavnike uspešnosti. To so vsaj procesi, ki vključujejo stranko, ki
podpirajo uvajanje novih proizvodov ali služijo nadaljnjemu razvijanju
sodelavcev. S poudarkom na ključnih procesih si s procesnim managementom
prizadevamo za dolgoročne konkurenčne prednosti, medtem ko reinženiring z
odstranjevanjem pomanjkljivosti optimira kratkoročni uspeh.

Ne glede na uporabo modela, pa so temeljni cilji prenove poslovnih procesov
usmerjeni v:





skrajševanje časa,
povečevanje kakovosti,
zniževanje stroškov4,
zagotavljanje ključnih zmožnosti.

Organizacija deluje v dinamičnem okolju, kjer se pojavljajo tudi konkurenti in
spremembe, ki narekujejo uporabo revolucijskih in evolucijskih pristopov. Včasih lahko
ravno korenita sprememba omogoči doseganje konkurenčne prednosti ali celo samo
preživetje. Nekaj metod, ki omogočajo postopen ali korenit pristop, bomo opisali v
nadaljevanju.
2.2.2 Metode izboljševanja in prenove poslovnih procesov
2.2.2.1

Metoda stalnih izboljšav – kaizen

Za metodo stalnih (nenehnih) izboljšav sta se udomačila izraza:




kaizen (iz japonščine: KAI – sprememba, ZEN - na boljše), ki ga razumemo kot
proces, ki je integriran na vseh ravneh organizacije, je vseprisoten in se izvaja
nenehno;
nenehno izboljševanje procesov (angl. Continious Process Improvement - CPI).

Kaizen je naloga vseh in se nanaša na izboljšanje vsega. Za vsako nalogo moramo
najprej imeti standardni postopek izvajanja, ki ga potem izboljšujemo. Management
mora pri tem aktivno sodelovati, pri čemer veljajo naslednja pravila (Vila 1997, 313):
1. Upravljanje (management) mora vzpostaviti operativne postopke.
2. Vsi jih morajo upoštevati.
3. Če jih kdo ali kakšna skupina iz kakršnih koli razlogov ne more upoštevati,
mora management zagotoviti potrebno izobrazbo.
4. Standardi izvajanja se morajo stalno izboljševati. Kaizen pomeni, da je treba
dajati predloge za višje in boljše standarde.

4

Na skrajševanje časa, izboljševanje kakovosti in zniževanje stroškov se usmerja tudi metoda 20 ključev
(Kobayashi 2003).
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2.2.2.2

Reinženiring5 poslovnih procesov

Temeljna značilnost tega koncepta je osredotočenje organiziranosti poslovanja od
poslovnih funkcij na poslovne procese. Procesno usmerjeno prenovo izvedemo v nekaj
korakih6:




izbira kritičnih procesov, ki jih bomo najprej reorganizirali,
posnetek ostoječega stanja izbranih procesov in zasnova njihove bodoče oblike,
vgraditev novozasnovane procesne organiziranosti v organizacijsko strukturo
podjetja.

2.2.2.3

Procesni management

Procesni management izvira iz sodobnih sistemov vodenja kakovosti. Osredotočenost
na procese in nadzor procesov sta ključni komponenti sodobnih sistemov vodenja
kakovosti in integralni del ideje tvorcev tega koncepta: Deminga, Jurana, Crosbya,
Feingenbauma, Ishikawe. Moč procesnega managementa temelji na slabostih
funkcijskega gledanja na delovanje organizacije. Četudi ima funkcijska organiziranost
nekatere prednosti, ne nazadnje ekonomijo obsega in razpona, ima pomembno in njej
lastno slabost – močnejšo osredotočenost na veščine oz. usposobljenost delavcev in
izkoriščenost virov kot na njen output. To pogosto vodi v suboptimalnost virov, ki jo
dodatno povečujejo še nezadostna koordinacija in preglednost celotnega procesa
(Laguna in Marklund 2005, 25).
V nasprotju s projektno organizacijo pri reinženiringu je procesni management
dolgoročno usmerjen. Zato pričenja kot vsaka druga strateška zamisel z analizo
prednosti in pomanjkljivosti organizacije. Če so okolje organizacije in zahteve strank
določene, je mogoče določiti ključne procese. Pri tem gre za procese, ki še posebno
podpirajo kritične dejavnike uspešnosti. To so vsaj procesi, ki vključujejo stranko, ki
podpirajo uvajanje novih proizvodov ali služijo nadaljnjemu razvijanju sodelavcev. S
poudarkom na ključnih procesih si s procesnim managementom prizadevamo za
dolgoročne konkurenčne prednosti, medtem ko reinženiring z odstranjevanjem
pomanjkljivosti optimira kratkoročni uspeh (Kamiske in Füermannn 2004, 127).
2.2.2.4

Benchmarking

Benchmarking ali metoda najboljših praks (angl. best practices method) predstavlja
proces primerjanja postopkov in opravil določenega poslovnega procesa s podobnimi
procesi v svetovno uspešnih podjetjih/organizacijah, pri čemer se raven učinkovitosti
opravljanja posameznih aktivnosti znotraj tega procesa v svetovno vodilnih
organizacijah postavi kot cilj, ki ga organizacija zasleduje, ali kot norma, s katero
primerja lastno raven opravljanja proučevanih aktivnosti. Namen benchmarkinga je
dvojen - učiti se in izboljševati (Tekavčič 2002, 679).
Laguna in Marklund (2005, 86) opredelita namen benchmarkinga kot:


določitev trenutne učinkovitosti procesov organizacije v primerjavi
konkurenti, analizo vrzeli in postavitvijo ciljev za izboljšanje (učinkovitosti),

s

5
Reinženiring poslovnih procesov je preveden izraz in izhaja iz angleške besedne zveze Business Process
Reeingeniring; označujemo s kratico BPR; nekateri avtorji (Hammer) uporabljajo tudi izraz reinženiring
poslovanja ali angl. Busines Reenginering.
6
O reinženiringu poslovnih procesov in fazah pišejo tudi Kovačič in Petek (2002, 40-41), Osterlohova (1998,
67), Križman in Novak (2002, 59-59), Kamiske in Füermannn (2004, 129).
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spodbujanje kreativnosti in generiranje idej, kako izboljšati učinkovitost
obstoječih procesov.

Najpomembnejše informacije, ki jih organizacije pridobivajo v procesu benchmarkinga,
so informacije o:






proizvodih,
proizvodnih procesih,
izvajanju podpornih funkcij oz. procesov,
doseženih poslovnih rezultatih (stroških, prihodkih, kazalnikih proizvodnje in
kazalnikih kakovosti) in
strategiji (o kratkoročnih in dolgoročnih planih ter o procesu planiranja v
organizaciji) in podobno.

Cilj benchmarkinga je pospešiti proces poslovnih sprememb, ki vodijo do novosti in
nenehnih izboljšav v proizvodih in procesih - kar se kaže v popolnem zadovoljstvu
strank in v konkurenčnih prednostih - z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov in
najboljših praks organizacij, ki so znane po odličnosti v izvedbi (ibid., 680).
2.2.3

Strateško planiranje informatike in razvoj IS

Strateško planiranje informatike lahko opredelimo kot analizo poslovanja organizacije
in analizo njenega obstoječega IS, ki omogočata izdelati strateški plan informatike
organizacije, ki ji bo omogočil uresničevanje njenih strateških ciljev in dolgoročno
konkurenčno prednost.
Organizacija ali bolje rečeno njen management zasnuje ali uporabi različne strategije
glede na percepcijo potrebne spremembe. Različnost strategij, njihove številne
kombinacije in s tem povezano tveganje njihove uspešne uresničitve odlično prikazuje
Tavčar (2002, 457-458). Izbira posamezne strategije lahko bolj ali manj korenito
poseže v sestavine organizacije. Pri izbiri in izvajanju strategij mora management
ravnati skrbno, saj organizacija prenese samo določeno stopnjo sprememb. Lahko
govorimo o zgornjem pragu adopcije sprememb. Onstran praga številnost sprememb
vodi v neuspešnost njihovega uresničevanja.
Teorija planiranja informatike izhaja iz metode BSP (angl. Business Systems Planning)
in metode kritičnih dejavnikov uspeha (angl. Critical Success Factors - CSF). Metoda
BSP prihaja iz podjetja IBM in je, ena izmed prvih, izpostavila potrebo po povezanosti
planiranja informatike s poslovnim planiranjem ter potrebo po sistematičnem pristopu
k planiranju informatike. Izsledke planiranja je ponazorila z matrikami, med katerimi
je bila osrednja matrika poslovnih procesov in skupin podatkov. Ta matrika je bila
osnova za opredelitev arhitekture informacijskega sistema. Metoda CSF je bila razvita
na Massachussets Institute of Technology in je pozornost načrtovalcev usmerjala v
ključne probleme podjetja (Bobek 2004, 2).
V nadaljevanju Bobek (ibid., 3-4) povzema dve metodi oziroma pogleda na strateško
planiranje informatike, in sicer:




kot štirifazni proces, ki ga sestavljajo:
- strateško planiranje informatike,
- planiranje globalnih informacijskih potreb in globalnega modela
informacijskega sistema organizacije,
- planiranje informacijskih virov in
- planiranje informacijskih projektov;
kot trirazsežnostni način planiranja informatike:
- planiranje informacijske podpore poslovanja,
14
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-

planiranje informacijske infrastrukture,
planiranje managementa informatike.

Četudi sta prva metoda procesno in druga razsežnostno usmerjeni, velja poiskati
nekatere skupne zahteve, ki jim morata obe zadostiti:







vizija informatike mora podpreti vizijo organizacije in ji je hierarhično
podrejena,
analiza in opredelitev informacijskih potreb organizacije mora izhajati iz analize
poslovnih priložnosti in iz tega razvitih strategij,
strategije razvoja IS morajo biti skladne z drugimi poslovnimi strategijami,
informacijski viri morajo biti planirani celovito, torej tako, da vključujejo tako
človeške, materialne in finačne vire v treh časovnih dimenzijah – dolgoročni,
srednjeročni in kratkoročni; od tu sklepamo na nujno skladnost drugih
elementov organizacije,
ko se spustimo na tehnološko raven planiranja razvoja IS, še zlasti v majhnih
in srednje velikih organizacijah, lahko govorimo o outosurcingu razvoja IS.

Glavni cilji strateškega planiranja informatike in s tem povezanega planiranja prenove
(informacijske podpore) poslovnih procesov so lahko naslednji:
















Povezati razvoj informacijskih sistemov s poslovnimi strategijami organizacije.
S strateškim planom zagotovimo učinkovito podporo razvoju informacijskega
sistema in s tem poslovnim zahtevam organizacije v prihodnosti.
Izboljšati komunikacijo med managementom, informatiki in uporabniki oziroma
izvajalci. S pomočjo strateškega plana management pridobi boljše razumevanje
obstoječega stanja informacijskega sistema v organizaciji in zazna možne
priložnosti in nevarnosti, izzive in slabosti. Informatiki spoznajo poslovno
usmeritev organizacije in načine, kako lahko informacijska tehnologija pomaga
doseči njene poslovne cilje. Izvajalci pa uvidijo smiselnost in nujnost
sprememb.
Načrtovati pretok informacij in procesov. Skrbno načrtovanje in upravljanje
pretoka informacij skozi organizacijo zmanjša obseg nepotrebnega dela,
nekonsistentnost in redundanco podatkov ter poveča kakovost in točnost
informacij.
Učinkovito razporediti človeške vire. Strateški plan služi za razporejanje
človeških virov in predstavlja osnovo za kadrovanje na področju informacijske
tehnologije.
Zmanjšati stroške in skrajšati čas, potreben za razvoj aplikacij. Strateški plan
nam zmanjša stroške in prihrani čas pri naslednjih korakih življenjskega cikla
aplikacij: izbiri izvajalcev, odobritvi projekta razvoja aplikacije, razvoj in
vzdrževanje. Izbira izvajalcev za posamezne aplikacije je lahko brez izdelanega
strateškega plana zamuden postopek, saj ni vedno jasno, kaj želi organizacija z
aplikacijo rešiti, kje so problemi in podobno. Odobritev projekta s strani
managementa je nedvoumno hitrejša in preprostejša, če je ta predviden v
potrjenem strateškem planu.
Vzdrževanje IS, če je načrtovano za celoten sistem.
Predlagati optimalno zaporedje nadaljnjih korakov pri planiranju in
razvoju informacijskega sistema. Zaradi časovnih, finančnih in kadrovskih
omejitev ter tehničnih odvisnosti morajo biti projekti razvoja informacijskega
sistema usklajeni. V strateškem planu zato podamo osnutek poteka nadaljnjih
projektov.
Pripraviti vsa potrebna izhodišča, ki bodo služila kot pomoč pri nadaljnjih
korakih informatizacije vse do izdelave IS oziroma posameznih podsistemov.
Uporabiti standarde za enotne tehnološke rešitve. V nekaterih organizacijah
velja, da imajo več informacijskih podsistemov, ki so tehnološko in drugače
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preveč raznorodni. S tem je oteženo njihovo učinkovito vzdrževanje, enoten
razvoj, pojavlja se redundanca podatkov, težave z zagotavljanjem
konsistentnosti informacij ipd. V strateškem planu pokažemo odstopanja in
pripravimo načrt uskladitve.
Pokazati na organizacijske probleme pri razvoju in uvajanju IS, predlagati
organizacijske rešitve, ki bi imele za posledico racionalnejšo uporabo IS v
smislu povečevanja konkurenčne prednosti podpore.

Burlton (2001, 10) ugotavlja, da organizacije danes namenjajo mnogo pozornosti
takšni arhitekturi oz. strukturi IS, ki omogoča jasno identifikacijo udeležencev,
procesov, organizacije same in možnih medsebojnih povezav.
Okolje v informacijski dobi od organizacije za konkurenčni uspeh zahteva nove
zmogljivosti. Sposobnost managementa organizacije, da angažira in izkorišča svoja
neopredmetena sredstva (podatke, znanje v glavah ljudi, formalne in neformalne
povezave, ugled podjetja ipd.), je postala odločilnejša od vlaganja in upravljanja
materialnih, opredmetenih sredstev. Neopredmetena sredstva podjetju omogočajo:






2.2.4

vzpostavitev odnosov s strankami, ki zagotavljajo zvestobo obstoječih strank
ter omogočajo učinkovito in uspešno posredovanje storitev novim segmentom
strank in tržnim področjem;
uvedbo inovativnih izdelkov in storitev, ki si jih želijo ciljni segmenti strank;
proizvajanje visokokakovostnih izdelkov in storitev, izdelanih po meri, po nizkih
cenah in s kratkimi dobavnimi roki;
izkoriščanje znanja zaposlenih in njihove motivacije za nenehne izboljšave
proizvodnih zmogljivosti, kakovosti in odzivnega časa;
izkoriščanje informacijske tehnologije, baz podatkov in sistemov.
Prenova poslovnih procesov in razvoj celovitih IS

Med pomembnimi vidiki uspešnosti organizacije je zagotavljanje kakovosti proizvodov
s čim manjšimi stroški in prilagajanje hitrim spremembam na trgu. Govorimo o t. i.
organizacijskem trinomu »kakovost Ù cena Ù rok« (Ljubič 2004, 157). Uspešne so le
organizacije, ki dobavijo stranki oz. kupcu prilagojen proizvod vrhunske kakovosti v
kratkem (ob pravem) času in po nižjih cenah.
Eden izmed ključnih pogojev za tako poslovanje je celovito obvladovanje fizičnih,
proizvodnih in poslovnih procesov in odločanje na osnovi dejanskih podatkov o stanju
proizvodnje in vseh funkcij podjetja. Doseganje teh pogojev pa je mogoče le z
uporabo sodobne informacijske podpore. Uvajanje računalniške podpore v organizacije
je v preteklosti sledilo piramidnemu modelu vodenja organizacije (slika 2). Značilnosti
tovrstnih modelov so, da so poslovne funkcije organizirane po hierarhičnih ravneh. Na
najnižjih ravneh, nivojih v piramidi se nahajajo funkcije, ki so neposredno povezane z
načinom proizvajanja in tehnologijo. Upoštevanje piramidnega modela je posledično
podpiralo koncept hierarhičnega uvajanja računalniške podpore (Žnidaršič in Rihar
1998, 32).
Na podlagi dojemanja organizacije kot proizvodnega sistema in razvoja informacijske
tehnologije so se v preteklem obdobju razvijali tudi informacijski sistemi. Ti so bolj ali
manj celovito pokrivali eno ali več poslovnih funkcij ali procesov, temeljili pa so na
planiranju potreb oziroma upravljanju z viri in njihovo uporabo v celotni organizaciji. V
sistemu planiranja in vodenja proizvodnje, kot enega izmed temeljnih procesov v
verigi vrednosti, se medsebojno prepletajo določanje, uravnavanje in spremljanje
proizvodnje. Planiranje in vodenje proizvodnje temelji na podatkih o strukturi
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proizvodov in poteku proizvodnih procesov, gospodarjenju z materialom pa posreduje
informacije o materialnih potrebah in zahtevanih terminih (Ljubič 2004, 157).

Slika 2: Ravni poslovnih procesov
Vir: Žnidaršič in Rihar (1998, 32)

Sedaj pa se premaknimo s proizvodnega vidika in razširimo razmišljanje na celotno
organizacijo ter preostale procese. Planiranje proizvodnje je odvisno od planiranja
prodaje, ta pa od marketinških raziskav in sposobnosti razvojno-raziskovalnih
oddelkov za razvoj modificiranih ali novih proizvodov. Za vse te procese pa je
potrebno zagotoviti človeške in finančne vire. Le povezanost in usklajenost planov
omogoča učinkovito izvajanje temeljnih procesov in posledično uspešnost organizacije.
V tej smeri so se razvijali tudi informacijski sistemi – v celovito integracijo.
Zgodovinsko gledano so prvi računalniški poslovni sistemi služili podpori
računovodskih in knjigovodskih funkcij (slika 3). V poznih šestdesetih letih prejšnjega
stoletja so se razširili v sisteme za planiranje materialnih potreb, t. i. MRP (angl.
Material Requirements Planning), ki so omogočili planiranje potreb in razpoložljivosti
materialnih virov. Z rastjo zmogljivosti računalniških sistemov so se funkcije
računalniških proizvodnih sistemov razširile v smeri obvladovanja nabavnih funkcij.
Tovrstni sistemi so se imenovali sistemi za planiranje proizvodnih virov, t. i. MRPII
(angl. Manufacturing Resource Planning). Vzporedno z razvojem sistemov MRPII se je
v mnogih organizacijah pojavila potreba po računalniških sistemih za podporo vseh
(drugih) vidikov poslovanja. Sistemi MRPII niso podpirali niti vseh proizvodnih funkcij
niti funkcij napovedovanja ter upravljanja zahtev v distribuciji. Kot posledica teh
zahtev so se razvili mnogi sistemi za podporo specifičnih poslovnih funkcij, tj. sistemi
DRP za planiranje virov s področja distribucije (angl. Distribution Resource Planning),
sistemi za upravljanje kakovosti, proizvodni sistemi itd. Ti sistemi so zagotavljali
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podporo specifičnim funkcijam, kot slabost pa se je pokazala težavnost integracije v
enoten sistem.
V poznih osemdesetih letih se je na trgu pojavila nova generacija sistemov, ki skušajo
reševati številne izolirane probleme s sistemi, ki pokrivajo širok nabor funkcij. Sistemi
MRPII so se razvili v sisteme za planiranje virov podjetja, t. i. ERP (angl. Enterprise
Resource Planning), DRP v SCM sisteme za upravljanje verige dobaviteljev (angl.
Supply Chain Management), tradicionalni proizvodni sistemi v proizvodno-izvajalske
sisteme MES (angl. Manufacturing Execution System). Vzporedno z razvojem
poslovnih sistemov pa so se razvijali tudi sistemi za vodenje fizičnih (tehnoloških)
procesov. Računalniki so počasi zamenjali ročno vodenje, za vodenje procesov so se
razvili programabilni logični krmilniki, t. i. PLC (angl. Programmable Logic Control),
porazdeljeni sistemi vodenja, t. i. sistemi DCS (angl. Distributed Control System), in
nadzorni sistemi SCADA7 (angl. Supervisory Control and Data Acquisition).
Na sliki 3 prikazujemo, da je razvoj proizvodnih računalniških sistemov težil k
integraciji, hkrati pa se je razvijal v treh smereh – MES, ERP in SCM.

Slika 3: Razvoj proizvodnih računalniških sistemov
Vir: Žnidaršič in Rihar (1998, 33)

Danes pa lahko govorimo o naslednji stopnji integracije celovitih informacijskih
sistemov – razširjanju ERP z integracijo MES, SCM in CRM8 konceptov. V nadaljevanju
bomo prikazali značilnosti treh vrst sistemov:




ERP sistem kot celoviti IS na ravni organizacije,
MES sistem kot celovit proizvodno naravnan IS in
LIMS sistem kot celovit laboratorijsko naravnan IS.

7
PLC, DCS in SCADA sistemi za razliko od MRP, MRPII in ERP sistemov obvladujejo delovanje procesa v
realnem času.
8
angl. Customer relationship management; upravljanje odnosov s strankami.
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2.2.5 Avtomatizacija poslovnih procesov
Avtomatizacija proizvodnih procesov se začne uveljavljati v poznih štiridesetih letih
20. stoletja. Osmislitev te ideje izhaja iz nivoja togih strojev, ki so izdelovali velike
serije posameznih izdelkov, izdelovalni časi so bili dolgi, različice enolične. (Markič
2004, 40)
Cilji avtomatizacije procesov v preteklosti so bili usmerjeni predvsem v:








zniževanje operativnih stroškov,
zniževanje stroškov zalog,
zniževanje stroškov delovne sile,
hitrejše pretočne čase,
zmanjševanje zastojev zaradi človeških napak,
izboljševanje delovnih postopkov,
izboljševanje delovnih pogojev in ergonomije delovnih mest.

Dandanes pa lahko ugotavljamo, da obstaja mnogo poslovnih procesov, katerih
rezultati so in morajo biti na voljo udeležencem štiriindvajset ur na dan in sedem dni v
tednu. Tehnologija, ki omogoča podporo in nadzor teh procesov je na voljo.
Implementacija poslovnih pravil in znanja v programsko krmiljene procese omogoča
spreminjanje načina delovanja organizacije oz. samega izvajanja procesov. Tako lahko
ločimo procese, ki jih je možno v celoti, delno ali pa jih ni možno avtomatizirati.
Primer intervjuja je proces, ki ga skoraj ni možno avtomatizirati, medtem ko obstaja
množica procesov, ki so v celoti avtomatizirani.
Na avtomatizacijo moramo danes gledati skozi drugačno prizmo, saj je sama
avtomatizacija poslovnih procesov neločljivo povezana z uporabo sodobnih tehnologij
in uvedbo informacijskih sistemov. Pri tem uporabimo tehnične in organizacijske
standarde in vgradimo njihove zahteve kot minimalne kriterije sprejemljivosti
delovanja organizacije oziroma njenih poslovnih procesov. Njen pomen in umeščenost
prikazujemo na sliki 4.

Slika 4: Pomen in umeščenost avtomatizacije poslovnih procesov
V organizaciji potekajo trije temeljni procesi9: temeljni (proizvodni), upravljalni in
informacijski. Učinkovitost in uspešnost izvajanja triade procesov pa zagotavljajo
ravno informacije, ki jo prežemajo in se v teh procesih generirajo.
9

Glej sliko 12.
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Na sliki 5 prikazujemo poenostavljen avtomatiziran poslovni proces z vidika enega
izmed treh temeljnih poslovnih procesov, informacijskega procesa, in elemente, ki
omogočajo njegovo avtomatizacijo - od sprožitvenega dogodka do končnega rezultata.

Slika 5: Avtomatiziran poslovni proces – informacijski proces
Vir: Burlton (2001, 32)

Za pričetek avtomatizacije poslovnega procesa moramo najprej prepoznati in določiti
prožilne dogodke oziroma druge prožilne procese, katerih izhodni rezultat je lahko
prožilo za izvajanje novega procesa. Naj povedano ponazorimo z dvema primeroma:




Proces naročanja izvedemo šele, ko smo zbrali dovolj informacij (raven kritičnih
zalog, planiran obseg proizvodnje, čas dobave, druge informacije). Proženje je
lahko del poslovne logike ali pa je prepuščeno intuitivnemu odločanju.
Proženje, ki je prepuščeno intuiciji, je težko učinkovito avtomatizirati.
Dvigovanje denarja na bankomatu je visoko avtomatiziran poslovni proces ali
pa je samo njegov del. Proces sprožimo z vstavitvijo bančne kartice v režo
naprave. V prvem in vseh nadaljnjih korakih se odvija informacijski proces. V
tem primeru pa lahko na sam informacijski proces gledamo tudi kot na temeljni
in del upravljalnega.

Avtomatizacija danes predstavlja samo eno izmed nujnih
organizacije in zagotavljanja učinkovitosti njenih procesov.

sestavin

sodobne

2.2.6 ERP sistemi
2.2.6.1

Opredelitev ERP sistemov

Enterprise-Wide Information Systems, Enterprise Computing ali Enterprise Resources
Planning so angleški izrazi, ki jih lahko opredelimo kot sinonime za informacijske
sisteme, ki na ravni organizacije pomenijo kakovostni preskok v njenem delovanju in
omogočajo doseganje konkurenčne prednosti v globalni ekonomiji.
Uvajanje celovitih programskih rešitev (ERP) predstavlja enega pomembnih pristopov
k poslovni prenovi in informatizaciji poslovanja, ki vodi zlasti k učinkovitejšemu
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obvladovanju podatkov ter natančnejšemu napovedovanju poslovnih dogodkov in
odločanju. Takšno programsko rešitev lahko opredelimo kot celovito povezan in na
poslovnem modelu organizacije temelječ sistem, ki ob uporabi sodobne informacijske
tehnologije vsem poslovnim procesom, tako same organizacije kot tudi z njo
povezanih poslovnih partnerjev, zagotavlja optimalne možnosti načrtovanja,
razporejanja virov in ustvarjanja dodane vrednosti. Uvajanje celovitih rešitev temelji
na konceptu prenove poslovanja, temelječem na prenosu najboljše prakse, zajete v
teh rešitvah, v posamezno organizacijo in njeno neposredno okolje. Gre torej za
strateško pomemben, pogosto tudi nujen projekt, z dolgoročnimi, lahko močno
pozitivnimi ali pa pogubnimi posledicami za organizacijo (Kovačič in Vukšić 2005,
278).
Način uvajanja ERP sistema in obsežnost sprememb, ki jih uvedba takšnega sistema
prinese v organizacijo, pomenita visoko tveganje. Če tveganje ni obvladovano, torej
če spreminjanje organizacije ob uvajanju takšne rešitve ni organizirano, vodeno in
kontrolirano, lahko takšen projekt organizacijo tudi resno zamaje. Uvajanje ERP
sistema ni projekt tehnološke prenove, temveč projekt celovite prenove organizacije
kot celote z vsemi njenimi sestavinami. Pri uvajanju takšnega celovitega
informacijskega sistema management organizacije zasleduje naslednje cilje:









globalizacijo poslovanja,
optimiranje kapitala s poudarkom na zmanjševanju stroškov v verigi dodajanja
vrednosti,
optimiranje vhodno-izhodnih zalog s poudarkom na zagotavljanju
nepretrganosti dobavne verige,
celovit pregled nad poslovanjem,
izboljšanje komuniciranja s strankami,
omogočanje oziroma izboljšanje e-poslovanja,
konsolidiranje informacijskih virov,
večja tehnološka neodvisnost in prožnost.

Najpreprosteje lahko sisteme ERP opišemo tudi kot skupek najboljših praks za
izvajanje različnih procesov v organizaciji.
V pogojih globalizacije trgov, nujnosti globalne povezljivosti ter dostopnosti informacij
in prehoda na elektronsko poslovanje morajo informacijski sistemi zagotavljati nove
oblike uporabe in se prilagajati novim zahtevam. Arhitekture, tehnologije in načini
vzdrževanja, ki so dobro delovali za klasične, ročno izdelane in nepovezane aplikacije,
se izkažejo za neučinkovite in celo neproduktivne, če jih apliciramo na današnje
heterogene in porazdeljene sisteme. Le če je organizacija sposobna hitro prilagoditi
obstoječe aplikacije in uporabiti njihove funkcionalnosti na nove načine, bo uspešno
delovala v dobi elektronskega poslovanja. Uspešnost je odvisna od uporabe novih
vzorcev planiranja in načinov upravljanja pri zagotavljanju integracije (Jurič in Rozman
2000, 209)10.
10
Izvajanje poslovnih strategij, kot sta »podjetje brez zakasnitve« (angl. Zero Latency Enterprise) ali
»premočrtno procesiranje« (angl. Straight Through Processing), lahko zagotovijo le sodobni informacijski
sistemi. Strategija premočrtnega procesiranja zagotavlja, da se isti podatki v informacijski sistem vnašajo
samo enkrat. S tem je zagotovljena konsistentnost podatkov in minimirana njihova redundanca. Strategija
podjetje brez zakasnitve zagotavlja, da se spremembe, narejene v delu informacijskega sistema, takoj
(sinhrono), torej brez zakasnitve, odrazijo v ostalih delih celotnega informacijskega sistema, ne glede na
njegovo distribuiranost. Običajno ločimo sisteme, ki implementirajo enostransko obveščanje o dogodkih, in
sisteme, ki implementirajo dvosmerno komuniciranje. Tradicionalni, občasni paketni prenosi podatkov med
aplikacijskimi sistemi in podatkovni bazami ne zadoščajo.
Sodobne informacijske sisteme zaznamujejo heterogena zasnova, komponentna zgradba, lokacijska
neodvisnost in povezljivost. Samostojne, monolitne aplikacije postajajo vedno redkejše, vedno redkejši so
tudi veliki informacijski sistemi, zgrajeni po specifičnih zahtevah naročnika. Sodobna podjetja kupujejo
programsko opremo v obliki komponent, posamezne komponente pa nato integrirajo v celovit informacijski
sistem. Ravno integracija delov informacijskega sistema v celoto je eden od najtrših orehov. Za uspešno
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V organizacijah, ki z vidika celovitih rešitev sodijo v segment srednje velikih (za
slovenske razmere so to seveda »velike« organizacije z npr. 500 zaposlenimi in 50
uporabniki ERP sistema), so procesi velikokrat drugače organizirani kot v nekaj
desetkrat večjih multinacionalkah. »Velike« rešitve ERP se temu prilagajajo z vnaprej
konfiguriranimi različicami, ki za ceno nekoliko omejene funkcionalnosti zmanjšujejo
kompleksnost potrebne parametrizacije. Nekateri drugi, zlasti manjši in lokalni
ponudniki celovitih rešitev pa prav segment srednje velikih organizacij razumejo kot
svojo tržno nišo in ponujajo manj kompleksne rešitve, ki pri uvajanju zahtevajo
praviloma manj resursov.
Vendarle pa srednje velikih organizacij v informacijskem smislu ne gre vedno razumeti
kot pomanjšane različice velikih. Običajno so organizacije v srednjem segmentu
specializirane za določeno storitveno dejavnost ali pa so kot specializirane proizvodne
organizacije vpete v eno ali več preskrbovalnih verig. Gre torej za organizacije, ki
pokrivajo določeno tržno nišo in v kateri so uspešne prav zaradi posebnih postopkov in
organizacije procesov. Te posebnosti v ključnem delu delovanja srednje velikih
organizacij od celovitih rešitev velikokrat zahtevajo tudi posebej prilagojene
funkcionalnosti.
Večina celovitih rešitev v srednjem segmentu nudi le omejene možnosti prilagajanja in
dograditev. Nekatere rešitve omogočajo prost dostop oziroma spreminjanje in
dograjevanje celotnega podatkovnega modela in vse poslovne logike.
Ker je integracija sistemov ERP zahtevna, dobavitelji teh sistemov dopolnjujejo svoje
rešitve z vpeljavo podpore za predvsem komponentne vmesnike. Ključne aplikacije
običajno izkazujejo velike arhitekturne in implementacijske razlike, ki so razvidne v
različnih uporabniških vmesnikih, načinu komunikacije, strukturi podatkov in dostopa
do podatkovne baze.
Pomanjkljivosti glede integracije so (ibid., 209):






heterogenost in neusklajenost uporabniških vmesnikov, nepovezanost delov
informacijskega sistema,
prekrivanje dela funkcionalnosti,
neželena redundantnost podatkov,
klasična arhitektura odjemalec-strežnik ali celo monolitna zgradba,
neobstoj standardnih, jasno definiranih vmesnikov za povezljivost.

2.2.6.2

Zasnova in lastnosti ERP sistemov

Tipičen informacijski sistem je sestavljen iz več modulov. Z vidika integracije je
ključnega pomena modul, ki opisuje povezave z zunanjim svetom. Večina starejših
informacijskih sistemov je največjo pozornost posvečala modelom notranje
organizacije. Povezave z zunanjim svetom pa so bile pogosto zanemarjene.
izvedbo integracije, kot ključnega procesa za izkoriščanje prednosti sodobnih informacijskih sistemov, je
potrebno določiti strategijo in izbrati ustrezno tehnološko bazo. Zaradi tega je integracijski arhitekturi
potrebno posvetiti veliko pozornost.
Za podjetje sta najpomembnejši vpeljava projekta integracije in organizacija centralne službe za integracijo.
Takšna služba ima v splošnem dve odgovornosti. Prva je operativna in se navezuje na izbiro, instalacijo in
vzdrževanje konsistentne infrastrukture za integracijo, ki je enaka za celotno podjetje. Ta infrastruktura
zagotavlja visoko nivojsko integracijo, logično nad lokalnim omrežjem podjetja. Pri tem uporablja eno od
vrst ali kombinacijo komunikacijskega vmesnega sloja (angl. middleware) v obliki integracijskega
posrednika. Druga odgovornost se veže na razvoj in vzdrževanje dokumentacije za integracijo aplikacij, ki je
ponavadi sestavljena v obliki množice vmesnikov. Potrebno je zagotoviti, da posamezne projektne skupine,
ki razvijajo aplikacije, upoštevajo izbrano integracijsko paradigmo in v aplikacije vgradijo ustrezno podporo.
Zagotoviti je torej potrebno, da se integracija izvaja na nivoju celotnega podjetja in se vodi in koordinira
centralno. Zato naj se vpelje projekt integracije in ustvari ustrezna služba, ki bo razvijala, vpeljevala in
vzdrževala integracijsko infrastrukturo.
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Informacijski sistemi tudi niso skladni s celovitim objektnim in podatkovnim modelom
podjetja. V praksi ni možno modificirati aplikacij tako, da bi zagotovili konsistentno
interno strukturo. Zato je za uspešno izvedbo integracije potrebno realno oceniti
razmere in upoštevati omejitve.
Za uspešno izvedbo integracije sama tehnologija ni zadostna. Tehnoloških ovir za
integracijo heterogenih sistemov danes praktično ni (ibid., 209)11.
Razen klasične osnovne rešitve za finančno poslovanje mora programska rešitev (od
tu je potekal razvoj celovitih rešitev), da bi jo lahko poimenovali ERP sistem,
zadovoljevati še potrebe spremljanja za naslednje podsisteme:













upravljanje z zalogami,
upravljanje proizvodnje,
upravljanje kapacitet,
upravljanje projektov,
upravljanje virov (človeških in strojnih),
upravljanje odnosov s strankami (CRM),
delo v večjezičnem okolju,
delo v sestavu več podjetij hkrati,
on-line konsolidacija podatkov več organizacij oziroma organizacijskih enot,
e-poslovanje (poslovanje lahko v celoti naslonite na internet),
delo preko portala (formiranje namenskega uporabniškega dostopa do
podatkov),
vgrajen lasten programski jezik za potrebe dodelav in lastnega razvoja.

Torej morajo ERP sistemi vsebovati tiste lastnosti in funkcionalnosti, zaradi katerih se
organizacija zanj tudi odloči, čeprav so zelo dragi, zapleteni in vseobsežni ter brez
trdnega jamstva, da bo njegova uvedba v organizacijo uspešna. Tako pred uvedbo
presojamo lastnosti s tehnološkega in poslovnega vidika. Lastnosti s tehnološkega
vidika so:







dejanska neodvisnost od strojne in sistemske programske opreme,
visoka stopnja združljivosti sistema,
visoka stopnja fleksibilnosti,
navidezna enotna struktura tabel,
podpora fazni (modularni) uvedbi in
skrajšan čas uvedbe.

Lastnosti s poslovnega vidika pa so:








povrnitev naložbe v kratkem času,
kontroliran in kompatibilen reinženiring poslovnih procesov,
osredotočenost na rešitve, ki temeljijo na referenčnih modulih,
ena sama vhodna podatkovna točka,
omogočanje hitrih in kakovostnih informacij - nudijo možnost izdelave sprotnih
(procesnih) poročil (angl. Real - Time Accounting),
sposobnost prilagajanja novih IT potrebam podjetja (e-poslovanje),
kakovostno razviti in vgrajeni kontrolni postopki in

11

Po drugi strani pa imamo lahko velike težave pri integraciji dveh aplikacij na istem operacijskem sistemu,
napisanih v istem programskem jeziku, z isto podatkovno bazo. Integracija je torej odvisna od arhitekture
aplikacije in od organizacije vmesnikov, preko katerih aplikacije komunicirajo z zunanjim svetom. Noben
tehnološki standard ne more zaobiti organizacijskih problemov. Uporaba informacijskih rešitev v obliki ERP
rešitev lahko izboljša, ne more pa ukiniti potreb po integraciji. To velja tudi za podjetja, ki celotno rešitev
kupijo od istega dobavitelja. Po ocenah raziskav, rešitve ERP običajno pokrijejo do 30 % poslovnih funkcij
podjetja. Ostale naloge opravljajo obstoječi sistemi, lastne rešitve in aplikacije ter programska oprema
drugih dobaviteljev.
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možnost revizije tako poslovnih kakor tudi računalniških rešitev, saj so tudi lete množica tabel, procedur, ekranskih prikazov in tiskanih poročil.

Danes je ponudnikov ERP sistemov mnogo. Medsebojna primerjava in analiza, ali
posamezna rešitev ustreza pojmovanju ERP sistema, na tem mestu ni potrebna in ne
prinaša dodane vrednosti za bralca. Vse renomirane ERP rešitve pa omogočajo
informatizacijo in podporo naslednjih področij delovanja organizacije:
















finance in računovodstvo,
vzdrževanje opreme,
razvoj izdelkov in storitev,
marketing,
prodaja,
upravljanje z naročili,
planiranje in načrtovanje,
izbiranje in selekcija,
nabava,
proizvodnja,
logistika,
poprodajne storitve,
upravljanje s človeškimi viri,
upravljanje kakovosti,
projektni management.

2.2.6.3

Učinkovitost ERP sistemov12

Učinkovitost celovitih rešitev poskušamo po eni strani oceniti s skupnimi stroški
lastništva (angl. Total Cost of Ownership - TCO), po drugi strani pa z ustreznostjo
nove funkcionalnosti. Na skupne stroške lastništva13 vplivajo predvsem nakupne cene
licenc in morebitne dodatne strojne in programske opreme, stroški uvedbe ter stroški
vzdrževanja. Velikokrat pa pozabljamo upoštevati v skupnih stroških lastništva stroške
internih virov organizacije, ki so potrebni za vzpostavitev in delovanje sistema.
V splošnem velja, da je uporabniška licenca za rešitve, namenjene srednje velikim
organizacijam, cenejša kot za rešitve, namenjene velikim. Hkrati morebitne »posebej
ugodne« ponudbe manjših ponudnikov kažejo na njihova omejena sredstva za
dolgoročni razvoj in s tem na visoko tveganost naložbe v rešitev, ki jo ponujajo. Pri
stroških potrebne infrastrukturne opreme majhna razlika v potrebni konfiguraciji
strežnika dolgoročno ne sme pomeniti ključnega dejavnika pri izbiri ERP sistema.
Seveda pa velja, da so rešitve, namenjene srednje velikim organizacijam, glede
infrastrukturne opreme manj zahtevne od rešitev, ki so namenjene velikim.

12

Bauer (2004, 12-14)
Pred dvema letoma je analitska hiša Meta Group pripravila študijo o skupnih stroških lastništva rešitev
ERP, vključno s strojno ter programsko opremo, pripadajočimi storitvami ter internimi stroški. Privzeti model
je vključeval nameščanje ter vse izdatke v obdobju dveh let, saj se v tem času pojavijo resnični stroški
vzdrževanja, nadgrajevanja ter optimiziranja sistema. Med 63 podjetji, vključenimi v raziskavo, so
povprečni stroški TCO znašali kar 15 milijonov dolarjev, največ 300 milijonov in najmanj 400.000 dolarjev.
Čeprav je težko potegniti ločnico ali doreči povprečje med tako širokim naborom podjetij ter rešitev ERP, so
pri Meta Group izračunali, da so skupni stroški lastništva tovrstnih rešitev v določenem obdobju na
zaposlenega znašali astronomskih 53.320 dolarjev. Ob uvajanju rešitev ERP tudi ne kaže pričakovati
revolucije v poslovanju, saj se tovrstne rešitve osredotočajo bolj na optimiziranje notranjih procesov in ne
toliko poslovanja s strankami, dobavitelji ali partnerji. Toda tudi takšna osredotočenost ima svoje prednosti,
saj je sodeč po že omenjeni raziskavi po uvajanju treba na prve rezultate počakati približno osem mesecev
(skupaj 31 mesecev), prihranki na letni ravni pa se gibljejo povprečno okrog 1,6 milijona dolarjev.
13
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Stroški zunanjih storitev uvajanja se običajno ocenjujejo na med 50 % in 400 %
vrednosti izhodiščne licence (odvisno od cene storitev na lokalnem trgu in vrste
projekta). Če k temu dodamo še zelo pomembne, a težko merljive stroške notranjih
virov in potencialne stroške neuspešne uvedbe (ponoven proces izbire, omajana
avtoriteta vodstva in oddelka informatike), vidimo, da je v splošnem ključna razlika v
skupnih stroških lastništva pri konkurenčnih rešitvah prav v stroških »mehkega« dela
projekta. Te stroške (tudi potencialne) upoštevamo kot enega od dveh ključnih
kriterijev učinkovitosti celovitih rešitev.
Izkušnje uvajanja rešitev v Sloveniji in na Hrvaškem kažejo, da se obseg svetovalnih
storitev pri manjših projektih (npr. storitveno ali razmeroma preprosto trgovsko
podjetje) giblje med 150 in 500 svetovalnimi urami. V takih implementacijah so
prilagoditve seveda omejene bolj ali manj zgolj na standardne dodelave, ki jih je
uvajalec razvil tudi za svoje ostale stranke. V primeru ustrezne razpoložljivosti kadrov
na obeh straneh je čas priprav na začetek dela v živo lahko tudi zelo kratek, od nekaj
tednov do dveh ali treh mesecev. Ob tem dodajmo še, da pogosto znaten del stroškov
svetovalnih storitev v manjših projektih povzročijo procesi, ki niso ključna dejavnost
podjetja, vendar so zahtevni za uporabnike (npr. obvladovanje osnovnih sredstev,
obračun plač ipd.). V primeru zahtevnih uvajanj (storitvena organizacija z veliko
dejavnostmi, proizvodna organizacija na več lokacijah in z MRPII planiranjem
proizvodnje, povezave z drugimi informacijskimi rešitvami, znaten obseg povsem
specifičnih prilagoditev, veliko število uporabnikov) pa je za uspešno dokončanje
projekta lahko potrebnih tudi 300 ali več svetovalnih dni. Projekti takega velikostnega
razreda v splošnem zahtevajo vsaj pol leta priprav do pričetka dela, nato pa še enak
čas za stabilizacijo obvladovanja procesov z novo rešitvijo. Ti časovni okviri pa se
lahko znatno podaljšajo v primerih, ko se v organizaciji posamezni procesi vsebinsko
hkratno razvijajo šele z implementacijo nove rešitve.
Ustreznost implementiranih funkcionalnosti je povezana s samo strategijo
informacijske funkcije. Organizacija mora svoje vire usmerjati na tiste poslovne
funkcije oz. njihove dele, kjer je korist od tega največja. Uporaba kompleksne celovite
rešitve za podporo klasični prodajni in nabavni funkciji s skladiščem na eni lokaciji in
nekaj deset transakcijami dnevno seveda ni smiselna investicija. Pogosto velja, da je
bolje v celoti in temeljito uvesti manj zahtevno (in cenejšo) ERP rešitev, kot investirati
v nakup kompleksnejše in dražje ter ostati brez sredstev za uvedbo kaj več kot le
osnovnih funkcionalnosti.
Če torej kot ključna kriterija učinkovitosti izberemo stroške storitev uvajanja in
ustreznost nove funkcionalnosti, lahko v primerjavi z drugimi, enakemu velikostnemu
razredu organizacij namenjenimi celovitimi rešitvami z vidika investitorja, opredelimo
prednosti in slabosti celovitih rešitev ERP.
Prednosti:







Dober razvijalski in uvajalski tim lahko v celovitem razvojnem okolju hitro
spreminja vso obstoječo in dodaja poljubno novo funkcionalnost v skladu s
specifičnimi zahtevami organizacije - naročnika (doseči je mogoče zelo visoko
funkcionalno ustreznost).
Odprtost sistema omogoča razmeroma enostaven razvoj vseh potrebnih
dodelav, kar je še posebej pomembno na (z vidika celovitih rešitev) majhnih
trgih.
Razvojna orodja so posebej prilagojena poslovni naravi rešitve, zaradi česar je
razvoj specifične funkcionalnosti običajno hitrejši kot v splošnih orodjih.
Možno je postopno prilagajanje funkcionalnosti spremembam v organizaciji, s
čimer je zagotovljeno dolgoročno spremljanje razvoja organizacije.
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Uvajanje lahko poteka postopno in z manj tveganja. Zaradi prilagodljivosti
rešitve je razmeroma enostavno podpreti z novim sistemom zgolj omejen del
poslovnega procesa (npr. glavna knjiga in nabava), preostale podatke pa črpati
še iz starega IS. Manjše tveganje posledično pomeni tudi nižje stroške
testiranja (vzporednega teka) in s tem nižje stroške uporabe notranjih virov.
Prilagodljivost sistema omogoča večjo obvladljivost tveganja neuspešnosti
projekta (npr. uporabnikova zavrnitev sistema) tudi v slabo organiziranih
organizacijah, kjer management nima ustreznega vpliva na posamezne
poslovne funkcije in procese.
V manjših organizacijah je možna »hitra« uvedba, ker se sistem v fazi
testiranja sproti prilagaja šele takrat ugotovljenim specifičnim zahtevam.
Dobra povezljivost z drugimi sistemi. Poleg posebnih funkcionalnosti za uvoz,
izvoz in ustrezne obdelave podatkov iz drugega sistema, je mogoče v obstoječi
podatkovni model in poslovno logiko rešitve vgraditi tudi vse morebitne
potrebne referenčne podatke.

Slabosti:






Tveganje neuspešnega razvoja dodelav, ki so ključne za uspešnost uvedbe. Za
obvladovanje tovrstnega tveganja je pomembna temeljita in za obe strani
povsem razumljiva specifikacija, z vidika naročnika pa tudi izbira izvajalca, ki
razpolaga z ustreznimi vsebinskimi in tehničnimi znanji.
Tveganje nepotrebnega razvoja (in močno povečanih stroškov uvajanja) zaradi
prilagodljivosti rešitve. V primeru neustreznega internega projektnega vodenja
ali premajhnih pooblastil projektnega vodje, lahko uporabniki na nižjih ravneh v
zadnjih fazah uvajanja izsilijo razvoj nepotrebnih funkcionalnosti, saj s tem
pogojujejo svoje sodelovanje pri projektu. Uvajalec, ki ima običajno nasproti
uporabnikom na nižjih ravneh le omejeno pogajalsko moč, pod časovnim
pritiskom bližnjega pričetka dela v živo, »čez noč« razvije zahtevano dodatno
funkcionalnost, ki običajno na dolgi rok zahteva precej popravkov in
vzdrževanja. Če je prilagodljivost celovite rešitve manjša in se mora poslovanje
prilagajati vgrajeni poslovni logiki, je tovrstno tveganje za investitorja precej
manjše.
Celovite rešitve ERP z odprto poslovno logiko so zelo učinkovite z vidika
funkcionalne ustreznosti in so nedvomno tudi stroškovno najboljša izbira v
primerih, ko management v analizo možnih alternativ resno vključi tudi lasten
razvoj. Iz prilagodljivosti tovrstnih rešitev pa izhajajo tudi ključne slabosti oz.
tveganja, ki jih je mogoče omejiti predvsem z dobrim projektnim vodenjem pri
naročniku in z ustreznim operativnim nadzorom managementa nad poslovnimi
funkcijami v organizaciji. Verjetnost uspešne uvedbe je torej tudi pri ERP
rešitvah večja v organizacijah z dobro organizacijo in z dobro kadrovsko
strukturo ter z jasno definiranimi cilji projekta. Prilagodljivost teh rešitev pa
omogoča, da lahko ob večjih naporih uvajalske ekipe in daljši dobi uvajanja
postopno zaživijo tudi v bolj togih in že desetletje nespremenjenih poslovnih
okoljih, kjer je uvajanje celovitih sistemov izrazito tvegano.

2.2.7 MES sistemi
2.2.7.1

Opredelitev MES sistemov

Na sliki 3 smo lahko videli, da je šel razvoj celovitih rešitev v treh smereh. Ena izmed
treh smeri so bili tudi t. i. MES sistemi, sistemi za podporo proizvodnih procesov. Za
razumevanje, umeščenost in razlikovanje LIMS, ERP in MES rešitev si bomo v
nadaljevanju slednje tudi ogledali.

26

Janez Bauer: Prenova in informatizacija poslovnih procesov laboratorijske dejavnosti v zdravstvu

Slika 6: Umeščenost sistemov MES
Vir: Žnidaršič in Rihar (1998, 34)

MES sisteme umeščamo med transakcijsko orientirane sisteme (ERP, MRP) in sisteme,
ki delujejo v realnem času (SCADA). Sistemi MES predstavljajo most med proizvodnim
okoljem in poslovnim svetom (slika 6). Na sliki predstavljena struktura predstavlja t. i.
računalniško integrirano proizvodnjo ali CIM (angl. Computer Integrated Manufacturing).
Sistemi SCADA upravljajo vse informacije o stanju proizvodnje, sistemi MES pa vse
informacije s poslovnega vidika proizvodnje. S povezavo teh dveh sistemov je mogoč
prenos informacij med sistemi. Sistem MES sporoča procesna navodila za proizvodnjo,
sekvenčne ukaze in najrazličnejše recepture, ki so potrebne za proizvodnjo. Iz
sistemov SCADA pa prihajajo poročila o zaključku proizvodnje z vsemi potrebnimi
podatki.
MRP, MRPII in ERP sistemi na drugi strani pa usmerjajo odločanje o vseh funkcijah
proizvodnje glede na podatke iz poslovnega in proizvodnega okolja. Vloga MRP je
odločanje in vodenje celotnih sistemov. Planiranje se začne s postavitvijo poslovnega
plana, ki mora vsebovati planiran obseg prodaje, marže, potrebe po finančnih virih in
vrednost investicij. Plan se ponavadi pripravi letno in se zato imenuje letni poslovni
plan. Kadar so vrednosti v planu podane v denarnih enotah, govorimo o finančnem
planu. Poslovni plan moramo po potrditvi pretvoriti v plan proizvodnih (produkcijskih)
enot. Ta plan je razdeljen na posamezne faze proizvodnje in določa načrt uporabe
virov za vsako fazo proizvodnje. Ogrodje sistema MRP je MPS (angl. Master Production
Schedule), ki podaja seznam elementov, ki morajo biti zbrani in dostavljeni na neko
delovno mesto glede na plan proizvodnje. Elementi MPS so v MRP imenovani BOM
(angl. Bills of Materials, seznami materialov). BOM mora biti usklajen z razpoložljivimi
viri in časovnimi zahtevami, tako da so iz njega razvidne slabosti plana proizvodnje.
Sistemi MRP imajo nalogo priprave podatkov o teku proizvodnje. Na osnovi vseh
razpoložljivih podatkov tvorijo t. i. delovne naloge, ki se nato prenesejo v MES sistem
in dalje v proizvodnjo. Povratne informacije so povzetki stanj, ki služijo za analizo
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celotnega procesa. Sistemi MRP omogočajo vodenje celotne proizvodnje v zaključeni
celoti, ki jo predstavlja posamezen obrat oziroma proizvodnja. Vsako posamezno
sestavino, ki je potrebna v proizvodnem procesu, spremljamo na njeni poti od vhoda
do izhoda proizvodnje. Vse operacije, skozi katere gre posamezna sestavina,
spremljamo in kontroliramo v povezavi s poslovnimi funkcijami. Tako je možno
nadzorovati celoten sistem proizvodnje.
Žnidaršič in Rihar (ibid.) opisujeta značilnosti MES v povezavi z njihovo hierarhično
umestitvijo in štirih vidikov značilnosti:








Planiranje proizvodnje (angl. Manufacturing Planning) zajema poslovne
funkcije, kot so planiranje proizvodnega procesa in potrebnih virov,
procesiranje transakcij in knjigovodskega poslovanja. Računalniška podpora te
ravni običajno temelji na uporabi ERP sistemov, tj. sistemov za planiranje virov
organizacije, MRP, tj. sistemov za planiranje materialnih potreb, in MRPII, tj.
sistemov za planiranje proizvodnih virov.
Sistemi za planiranje so transakcijsko orientirani. Procesiranje podatkov se
izvaja kot neposreden odziv na zahteve po izvršitvi določenih funkcij.
Pomembna značilnost sistemov ERP je, da zagotavljajo integracijo in prenos
informacij (podatkov) prek funkcijskih področij.
Vodenje (obvladovanje) proizvodnje (angl. Manufacturing Control) - proizvodni
nalogi z uporabo sistemov za planiranje na ravni organizacije usmerjajo
operacije na ravni proizvodnje. Osnovni gradniki računalniške podpore za
vodenje in obvladovanje procesa so programabilni logični krmilniki (PLC),
porazdeljeni sistemi vodenja (DCS) in nadzorni sistemi (SCADA). Pomembna
značilnost tovrstnih sistemov je delovanje v realnem času. Programabilne
logične krmilnike uvrščamo med osnovne gradnike pri avtomatizaciji
industrijskih procesov, ki prek merilnih in izvršilnih elementov vodijo proces.
Na osnovi vpisanega programa lahko izvajajo sekvenčna in odprtozančna
krmiljenja ter zaprtozančne regulacije. Pomemben del računalniških sistemov
vodenja so tudi nadzorni sistemi, ki omogočajo operaterju vpogled in
poseganje v delovanje procesa v realnem času. Programska orodja, ki
podpirajo razvoj in izvedbo aplikacij na nadzornih računalniških sistemih, se
imenujejo sistemi SCADA. Tovrstni sistemi omogočajo razvoj nadzornih
sistemov z naslednjimi funkcijami: (1) zbiranje procesnih podatkov, (2)
spremljanje, prikaz in nadzor delovanja procesa, (3) alarmiranje in (4)
arhiviranje podatkov in generiranje poročil.
Izvajanje proizvodnje (angl. Manufacturing Execution) - razvoj računalniških
sistemov za planiranje je potekal neodvisno od razvoja sistemov za vodenje
proizvodnje, zato se še danes srečujemo s primeri nepopolne integracije obeh v
skladno celoto. Vrzel v komunikaciji med transakcijsko-orientiranimi sistemi za
planiranje in sistemi za vodenje v realnem času povzroča probleme predvsem v
primeru odstopanj med dejanskim in planiranim potekom dela. Ti problemi
nastajajo zaradi nepričakovanih dogodkov, kot so spremembe naročil,
manjkajoče surovine, polizdelki in izdelki, napake in okvare na opremi itd.
Potreba po koordinaciji proizvodnih in poslovnih funkcij podjetja je motivirala
razvoj sistemov MES, ki delujejo kot vmesnik med sistemi planiranja in vodenja
proizvodnje. Glavna naloga sistemov MES je, da uporabnikom zagotavljajo
dostop do zanesljivih informacij o proizvodnih operacijah in virih v realnem
času ter odločanje na osnovi le-teh.

Pri preučevanju posameznih sistemov pa je pomemben še en vidik razlikovanja, in
sicer časovni vidik. Če sistemi SCADA, PLC in DSC delujejo v realnem času, to za ERP,
MRPII in MRP sisteme ne moremo trditi. Med njimi obstajajo časovni faktorji
razlikovanja, ki jih prikazujemo na sliki 7. Časovni okvir procesiranja podatkov
predstavlja razmerje med realnim in MRP procesiranjem v velikostnem razredu 1:100.
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Slika 7: Model pretoka podatkov integriranega računalniškega
sistema za podporo proizvodnje
Prirejeno po: Žnidaršič in Rihar (1998, 35)

2.2.7.2

Funkcije sistemov MES

Funkcije sistemov MES lahko razdelimo v tri sklope:




upravljanje proizvodnih funkcij organizacije,
upravljanje proizvodnega procesa in
upravljanje virov.

Upravljanje proizvodnih funkcij organizacije lahko nadalje delimo na:






Planiranje proizvodnih operacij: sistemi MES omogočajo planiranje proizvodnih
operacij na osnovi prioritet, karakteristik in/ali receptov, ki so vezani na
določeno proizvodno enoto. Ker izvajajo planiranje s končnimi viri in
razpoznavajo alternativne ter prekrite (paralelne) operacije, lahko določijo
realen čas izvajanja posameznih operacij.
Razvrščanje in razpošiljanje proizvodnih enot: sistemi MES upravljajo delovni
proces s posredovanjem zahtev za izvajanje operacij, naročil, šarž, lotov in
delovnih nalogov posameznim proizvodnim enotam. Posredovanje zahtev
poteka v planiranem zaporedju ali ob pojavu nenadnih dogodkov v korigiranem
zaporedju. Zadnje zahteva spremembo urnika, ponovno obdelavo ali dodelavo
izdelkov.
Upravljanje z dokumenti: sistemi MES upravljajo z dokumenti, ki jih je
potrebno vzdrževati za posamezne proizvodne enote. To so navodila za delo,
recepti, podatki za posamezne šarže, sheme, standardni postopki operacij,
delni programi itd. Pošiljajo instrukcije/navodila do posameznih operacij s
podatki za operaterje ali recepte za vodenje naprav. Vključujejo tudi
zagotavljanje skladnosti z zakoni za varovanje okolja, zdravja in varnosti ter
zahtevano dokumentacijo za vzdrževanje sistemov kakovosti. Omogočajo tudi
arhiviranje vseh dokumentov.
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Upravljanje proizvodnega procesa lahko delimo na:






Analizo učinkov: sistemi MES omogočajo poročanje o dejanskih učinkih
proizvodnih operacij v primerjavi z zgodovino in pričakovanim planom. Med
pokazatelji učinkov so naslednji parametri: izkoristek in razpoložljivost virov,
čas izdelave določenega izdelka, skladnost s planom in kakovostne
karakteristike.
Upravljanje kakovosti: na osnovi analize proizvodnih podatkov v realnem času
sistemi MES izvajajo kontrolo kakovosti. V primeru identificiranih problemov na
osnovi simptomov ugotavljajo vzroke ter predlagajo aktivnosti za odpravo leteh. Nekateri sistemi vsebujejo tudi izvajanje statistične kontrole procesov
(SPC, ang. Statistical Process Control) in ocenjevanje kakovosti na osnovi
laboratorijskih analiz ter uporabe laboratorijskih informacijskih sistemov
(LIMS, angl. Laboratory Information Management System).
Vodenje procesa: izvajajo spremljanje proizvodnje s ciljem odpravljanja napak
ali izboljšanja procesa, avtomatsko vplivajo na proces ali nudijo podporo
operaterju pri posredovanju in odločitvah. Tovrstne aktivnosti se lahko izvajajo
med operacijami in so usmerjene na nadzor strojev ter opreme ali sledijo
proces pri prehajanju med operacijami. Vključujejo spremljanje in analizo
alarmov. Pomemben del sistemov MES je tudi vmesnik, ki zagotavlja dostop do
procesnih podatkov. Ta funkcija omogoča ročno ali avtomatizirano zbiranje
zahtevanih procesnih podatkov v realnem času.

Upravljanje virov pa lahko delimo na:








Razporejanje in status virov: sistemi MES omogočajo razporejanje tehnološke
opreme, surovin, ljudi in proizvodnih dokumentov. Zagotavljajo spremljanje
celotne zgodovine in stanje virov v realnem času. Upravljanje teh virov
vključuje rezervacijo in razporejanje v skladu s proizvodnim planom operacij.
Upravljanje s človeškimi viri: sistemi MES zagotavljajo pregled in stanje osebja
v realnem času, tj. podatkov o prisotnosti in usposobljenosti osebja ter
spremljanje aktivnosti osebja v proizvodnem procesu pri izdelavi določenega
izdelka, npr. spremljanje podatkov o tem, na kateri opremi je neki operater
izdeloval določen izdelek.
Upravljanje z opremo: upravljanje tehnološke opreme se nanaša na sledenje in
kontrolo opreme, prisotne v proizvodnem procesu. Registracija stanja naprav
se uporablja za analizo in kontrolo učinkovitosti izrabe opreme. Med funkcije
sistemov MES sodi tudi upravljanje vzdrževanja, ki se nanaša na upravljanje s
konfiguracijo opreme, planiranje in razporejanje vzdrževalnih opravil,
zagotavljanje podpore vzdrževanju in na posege, če se pojavijo napake.
Planiranje vzdrževalnih opravil se izvaja za obdobje tedna, meseca itd.
Vključuje preventivno (na osnovi časa/uporabe) in prediktivno vzdrževanje (na
osnovi parametrov). Urniki vzdrževanja se določajo tako, da zagotavljajo čim
večjo razpoložljivost opreme na osnovi razporedov preventivnega vzdrževanja,
planiranja proizvodnje in kritičnih rokov. Poleg teh funkcij so v ta modul
vključene tudi funkcije za nadzor nad skladišči in izračun učinkovitosti strojev.
Sistemi MES lahko zagotavljajo vpogled v rezultate različnih statističnih analiz,
npr. o tekoči uporabi in izrabljenosti opreme, o pojavljanju okvar in napak v
delovanju itd.
Sledenje in genealogija proizvodov: sistem MES v vsakem trenutku zagotavlja
vpogled v stanje delovnega procesa izdelave posameznega proizvoda.
Omogoča dostop do informacij o:
o fazi, v kateri se nahaja izdelek, in kdo je odgovorna oseba za izvršitev faze,
o vrsti materiala za izdelavo posameznih komponent in dobavitelju,
o trenutnih proizvodnih pogojev,
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o

pojavu alarmov, zahtevi po ponovitvi že izvršene operacije ali zaznavi
drugih posebnih dogodkov, vezanih na izdelek.

Poleg tekočega sledenja omogoča tudi shranjevanje podatkov in kreiranje zgodovine,
ki omogoča sledljivost posameznih komponent vsakega končnega proizvoda.
2.2.7.3

Učinki uvedbe sistema MES

Učinki uvedbe sistema MES so primerljivi z učinki uvedbe celovite rešitve in se
največkrat kažejo kot:






2.3

hitrejše odzivanje na spremembe na ravni planiranja in na ravni vodenja
proizvodnje,
boljše odločanje na podlagi podatkov v realnem času,
zmanjšanje zalog,
skrajšanje dobavnih rokov zaradi skrajšanja časa, ki preteče od naročila pa do
začetka proizvodnje, boljše koordinacije in dinamične optimizacije,
zniževanje cene na podlagi zniževanja stroškov zaradi zmanjšanja proizvodov v
delu in zmanjševanja administrativnih stroškov z odpravo papirnatega
poslovanja.

Modeli sistemov vodenja kakovosti

V današnjem poslovnem okolju je inoviranje, torej ustvarjanje in uveljavljanje novega,
če je koristno, skupaj z upoštevanjem stalnega obnavljanja proizvodov, sistemov,
procesov, človeških virov in tudi načinov trženja, ključna gonilna sila, ki nam omogoča
ustvarjanje konkurenčne prednosti na dinamičnih in vse bolj globaliziranih trgih.
Morda se lahko na tem mestu ponovno vprašamo, ali veljajo te trditve tudi za javnozdravstveni sektor? Odgovor je pritrdilen. Še posebej zaradi posebnosti storitev in
občutljivosti področja.
Ena izmed temeljnih nalog managementa sodobne organizacije je spodbujanje,
pospeševanje in obvladovanje sprememb, inoviranje sestavin organizacije in
proizvodov z vidika:




dodajanja novih potrebnih in želenih lastnosti in funkcij proizvodu,
gospodarne in okoljsko sprejemljive izrabe vstopnih virov v poslovni proces,
celovitega obravnavanja sovplivnosti organizacije na okolje in obratno.

Vse to nam govori, da mora uvedba sistema vodenja kakovosti (SVK):






služiti managementu kot orodje za izboljševanje vodenja in doseganje poslovne
uspešnosti,
omogočati razvoj temeljnih zmožnosti in povečevati dodano vrednost strankam
in managementu,
spreminjati organizacijsko kulturo, ki temelji na naslednjih dopolnjujočih se
vrednotah: svoboda – odgovornost, vsi mislimo – vsi delamo, inovativnost in
učenje - ne rutinerstvo, smo odvisni drug od drugega – zato sodelujemo,
bodimo drugačni – bodimo bogati,
trajno povečevati učinkovitost delovanja organizacije.

Uvedba SVK pa vpliva na uporabo še nekaterih ostalih orodij in konceptov:



ciljno vodenje,
orodij za kreativno delo (viharjenje uma, Delfi metoda …),
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matričnega managementa (še posebej na področju marketinga in informatike),
projektnega vodenja.

Posredno in soodvisno pa uvedba SVK vpliva na:

















povečevanje učinkovitosti in uspešnosti,
tehnično-tehnološko inoviranje,
inoviranje managementa,
potrebo po prenovi ostalih procesov, in sicer:
o preiskovanja vzorcev iz okolja,
o vodenja človeških virov,
o informatike,
o marketinga,
o nabave,
razvoj novih ključnih zmožnosti,
spreminjanje vrednot,
spreminjanje organizacijske kulture,
spremembo razmerij med udeleženci,
revizijo vseh bistvenih vidikov delovanja organizacije,
spremembo iz ekspertne organizacije v procesno usmerjeno (kjer je
strokovnost samo temelj za uspešnost),
potrebo po multidisciplinarnih znanjih vodstvenih delavcev (mini MBA),
potrebo po usposobljenosti za timsko delo,
potrebo po usposobljenosti za projektno vodenje,
potrebo po uvedbi demokratičnega dialoga, ki temelji na dveh vrednotah:
svobodi in odgovornosti,
potrebo po spremembi plačnega sistema in nagrajevanja.

Privzem SVK naj bo strateška odločitev organizacije. Tako sta v uvodnem delu
standarda ISO 9001:2000 (SIST 2000, 6) opredeljena pomen in pomembnost uvedbe
modela v organizacijo.
Pojmovanje SVK je še razširjeno v standardu ISO 9004:2002, ko o pojmu kakovosti
kot povsem samostojni entiteti sploh ne govorimo več, temveč govorimo o sistemu
vodenja, kjer je kakovost samo eden izmed elementov sistema. Iz zgoraj omenjenega
standarda citiramo (SIST 2002b, 10):
»Da bi bili vodenje in delovanje organizacije uspešno, jo je treba voditi sistematično in
pregledno. Uspeh naj bi bil rezultat izvajanja in vzdrževanja sistema vodenja,
zasnovanega tako, da nenehno izboljšuje učinkovitost in uspešnost delovanja
organizacije z upoštevanjem potreb zainteresiranih strani. Vodenje organizacije
vključuje med drugimi vidiki tudi vodenje kakovosti.
Najvišje vodstvo naj vzpostavi organizacijo, usmerjeno k stranki, tako da:
1. opredeli sisteme in procese, ki jih je mogoče jasno razumeti, voditi in
izboljševati tako njihovo učinkovitost kot tudi uspešnost, in
2. zagotovi učinkovito in uspešno delovanje in obvladovanje procesov ter merila in
podatke, ki se uporabljajo za zadovoljivo opredelitev delovanja organizacije.
Aktivnosti za vzpostavitev organizacije, usmerjene k stranki, vključujejo na primer:




opredelitev in promoviranje procesov, ki vodijo k izboljšanemu delovanju
organizacije,
nenehno pridobivanje in uporabo podatkov in informacij o procesih,
usmerjanje napredka k nenehnemu izboljševanju,
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uporabo primernih metod za vrednotenje izboljševanja procesa, kot sta
samoocenitev in vodstveni pregled.

Pri uporabi znotraj SVK tak pristop poudari pomen:





razumevanja in izpolnjevanja zahtev,
potrebe po obravnavanju procesov z vidika dodane vrednosti,
pridobivanja rezultatov delovanja in učinkovitosti procesov,
nenehnega izboljševanja procesov na osnovi objektivnih merjenj.«

Odločitev organizacije za uvedbo modela SVK v skladu s standardom ISO 9001:2000 ji
hkrati naloži izpolnjevanje naslednjih zahtev pri izvajanju SVK (SIST 2000, 11):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

identificirati procese, potrebne za SVK, in njihovo uporabo v celotni
organizaciji,
določiti zaporedje in medsebojne vplive teh procesov,
določiti kriterije in metode, potrebne za zagotovitev tako učinkovitega
delovanja kot tudi učinkovitega obvladovanja teh procesov,
zagotoviti, da so na voljo viri in informacije, potrebne za podporo delovanja in
nadzorovanja teh procesov,
nadzorovati, meriti in analizirati te procese,
izvajati ukrepe, potrebne za doseganje planiranih rezultatov in za nenehno
izboljševanje teh procesov.

Če se organizacija odloči predati zunanjim izvajalcem v izvajanje katerikoli proces, ki
vpliva na skladnost proizvoda z zahtevami, mora organizacija zagotoviti obvladovanje
teh procesov. Obvladovanje teh procesov mora biti vključeno v SVK.
Standard ISO 9001:2001 postavlja pred organizacijo zahteve glede učinkovitega in
uspešnega izvajanja ter izboljševanja tako temeljnih kot podpornih procesov še na
večih mestih in še zlasti v poglavjih:









5.5.3 Notranje komuniciranje
5.6 Vodstveni pregled
6.3 Infrastruktura
7 Realizacija proizvoda
8.2.3 Nadzorovanje in merjenje procesov
8.2.4 Nadzorovanje in merjenje proizvodov
8.4 Analiza podatkov
8.5 Izboljševanje

Vsak sistem, naj bo to organizacija sama ali informacijski sistem, mora poleg
nekaterih nujnih in samoumevnih lastnosti, kot so učinkovitost, robustnost,
ponovljivost, preglednost, biti tudi odprt. Danes na organizacijski ravni ne moremo več
govoriti o zaprtih sistemih. S tega vidika mora biti tudi SVK odprt sistem, tako da je
možno vanj vključiti in integrirati zahteve drugih standardov, kot so to na primer:



EN ISO/IEC 17025:2005 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in
kalibracijskih laboratorijev (SIST 2005),
SIST EN ISO 15189:2003 - Medicinski laboratoriji – Posebne zahteve za
kakovost in usposobljenost (SIST 2003b).
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2.4

Celovito obvladovanje kakovosti

Celovito obvladovanje kakovosti (COK) je brez dvoma najbolj priljubljen koncept,
prepoznaven tudi po svoji kratici TQM (angl. Total Quality Management). Koncept, za
katerega v slovenskem jeziku najdemo tudi sopomensko besedno zvezo popolno
obvladovanje kakovosti, izhaja iz standarda BS 7850 (BSI 1992 in BSI 1994)14, za
obstoj katerega ve le malokdo, obstaja pa tudi skoraj nepregledna količina literature,
ki se z njim ukvarja. Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja se je razvil v
svetovno priznan pristop vodenja organizacij. Od začetka devetdesetih let pa tudi v
Evropi postaja to vse bolj koncept vodenja številnih organizacij, vse od klasičnih
proizvodnih do raznovrstnih storitvenih organizacij ter celo javnih institucij.
Celovito obvladovanje kakovosti je nastalo v organizacijah, ki so nastopale na zelo
odprtih trgih, na katerih je s podobno ponudbo stranki z odličnostjo stregla tudi močna
konkurenca. Tako stanje je organizacije prisililo v ponujanje odličnosti na najbolj
ekonomičen način, z iskanjem in izrabljanjem notranjih rezerv in sposobnosti prav
vseh zaposlenih; uspešne organizacije so v teh razmerah obstale, ker so (Potočnik
1998, 20-21):







znale ugotavljati in spoštovati vse večja pričakovanja in želje strank, pa tudi
odjemalcev v lastnem poslovnem sistemu,
zmanjševale stroške s skrbjo za dobro izvedbo vseh procesov že prvič,
znale ugotoviti in izmeriti svojo uspešnost,
sproti odstranjevale vzroke možnih napak,
počele samo tisto, kar trg pričakuje in prinaša zadostno novo vrednost –
dodano vrednost,
uspele usposobiti in vključiti vse zaposlene v doseganje zastavljenih ciljev.

TQM je filozofija upravljanja in izvajanja, katere namen je uporabiti človeške in
materialne vire organizacije za doseganje opredeljenih ciljev na najbolj učinkovit način
(ibid., 21). V različni literaturi lahko najdemo različne opredelitve koncepta TQM.
Nekaj jih je zbral Eriksson (2002, 7):








TQM je pristop za izboljševanje konkurenčnosti, učinkovitosti in prožnosti
celotne organizacije.
TQM je, skladno s standardom ISO 8402, managerski pristop k organizaciji, ki
je osredotočena na kakovost, ki temelji na sodelovanju vseh članov
(udeležencev), katere cilj je dolgoročna uspešnost na podlagi zadovoljstva
strank, prinaša dobrobit vsem udeležencem organizacije in družbi.
TQM je zbirka orodij in metodologij s pomočjo katerih nenehno izboljšujemo
organizacijo.
TQM je razvijajoč se sistem dobrih praks, orodij in metod urjenja (veščin) za
vodenje organizacije za zadovoljevanje potreb strank v hitro spreminjajočem
se okolju.
TQM je nenehno spreminjajoč se sistem vodenja (managementa), katerega
sestavine so vrednote, metodologije in orodja. Cilj TQM je povečevanje
zadovoljstva zunanjih in notranjih strank z učinkovito rabo virov.

Slednjo definicijo TQM prikazujemo na sliki 8.

14

BSI – angl. British Standards Institute. Več o BSI na spletnem naslovu www.bsi-global.com .
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Slika 8: TQM kot sistem vodenja in preplet vrednot,
metodologij in orodij
Prirejeno po Eriksson (2002, 7), za primerjavo glej tudi Kovačič (2005, 76)

TQM obravnava posamezno organizacijo kot enakopravnega partnerja v interesni
sferi svojega okolja, kamor poleg strank in dobaviteljev uvršča še zaposlene, lastnike
in nenazadnje tudi družbo kot celoto. Poseben položaj zavzemajo zaposleni, ki so
obenem interesni partnerji in sestavni del organizacije. Vsi interesni partnerji udeleženci na organizacijo naslavljajo določene zahteve in obratno. Med glavne cilje
organizacije po načelu TQM sodi trajno izpolnjevanje teh zahtev. Če torej govorimo o
kakovosti poslovanja, predpostavljamo, da ima organizacija jasno podobo vseh zahtev,
ki jih je potrebno izpolnjevati. Zaradi raznolikosti teh zahtev je kakovost poslovanja v
večini primerov največkrat predstavljena le kot vrsta sicer opredeljenih, a težko
merljivih postavk. Podobo organizacije z vidika TQM ter sovplivnost in prepletenost
sistemov vodenja prikazujemo na slikah 9 in 10.

Slika 9: (So)vplivnost kakovosti vodenja na ostale
sestavine organizacije
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organizacija
filozofija organizacije (poslanstvo, vrednote)

politika, strategija, cilji

sistemi
procesi

politika, strategija, cilji

zaposleni
lastniki

družba

Slika 10: Podoba organizacije z vidika TQM

Da bi postalo TQM glavno gibalo razvoja in uspešnosti organizacije, je potrebno
uporabiti metodologije in orodja na takšen način, da dologoročno spreminjamo
vrednote in s tem organizacijsko kulturo. Eden izmed možnih načinov je nenehno
izboljševanje vseh vidikov delovanja organizacije, nekateri avtorji uporabljajo angleški
izraz Total Quality Improvement – TQI (Eriksson 2002, 16), s katerim je mogoče
doseči vizijo TQM.
Nedvomno je koncept TQM dolgoročna strateška usmeritev organizacije in zahteven
proces spreminjanja in dozorevanja organizacije. Pri tem ločimo najmanj šest
razvojnih faz (ibid.):





nezavezanost organizacije: organizacija se sicer loteva posameznih in
nepovezanih projektov TQM; tej stopnji bi lahko rekli tudi tipanje ali sondiranje
terena;
gonilci: v organizaciji nekateri ključni delavci ponotranjijo koncept TQM in so
promotorji koncepta s konkretnimi projekti;
pospeševalci orodij: organizacija oz. promotorji iz predhodne faze na podlagi
krivulje izkušenj in uspešno zaključenih projektov razširjajo uporabo
posameznih orodij širom organizacije;
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izboljševalci: organizacija doseže kritično maso znanja, izkušenj, uspešno
zaključenih projektov, tako da postane izboljševanje že doseženega in
razširjanje koncepta nenehnih izboljšav na vsa področja »množično« gibanje;
dobitniki nagrad: organizacija se poteguje za nacionalno ali eno izmed
mednarodnih nagrad TQM ali modela poslovne odličnosti;
svetovni razred: organizacija je dosegla vizijo TQM15.

Navkljub manjšim ali večjim razlikam v pojmovanju vsebine in širine koncepta TQM
lahko sklenemo, da je uporaba tega koncepta odvisna od zavezanosti vodstva,
proaktivnega (so)delovanja vseh z osredotočenostjo na stranko in procese. Je
vseprežemajoča in vseobsegajoča filozofija organizacije.

2.5

Genealogija poslovnih procesov

2.5.1 Definicija poslovnega procesa
V predhodnih poglavjih smo mnogokrat omenili pojme, kot so na primer prenova
poslovnih procesov, temeljni oz. ključni procesi ipd. Da bi lahko do sedaj nanizane
ugotovitve zaokrožili v koncizno celoto, si na kratko oglejmo definicijo, členitev,
hierarhijo in razloge za prenovo poslovnih procesov z vidika njihovega merjenja.
V literaturi lahko najdemo veliko definicij poslovnih procesov, toda večina jih temelji,
kot pravita Keen in Knapp (Križman in Novak 2002, 18), na pretoku dela. Ta, t. i.
pretočna definicija (angl. workflow), je običajna v reinženiringu in informacijski
tehnologiji. Primer definicije je:







proces je potek aktivnosti,
tako strukturiranih, da ustvarijo nek izhod, ki je predhodno definiran in ima
vrednost za stranko, ki transformirajo/dodajajo vrednost (glavnemu)
vhodnemu objektu, medtem ko izrabljajo vhodni material zato, da ustvarijo
želeno vrednost za stranko, ki imajo dobro definiran začetek in konec in se
vsakokrat znova izvajajo,
ki jih izvajajo, ljudje, po možnosti z orodji in ki po možnosti pripadajo različnim
funkcijskim enotam, stroji in naprave (npr. programi na računalniku) in
pri tem izrabljajo vire,
zato, da dosežejo postavljene cilje organizacije, kratkoročne: vsaka izvedba
procesa ustvari en primer izhodnega objekta, dolgoročne: podpira poslovne
cilje organizacije.

Burlton (2001, 72) je podal naslednjo definicijo poslovnega procesa:







sprožen je z nekim zunanjim dogodkom, ki vključuje udeleženca,
obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za doseganje primernega končnega
rezultata, kot odgovor na sprožilni poslovni dogodek,
transformira vhode v vse tipe izhodov, glede na navodila (politik, standardov,
postopkov, pravil itd.), in pri tem uporablja ponovno uporabljive vire vseh
tipov,
vsebuje logične korake, ki običajno prestopajo meje funkcij in velikokrat tudi
organizacijske enote,
ima kazalnike zmogljivosti, za katere lahko postavimo merljive cilje in
ovrednotimo obstoječe zmogljivosti,

15
Zelo zanimivo videnje odličnosti organizacije, ki ga je mogoče povezati s konceptom TQM in modeli
poslovne odličnosti, opisuje v svojem delu Collins (2001, 10-11).
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daje izdelek ali storitev zunanjemu udeležencu ali drugemu notranjemu
procesu.

Kovačič in Peček (2002, 46) opredelita poslovni proces kot niz medsebojno odvisnih in
povezanih aktivnosti, ki jih opredeljujejo že zgoraj naštete sestavine. Proces plastično
in dopolnjujoče prikazuje slika 11.

Slika 11: Konceptualna predstavitev procesa
Vir: SIST (2003a, 4)

Aktivnost (ibid., 47) na eni strani pomeni osnovno raven obravnave poslovanja, na
drugi pa logično sklenjeno celoto opravil ali delovnih operacij, katere izvedba je
prožena s poslovnimi dogodki ter omogočena z vhodno-izhodnimi veličinami in pravili
za njeno izvajanje. Tako delovni procesi kot aktivnosti, ki so glavna sestavina
poslovnih in s tem tudi delovnih procesov, opredeljujejo tudi poslovna pravila oziroma
pravila obnašanja poslovnega sistema ter pomenijo predmet obravnave v smislu
optimizacije in racionalizacije izvajanja. Posamezne aktivnosti opišemo in dokumentiramo skozi naslednje vsebine:








izvajalec: vloga izvajalca pri opravljanju aktivnosti;
vhodi: kaj, od kod, kako, v kakšni obliki in s kakšno vsebino vstopa;
opis: kaj se izvede, s katerimi podatki ali orodji; opis obstoječih poslovnih
pravil, navodil in omejitev izvajanja;
izhodi: kaj izhaja iz aktivnosti, v kakšni obliki in s kakšno vsebino, kam in kako
se prenese;
vrednotenje: časovni, stroškovni, kadrovski in drugi parametri, potrebni za
izvajanje;
pripombe in izboljšave: pripombe in drugi komentarji na izvajanje ter predlogi
za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izvedbe;
priloge: izpolnjeni dokumenti, ki vsebinsko opredeljujejo in dopolnjujejo prikaz
aktivnosti.

2.5.2 Členitev in hierarhija poslovnih procesov
Poslovne procese v organizaciji lahko delimo na več načinov. Ena izmed delitev je na
podlagi triade procesov (slika 12), ki so med seboj soodvisni, prepleteni in odprti v
okolje, in sicer: temeljni, informacijski in upravljalski proces.
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Upravljalni
proces

Informacijski
proces

Temeljni
proces

Slika 12: Triada temeljnih procesov
Osterlohova (1998, 67) deli procese na ključne in podporne. Ključni procesi so tisti
procesi, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:





opazna korist za kupce: procesi morajo prispevati kupcu opazno korist, za
katero so pripravljeni plačati;
posebnost podjetja: procesi morajo biti zaradi posebnega načina uporabe virov
v podjetju enkratni;
neposnemljivost: posebnosti procesov ne smejo biti lahko posnemljive;
nenadomestljivost: procesi ne smejo biti nadomestljivi z drugimi rešitvami.

Nasprotni so podporni procesi, ki so značilni po tem, da:




stranki ne nudijo nikakršne dodane vrednosti oz. neposredne koristi,
niso posebnost organizacije,
so posnemljivi in nadomestljivi.

Zakaj je tako pomembno ločiti ključne procese od podpornih (ibid., 68)?




Z delitvijo razbremenimo ključne procese. Postanejo preglednejši in potekajo z
manj trenja. Olajšana je uresničitev tekoče, vsestranske, k stranki usmerjene
obdelave s procesnimi timi ali t. i. »case-workers«16. Veriga ključnih procesov
je vitkejša. Omogočeno je načelo »one-face-to-customer«17.
Delitev omogoča analiziranje podpornih procesov z benchmarkingom. To je le
omejeno mogoče storiti pri ključnih procesih, saj so ti posebni za vsako
organizacijo. Benchmarking pomeni primerjavo lastnega učinka z "najboljšim v
razredu". S tem se povečuje pobuda za izboljšanje učinkov in znižanje
stroškov.

Križman in Novak (2002, 43) ločita procese, podprocese, aktivnosti in naloge
predvsem glede na to, kdo jih izvaja. Tako je po njunem za ugotavljanje povezave
med strategijo in ključnimi procesi odgovorno najvišje vodstvo, same ključne procese
16
Angleški izraz, ki se uporablja za delavce v storitveni dejavnosti, ki so specializirani za obravnavo
posameznih primerov.
17
Angleški izraz, ki prihaja sicer iz marketinga in pomeni, da vsaka stranka, ki vzpostavi stik z organizacijo,
gre skozi enoten proces obravnave.

39

Janez Bauer: Prenova in informatizacija poslovnih procesov laboratorijske dejavnosti v zdravstvu

potem obravnava procesni tim, na podprocesih in aktivnostih deluje tim za izboljšanje
kakovosti (ali funkcijski tim), z nalogami pa se ukvarja posameznik ali lokalni tim.
2.5.3 Merjenje procesov
Pri odločanju, kaj meriti, nam pomaga, če pomislimo, da merila procesa pokrivajo dve
širši kategoriji:



vrednost, ki jo dobavljamo stranki in
učinkovitost samega procesa.

Pomembno je, da organizacija pridobiva oboje podatke, saj tako lahko ohranja
ravnotežje med interesi strank in interesi organizacije. Pri tem moramo ločiti med
koncem poslovnega procesa, izhodom procesa in strankino uporabo izhoda ter
končnim rezultatom. Tipičen izhod pa niso samo proizvodi, ampak tudi novi procesi in
znanje. Končni rezultati so dosežki, ki imajo vrednost za posameznega ali več
udeležencev procesa. Nastanejo, ko prejemnik – stranka nekaj doseže s pomočjo
izhoda procesa - stranka zadovolji svoje potrebe, kar vodi v njeno zadovoljstvo,
organizacija poveča tržni delež, poveča se lojalnost strank.
Organizacije morajo poleg izhoda meriti tudi končni rezultat in ta informacija se mora
preko povratne povezave vrniti v proces.
Organizacija naj identificira metode merjenja in naj izvaja meritve, da bi ocenila
delovanje procesov. Organizacija naj vključi te meritve v procese in jih uporablja pri
vodenju procesov. Meritve naj se uporabljajo za vodenje dnevnih operacij, ocenitev
procesov, ki bi lahko bili primerni za izboljšave z majhnimi koraki ali s sprotnimi
nenehnimi izboljšavami in tudi za prebojne projekte, skladno z vizijo in strateškimi cilji
organizacije (SIST 2002b, 65).
Meritve delovanja procesa naj uravnoteženo zajemajo potrebe in pričakovanja
zainteresiranih strani. Primeri meritev so (ibid.):










sposobnost,
odzivni čas,
trajanje cikla ali pretočni čas,
merljivi vidiki zagotovljivosti,
izkoristek,
učinkovitost in uspešnost zaposlenih v organizaciji,
izkoriščenost tehnologij,
zmanjšanje odpadka ter
razporeditev in zmanjšanje stroškov.

Standard ISO 9004:2002 pojmovanje merjenja in nadzorovanja proizvodov še razširja
(ibid., 65-66):
»Organizacija naj vzpostavi in specificira zahteve za merjenje (vključno s kriteriji
sprejemljivosti) svojih proizvodov. Merjenje proizvoda naj bo planirano in naj se
izvaja, da se potrdi, da so bile zahteve zainteresiranih strani dosežene in uporabljene
za izboljšanje procesa realizacije. Pri izbiri metod merjenja, ki zagotavljajo, da
proizvodi izpolnjujejo zahteve, in pri preučevanju potreb in pričakovanj odjemalcev naj
organizacija preuči:
a)
b)

vrste karakteristik proizvodov, ki potem določajo vrste merjenj, primerne
načine merjenj, zahtevano točnost in potrebne veščine;
potrebno opremo, programsko opremo in orodja;
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c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

določitev primernih točk merjenja v zaporedju procesa realizacije;
karakteristike, ki naj se merijo v vsaki točki, ter dokumentacijo in kriterije
sprejemljivosti, ki naj se uporabljajo;
točke, vzpostavljene na zahtevo odjemalcev, za prisostvovanje overjanju ali
za overjanje izbranih karakteristik proizvoda;
nadzor ali preskušanje, ki mu morajo prisostvovati ali ga izvajati zakonodajni
ali regulatorni organi,
kje, kdaj in kako namerava organizacija sama ali na zahtevo odjemalcev ali
zakonodajnih ali regulatornih organov angažirati kvalificirane tretje stranke
za:
- preskušanje tipa,
- kontrolo in preskušanje v procesu,
- overjanje proizvoda,
- validacijo proizvoda in
- kvalifikacijo proizvoda;
kvalifikacije osebja, materialov, proizvodov, procesov in sistema vodenja
kakovosti;
končno kontrolo, s katero se potrdi, da so bile aktivnosti overjanja in
validacije izvedene in sprejete;
zapisovanje rezultatov merjenj proizvodov.

Organizacija naj pregleda metode, ki jih uporablja za merjenje proizvodov in
planiranih zapisov overjanja, da bi preučila priložnosti za izboljševanje delovanja.
Tipični primeri zapisov merjenj proizvodov, ki se lahko preučijo za izboljšanje
delovanja, so:





2.6

poročila o kontroli in preskušanju,
obvestila o sprostitvi materiala,
obrazci o prevzemu proizvodov in
zahtevana potrdila o skladnosti.«

Razsežnosti prenove in informatizacije poslovanja

Drucker (2001, 96) ugotavlja, da se je v preteklih petdesetih letih informacijska
tehnologija osredotočala na podatke, na njihovo zbiranje, shranjevanje, prenos in
predstavitev. Osredotočena je bila torej na tehnologijo znotraj IT. Nosilci te nove
informacijske revolucije si zastavljajo vprašanje, kaj je pomen in namen informacij. To
pa vse bolj zahteva novo opredelitev nalog, ki jih je treba opraviti s pomočjo
informacij, s tem pa tudi novo definicijo organizacij in posameznih organizacijskih
enot, ki opravljajo te naloge.
Če so spremembe stalnica v današnjem poslovnem okolju, je potemtakem stalnica
tudi prenavljanje poslovanja in poslovnih procesov ter njihova informatizacija.
Ne glede na izbrano metodologijo ali pristop za upravljanje in izboljšanje poslovnih
procesov, igra informacijska tehnologija običajno ključno vlogo. Po eni strani so
sodobni informacijski sistemi del strategije organizacije in morajo biti razviti tako, da
podpirajo poslovne procese. Malo podjetij želi spremeniti vse poslovne procese samo
zato, da bi implementirali novo programsko rešitev. Večina celovitih sistemov oziroma
ERP rešitev na trgu je dovolj fleksibilnih, da se lahko do določene stopnje prilagodijo
poslovnim procesom organizacije. Tu organizacije tehtajo med uvedbo standardiziranih rešitev na eni strani in prilagajanjem (prilagojenih) rešitev posebnostim njenih
poslovnih procesov na drugi strani. Ponavadi že odločitev o uvedbi bolj ali manj
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celovite rešitve povzroči, da organizacija pristopi k analizi poslovnih procesov in
njihovi prenovi. Če se to ne zgodi, organizacija izgublja konkurenčno prednost in
temeljne zmožnosti. V večino takšnih rešitev je vgrajen prilagodljiv »workflow«, ki
omogoča kompleksne procese razdeliti v posamezne aktivnosti in naloge. V takšen
model delovnega toka procesa so vgrajeni poslovna logika in druga pravila za
proženje, dodeljevanje, kontrolo in ukrepanje. S tem je omogočena avtomatizacija
določenih aktivnosti, razbremenitev delavcev, vključenih v proces, in boljše
osredotočenje na merjenje procesov in generiranje informacij, če se spomnimo zgoraj
omenjene Druckerjeve trditve.
Ravno osredotočenje na informacije pa omogoča vzpostavitev učeče se organizacije,
torej organizacije, ki temelji na znanju. Zapisanemu pritrjuje tudi Kajzer (2004, 24), ki
pravi, da so informacije osrednje jedro podjetja, okoli katerega so zbrani udeleženci
organizacije. Svoj odnos do informacijskih objektov gradijo glede na interesno
področje in informacijske potrebe ter njihove odgovornosti. Informatizirano delovno
mesto, ki danes na podlagi prostorsko skoraj neodvisne razpoložljivosti elektronskih
informacij ni nujno mesto v pravem pomenu besede, je hkrati arena, skozi katero
krožijo informacije. Informacijsko podprta organizacija je učeča se institucija. Ena
njenih najpomembnejših nalog je razširitev znanja, saj obravnava kakršno koli znanje
kot jedro tistega, kar bo v prihodnosti pomenilo produktivnost.
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3 CELOVIT MODEL PRENOVE IN INFORMATIZACIJE POSLOVNIH
PROCESOV LABORATORIJSKE DEJAVNOSTI V ZDRAVSTVU
3.1

Vidiki prenove in informatizacije poslovnih procesov

Prenova in informatizacija poslovnih procesov je temelj, na podlagi katerega lahko
gradimo organizacijo, temelječo na informacijah oziroma znanju. Ponovo poglejmo,
kateri so pomembni cilji prenove poslovnih procesov:







poenostavitev poslovnih procesov,
skrajševanje poslovnih ciklov,
drugi vidiki racionalizacije poslovnih procesov,
izboljševanje snovnih in nesnovnih sestavin proizvodov, ki se odražajo v njihovi
izboljšani kakovosti,
tesnejše povezovanje soodvisnih poslovnih procesov, ki presegajo meje
organizacije,
neposredno in posredno povečevanje dodane vrednosti.

Osnovni model prenove poslovnih procesov lahko razdelimo v pet faz:
1.
2.
3.
4.
5.

organiziranje in priprava projekta,
dokumentiranje poslovnih procesov,
izvedba analize obstoječega stanja,
načrtovanje novega stanja,
uvedba izboljšav v prakso.

Izhajajoč iz ciljev prenove, zgoraj opisanega modela prenove poslovnih procesov in
njihovo informatizacijo, lahko vidimo, da je takšna prenova zahteven projekt.
Zahtevnost izhaja iz nekaterih objektivnih in subjektivnih dejavnikov v okolju
organizacije18.
Vsaka organizacija mora pri informatizaciji poslovnih procesov preiti naslednje korake:
1. ocena obstoječe informacijske podpore (ugotavljanje zaznanih težav in novih
potreb v organizaciji s ključnimi dejavniki uspeha);
2. načrtovanje potrebnih sprememb (definiranje strojne in programske opreme,
analiza informacijskih potreb);
3. prehod iz obstoječega na prenovljen informacijski sistem.
Če pozorno pogledamo model prenove poslovnih procesov in model informatizacije
poslovnih procesov, vidimo, da se nekatere faze med modeloma dopolnjujejo oziroma
jih ne moremo obravnavati ločeno, saj:





se moramo vedno spraševati, ali je prenovljen poslovni proces mogoče podpreti
z obstoječo programsko opremo oz. rešitvijo;
ali in kakšne so potrebne prilagoditve programske opreme;
kakšne so izkušnje drugih, na kakšne dobre prakse se lahko naslonimo;
ali je zajemanje podatkov na transakcijski ravni takšno, da pokriva večplastne
informacijske potrebe managementa;

18
Glej poglavje 2.2.1 Prenova poslovanja in doseganje konkurenčne prednosti v povezavi s prenovo
informacijskega sistema.
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ali zajemanje podatkov na transakcijski ravni podpira ključne dejavnike
uspeha.



Vedno pa morajo snovalci prenove in informatizacije poslovnih procesov upoštevati
umeščenost posameznih ali delnih rešitev v celovit okvir informatizacije organizacije,
ki ga prikazujemo na sliki 13.
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Slika 13: Celosten okvir informatizacije organizacije
Vir: Interno gradivo ZZVNM

Na najnižji ravni se v organizaciji nahajajo transakcijski ali ERP sistemi, ki podpirajo
temeljne poslovne procese. Ko se posamezna organizacija odloča o uvedbi celovite
ERP rešitve, to največkrat predstavlja fazno uvajanje posameznih (skupin) modulov.
Enako velja tudi za prenovo poslovnih procesov v okviru obstoječih rešitev. Na tej
ravni je že možno generiranje informacij za operativno raven s pomočjo poizvedb.
Na drugi ravni se agregirani podatki iz ERP sistema prenašajo v skladišče podatkov. Ta
raven je namenjena analitikom in planerjem, ki z rudarjenjem podatkov iščejo
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zakonitosti in modele za generiranje informacij za potrebe odločanja na tretji ravni –
vodstva organizacije.
Tretja raven informatizacije poslovnih procesov je namenjena podpori odločanja19, ki
ga sestavljajo različna področja v več plasteh, ta pa si med seboj izmenjujejo podatke
in informacije. Za generiranje tovrstnih informacij se največkrat uporablja OLAP
procesiranje (angl. On Line Analytical Processing). Podatki so agregirani (ni dnevov,
posameznih dogodkov). Uporabniki so najpogosteje analitiki in srednji management,
občasno tudi vrhnji management. Pri tem pa lahko uporabljamo določene modele in
koncepte za prikaz podatkov oz. informacij, kot so na primer: BSC, DIS20. Pri
generiranju informacij na tej ravni pa pogosto vključujemo tudi zunanje informacijske
vire.
Samo tako celovit pristop k prenovi in informatizaciji poslovnih procesov omogoča
proces učenja organizacije, zahteva pa strateško načrtovanje informatike in njeno
skladnost z drugimi strategijami in ključnimi dejavniki uspeha. Najverjetneje so v
majhnih in srednje velikih organizacijah in organizacijah z relativno enostavnimi in
enovitimi procesi možne določene poenostavitve, predvsem na srednji ravni, tj. ravni
skladiščenja podatkov. Danes namreč strojna oprema omogoča hitro procesiranje
oziroma obdelavo podatkov tudi direktno iz baz na transakcijski ravni.
V nadaljevanju21 prikazujemo model oziroma pristop k prenovi in informatizaciji
poslovnega procesa – laboratorijskega procesa v Kliničnem centru Ljubljana.
Predstavljen primer izhaja iz podobne, a bistveno bolj kompleksne organizacije. Ne
glede na to, kot bomo lahko videli kasneje, so pristopi k prenovi in/ali informatizaciji
poslovnih procesov podobni. Ne glede na uporabljen model je uspešnost prenove in
informatizacije poslovnih procesov najbolj odvisna od strateških izhodišč, za zasnovo
in uresničevanje le-teh pa je odgovoren management organizacije.

3.2

Modeliranje poslovnih procesov

3.2.1 Pristopi k modeliranju poslovnih procesov
Ko se lotevamo prenove poslovnih procesov, jih je potrebno najprej nadrobno
analizirati in opisati, če to že ni storjeno. Burlton (2001, 95) pri tem predlaga, da si
najprej pomagamo z drevesnim diagramom, s pomočjo katerega razbijemo proces in
podproces na tri do sedem podprocesov oziroma aktivnosti, pri čemer zanemarimo
časovno zaporedje. Pri dekompoziciji pa moramo biti pozorni na potrebo po določitvi
pomembnosti nadrobnosti členitve, saj se nam lahko pripeti, da se bomo na koncu
ukvarjali z detajli pri aktivnostih, kjer to ni potrebno. Ko proces, podproces ali
aktivnost obravnavamo in dovolj nadrobno spoznamo, jih grafično prikažemo z
diagramom poteka. Nedvomno je, da na ta način nastane več diagramov procesa na
različnih ravneh z različnimi stopnjami nadrobnosti, pri čemer je število ravni odvisno
od velikosti organizacije in kompleksnosti procesov. Prednost takšnega pristopa je v
iterativnem učenju.
Proces opredeljujejo naslednje sestavine (prirejeno po Kovačič in Vukšić 2005, 180181):


19
20
21

vhodi: viri, ki vstopajo in so namenjeni preoblikovanju v izhode procesa;
lastnik procesa: posameznik z opredeljeno vlogo in odgovornostmi za proces;

Odločanje je zagotovo inherenten poslovni proces v organizaciji.
Angl. Director's Information System; direktorski informacijski sistem.
Glej poglavje 3.3.4 Primer Kliničnega centra Ljubljana in Prilogo 1.
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prevzemniki: notranje ali zunanje stranke (udeleženci), katerim so namenjeni
rezultati procesa;
omejitve: pogoji, ki opredeljujejo obseg delovanja procesa in omejitve
pristojnosti lastnika procesa;
aktivnosti: skupine zaporednih opravil, s katerimi se pretvarjajo vhodne
veličine v izhodne, pri tem izrabljajo razpoložljive vire, uporabljajo pristojnosti
ter zmožnosti in se odzivajo na sporočila o potrebah po povečanju ali
zmanjšanju zagotavljanja izhodnih veličin;
dodana vrednost: prispevek k vrednosti proizvoda, ki je ustvarjen pri
preoblikovanju v tem procesu;
strošek: skupna vrednost porabe v aktivnostih proizvajanja izhodnih veličin
oziroma pretvorbe vhoda v izhod;
čas: število časovnih enot, ki so potrebne za proizvodnjo posamezne izhodne
veličine, od zahtevka za proizvodnjo pa do uspešne izročitve oziroma predaje
stranki;
ključni dejavniki uspeha: nekaj pomembnih ciljev, katerih doseganje zagotavlja
lastniku procesa uspešnost izvajanja delovnega procesa;
izhodi: proizvodi, ki se rezultat procesa.

Vhodi in izhodi so lahko otipljivi ali neotipljivi. Primeri vhodov in izhodov lahko poleg
drugega vključujejo opremo, materiale, komponente, energijo, informacije in finančne
vire. Za izvedbo aktivnosti znotraj procesa morajo biti razporejeni primerni viri. Za
zbiranje informacij in podatkov za analizo delovanja procesa ter vhodnih in izhodnih
karakteristik se lahko uporabi sistem meritev (SIST 2003a, 4).
Analizo poslovnih procesov najpogosteje izvajajo (sistemski) analitiki. Pri tem
uporabljajo različna orodja in tehnike:







pregled obstoječe dokumentacije in programskih rešitev,
vprašalnike,
intervjuje,
skupinske intervjuje,
opazovanje,
diagramske tehnike in podobno.

Da bi model procesa kar najbolje odražal realno stanje in izhodišča za njegovo
prenovo, mora analitik oziroma presojevalec dobiti odgovore na naslednjih pet
vprašanj:
1. Zakaj, kaj in kako se dela, zakaj je to pomembno?
 Kaj je dejanski razlog za določeno aktivnost ali proces?
 Ali ima proces samo eno stranko, udeleženca?
 Kakšna prednost je s tem dobavljena stranki?
 Ali je proces povprečje vrednosti končnega proizvoda?
 Ali lahko določene korake, aktivnosti opustimo, pospešimo, poenostavimo?
 Ali je vsak korak smiseln?
2. Kdo naj te aktivnosti izvaja?
 Ali naj opravlja to aktivnost delavec, ki jo je opravljal do sedaj?
 Ali je kdo drug bolj primeren za to opravilo?
 Kako lahko to aktivnost najhitreje in najbolj praktično izvedemo?
 Ali lahko to aktivnost opravi cenejši delavec?
3. Kje bo izvršen določen korak procesa?
 Ali naj se proces odvija na tem mestu?
 Kakšne so specifikacije vmesnikov?
 Ali se lahko aktivnost opravlja kje drugje enostavneje?
 Ali je potreben material na razpolago v bližini?
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 Ali bi bilo bolje, če bi to aktivnost izvajal nek drug oddelek?
4. Kdaj naj se določena aktivnost izvede?
 Ali se ta aktivnost izvaja prej ali kasneje ali v povezavi z nekim drugim
procesom?
 Ali je zaporedje (sosledje) aktivnosti logično?
 Če se korak v procesu izvaja prej, ali s tem upočasni druge korake v procesu?
5. Kako naj se aktivnost izvede?
 Zakaj se aktivnost izvaja tako kot do sedaj?
 Ali obstaja preveč testiranj, vmesnih prelaganj materialov, dokumentov ipd.?
 Ali je aktivnost v dosedanji obliki primerna in dovolj kakovostna?
Modeliranje poslovnih procesov uvrščajo nekateri avtorji (Kovačič in Vukšić 2005, 49;
Sharp in McDermott 2001, 36) kot vmesno fazo oziroma aktivnost med strateškim
planiranjem in modeliranjem podatkov:





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

Sharp in McDermott (ibid., 37) pa nadalje razdelita modeliranje poslovnih procesov,
ne glede na to, ali gre za radikalno prenovo ali izboljševanje, v petstopenjski okvir:






poslanstvo, vizija, strategije, cilji,
poslovni proces,
predstavitvena raven – uporabniški vmesnik,
poslovna logika oz. aplikacijska logika,
upravljanje s podatki.

Torej je modeliranje poslovnih procesov navzgor opredeljeno in določeno s temeljnimi
strateškimi usmeritvami organizacije, navzdol pa največkrat z obstoječo informacijsko
tehnologijo. Ni odveč omeniti, da je problem prenove poslovnih procesov in s tem
povezane stopnje njihovega modeliranja ravno v nezadostni ali nejasni povezavi med
strateškimi cilji in cilji, ki jih mora prinesti prenova poslovnih procesov.
3.2.1 Orodja za modeliranje poslovnih procesov
Orodja za modeliranje poslovnih procesov morajo imeti naslednje značilnosti oz.
omogočati:






preglednost in razumljivost,
samo modeliranje procesov,
izvajanje analiz in simulacij, izdelavo poročil,
enostavnost učenja in uporabe,
povezljivost in skladnost z drugimi orodji.

Eno izmed možnih delitev orodij za modeliranje poslovnih procesov in njihovo
umestitev med orodja za upravljanje poslovnih procesov podajata Hall in Harmon
(2005, 1). To prikazujemo na sliki 14.
Orodja lahko razdelimo tudi na enostavnejša in kompleksnejša. Enostavnejša orodja
so na primer orodja za risanje procesov (Microsoft Visio, Micrografx FlowCharter ...),
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kompleksnejša orodja pa predstavljajo splet integriranih funkcionalnosti - risanje
diagramov poteka, njihovo simuliranje, zasnovo entitetno-relacijskega modela in
generiranje podatkovne baze (ARIS, iGrafx, MEGA Suite, CASE orodja ...).
Večina orodij mogoča uporabo naslednjih tehnik:






procesni diagrami poteka (angl. flow chart),
diagrami toka podatkov,
tehnika SADT/IDEF1X,
eEPC diagrami,
Petrijeve mreže.

Orodja za risanje

Orodja za
modeliranje
organizacije

Orodja za modeliranje
poslovnih procesov

Orodja za
simuliranje

Orodja za
management
poslovnih pravil
Opisni jeziki
poslovnih procesov

BPM orodja

BPM
aplikacije

»Workflow« orodja

EAI orodja

Orodja za programsko
modeliranje in razvoj

Orodja za nadzor poslovnih
procesov

Slika 14: Programska oprema za poslovno modeliranje
Opombe:
BPM – angl. Business Process Management; management poslovnih procesov
EAI – angl. Enterprise Architecture Integration; integracija arhitekture organizacije
Prirejeno po: Hall in Harmon (2005, 1)

Pri uporabi posameznih orodij in tehnike lahko pride do uporabe modificiranih
simbolov za ponazoritev poslovnih procesov. Modifikacije so plod prilagoditev
proizvajalcev programske opreme. Pri tem moramo biti sistemski analitiki še posebej
pozorni, da uporabljamo enotna izhodišča in knjižnice simbolov. S takšnim pristopom
omogočimo boljše razumevanje problemov in posebnosti procesov v organizaciji.
Metodologija modeliranja poslovnih procesov po eni strani ureja in združuje metode
glede na njihove bistvene poudarke. Po drugi strani je ta koncept ogrodje za razvoj
kompleksnih projektov, saj njeni strukturni elementi posredno opredeljujejo
proceduralni model za razvoj integriranih informacijskih sistemov. Taka arhitektura že
po svoji naravi sili v standardizacijo uporabljenih metod. Obstoječe in nove metode
modeliranja so v metodologiji ARIS združene tako, da ta vsebuje vse elemente
celovite metodologije: opredelitev ključnih razvojnih faz, njihovo sosledje, opis
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aktivnosti, opredelitev zahtevanih rezultatov posameznih faz in izbor kriterijev za
oceno.
Temeljno zasnovo in uporabnost metodologije ARIS avtorji največkrat prikažejo s t. i.
ARIS22 hišo (slika 15). Pristop omogoča vsestransko in celovito modeliranje
arhitekture organizacije, torej ne samo procesov, temveč tudi z vidikov ostalih
sestavin (Scheer 2000, 21):
podatkovnega,
organizacijskega in
funkcijskega.

$





Slika 15: Pogledi metodologije ARIS
Vir: Curtis in Harmon (2005, 80) in
http://aris.pmolink.com/process/mod_idx.htm

Osnovni značilnosti metodologije ARIS sta krčenje obsežnosti celovitega opisa
poslovnih procesov in nivojski pristop k prenovi poslovnih procesov.
Pri zapletenejših postopkih postane model nepregleden, zato ARIS podpira modeliranje
različnih vidikov oziroma pogledov na poslovanje in združevanje teh vidikov v skupni,
kompleksnejši model, ki predstavlja podlago za integralno analizo poslovnih procesov.
Skupni model ali kontrolni pogled, ki vzpostavlja celoto s povezovanjem naštetih
vidikov in s katerim vrednotimo medsebojne vplive vseh najpomembnejših značilnosti
procesov pri prenovi poslovanja, sestavljajo (Kovačič in Vukšić 2005, 197):

22
ARIS Toolset sloni na preizkušeni metodologiji, ki podpira opredelitev ključnih razvojnih faz ter njihovega
sosledja, opis aktivnosti, opredelitev zahtevanih rezultatov posameznih faz in izbor kriterijev za njihovo
oceno. V orodje ARIS Toolset so vgrajeni referenčni modeli, ki nam lahko pomagajo predvsem pri iskanju
možnosti za izboljšave in snovanju procesov »Kot naj bodo«. Omogoča tudi simulacije, ABC in BSC merjenje
procesov. ARIS ToolSet je orodje podjetja IDS Scheer AG.
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funkcijski pogled: opisane so aktivnosti in statične povezave med njimi,
vsebuje sezname aktivnosti, ki pripadajo posameznim transakcijam,
predstavlja potek postopka, ki je opredeljen z aktivnostmi, kontrolnimi tokovi
in logiko povezovanja med aktivnostmi;
podatkovni pogled: sestavljajo ga informacijski objekti in dogodki, vsebuje opis
informacijskih objektov, ki so predmet obdelave v funkcijah poslovnih procesov
in povezav med njimi.

Metoda predpostavlja hierarhičen pristop k prenovi in informatizaciji poslovnih
procesov, in sicer na naslednjih treh ravneh (prirejeno po ibid., 200):






strateška raven: zajema modeliranje, namenjeno strateškemu načrtovanju
prenove in informatizacije poslovanja; pri modeliranju na tej ravni gre za
grobo, od informacijske tehnologije neodvisno, opredelitev poslovnih pravil in
informacijskih potreb; modeli na tej ravni ne obravnavajo omejitev in zahtev
konkretne uporabljene tehnologije;
taktična raven: omogoča prehod od konceptualnega pogleda na tehnološko
pogojene poglede (podatkovni, organizacijski in funkcijski pogled); na tej ravni
opredelimo robne pogoje za uporabo informacijske in komunikacijske
tehnologije; povezava med strateško in taktično ravnjo je ohlapna, kar
omogoča neodvisnost spreminjanja procesov (na strateški ravni) od
tehnologije;
operativna raven: podrobno opredelimo poslovna pravila in jih prevedemo v
programske rešitve; na tej ravni so pogoste spremembe, saj obstaja
neposredna povezava modelov in uporabljene informacijske tehnologije,
slednja pa je podvržena hitremu tehnološkemu razvoju.

Poslovni model pa je zgrajen s pomočjo elementov (posameznih modelov) na eni
izmed petih ravni:










prva raven: veriga dodajanja vrednosti oziroma procesi dodajanja vrednosti na
ravni organizacije; razmerje med temi procesi je lahko zaporedno ali
hierarhično;
druga raven: veriga dodajanja vrednosti oziroma procesi dodajanja vrednosti,
ki so obravnavani na podlagi medsebojne podobnosti ne glede na pripadnost
posamezni organizacijski enoti;
tretja raven: funkcijsko drevo, ki je v bistvu podvrsta druge ravni; pri analizi
poslovnih procesov se sprašujemo »kaj« se izvaja in ne »kako«; na podlagi
tega kriterija identificiramo sorodne oziroma podobne podprocese;
četrta raven: predstavlja jo dogodkovno prožena procesna veriga (angl. Event
Driven Process Chain - eEPC); podprocese iz tretje ravni razčlenimo na
funkcije, kjer pa se sprašujemo »kako« se nekaj izvaja, kako se meri, kakšni
so stroški in podobno;
peta raven: funkcijsko-alokacijski diagram (FAD) predstavlja podporne
elemente posamezni funkciji, ki so lahko organizacijski elementi, vhodni ali
izhodni podatki, sistemske aplikacije, proizvodi in storitve.

S pomočjo metodologije ARIS pristopamo k prenovi in informatizaciji poslovnih
procesov projektno v petih fazah:






priprava in zagon projekta,
analiza procesov oz. stanja »kot je«,
iskanje možnosti za izboljšave »kot naj bo«,
priprava prehoda na nove procese,
usposabljanje izvajalcev prenovljenih procesov in prehod.
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3.3

Zasnova splošnega modela in metodologije prenove in
informatizacije poslovnih procesov

3.3.1 Možnosti in razlogi za uporabo modelov in metodologij
Ko se organizacija odloča za prenovo in informatizacijo poslovnih procesov, se ne
odloča samo o vsebinskih vidikih prenove, torej kaj prenoviti in informatizirati, temveč
je s tem neločljivo povezan tudi proces izbire modela in metodologije, ki nudita
odgovor na vprašanje kako. Pri tem ima organizacija na voljo več možnosti:




uporaba lastne metodologije in uvedba modela prenove in informatizacije
poslovnih procesov;
prevzem modela in metodologije proizvajalca programske opreme;
outsourcing razvoja lastne metodologije in modela na podlagi nadrobne analize
procesov organizacije; na podlagi analize ponovno izvede outsourcing
informatizacije oziroma naroči izdelavo celovite rešitve.

Da pa lahko organizacija sploh pristopi k prenovi in informatizaciji poslovanja, mora že
v izhodišču poznati odgovor na vprašanje zakaj. Najpogosteje pri tem vprašanju
naštevamo odgovore, ki smo jih v tem delu že nekajkrat omenili. Učinki prenove in
informatizacije se kažejo v dveh smereh:




zmanjševanje stroškov, in sicer:
- zaradi zmanjševanja potrebnega števila delavcev,
- zmanjševanja porabe drugih virov,
- nižje vrednosti zalog materialov in končnih proizvodov,
- nižjih logističnih stroškov zaradi boljše optimizacije,
- manj napak v proizvodnji, logistiki, storitvah,
- znižanje stroškov nabave in nabavljenih vhodnih materialov zaradi boljšega
obvladovanja procesa nabave;
povečevanja prihodkov, in sicer
- povečanje obsega poslovanja zaradi boljšega poznavanja in upravljanja
odnosov s strankami – CRM,
- boljša izraba virov – izboljšanje produktivnosti,
- boljšega odločanja (hitrost in kakovost).

Vsi ti cilji pa morajo izhajati iz strateških ciljev organizacije, ki omogočajo dolgoročno
rast in uspešnost organizacije. Pri odločanju o prenovi in informatizaciji poslovnih
procesov lahko organizacija usmeri modeliranje poslovnih procesov bolj na:



tehnološki del, ki se kaže predvsem v povečanju učinkovitosti obstoječih
procesov, ali
strateški del, ki se osredotoča na preoblikovanje ali popolno prenovitev
obstoječih procesov.

Glede na zgoraj našteti možnosti je tudi tveganje uspešnosti dokončanja projekta
različno. V nadaljevanju si oglejmo nekaj metodologij in modelov uvedbe proizvajalcev
celovitih rešitev.
3.2.2 Metodologija ASAP in PMI
ASAP metodologija vpeljave ERP rešitve je zgrajena tako, da nas v naravnem toku
(pri)pelje skozi proces vpeljave sistema na vsa funkcionalna področja organizacije.
ASAP (angl. Accelerated SAP) optimizira čas, kakovost in učinkovitost porabe vseh
virov pri vpeljavi. Poleg hitre in kakovostne vpeljave ERP rešitve ASAP predstavlja
primerno osnovo za spremembe in nadaljnje izboljšave sistema v prihodnosti.
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Metodologija se torej ne ozira le na samo vpeljavo rešitve, ampak podpira aktivnosti
znotraj njenega celotnega življenjskega cikla. ASAP se je prvič pojavil na trgu leta
1996 in od takrat so ga uporabili pri več kot 1000 vpeljavah SAP sistema po vsem
svetu (Bakija 2006, 3).
ASAP metodologija je zasnovana na principu petih korakov oziroma zemljevida (angl.
Roadmap); faze, posamezne aktivnosti oziroma naloge si sledijo po točno določenem
zaporedju, katerih izvajanje nas pripelje do cilja – uspešno in učinkovito uvedene ERP
rešitve. Zemljevid predstavlja torej metodologijo in projektni plan s podrobnim
vsebinskim in časovnim opisom ter opisom odgovornosti posameznih sodelavcev,
vključenih v projekt. Celovitejši prikaz metodologije prikazujemo na sliki 16.

ASAP
1.
Priprava projekta

SAPC

2.
Priprava poslovnega
načrta

3.
Realizacija

4.
Končna priprava

5.
Prehod v živo in
podpora

PMM

Odkrivanje / vrednotenje

Iniciacija

Planiranje

Izvajanje, kontroliranje

Zaključevanje

Začetek

Začetek

Začetek

Začetek

Začetek

Izdelava plana projekta

Integracijski
management
Management obsega

Opis potreb

Management časa
Upravljanje stroškov

Izdelava t.i.
»Management plana«
Priprava ponudbe

Izdelava zagonskega
elaborata projekta

Izdelava terminskega
plana in proračuna

Kontrola kakovosti
Upravljanje s človeškimi
viri
Komuniciranje

Poprojektni pregled

Upravljanje s tveganji
Pogajanja in ponudba

Zaključek faze

Management nabave

Zaključek faze

Zaključek faze

Zapiranje HR

Zaključek faze

Slika 16: Metodologija uvedbe ERP rešitve ASAP in elementov
projektne metodologije
Vir: Prirejeno po Bakija (2006, 3) in www.sap.com

3.3.3 Metodologija Navision
Način uvajanja ERP programske rešitve, kot ga predvideva Microsoft Dynamics NAV,
nam bolj znan kot Navison, sestavlja pet korakov (Kepic 2006, 27-28). Ti so sestavni
del metodologije in omogočajo učinkovito uvedbo in preprost prenos znanja na
uporabnike. Vsebino in ključne dejavnike posameznih korakov opisujemo v
nadaljevanju.
Prvi korak oz. fazo analize predstavljata aktivnosti diagnostika in posnetek stanja in
predlog rešitve. Rezultat te faze je zapis funkcionalnih zahtev, ki ga organizacija
preveri in potrdi. Ključni dogodki v fazi analize so:
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priprava projekta in planiranje projektnih aktivnosti,
namestitev ERP rešitve v organizaciji,
usposabljanje ključnih uporabnikov,
zbiranje baz podatkov,
intervjuji in delavnice za zbiranje podatkov o
organizacijskih enot v organizaciji,
priprava in dodatna analiza funkcionalnih potreb.

potrebah

posameznih

Drugo fazo - snovanje predstavljajo snovanje arhitekture, potrebne prilagoditve in
implementacija ERP rešitve. V diagramu poteka predstavljajo to fazo koraki
prilagoditve programa, priprava šifrantov, izobraževanje in priprava nastavitev. Ključni
dogodki v tej fazi so:








snovanje arhitekture in potrebnih prilagoditev s člani projektne skupine,
prototipi uporabniških vmesnikov, zaslonskih slik in poročil,
zaključek načrtovanja migracije podatkov in integracije sistemov,
priprava plana testiranja ERP rešitve,
priprava in predstavitev ključnih ugotovitev projektni skupini ter vodstvu
organizacije,
potrditev dokumentov, ki opredeljujejo arhitekturo in implementacijo skupaj s
projektnim planom, od vodstva projekta in vodstva organizacije,
nadrobnejše snovanje sistema in priprava delovnih verzij.

V tretji fazi - razvoj in testiranje se razvijejo in testirajo posebne prilagoditve ERP
rešitve za organizacijo. Ta faza je v tesni povezavi s predhodno fazo z mnogimi
povratnimi zankami in kontrolnimi mehanizmi. Uporabniki testirajo vsako delovno
verzijo. Ključni dogodki v tej fazi so:






prilagajanje in modificiranje tabel, form in uporabniških vmesnikov,
implementacija ERP rešitve v organizacijo,
razvoj vmesnikov za integracijo različnih informacijskih sistemov,
usposabljanje osebja za testiranje in
testiranje delovnih verzij celotne ERP rešitve.

Namestitev je faza, kjer gre za zagon sistema v živo. ERP rešitev je v celoti
implementirana, zaključeno je usposabljanje uporabnikov. Ključni dogodki v tej fazi
so:








dokončanje uporabniške dokumentacije,
dokončanje namestitve sistema,
migracija podatkov iz starih sistemov oz. rešitev,
usposobitev uporabnikov,
potrjevanje elementov ERP rešitve na nižjih ravneh uporabnikov,
začetek delovanja ERP rešitve,
potrditev prevzema.

Faza vzdrževanja in podpore predstavlja redno vzdrževanje sistema, nudenje tehnične
in vsebinske podpore uporabnikom, nadgrajevanje in posodabljanje ERP rešitve.
3.3.4 Primer Kliničnega centra Ljubljana23
Razvoj različnih tehnologij je laboratorijsko stroko postavil pred nove izzive, s katerimi
se je oziroma se mora spopadati, če želi učinkovito in uspešno uresničevati svoje
23
Povzeto po Cerovšek in Jelovšek (2002, 210-217), Jelovšek in Krsnik (2004, 9-18) in dopolnjeno na
podlagi intervjuja z Ano Marijo Jelovšek z dne 12.05.2006.
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temeljne smotre. Zadnja tri desetletja poskušajo klinični laboratoriji po svetu splošni
informacijski sistem prenesti v laboratorijski informacijski sistem. Zakaj? Da dobimo
odgovor na vprašanje, se vprašajmo, kaj naj in mora udeležencem ponujati
informacijski sistem. Koren besede sistem izhaja grščine in pomeni »spraviti v red«.
Torej z informacijskim sistemom želimo urediti podatke in informacije, posledica tega
pa je olajšano delo s temi podatki in informacijami. Informacije predstavljajo korist le
takrat, ko jih dobimo ob pravem času. Na vprašanja, kako učinkovito organizirati
laboratorije, kako zmanjšati napake, ki nastajajo pri delu v laboratoriju, kako
zagotoviti hiter pretok informacij od zdravnika do laboratorija in nazaj, kako olajšati
delo zaposlenim, se odgovor ponuja kar sam - z učinkovito informacijsko podporo
procesom, ne glede na to, kako jih delimo: temeljni, podporni, laboratorijski ... Hkrati
pa ravno skozi procese organizacija dosega zastavljene cilje. Ne v tako oddaljeno
prihodnost pa si je organizacija zastavila tudi cilj, postati odlična organizacija, vendar
ne samo z vidika strokovnosti, temveč tudi z vidika poslovanja – poslovne odličnosti.
Pogosto se sprašujemo, ali je možno načela poslovne odličnosti uporabiti tudi v
zdravstvu. Seveda. Model poslovne odličnosti je v bistvu orodje managementa, s
katerim lahko organizacija, ne glede na to, ali gre za javni zavod ali gospodarsko
družbo, izboljša svoje poslovanje. Model poslovne odličnosti ne predpisuje načine
izboljšanja, je metoda za ugotavljanje področij, kjer so možne in potrebne izboljšave.
Poslovna odličnost ima več definicij:




je doseganje rezultatov, ki so v zadovoljstvo vseh udeležencev,
je razvijanje in vzdrževanje takih partnerstev, ki dodajajo vrednost,
je upravljanje organizacije z nizom medsebojno odvisnih in povezanih
sistemov, procesov in dejstev.

V bistvu ne gre samo za ozek izbor sestavin organizacije, temveč za široko paleto
funkcij, kjer je pomembna udeležba vsakega posameznika, ki lahko prispeva v skupno
dobro. Poglejmo primer pacienta, ko pride k zdravniku, pove o svojih težavah, na
podlagi teh zdravnik postavi diagnozo in se odloči za način zdravljenja. Proces je
značilen za vse zdravstvene organizacije. Na podlagi samoocenitve lastnega
poslovanja po devetih merilih modela poslovne odličnosti lahko zdravstvena
organizacija ugotovi svoje dobre strani, prepozna področja, kjer so potrebne
spremembe, ter usmeri ukrepe za izboljšave in razvoj v to smer. Uspešnost lahko meri
le tako, da si postavi merila – cilje.
Kakšni so lahko cilji v laboratorijski dejavnosti:








čim hitrejša,
natančna,
sledljiva,
preprosta,
varna,
stroškovno učinkovita analiza vzorcev in
zadovoljstvo naročnikov in bolnikov.

Zdravnik potrebuje podatke o rezultatih laboratorijskih preskušanj v čim krajšem
možnem času. Če rezultati preskušanj niso pravočasno pri zdravniku, se začne rušiti
red, ki ga vzpostavljamo z informacijskim sistemom. Teorija pravi, da mora
informacijski sistem zagotavljati predvsem tiste podatke, ki so neposredno potrebni za
izvajanje aktivnosti temeljnega procesa (in odločanje v povezavi z zdravljenjem).
Zdravstvo je zagotovo zelo interdisciplinarno področje, kjer je še toliko težje
vzpostaviti absolutni red, saj se novosti pojavljajo vsakodnevno na vseh
interdisciplinarnih področjih. Uspešna organizacija mora slediti vsem tem
spremembam in jih vgrajevati v svoj informacijski sistem.
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V Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in klinično biokemijo, ki deluje v okviru
Kliničnega centra Ljubljana, so že leta 1995 ugotovili, da trendi kažejo na vse večjo
potrebo po avtomatizaciji in informatizaciji poslovnih procesov. Hkrati so tudi ugotovili,
da jim sodobne informacijske tehnologije nudijo številne možnosti, s katerimi lahko
izboljšajo način dela ter zadovoljstvo njihovih strank. Postavljeni so bili pred izbiro:



nakup informacijskega sistema ali
razvoja lastnega sistema.

Odločili so se za razvoj lastnega sistema s pomočjo partnerskega podjetja, zaradi
pomanjkanja sredstev in tudi zaradi obstoječe infrastrukture, ki ni dovoljevala uvedbe
najsodobnejših tehnologij, ki so bile v tistem trenutku na voljo.
Nadrobnejši opis pristopa k prenovi in informatizaciji laboratorijskega procesa v
omenjeni organizaciji prikazujemo v prilogi 1.

3.4

Splošen integriran model prenove in informatizacije
poslovnih procesov

Pri pregledu empiričnega modela Kliničnega centra Ljubljana in predlaganih
metodologij posameznih proizvajalcev vidimo, da enostavnega, enotnega in povsod
uporabnega modela in metodologije prenove in informatizacije poslovnih procesov z
uvedbo celovite rešitve v organizacijo ni. Zato organizacije pristopijo k takšnemu
projektu na različne načine:




največkrat se naslonijo na enega izmed preizkušenih oziroma že uporabljenih
modelov v drugih (podobnih) organizacijah,
uporabijo metodologijo, ki je najprimernejša organizaciji, obsegu projekta in
drugim izhodiščem,
skoraj nujno morajo k takšnemu projektu pristopiti s projektno metodologijo,
torej upoštevanjem načel projektnega vodenja.

Na podlagi dosedanjih ugotovitev smo zasnovali splošen in integriran model prenove
in informatizacije poslovnih procesov za uvedbo celovite rešitve, ki ga prikazujemo na
sliki 17. Model bomo v naslednjem poglavju verificirali skupaj z modelom celovite
rešitve LIMS v ZZVNM. Osnovno izhodišče za model je temeljna strategija
organizacije, ki opredeljuje dolgoročne značilnosti organizacije. Iz temeljne strategije
so izpeljane podporne strategije, ki skozi hierarhično podrejene cilje doprinašajo k
uresničevanju temeljnih ciljev oziroma kritičnih dejavnikov uspeha. Nedvomno je
danes nujna prenova in informatizacija poslovnih procesov v organizacijah in zato ima
tudi ta ključni dejavnik uspeha izhodišče v eni izmed strategij organizacije.
Model sestavljajo tri ključne faze:





strateški management organizacije (0),
prenova in informatizacija poslovnih procesov (1), ki se lahko vzporedno ali pa
zaporedno razdeli v dve podfazi: prenovo poslovnih procesov (1.1) in
informatizacijo poslovnih procesov (1.2),
proces nenehnih izboljšav in učenja (2).

Strateški management organizacije določa temeljne smotre, politike, strategije in cilje.
Rezultat tega procesa so usmeritve organizacije v prihodnjem obdobju, ki pa poleg
intuitivnih izhodišč vsebujejo vse več odločitev, ki temeljijo na relevantnih
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informacijah iz okolja organizacije. V določenem trenutku se organizacija odloči za
prenovo in informatizacijo poslovnih procesov. Danes ni mogoče govoriti samo o enem
ali drugem vidiku ukvarjanja s poslovnimi procesi. Nujen je integriran (so)fazni
pristop, ki projekt umešča v kar najširši koncept prenove in informatizacije
organizacije, ki smo ga prikazali na sliki 13.

Slika 17: Splošen integriran model prenove in informatizacije
poslovnih procesov
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3.5

Model LIMS

3.5.1 Uvodna razmišljanja
Zagotavljanje kakovosti proizvodov je že nekaj časa ena izmed ključnih dejavnosti
vsake organizacije. Ne glede na raven zagotavljanja kakovosti proizvodov so postopki
kontrole kakovosti bolj ali manj avtomatizirani in informacijsko podprti. K višji stopnji
avtomatizacije in informatizacije analitskega procesa laboratorijev, ki ponavadi
izvajajo kontrolo kakovosti proizvodov in posameznih materialov, pa so pripomogle
tudi naraščajoče zahteve trgov, strank in drugih udeležencev, ki na podlagi
sprejemanja predpisov regulirajo nadzor posameznih področij. Na trgih se pojavljajo
vedno novi proizvodi z visoko tehnološko kakovostjo, predpisodajalci težijo po
zniževanju porabe energije in nadzoru ekoloških vidikov delovanja organizacij in
posameznih proizvodov, pojavljajo se drugi številni dejavniki, ki vodijo v intenzivno
uvajanje učinkovitega planiranja in vodenja laboratorijskih procesov.
Dandanes so vse sestavine našega okolja podvržene nekemu metrološkemu nadzoru,
naj bo to preverjanje skladnosti naprav s predpisi ali pa ugotavljanje vsebnosti
posameznih snovi v hrani. Zato je management laboratorijev ali organizacij, ki imajo v
sestavi tudi analitske oz. meroslovne laboratorije, postavljen pred zahtevo po
obvladovanju velikega števila podatkov, ki so medsebojno povezani ali pa jih je
potrebno medsebojno povezati, tako da je mogoče pridobiti informacije, ki omogočajo
kakovostnejše odločanje. Ključnega pomena postaja uporaba informacijskih orodij, ki
zagotavljajo hitro zajemanje, analizo in sintezo informacij. Vedno pomembnejše je
celovito in integrirano obvladovanje podatkov in informacij, kar posredno zagotavlja
konkurenčno prednost laboratorija in tudi proizvoda, ki se preskuša.
Obvladovanje prej naštetih vidikov omogočajo programske rešitve, ki so namenjene
planiranju, vodenju, kontroli in izboljševanju delovanja laboratorija ob hkratnem
zagotavljanju tehnično-tehnološke usposobljenosti in sposobnosti laboratorija ter
zaupanje v rezultate preskušanj. Tovrstne programske rešitve smo včasih imenovali
laboratorijski informacijski sistemi ali s kratico LIS, danes pa govorimo o
managerskem vidiku vodenja laboratorija, torej o LIMS sistemih.
V svetu je veliko ponudnikov LIMS rešitev, ki so bolj ali manj ozko usmerjene na sam
proces ali pa tudi širše – na posamezne poslovne in managerske vidike zagotavljanja
potrebnih informacij. Nekateri ponudniki ponujajo tudi module za povezavo z ERP
rešitvami.
V Sloveniji lahko naštejemo le malo ponudnikov24 celovitejših LIMS rešitev, veliko pa
je t. i. hišnih LIMS rešitev, ki so jih organizacije razvile s pomočjo lastnega oddelka
informatike ali s pomočjo zunanjih izvajalcev in niso predmet nadaljnje
komercializacije.
3.5.2 Zasnova in lastnosti LIMS
V poslovanju sodobnega laboratorija je zagotavljanje kakovosti osnovni pogoj za
pridobitev akreditacije25 in s tem možnosti za delo in preživetje na vse bolj zahtevnem
trgu. Vendar ne kakovosti za vsako ceno, temveč kakovosti, ki hkrati omogoča
sledljivost vseh dogodkov, povezanih s posameznim vzorcem in preiskavo, pa tudi

24

Atelje A&Z, Ljubljana, z rešitvijo eMBIO, www.az-atelje.si; Epi Spektrum, d.o.o., Maribor, z rešitvijo
OrbitaLIMS, www.epi-spektrum.si; Infonet, d.o.o., Kranj, z rešitvijo MBL, www.infonet.si; Abit, d.o.o., z
rešitvijo Abit LIMS, www.abit.si .
25
Akreditacija je podelitev priznanja o ustrezni strokovni in tehnološki usposobljenosti organizacije od
neodvisnega in nepristranskega organa na nacionalni ravni ali širše.
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preglednost in nadzor nad delovanjem laboratorija kot celote in s tem večjo
gospodarnost poslovanja.
Temu namenu služijo informacijski sistemi za upravljanje informacij v/o laboratoriju
(angl. Laboratory Information Management System - LIMS), katerih prvo komercialno
uporabo zasledimo pred več kot dvajsetimi leti in od takrat so doživeli velik razvoj.
Osnovna struktura LIMS se v tem času ni bistveno spremenila: vsi podatki so
praviloma shranjeni v relacijski podatkovni strukturi na strežniku (podatkovni bazi),
dostop do njih pa je omogočen preko terminalov oz. delovnih postaj (osebnih
računalnikov) na različnih delovnih mestih v laboratoriju ali izven njega.
Sodobni laboratorijski informacijski sistemi morajo omogočati veliko fleksibilnost in
funkcionalnost. To vključuje tako uporabnost na različnih operacijskih sistemih,
različnih podatkovnih bazah, kakor tudi možnost prilagoditve specifičnim zahtevam
vsakega uporabnika. Laboratoriji lahko poslujejo samostojno ali v okviru večje
organizacije, zato sta pomembni dostopnost in izmenljivost laboratorijskih informacij
znotraj organizacije in možnost komuniciranja z zunanjim okoljem. Vse večji pomen
ima tudi spremljanje prostorskega vidika pridobljenih informacij o posameznem vzorcu
in njihova izmenjava s podatkovnimi strukturami na višjih ravneh – geografskimi
informacijskimi sistemi (GIS). V večjih laboratorijih je zagotavljanje preglednosti
poslovanja ter zagotavljanje kakovosti in sledljivosti vzorcev brez uporabe sodobnega
LIMS praktično nemogoče.
Zasnove LIMS segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Arhitektura se v vseh teh
letih ni bistveno spreminjala. Zasnova sodobnega LIMS je najbolje predstavljena s
pomočjo treh standardov, ki temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in dobrih laboratorijskih
praksah, in sicer:





E 1578-06 Standard Guide for Laboratory Information Management Systems
(LIMS), ASTM Committee E01 (ASTM 2006);
E 1578-93 (Reapproved 1999) Standard Guide for Laboratory Inform-ation
Management Systems (LIMS), ASTM Committee E01 (ASTM 1993);
Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
SIST EN ISO/IEC 17025:2002 in 2005 (SIST 2005);
Medicinski laboratoriji - Posebne zahteve za kakovost in usposobljenost SIST
EN ISO 15189:2003 (SIST 2003b).

Poleg standardov je potrebno pri razvoju LIMS upoštevati tudi posebnosti organizacije,
saj so lahko ravno te vir njenih ključnih kompetenc in s tem povezanih konkurenčnih
prednosti. Pri snovanju sodobnega LIMS pa ne smemo prezreti tudi standardov, ki se
neposredno ukvarjajo z razvojem IT rešitev, in sicer:





Information technology – Software life cycle processses - ISO/IEC 12207:1995,
First edition (ISO 1995);
Information technology – Software life cycle processses – Amendement 1 ISO/IEC 12207:2002 (ISO 2002);
Information technology – Software life cycle processses – Amendement 2 ISO/IEC 12207:2004 (ISO 2004);
Software engineering – Guidelines for the aplication of ISO 9001:2000 to
computer software ISO/IEC 90003:2004 (ISO 2004).

Predvsem slednja standarda predstavljata sodobne zahteve, ki posegajo tudi na
področje vodenja. Certificiranje sistemov vodenja kakovosti tako implicitno narekuje
tudi potrebo po uvedbi sodobne LIMS rešitve.
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Z razvojem informacijskih tehnologij, predvsem relacijskih baz in razvojnih orodij, se
je na eni strani povečevala kompleksnost tovrstnih rešitev, na drugi strani pa so tudi
zahteve managerjev narekovale takšno kompleksnost in zasnovo, ki na koncu
omogoča generiranje boljših odločevalskih informacij. Bolj ali manj izražene potrebe
managerjev tako vplivajo na preseganje posameznih ravni kompleksnosti in
funkcionalnosti, ki jih prikazujemo na sliki 18 in v preglednici 2.

Slika 18: Zasnova LIMS
Opomba:
I., II. in III. označujejo ravni funkcionalnosti, ki so nadrobno opisane v preglednici 2.
Vir: ASTM (1999, 3)

Na zasnovo LIMS vplivajo splošne zahteve, ki najpogosteje izhajajo iz:





sistema vodenja kakovosti,
sistema vodenja laboratorija kot poslovnega sistema,
potreb, ki jih narekujejo notranje in zunanje stranke,
predpisov, ki se sprejemajo na nacionalni ali globalni ravni.

Kažejo se v sposobnostih oziroma zmožnostih:










upravljanja s spremembami,
uporabnosti,
prilagodljivosti komunikacijske infrastrukture,
dokumentiranosti,
zmogljivosti,
kakovosti,
varnosti,
kompetentnosti,
validiranja.

Domeno informacij predstavlja okolje, v katerega s pomočjo LIMS posredujemo
potrebne informacije. Na okolje lahko gledamo kot na interesne sfere udeležencev, ki
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prihajajo v stik s podjetjem – laboratorijem. Sodoben koncept mora zagotavljati
takšno dvosmerno izmenjevanje informacij. Manager mora s pomočjo sodelavcev
predvideti in zagotavljati vse takšne informacije. Zaradi obvladovanja nenačrtovanih
sprememb pa mora biti zasnova sodobnega LIMS odprta in dobro dokumentirana, kar
nakazuje nujnost uporabe sodobnih razvojnih orodij in relacijskih baz.
Zunanji sistemi narekujejo takšne lastnosti LIMS, da omogoča povezovanje in
izmenjevanje podatkov na tehnično-tehnološki ravni, na podlagi dogovorjenih ali
standardiziranih oblik zapisa podatkov (npr. XML26, EDIFACT) in protokolov prenosa
(Internet Protokol, RS 232 …). Na tem mestu lahko govorimo tudi o integraciji
funkcionalnosti MES rešitev.
Preglednica 2: Zasnova LIMS – podroben prikaz funkcionalnosti
Splošne
zahteve

LIMS
podatkovna
baza

Zajem
podatkov

Analiza
podatkov

Poročila

Vodenje
laboratorija

Sistemska
administracija

Raven I – Zagotavljanje osnovnih funkcij
- Nadzor
sprememb
- Dokumentacija
- Kakovost
- Varnost
- Uporabniški
vmesnik
- Validacija

- Fiksna
struktura
podatkovne
baze
- Omejena
kapaciteta
- Omejena
zmogljivost

- Ročen vnos
vzorca
- Ročen vnos
rezultatov

- Verifikacija
rezultata
- Osnovne
računske
operacije

- Predefinirana
poročila
- Identifikacijske
nalepke za
vzorce

- Status
vzorec/naročilo
- Sledljivost
vzorec/naročilo
- Zaostanki

- Varnostne
kopije in
obnova sistema

- Primerjanje
rezultatov s
specifikacijami
- Predefinirane
matematične
funkcije
- Testni izračuni
- Grafična
ponazoritev
rezultatov
- Osnovna
statistika
- QA/QC na
vzorcih

- Uporabniško
nastavljiva
poročila,
poizvedbe,
sortiranje,
filtriranje
podatkov
- Osnovna
grafika
- Ad-hoc
poizvedbe in
poročila

- Planiranje dela
v laboratoriju
- Alociranje
vzorcev
- Planiranje
obremenitev
- Zaračunavanje
storitev
- Popis vzorcev

- Arhiviranje
- Ročno
nastavljanje
(optimiranje)
performans
- Funkcije
»System fault
tolerance”

- Uporabniško
nastavljiva
poročila
temelječa na
uporabi
naravnega
jezika
- Paketna
poročila
- Dogodkovna
prožila
- Izvoz/prenos
podatkov v
druge sisteme
- Napredna
grafika
- Večrazsežnostn
a poročila

- Vodenje in
upravljanje
virov
- Planiranje
zunanjih virov
- Orodja za
podporo
odločanja
- Nadzor
prihodkov
/stroškov
- Napredna
orodja
zagotavljanja
kakovosti
(QC/QA)
- Večrazsežnostn
o vodenje in
upravljanje
LIMS

- Dinamično
optimiranje
performans
- Napredne
funkcije
»System fault
tolerance”
- Redundančnost
sistema
- Napredne
komunikacijske
povezave z
zunanjimi
sistemi

Raven II – Zagotavljanje naprednih funkcij
- On-line
dokumentacija
- Varnost na
nivoju skupin
- On-line
usposabljanje
- Grafični
uporabniški
vmesnik
- Orodja za
validacijo
- Veriga
nadzorstev
- Orodja za
konfiguracijo
- »Audit trail”

- Povprečna
kapaciteta in
zmogljivost
- Referenčna
integriteta
- Uporabniško
nastavljiva
polja
- Uporabniško
nastavljivi
indeksi
- Uporabniško
nastavljive
tabele
- Transakcijska
integriteta

- Enosmerna online povezava z
instrumenti
- Enosmeren
prenos datotek
- Vnos črtnih kod
- Preverjanje
usposobljenosti
uporabnika

Raven III – Zagotavljanje razširjenega nabora funkcij
- Nadzor verzij
- Nadzor
statičnih tabel
- Zagotavljanje
varnosti na
objektih –
objektna
orientiranost
- Napredna
orodja za
validacijo
- Večopravilni
uporabniški
vmesnik
- Napredna
multimedijska
konfiguracijska
orodja
- GIS/GPS

- SQL2 skladnost
- Visoka
kapaciteta in
zmogljivost
- Uporaba
poizvedb
temelječih na
naravnem
jeziku
- Tehnologija
strežnikodjemalec in
pravila
- Možnost
distribuiranega
in/ali
centralnega
procesiranja

- Dvosmerna
komunikacija
med IS in
instrumenti
- Brezžični
prenos
podatkov
- Dvosmerne
povezave z
zunanjimi
sistemi
- Multimedija/
Imaging
- Elektronska
beležka

- Izračunavanje
vmesnih
(test/vzorec)
vrednosti
- Napredne
matematične
funkcije
- Uporabniško
nastavljive
funkcije
- 3-D grafika
- Napredna
statistika
- Dinamične
povezave na
stare vrednosti
in druge
sisteme
- GIS/GPS

Prirejeno po ASTM (1993 in 2006, 4)

26
XML – angl. Extended Markup Language, razširljiv opisni jezik za strukturiran opis in izmenjavo podatkov
neodvisno od izvora podatkov
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3.5.3 Procesna usmerjenost LIMS
Razvoj strojne in sistemske programske opreme je omogočil učinkovito obvladovanje
velikega števila podatkov. Večja dostopnost infrastrukturne opreme tako tudi srednje
velikim in manjšim organizacijam omogoča uvedbo celovitih informacijskih sistemov
oziroma celovitih rešitev ERP, ki podpirajo celoten ali večji del poslovnega procesa. V
primerjavi s klasičnimi informacijskimi sistemi, ki so namenjeni zgolj podpori na istih
standardih temelječem računovodskem evidentiranju (vsaj v isti državi), se pri podpori
celotnega poslovnega procesa soočamo z zelo širokim naborom splošnih in posebnih
zahtev. Medtem ko je samo računovodstvo primerljivo, pa je organizacija poslovanja
odvisna od panoge in velikosti organizacije, zgodovinskih dejavnikov, poslovnega
okolja, tehnologije ipd.
Ponudniki celovitih rešitev (ERP in LIMS), predvsem v razredu rešitev za velike
organizacije, so na specifične zahteve odgovorili s pripravo prilagojenih panožnih
rešitev, ki so nastale iz izkušenj, pridobljenih pri uvajanju v posameznih panogah.
Večina teh rešitev je zelo kompleksnih in izhajajo iz razmeroma velikih projektov v
organizacijah s podrobno obdelanimi poslovnimi procesi.
Analitski proces v laboratorijih je enak, ne glede na to, ali gre za:







medicinske laboratorije,
kemijske laboratorije,
fizikalne laboratorije,
laboratorije za nedestruktivno preskušanje,
laboratorije za destruktivno preskušanje ali
druge podobne laboratorije.

Temeljni proces poteka vzorca in izdelave poročila v laboratoriju opredeljuje 12
korakov (0.0–11.0):
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

generiranje povpraševanja po vzorcu,
zbiranje vzorca,
vnos vzorca,
distribuiranje vzorca,
planiranje dela,
analiziranje,
verifikacija in korekcija,
izdelava poročil in poročanje,
interpretiranje rezultatov,
odstranitev vzorca,
shranjevanje/pridobitev vzorca,
vodenje in upravljanje laboratorija,
sistemska administracija.

Trinajsti korak (12.0) predstavljajo tehnično-tehnološke aktivnosti in nadzorstva v
okviru sistemske administracije celotne LIMS rešitve.
Na podlagi splošnih ugotovitev mora z managerskega vidika LIMS rešitev pokrivati
vsaj naslednje osnovne funkcionalnosti oziroma zagotavljati naslednje podatke (za
korak 11.0):





število naročil,
čas posameznega naročila,
število dostavljenih vzorcev,
čas dostave,
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število pripravljenih vzorcev,
čas razdelitve,
rezultati standardov in slepih poskusov,
število pridobljenih rezultatov,
čas izvajanja preskusov/meritev,
število verificiranih rezultatov,
čas do verificiranja,
število poročil,
čas do izdelanega poročila,
poročilo o integriteti sistema,
poročilo o nadzoru kakovosti za analitske metode,
popis standardov,
popis reagentov,
popis naročil in dobav,
popis kalibrirane in umerjene opreme,
popis usposobljenih delavcev,
število obdelanih vzorcev,
hitrost obračanja vzorcev,
zakasnitve in ozka grla,
število vzorcev z njihovim statusom (vnešen, v delu, končan, avtoriziran,
izdelano poročilo …),
poraba človeških virov (čas …),
zaračunavanje storitev
ipd.

S takšnim pristopom zagotavljamo osnovno metriko procesa, saj lahko na podlagi
zajetih podatkov v kontrolnih točkah generiramo informacije o učinkovitosti in
uspešnosti delovanja laboratorija oziroma temeljnega analitskega procesa. Glede na
velikost posameznih laboratorijev in specifičnost delovanja je zagotovitev takšne
funkcionalnosti v večini primerov zadostna. Specifičnost delovanja se kaže v zahtevah
po nepristranskosti in neodvisnosti, hkrati pa sama velikost pogojuje outsourcing
določenih poslovnih funkcij, če ne že vseh, ki niso ključne za delovanje, obstoj in
razvoj laboratorija.
3.5.4 Večrazsežna usmerjenost LIMS
Sodobna zasnova LIMS mora zagotavljati sledljivost vseh aktivnosti znotraj
laboratorija, hkrati pa mora zagotoviti (ali omogočati) skupaj s povezanimi
(pod)sistemi sledljivost v celotni verigi, od proizvajalca osnovnih surovin do končnega
potrošnika in tudi v obratni smeri (slika 19, primerjaj s Porterjevo verigo vrednosti;
Kotler 1998, 44). Enak pristop je potrebno upoštevati tudi pri storitvenih
organizacijah.
Ravno na tej točki pride v ospredje zahteva po odprtosti in povezljivosti sistemov.
Odprtost mora sovpadati s potrebami ostalih udeležencev v verigi, saj narekuje
najnižja raven povezljivosti ravno najslabši člen v verigi. Na trgih, kjer je raven
specializacije visoka, substitutivnost pa nizka, lahko to predstavlja resno oviro za
povezljivost, učinkovitost, na koncu pa tudi za obvladovanje znanja, ki izhaja iz LIMS
rešitve.
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Slika 19: Zagotavljanje sledljivosti – sistem zaprte zanke

Vir: LabVantage (2002, 5)

3.6

Pasti uvajanja celovitih rešitev

Pri uvajanju celovitih rešitev, naj bodo to ERP, LIMS ali kakšne druge rešitve, ki
pomembno posežejo v obstoječi ustroj in delovanje organizacije kot celote ali
posamezne organizacijske enote znotraj nje, moramo biti še posebej pozorni na
upoštevanje kritičnih dejavnikov uspeha.
Za kar najboljši izkoristek sistema za podporo poslovanju je bistveno, da delavci
privzamejo rešitve, ki jih celovita (ERP ali LIMS) rešitev predlaga. Če se delavci ne
strinjajo, da so boljše od trenutnih, se bodo upirali uporabi sistema ali pa zahtevali od
informatikov in vodstva, da prilagodijo rešitev trenutni praksi, to pa je tudi točka, kjer
se uvedba takšne rešitve najpogosteje ustavi ali zalomi. Prilagajanje destabilizira
celoten sistem, ki po namestitvi posledično postane tudi zahtevnejši za vzdrževanje.
Zgodbe o neuspehu sistemov celovitih rešitev za podporo poslovanju se ponavadi
začnejo prav pri prilagajanju jedra celovite rešitve. Rešitve namreč praviloma
pokrivajo skoraj celoten spekter poslovnih procesov v organizaciji, zaradi česar lahko
celotno poslovanje dobesedno obstane zaradi drobne napake v prilagojenem jedru.
Toda večino t. i. programskih hroščev je mogoče odpraviti, sploh pa ti ne predstavljajo
bistva težav. Glavni greh snovalcev celovitih rešitev v organizacijah je namreč
predpostavka, da je laže pripraviti delavce k spremembi delovnih navad kot prilagoditi
programsko rešitev, kar pa pogosto ni res. Če so delavci v organizaciji nenaklonjeni
spremembam pri svojem delu, bo projekt najverjetneje padel v vodo. Pri tem pa je
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so v celovitih rešitvah skoraj vedno in v znatnem
deležu vgrajene najboljše prakse, ki temeljijo tako na znanstvenem raziskovanju kot
na povsem empiričnih vsebinskih izkušnjah mnogih udeležencev. Zato je še posebej
pomembno obvladovanje sprememb, ki jih uvedba takšne rešitve prinaša v
organizacijo. Pri uvajanju celovitih rešitev je potrebno upoštevati tudi, da ga praviloma
uvajamo v okolje, kjer so delavci že prezaposleni z vsakdanjim delom, imajo na voljo
zelo različno predznanje računalništva in informatike ter malo časa za učenje. Zato je
v tem primeru oblika (prijaznost do uporabnika) informacijskega sistema ravno tako
pomembna kot njegova vsebina.
Čeprav različne organizacije pri projektu uvajanja celovite rešitve naletijo na različne
čeri, so za prekoračitev dovoljenih kriterijev (denar, čas ipd.) projekta največkrat krivi
naslednji dejavniki:
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Izobraževanje in uvajanje delavcev: stroški izobraževanja so tisti, ki največkrat
presežejo načrtovane, saj se morajo delavci skorajda vedno poleg programskega
vmesnika privaditi tudi delu z različnimi, zanje novimi procesi in pravili v
organizaciji, pri čemer so organizaciji zunanje svetovalne in izobraževalne hiše le
stežka v pomoč. Najboljši način izogibanja tem stroškom je bržkone vnaprejšnja
analiza procesov, ki jih bo uvedba rešitve zajela. Finančniki v organizaciji bodo
namreč uporabljali enako programsko opremo kakor skladiščniki, oboji pa bodo
vnašali podatke, ki poleg njihovega zadevajo tudi druge dele organizacije. Delovne
procese v organizaciji morajo zato poznati precej bolje kakor pred uvedbo ERP ali
LIMS.
Povezovanje in preskušanje: tudi preskušanje povezljivosti posameznih modulov in
druge programske opreme v organizaciji je velikokrat precej podcenjen strošek.
Tipična proizvodna organizacija ima precej specifične programske opreme, ki jo je
treba nekako vključiti v sistem ERP ali pa jo povezati z LIMS. Če ponudnik rešitve
lahko zagotovi dodatne module za specifične procese, je odločitev za njihov nakup
precej boljša rešitev od samostojnega povezovanja že obstoječih namenskih
programov s sistemom ERP, saj se stvari lahko na ta način zelo zapletejo. Pri
preskušanju delovanja pa je namesto testnih podatkov veliko bolje izpeljati
resnično naročilo, pri katerem sodelujejo vsi delavci, ki bodo pozneje to delo
resnično opravljali.
Prilagajanje: dodatki so le vrh ledene gore, kar se tiče stroškov integracije
sistemov ERP. Precej dražji postopek, ki se ga je najbolje ogniti v velikem ovinku,
je prilagajanje jedra ERP ali LIMS, kar se ponavadi zgodi potem, ko ta ne podpira
enega ali več poslovnih procesov. Če se organizacija odloči za prilagajanje ERP ali
LIMS, to najverjetneje vodi h koncu poprodajne podpore ter najemanju zunanjih
sodelavcev (ti prilagoditev izpeljejo uspešno ali pa tudi ne), ki jih bo plačevalo v
nedogled, saj bodo edini seznanjeni s prilagojenim sistemom in tako tudi edini, ki
bi ga bili pogojno sposobni vzdrževati.
Pretvarjanje podatkov: pretvorba obstoječih podatkov, kot so podatki o strankah in
dobaviteljih, izdelkih ter podobnem iz prejšnjih sistemov v novo okolje, se lahko
sprevrže v pravo moro, in čeprav bi to najbrž priznalo le malo odgovornih v
organizacijah, je največkrat zelo težko izvedljivo. Predvsem zato, ker se
organizacije pred prenosom podatkov na novo arhitekturo odjemalec Ù strežnik ali
odjemalec Ù programski strežnik Ù zbirka podatkov velikokrat slepijo, da so
podatki »izvozljivi«, čeprav to ne drži, posledica takšnega razmišljanja pa so
dodatni stroški, ki jih izguba podatkov seveda neizogibno povzroči.
Analiza podatkov: za izvajanje poglobljenih analiz je podatke iz sistema ERP
pogosto treba kombinirati s podatki iz zunanjih sistemov, zaradi česar je v
proračun sistema ERP treba vključiti tudi podatkovno skladišče ter vložiti precej
dela, ki je potrebno za nemoteno delovanje te naveze. K omilitvi tovrstnih težav
lahko veliko pripomore natančen pregled analitskih potreb še pred uvajanjem
sistema.
Svetovanje do uvedbe rešitve in po uvedbi: organizacije se tej težavi najlaže
izognejo s postavitvijo merljivih ciljev, ki naj bi jih svetovalci pri izobraževanju
uporabnikov dosegli. V pogodbo je torej pametno vključiti cilj, kot je npr. število
delavcev v organizaciji, ki bodo uspešno prestali preizkus znanja uporabe ter
razumevanja novega sistema.
Obdobje po namestitvi: večina organizacij obravnava svojo izvedbo rešitve ERP
tako kakor vsako drugo nameščanje programske opreme, del česar je tudi
pričakovanje, da se po namestitvi projekt pač konča, vsi udeleženci pa se spet
posvetijo svojim običajnim delovnim dolžnostim. Vendar v primeru programske
opreme ERP to ne drži, saj snovalci izvedbe po zaključku le-te postanejo
nepogrešljivi. Zaradi vseobsegajoče narave sistemov ERP namreč poznajo prodajni
proces bolje od prodajalcev, o izdelavi določenega izdelka pa vedo več kakor
ljudje, ki so neposredno udeleženi v proizvodnem procesu. V prid nadaljevanju
dela tovrstnih kadrov govorijo tudi pričakovanja, ki jih organizacije gojijo do
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sistemov ERP, saj naj bi ti prinesli možnost bolj poglobljenih analiz ter bolj
dodelanega vpogleda, s tem pa tudi težko pričakovano povrnitev začetne naložbe.
Prav zaradi prisotnosti pri uvajanju sistema, poznavanja narave procesov v
organizaciji ter popolnejše celotne slike, se pri tem lahko najbolj izkažejo prav vsi
sodelujoči pri izvedbi. Zaradi odhoda takšnih kadrov se prepogosto dogaja, da
morajo vodje projekta uvajanja ERP v podjetju prositi za dodatna sredstva takoj po
namestitvi, veliko preden se naložba v sistem ERP sploh lahko povrne. Ob tem je
razočarana tako uprava, ki od vloženega časa in denarja ponavadi pričakuje
takojšnje koristi, kot tudi delavci na projektu, saj menijo, da so si po uspešnem
zaključku tako zahtevne naloge prav zares zaslužili malo počitka. Prav seveda
nimajo ne eni ne drugi, saj večina sistemov ERP ne razkrije svoje prave vrednosti
še nekaj časa po namestitvi, vse dokler se organizacija ne osredotoči na izboljšave
poslovnih procesov, kakor jih narekuje sistem.
Če večina zgornjih trditev drži ali je bolj usmerjena na uvajanje celovitih ERP rešitev,
je vseeno moč najti trdne povezave z uvajanjem LIMS rešitev. Da bi te analogije lahko
potrdili, prikazujemo v nadaljevanju še nekaj potrjenih praktičnih izkušenj pri uvajanju
LIMS rešitve v obravnavano organizacijo. Neuspehi ali težave pri uvajanju LIMS
rešitev v organizacijo so zelo pogosto, tako kot uvajanje ERP sistemov, povezani z
neustreznostjo performans in preseganjem postavljenih proračunskih okvirov. Na
težave lahko naletimo v vsaki od treh projektnih faz27 uvedbe.


Faza načrtovanja rešitve in določitve obsega
o

o

o

o

o

27

Napačna predstava o filozofiji LIMS: mnogi managerji imajo predstavo o
tovrstnih rešitvah kot o orodju, ki bo dokončno zmanjšalo ali eliminiralo
potrebo po nadzoru. LIMS je orodje, ki učinkovito poveča možnosti za
pridobivanje tekočih, zanesljivih in celovitih operativnih podatkov. Na ta način
jim LIMS omogoča hitrejše in kakovostnejše odločanje; iz instinktivnega
procesa odločanja v odločanje na podlagi dejstev.
Neustrezno osredotočenje na rešitev: napačna osredotočenost lahko izhaja iz
neizkušenosti sistemskih analitikov in programerjev, ki imajo povečini izkušnje
s področja finančno-računovodskih aplikacij ali pa imajo v organizacijah svoj
oddelek informatike, ki narekuje določene tehnološke rešitve zaradi
standardizacije. Oboje skupaj lahko povzroči neustreznost rešitve, povečan in
nepotreben obseg dela, nenaravno in neracionalno prilagajanje procesov rešitvi
in obratno.
Kompleksna ali neprilagojena tehnološka zasnova: ključ do dobrega LIMS
predstavljajo rešitve, ki ne zahtevajo drage računalniške opreme in ob majhnih
spremembah ali dopolnitvah ne zahtevajo grobih posegov v programsko
zasnovo rešitve. Hkrati mora biti rešitev uporabniku prijazna in mora nuditi
ustrezne odzivne čase. S ciljem optimiranja spleta strojnih, programskih in
sistemskih zmogljivosti, se moramo včasih odreči nekaterim zahtevanim
funkcionalnostim in lastnostim.
Nevključenost osebja laboratorija v vseh fazah razvoja rešitve: z vključenostjo
osebja laboratorija pridobimo ključne informacije o potrebnih funkcionalnostih
in lastnostih rešitve, hkrati pa v fazi verifikacije in validacije rešitve hitrejši
odziv, kar na koncu rezultira v večjem zadovoljstvu uporabnikov in boljšem
sprejemanju rešitve.
Netransparentnost stroškov v primeru lastnega razvoja rešitve: v fazi odločanja
o lastnem razvoju ali nakupu že razvite rešitve, odločevalci zanemarijo
nekatere pomembne stroškovne vidike lastnega razvoja, kot na primer: visoki
stroški povečanega sodelovanja osebja pri razvoju, neupoštevanje možnosti
učenja na napakah drugih laboratorijev, oportunitetni stroški čakanja na razvoj

Prirejeno po Callow in Cameron, 2004.
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lastne rešitve, nevarnost neustrezne podpore v času razvoja in po zaključku
implementacije.


Faza namestitve
o

o

o



Prekratek čas testiranja posameznih funkcionalnosti modulov rešitve: da bi
zmanjšali stroške, managerji skrajšujejo čase prisotnosti razvijalcev, tako v
fazah načrtovanja kot tudi v fazi testiranja. Učinkovita komunikacija med
osebjem laboratorija in razvijalci je ključna za uspešen zaključek projekta.
Najboljša pot je realno načrtovanje potrebnega časa.
Neupoštevanje potrebnega časa za usposabljanje osebja: vodstvo pogosto
zanemari pomembnost dobrega in trajnega usposabljanja osebja. Zaradi
kompleksnosti rešitve in potrebe po širokem poznavanju in obvladovanju
funkcionalnosti je potrebno osebje usposobiti postopno in sistematično.
Implementacija z nerealnimi cilji: implementacija rešitve predstavlja
pomemben korak v delovanju laboratorija in vpliva na vse dejavnike delovanja.
Zato mora vodstvo tudi na tej stopnji uvajanja rešitve upoštevati čas kot
pomemben dejavnik za uspešen zaključek projekta.

Faza nadaljnjega razvoja
o

o

o

Neprilagodljiva (zaprta) rešitev: kot je že na več mestih povedano, mora biti
LIMS zasnovan enostavno, pregledno in prilagodljivo, kar omogoča hitro in
enostavno prilagajanje in modificiranje sistema na nastale spremembe znotraj
organizacije in v njenem okolju.
Nedostopnost rešitve: rešitev mora biti dostopna na mestu, kjer izvorno
nastajajo podatki. S takšno razpršenostjo rešitve dosežemo tudi hitrejšo
implementacijo in difuzijo rešitve, zmanjšujemo ozka grla in optimiramo sam
proces.
Neustrezno
komuniciranje:
primeren
način
komuniciranja
omogoča
posredovanje in izmenjevanje pomembnih informacij za razvoj in optimiranje
rešitve med razvijalci, osebjem in managementom. V navadi je, da osebje
najraje obide problem in ga ne posreduje odgovornim. Še najbolj je problem
komuniciranja povezan z organizacijsko kulturo v organizaciji.

Vse naštete pasti so splošne tudi drugim projektom razvoja in uvajanja informacijskih
rešitev in so obravnavane v mnogih učbenikih, ki se ukvarjajo s projektnim vodenjem.
Kljub temu se managerji, informatiki in ostali še vedno srečujemo z naštetimi
težavami.

3.7

Analiza primerljivosti ERP, MES in LIMS

Pri uvajanju celovitih rešitev organizacije vse bolj posegajo na področje uvajanja ERP
sistemov, kjer skušajo v okviru uvedbe proizvodnega modula pokriti tudi vodenje
proizvodnje. Vendar večina sodobnih ERP sistemov še ne podpira avtomatizacije in
vodenja proizvodnje v realnem času. S tega vidika so ERP sistemi nezadostni in
organizacije morajo pri prenovi in informatizaciji poslovnih procesov razmišljati tudi o
sistemu računalniško integrirane proizvodnje (CIM), katerega sestavni del sta tudi
izvajalski (MES) in kontrolni (SCADA, DCS, PLC) sistem. Seveda to ne pomeni, da sta
projekta uvajanja ERP in MES sistema ločena. Ravno nasprotno, nujno morata biti
povezana in morata upoštevati vse pomembne vidike integracije posameznih
sistemov. Odprtost sodobnih celovitih rešitev omogoča visoko stopnjo integracije
sistemov in avtomatizacije procesov. Tako kot nas že naslov poglavja navaja na
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hierarhičen odnos ERP, MES in LIMS sistemov, nas tudi nadaljnje razmišljanje pripelje
do nekaterih sklepov:

















ERP sistemi so z vidika celovitosti in heterogenosti vgrajenih funkcionalnosti ter
podpore poslovnim procesom za uvajanje najzahtevnejši, saj globoko posegajo
v obstoječe delovanje organizacije. ERP sistemi lahko, ni pa nujno, vključujejo
tudi MES sistem.
MES sistem je v razmerju do ERP sistema hierarhično podrejen in s tega vidika
predstavlja ob uvajanju sicer manjše tveganje, a zato tudi nižje koristi z vidika
avtomatizacije, optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, še posebej
proizvodnje.
Ko govorimo o informatizaciji in prenovi poslovnih procesov z uvedbo ERP
sistema, ne moremo opustiti proizvodnje kot temeljnega procesa v organizaciji.
LIMS v primeru, ko je laboratorijski proces temeljni proizvodni proces v
organizaciji, predstavlja bolj ali manj celovit MES sistem. Torej lahko LIMS
predstavlja pomembno sestavino MES sistema, lahko pa je tudi sam MES
sistem.
Ko se organizacija loti uvajanja MES sistema, bo management po uspešni
uvedbi uvidel, da nastajajo ozka grla na stičiščih procesov, tistih, ki so podprti z
MES (ali ERP) sistemom, in tistih, ki niso.
Uvajanje parcialnih rešitev prinaša samo parcialne koristi in znižuje
konkurenčne sposobnosti organizacije.
LIMS rešitev lahko postane celovita ERP rešitev šele takrat, ko ima vodstvo
primerno vizijo in zastavljeno poslanstvo delovanja laboratorija.
LIMS rešitev se lahko razprostira od ozkega pokrivanja osnovnega
(proizvodnega) procesa (MES) pa do vključevanja in pokrivanja ostalih
strateških funkcij na ravni laboratorija kot organizacije.
LIMS rešitev mora biti, tako kot ERP, zgrajena modularno, prilagodljivo in
odprto. Na ta način omogoča povezovanje z okoljem in ostalimi moduli v okviru
ERP/LIMS rešitve.
Če govorimo o LIMS rešitvi tudi kot o orodju managementa na ravni
laboratorija kot celote, mora biti enakovredno ERP rešitvi. Seveda na podlagi
povezanosti z drugimi sistemi, ne pa da bi LIMS pokrival vse funkcionalnosti
ERP rešitve.

Medsebojno primerljivost in pokrivanje funkcionalnosti posameznih sistemov
prikazujemo v preglednici 3, kjer še dodatno potrjujemo hirearhičnost razmerij med
sistemi, potrebo po celoviti integraciji posameznih vidikov delovanja organizacije in
zahtevnost projekta uvedbe celovite rešitve.
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Preglednica 3: Stopnje pokrivanja ERP, MES in LIMS sistemov

Področje

ERP

MES

LIMS

Prodaja in CRM

Zelo dobro

Slabo

Slabo

Finančno
računovodstvo

Zelo dobro

Slabo

Ne pokriva

Kontroling

Zelo dobro

Slabo

Ne pokriva

Upravljanje investicij

Zelo dobro

Slabo

Ne pokriva

Zakladništvo

Zelo dobro

Ne pokriva

Ne pokriva

Upravljanje s
človeškimi viri

Zelo dobro

Zelo dobro (samo na
ravni proizvodnje)

Slabo/Dobro

Materialno
poslovanje

Zelo dobro

Zelo dobro

Dobro/Zelo dobro

Planiranje
proizvodnje

Zelo dobro

Zelo dobro

Zelo dobro

Logistika

Zelo dobro

Dobro

Srednje

Upravljanje
kakovosti

Zelo dobro

Zelo dobro

Zelo dobro

Slabo (omogoča
povezavo z drugimi
sistemi)

Zelo dobro

Zelo dobro

Zelo dobro

Zelo dobro

Zelo dobro

Avtomatizacija
procesov
Vzdrževanje

Nabor ocen: ne pokriva, slabo, dobro, zelo dobro.
Opomba: ocene so podane subjektivno, še zlasti to velja za LIMS.
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Opomba

Funkcionalnosti so z
vidika MES in LIMS
največkrat predmet
zunanjega izvajanja
(outsourcinga). Mora
biti zagotovljena
sledljivost.

Implicitna zahteva
LIMS rešitve.

V realnem času
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4 EMPIRIČNI PRISTOP IN VERIFIKACIJA NA PRIMERU
4.1

Izhodišča za prenovo in informatizacijo poslovnih procesov

4.1.1 Splošno o ZZVNM
V Republiki Sloveniji deluje devet območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštitut
za varovanje zdravja (IVZ). Zavodi so samostojne pravne osebe. Skupaj z IVZ so v
okviru Ministrstva za zdravje povezani v strokovno celoto in skupaj tudi izvajajo
naloge t. i. nacionalnega programa. Med naštetimi je veliko podobnosti, zlasti glede
dejavnosti in tudi razlik, kot so različno velika območja, ki jih pokrivajo, različna
razvitost nekaterih dejavnosti in podobno. V ZZVNM so se ves čas združevale
preventivne zdravstvene dejavnosti: higiena, epidemiologija, zdravstvena ekologija in
socialna medicina. Od samega začetka se je v okviru zavoda razvijala tudi
laboratorijska dejavnost, in sicer sta ves čas delovala in se razvijala dva laboratorija:



mikrobiološki laboratorij na področjih medicinske in sanitarne mikrobiologije in
sanitarno kemični laboratorij.

Nadrobnejšo današnjo organiziranost prikazujemo v nadaljevanju na sliki 20.

Slika 20: Organigram ZZVNM
Vir: interno gradivo ZZVNM

ZZVNM je bil ustanovljen leta 1947 za pokrivanje potreb prebivalstva po njegovih
dejavnostih na področju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja. Zavod se je ves čas
razvijal in spreminjal v skladu z družbenopolitičnimi in gospodarskimi spremembami.
Na simbolni ravni se to nedvomno kaže s tem, da je zavod v manj kot 60 letih sedem
ali osemkrat spremenil naziv. V skladu s povedanim so se spreminjali tudi
ustanovitelji. Sedaj je ustanovitelj in seveda edini lastnik država, pred tem pa so bile
ustanoviteljice občine dolenjske zdravstvene regije. Danes je zavod ustanovljen za
področje petih upravnih enot z okoli 140 tisoč prebivalci, svoje delovanje pa zelo
aktivno usmerja na področje celotne Slovenije in tudi širše v mednarodni prostor.
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4.1.2 Človeški viri
V zavodu je bilo na dan 31. 12. 2005 zaposlenih 86 delavcev. Izobrazbeno strukturo
prikazujemo v preglednici 4.
Preglednica 4: Izobrazbena struktura zaposlenih
Stopnja izobrazbe

31. 12. 2004

31. 12. 2005

1

1

28

32

6

Univerzitetna in visoka
strokovna

Poklicna

Indeks 05/04

Delež (%)

100

1,2

114,3

37,2

6

100

7,0

27

37

137

43,0

Magisterij in specializacija

11

10

90,1

11,6

Skupaj

73

86

117,8

100

Srednješolska
Višješolska

Opomba: Vključeni vsi delavci, zaposleni za določen in nedoločen čas ter pripravniki. Na dan 31. 12.
2006 je bilo na zavodu zaposlenih 89 delavcev, izobrazbena struktura se ni spremenila.
Vir: Poslovna poročila ZZVNM

4.1.3 Tržna orientiranost in struktura prihodkov
Doktrinarna izhodišča delovanja zavoda so se glede na razvoj stroke spreminjala,
vedno pa so bili programi in dejavnosti usmerjeni izključno v potrebe okolja. V zadnjih
desetih letih pa se je pričela izrazita diferenciacija programov in dejavnosti na tržne in
netržne, torej na eni strani skrb za lastno preživetje s trženjem programov in storitev
in na drugi strani z zagotavljanjem javnega dobra. Ne glede na poslanstvo in
dihotomijo tržno-javno je zavod v preteklih dvanajstih letih posloval uspešno.
Uspešnost poslovanja v obdobju od leta 2002 do leta 2006 prikazujemo v preglednici
5.
Preglednica 5: Struktura prihodkov in odhodkov v obdobju 2002 -2006

2002

2003

Leto
2004

2005

2006

516.088

557.936

614.343

654.639

685.314

92.362

97.562

101.715

102.011

139.109

Prihodki (celotni)

619.137

665.574

723.945

763.922

835.130

Odhodki (celotni)

588.564

607.385

655.188

732.450

781.666

Presežek prihodkov
nad odhodki

30.573

58.189

68.757

31.472

53.464

Prihodki ustvarjeni na trgu in
iz javnih sredstev
Prihodki iz neposrednih
proračunskih virov

Zneski so izraženi v 1000 SIT
Vir: Poslovna poročila ZZVNM
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4.1.4 Poslanstvo
Ko organizacija razmišlja o poslanstvu, mora iskati odgovore na vprašanja, kot so: kdo
smo, kdo so udeleženci, s katerimi dejavnostmi se (naj) ukvarjamo, kaj so naši
proizvodi in kako jih proizvajamo.
Poslanstvo se nanaša na naslednja ključna vprašanja (Musek 2003, 171):




Zakaj obstaja organizacija, katere potrebe zadovoljuje (cilji, nameni,
uporabniki)?
Kako organizacija uresničuje razloge za svoj obstoj, kako zadovoljuje te
potrebe (dejavnost, storitve, izdelki)?
Kakšna načela ali prepričanja vodijo organizacijo in njene člane (kaj usmerja
organizacijo pri uresničevanju njenega poslanstva)? Zato naj bi se zapisana
izjava o poslanstvu vedno vsebinsko dopolnjevala z opredeljenimi vrednotami
in vizijo: to dopolnjevanje omogoča usklajena ravnanja delavcev in vodstva
organizacije.

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je javni zdravstveni zavod, katerega
poslanstvo je na znanstveno medicinski podlagi strokovno obravnavanje problemov
zdravstvenega varstva s področij socialne medicine, higiene, epidemiologije in
zdravstvene ekologije ter koordiniranje teh dejavnosti na območju jugovzhodne
Slovenije. Poslanstvo zagotavljamo z izvajanjem dejavnosti, ki vplivajo na razvoj in
stanje zdravstva ter zdravja prebivalstva v regiji in širše.
4.1.5 Vizija
Vizija je zvezda vodnica, ki nas vodi v izbrano prihodnost in je hkrati to sama. Nastane
na podlagi pomembnih in dolgoročnih interesov ključnih udeležencev organizacije.
Dobra vizija mora vedno podajati odgovore na tri temeljna vprašanja:




zakaj,
kako in
kdaj.

Pri tem ni odveč reči, da mora biti vizija skladna s poslanstvom. Vizija je sestavljena iz
dveh skladnih in soodvisnih sestavin:



temeljne zamisli (vrednote, odgovor na zakaj) in
videnje prihodnosti (cilji, odgovor na kako in kdaj).

Dobra vizija omogoča:





razumevanje in upoštevanje drugačnih stališč, interesov ipd.,
omogoča in podpira učečo se organizacijo,
je sredstvo za obvladovanje kompleksnosti,
je lepilo, ki povezuje sestavine v celoto.

Pred sodobnega managerja je postavljena tudi zahteva po predvidevanju in soočanju z
največkrat neznano prihodnostjo. Vizija je most med preteklostjo in prihodnostjo.
Osrednja vizija Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto se glasi: »Želimo postati
vrhunski in visoko strokovni zavod na področju javnega zdravja in sorodnih
dejavnosti, katerega prepoznavnost, delovanje in storitve so usmerjene v področje
jugovzhodne Slovenije; s certificiranim sistemom vodenja kakovosti in akreditiranimi
dejavnostmi strankam in naročnikom storitev zagotavljamo mednarodno priznano
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strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja, omogočamo
mednarodno priznavanje poročil o preskusih ter izboljšujemo kakovost svojih
dejavnosti, laboratorijskih storitev in načina poslovanja zavoda kot celote.”
Vizijo bomo uresničili do leta 2010.
Danes je zaradi spremenjenih strateških izhodišč potrebna dopolnitev vizije, ki zavod
umešča v mnogo širši prostor – prostor Evropske Unije.
4.1.6 Ključni udeleženci in temeljne zmožnosti
Ključne udeležence in njihove interese lahko razvrstimo po prioriteti, in sicer:














management zavoda (ožji); interesi: uresničevanje poslanstva in vizije,
poslovna uspešnost in trajnostni razvoj organizacije, preoblikovanje zavoda in
sprememba lastniške strukture;
lokalne skupnosti – občine; interesi: učinkovito in pregledno izvajanje
nacionalnih in regionalnih politik na področju krepitve zdravja, preprečevanja
bolezni in poškodb, javni zdravstveni interes z vidika obsega, kakovosti in
ekonomske dostopnosti, solastništvo;
prebivalstvo in podjetja – stranke; interesi: dostopnost in primernost
(preventivnih zdravstvenih) storitev, osebni zdravstveni interes z vidika
obsega, kakovosti in ekonomske dostopnosti, stroškovna učinkovitost in
preglednost, zagotavljanje verodostojnosti rezultatov preskušanja (kakovost);
delavci; interesi: primerno plačilo za opravljeno delo - ustrezno nagrajevanje
dela, osebnostna rast, varnost zaposlitve, primernost delovnega okolja,
izvajanje poslanstva;
ustanovitelj – Vlada RS; interes: učinkovito in pregledno izvajanje nacionalnih
politik na področju krepitve zdravja, preprečevanja bolezni in poškodb, javni
zdravstveni interes z vidika obsega, kakovosti in ekonomske dostopnosti,
privatizacija dela javno-zdravstvenega sektorja oziroma zagotavljanje
transparentnosti storitev glede na kriterij javno-tržno;
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, IVZ, ZZZS kot najpomembnejši
institucionalni partnerji; interesi: učinkovito, pregledno in kakovostno izvajanje
nacionalnih politik na področju krepitve zdravja, preprečevanja bolezni in
poškodb, zagotavljanja nadzora kakovosti pitne vode, zagotavljanje nadzora
pitne vode, nadzora okoljskih vplivov in podobno;
stanovske skupine; interesi: trdnost delovnega razmerja, primerno plačilo za
opravljeno delo - ustrezno nagrajevanje dela.

Organizacija je interesno združenje ljudi – vplivnih udeležencev. Vse udeležence pa
zadevajo cilji in strategije - politike organizacije. Vse to lahko poimenujemo kot
dejavnike, ki posamično ali sinergično vplivajo na stopnjo zadovoljstva vsakega izmed
udeležencev. Te dejavnike lahko imenujemo tudi ključne zmožnosti organizacije, ki
določajo prednost ali zaostajanje za konkurenti. Vsebinsko in širše lahko opredelimo
ključne zmožnosti kot cilje, strategije, obseg ali vsebine dejavnosti, strukture,
procese, sisteme, sredstva po vrsti in količini, znanje, veščine in podobno.
Ključne zmožnosti imajo naslednje lastnosti:





so nosilci opaznih koristi za stranke,
so neposnemljive,
so nenadomestljive,
odpirajo možnosti za nova menjalna razmerja.
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S časovnega vidika ločimo ključne zmožnosti za sedanjost, ki nudijo udeležencem
pomembne koristi, se razlikujejo od konkurenčnih, jih je težko posnemati in
omogočajo širjenje razmerij (trg, dobavitelji ipd.). Vendar naslanjanje samo na tekoče
ključne zmožnosti ni dovolj, saj je ena temeljnih nalog trajno zagotavljanje
blagostanja. Za slednje pa mora organizacija sistematično, načrtno, celovito in trajno
razvijati ključne zmožnosti za prihodnost, ki pa niso zadostne za uspešnost, so samo
nujni pogoj. Posedovanje in razvijanje ključnih zmožnosti pomeni za organizacijo
doseganje omejene konkurenčne prednosti v prostoru in času. Omejena konkurenčna
prednost zato, ker v sodobnem, globalnem in hitro razvijajočem se svetu vse težje
dosegamo konkurenčne prednosti (Adam Smith – Bogastvo narodov). Na podlagi
povedanega je možno dosegati trajno konkurenčno prednost samo z nenehnim
razvojem temeljnih zmožnosti, kar postavlja organizacijo v novo luč, kot inovativno
organizacijo, kar pomeni inoviranje managementa in tudi inoviranje samih proizvodov,
procesov, znanja in podobnega.
Z vidika zgoraj omenjenih vidikov sedanjih in bodočih temeljnih zmožnosti je
pomembno tudi prenavljati in informatizirati poslovne procese, saj ti na določeni
stopnji razvitosti lahko omogočijo organizaciji nadaljnji razvoj in obstoj, lahko pa tudi
stagnacijo ali nazadovanje, če sta prenova in informatizacija sami sebi namen.
Za razumevanje ozadja prenove in informatizacije poslovnih procesov je pomemben
tudi koncept strateških zmožnosti28 (več v Tavčar 2002, 448-451). Kot temeljne in
strateške zmožnosti lahko na ZZVNM opredelimo še najmanj naslednje:










partnerske povezave (dobavitelji in stranke),
ekspertnost organizacije,
uvedeni sistemi vodenja kakovosti z visoko ravnjo tehnične kakovosti,
visoka stopnja informatizacije poslovnih procesov,
ugodna struktura virov financiranja,
zgodovinska vpetost v okolje,
obvladovanje spreminjanja,
organizacijska klima,
razvojne politike in obvladovanje prihodnosti.

4.1.7 Vplivi širšega družbenega okolja na prenovo in informatizacijo
poslovnih procesov
Vlada Republike Slovenije je s sprejetjem nekaterih dokumentov napovedala
preoblikovanje in privatizacijo dela javnega sektorja, kamor spada tudi del dejavnosti
ZZVNM. Dokumenti, ki opredeljujejo takšne namere, so:


Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003-200529
(UMAR, 2002),

28

Koncepti strateških razsežnosti iščejo srednjo pot med intuitivnimi, mehanističnimi, odzivnimi,
posnemovalnimi in empirično-posnemovalnimi pristopi. Temeljijo na spoznanju, da le nenehno snovanje,
odbiranje in udejanjanje novih ključnih zmožnosti kot možnih konkurenčnih prednosti omogoča dolgoročni
obstanek in razvoj.
29
Javni zavodi so temeljna organizacijska oblika izvajanja negospodarskih javnih služb. Zakon o javnih
zavodih je bil sprejet leta 1991 in je podobno kot Zakon o gospodarskih javnih službah zastarel in potreben
nujnih sprememb, predvsem glede temeljnih statusnih, premoženjskih in finančnih vprašanj javnih zavodov.
V novem zakonu, ki bo urejal delovanje javnih zavodov, je treba jasno opredeliti naravo javnega zavoda,
njegovo pravno osebnost, ustanovitelje, njihove pravice, upravljavsko strukturo zavoda ter financiranje in
upravljanje s premoženjem zavoda. Pri upravljanju je na eni strani treba zagotoviti večjo avtonomijo
zavodov, po drugi strani pa natančno določiti regulatorni okvir delovanja javnih zavodov, npr. posebne
omejitve pri razpolaganju s sredstvi oziroma premoženjem, ki ga zagotovi ustanovitelj (npr. prostori in
oprema). Glede na to, da sta država oziroma lokalna skupnost kot ustanovitelja odgovorna za izvajanje
javne službe, je treba njuno vlogo v organih upravljanja (svetih) okrepiti. Urediti je treba tudi statusno in
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Strategija razvoja Slovenije (UMAR, 2005),
Izhodišča za preoblikovanje javnih zavodov z opredelitvijo javne in tržne
dejavnosti (interno gradivo).

Cilje razvoja, ki izhajajo iz prvih dveh dokumentov in neposredno vplivajo na prenovo
in informatizacijo poslovnih procesov, lahko razdelimo v dve skupini:



glede uspešnosti in učinkovitosti, kakovosti in odzivnosti,
glede optimizacije poslovnih procesov in sodobne organizacije uprave.

V cilje prve skupine uvrščamo:






dvig učinkovitosti in uspešnosti javne uprave in racionalnejša poraba javnih
sredstev,
dvigovanje standardov kakovosti upravnih storitev ter merjenje in dvigovanje
zadovoljstva uporabnikov,
večja odzivnost organov javne uprave na kritike, predloge, pripombe in pohvale
zainteresiranih subjektov,
spodbujanje in krepitev upravljanja kakovosti s pomočjo v svetu uveljavljenih
sistemov in modelov,
spodbujanje in razširjanje dobrih praks ter njihov razvoj v uvajanje ustreznih
standardov kakovosti kot na primer ISO, CAF in EFQM30.

V cilje druge skupine uvrščamo:





fleksibilna, projektno naravnana in poslovnim procesom prilagojena organizacija,
standardizacija in optimizacija poslovnih procesov v upravi,
spodbujanje in razvoj elektronskega poslovanja v upravi ter med upravo na eni
strani ter državljani in pravnimi osebami na drugi strani,
razvoj takšne organizacije javnega naročanja, ki bo omogočala racionalizacijo
poslovanja ter doseganja ugodnejših pogojev na trgu nabav.

Dokument Strategija razvoja Slovenije iz leta 2005 v bistvu potrjuje tisto, česar se je
vodstvo zavoda zavedalo že od leta 1998 naprej in začelo uresničevati v letu 2000.
Seveda je k zavedanju pripomogla tudi relativno visoka tržna vpetost oziroma
odvisnost zavoda in je potemtakem naravna zakonitost krivulje učenja tržno
usmerjene organizacije.

lastninsko preoblikovanje javnih zavodov, ki se pretežno financirajo s prodajo storitev na prostem trgu (npr.
zavodi za izobraževanje odraslih). Določiti je treba tudi različne modele financiranja javnih zavodov. Če gre
za izključno javno službo, se naj ta opravlja po sistemu neposrednih proračunskih uporabnikov, sicer se
preuči druge možne alternative. Ohraniti velja pravni model, po katerem je Zakon o javnih zavodih splošni
zakon, ki dopušča ureditev posameznega področja s področno zakonodajo. Preučiti je treba tudi možnost,
da se na posameznih področjih oziroma v posameznih primerih ukine pravna subjektiviteta javnih zavodov,
tako da ti preidejo v status neposrednega proračunskega uporabnika. Cilj na področju negospodarskih
javnih služb je tudi povečanje učinkovitosti pri upravljanju in uporabi sredstev. To je mogoče doseči z
določanjem standardov za posamezna področja dejavnosti, proračunskim financiranjem na podlagi teh
standardov in učinkovitejšim nadzorom nad delovanjem izvajalcev. Po posameznih področjih dejavnosti je
treba oblikovati tudi merila privatizacije izvajanja javnih služb oziroma oblikovati jasno politiko podeljevanja
koncesij in razmerij med državo (lokalno skupnostjo) in koncesionarjem.
30
Angl. European Foundation for Quality Management; Evropska fundacija za management kakovosti.
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4.1.8 Snovanje strategij
V okviru poslanstva in sprejete vizije je zavod v obdobju 2002-2006 postopno
zasnoval naslednje strategije31:









strategijo obvladovanja stroškov,
strategijo razvoja sistemov vodenja kakovosti,
strategijo upravljanja informacij,
strategijo vodenja človeških virov,
strategijo razvoja in trženja storitev, ki vključuje tudi notranje trženje,
strategijo integracije sistemov vodenja,
strategijo celostnega razvoja zavoda,
model poslovne odličnosti.

Stopnja uresničitve posameznih strategij v planiranem obdobju je varirala, še najbolj
pomembne za prenovo in informatizacijo poslovnih procesov pa so v nadaljevanju
opisane strategije.
Cilj strategije obvladovanja stroškov je ohranjati in izboljševati učinkovitost
poslovanja, ki nima alternativ. Vizija obvladovanja stroškov je v informacijski
zadostnosti poslovno-informacijskega sistema (PIS) Zavoda za zdravstveno varstvo
Novo mesto.
Rok je bil postavljen v dveh fazah, in sicer za prvo fazo konec leta 2004, za drugo fazo
konec leta 2007. S tem v zvezi smo opredelili naslednje aktivnosti:











opredelitev informacij za poročanje in vzpostavitev sistema mesečnega
poročanja vodje finančno-računovodskega oddelka (FRO) na strokovnih
kolegijih o izbranih kazalnikih gospodarjenja,
vzpostavitev sistema poročanja predstojnikov na strokovnih kolegijih o
nabavah v predhodnem obdobju in predvidenih nabavah v naslednjem obdobju,
vzpostavitev operativnega planiranja porabe virov (finance, zaposleni,
oprema),
izobraževanje vodstva s področja obvladovanja stroškov – računovodstva za
managerje,
v obdobju do septembra 2003 – poročanje predstojnikov o realiziranih stroških
storitev in blaga za pretekli mesec in plan za naslednji mesec, podatke pripravi
FRO (po prenosu funkcije nabave v FRO),
opredelitev informacij za poročanje (opredeli vodstvo ZZVNM s sodelovanjem
vodje FRO),
prilagoditev kontnega plana,
vzpostavitev novega PIS, temelječega na moderni zasnovi, transparentosti ER
modela in izgradnja podatkovnega skladišča za vzpostavitev IS poslovne
inteligence (II. faza).

Cilj32 strategije razvoja sistemov vodenja kakovosti je omogočiti konkurenčno
prednosti s certificiranim sistemom vodenja in akreditiranimi metodami. Rok uvedbe in
certificiranja po zahtevah standarda ISO 9001:2000 je bil do konca leta 2003. Podcilji
uvedbe pa so bili:


izboljšati preglednost sistema vodenja in opisati temeljne in podporne poslovne
procese,

31
Izhodišča za snovanje so bila opredeljena v specialističnem delu Strateški načrt Zavoda za zdravstveno
varstvo Novo mesto za obdobje 2003-2006 (Harlander, 2003)
32
Nekateri avtorji (Hauc in ostali, 1993; Hauc 2002, 51) ločijo tudi namenske in objektne cilje. Zaradi
zgodovinskega spomina jih mi prikazujemo v izvirni obliki, četudi bi jih bilo primerneje ločevati tako.
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zagotoviti mednarodno primerljivo tehnično usposobljenost in usposobljenost
osebja,
omogočiti učinkovitejše akreditiranje preskusnih metod.

V začetku leta 2003 smo oblikovali strategijo celovitega obvladovanja kakovosti, ki
smo jo kasneje preimenovali v integracijo sistemov vodenja. Strategija je predvidevala
uvedbo naslednjih standardov kakovosti oziroma izvajanje naslednjih aktivnosti:










uveden in certificiran sistem vodenja kakovosti skladno s SIST ISO 9001:2000
v letu 2003;
pridobiti akreditacijo v sanitarno-kemičnem laboratoriju, oddelku za ekologijo,
oddelku za sanitarno mikrobiologijo in oddelku za higieno po zahtevah
standarda EN ISO/IEC 17025:1999 v letih 2003–2005;
vzpostaviti dobro laboratorijsko prakso v mikrobiološkem laboratoriju,
osredotočenje na zahteve standarda ISO 15189:2003;
sodelovanje v mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih shemah (postopno
od leta 2003 naprej);
razvijati in akreditirati nove metode (do leta 2006 vsaj 50 metod, danes jih
imamo akreditiranih 90) in uspešno obnoviti pridobljene akreditacije v
celotnem planskem obdobju;
vzpostavitev varnega informacijskega sistema skladno z zahtevami standarda
ISO 17799:2000 oziroma BS 7799-2 v letu 2004 oziroma 2005;
proučiti smiselnost pridobitve okoljskega certifikata skladno z zahtevami
standarda ISO 14001:2004 v letu 2006.

Vsi navedeni standardi so procesno orientirani in postavljajo pred organizacijo zahteve
o obvladovanju in nenehnem izboljševanju procesov. Izhodišča vseh standardov smo
zajeli v model oziroma sistem vodenja kakovosti (slika 21), ki nam pomaga tudi pri
odločanju o prenovi in informatizaciji poslovnih procesov in v fazi snovanja procesnega
modela organizacije (za izbrane procese).
Danes na ZZVNM uporabljamo splet standardov, ki močno vplivajo na prenovo in
informatizacijo poslovnih procesov, saj vsak izmed njih prinaša svoj pogled na
delovanje organizacije, načine merjenja, zajemanje podatkov in oblikovanje
informacij; nekateri izmed njih zelo neposredno, drugi posredno.
Strategija upravljanja informacij, ki bi jo danes morali imenovati strategija upravljanja
informacij in informatizacije poslovanja, ima svoje temeljno izhodišče v Strateškem
načrtu Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto za obdobje 2003–2006 s
posameznimi dopolnitvami.
Temeljni cilj strategije upravljanja informacij je uvesti učinkovit informacijski sistem,
ki bo omogočal odločanje na podlagi informacij generiranih v IS ZZVNM.
Tudi ta strategija ima dva mejnika oziroma fazi, in sicer uvedbo LIMS rešitve do konca
leta 2004 in uvedbo ERP rešitve do konca leta 2007.

76

Janez Bauer: Prenova in informatizacija poslovnih procesov laboratorijske dejavnosti v zdravstvu

POSLANSTVO, VIZIJA, POLITIKA KAKOVOSTI

Drugi predpisi,
smernice, GLP, ...
SIST ISO 9004:2002
SIST ISO 9001:2000
in
SIST EN ISO/IEC
17025:2005

ODGOVORNOST VODSTVA IN TEHNIČNE ZAHTEVE

PRESOJE SISTEMA:
- notranje in zunanje
- vodstveni pregled

PK
VIRI
SP
SN, M, ND

D

Zahteve
strank
in
ostalih
udeležencev

Vhod

Proces

Izhod

Zadovoljstvo
strank in
ostalih
udeležencev

A
ZAPISI SVK:
- dokaz delovanja SVK v
praksi
- dokaz skladnosti proizvodov
z zahtevami

STATISTIČNO
OBVLADOVANJE SVK:
- sposobnost procesa
- vrednotenje poslovnih
dogodkov

Slika 21: Model vodenja kakovosti ZZVNM
Vir: interno gradivo ZZVNM, Poslovnik kakovosti

Z analizo izvedljivosti strategije smo ugotovili, da tako obsežnega projekta v tako
kratkem času ne bo mogoče izpeljati. K temu so pripomogli naslednji dejavniki:




visoka obremenitev ključnega osebja za vodenje in sodelovanje pri takšnem
projektu,
visoka stopnja informatizacije poslovnih procesov, a z množico razdrobljenih
rešitev,
različna stopnja organizacijske in tehnološke pripravljenosti posameznih
organizacijskih enot za sodelovanje pri uvedbi celovite rešitve v vse poslovne
procese.
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Zato smo se v letu 2004 odločili za drugačen pristop, ki temelji na naslednjih
izhodiščih:





prenova in informatizacija temeljnega poslovnega procesa preskušanja v
povezavi z aktivnostmi vzorčenja in terenskih meritev,
z uvedeno rešitvijo kar najbolj podpreti proces odločanja na ravni posameznih
organizacijskih enot,
podpreti podporne procese, ki so neposredno in posredno povezani s temeljnim
poslovnim procesom,
proces informatizacije poslovanja mora biti vsebinsko in časovno skladen s
strategijo razvoja sistemov vodenja (kakovosti).

Na podlagi teh izhodišč smo se v I. fazi odločili za uvedbo nove celovite rešitve LIMS,
v II. fazi pa uvedbo ERP rešitve in integracijo sistemov. Projekt uvajanja celovite
rešitve LIMS v skladu s splošnim integriranim modelom opisujemo v nadaljevanju.
4.1.9 Organiziranost, vsebina in obseg temeljnih dejavnosti v prihodnje
Dandanes smo priča spremembam v okolju, ki pomembno vplivajo na delovanje
organizacij, pa naj gre tu za profitne, nepridobitne ali neprofitne organizacije.
Republika Slovenija je z vstopom v EU storila pomemben korak, ki njej in vsem
organizacijam omogoča nadaljnji obstoj in razvoj. Seveda predpostavka velja samo v
primeru, da bo okolje, torej država in lokalne skupnosti, omogočilo možnosti za
izkoriščanje teh priložnosti in izzivov; vse to pa ob upoštevanju temeljnih načel
delovanja evropskega gospodarskega prostora - prostega pretoka blaga, storitev,
kapitala in ljudi.
Vlada Republike Slovenije je s Strategijo razvoja Slovenije proaktivno pristopila k
uresničevanju in zagotavljanju temeljnih načel EU in svoje zavezanosti k spoštovanju
le-teh, še posebej v točkah, kjer govori o povečevanju institucionalne konkurenčnosti
in učinkovitosti države. S to zavezo pa je posegla tudi na področje javnega zdravja.
Zato je Ministrstvo za zdravje (2006) sprejelo naslednja izhodišča za spremembo
organiziranosti izvajanja javne službe na področju javnega zdravja, in sicer želi
organizirati dejavnosti, ki bodo pokrivale samo javnozdravstvene storitve kot javno
dobro v okviru:





Inštituta za zdravstveno varstvo,
Inštituta za javno zdravje,
Inštituta za javno zdravje delavcev in
Javno zdravstvenega laboratorija oz. Inštituta za živila in okolje.

Danes ta področja pokriva devet regionalnih zavodov za zdravstveno varstvo in
Inštitut za varovanje zdravja. S spremembo organiziranosti v štiri inštitute, ki bodo
organizirani kot enoviti javni zavodi z možnostjo dislociranih izpostav, se pričenja in
hkrati končuje proces ločevanja dejavnosti in programov posameznih zavodov na
javnozdravstvene storitve kot javno dobro in na storitve, ki so bolj ali manj tržno
naravnane.
To pa je ključni dejavnik, ki vpliva na snovanje strategij razvoja posameznih zavodov.
Še zlasti je ta dejavnik pomemben zato, ker sta danes razvitost in tržna usmerjenost
posameznih zavodov težko primerljiva - ZZVNM je med najbolj proaktivno in tržno
usmerjenimi zavodi33. Takšen položaj pa snovanje bodočih strategij otežuje, saj je
prostostna stopnja snovanja odvisna od odprtosti komunikacije, jasne vizije in
33

Na podlagi kazalnikov poslovanja, ki jih vsako leto objavlja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.
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strategije države. To pa prvenstveno vpliva na noveliranje poslanstva in vizije zavoda
ter šele potem na snovanje strategij.
Ne glede na sedanjo in bodočo zavodovo pravno-formalno obliko in organiziranost,
programe in dejavnosti, bi bilo odlašati s proaktivnim delovanjem managementa v
smeri izboljševanja poslovanja, kamor vključujemo tudi prenovo in informatizacijo
poslovanja, neodgovorno, moralno in etično sporno početje.
4.1.10

Integracija izhodišč v strateški management organizacije

Vsa našteta izhodišča so vplivala, da se je management organizacije osredotočil na
prenovo in informatizacijo poslovnih procesov kot na kritičen dejavnik za omogočanje
uspešnosti organizacije. Iz tega je nastal tudi sam projekt prenove in informatizacije
temeljnih poslovnih procesov. Uspešno zaključen projekt mora prinesti v organizacijo:




novo znanje in vedenje o organizaciji,
prenovo, informatizacijo in integracijo ostalih procesov v enoten IS,
novo kulturo povezanosti in povezovanja in jo razširjati na vse udeležence.

Našteti trije vidiki imajo nedvomno daljnosežne posledice in zajemajo vse, na kar
mora biti dandanes management organizacije osredotočen, seveda ob predpostavki,
da je odgovor na vprašanje kaj proizvajati pritrdilen.
Z vidika časovnega sosledja dogodkov pa naletimo na neskladnost, da je ideja o
potrebnosti prenove in informatizacije dolgo časa zorela v glavah managementa in je
njen zapis nestrukturiran in zapisan v več dokumentih. Sočasno pa se je razvijala tudi
drugačna kultura vodenja, spreminjale so prvine okolja in drugi dejavniki, ki so nujo
po prenovi in informatizaciji še povečevali. Seveda pa je res, da je bila večina
procesov že prej informatizirana, a z razdrobljenimi in nepovezanimi aplikacijami, ki so
temeljile na različnih tehnologijah, vprašljiva in nezadostna pa sta bila tudi podpora in
nadaljnji razvoj. Torej je ideja o potrebni prenovi in informatizaciji poslovnih procesov
dozorela prej, preden je dozorela ideja o nujnem strateškem managementu
organizacije. Morda niti ne moremo govoriti o neskladnosti, saj je takšen postopen, a
povezan način osredotočanja v organizacijah normalen in je hkrati povezan s krivuljo
učenja.
Sama aktualizacija oziroma uvajanje teh dveh povezanih konceptov pa je potekalo
sočasno. Rezultat tega procesa so v nekaj predhodnih poglavjih naštete strategije in
zagonski elaborat projekta, ki je upošteval tako samo prenovo kot tudi informatizacijo
izbranega poslovnega procesa.
4.1.11

Druga strateška izhodišča za uvedbo LIMS

Pri strateških izhodiščih za uvedbo LIMS v organizacijo ne moremo mimo naslednjih
dejavnikov, ki morajo odražati njeno konkurenčno sposobnost, in sicer:




hitrost in preglednost delovanja,
avtomatizacija procesov in odprtost rešitve,
omogočanje učenja.

Na izhodišča za uvedbo LIMS pa vplivajo predvsem posebnosti laboratorijske
dejavnosti in s tem povezane zahteve po prenovi in informatizaciji procesov, pred
katere je postavljen management. Posebnosti izhajajo predvsem iz:



velikosti laboratorijev,
posebnih zahtev strank,
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posebnih zahtev države (predpisi),
specifičnosti trga,
visoke specializacije,
raznovrstnosti opreme glede na tehnologijo in proizvajalce,
specializacije vodstva in pomanjkanja managerskih znanj,
preveč specializirane in omejene ponudbe rešitev.

Velikost laboratorijev največkrat predstavlja omejitev zaradi premajhnega števila
osebja, ki bi bilo dovolj kompetentno in bi z multidisciplinarnimi znanji lahko aktivno
sodelovalo v vseh fazah razvoja in implementacije rešitve.
Omejena ekonomija obsega in razpona največkrat onemogočata vpeljavo celovitih
rešitev, saj le-te zahtevajo veliko virov. Majhnost laboratorija pogosto narekuje
outsourcing nekaterih ali vseh funkcij, ki niso ključne za osnovno dejavnost. Če deluje
laboratorij znotraj večje organizacije, so posamezne funkcije največkrat že podprte z
rešitvami na ravni celotnega poslovnega sistema.
Še vedno pa ostaja inherenten problem informatizacije osnovnega procesa. Trenutne
rešitve renomiranih ponudnikov ERP in MES rešitev tega področja ne pokrivajo. Na
trgu obstaja nekaj ponudnikov, ki ponujajo lastne rešitve, ki pa niso dovolj
standardizirane za relativno hitro prilagoditev in implementacijo v laboratorije
zavodov.
Zahteve nekaterih strateških naročnikov ali naročnikov z veliko pogajalsko močjo
pogosto narekujejo in močno vplivajo na posamezne funkcionalnosti rešitve, pa naj bo
to skladnost s predpisi, standardi ali pa z notranje-organizacijskimi predpisi naročnika.
Ta dejstva pogojujejo nujnost pregledne, prilagodljive in odprte rešitve LIMS kot to
velja pri ERP rešitvah.
Specifičnosti trga laboratorijskih storitev narekujejo potrebo po nadrobnem
spremljanju in analiziranju izvedenih storitev v določenem obdobju, kar zahteva
skrbno izvedbo faze analize informacijskih potreb managerjev. Procesna usmerjenost
ERP in LIMS rešitev takšno analizo olajšuje, saj je proces ne glede na stopnjo
specializacije posameznega laboratorija enak. Z upoštevanjem vseh procesnih korakov
izvedbe laboratorijske storitve je postavljen temelj za enostavno implementiranje in
postavitev posameznih merilnih točk v sam proces. Ravno specializacija in neprocesna
usmerjenost sta mnogokrat razloga, ki management odvračata od uvedbe
standardizirane rešitve.
Management laboratorijev največkrat izhaja iz ozko specializiranega področja
posamezne stroke, kar onemogoča ali upočasni implementacijo LIMS rešitve. Slednje
je povezano tudi s številom delavcev in obvladovanjem potrebnih multidisciplinarnih
znanj. Laboratoriji, ki delujejo v okviru večjega poslovnega sistema, so tu na boljšem,
saj lahko koristijo skupne podporne funkcije in službe (IT, finance in ekonomika,
marketing, …).
V času odločanja o uvedbi nove rešitve LIMS so temu v prid govorili naslednji
dejavniki:







obstoječa LIMS rešitev je bila razvita na relativno zastareli tehnologiji,
razvoj ni potekal skladno z našimi potrebami in pričakovanji,
obvladovanje verzij ni bilo celovito,
podpora uporabnikom je bila neustrezna,
rešitev ni ustrezala minimalnim kriterijem oziroma zahtevam izhodiščnih
standardov,
razvojna sposobnost dobavitelja je bila vprašljiva,
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4.1.12

povezljivosti z ostalimi aplikacijami na enostaven in učinkovit način ni bilo
mogoče zagotoviti.
Kritični dejavniki uspeha

Kot pri vsakem projektu, ki predstavlja spreminjanje utečenega načina delovanja in
komuniciranja v organizaciji, je potrebno preučiti tiste dejavnike, ki pomembno in
odločujoče vplivajo na učinkovitost in uspešnost projekta. Tako lahko opredelimo kot
kritične dejavnike uspeha naslednje vidike:








strateška usmerjenost k lastni učinkovitosti in zadovoljstvu strank,
sposobnost obvladovanja sprememb, kjer moramo upoštevati njihovo število,
amplitudo in pogostnost,
pripravljenost vodstva za aktivno vključenost v projekt,
človeški viri, njihova usposobljenost in razpoložljivost, vključenost,
uporaba informacijske tehnologije s strani vodstva kot orodja za upravljanje
znanja,
razumevanje in usposobljenost vodstva za uporabo sodobnih informacijskih
tehnologij,
razumevanje in usposobljenost vodstva za delovanje po načelih projektnega
vodenja, ki vključuje timsko delo.

Dandanes ne moremo več govoriti, da so kritični dejavniki uspeha odločujoči.
Odločujoč je management, ki mora te dejavnike prepoznati in jih obvladovati tako, da
bo projekt uspešno zaključen. Zato je vsak projekt prenove in informatizacije
poslovnih procesov hkrati tudi projekt prenove in informatizacije procesa
managementa (vodenja) organizacije.
V obravnavani organizaciji je bil način uvajanja, obseg sprememb in uvedena
tehnologija celovite rešitve LIMS velika sprememba in pomembna inovacija.
4.1.13

Managerski vidiki prenove in informatizacije poslovnih procesov

Na spremembe, kamor zagotovo sodita prenova in informatizacija poslovnih procesov,
gleda management vsake organizacije z vidika koristi, ki jih le-ta organizaciji prinese.
Pri tem management presoja vsako spremembo z vidika:







koristi za stranko,
povečevanja učinkovitosti delovanja oz. zniževanja stroškov,
neposrednih in posrednih stroškov z upoštevanjem časa povrnitve investicije,
povečevanja razpoložljivosti in vrednosti informacij(e),
ročnosti in trajanja spremembe,
tveganj.

Torej mora vsaka prenova in informatizacija poslovnih procesov organizaciji omogočiti
najmanj:




povečevanje dodane vrednosti za stranko s/z:
- novimi storitvami,
- skrajšanjem časa izvedbe,
- zniževanjem cene storitve;
izboljšanje lastne učinkovitosti s/z:
- zmanjševanjem neposrednih in posrednih stroškov (optimizacija tehnoloških
procesov in pretočnih časov, zmanjševanje porabe materiala, boljše
planiranje proizvodnje in drugih povezanih procesov, natančnejše merjenje,
ABC),
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razpoložljivostjo kakovostnejših informacij za odločanje in hkrati boljše
osredotočanje na probleme, ki hkrati zmanjšujejo tveganja.

Vse zgoraj naštete koristi smo z uspešno uvedbo LIMS rešitve dosegli tudi v
obravnavani organizaciji.

4.2

Prenova in informatizacija poslovnih procesov z uvedbo
celovite LIMS rešitve

4.2.1 Izhodišča prenove in informatizacije poslovnih procesov z uvedbo
LIMS rešitve
Projekt prenove in informatizacije poslovnih procesov smo razdelili v štiri glavne faze:
1.
2.
3.
4.

strateški management organizacije,
prenova poslovnih procesov,
informatizacija poslovnih procesov,
integriranje informacijskega sistema.

Strateški management organizacije predstavljajo v predhodnem poglavju našteti
razlogi in izhodišča, ki so pripomogla k odločitvi za izvedbo projekta. V to fazo
vključujemo tudi fazo oz. obdobje zorenja, ko smo proučevali ponudbo LIMS rešitev na
trgu in tehtali med uvedbo in razvojem lastne popolnoma prilagojene rešitve ali
nakupom in uvedbo standardizirane rešitve z delno prilagoditvijo.
Prenova poslovnih procesov je izhajala iz odločitve o uvedbi standardizirane rešitve
LIMS z delno prilagoditvijo. Ta odločitev je pomenila prevzem nekaterih rešitev in
izvajanje procesov, ki so bili potrjeni od mnogih nam podobnih organizacij, hkrati pa
so bile vanje vgrajene zahteve za nas pomembnih in že večkrat omenjenih
standardov.
Prenovo poslovnih procesov smo pričeli z njihovo analizo, ki bi jo lahko opredelili tudi
kot analizo vrzeli, torej ugotavljanje razlik med funkcionalnostmi, ki jih ponuja
standardizirana LIMS rešitev, in našimi željami in potrebami.
Na podlagi potrjenega modela prenovljenega procesa smo pristopili k njegovi
informatizaciji oziroma uvedbi LIMS rešitve. Na tem mestu moramo opozoriti, da sta
prenova procesa in njegova informatizacija dva neločljivo povezana in soodvisna
segmenta.
Sam projekt uvajanja LIMS rešitve (faza informatizacije) je bil razdeljen v sedem
korakov, in sicer:








predhodna dela z nadrobno analizo,
namestitev LIMS,
pripravo inicialnega okolja,
uvajanje informacijskega sistema v realnem okolju in usposabljanje
uporabnikov,
dopolnitev sistema po specifikacijah,
prevzem sistema in odprava napak v garancijskem roku,
vzdrževanje, izboljševanje in razvoj.

Integriranje informacijskega sistema pomeni povezovanje uvedene rešitve LIMS z
ostalimi sestavinami informacijskega sistema na podlagi podrobne analize podpornih
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procesov z nadrobno zasnovo funkcionalnosti, kar vključuje
informatizacijo obstoječega poslovno-informacijskega sistema.

tudi

prenovo

in

Pri uvajanju smo naleteli na znane in v tej nalogi že večkrat omenjene težave:








neustrezno, nezadostno in necelovito specificirane funkcionalnosti,
težavno usklajevanje zahtev med organizacijskimi enotami,
nenačrtovana ukinitev podpore za operacijske sisteme MS Windows 9x,
premajhna vključenost delavcev v posameznih fazah, še najbolj v fazi analize,
neustrezno in nepostopno usposabljanje delavcev,
slabo planiranje časa kot kritičnega dejavnika za uspešno implementacijo,
prekoračitev planiranih dogovorjenih rokov za 6 mesecev.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na dve ključni fazi - prenovo poslovnih procesov
in njihovo informatizacijo.
4.2.2

Prenova poslovnih procesov

4.2.2.1

Analiza poslovnih procesov

Ob uvajanju sistema vodenja v letih 2001 in 2002 smo opredelili temeljne in podporne
procese. Procese smo opredelili na podlagi naslednjih kriterijev:



pripadnost organizacijski enoti oziroma lastniku procesa (lastniki procesov so
bili direktor, pomočnik direktorja, predstojniki ali vodje oddelkov) in
ocena soodvisnosti posameznih temeljnih in podpornih procesov.

Določili smo naslednje temeljne procese:








v
v
v
v
-

službi za higieno, epidemiologijo in ekologijo:
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni,
sanitarno-higienski pregledi obratov,
zdravstveni nadzor nad pitno vodo,
sanitarno-higienski nadzor nad kopalnimi vodami,
deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija,
meritve emisij v zraku in meritve hrupa;
mikrobiološkem laboratoriju:
preiskovanje vzorcev s področja humane mikrobiologije,
preiskovanje vzorcev s področja sanitarne mikrobiologije,
priprava in sterilizacija gojišč in drugega materiala,
izvajanje kontrol priprave materiala in okolja;
sanitarno-kemičnem laboratoriju:
splošni postopki preskušanja,
atomska absorpcija,
tekočinska kromatografija,
plinska kromatografija,
AOX in TOC,
vzorčenje;
službi za socialno medicino in zdravstveno statistiko:
zdravstvena vzgoja,
slovenska mreža izvajalcev zdravstvenega varstva,
organiziranje izobraževanja s področja varnega dela z živili,
koordiniranje komisije za preprečevanje umrljivosti dojenčkov,
kodiranje poškodb pri delu,
bolniški stalež,
zunajbolnišnična zdravstvena statistika,
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spremljanje zdravstvene statistike na obrazcih,
promocija zdravja,
koordinacija preventivnega varstva,
obdobne raziskave.

Podporni procesi pa so naslednji (ne glede na organizacijsko enoto):








ravnanje s človeškimi viri,
obvladovanje merilno-preskusne opreme,
obvladovanje infrastrukturnih elementov,
informatika,
nabava,
finance in računovodstvo,
komuniciranje.

Takšna opredelitev poslovnih procesov kaže nekaj značilnosti in slabosti:






je bolj naštevanje programov kot procesov,
zaradi nezadostne procesne osredotočenosti je slabo vidna povezava med vhodi
in izhodi,
manjkajo nekateri temeljni procesi, kot sta npr. management in logistika,
procesi ostajajo zaprti znotraj posamezne organizacijske enote,
iz tega izhajajo neracionalnosti v smislu podvojenih aktivnosti in različno
pojmovanih, a v svojem bistvu enakih funkcionalnosti.

Pri tej opredelitvi procesov je, ne glede na metodološko in vsebinsko pravilnost
opredelitve, potrebno upoštevati, da so procesi opredeljeni na način »kot je« oziroma
»kot so«. Pri prenovi poslovnih procesov je bila dogovorjena uporaba simbolov, kot
izhajajo iz ARIS metodologije. Uporabili smo orodje Microsoft Visio. V koraku izbora
poslovnih procesov za njihovo prenove pa smo upoštevali metodološka in vsebinska
načela modeliranja.
4.2.2.2

Izbor poslovnih procesov za prenovo

Zaradi posebnosti in raznovrstnosti temeljnih procesov v posameznih organizacijskih
enotah smo izbor procesov in skupnih podprocesov za prenovo zastavili glede na
podobnost izhodiščne opredelitve. To so bili vsi procesi vzorčenja, analitski procesi
oziroma procesi preskušanja ob upoštevanju vseh logističnih vidikov, začenši s
sprejemom vzorca, njegovo distribucijo na delovišča in na koncu pošiljanjem poročila
o preskušanju.
Tako smo zajeli procese treh organizacijskih enot, in sicer:





v službi za higieno, epidemiologijo in ekologijo:
- zdravstveni nadzor nad pitno vodo,
- sanitarno-higienski nadzor nad kopalnimi vodami,
- meritve emisij v zraku,
- meritve hrupa;
v mikrobiološkem laboratoriju:
- preiskovanje vzorcev s področja sanitarne mikrobiologije;
v sanitarno-kemičnem laboratoriju:
- preiskovanje vzorcev s področja sanitarne kemije z vzorčenjem, splošnimi
in posebnimi postopki preskušanj (tekočinska kromatografija, plinska
kromatografija, masna kromatografija, ionska kromatografija ...).
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4.2.2.3

Prenova poslovnih procesov »kot bo«

Proces poteka vzorca in izdelave poročila – workflow analitskega procesa v laboratoriju
opredeljuje 12 osnovnih korakov (slika 22):
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0

generiranje povpraševanja po vzorcu,
zbiranje vzorca,
vnos vzorca,
distribuiranje vzorca,
planiranje dela,
analiziranje,
verifikacija in korekcija,
izdelava poročil,
interpretacija,
odstranitev vzorca,
shranjevanje/pridobitev vzorca,
vodenje in upravljanje laboratorija,
sistemska administracija.

Trinajsti korak (13.0) predstavljajo tehnično-tehnološke aktivnosti in nadzorstva v
okviru sistemske administracije LIMS rešitve, ki je v odgovornosti oddelka za
informatiko in zunanjih izvajalcev.
Na podlagi zahtev in ugotovitev mora z managerskega vidika LIMS rešitev pokrivati
vsaj naslednje osnovne funkcionalnosti/zagotavljati podatke za oziroma o (korak
12.0):

























številu naročil,
času posameznega naročila,
številu dostavljenih vzorcev,
času dostave,
številu pripravljenih vzorcev,
času razdelitve,
rezultatih standardov in slepih prob,
številu pridobljenih rezultatov,
času izvajanja preskusov/meritev,
številu verificiranih rezultatov,
času do verificiranja,
številu poročil in času do izdelanega poročila,
integriteti sistema,
nadzoru kakovosti za analitske metode,
popisu standardov z atributi kakovosti,
popisu reagentov z atributi kakovosti,
popisu naročil in dobav z atributi kakovosti,
popisu kalibrirane in umerjene opreme z atributi kakovosti,
popisu usposobljenih delavcev z atributi kakovosti,
številu obdelanih vzorcev in hitrosti obračanja vzorcev,
zakasnitvah in ozkih grlih,
številu vzorcev z njihovim statusom (vnesen, v delu, končan, avtoriziran,
izdelano poročilo …),
porabi človeških virov (čas …),
zaračunavanju storitev ….
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Slika 22: Workflow
Vir: interno gradivo ZZVNM

Glede na velikost posameznih laboratorijev in specifičnost delovanja je zagotovitev
takšne funkcionalnosti v večini primerov zadostna. Posebnosti delovanja se kažejo v
zahtevah po nepristranskosti in neodvisnosti, hkrati pa sama velikost organizacije ali
laboratorija pogojuje outsourcing določenih poslovnih funkcij, če ne že vseh, ki niso
ključne za njeno temeljno delovanje, obstoj in nadaljnji razvoj.
Predhodna rešitev, ki je bila v uporabi v zavodu od začetka leta 1998 do konca leta
2004 je proces podpirala samo v grobih korakih – ni pa omogočala ključnih
funkcionalnosti, in sicer:







planiranja in terminiranja proizvodnje - analitike z merjenjem časa,
zagotavljanja sledljivosti in avtorizacije rezultatov - poročil,
vgrajenih statističnih metod,
kontrolnih kart,
povezljivosti z merilno-preskusno opremo,
porabe laboratorijskega materiala,
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generiranja informacij za potrebe odločanja.

Izbran poslovni proces smo zatem razdelili v naslednje podprocese:











sprejem naročila,
pridobivanje vzorca in vzorčenje,
razdelitev vzorca laboratorijem oz. deloviščem,
razdeljevanje vzorca,
preskušanje oz. obdelava vzorca,
merjenje,
zajem podatkov,
verifikacija rezultatov,
izdelava poročil in mnenj,
pošiljanje poročil in izdelava mnenja.

Poenostavljen prikaz modela prenovljenega procesa »kot bo« prikazujemo v prilogi 2.
Model predstavlja dogodkovno usmerjeno procesno verigo. Za celovito razumevanje
procesa bi morali prikazati še diagram toka podatkov in matriko proces-podprocesfunkcije.
Poleg predhodno omenjenih enostavnih kazalnikov učinkovitosti procesa, ki smo jih
povezali v tako imenovani managerski modul (priloga 2), so bile podane zahteve za
vgrajene funkcionalnosti v smislu LIMS tretje generacije z naslednjimi eksplicitnimi
zahtevami:












obvladovanje osebja laboratorija,
podpora procesu vzorčenja,
obvladovanje merilno-preskusne opreme,
obvladovanje kemikalij in reagentov s količinskim vrednotenjem zalog,
obvladovanje analitskih metod s spremljanjem porabe kemikalij in reagentov,
možnost samodejnega generiranja poročil v dogovorjeni obliki zapisa (Portable
Data Format ali PDF),
obvladovanje pogodb,
obvladovanje druge dokumentacije v elektronski obliki,
zaračunavanje storitev,
CRM in
GIS.

4.2.2.4

Proces verifikacije izhodišč za načrtovanje

Verifikacija izhodišč za načrtovanje oziroma prilagoditev LIMS rešitve je temeljila na
prenovljenem analitskem procesu in procesu vzorčenja v povezavi z vsemi
postavljenimi funkcionalnimi zahtevami. Ker je prenova poslovnega procesa temeljila
na procesnem modelu, ki je bil vgrajen v LIMS rešitev, je bila verifikacija formalna
preveritev in potrditev dokumentiranih dogovorov.
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4.2.3 Informatizacija poslovnih procesov
4.2.3.1

Faze informatizacije izbranega poslovnega procesa

Informatizacija izbranega poslovnega procesa, ki se sicer z manjšimi posebnostmi
izvaja hkrati v treh organizacijskih enotah, je bila izvedena v naslednjih korakih:








predhodna dela z nadrobno analizo,
namestitev LIMS,
priprava inicialnega okolja,
uvajanje informacijskega sistema v realnem okolju in usposabljanje
uporabnikov,
dopolnitev sistema po specifikacijah,
prevzem sistema in odprava napak v garancijskem roku,
vzdrževanje, izboljševanje in razvoj.

Predhodna dela z nadrobno analizo so bila povečini opravljena v predhodni fazi
prenove poslovnih procesov. V tem koraku smo se lotili nekaterih posebnosti
posameznih organizacijskih enot, zaradi katerih morda ne bi uspeli oblikovati enotnega
modela poslovnega procesa. Z vključevanjem vseh posebnosti v prenovljen model
poslovnega procesa bi po nepotrebnem povečevali njegovo kompleksnost, povečevali
stopnjo tveganja neuspele verifikacije modela od ključnih uporabnikov in s tem
oddaljevali postavljen rok za dokončanje projekta. Večino posebnosti smo z manjšimi
prilagoditvami podatkovnega modela oziroma strukture tabel ter algoritmov oziroma
poslovne logike uspešno implementirali. Torej ta del predstavlja tudi korak
prilagoditve programa.
Namestitev LIMS smo izvedli na testni strežnik. LIMS rešitev je bila v večini razvita z
odprtokodnimi orodji za odprotokodne programske rešitve na strežniški ravni in
Microsoft Windows NT/2000/XP na ravni odjemalca.
V fazi priprave inicialnega okolja, ki je trajala 3 mesece, se je pričel prvi del
usposabljanja ključnih uporabnikov za delo s posameznimi moduli LIMS rešitve, za
inicialno polnjenje baz podatkov, pripravo šifrantov in prenos oz. migracijo podatkov iz
stare aplikacije. Po skrbnem pregledu kakovosti podatkov v stari aplikaciji smo sprejeli
odločitev, da prenesemo samo nekatere izmed obstoječih šifrantov. Faza priprave
inicialnega okolja predstavlja tudi t. i. fazo inicialnega testiranja, ko ključni uporabniki
testirajo vgrajene funkcionalnosti in poslovno logiko. Vse sproti ugotovljene napake in
pomanjkljivosti se dokumentirajo in sproti odpravljajo. Rezultat tega koraka je bila
verifikacije testne rešitve z vsemi dodatno vgrajenimi funkcionalnostmi in poslovno
logiko.
Zaradi časovne stiske in planiranim prehodom na LIMS rešitev s prehodom v novo leto
je bil sprejet dogovor, da se s testiranjem in podrobnim evidentiranjem napak,
pomanjkljivosti ali dodatnih funkcionalnih zahtev nadaljuje tudi v produkcijski fazi –
uvedbi informacijskega sistema v realnem okolju.
Sledila je namestitev LIMS rešitve na produkcijski strežnik, usposabljanje vseh
uporabnikov in produkcijska uporaba z že dogovorjenim evidentiranjem napak,
pomanjkljivosti ali dodatnih funkcionalnih zahtev. Napake in pomanjkljivosti so se
odpravljale sproti, dodatne funkcionalnosti pa na podlagi predhodne verifikacije s
strani ključnih uporabnikov in odgovornih oseb. Produkcijska faza je skupaj s
postuvedbenimi aktivnostmi trajala 4 mesece. Zaključila se je s potrditvijo prevzema
LIMS rešitve na podlagi primopredajnega zapisnika, s katerim je začel teči enoletni
garancijski rok.
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Faza vzdrževanja, izboljševanja in razvoja se je pričela s potrditvijo prevzema s
sklenitvijo pogodbe o vzdrževanju in razvoju LIMS rešitve.
4.2.3.2

Proces snovanja podatkovnega modela

Podatkovni model oziroma entitetno-relacijski (ER) model je bil v poenostavljeni obliki
že zasnovan. Na podlagi analize procesa smo zasnovali ER model, ki je vseboval 152
entitet. Danes obsega model z dopolnitvami in nadgradnjami posameznih
funkcionalnosti znotraj osnovnega modula in dodatnimi samostojnimi moduli preko
200 entitet. Pri načrtovanju ER modela so razvijalci uporabili odprtokodno programsko
orodje CASE Studio 234. Izsek ER modela in atribute ene izmed entitet prikazujemo na
slikah 23 in 24.

Slika 23: ER model OrbitaLIMS
Vir: interno gradivo ZZVNM

34

Danes Toad Data Modeler.
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Slika 24: Atributi enitete »metode validacije«
Vir: interno gradivo ZZVNM

4.3

Uvedena LIMS rešitev

4.3.1 Funkcionalnosti uvedene LIMS rešitve
Uvedena rešitev OrbitaLIMS v opisanih funkcionalnostih je skoraj v celoti doma razvit
in delujoč laboratorijski informacijski managerski sistem, ki izpolnjuje vse zahteve
izhodiščnih standardov. Projekt uvedbe LIMS rešitve v obravnavano organizacijo, z
vgrajenimi funkcionalnostmi in njihovo celovitostjo oz. integriranostjo, kot jih
prikazujemo tudi v nadaljevanju, je bil verjetno prvi tako voden in dokumentiran
projekt pri nas.
OrbitaLIMS je zasnovan kot informacijski sistem, ki omogoča večlaboratorijsko delo, to
je izmenjavo podatkov o posameznem vzorcu med več laboratoriji, pri tem pa
zagotavlja popolno sledljivost in avtomatizacijo prenosa podatkov; vsak laboratorij
samostojno upravlja svoje podatke o laboratoriju. Vse delo znotraj OrbitaLIMS, ki ga
prijavljeni uporabnik opravi, se beleži s časom in lokacijo (ID delovne postaje); tako
da je zagotovljen popoln pogled v zgodovino dela znotraj laboratorija.
V grobem obsegajo funkcionalnosti OrbitaLIMS naslednje sklope:









delo z vzorci,
obvladovanje znanja laboratorija,
obvladovanje merilno-preskusne opreme in materialov,
vodenje laboratorija,
obvladovanje dokumentacije,
geografski informacijski sistem – OrbitaGIS,
monitoring emisij – OrbitaEMIS,
spletna aplikacija za dostop do podatkov – OrbitaWEB.
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Ena izmed osnovnih zahtev pri snovanju OrbitaLIMS je bila preprostost uporabe in
podobnost z orodji, ki jih sicer uporabljamo pri delu z računalnikom. Tako je
OrbitaLIMS za uporabnike hitro in preprosto razumljiva rešitev, ki ne potrebuje
zahtevnega uvajanja in ponuja vgrajeno napredno obliko pomoči.
Uporabniški vmesnik (slika 25) je prilagodljiv glede na potrebe in najpogostejša
opravila, ki jih uporabnik izvaja. Prilagoditve oziroma nastavitve okolja so povezane s
profilom uporabnika. Nastavitve se samodejno shranijo za vsakega uporabnika
posebej in se ob ponovnem zagonu aplikacije ponovno vzpostavijo, četudi se
uporabnik prijavi na drugem računalniku. OrbitaLIMS omogoča dvojni način
prikazovanja podatkov – tabelarično in drevesno.
OrbitaLIMS omogoča obveščanje o najrazličnejših dogodkih s pomočjo elektronske
pošte.

Slika 25: Uporabniški vmesnik rešitve OrbitaLIMS
Vir: interno gradivo ZZVNM

4.3.2 Delo z vzorci
Vnos vzorca v informacijski sistem je prvi korak na poti vzorca skozi laboratorij. Vnos
vzorcev lahko poteka samostojno, s pomočjo predlog ali elektronsko.
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OrbitaLIMS omogoča več načinov vnosa vzorcev, ki ga izberemo glede na potrebe in
način dela v laboratoriju. Specifične vzorce vstavljamo samostojno z vnosom vseh
potrebnih podatkov. Kadar se podatki na vzorcih ponavljajo, omogoča OrbitaLIMS
pripravo predlog šablon in vnos vzorcev skozi šablone, kar lahko pospeši delo in
zmanjša možnost napak. Podatke o vzorcih je možno zajemati neposredno in
avtomatizirano iz merilno-preskusne opreme.
Samodejni vnos vzorcev iz merilno-preskusne opreme: S pripravljenimi vmesniki
podatke, ki prihajajo iz merilno-preskusne opreme (analitskih inštrumentov) v znanem
formatu zapisa (tekst, XML ...), avtomatsko prenesemo v OrbitaLIMS. Možno je
samodejno kreiranje vzorcev glede na pripravljene zahteve, ali pa se izvede samo
prepis rezultatov za posamezen vzorec, ki ga sicer vnesemo ročno. Ker je ves sistem
prenosov integiran v OrbitaLIMS, je nadzor nad prenosi mogoč z vseh računalnikov, na
katerih teče OrbitaLIMS.
Označevanje vzorcev s kodami ali številkami: Poleg internega načina označevanja
vzorcev s pomočjo laboratorijskih številk je možno vzorce označevati tudi z dodatnimi
kodami. S priključitvijo optičnega čitalnika črtnih kod so lahko iskanja in pregledi še
hitrejši. Možno je tudi vzporedno številčenje po različnih vrstah vzorcev.
Potrjevanje in zavračanje vzorcev: Rezultate posameznih preiskav ali rezultate vzorca
kot celote, ki jih vpisujejo posamezni analitiki, potrjujejo odgovorni nosilci nalog.
Nosilci lahko vrnejo analitiku v ponovno obdelavo celoten vzorec ali samo izbrane
preiskave. Nosilec ima tudi možnost brisanja obstoječih in dodajanja novih preiskav.
Spremljanje statusov vzorca in posameznih preiskav ter njihova popolna sledljivost:
Vzorci, preiskave in rezultati prehajajo v času obravnave v OrbitaLIMS skozi različne
faze - statuse. Za vsak prehod med statusi se zabeleži uporabnik, čas in dejanje
(vrednost spremembe), ki je sprožilo spremembo. Tako je omogočena popolna
sledljivost dogajanja z vzorcem. Posamezni statusi obarvajo povezane podatke v
značilne barve, kar še povečuje preglednost podatkov.
Vnos rezultatov po vzorcih: OrbitaLIMS omogoča pregleden vnos rezultatov, ki jih je
možno vnašati tabelarično in grupirano glede na izbrani vzorec. Ob vnosu rezultata
OrbitaLIMS samodejno poskrbi za ustrezno spremembo stanja, in sicer ob začetku
vnosa in ob potrditvi ter omogoči možnost vnosa samo, če ima prijavljena oseba za to
dodeljeno pravico.
Vnos rezultatov po metodah: Kadar analitik izvaja isto preiskavo na več vzorcih hkrati,
je veliko pregledneje in hitreje, če vnaša rezultate, grupirane po posamezni metodi.
Integracija s prostorskimi podatki: OrbitaLIMS omogoča neposredno integracijo
podatkov o vzorcih in preiskavah s prostorskimi podatki v GIS okolju. S pomočjo
vgrajenega pregledovalnika prostorskih podlag lahko podatke o vzorcih, mestih
odvzema, območjih ipd. neposredno prikažemo na vektorski ali rastrski podlagi ali
pripravimo za izvoz v ustrezno obliko za obdelavo v zahtevnejših GIS orodjih (npr.
ArcInfo, MapInfo, ArcGIS ipd).
Zahtevne računske operacije nad rezultati: OrbitaLIMS omogoča izvajanje
najrazličnejših računskih operacij nad rezultati z uporabo osnovnih in zahtevnejših
matematičnih funkcij ter agregatnih funkcij, s pomočjo katerih lahko izvajamo
kalkulacije nad več vzorci oz. preiskavami hkrati. Računske operacije so popolnoma
prilagodljive, vezane na metodo ali na posamezen parameter paketa, tako da ima
uporabnik popolnoma proste roke pri njihovi izbiri.
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Poročila in pregledi: Podatki sami po sebi nimajo nobene vrednosti, če jih ne moremo
na ustrezen način prikazati. Zato ima OrbitaLIMS vgrajenih več modulov, ki
omogočajo najrazličnejše preglede, do katerih lahko dostopamo enostavno in hitro.
Preglede lahko pripravljamo tudi sami in jih shranjujemo za kasnejšo ponovno
uporabo; prav tako pa imamo neposreden dostop do vseh elementov poročil, zato
lahko poročila hitro prilagodimo svojim potrebam. Za vsebino poročil lahko uporabimo
praktično vse smiselno povezane podatke, ki so vneseni v OrbitaLIMS.
Videz in vsebino poročil o preskušanjih lahko samodejno prilagajamo glede na
ustreznost rezultatov preskušanj. Poročila se običajno izpisujejo preko tiskalnika,
lahko pa jih shranimo kot datoteke v različne formate zapisa (Adobe Acrobat - PDF,
Microsoft Excel, Rich text Format, grafični zapisi) ali pošljemo po elektronski pošti
preko MAPI klienta. Natisnjena poročila se arhivirajo med dokumente in jih je možno
od tam ponovno natisniti v izvorni obliki.
Vrednotenje rezultatov preiskav glede na zahteve: Vpisane specifikacije oziroma
pravilnike lahko povežemo s paketi preiskav in kasneje z vzorci ter tako omogočimo,
da OrbitaLIMS samodejno primerja vnesene rezultate z zahtevanimi vrednostmi ter
nas opozori na neskladja med rezultatom in predvidenimi vrednostmi.
Validacija/potrjevanje rezultatov, dodeljevanje ponovnih ali novih testov: Ob
analitikovem vnosu rezultatov preiskav se izvede preverjanje ustreznosti vpisane
vsebine. Če je rezultat vrednoten po pravilniku, se odstopanja od predvidenih
vrednosti vidno označijo. Analitik mora vpisane rezultate potrditi. Lahko jih tudi vrača
v obdelavo in ponovno spreminja rezultate, vendar le, dokler jih ne potrdi nosilec.
Analitik lahko briše odvečne preiskave ali dodaja nove. Brisanje preiskav je dokončno,
ko brisanje potrdi še nosilec.
Obveščanje o rezultatih preiskav: Rezultati preiskav se kot poročila v eni izmed
dogovorjenih oblik zapisa lahko pošiljajo po elektronski pošti. Rezultate objavljamo na
spletnih straneh, do katerih stranke dostopajo s pomočjo dodeljenega uporabniškega
imena in gesla s pomočjo varnega komunikacijskega protokola.
4.3.3 Upravljanje znanja
V metodah so zapisani vsi potrebni podatki za izvajanje preiskav v laboratoriju:
parametri, tipi in razredi rezultatov, izračuni, podatki delovnih območij, risanje XR kart
(slepi vzorci), povezave z ustreznimi vrstami vzorcev (matriksi), merilnimi principi,
delovišči, izvajalci, merilno-preskusno opremo, referenčnimi materiali, reagenti, gojišči
in postopki priprave. Znotraj metode lahko omogočimo izvajanje iste metode pod
različnimi pogoji, npr. na različnih vrstah vzorcev (nizi vzorcev). Omogočena je tudi
uporaba verzij/izdaj metode, kar bistveno poenostavi in pospeši njeno vzdrževanje ter
zagotovi polno sledljivost dela.
Za pospešitev vnosa pogostih vrst vzorcev lahko vnaprej pripravimo pakete
parametrov in metod. Parametrom v paketu lahko določimo pravilnik, po katerem se
vrednotijo rezultati, individualne mejne vrednosti, metodo, po kateri naj se izvaja
preiskava (izbiro metode lahko prepustimo tudi programu, ki samodejno izbere
preiskavo glede na navedeno povezavo matriksov in metod), lokacijo izvedbe
(delovišče ali celo drug laboratorij) ali morebitne izračune na ravni paketa.
Beležijo se vsa pomembnejša dejanja, ki vplivajo na spremembo podatkov. Iz arhiva
je možno razmeroma natančno določiti uporabnika (delovno postajo in čas), ki je
spreminjal posamezne podatke.
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V drevesno strukturo območij se vnesejo mesta odvzema, kar kasneje koristi za
statistične obdelave, večjo preglednost vzorcev ali/in integracijo s prostorskimi
podatki.
Poročila o preskušanjih, podatki v raznih oblikah zapisa za prenose med različnimi
sistemi in spletne strani z rezultati so prilagojeni vsaki posamezni stranki na osnovi
njenih opredeljenih potreb in želja. Za uvoz in izvoz podatkov je moč uporabiti
praktično vse smiselno povezane podatke.
4.3.4 Obvladovanje merilno-preskusne opreme
OrbitaLIMS omogoča vodenje podatkov o nabavi, izdelavi ali porabi kemikalij,
reagentov ali gojišč skupaj z njihovimi podatki (serijska številka, šarža, datum
izdelave, opombe, datum nabave, trajanje oz. roj uporabe). Na osnovi vzorcev,
pripravljenih s pomočjo referenčnih materialov, lahko izrisujemo tudi kontrolne karte.
Merilno-preskusno opremo združujemo po tipih opreme, za katere določimo poglavja
skupnih vsebin: meritve, umerjanje, zagotavljanje sledljivosti, povezana programska
oprema, testni vzorci, parametri, izvajalci, plani vzdrževanja. Poleg tega določimo
osnovne podatke o skrbnikih, vzdrževalcih serviserjih, lokaciji ipd. Sistem nas
samodejno obvešča o potrebnih opravilih, pretečenih kalibracijah ipd.
4.3.5 Vodenje laboratorija
V OrbitaLIMS je delo v laboratoriju združeno v posamezne naloge ali projekte. Na ta
način je delo, povezano s posamezno nalogo, že od prve faze (npr. ponudbe)
pripravljeno za najrazličnejše preglede; hkrati pa pregledno organizirano za
uporabnike sistema (osebje laboratorija), vodstvo laboratorija in organizacije. Na ravni
posameznih nalog lahko določimo tudi posebne lastnosti (npr. pogodbene popuste, ki
se upoštevajo pri obračunavanju, predloge vzorcev, ki nam pospešijo vnos ipd.).
OrbitaLIMS omogoča načrtovanje in dodeljevanje dela posameznikom, skupinam
delavcev ali delavcem na posameznih deloviščih.
Glede na potrebe laboratorija je možno zagotoviti tudi anonimnost podatkov v
določenih fazah izvajanja preiskav. Stopnjo in korake, kjer mora biti zagotovljena
anonimnost, določimo sami.
OrbitaLIMS omogoča uvoz in izvoz podatkov v najrazličnejše oblike. Prenos podatkov
poteka skozi čarovnik, tako da lahko v celoti vplivamo na obliko in način uvoza ali
izvoza. OrbitaLIMS omogoča tudi neposreden prenos podatkov v preglednice. Po
potrebi pa lahko OrbitaLIMS prilagodimo za avtomatiziran prenos iz zunanjih baz
podatkov.
Posameznim uporabnikom ali skupinam uporabnikov določimo pravice dostopa do
posameznih funkcionalnosti programa ter pravice spreminjanja (pregledovanje,
dodajanje, brisanje, urejanje).
Z vgrajenim modulom v OrbitaLIMS je omogočeno neposredno izvajanje arhiviranja na
želen medij in lokacijo ob želenem času.
4.3.6 Obvladovanje dokumentacije
OrbitaLIMS omogoča popolno vodenje najrazličnejše dokumentacije, ki prihaja v
laboratorij, spremlja vzorce na poti skozi laboratorij ali pa v laboratoriju nastaja. Vsi
dokumenti so organizirani v mapah in vsebujejo vse potrebne podatke za preglede in
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evidenco. Obvladovanje dokumentacije je v OrbitaLIMS primerljivo s sodobnimi
dokumentnimi sistemi (angl. Document Management System – DMS) za majhne in
srednje velike organizacije.
OrbitaLIMS omogoča vodenje in pregled podatkov o vseh vrstah pravnih in fizičnih
oseb, s katerimi laboratorij ali organizacija sodeluje. Govorimo o delnem sistemu CRM.
Strankam pripisujemo poljubno število tipov (npr. dobavitelj, kupec). Na ta način
obširen seznam vseh strank napravimo pregleden. Omogočena je tudi neposredna
povezava podatkov o strankah s podatki poslovnega informacijskega sistema
organizacije.
OrbitaLIMS ima integriran modul z delo s specifikacijami oz. pravilniki. Pravilniki so
glede na njihovo veljavnost opremljeni s pripadajočimi verzijami, tako da je
zagotovljena njihova sledljivost in samodejna izbira glede na njihovo veljavnost. Mejne
vrednosti, na osnovi katerih se ocenjujejo konkretni rezultati preiskav, so lahko
preproste (primerjava rezultata z neko določeno vrednostjo) ali pa zapletene
(primerjave razmerij, primerjave na podlagi preračunov ipd).
Skoraj vsem podatkom (npr. nalogam, vzorcem, preiskavam) lahko pripisujemo
poljubno število opomb, ki jih po potrebi uporabimo za izpise na poročilih. Besedila
vnašamo individualno ali na osnovi vnaprej pripravljenih besedil (predlog), ki so
skupna celotnemu laboratoriju, metodi (če gre za opombe preiskave) ali pa
posameznemu delovišču, delavcu ali vrsti vzorca.
4.3.7 Geografski informacijski sistem
Pri modeliranju procesov v okolju in pri preiskavah vzorcev, odvzetih na terenu,
nastaja veliko podatkov, ki nosijo s seboj tudi prostorsko informacijo. OrbitaGIS je
modul, ki omogoča združevanje rezultatov laboratorijskih preskusov ali računskega
modeliranja s prostorskimi podlagami, njihovo prikazovanje in prostorsko analizo.
Geografski informacijski sistem OrbitaGIS je namenjen pregledovanju in urejanju
prostorskih podatkov in podlag. Vsi podatki so shranjeni v podatkovni bazi in se po
potrebi, zaradi hitrejše obdelave, sinhronizirajo z lokalnim diskom. Dokumenti
(podlage, projekti) so organizirani v mape, katerim je možno nastavljati pravice.
Omogoča naslednje osnovne funkcionalnosti:










Delo z vsemi razširjenimi oblikami geografskih podatkov; posebej pa je
prilagojen za delo z zapisom Esri/Arcview (shp zapis). Poleg vektorskih zapisov
(shp in mif) je omogočeno tudi delo z geokodiranimi rastrskimi slikami
(geokodiran tiff ali jpg).
Neposredno tiskanje na tiskalnik in neposreden izvoz podatkov v PDF obliko.
Atributivni del podatkov je možno neposredno izvoziti v .xls datoteko. Poleg
izvozov omogoča OrbitaGIS širok nabor možnih tipov uvozov: mid/mif
vektorske datoteke, uvoz atributivnega dela iz .xls datotek ali SQL podatkovnih
baz.
Je dopolnilo emisijskega informacijskega sistema OrbitaEMIS, prav tako pa je
(lahko) integriran z laboratorijskim informacijskim sistemom OrbitaLIMS, kar
omogoča prostorsko obdelavo laboratorijskih podatkov.
Hranjenje prostorskih podlag (.shp, .jpg ipd datotek) v mape, s čimer se lahko
bistveno poveča preglednost dela. Prav tako je možno v drevesno strukturo
shraniti prostorske projekte ("povezane" prostorske podlage, skupaj z vsemi
lastnostmi projektov).
Podlage in projekte je možno poljubno premikati (povleči in spusti) znotraj
drevesa map, prav tako pa je možno na enak način premikati tudi mape. Na
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nivoju map je možno določiti tudi pravice uporabnikom (kateri uporabniki imajo
dostop do katerih dokumentov, podlag).


Barvanje oz. označevanje vektorskih objektov (linije, poligoni) glede na
vrednosti posameznih atributov.

4.3.8 Monitoring emisij
Modul informacijskega sistema OrbitaEMIS je namenjen zbiranju, pregledovanju in
poročanju o obremenjevanju okolja z emisijami. Podatki o emisijah so povezani z
objekti (npr. viri, izpusti, naprave), le-ti pa so organizirani v drevesni strukturi. Možno
je prilagodljivo izračunavanje emisij, uvoz podatkov iz preglednic ter izvoz v lastne ali
vnaprej pripravljene oblike (npr. obrazci MOPe).
Vse objekte, ki jih želimo spremljati, razvrstimo v tipe. Vsakemu tipu določimo
poljuben nabor lastnosti, ki jih želimo spremljati. Sistem zagotavlja sledljivost
sprememb skozi leta oz. v časovnih obdobjih. Na ravni posamezne lastnosti ali paketa
lastnosti lahko definiramo poljubne izračune.
Pregledovanje podatkov je možno na dva načina: drevesni in tabelarični - odvisno od
potreb in trenutnih zahtev. V kombinaciji z modulom OrbitaGIS je možno neposredno
povezovanje objektov, vnesenih v OrbitaEMIS, z objekti, ki so postavljeni na
prostorsko podlago. Ta način omogoča dvosmerno pregledovanje podatkov (klik na
objekt v OrbitaEMIS nam označi objekt na GIS podlagi; klik na objekt na GIS podlagi
nam prikaže podatke, vnešene v OrbitaEMIS).
OrbitaEMIS deluje na istem jedru kot ostali moduli informacijskega sistema Orbita. Na
ta način se OrbitaEMIS odlično dopolnjuje z laboratorijskim informacijskim sistemom
OrbitaLIMS in z geografskim informacijskim sistemom OrbitaGIS.
4.3.9 Strojna oprema
Rešitev je zasnovana po načelu odjemalec – strežnik, kjer se uporablja neposreden
dostop do podatkov v podatkovni bazi in s tem optimalen izkoristek podatkovne baze.
Za upravljanje podatkovne baze je potreben srednje zmogljiv strežnik, ki praviloma
upravlja samo podatke LIMS. Na strani odjemalca je potrebna vstopna delovna postaja
z nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 ali
Windows XP.
OrbitaLIMS je zasnovana tako, da lahko uporablja katerokoli sodobnejšo in
zmogljivejšo relacijsko podatkovno bazo, npr. Oracle, Interbase, Microsoft SQL server,
DB2, Firebird, Postgres, ipd.
V obravnavani organizaciji smo se odločili za dvoprocesorski Intel Xeon strežnik z
dvema zrcaljenima diskoma kapacitete 76 GB in nameščenim operacijskim sistemom
Suse Linux Enterprise Server ter podatkovno bazo Firebird.
4.3.10

Investicijska vrednost uvedene rešitve

Višina investicije v OrbitaLIMS znaša današnjih 47.000 €, od tega:





analiza in prenova poslovnega procesa 5.000 €,
pripravljalne aktivnosti, postavitev funkcionalnih zahtev za informatizacijo
poslovnega procesa, usposabljanje uporabnikov, testna postavitev, priprava
šifrantov in verifikacija rešitve 10.000 €,
produkcijska postavitev s strojno opremo 2.500 €,
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nakup LIMS rešitve in ustreznega števila licenc 29.500 €.

Prvi dve postavki sta ocenjeni na podlagi števila porabljenih ur sodelujočih na
projektu.

4.4

Merjenje in optimiranje procesov na podlagi uvedene rešitve

Ključ za kakršnokoli izboljševanje in optimiranje procesov predstavlja danes le njihova
informatizacija. Ravno ta korak je ključen in naraven, saj z razvojem rešitve ponavadi
že implementiramo modificiran proces.
Na uvedbo celovite ERP ali LIMS in s tem povezano prenovo poslovnih procesov
vplivajo nekateri subjektivni in objektivni dejavniki v okolju organizacije:







velikost, struktura in kompleksnost organizacije,
pomanjkanje kompetentnega osebja, ki bi lahko z multidisciplinarnimi znanji
aktivno sodelovalo v vseh fazah prenove procesov ter razvoja in
implementacije rešitve,
omejena ekonomija obsega in razpona,
outsourcing nekaterih ali vseh funkcij, ki niso ključne za osnovno dejavnost,
rešitve na ravni celotnega poslovnega sistema.

Omenjeni dejavniki vplivajo na implementacijo rešitve in na možnosti izrabe uvedene
rešitve kot orodja za optimizacijo poslovanja.
Moramo omeniti, da sodobno zasnovan LIMS omogoča gradnjo baze znanja, iz katere
management črpa informacije, ki omogočajo odločanje na podlagi objektivnih
informacij in pomembno dopolnjujejo intuitivno sestavino odločanja. V primeru
vpeljane rešitve smo vgradili in delno izrabili naslednje možnosti za nadaljnjo
optimizacijo poslovnega procesa:





določanje in merjenje časa izvajanja procesa do ravni posameznih aktivnosti,
merjenje porabe laboratorijskih materialov, kot so na primer reagenti,
referenčni materiali, gojišča, drugi potrošni materiali,
merjenje porabe človeških virov pri izvajanje procesa,
merjenje porabe virov za zagotavljanje sistema vodenja kakovosti s tehničnotehnološkega vidika.

Določanje in merjenje časa izvajanja procesa do nivoja posamezne aktivnosti omogoča
planiranje in terminiranje analitskega procesa, ugotavljanje ozkih grl in s tem
povezanih neposrednih stroškov ter možnosti optimiranja procesa, merjenje
porabljenega časa kot temeljnega stroškovnega elementa cene z vidika stroškov
amortizacije in časa delavcev.
Poraba laboratorijskih materialov je drugi stroškovni element cene. Če v grobem
opredelimo strukturo neposrednih stroškov, vgrajenih v ceno laboratorijske storitve,
ugotovimo, da predstavlja največji delež strošek časa, zatem strošek porabljenih
materialov in šele na tretjem mestu je strošek amortizacije tehnologije. Uvedena
rešitev omogoča neposredno ali pa posredno (preko ključev delitve stroškov)
optimiranje procesa in s tem določanja cene posameznih storitev.
Stroški zagotavljanja kakovosti so v enoviti proizvodnji enostavno prenosljivi na
proizvode ali storitve. V laboratorijsko-analitskem procesu, kjer lahko laboratorij v
postopkih preskušanja analizira nekaj sto ali tudi tisoč parametrov na zelo različnih
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stopnjah izkoriščenosti proizvodnih kapacitet, je postopek delitve tovrstnih stroškov
brez empiričnih izkušenj nemogoč in na koncu neuporaben, saj ne pripelje do prave
stroškovne slike. S pomočjo vgrajenih funkcionalnosti znotraj posameznih modulov je
ta korak omogočen.
Podrobna opredelitev procesa in vgrajene funkcionalnosti omogočajo obvladovanje
stroškov po aktivnostih. Dodana vrednost pa izhaja tudi iz povezanosti vseh delnih
procesov, ki se izvajajo v posameznih organizacijskih enotah obravnavane organizacije
in predstavljajo vrednostno verigo.
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5 SKLEP
5.1

Ugotovitve in rezultati naloge

Danes so spremembe v okolju nekaj povsem samoumevnega in nujnega. Organizacije
se spreminjajo, spreminjajo svoje notranje okolje, vplivajo na spreminjanje zunanjega
okolja, naj bo to preko proizvodov ali drugih dejavnikov, hkrati pa se tudi organizacije
same spreminjajo na podlagi povratnih vplivov iz okolja.
Danes lahko te dejavnike sprememb zaznamo kot:
















globalizacijo poslovanja in konkurenčnost poslovanja,
hitrejše spremembe zahtev trgov in strank,
večja mobilnost in ozaveščenost oz. informiranost ljudi,
nove tehnologije,
skrajševanje življenjskih ciklov proizvodov,
zahteve po zniževanju stroškov in zato selitvi enostavnih tehnologij v države z
nizkimi stroški dela,
uvajanje novih nabavnih virov,
razvojni dobavitelji in ponudba sistemskih rešitev,
upadanje fizične proizvodnje in rasti storitev,
zmanjševanje vertikalne integracije v velikih organizacijah,
večje sodelovanje manjših podjetij v grozdih,
večje možnosti uporabe informacijske tehnologije,
strateške povezave, združitve, prevzemi, skupne naložbe,
tesna povezanost znanosti in gospodarstva,
zahteve po varstvu okolja, ki spreminjajo celoten življenjski cikel proizvoda.

Spremembe so torej lahko sprožene v sami organizaciji ali v okolju organizacije in so
vedno umeščene v nek čas, v katerem ima lahko organizacija časovno prednost,
časovno izenačenost ali pa zaostaja za tekmeci. Uspešnost upravljanja in obvladovanja
sprememb pa je odvisna od konkurenčnega položaja in časovnega razkoraka. Glede
na položaj v tem časovnem oknu lahko organizacija temu primerno izbira in snuje
strategije. Raznovrstnost zgoraj naštetih dejavnikov, ki vplivajo na spreminjanje
organizacije in jih mora organizacija pri snovanju strategij upoštevati, pomenijo tudi,
da je proces obvladovanja teh sprememb:




zahteven,
kompleksen in
tvegan.

Izhajajoč iz zgoraj povedanega se zaradi spreminjanja okolja vsaka organizacija
znajde pred nujno potrebo po spreminjanju poslovnih procesov, njihovo
avtomatizacijo, informatizacijo in optimizacijo. Ta proces je ravno tako zahteven,
kompleksen in tvegan.
Zahteve po nujnosti spreminjanja vse bolj izhajajo iz družbene odgovornosti, ki
managementu nalaga hitro in učinkovito ukrepanje na podlagi informacij. To pa lahko
organizacije v dinamičnih in globalnih razmerah zagotovijo le s celovitimi in
integriranimi informacijskimi rešitvami, ki omogočajo informatizacijo in nadzor vseh
procesov v organizaciji. Ali se bodo organizacije osredotočile samo na ključne ali vse
procese, v začetnih fazah niti ni pomembno in je še najbolj odvisno od:



stopnje zavedanja managementa o nujnosti uvedbe celovitih rešitev,
stopnje prepoznavnosti procesov in ključnih kompetenc,
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krivulje izkušenj ključnih kompetenc,
krivulje izkušenj uporabe informacijske tehnologije,
stopnje operativne sposobnosti za uvedbo.

Da pri prenovi poslovnih procesov in njihovi informatizaciji te dejavnike management
organizacije kar najbolj obvlada, uporabimo izbiranje in poenostavljanje kot temeljni
pristop za obvladovanje kompleksnosti okolja. Orodja takšnega pristopa so modeli.
Modeli predstavljajo poenostavitve zapletenih struktur in procesov, ki so v okviru
približkov bolj dojemljive in obvladljive od resničnosti ter so končna stopnja
poenostavljanja.
Poleg samih modelov pa organizacije za obvladovanje zahtevnosti, kompleksnosti in
zmanjševanje tveganj za uspešno izvedbo spremembe – v našem primeru prenove in
informatizacije poslovnih procesov – uporabijo določeno metodologijo, postopek
oziroma način uvedbe spremembe.
Vsak model in metodologija pa morata biti skladna s poslanstvom, vizijo, strateškimi
izhodišči in posameznimi strategijami ter vsemi drugimi elementi organizacijskega
sistema. Samo na takšen način je uvedba spremembe uspešna, še zlasti ko gre za
prenovo in informatizacijo poslovnih procesov. Tudi uspešnost uvedbe celovite rešitve
LIMS je odvisna od skladnosti poslanstva, vizije, ciljev in strategij za njihovo
uresničitev in še posebej od vključenosti delavcev v vseh fazah njenega uvajanja.
H 1: Ko se organizacija loteva prenove in informatizacije poslovnih procesov lahko pri
tem črpa znanje iz izkušenj drugih sorodnih, komplementarnih organizacij ali celo
organizacij iz drugih panog, lahko se nasloni na standarde in smernice, najame
svetovalno organizacijo, povzame model in metodologijo proizvajalca programske
opreme in podobno.
Seveda moramo na tem mestu ugotoviti, da ni povsem univerzalnega pristopa k
reševanju problemov, ki so povezani s prenovo in informatizacijo poslovnih procesov.
Zato mora vsaka organizacija skrbno pretehtati že znane metodologije in modele, se
do njihove uporabnosti opredeliti in v primeru njune neprimernosti zgraditi lasten
model in metodologijo, ki naj bosta tudi osnova konkurenčne prednosti.
Kljub dejstvu, da ne obstaja univerzalen model prenove in informatizacije poslovnih
procesov, mora organizacija upoštevati tako imenovane dobre prakse kot izhodišče za
izboljševanje poslovanja in jih vgraditi v svoj model. Upoštevanje in integriranje
zahtev posameznih standardov pomeni implementiranje dobrih praks in zato že v
izhodišču prenavljanje poslovnih procesov. V sodobnih in globalnih razmerah
poslovanja je potrebno takšne dobre prakse vgraditi v informacijski sistem, ki naj
čimbolj celovito pokriva vse vidike delovanja organizacije.
Ugotavljamo, da se uporabljeni model, ki je nastal na podlagi skrbne analize potreb
obravnavane organizacije, obstoječih poslovnih procesov ter primerjave z generičnim
modelom laboratorijskega procesa, ne razlikuje pomembno od dobre prakse,
standardov in rešitev na tem področju. Posebnosti posamezne organizacije, ki se
posledično kažejo v posebnostih poslovnega procesa, je mogoče z odprtostjo modela
in uporabo primerne metodologije vključiti tako, da lahko kljub temu govorimo o
splošni uporabnosti modela. Hipotezo lahko potrdimo tudi z uspešno uvedbo celovite
LIMS rešitve v sorodne organizacije in tudi organizacije v drugih panogah, kjer pa
ostaja ključni proces prenove in informatizacije laboratorijski.
H 2: Obravnavani model prenove in informatizacije poslovnih procesov laboratorijske
dejavnosti, namenoma bomo izpustili področje zdravstva, omogoča osredotočenje na
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vse bistvene podprocese ali elemente procesa. Kot smo že omenili, je organizacija
kompleksen sistem, ki ga od drugih ločujejo drugačna:







zgodovinska izhodišča,
poslanstvo, vizija, filozofija,
dejavniki konkurenčnosti,
okolje in udeleženci v širšem smislu,
obstoječa razvojna stopnja IT
ipd.

Ravno ti dejavniki zahtevajo, da organizacija resno, sistematično in celovito pristopi k
prenovi in informatizaciji poslovnih procesov. Šele s pomočjo analize vrzeli, ki sloni na
strateških usmeritvah organizacije in izhodiščih za prenovo in informatizacijo poslovnih
procesov in katere rezultat je predlog preurejenih poslovnih procesov in funkcionalnih
zahtev celovite rešitve, bodo v rešitev vgrajene tiste posebnosti, ki omogočajo in
povečujejo konkurenčnost organizacije. Pri tem pa management organizacije vedno
tehta med nadrobnim prilagajanjem modela in rešitve ter ohranjanjem splošnosti. V
delu lahko vidimo povsem prilagojeno celovito LIMS rešitev na primeru Kliničnega
centra Ljubljana in v obravnavano organizacijo vpeljano rešitev, ki temelji na
splošnejšem modelu. Iz tega lahko sklepamo, da je prenos modela prenove in
informatizacije iz okolja neke druge organizacije v okolje obravnavane organizacije
predvsem odločitev managementa in sodelavcev, vključenih v takšen projekt.
H 3: Uvedena celovita LIMS rešitev predstavlja informacijsko infrastrukturo, ki
omogoča nadaljnjo prenovo poslovnih procesov skozi njihovo merjenje, zagotavlja
primerno in prilagodljivo informacijsko podporo temeljnih procesov. Uporaba sodobne
modularne zasnove omogoča prilagodljivost rešitve v njenem celotnem življenjskem
ciklu in s tem nenehno izboljševanje. Pa se vrnimo na začetek, k prenovi poslovnih
procesov.
Organizacija se lahko odloči za informatizacijo poslovnih procesov zaradi tehnoloških
ali organizacijskih vzgibov. Prvi izhajajo povečini iz zunanjega okolja in so lahko
naslednji:




zastarelost same rešitve in IT,
propad ponudnika rešitve
ipd.

Notranji vzgibi, ki pa izhajajo tako iz notranjega kot zunanjega okolja organizacije, pa
so:






strateška partnerstva s kupci in/ali dobavitelji,
zmanjševanje stroškovne konkurenčnosti,
notranja reorganizacija z zmanjševanjem kompleksnosti procesov,
združitev, pripojitev ali prevzem
in drugi vzgibi.

Če se management zaradi kateregakoli vzgiba ali razloga odloči za informatizacijo
procesov, ne da bi pri tem izdelali analizo in predlog prenovljenih procesov ter
funkcionalnosti informacijske rešitve, je že zaradi razvoja IT in v izbrano rešitev
vgrajenega znanja, potrebno vsaj del procesov prilagoditi novi rešitvi.
Ker pa predpostavljamo, da je večina odločitev managementa racionalnih, bo tudi
pristop k prenovi in informatizaciji poslovnih procesov temeljil na skrbno izdelani
analizi in vseh za uspešno dokončan projekt potrebnih korakih. Ne glede na uporabo
metodologije izboljševanja poslovnih procesov (koncept majhnih korakov ali
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reinženiring) sledi posledično temu tudi njihova informatizacija. Z upoštevanjem v delu
uporabljene metodologije, načel projektnega vodenja in timskega dela zmanjšujemo
tveganje za neuspeh projekta in hkrati povečujemo njegovo dodano vrednost. Na
podlagi upoštevanja temeljnega ekonomskega načela skrbnega ravnanja z viri gre tudi
delovanje managementa v smeri iskanja možnosti za racionalizacijo poslovanja, ki se
lahko kaže tudi v prenovi poslovnih procesov in njihovi informatizaciji, ne glede na
možnost zunanjega oskrbovanja (angl. outsourcinga).
Predstavljeni model in metodologija uvedbe temeljita na zaznanih potrebah po prenovi
in informatizaciji poslovnih procesov tako zunaj kot znotraj obravnavane organizacije.
Razlogi za odločitev so medsebojno povezani in večplastni. Uvedena celovita rešitev in
model potrjujeta neločljivo povezanost in verjetno nikoli zaključen proces »prenova >
informatizacija > izboljševanje > informatizacija > ... «. V rokah managementa tako
ostajata samo še dva dejavnika:



korenitost sprememb in
časovni interval sprememb.

H 4: Prenova in informatizacija poslovnih procesov, kakor tudi njihovo nadaljnje
izboljševanje, morajo temeljiti na merjenju procesov.
Sprejmimo temeljno lastnost kompleksnejšega odločitvenega procesa, da odločitev
sestavljajo rutinska, analitična in intuitivna komponenta. Ob upoštevanju dejstva, da
prenova in informatizacija poslovnih procesov posega pretežno na trdi del delovanja
organizacije, je nujno merjenje učinkovitosti in uspešnosti procesov, kar omogoča
višjo raven kakovosti odločanja, torej sprejemanje takšnih odločitev, ki temeljijo na
dejstvih.
Uporaba modela in uvedba celovite LIMS rešitve je pokazala na še neodkrite vidike in
možnosti za prenovo temeljnih in podpornih poslovnih procesov, še zlasti v povezavi s
preostalim delom poslovno-informacijskega sistema. Ugotovitev pušča možnosti za
nadaljnje raziskovanje.
Uvedba celovite rešitve LIMS omogoča proces učenja in difuzijo znanja, ki skupaj
predstavljata osnovo za inovativno organizacijo.
Kot lahko ugotovimo, meje med ERP, MES in LIMS sistemi niso povsem jasne, saj
pogosto vsaka izmed naštetih rešitev vsebuje določene elemente in funkcionalnosti
drugih. Ostrih meja pri tem tudi ni smiselno postavljati. Z razvojem IT se je
pomembno izboljšala dokumentiranost rešitev, to pa je pomembno in nujno izhodišče
za nadaljnji razvoj in integracijo rešitev.
Uvedba celovite LIMS rešitve v organizacijo predstavlja korenit poseg v njeno
delovanje. Zahteva proaktivno in nenehno sodelovanje managementa, sodelavcev
oziroma osebja laboratorija, razvijalcev in drugih udeležencev v fazah raziskovanja,
izbiranja, odločanja, uvajanja in nadaljnjega razvoja rešitve.
Uvedba takšnih rešitev zahteva določene organizacijske spremembe in prilagoditev
procesov. V mnogih rešitvah so namreč zbrane (najboljše) izkušnje organizacij, ki so
takšne rešitve že vpeljevale, zato moramo na uvedbo LIMS gledati celovito in najmanj
z naslednjih vidikov ali možnosti:





inoviranja procesov,
inoviranja managementa,
spreminjanja organizacijske kulture,
difuzije znanja,
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vplivanja na celotno vrednostno verigo,
vplivanja na širše družbene koristi.

Pogosto se zgodi, kar je tudi primer v obravnavani organizaciji, da se z uvedbo
celovite rešitve pokažejo slabosti preostalih rešitev, kar mora voditi v njihov nadaljnji
razvoj in integracijo. Odnos managementa do obvladovanja sprememb vpliva na
prenovo in informatizacijo poslovnih procesov, ki se razteza od pristopa izboljšav z
majhnimi koraki (Kaizen) do reinženiringa. Naraven in racionalen pristop kombinira v
primernih časovnih intervalih oba pristopa. S projektnim pristopom in uporabo
sodobnih orodij za prenovo, informatizacijo ter optimiranje poslovnih procesov
zagotavljamo in povečujemo uspešnost uvedbe takšnih sprememb.
Kljub upoštevanju vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na uspešen zaključek projekta,
veliko projektov uvedbe celovitih rešitev ne ugleda svojega končnega cilja. Zato
govoriti o boljših in slabših modelih uvajanja celovitih rešitev ni primerno.
Management nosi odgovornost, da oceni s sodelovanjem delavcev, svetovalcev in
ponudnikov rešitev, kakšna rešitev bo primerna, kateri procesi bodo podprti, kakšen
bo plan uvedbe, kdo so posamezni nosilci projektnih faz in nalog. Ne glede na velikost
in vrsto, LIMS, ERP ali MES rešitve, je nekaj skupnih lastnosti, ki jih je potrebno
upoštevati:







osredotočajo se na procese, kjer so funkcije implicitno že vsebovane,
omogočajo modularnost uvedbe,
omogočajo celovito in distribuirano informacijsko podporo procesom,
so eden izmed temeljev za hitrejše odločanje na podlagi obvladovanje znanja –
poslovne inteligence,
ni delitve majhna/velika organizacija,
za uspešnost uvedbe je ključno timsko sodelovanje, zaveza in predanost vseh
udeležencev.

Predstavljeni model in metodologija uvedbe celovite LIMS rešitve imata za organizacije
na področju laboratorijske dejavnosti v zdravstvu nekaj značilnosti in lastnosti, ki
omogočajo njuno uporabo tudi v drugih panogah, saj je temeljni laboratorijski proces
povsod enak. To lahko trdimo na podlagi uspešnega prenosa obravnavane celovite
LIMS rešitve v druge panoge35.
H 5: Prenova poslovnih procesov z uvajanjem celovitih rešitev zahteva skladnost
poslanstva, vizije in strategij za doseganje konkurenčnih prednosti. Če teh povezav in
medsebojne usklajenosti ni, bodo poslovni procesi suboptimalni, saj se povečuje
razkorak med spoznavanjem in dojemanjem potreb okolja organizacije, povečuje se
asimetrija informacij.
V obravnavani organizaciji je bila potreba po prenovi in informatizaciji poslovnih
procesov postavljena z oblikovanjem vizije, strateškega načrta in iz njega izhajajočih
strategij, ki jih omenjamo v nalogi. Če smo v viziji jasno opredelili, da želi organizacija
postati vrhunska in mednarodno primerljiva, morajo temu slediti tudi vse strategije.
Dve izmed njiju so še zlasti pomembne, in sicer strategija razvoja sistemov vodenja
kakovosti in strategija upravljanja informacij. O strategijah lahko govorimo kot o
trajnih projektih z mejniki in časovno spreminjajočimi se cilji, kjer je bil eden izmed
objektnih ciljev uvedba LIMS, ta pa neposredno vpliva na uresničevanje temeljnega
(namenskega) cilja – obvladovanja in izboljševanja temeljnega procesa. Slednje
dokazuje nujno povezanost hierarhično postavljenih ciljev s strateškim planiranjem,
projektnim vodenjem in vključenostjo osebja. Ravno vključevanje posameznih skupin
delavcev v procese strateškega planiranja in operativnega izvajanja strategij se izkaže
35

Kovinsko-predelovalno, živilsko-predelovalno, veterino.
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kot dejavnik posebnega vpliva ali bolje rečeno kritični dejavnik uspeha, kar smo
prikazali v poglavju 3.6 Pasti uvajanja celovitih rešitev. Primerjava strateških izhodišč
obravnavane organizacije, prenove njenih procesov in informatizacije z uvedbo
celovite LIMS rešitve z izhodišči druge obravnavane organizacije potrjuje analogijo in s
tem tudi našo hipotezo.

5.2

Izhodišča za nadaljnje raziskovanje

Osrednja tema raziskovanja v nalogi je bila uporaba in verifikacija oz. validacija
modela prenove in informatizacije poslovnih procesov laboratorijske dejavnosti v
zdravstvu. Ocenjujemo, da ima organizacija še mnogo možnosti za izboljšave
temeljnega poslovnega procesa in z njim povezanih drugih poslovnih procesov.
Ko govorimo o prenovi poslovnih procesov, ugotavljamo, da pri prenovi ni šlo za
korenito spremembo, temveč dvostranski proces manjših ter nekaj večjih prilagoditev
poslovnih procesov in delno prilagoditev uvedene rešitve.
Uvedba celovite LIMS rešitve je prinesla organizacijske spremembe, povečala kakovost
podatkov, njihovo pretočnost, razpoložljivost storitve, možnost povezovanja s
partnerskimi organizacijami (B2B, angl. Business to Business), ne nazadnje pa
obvladovanje temeljnega procesa, tako stroškovno kot z vidika drugih virov. Postavili
smo obsežno bazo podatkov, v kateri leži še neodkrito znanje.
Izziv za nadaljnje raziskovanje predstavljajo informacije in skrito znanje, ki leži v
bazah. S pomočjo statističnih orodij, orodij za analitično procesiranje podatkov in
linearno programiranje bomo iskali možnosti za nadaljnje izboljševanje procesov,
katerega rezultat se mora pokazati v:







optimizaciji čakalnih vrst,
izboljševanju pretočne hitrosti vzorcev,
nadaljnji avtomatizaciji prenosa podatkov,
optimizaciji stroškov in zniževanju lastne cene storitve,
boljšemu planiranju dela,
izboljševanju kakovosti storitve.

Z uvedbo ERP rešitve v poslovanje organizacije v letu 2007 bomo uporabili enako
metodologijo, kot je bilo to v primeru uvajanja LIMS rešitve. Uspešno zaključen
projekt uvedbe mora prinesti občutne izboljšave na medprocesni ravni.
Ekonomski vidiki raziskovanja področja prenove in informatizacije poslovnih procesov
pa ostajajo imperativ za vsakega ekonomista.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ASAP

angl. accelerated SAP; pospešen način uvajanja SAP celovite rešitve

BOM

angl. Bills of Materials; seznam materialov v povezavi z MPS

BPI

angl. Business Process Improvement/Innovation; izboljševanje/inoviranje poslovnih
procesov

BPM

angl. Business Process Management; management poslovnih procesov

BPR

angl. Business Process Reengeniring; reinženiring ali prenova poslovnih procesov

BSC

angl. Balance Scorecard; uravnoteženi sistem kazalnikov

BSI

angl. British Standards Institution; britanska nacionalna organizacija za standardizacijo

CAF

angl. Common Assessment Frame; Evropski model skupnega ocenjevalnega okvira za
organizacije v javnem sektorju

CASE

angl. Computer Aided Software Engineering; računalniško podprto načrtovanje
programov

CIM

angl. Computer Integrated Manufacturing; računalniško integrirana proizvodnja

COK

celovito obvladovanjo kakovosti, glej tudi TQM

CPI

angl. Continious Process Improvement; nenehno izboljševanje procesov

CRM

angl. Customer Relationship Management; upravljanje odnosov s strankami

CSF

angl. Critical Success Factors; kritični dejavniki uspeha

DCS

angl. Distributed Control System; porazdeljeni sistemi vodenja

DIS

angl. Director's Information System; direktorski informacijski sistem

DMS

angl. Document Management System; sistem za upravljanje z dokumenti

DRP

angl. Distribution Resource Planning; sistemi za planiranje virov s področja distribucije

EAI

angl. Enterprise Architecture Integration; integracija arhitekture organizacije

eEPC

angl. Event Driven Process Chain; dogodkovno prožena procesna veriga

EFQM

angl. European Foundation for Quality Management; Evropska fundacija za management
kakovosti

EQA

angl. European Quality Award; Evropska nagrada za kakovost

ER

entitetno-relacijski model

ERP

angl. Enterprise Resource Planning

EU

Evropska Unija

FAD

angl. Function Allocation Diagram; funkcijsko-alokacijski diagram

FRO

Finančno-računovodski oddelek
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GIS

angl. Geographic Information System; geografski informacijski sistem

HW

angl. hardware; strojna računalniška oprema

IT

Informacijska tehnologija

IVZ

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

JIT

angl. Just in Time; dobava ob pravem času

KDU

kritični dejavniki uspeha, glej CSF

LIMS

angl. Laboratory Information Management System

MES

angl. Manufacturing Execution System; proizvodno-izvajalski sistem

MPS

angl. Master Production Schedule; urnik razvrščanja proizvodnih materialov

MRP

angl. Material Requirements Planning; sistemi za planiranje materialnih potreb

MRPII

angl. Manufacturing Resource Planning; sistemi za planiranje proizvodnih virov

OLAP

angl. On Line Analytical Processing; sprotno analitično procesiranje, ponavadi velikih
količin podatkov, in njihov prikaz v obliki tri ali večdimenzionalne kocke

PLC

angl. Programmable Logic Control; programabilni logični krmilnik

QC

angl. Quality Control; kontrola kakovosti

QI

angl. Quality Inspection

SADT

angl. Structured Analysis and Design Technique

SCADA

angl. Supervisory Control, Alarm and Data Acquisition; nadzorni sistem

SCM

angl. Supply Chain Management; sistem za upravljanje verige dobaviteljev

SVK

Sistem vodenja kakovosti

SW

angl. software; programska oprema

TCO

angl. Total Costs of Ownership, skupni stroški lastništva (IT)

TQI

angl. Total Quality Improvement; celovito izboljševanje kakovosti

TQM

angl. Total Quality Management, glej COK

UMAR

Urad za makroekonomske analize in razvoj

ZZVNM

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

XML

angl. Extended Markup Language, razširljiv opisni jezik za strukturiran opis in izmenjavo
podatkov neodvisno od izvora podatkov
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Priloga 1:

Prenova in informatizacija poslovnega procesa v KC
Ljubljana

Prvo rešitev, ki so jo v Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in klinično biokemijo
(KIKKB) začeli uporabljati leta 1995, je bila napisana še v DOS okolju, leta 2000 pa je
začel delovati nov LIS - Asklepios, temelječ na sodobnih tehnologijah. Asklepios
sestavljata laboratorijski informacijski sistem - LIS36 in naročniški informacijski sistem,
ki je sestavljen iz ambulantnega naročniškega sistema PAWW in hospitalnega
naročniškega sistema HOSPIT. Oba naročniška sistema pa poleg naročanja
laboratorijskih storitev omogočata tudi vodenje bolnikove kartoteke.

3Com

3Com

1. Delo v laboratoriju pred uvedbo
Material oziroma pacienti so prihajali v laboratorij s papirnatimi naročilnicami. Podatke
so delavci vpisovali v zbirnike, obračun se je vršil ročno na vnaprej pripravljenih
obrazcih, material je potoval v laboratorije s papirnatimi naročilnicami (spremni listi),
iz katerih pa so potem delavci prepisovali podatke v zbirnike laboratorija. V
laboratoriju so opravili analize, rezultate pa so vpisovali nazaj na papirnate naročilnice.
Zaradi morebitnih kasnejših poizvedb je bilo potrebno prepisati rezultate v evidenco
oziroma shraniti originalni izvid analizatorja. Vse izračune so vršili ročno, kar je bil
pogost vzrok za napake. Statistične obdelave so prav tako vršili s preštevanjem analiz
iz zbirnikov. Zdravniki so izvide prejemali včasih šele naslednji dan. Če so rezultate
potrebovali prej, so jih delavci laboratorija posredovali preko telefona.
2. Spremembe po uvedbi LIS
LIS je informacijski sistem, ki omogoča avtomatizirano obdelavo podatkov v devetih
laboratorijih KIKKB, ki so postavljeni na različnih lokacijah po KC. Vsi laboratoriji so
med seboj povezani, kar omogoča izmenjavo podatkov med njimi. Prav tako pa je v
LIS povezanih 385 uporabnikov, ki naročajo laboratorijske storitve in nazaj prejemajo
rezultate analiz. Dnevno obdelamo od 1.000 do 1.500 naročil, kar pomeni 10.00015.000 preiskav dnevno.

36
V KIKKB govorijo o laboratorijskem informacijskem sistemu – LIS in ne o laboratorijskem informacijsko
managerskemu sistemu - LIMS. To morda kaže na ne dovolj močno vključenost različnih managerskih ravni
in s tem povezano analizo informacijskih potreb managementa. Torej je LIS bolj usmerjen v tehnično
kakovost kot kakovost vodenja.
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LIS je zato za organizacijo pomenil korenito spremembo. Proces in način dela se je
bistveno spremenil. Z vidika povečevanja učinkovitosti so izvedli prerazporeditve
delavcev, spremenila se je organizacija dela. Poleg tega pa je bilo pri uvedbi tega
sistema potrebno aktivno sodelovanje vodstva, ki je rešitev načrtovalo, in uporabnikov
nove rešitve. Glede na to, da so samostojno razvijali informacijski sistem, so naleteli
na številne težave, saj so delavci slabo poznali možnosti novih informacijskih
tehnologij. Potrebno so bila dodatna izobraževanja in usposabljanja ob omejenih
finančnih in človeških virih. Danes, 12 let po začetku uvedbe tega sistema,
ugotavljajo, da so razvili učinkovit sistem, ki zadovoljuje potrebe naročnikov in v
ospredju rešitve za pacienta37, za katerega učinkovito in hitro opravimo analize in ne
samo to. V sistem so vgrajene številne funkcije, ki naročnikom omogočajo lažje delo.
3. Funkcionalnosti LIS
Funkcionalnosti LIS so implementirane tako, da podpirajo osnovni delovni proces.
Vnos podatkov v LIS
V LIS lahko vnašamo naročila na dva načina:



vnos podatkov v laboratoriju na podlagi naročilnic, kjer se vpišejo vsi podatki in
označijo preiskave, ki jih je potrebno narediti,
sprejem elektronskega naročila naročnikov, povezanih v omrežje KC, kjer v
sistem vpišemo številko naročila, s katerim je označen vzorec, prikažejo se
nam vsi podatki o pacientu in želene preiskave.

Na podlagi števila vzorcev potem izpišemo etikete, ki jih prilepimo na vzorce. Etiketa
vsebuje naslednje podatke: priimek in ime pacienta, laboratorijsko številko naročila,
črtno kodo, vrsto biološkega materiala (serum, plazma, kri, urin ...) in zaporedno
številko epruvete.
Razdeljevanje vzorcev
Vzorci potujejo nato v laboratorije, kjer se opravljajo preiskave oziroma analize. V
primeru, da je potrebno določen vzorec poslati v več laboratorijev, sistem omogoča
avtomatsko razdeljevanje primarnega vzorca na alikvote.
Potek dela v laboratoriju
Vzorce sprejmejo v laboratorij, kjer se opravijo preiskave. LIS je povezan z več kot 20
analizatorji. Na nekaterih poteka komunikacija dvosmerno, na nekaterih pa
enosmerno. Rezultate analiz pa lahko vpisujemo tudi ročno. Vsak delavec v
laboratoriju ali bolje rečeno na delovišču vidi na zaslonu samo analize, ki jih mora
opraviti.
Delovni listi
Vsak delavec laboratorija si lahko izdela tudi delovne liste za analize. Lahko izbira med
predpripravljenimi delovnimi listi za preiskave ali pa si delovni list izdela sam z
odčitavanjem črtne kode. Delovni list lahko kreira glede na preiskavo ali pacienta.
Potrditev in odobritev rezultatov
Po opravljenih analizah delavec laboratorija rezultate potrdi in odobri. Sistem omogoča
eno- ali dvostopenjsko potrjevanje:


37

enostopenjsko - rezultat potrdi in prenos rezultatov se izvrši takoj,

Tudi eno izmed temeljnih načelo standarda ISO 9001:2000 je osredotočenost na stranko.
2

Janez Bauer: Prenova in informatizacija poslovnih procesov laboratorijske dejavnosti v zdravstvu



dvostopenjsko - rezultate delavec najprej potrdi (rezultati ostanejo v
laboratoriju), nato pa jih odgovorna oseba še odobri. Po odobritvi se
samodejno izvrši prenos rezultatov na oddelke.

Izpis izvida
Sistem omogoča več načinov izpisa izvida. Lahko izpišemo celoten izvid, ko so
opravljene vse zahtevane preiskave v enem laboratoriju in/ali vseh laboratorijih. Delni
izvid se izpiše na podlagi opredelitve časa, kdaj bo preiskava opravljena. V primeru,
da določeno preiskavo delamo enkrat mesečno, se izpiše delni izvid, brez te preiskave.
Celoten izvid se izpiše šele takrat, ko je opravljena tudi ta preiskava.
Časovna kontrola
Za vsako naročilo natančno vemo, kdaj je bilo sprejeto v laboratorij, kdaj je bila
določena analiza opravljena in kdaj je bila potrjena/odobrena.
Sistem gesel
Vsak delavec laboratorija ima svoje uporabniško ime in geslo. Geslo si lahko vsak
uporabnik spreminja sam. S sistemom gesel je zagotovljena sledljivost dela, torej kdo
je z vzorcem delal, kaj je delal in kdaj so bila posamezna dela opravljena.
Spremljanje sprememb
Vsaka sprememba v sistemu se beleži.
Opozarjanje na nujne analize
V urgentnem laboratoriju je opredeljen čas, v katerem mora biti opravljena
posamezna preiskava in pred iztekom tega roka začne sistem delavca opozarjati o
preteku časa.
Vodenje evidence nedokončanih naročil
LIS omogoča vodenje evidence nedokončanih vzorcev oziroma preiskav po
laboratorijih, vsa končana naročila pa se enkrat dnevno arhivirajo. Agregirano se vodi
tudi skupna evidenca nedokončanih naročil.
Obračun in statistika
LIS podpira obračun opravljenih storitev, izdelavo računov ter obračun za ambulante
in oddelke KC. Možne so številne statistične obdelave, glede na naročnika, preiskavo,
analizator, zdravnika, naročene in opravljene storitve, časovno obdobje, kar vse
skupaj omogoča boljše planiranje virov – materialnih in človeških.
Arhiviranje podatkov
Arhiviranje podatkov poteka vsakodnevno ob določenem času. Avtomatsko se
arhivirajo naročila, ki so opravljena v celoti. Iskanje arhivskih podatkov je možno po
več kriterijih.
4. Uvajanje LIS
Razvoj in uvedba laboratorijskega informacijskega sistema sta potekala postopno v
treh fazah38:


analiza stanja in sprejetje odločitve o lastnem razvoju ali nakupu rešitve,

38

Na tem mestu presojati o pravilnosti izbire oziroma smotrnosti takšnega modela ni potrebno, saj je bil cilj
dosežen. Uvedli so namreč bistveno bolj celovito rešitev od stare. Nova rešitev je omogočila tudi določeno
stopnjo racionalizacije poslovnega procesa. Bolj pa je očitna pomanjkljiva povezava s strategijo razvoja
informatike oziroma strateškimi izhodišči, uporabo določenih tehnoloških in organizacijskih (tudi t. i. hišnih)
standardov. Če bi bila ta povezava jasnejša, bi s tem zagotovili tudi jasnejšo stopnjo uresničevanja
strateških ciljev z uvedenim LIS.
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razvoj samega LIS z upoštevanjem zmožnosti novih tehnologij in sodobnega
laboratorijskega procesa,
povezovanje LIS z ambulantami in klinikami oziroma posameznimi oddelki KC.

5. Ocena koristi uvedbe LIS
Današnja ocena projekta pokaže, da so presegli zastavljene cilje. Prvotni namen je bil
računalniško podpreti delo v vseh laboratorijih KIKKB, ki so na različnih lokacijah v KC
in povezava le-teh v enoten sistem preko omrežja KC. LIS je skrajšal čas obdelave
vzorcev, odpravil mnogo napak v pre- in postanalitični fazi, omogoča sledljivost
naročil, vzorcev, izvajalcev, rezultatov, povezuje analizatorje s sistemom, izvaja
obračun, omogoča razne statistične obdelave. Laboratorijski informacijski sistem
predstavlja samo en korak izmed mnogih še potrebnih za izboljšavo delovnega
procesa in s tem k poslovni odličnosti organizacije.
Uvedba celovitih informacijskih rešitev predstavlja za organizacijo velik izziv. Pri
uvedbi novih informacijskih rešitev se je potrebno zavedati nekaterih načel, brez
katerih sistem ne more biti učinkovit:






uporabnost
učinkovitost,
prilagodljivost,
zanesljivost ter
varovanje in zaščita podatkov.

Uvedba informacijskih tehnologij v organizacijo brez korenitih sprememb načina dela
ne prinese želenih rezultatov. V proces prenove morajo biti vključeni vsi segmenti
organizacije ter vsi zaposleni v tej organizaciji. Le na ta način je možno uspešno in
učinkovito vpeljati sistem, s katerim bo organizacija dosegala svoje temeljne smotre.
Rešitev LIS - Asklepios je nastajala dlje kot pa od leta 1995. Vse znanje in izkušnje iz
prejšnjih let, ko še ni bilo vpeljanega računalniškega sistema, so pripomogle k temu,
da je bil razvit in uspešno uveden LIS, ki zadovoljuje potrebe uporabnikov in nudi še
dodatne funkcionalnosti, ki so izredno pomembne in bistveno skrajšujejo čas obdelave
vzorcev in podatkov o vzorcih. Rešitev je zasnovana modularno, kar omogoča
enostavnejše spreminjanje in dodajanje novih funkcionalnosti.

4
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Priloga 2:

Prenovljena procesa ZZVNM
Vzorčenje

DELOVNI NALOG

- ID_narocnika
- ID_vzorca
- Naročene preiskave
- Naročeni parametri
- Naročene metode
- Zahtevana natančnost
- Prioriteta
- Nevarnosti, zahteve za odstranitev
- Posebnosti
- Delovni nalog
- Potni nalog
- Matrika usposobljenih delavcev
- Navodilo za vzorčenje
- Metode
- Navodilo za označevanje vzorcev

- SHEE
- SKL
- MBL

2.3.1 VZORČENJE
2.3.1.1 Ogled odvzemnega mesta
2.3.1.2 Terenske meritve
2.3.1.3
Vzorčenje
P-81
2.3.1.4 Označevanje vzorcev

>povezava na managerski modul> 1.0 >
- Satus=VZOREC_ODVZET_LASTEN
- Delovni nalog
- Potni nalog
- Terenski zapisnik

VZORČENJE KONČANO

2.3.2 HRANJENJE IN TRANSPORT
- Navodilo za konzerviranje vzorcev
- Navodilo za hranjenje vzorcev
- Navodilo za transport vzorcev

2.3.2.1 Konzerviranje vzorca
2.3.2.2 Hranjenje vzorca
2.3.2.3 Transport vzorca

2.3.3 KONTROLA Q VZORČENJA
- Navodilo za kontrolo kakovosti vzorčenja
- Navodilo za ukrepanje

- Terenski zapisnik

- SHEE
- SKL
- MBL

2.3.3.1 Formalno preverjanje
2.3.3.2 Vsebinsko preverjanje

STOP
KOREKTIVNI UKREPI

2.3.4 VNOS PODATKOV IN ODDAJA
- Navodilo za vnos podatkov
- Navodilo za označevanje vzorcev
- Navodilo za predajo vzorcev
- Navodilo za sprejem vzorcev

2.4.4.1 Ročni vnos
2.4.4.2 Avtomatiziran vnos
2.4.4.3 Oddaja vzorca v laboratorij

ODDAJA VZORCA V
LABORATORIJ

1

>povezava na managerski modul> 1.0 >
- Satus=VZOREC_VNEŠEN
- Naročilo za preskus vzorca
- Terenski zapisnik
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Analitski proces

SPREJEM NAROČILA

- ID_narocnika
- ID_vzorca
- Naročene preiskave
- Naročeni parametri
- Naročene metode
- Zahtevana natančnost
- Prioriteta
- Nevarnosti, Zahteve za odstranitev

- SHEE
- SKL
- MBL

1.0 SPREJEM NAROČILA
P-163

>povezava na managerski modul> 1.0 >
- Satus=NAROCILO_POTRJENO

1.1 Vnos
1.2 Kontrola
1.3 Potrditev

NAROČILO POTRJENO

2.0 PRIDOBIVANJE VZORCA
2.1 Izdelava nalepk
2.2 Izdelava delovnih nalogov
2.3 Vzorčenje

- SKL
- MBL

3.0 RAZDELITEV LAB./DELOVIŠČEM
3.1 Kontrola odprtih nalogov
3.2 Izdelava nalepk
3.3 Potrjevanje

>povezava na managerski modul> 3.0 >
- Satus=V_LABORATORIJU

VZOREC V LABORATORIJU

4.0 RAZDELJEVANJE VZORCA
- Navodila za obdelavo
- Metode
- Standardi
- Zapisi priprav in obdelav

4.1 Predhodna obdelava vzorca
4.2 Razdelitev vzorca v alikvote
4.3 Izdelava nalepk
4.4 Posebnosti/navodila za razdelitev
4.5 Potrjevanje statusa
4.6 Pošiljanje na delovišča

VZOREC NA DELOVIŠČU

5.0 OBDELAVA VZORCA
5.1 Priprava podatkov
5.2 Priprava slepih prob
5.3 Priprava standardov
5.4 Nalaganje sekvenc

1

nadaljevanje na naslednji strani

2

>povezava na managerski modul> 4.0 >
- Satus=NA_DELOVISCU
- Satus=V_ZUN_LAB
- Status=NEZADOSTNA_KOLICINA
- Status=NEUSTREZEN_VZOREC
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- SKL
- MBL

6.0 MERJENJE
- Navodila za uporabo MPO
- Uporabljeni standardi
- Zapisi meritev

6.1 Priprava podatkov
6.2 Priprava slepih prob
6.3 Priprava standardov
6.4 Nalaganje sekvenc

>povezava na managerski modul> 6.0 >
- QC poročila
- Rezultati meritev

7.0 ZAJEM PODATKOV
- Elektronski prenos podatkov iz koraka 6.0
- Elektronski prenos podatkov iz delovišč
- Ročni vnos podatkov

7.1 El. prenos pod. iz koraka 6.0
7.2 El. prenos pod. iz delovišč
7.3 Ročni vnos podatkov

- >povezava na managerski modul> 7.0 >
- Status=IZMERJENO

KONČANA MERITEV

8.0 VERIFIKACIJA
- Odločitev analitika

3

REZULTATI VERIFICIRANI

- >povezava na managerski modul> 8.0 >
- Podatki o kalibraciji
- Verificirani rezultati meritev
- Podatki o posebnostih/izjemah
- Satus=VERIFICIRANO
- Status=PONOVITEV
- Status=NESPREJEMLJIVO

- SHEE
- SKL
- MBL

9.0 IZDELAVA POROČIL

9.1 Izdelava poročila
9.2 Izdelava poročila z mnenjem

- >povezava na managerski modul> 9.0 >
- Poročillo
- Status=ZAKLJUCENO

POROČILO ZAKLJUČENO
LIMS

10.0 POŠILJANJE IN ARHIVIRANJE
10.1 Pošiljanje poročil
10.2 Arhiviranje zapisov
10.3 Arhiviranje indeksov

2

POROČILO ARHIVIRANO
#
KONEC

nadaljevanje na naslednji strani

3

- Arhivirani zapisi
- Arhivirani indeksi
- Status=POSLANO
- Status=ARHIVIRANO
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- Podatki drugih vzorcev
- Drugi podatki o vzorcu
- Drugi podatki
- Specifikacije vzorca
- Statistični parametri
- Spektrogrami
- Doktrina, GLP, ...

- SHEE
- SKL
- MBL

11.0 INTERPRETIRANJE
11.1 Induktivno/deduktivno sklepanje
11.2 Izdelava mnenja
11.3 Odločanje

KONČNO MNENJE

3

Opomba:
MBL – Mikrobiološki laboratorij
SHEE – Služba za higieno, epidemiologijo in ekologijo
SKL – Sanitarno kemični laboratorij

Managerski modul

4

- Mnenje
- Odločitev
- Nadzor procesa
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Priloga 3: Vgrajene funkcionalnosti in moduli OrbitaLIMS
GLAVNI MODUL LABORATORIJ

Modul Delovišča
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
Povezava z delavci
Tiskanje šifranta delovišč
Izvoz v datoteke
O(ne)mogočanje delovišč
Modul Metode
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
Vodenje validacij
Verzije
Določanje odgovornih oseb/nosilcev
Razdelitev na nize
Pripis parametrov
* možnost izračunov
* pripis opreme
* pripis izvajalcev meritev
* definiranje tipov rezultatov in pripis
* pripis vnaprej pripravljenih besedil
* povezava z XR karto
Pripis opravil
* pripis izvajalcev opravil
* pripis uporabljenih reagentov
* pripis postopka in pogojev izvajanja
O(ne)mogočanje metode
Izpis šifranta metod
Izvoz v datoteke
Modul prostori
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Izvoz v datoteke
O(ne)mogočanje prostorov
Modul Tipi opreme
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
* pripis lastnosti (polj) posamezne opreme
Modul Reagenti
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
Vodenje nabave/izdaje reagentov
Modul Referenčni materiali
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje

Modul Parametri
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
Povezava s skupinami parametrov
Določitev tipa parametra
Urejanje šifranta zunanjih šifer
Dodajanje/urejanje zunanjih šifer parametrov
Tiskanje šifranta parametrov
Uvoz/izvoz v/iz datotek
O(ne)mogočanje parametrov
Modul Skupine parametrov
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
Tiskanje šifranta tipov parametra
Uvoz/izvoz v/iz datotek
O(ne)mogočanje tipov parametrov
Modul Merilni principi
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
Tiskanje šifranta merilnih principov
Uvoz/izvoz v/iz datotek
O(ne)mogočanje merilnih principov
Modul Vrste vzorcev
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
Premik po drevesni strukturi
Urejanje tipov matriksa
Povezava z metodo
Izbira niza opravil/parametrov (+ privzeto)
Izbira delovišča (+ privzeto)
Dedovanje po drevesni strukturi
Pregled po parametrih
Direkten vpogled v metodo
Tiskanje šifranta vrst vzorcev
Izvoz v datoteke
O(ne)mogočanje merilnih vrst vzorcev
Modul Oprema
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Vodenje merilnih območij z iskanimi parametri
Evidenca umerjanja opreme
Zagotavljanje sledljivosti vzdrževanja
Sporočila
Vodenje programske opreme
Povezava z avtomatskimi prenosi
Modul Tipi reagentov
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Nastavljanje lastnosti posameznega reagenta

1
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GLAVNI MODUL SPREJEMNA PISARNA
Modul Tipi dokumentov
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
* Pregled dokumentov po tipih
* Nastavljanje iasnosti dokumenta (polja)
Modul Dokumenti
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
*Pripis vsebine k dokumentu
*Skeniranje dokumentov
*Pregled vzorcev vezanih na dokument
Pripis dokumenta v mapo
*Premik map po drevesni strukturi
*Pripis izpisanih izpisov k dokumentom
Modul Stranke
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Prenos iz šifranta rejcev
*Dodajanje med tipe strank
Uvoz/izvoz v/iz datotek
Tiskanje šifranta strank
Pregled območij vezanih na stranko
Pregled paketov vezanih na stranko
Razdelitev strank med moje, aktivne in vse
Modul Tipi strank
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
*Dodajanje/pregled strank po tipih strank

Modul Države
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Modul Občine
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Uvoz iz uradnega šifranta občin (MNZ)
*Izbira/povezava z občino
*Izbira/povezava s stranko (npr. VURS)
Modul Poštne številke
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Modul za sprejemno pisarno VF
Vpis vzorcev skozi posebno formo
Urejanje vzorcev/dokumentov pred vpisom v LIMS
*možnost izbire lastnika k posameznemu vzorcu
*možnost izbire vrste vzorca pri posameznem
vzorcu
*avtomatski pripis preiskav glede na vrsto in
namen vzorca
*avtomatsko številčenje vzorcev
Prenos vzorcev v laboratorij
Izpis internega dokumenta za prenos v laboratorij
Izpis zbirnega dokumenta
Izpis naslovov za kuverte

GLAVNI MODUL VZORCI PREISKAVE

Modul Nosilec
Pregled podrobnosti vzorca
Dodajanje/odvzemanje preiskav
Pregled podrobnosti preiskave
Potrjevanje/zavračanje preiskav
*Avtomatske kalkulacije rezultatov ob spremembi
stanja
Izpis poročila o preskusu/izvida
Grupiranje po preiskavah
Direkten pregled metode
Primerjava rezultatov z mejnimi vrednostmi
Pregled stanj vzorca/preiskav
Pregled in pripis besedil/dokumentov
Povezava s tarčami (VF)
Obveščanje po e-pošti
Omejitev prikaza rezultatov po deloviščih
Modul Besedila
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Razdelitev kategorije (delavec, delovišče,
laboratorij)
Modul XR karte (Talum)
lzris XR kart na osnovi podatkov
Nastavitve XR kart
Tiskanje XR karte

Modul Analitik-vzorci
Vpis rezultatov
Potrditev rezultatov
Dodajanje/urejanje besedil
Grupiranje po preiskavah
Pregled stanj vzorca/preiskav
Direkten vpogled v metodo
Potrditev opravil
Dodajanje opravil
Vnos vzorca
Izpis delovnega lista
Tiskanje mreže vzorcev
Povezava z XR-karto
Primerjava rezultatov za slepe in kontrolne vzorce
Modul Analitik-preiskave
Vpis rezultatov
Potrditev rezultatov
Dodajanje/urejanje besedil
Pregled stanj vzorca/preiskav
Direkten vpogled v metodo
Dodajanje opravil
Vnos vzorca
Izpis delovnega lista
Tiskanje mreže vzorcev
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GLAVNI MODUL PRIPRAVA DELA
Modul Paketi
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
*Povezava s pravilnikom
*Povezava z namenom
Urejanje vsebine - parametri
*Povezave z mejnimi vrednostmi
*Parametri z izračunom
*Definiranje lokacije izvajanja preiskav
*Definiranje plačnika
*Pripis metod ki se izvajajo za iskanje parametra
*Prikaz privzetih metod
Urejanje vsebine - metode
*Ponavljanje metode
*Možnost izračunov na nivoju ponovljenih metod
Pregled po vrstah vzorcev
Modul Nameni
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
*Povezava z nalogo
*Izbira privzete naloge
Izvoz v datoteke
O(ne)mogočanje merilnih vrst vzorcev

Modul Naloge
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
*Povezava z dokumentom
*Naročniki
*Plačniki
*Mesta odvzema
*Matriksi / vrste vzorcev
*Območja dela
*Pregled in vstavljanje dokumentov
*Pregled vzorcev
Priprava in urejanje šablon
*Urejanje (več) paketov pri šabloni
*Dodajanje dodatnih metod zraven paketa
*Drugi tipi šablon (etaloni, slepi vzorci ipd)
*Možnost vpisa vzorca iz šablone
Načrtovanje dela
Spreminjanje statusa naloge
Izpis podatkov o nalogi
Prenos/izvoz v datoteke
Vnos več vzorcev hkrati (vzorec-N)
Vnos več vzorcev hkrati (mikrolokacije)
Modul Pravilniki
Dodajanje
Podvajanje
Brisanje
Urejanje
*Definiranje veljavnosti pravilnika
*Povezava s stranko
Dodajanje/urejanje členov pravilnika
*povezava z vrsto vzorca
*definiranje veljavnosti člena pravilnika
*definiranje možnih odgovorov (za odgovore pri
izvidu)
Dodajanje/urejanje mejnih vrednosti
*možnost izračuna
Verzije pravilnikov, členov in mejnih vrednosti
Nabor možnih opomb/pripomb
Povezava pravilnikov z bazo MOP

GLAVNI MODUL PROSTOR

Modul Območja
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Premik območij po drevesni strukturi in dedovanje
mest odvzema
Tiskanje šifranta območij
Izvoz v datoteke
O(ne)mogočanje območij

Modul mesta odvzema
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Možnost definiranja Gauss-Krugerjevih koordinat
(za GIS)
Povezava z območjem
Tiskanje šifranta mest odvzema
Izvoz v datoteke
O(ne)mogočanje mest odvzema
Definiranje mikrolokacij mesta odvzema
Modul e-Hiše
Povezava mest odvzema s podatki E-hiš
Uvažanje podatkov iz šifranta E-hiš
Pregled podatkov na prostorski podlagi
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GLAVNI MODUL PREGLEDI
Modul Poročila
Urejanje poročil v mape
Priprava lastnih poročil
Shranjevanje nastavitev v bazo
Izdelava "novih poročil"
Izdelava poročil v obstoječe "xls" datoteke
Izvoz v datoteke
Modul Izbirniki
lskalnik strank Iskalnik delavcev
Iskalnik parametrov
Iskalnik merilnih principov
Iskalnik mest odvzema
Iskalnik metod
Iskalnik nalog
Izpisi
Beleženje izpisov
Samodejna posodobitev programa
FTP protokol
Help/pomoč

Modul Pregledi vzorcev
Pregled vzorcev
Povezava z izpisi
Pregled rezultatov vzorcev
Pregled besedil/opomb vzorcev, preiskav
Modul Poizvedbe
Urejanje poizvedb v mape
Priprava lastnih poizvedb
Shranjevanje nastavitev v bazo
Izvoz v datoteke
GLAVNI MODUL OSTALO
Modul Delavci
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Omejitev prijave na posamezne IP-je
Nastavljanje pravic
Dodajanje v skupine uporabnikov
O(ne)mogočanje delavcev
Modul Oddelki
Dodajanje
Brisanje
Urejanje
Nastavitve izpisov
Nastavitve modulov
Omejitev prijave na posamezne IP-je
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