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PREDGOVOR
Statično postavljeni koncepti organizacije iz preteklosti vse bolj tonejo v pozabo in v
ospredje tako prihaja dinamičen in fluiden način organizacije. Spremembe se dogajajo
povsod in njihova hitrost ter kompleksnost naraščata, zato vse več znanstvenikov v
zadnjem času zanima implementacija in sledenje organizacijskih sprememb. Uspešna
prihodnost podjetij je zagotovo odvisna od tega, kako uspešno bodo vodje podjetij
upravljali spremembe. Pri tem je potrebno upoštevati dva vidika, in sicer implementacijo
sprememb in sprejetje sprememb s strani zaposlenih. V magistrski nalogi smo se
osredotočili na vidik implementacije sprememb, ki smo jo s študijo primera opravili v
podjetju Primer. Veliko je metod, tehnik, dobrih praks, smernic, katere lahko podjetje
uporabi za celostno razumevanje in pravilen pristop k upravljanju sprememb. Vseeno je
potrebno zavedanje, da vse to predstavlja le usmeritve, ki jih je potrebno prilagoditi
posebnostim okolja podjetja.
Informatika, informacijska tehnologija in informacijski sistemi ne predstavljajo izjeme na
področju sprememb, ampak so še bolj izpostavljeni. Informacijske rešitve se pogosto
navaja kot spremembe informacijskega sistema. Te spremembe lahko opredelimo kot
velike spremembe oziroma velik projekt za podjetje, ki je pogosto izpostavljen tveganju,
nezadovoljstvu ali nesprejetju s strani zaposlenih. S procesom upravljanja sprememb v
informatiki lahko podjetje bistveno pripomore k uspešnosti in učinkovitosti implementacije
sprememb. Spremembe morajo vedno biti sistematično in formalno vodene, da so
zaposleni o tem obveščeni, sodelujejo pri tem in jih, seveda, tudi sprejmejo. Samo s
takšnim pristopom lahko podjetje zagotovi, da so spremembe načrtovane, organizirane,
vodene in kontrolirane ter zmanjšuje možnost za potencialne napake.
Magistrsko delo smo razdelili na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo
opredelili teoretična izhodišča upravljanja informatike, managementa delotoka in
upravljanja sprememb. Povzeli smo stališča in spoznanja različnih avtorjev, ki so potrebna
za širše razumevanje raziskovalnega področja in s teoretičnimi modeli ter metodami
predstavili, kako se lahko pravilno pristopi k upravljanju sprememb.
V raziskovalnem delu smo na praktičnem primeru podjetja Primer proučili in analizirali
vzpostavljeni proces predloga modela upravljanja sprememb v informatiki. Samo
delovanje predloga upravljanja sprememb v praksi smo preverili s strukturiranim
intervjujem vodje informatike, z analizo vprašanj preverili skladnost modela z
zastavljenimi cilji in podali oceno o učinkovitosti.
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1

UVOD

1.1

1.1.1

Opredelitev področja in opis problema

Opredelitev področja

V preteklih desetletjih je bila informacijska tehnologija1 (angl. Information Techonology)
organizacijam tehnološki gradnik, ki je prispeval k učinkovitejšemu poslovanju kot
sestavni del podpornih procesov. Danes je IT postala t. i. »hrbtenica« poslovanja, brez
katere bi bilo nemogoče poslovati, saj je globoko integrirana in je bistveni element
organizacij (Salle 2004, 2). Kot rezultat vse večje vpletenosti in pomembnosti se
organizacije vse bolj osredotočajo na upravljanje informatike (angl. IT Governance), ki
prehaja skozi vse organizacijske aktivnosti in je postala močno usklajena s poslovnimi
aktivnostmi (Ko in Fink 2010, 663).
Al-Mashari in Zairi (1999, 87–88) sta izvedla analizo postopka prenove poslovnih
procesov ali s kratico BPR (angl. Business process reengineering). Rezultate sta razvrstila
v različne skupine, ki predstavljajo dimenzije sprememb, povezane z uvedbo prenove
poslovnih procesov. Prva zapisana dimenzija je upravljanje sprememb (angl. Change
Management), ki obenem predstavlja enega izmed pomembnih komponent prenove
poslovnih procesov.
Kot spremembe informacijskega sistema (v nadaljevanju IS) se pogosto pojavljajo celovite
informacijske rešitve ali s kratico ERP (angl. Enterprise Resource Planning). Uvedba ERP
sproži globoke spremembe v korporativni kulturi podjetja. Kadar ljudje niso pripravljeni na
spremembe, sta posledici sprememb pogosto nezadovoljstvo in odpor. Ob predpostavki, če
so v uporabi tehnike upravljanja sprememb, se lahko organizacije pripravijo sprejeti
priložnosti, ki jih zagotavlja novi ERP sistem. Torej morajo biti dovolj prilagodljive, da bi
v celoti izkoristile te priložnosti (Umble et al. 2003, 245).
Kontrolni cilji za informacijsko in sorodno tehnologijo (angl. COBIT) opisujejo dobre
prakse celotnega področja delovanja in procesnega okvirja ter predstavljajo aktivnosti na
logičen in obvladljiv način. Usmerjene so manj na izvajanje in bolj na kontrolo upravljanja
IT (Slovenski odsek ISACA in Slovenski inštitut za revizijo 2007, 5), medtem ko je ITIL
(angl. Information Technology Infrastructure Library) navodilo in nabor rešitev dobre
prakse za upravljanje IT storitev, ki zagotavlja dosleden, celovit in skladen niz najboljših
praks, ki so usmerjene na upravljanje IT procesov. Hkrati spodbuja kvaliteten pristop k
uspešnosti pri uporabi informacijskih sredstev in k doseganju poslovne učinkovitosti
(Kocbek 2011, 5).
1.1.2

Opis problema

Organizacije se vse pogosteje srečujejo s hitrimi spremembami v IT, ki zahtevajo
kontinuirano prenovo poslovnih procesov. Torej je nujna uvedba procesa upravljanja
1

V nadaljevanju bomo informacijsko tehnologijo imenovali s kratico IT.
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sprememb, ki omogoča sistematičen pristop k spremembam. ERP sistem se pogosto navaja
kot sprememba IT, ki velikokrat ni uspešno uvedena. Eden izmed ključnih komponent
uspeha, ki ga lahko zasledimo v raziskavah, je ravno postopek upravljanja sprememb.
V podjetju Primer so prepoznali potrebo po uvedbi postopka upravljanja sprememb v
informatiki. Zato smo se v magistrski nalogi lotili področja upravljanja informatike in
preučili obstoječe metodologije, vključno z zbirko tehnik in metod, ki so uporabne za
dokončanje aktivnosti skozi vsako fazo življenjskega cikla razvoja sistema. Te aktivnosti
vključujejo dokumentiranje spremembe, postopek, definiranje odgovornosti, usposabljanje
in nadzor. Izdelati želimo predlog rešitve upravljanja sprememb v informatiki v podjetju
Primer in ga analizirati, zato bo potrebno preučiti obstoječe stanje. Kasneje s pomočjo
delovnih tokov izrisati proces upravljanja sprememb v informatiki, kjer bomo definirali
obseg sprememb, kdo bo vključen in katere so tiste aktivnosti, ki so potrebne za
zagotovitev optimalnega procesa.

1.2

Namen magistrskega dela

Namen magistrskega dela je predstaviti predlog vzpostavitve procesa upravljanja
sprememb v informatiki, ki bo omogočal podjetju Primer strateški razvoj informatike in s
tem učinkovitejšo podporo poslovnim procesom. Izzivi in priložnosti, s katerimi se danes
srečujejo organizacije, so pogosto povezani z zamenjavo obstoječe IT. Potrebno se je
prilagajati razmeram v okolju, torej upoštevati tako zunanje kot tudi notranje spremembe
pri samem delovanju poslovnih procesov. Pri informatizaciji poslovanja se pogosto
omenjajo ERP in sodijo med tiste poslovne prenove, ki v organizacijah sprožijo globoke
spremembe v korporativni kulturi podjetja. Ključni dejavnik uspeha uvedbe se pogosto
omenja upravljanje sprememb. Upravljanje sprememb je ključnega pomena, zato želimo s
predlogom modela upravljanja sprememb v informatiki predstaviti učinkovit proces, s
katerim bo podjetje lahko v prihodnje sledilo vsem spremembam in bodo le-te načrtovane,
organizirane, vodene in kontrolirane.
1.3

Cilji magistrskega dela

Cilji magistrskega dela so preučiti teoretična izhodišča upravljanja informatike s
poudarkom na upravljanju sprememb, zlasti prenovo poslovnih procesov in zahtev za
spremembe, raziskati pomembnost delotoka pri upravljanju sprememb ter preučiti
izhodišča in modele upravljanja sprememb. Rešitev problema bomo tako najprej
predstavili z možnimi teoretičnimi modeli upravljanja sprememb. V empiričnem delu
bomo na praktičnem primeru analizirali predlog modela upravljanja sprememb v
informatiki v podjetju Primer. Z intervjujem vodje informatike bo preverjena učinkovitost
predlaganega modela.
1.4

1.4.1

Načrt poteka raziskave

Hipoteze

V magistrskem delu bomo preverjali štiri hipoteze:
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H1 – Sistematično upravljanje sprememb procesov IT v podjetju lahko omogoči
vodilnemu managementu, da uspešno vpliva na vedenje zaposlenih in izboljšuje odnos do
sprememb ter zagotavlja skladnost s strategijo podjetja.
H2 – Proces upravljanja sprememb v informatiki omogoča podjetju načrtovan, organiziran,
voden in kontroliran pristop k zmanjšanju možnosti za potencialne napake.
H3 – Management delotoka omogoča boljše razumevanje na novo vzpostavljenih ali
spremenjenih procesov ter hitro prilagajanje procesov na spremembe v podjetju.
H4 – Dokumentacija pripomore k sledljivosti in zapisanim izkušnjam, ki predstavljajo
bazo znanja v podjetju.
1.4.2

Predvidene metode

Magistrsko delo bomo razdelili na teoretični in raziskovalni del.
V teoretičnem delu bomo v okviru pristopa deskripcije (opredelili teoretična izhodišča in
okvir upravljanja informatike, management delotoka ter upravljanje sprememb) uporabili
komparativno metodo, s katero bomo primerjali procese različnih avtorjev, ter metodo
kompilacije, kjer bomo povzemali rezultate, stališča, spoznanja in zaključke različnih
avtorjev.
V raziskovalnem delu bomo na praktičnem primeru podjetja Primer uporabili metodo
študije primera. Proučevan in analiziran bo vzpostavljen proces predloga modela
upravljanja sprememb v informatiki v podjetju Primer. S strukturiranim intervjujem bomo
pri vodji informatike preverili delovanje predloga upravljanja sprememb v praksi.
Vprašanja odprtega tipa se bodo nanašala na postopek vzpostavitve, uvedbe in delovanje
modela upravljanja sprememb v informatiki. Z analizo vprašanj bomo preverili skladnost
modela z zastavljenimi cilji in podali oceno o učinkovitosti.
1.4.3

Predpostavke in omejitve

Izhajamo iz predpostavke, da se podjetje Primer srečuje z nenehnimi spremembami na
področju IT, ki jih lahko le s pravilnim pristopom učinkovito vodimo in kontroliramo. Zato
predpostavljamo, da bo predlagani model upravljanja sprememb uporaben v podjetju
Primer. Prav tako predpostavljamo, da je potrebno predlog modela v praksi stalno
kontrolirati in preverjati, ali se pravila ali zahteve upoštevajo.
Omejitve, ki jih pričakujemo, so:
- Ustreznost modela upravljanja sprememb v podjetju Primer bo znana v daljšem
časovnem obdobju, zato ni mogoče z gotovostjo trditi, da je predlagani model
ustrezen za podjetje Primer.
- Ustreznost in učinkovitost rešitve bomo preverili z intervjujem vodje informatike,
zato bo pogled na rešitev samo na podlagi njegovega stališča.
- Pri preverjanju ciljev in delovanju modela smo omejeni na eno samo podjetje.
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2

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

Skozi organizacijski proces je moč proučevati celotno zgodovino človeškega rodu, saj je
človek vselej stremel k smotrnemu delu, k racionalni proizvodnji dobrin in bolj ali manj
eksplicitno izraženemu nenehnemu izboljševanju svojih pristopov, ki so mu omogočali
preživetje in zagotavljali nadaljnji razvoj (Bukovec 2009, 21–23). Na področju upravljanja
informatike in upravljanja sprememb nismo zasledili enotnega izrazoslovja, zato smo se pri
opredelitvi pojmov v nadaljevanju magistrske naloge osredotočili na opredelitve različnih
avtorjev. Prav to je ključni razlog, da v nadaljevanju kot prevod navajamo angl. izraz »IT
governance« za upravljanje informatike in angl. izraz »change management« za
upravljanje sprememb. Na ta način smo želeli podpreti širše mnenje in poglede avtorjev.

2.1

Upravljanje informatike

V preteklih desetletjih je bila IT organizacijam tehnološki gradnik, ki je prispeval k
učinkovitejšemu poslovanju kot sestavni del podpornih procesov. Danes je IT postala t. i.
»hrbtenica« poslovanja, brez katere bi bilo nemogoče poslovati, saj je globoko integrirana
in je bistveni element organizacij (Salle 2004, 2). Erjavec et al. (2010; povzeto po
Cerovšek 2012, 27) potrjujejo to dejstvo z raziskavo stanja informatike v slovenskih in
javnih organizacijah, ki je nakazala trend pričakovanja večjega vpliva informatike in
obenem večjo naklonjenost vodstva organizacij informacijskim projektom ter pobudam
informatikov. Velik izziv za organizacije predstavljajo sodobna tehnologija in koncepti,
izkoristek vseh možnosti pa določa predvsem stopnja sodelovanja znotraj vodstva
organizacij in pripravljenost na izvajanje postopnih sprememb.
Forrester's Business Technographics je novembra 2004 v primerjalni študiji prišel do
spoznanja, da organizacije v povprečju porabijo 4,9 % prihodka za IT. V naslednjem letu
so predvidevali, da se bo povečal na 7 % več kot v preteklem obdobju. Zato je IT v samem
vrhu odgovornosti organizacij pri izvršitvi strategij ter povišanju samih zahtev po boljši
skladnosti in upravljanju tveganj. Rezultat vsega tega je pritisk na vodje informatike (angl.
CIO) in njihove organizacije, da poskrbijo za boljše upravljanje informatike. Ta je
definirana kot proces, katerega rezultat so odločitve o IT investicijah. Kako so odločitve
narejene, kdo je nosilec odločitev, kdo je odgovoren in kako so rezultati odločitev
izmerjeni in spremljani, vse to zajema upravljanje informatike (Symons 2005, 2).
Slovenski odsek ISACA2 (2007, 5) opredeljuje, da je IT za mnoge organizacije sredstvo, ki
ga dovolj cenijo, a pogosto tudi najmanj razumejo. Uspešne organizacije se zavedajo
prispevka IT in jo uporabljajo za povečanje svoje vrednosti pri zainteresiranih. Za te
organizacije je značilno, da razumejo in upravljajo tveganje, povezano z IT, k temu pa
najbolj prispeva čedalje zahtevnejša zakonodaja in kritične odvisnosti mnogih poslovnih
procesov od IT. Upravljanje informatike je tako definirano kot odgovornost uprave in
izvršnih direktorjev ter zajema vodenje, organizacijske strukture in procese, ki
zagotavljajo, da IT organizacije vzdržuje in nadgrajuje poslovne cilje in strategije.

2

Angl. Information Systems Audit and Control Association ali kratica ISACA, ki je mednarodna, tehnična,
strokovna in izobraževalna organizacija. Delujejo na področju upravljanja, varovanja in kontrole IT.
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Ko in Fink (2010, 663) pa menita, da je bistvo upravljanja informatike v osredotočenosti
organizacije na prilagoditev, povezovanje in vključevanje. Prednosti se izkažejo v
trenutku, ko sta IT in poslovne aktivnosti usklajeni, kar pomeni, da imata skupno smer
doseči organizacijske cilje. Potrebno je upoštevati različne podrobnosti konceptov
upravljanja informatike, ki se še vedno razvija in se pogosto nanaša na organe, ki so
zapisali najboljše okvire dobrih praks, kako k temu celostno pristopiti. Weill in Ross
(2004a, 3) sta v svoji raziskavi ugotovila, da imajo organizacije, ki učinkovito upravljajo
informatiko, 20 % večji dobiček kot organizacije, ki sledijo podobnim strategijam, vendar
imajo slabo zastavljeno upravljanje informatike. Eden izmed ključnih odgovorov za to
razliko je, da upravljanje informatike navaja odgovornosti za IT, ki se nanaša na poslovne
izide in predstavlja organizacijam podporo pri uskladitvi investicij IT z njihovimi
poslovnimi prioritetami. Vseeno ne gre prezreti dejstva, da je upravljanje informatike še
vedno uganka za ključne odgovorne v organizacijah in samo 38 % vodstva organizacij
razume kako upravljati informatiko.
Sinteza predhodno zapisanih opredelitev je, da upravljanje informatike predstavlja temelj
za strateško usmerjanje informatike, to pomeni učinkovitejšo podporo poslovnim
procesom, povečanje uspešnosti in konkurenčnosti (iSlovar 2013) ter IT Governance
Institute ali kratica ITGI3 (2005; povzeto po Brownu 2006, 140) dodaja in definira
upravljanje informatike kot:
- odgovornost direktorjev in vodstva organizacije;
- integriran del upravljanja organizacije in
- vodenje, organizacijske strukture in procese za izvedbo poslovnih strategij in ciljev.
2.2

Prenova poslovnih procesov

V začetku devetdesetih let se je kot ena izmed ključnih rešitev za težave, ki so se pojavile
ob prehodu v informacijsko družbo in so pestile večino organizacij, pojavila prenova
poslovnih procesov (angl. Business Process Reengineering – BPR). Šlo je za nov način
izboljševanja delovanja organizacij, ki je usmerjen v analiziranje in spreminjanje celotnega
poslovanja ter zahteva korenite spremembe in drugačen pogled vodstva. Prenovo
poslovnih procesov torej opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih procesov
(aktivnosti, postopkov in procesov) in njihovo korenito spremembo, katero sprožimo z
namenom doseganja pozitivnih rezultatov (Kovačič in Bosilj - Vukšić, 2005). Attaran
(2004, 3) je navedel raziskavo, ki je pokazala, da se kar 87% anketiranih organizacij
ukvarja s projekti prenove poslovnih procesov ali pa so označili, da bodo v prihodnjih
nekaj letih posvetili pozornost prenovi poslovnih procesov.
Hammer in Champy (2001, povzeto po Ramanigopal et al. 2011, 276) sta korenito povzela
zamisel prenove (angl. Reengineering). Prenova je temeljni premislek in radikalno
preoblikovanje poslovnih procesov, da dosežemo izboljšanje učinkovitosti v kritičnih
meritvah, kot so npr. stroški, kakovost, storitve in čas. Muthu et al. (1999, 1) dodajajo, da
je ključna beseda pri definiciji ravno proces, saj se prenova poslovnih procesov osredotoča
na procese in ne na naloge, delo ali ljudi. Osnovni namen poslovnega procesa je
prizadevanje k preoblikovanju v strateške in z dodano vrednostjo procese, ki presegajo
organizacijske ovire. Poslovni proces (Cerovšek 2012, 30) obsega nabor aktivnosti, ki
3

ITGI je bil ustanovljen leta 1998 z namenom pospeševanja mednarodnega sodelovanja in priprave
standardov v zvezi z usmerjanjem in nadzorom IT v organizacijah.
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imajo svoje vhode in izhode ter so povezane v zaključeno celoto. Izhod posameznega
procesa lahko predstavlja vhod v drug poslovni proces ali pa končni izhod za npr.
odjemalca, ki je lahko notranji ali zunanji. Proces tako predstavlja katerakoli aktivnost ali
skupina aktivnosti, ki sprejme vhodne elemente, le-tem doda vrednost ter posreduje
izhodne elemente dalje. Takšno razumevanje poslovnih procesov nam jasno kaže, kje se
skriva bistvo učinkovitega in uspešnega delovanja organizacij. Pomembno je celovito
obvladovanje poslovnih procesov, kjer moramo razumeti tako vzroke kot tudi posledice
povezane in soodvisne verige naših ravnanj, saj vse to predstavlja konkurenčno moč
poslovnega okolja organizacije.
Prenova poslovnih procesov, izboljšave in inovativnost procesov predstavljajo termine, ki
se pogosto uporabljajo za predstavitev fenomena »spremembe poslovnih procesov«. Torej
revolucija prenove poslovnih procesov, zahteve po vzdrževanju procesnih sprememb in
prepoznavanje organizacijskih ovir pri uvajanju služijo kot pogoj pri razširitvi koncepta
prenove poslovnih procesov in prepoznavanju radikalnih, postopnih in stalnih potreb po
spremembah (Kettinger in Grover 1995, 11–12). Organizacijske spremembe so posledice
hitrih sprememb v IT. Organizacije morajo ponovno opredeliti in prestrukturirati svoje
poslovne strategije, da se lahko spopadajo s spremembami. Prenova poslovnih procesov
tako predstavlja tehniko za upravljanje sprememb. Cilj prenove poslovnih procesov je v
preoblikovanju in spremembi obstoječih poslovnih praks ali procesov, da bi dosegli večjo
organizacijsko uspešnost (Ramanigopal et al. 2011, 275).
Satzinger et al. (2009, 16) opisuje, da v primeru, ko imamo stanje, ki lahko vključuje
analizo in strateške težave z upravljanjem, predstavlja to preučitev prenove poslovnih
procesov. Namen prenove poslovnih procesov je korenita sprememba izvajanja dela v
poslovnih funkcijah. Zastavljeni cilj ni samo postopno, temveč radikalno izboljšanje
učinkovitosti. Tako sta potrebna temeljita analiza obstoječih poslovnih procesov in
postopkov ter zapisan predlog rešitev.
Al-Mashari in Zairi (1999, 87–88) sta povzela analizo postopka prenove poslovnih
procesov po Hammer (1990) ter Davenport in Short (1990). Rezultati so pokazali, da
veliko organizacij poroča o doseganju prednosti z implementacijo koncepta prenove
poslovnih procesov. Vendar kljub porasti koncepta je mnogo organizacij takšnih, ki niso
dosegle zastavljenih ciljev; Hammer in Champy (1993) sta ugotovila, da je kar 70 %
takšnih organizacij. Različni rezultati so pokazali implementacijo kot zelo pomemben in
ključni faktor uspeha, saj je zelo kompleksna. Zato mora biti kontrolirana z različnimi
faktorji uspeha/neuspeha, da se zagotovi uspešna implementacija in izogne nevarnostim.
Faktorji uspeha/neuspeha so bili razvrščeni v različne (pod)skupine in predstavljani kot
dimenzije sprememb, ki se pojavijo pri prenovi poslovnih procesov:
(1) upravljanje sprememb (angl. change management);
(2) zagotavljanje podpore (angl. management competency and support);
(3) organizacijske strukture (angl. organisational structure);
(4) management projektnega planiranja (angl. project planning and management) in
(5) IT infrastrukture (angl. IT infrastructure).
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2.3

Upravljanje sprememb

Spremembe so proučevali in raziskovali že v preteklosti. Veliko teorij, modelov in tehnik
je zapisanih; vse z namenom povečanja verodostojnosti in uspešnosti pri doseganju
organizacijskih sprememb. Sčasoma je v ospredje prihajalo upravljanje sprememb in z
njim povezane aktivnosti ter raziskave organizacijskega razvoja. Rezultat tega so danes
učeče se organizacije (angl. learning organization), znanje ekonomije in managementa,
kompleksne teorije in »virtualne« organizacije (Paton in McCalman 2008, 3).
Z vstopom v 21. stoletje predstavljajo spremembe in njihovo upravljanje najpomembnejšo
tematiko diskusij vodilnih v organizacijah. Vsi se zavedamo, da se spremembe dogajajo
povsod okoli nas; njihova hitrost in kompleksnost naraščata; zato je prihodnost uspeha
organizacij odvisna od tega, kako uspešni bodo vodilni v organizacijah pri upravljanju
sprememb. Pomembno je, da se pri upravljanju sprememb prizadevajo predvideti rešitve
dveh glavnih težav – kako implementirati spremembe in kako obvladovati odpor
zaposlenih do sprememb (Anderson in Anderson 2001, 2).
Feldman (2004, 4) navaja, glede na raziskavo v Gartner Group, da izboljšanje upravljanja
sprememb IT predstavlja eno izmed najboljših investicij, v katero lahko vložijo
organizacije, medtem ko vse ostale organizacije, ki neustrezno upravljajo spremembe IT,
izgubljajo denar, čas in učinkovitost ter s tem izpostavljajo celotno poslovanje k tveganju.
Hammoud (2008, 4–5) je v svoji kvantitativni raziskavi vrednotil povezavo med
uspešnostjo projekta in dvema implementiranima procesoma v organizaciji, ki obsegata
upravljanje sprememb: prvi t. i. tradicionalni proces upravljanja sprememb, za katerega je
značilno, da se obravnava kot samostojni proces za upravljanje sprememb in drugi t. i.
integrirani proces upravljanja sprememb, ki je sprejet s strani organizacije, zapisan v
postopkih in povezan s samimi procesi znotraj organizacije. Ugotovil je, da obstaja
linearna in pozitivna korelacija med uspešnostjo projekta ter integriranim procesom
upravljanja sprememb. Njegove ugotovitve so prav tako potrdile zastavljeno hipotezo, da
organizacije, ki implementirajo integrirani proces upravljanja sprememb, dosežejo višjo
uspešnost projekta, pri čemer so kazalci vrednotenja: obseg, čas, stroški projekta in
zadovoljstvo nosilcev projekta, v primerjavi s tistimi, ki implementirajo t. i. tradicionalni
proces upravljanja sprememb.
Krajnc (2006, 2) opisuje, kako vsakodnevno soočanje s spremembami vpliva v večji ali
manjši meri na poslovanje organizacij. V primeru, ko celotna organizacija, ljudje,
tehnologija in vzpostavljeni procesi niso pripravljeni na spremembe, pomeni, da se
organizacija ne bo mogla prilagajati novim razmeram. Potrebe po spremembah se pogosto
pojavljajo na podlagi identificiranih problemov, ki jih v večji meri pogojuje poslovno
okolje. Za ustrezno ukrepanje ob zahtevah za spremembe je potrebno opredeliti ključne
vsebine, ki jih pri upravljanju sprememb moramo upoštevati. Gre predvsem za ocenjevanje
tveganj, vpliv sprememb, stalnost poslovanja, potrebne vire za izvedbo sprememb ter način
za odobritev posameznih sprememb. Tako oblikovan koncept in pristop sta ključnega
pomena za vzdrževanje ustreznega ravnovesja med potrebami po spremembah ter vplivi, ki
jih spremembe imajo na poslovanje.
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Nograšek (2011, 14) je upravljanje sprememb zapisala kot strukturiran pristop k prehodu
posameznikov, skupin in organizacij od trenutnega stanja k želenemu prihodnjemu stanju.
Gre za organizacijski proces, katerega cilj je sprejemanje in krepitev zaposlenih do
sprememb v njihovem poslovnem okolju. Stare (2010, 197) dodaja, da je lahko veliko
sprememb pričakovanih glede na izkušnje predhodnih projektov in projektnih timov ter se
jih lahko vključi že v fazi projektnega planiranja. Literatura vključuje te spremembe v
proces upravljanja tveganj. Mnogi avtorji tako pogosto povezujejo upravljanje tveganja in
upravljanje sprememb; spremembe ciljev, obsega in izvedbe uvrščajo kot največje faktorje
tveganja. Zato je pomembno, da v primeru, ko projektni tim zazna možnost tveganja v
samem začetku projekta, vključi spremembe v proces upravljanja tveganj. Nekateri avtorji
svetujejo, da so procesi upravljanja sprememb, projektna kontrola in upravljanje tveganja
povezani in harmonizirani.
ISACA (2012, 29) opredeli upravljanje sprememb kot proaktiven in celosten pristop k
upravljanju prehoda iz obstoječega v želeno stanje organizacije, ki je še posebej
osredotočen na kritične človeške ali »mehke« elemente sprememb in vključuje naslednje
aktivnosti:
• kulturne spremembe (stališča, prepričanja in vrednote),
• razvoj sistemov za nagrajevanje (ukrepi in ustrezne spodbude),
• upravljanje delničarjev,
• organizacijsko načrtovanje,
• mentoriranje vodstva (angl. boards),
• politiko in postopke človeških virov (angl. HR),
• spremembe v usposabljanju poslovodstva,
• načrtovanje in izvajanje komunikacij,
• krepitev povezav v timu.
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3

OKVIR UPRAVLJANJA INFORMATIKE S POUDARKOM NA
UPRAVLJANJU SPREMEMB

Nabor kako nekaj opredeliti, k nečemu pristopiti ali razumeti je zajet v okvir. Le-ta je
osnovna konceptualna struktura za namen reševanja ali naslavljanja zapletenih zadev
(ISACA 2012, 71). V nadaljevanju bomo opredelili okvir upravljanja informatike in
podrobneje opisali dva najbolj poznana in uporabljena okvira – ITIL in COBIT.

3.1

Pomembnost upravljanja informatike

Področje upravljanja informatike se osredotoča na IT in IS, predvsem s stališča njihove
učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti ter na tveganja, povezana z njimi. Vse bolj postaja
pomembno, zaradi naraščanja zavedanja, da informatika ni sama sebi namen, temveč
predstavlja orodje, ki lahko ključno pripomore k doseganju poslovnih ciljev in
konkurenčne prednosti organizacije (Slovensko društvo informatika 2012).
Kovačič (2013, 3) pravi, da organizacije morajo upravljati informatiko, če želijo imeti
odgovore na ključna vprašanja, kot so: ali dovolj in ustrezno vlagajo v informatizacijo
poslovanja in ali uporaba IT/rešitev vpliva na učinkovitost in uspešnost poslovanja, kakšna
je vplivnost informatike na poslovanje in kakšni so dejanski stroški informatike, kdo naj
prevzame ključno strateško vlogo pri informatizaciji in prenovi poslovanja ipd.
Vse več vodstev spoznava pomembnost vpliva informacij na uspešnost organizacije.
Vodstva želijo razumeti delovanje IT, saj lahko le tako uporabijo IT za pridobitev
konkurenčne prednosti. Tisto, kar želijo vedeti, je, ali upravljanje z informacijami v
organizaciji zagotavlja: uresničevanje ciljev organizacije, upravljanje tveganj,
pripravljenost na spremembe ter agilnost in izkoriščanje priložnosti. Okvir za kontrolo
upravljanja informatike določa razloge, ki so dodane vrednosti v upravljanju informatike,
potrebne za to, kdo so udeleženci in kaj je potrebno s tem okvirjem doseči (Slovenski
odsek ISACA 2007, 9).
IT Governance Institute (2003, 11) navaja, da je upravljanje informatike integrirani del
upravljanja organizacije, sestavljen iz vodstva, organizacijske strukture in procesov, ki
zagotavljajo doseganje strategije in ciljev na področju IT. Kritični dejavnik uspeha
organizacijske strukture in procesov je pogosto učinkovita komunikacija skozi vse ravni
organizacije, ki temelji na konstruktivnem odnosu, skupnem jeziku in predanosti k rešitvi
nalog.
Cilj upravljanja informatike je vzpostavitev okolja, ki je nadzorovano in bo spodbujalo
varno in učinkovito uporabo IT. Takšno nadzorovano okolje tvori odnos, skladen s
kontrolami znotraj organizacije, in sposobnost delovanja vodstva, kar omogoča
organizacijam, da dosežejo tri ključne cilje (Robinson 2005, 45–46):
• predpise in zahteve zakonodaje,
• operativno odličnost (kako uspešni in učinkoviti so procesi IT) in
• optimalno upravljanje tveganja.
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Symons (2005, 2) je opozoril na elemente uspešne implementacije upravljanja informatike:
• Struktura (angl. Structure) – Kdo je odgovoren za odločitve? Kakšna struktura
organizacije bo vzpostavljena, kdo bo odgovoren za kateri del in kakšne
odgovornosti bodo imeli?
• Proces (angl. Process) – Kako so odločitve o IT investicijah izvedene? Kako so
izvedeni procesi odločitev za predlog investicije, preučitev investicije, potrditev
investicije in prioriteto investicije?
• Komunikacija (angl. Communication) – Kako bodo rezultati procesov in
odločitev nadzorovani, izmerjeni in komunicirani? Kateri mehanizmi bodo
uporabljeni za komuniciranje o IT investicijah z vodstvom organizacije, izvršnimi
direktorji, vodjo informatike, zaposlenimi in ostalimi, ki so vključeni v proces?
Zgoraj navedene elemente sta Weill in Ross (2004a, 7) opredelila kot tri različne
mehanizme upravljanja, in sicer: odločanje o strukturi, usklajevanje procesov in formalna
komunikacija, za katere sta navedla, da dobro izdelan načrt ter dobro razumljeni in
transparentni mehanizmi pripomorejo k odnosu do IT in večji odgovornosti posameznika.
Ugotovila sta, da najbolje deluje načrt upravljanja takrat, ko je načrt upravljanja
informatike odvisen od strateških ciljev in organizacijske strukture. Zato ni moč opredeliti
samo enega učinkovitega načrta za upravljanje, ampak se lahko učimo od drugih
organizacij kot zgled dobre prakse.
Proces stalnih izboljšav v organizaciji se na vseh področjih omenja kot delovanje, poznano
kot Demingov krog. Gre za metodo, katere osnovna ideja je zasnovana na stalnem
izboljševanju kakovosti po principu PDCA (Plan-Do-Check-Act) kroga. Demingov krog,
prikazan na sliki 1, izhaja iz osnovne trditve, da lahko vsak potek, bodisi proizvodnja ali
storitev, velja kot proces, ki ga je moč po korakih stalno izboljševati (Spaija 2005, 19).
Upravljavski sistem v splošnem velja kot sistem, ki je lahko vedno boljši. Potrebna je
stalna pozornost in s tem nenehno izboljšanje. Gre za procesno ureditev (dokumentiranost)
in zajema notranje presoje, vodstvene presoje, korektivne in preventivne ukrepe. Uvedba
družine standardov ISO/IEC 27000 predstavlja možen način, kako lahko spremljamo
kakovost in upravljanje procesov (Ključevšek 2013, 45).
Slika 1: Demingov krog

Vir: prirejeno po Wikipedia (2013)
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3.2

Razsežnost upravljanja informatike

Razumevanje koncepta upravljanja informatike je ključen, prav tako kot vzpostavitev meja
in obsega, znotraj katerih upravljanje informatike deluje. To omogoča organizacijam boljše
doseganje aktivnosti upravljanja in zagotavlja pravilno usmeritev za upravljanje in vodenje
(Ko in Fink 2010, 664).
Predno opredelimo razsežnosti upravljanja informatika, je potrebno pogledati povezanost s
korporativnim upravljanjem. Wessels in Van Loggerenberg (2006, 4) navajata, da je
pomembno poznavanje pojma korporativno upravljanje, katerega elementa sta upravljanje
informatike in management IT (angl. IT Management), saj se upravljanje informatike
osredotoča na stališča, povezana z IT znotraj okvira korporativnega upravljanja. Pogosti
problemi (Etzler 2007, 12–13) korporativnega upravljanja se pojavijo zaradi odvisnosti
poslovanja od IT in le-ti ne morejo biti rešeni, dokler se ne upošteva IT kot orodje za
doseganje ciljev organizacije. Organizacija OECD (angl. The Organization for Economic
Cooperation and Development) je že leta 1999 objavila načela korporativnega upravljanja,
ki so določena za zagotavljanje organiziranosti in podpirajo doseganje ciljev organizacije
ter orodja za doseganje teh ciljev in spremljanje rezultatov. Dobro korporativno upravljanje
mora dajati prave spodbude k doseganju ciljev ter zagotavljati učinkovit nadzor.
Slovenski odsek ISACA (2007, 6–7) opredeli pet temeljnih področij upravljanja IT (Slika
2):
• Strateško usklajevanje (ang. Strategic alignment) je usmerjeno na zagotavljanje
povezave načrtov IT in poslovnih načrtov. Gre predvsem za opredelitev,
vzdrževanje, uskladitev delovanja IT z delovanjem organizacije in odobritev
predlogov za povečanje vrednosti IT.
• Ustvarjanje vrednosti (angl. Value delivery) obravnava izpolnitev predloga za
povečanje vrednosti skozi celoten cikel dobave in zagotavljanje obljubljenih koristi
IT glede na strategijo. Pri tem se najbolj osredotoči na optimiziranje stroškov in
dokazovanje resnične vrednosti IT.
• Merjenje izvedbe (angl. Performance measurement) spremlja in sledi
uresničevanje strategije, zaključevanje projektov, uporabo virov, izvedbo procesov
in dobavo storitev; na primer organizacija lahko uporabi sistem uravnoteženih
kazalnikov, ki strategijo prevaja v dejanja za doseganje ciljev, katere je mogoče
meriti mimo običajnega računovodstva.
• Upravljanje tveganj (angl. Risk management) zahteva jasno razumevanje
sprejemljive ravni tveganja za organizacije, zavedanje višjega vodstva o tveganjih,
razumevanje zahtev po skladnosti, opredelitev zadolžitev za upravljanje tveganj in
preglednost pomembnejših tveganj v organizaciji.
• Upravljanje virov (angl. Resource management) obravnava ustrezno upravljanje
kritičnih virov IT (aplikacij, informacij, infrastrukture in ljudi) in optimalne
investicije. Ključna vprašanja se nanašajo na optimizacijo infrastrukture in znanja.
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Slika 2: Ciljna področja upravljanja IT

Vir: prirejeno po ISACA (2013)
V nadaljevanju bomo na kratko opisali posamezno področje upravljanja IT.

3.2.1

Strateško usklajevanje (angl. Strategic alignment)

Načrtovanje razvoja informatike organizacije je sestavni del strateškega poslovnega
načrtovanja. Poslovna strategija organizacije izhaja iz vizije, poslanstva in strateških ciljev,
pri tem upošteva strategije posameznih poslovnih funkcij (področij) in je opredeljena v
strateškem poslovnem načrtu organizacije (Kovačič in Bosilj - Vukšić 2005, 233). Romero
(2011, 18) je zapisal, da strateška usklajenost določa strateško vlogo in povezanost
informatike s poslovanjem ter ustvarjanjem dodane vrednosti, ki jo lahko zagotovi IT.
Organizacija mora poznati notranje in zunanje okolje, da lahko določi vizijo, cilje in
poslanstvo funkcije IT ter s tem zagotovi, da so le-ti usklajeni z elementi poslovnega
okolja.
IT Governance Institute (2005a, 7–8) navaja, da ustrezno upravljanje za doseganje
skladnosti IT zahteva predanost vodstva organizacije. Zato je potreben proaktiven dogovor
predsednika uprave (angl. CEO) in odbora. Torej odbor prevzame odgovornost za:
• zagotavljanje usklajenosti strategije IT s poslovno strategijo,
• zagotavljanje prispevka IT v skladu s strategijo,
• usmerjanje strategije IT tako, da je dosežena uravnoteženost investicij skozi
celoten sistem in zagotavlja dolgoročno uspešno poslovanje,
• izvajanje odločitev o optimalni uporabi virov IT,
• zagotavljanje, da je na voljo ustrezna IT in da so povezana poslovna sredstva v
skladu s pričakovanji IT.
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Razmerje med IT in strategijo oblikuje t. i. »two-way« proces. Potrebno je zaupanje v IT,
da lahko podpira in zagotavlja rezultate strategije, obenem pa morajo zmogljivosti in
priložnosti IT zagotavljati bistven prispevek k temu, kar naj bi strategija bila. Monitor PRO
(2013) navaja, kako lahko skladnost poslovne strategije in strategijo IT poenostavljeno
definiramo z naslednjimi področji:
• Skladnost projektov IT s strategijo, ki se kaže skozi povezanost ciljev projekta IT s
strateškimi cilji, s strateškimi razvojnimi projekti in z ostalimi poslovnimi projekti.
• Skladnost storitev IT z vsakodnevnimi procesi organizacije, ki se kaže v prispevku
IT pri učinkovitosti izvajanja procesov.
• Skladnost sodelovanja oddelkov poslovanja in informatike, ki se kaže v stopnji
stalne komunikacije, v pravilni razmejitvi odgovornosti in v poslovno vsebinskem
razumevanju drug drugega.
Integrirani notranji nadzor in program za upravljanje s tveganji omogočata organizaciji, da
ohranja ustvarjeno vrednost. Zagotavlja tudi skladnost s Sarbanex-Oxley ali s kratico
SOX4, ki okvirno določa vzpostavitev nadzora in upravljanja s tveganji. Upravljanje s
tveganji naj bi tako bil nenehen proces analiziranja in identificiranja tveganj in naj bi
vseboval strategijo upravljanja s tveganji, npr. vzpostavitev dela po nesreči ali nepretrgano
poslovanje (Robinson 2005, 47).
Strateško načrtovanje je učinkovito le, ko so rezultati s pomočjo ukrepov tudi dosledno in
sproti doseženi. Pri informatizaciji poslovanja to pomeni, da je potrebno zagotavljati
optimalno izvajanje poslovnih procesov in njihovo sposobnost prilagajanja spremembam.
Strateški načrt informatike torej opredeljuje poslovna pravila in ključne dejavnike uspeha
izvajanja poslovnih procesov ter njihove informacijske potrebe. Poslovni procesi so v
strateškem načrtu »preslikani« v modele programskih (aplikativnih) rešitev, informacijske
potrebe pa v modele podatkov. IT je pogosto zaradi omejene razpoložljivosti,
prilagodljivosti in stroškov, omejevalni dejavnik načrtovanja. Z upoštevanjem tehnoloških
možnosti in sočasnim načrtovanjem podatkov in procesov lahko zagotovimo optimalno
možnost izvedbe strateškega načrta. Sodobno strateško načrtovanje informatike mora
izhajati iz potreb po sprotnem in nenehnem prilagajanju poslovnih procesov, ki jih
narekuje nepredvidljivo ter hitro spreminjajoče se poslovno okolje in omogoča nagel
tehnološki razvoj. Strateške in tehnološke spremembe so običajno korenite in zahtevajo
usklajen odnos do sistema vrednot, poslovne kulture, veščin in znanj posameznikov ter
njihove organiziranosti (Kovačič in Bosilj - Vukšić 2005, 236–238).
3.2.2

Ustvarjanje vrednosti (angl. Value delivery)

Nekatere organizacije lahko preživijo kljub slabemu upravljanju IT. Vendar povezanost
informacij in IT je postal pomemben element produktov, storitev in procesov organizacije.
Ta povezanost med IT in organizacijskimi procesi pomeni, da ne moremo obravnavati
ločeno IT, ampak zahteva primarno odgovornost za doseganje učinkovite uporabe
informacij in IT. Ustvarjanje vrednosti s pomočjo IT tako predstavlja konkurenčno

4

SOX so l. 2002 sprejeli v ZDA. Gre za prvi predpis, ki temeljito vpliva na poslovanje organizacije in
implicitno zahteva transparentnost, jasno odgovornost in stroge notranje kontrole ter poudarja pomembnost
korporativnega upravljanja in upravljanja informatike (Robinson 2005, 46).
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prednost organizacije in zato je potrebno, da vodstvo skozi poslovanje to tudi doseže
(Weill in Ross 2004b, 2).
Romero (2011, 23–26) meni, da je ustvarjanje vrednosti s pomočjo IT najtežje dosegljivo
področje upravljanja IT. Če pogledamo natančno, vidimo, da v prvih nekaj desetletjih ni
nihče gledal na IT kot na vrednost oziroma to dokazoval. Ko so stroški IT postali visoki, je
nadzor nad odhodki postal potreben. Po mnenju ITGI je osnovno načelo vrednosti IT, da je
v predvidenih rokih in znotraj predvidenega proračuna, v poslovnem pomenu to
imenujemo: konkurenčne prednosti, porabljen čas za izpolnitev naročila/storitve,
zadovoljstvo odjemalca, produktivnost zaposlenega, donosnost itd. Te posamezne
elemente bi lahko subjektivno oziroma težko ocenili, in to je tisto, kar bi morali razumeti
vsi deležniki5 (angl. stakeholders). Rezultat tega je, da se vodstvo in odbor pogosto težko
odločita investirati v IT zaradi same velikosti investicij in negotovosti izida. Zato je
pomembno, da organizacija doseže učinkovito vrednost IT, kar pomeni, da je potrebno
skrbno upravljati in doseči dejanske stroške ter donosnost naložbe. Brown in Grant (2005,
141) dodaja, da se pri tem za vrednotenje učinkov vlaganja v informatiko pogosto
uporablja operativne in strateške metode, kot je npr. Val IT.
Dodajanje vrednosti je po IT Governance Institute (2005b, 7) izvajanje predloga vrednosti
skozi t. i. »delivery« cikel, ki zagotavlja, da IT izpolni pričakovano korist glede na
strategijo, ki je usmerjena v optimiziranje stroškov in potrjevanje bistvene vrednosti IT.
Robinson (2005, 47) navaja potrebo po uporabi metode projektnega managementa in
življenjskega cikla razvoja sistema ali s kratico SDLC6 (angl. system development life
cycle), zato da je vrednost IT izpolnjena v predvidenih rokih, v predvidenem proračunu, ali
t. i. portfelja projekta v obsegu pričakovane kakovosti. Vrednost IT je tako usklajena
neposredno z vrednostmi celotnega poslovanja. Ta ustvarjena vrednost je zaznana kot npr.
krajši čas izvajanja ključnih poslovnih procesov, večja dobičkonosnost ipd.
Biti uspešen pomeni, da je potrebno zavedanje organizacij, da različni strateški okvirji
zahtevajo različne indikatorje vrednosti. To pomeni, da je pomembno zagotoviti oceno
vrednosti, združeno z IT in poslovanjem. To nakazuje potrebo po uporabi uravnoteženega
sistema kazalnikov ali s kratico BSC7, s katerim ocenimo in razvijemo potreben prispevek
poslovnega vodenja (IT Governance Institute 2003, 26).
3.2.3

Merjenje izvedbe (angl. Performance measurement)

Upravljanje zajema izvrševanje strategije, zaključevanje projektov, uporabo sredstev, nivo
uslug itd. Izvrševanje procesov in izvrševanje uslug se lahko merita in analizirata z
uporabo kvalitetnih in nenehno izpopolnjenih metodologij, kot so (Robinson 2005, 47):
•

Zrelostni model zmogljivosti (angl. The Capability Maturity Model), ki predstavlja
organizacijski model za doseganje izboljšav pri procesih in izdelkih. Opisuje pet
razvojnih stopenj skozi katere organizacija upravlja svoje procese.

5

Deležnik je lahko kdor koli, ki ima odgovornost, pričakovanja ali drug interes v organizaciji (ISACA 2012).
Življenjski cikel razvoja sistema predstavlja faze, uporabljene pri razvoju ali nabavi sistema programske
opreme (ISACA 2012).
7
Angl. Balanced scorecard oz. s kratico BSC predstavlja koherenten nabor kazalnikov uspešnosti (ISACA
2012).
6
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•

•

Uravnotežen sistem kazalnikov, ki omogoča organizaciji da razbistri svojo vizijo in
strategijo ter jo prevede v akcijo. Poskrbi za povratno informacijo o internih
poslovnih procesih in zunanjih rezultatih z namenom stalno izboljševati delo in
rezultate. Uravnotežen sistem kazalnikov se posebej osredotoča na štiri področja
poslovanja: finance, odjemalce, interno poslovanje in šolanje/izobraževanje.
Šest sigma (angl. Six Sigma), gre za merila kvalitete, ki težijo k popolnosti.
Metodologija vključuje podatke in statistične analize v delotoku (angl. workflow)
na osnovi projekta, kar poslovanju omogoča inteligentne odločitve, npr. kdaj in
kako vključiti izboljšave.

Strategija se je premaknila v novo zahtevo s tem, ko organizacije mobilizirajo
neopredmetena sredstva za tekmovanje v globalni informacijski ekonomiji. Pomen
ustvarjanja vrednosti se je premaknil z opredmetenih na neopredmetena sredstva, le-ta pa
niso merljiva s tradicionalnimi finančnimi merili. Uravnotežen sistem kazalnikov prevede
strategijo v ukrepe za doseganje ciljev s sistemom merjenja izvedbe, ki presega običajno
računovodstvo, meri povezave in sredstva, ki temeljijo na znanju in so nujna za
tekmovanje v informacijski dobi: osredotočenje na kupca, učinkoviti procesi in zmožnost
učenja in rasti (IT Governance Institute 2003, 28–29).
Merjenje izvedbe omogoča dodeljevanje projektov in nadzor storitev IT, gre za pristop
kako meriti izvajanje IT in uporabiti avtomatizirane sisteme za zagotavljanje podatkov in
informacij. Torej pokaže, kako lahko IT vzpostavi in meri finančne cilje, načrtuje finančne
cilje na zahtevo odjemalcev in njihovih potreb, meri izvedbe procesa, učinkovitosti,
uspešnosti in tveganja poslovanja, beleži zahteve inovacij in prihodnjih potreb ter določa,
kako naj gledajo na poslovanje IT oddelka vodje in uporabniki (Romero 2013, 44).
Odgovornost vodstva in uprave je, da opredelijo in spremljajo merjenje izvedbe, s katero
ocenijo poslovno vrednost IT. Če za to uporabijo uravnotežen sistem kazalnikov, mora
vodstvo in uprava opredeliti, katere določene IT metrike8 potrebujejo in/ali bi jih želeli
uvoziti v poslovanje. Obenem je njihova odgovornost zagotavljanje, da je tveganje
projektov IT uravnoteženo in proračun IT realen (dosegljiv). Vodstvo je podrobno
odgovorno za vključitev proračuna IT v skupen finančni plan, medtem ko je vodja
informatike odgovoren za upravljanje proračuna IT in investicij IT ter zagotavljanje
sistema za merjenje izvedbe IT (kot je npr. uravnotežen sistem kazalnikov), ki vključuje
cilje in metrike, ki so neposredno povezane s poslovnimi cilji in/ali kazalniki poslovanja
(IT Governance Institute 2005c, 16).
3.2.4

Upravljanje tveganj (angl. Risk management)

Organizacije morajo danes preživeti v izjemno konkurenčnem poslovnem okolju, zato
potrebujejo prilagodljive in agilne IT rešitve, ki pa neizogibno prestavijo tehnologijo na
višji nivo in povečajo operativno tveganje. Program upravljanja informatike opredeli
strukturo IT, merjenje in okvir nadzora, za učinkovito identificiranje in upravljanje
tveganja (Robinson 2005, 46).

8

Metrika predstavlja izmerljivo entiteto, ki omogoča merjenje doseganja cilja procesa.
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Finančno tveganje v organizaciji je najbolj poznano, a je lahko tveganje zaznano še na
druge načine. Zakonske zahteve se posebej ukvarjajo z operativnimi in sistemskimi
tveganji, znotraj katerih je tveganje tehnologij in informacijske varnosti pomembna
zadeva. Na primer BIS9 podpira to zaradi študije vseh preteklih pomembnih tveganj v
finančni industriji, ki so bile povzročene zaradi neuspeha v notranji kontroli, napak in IT.
Zato je potrebno, da vodstvo organizacije upravlja tveganje z:
• zavedanjem, da je potrebna jasnost o precejšnem tveganju za organizacijo in
pojasnitev posledic sprejetja tveganja ali izognitev tveganja politike organizacije;
• zavedanjem, da končna odgovornost za upravljanje tveganja sloni na vodstvu, zato
je pri določitvi izvršnega vodstva potrebno preveriti, ali so omejitve te zadolžitve
posredovane in jasno razumljene;
• zavedanjem, da se s sistemom notranje kontrole upravlja tveganje in pogosto
doseže stroškovna učinkovitost;
• zahtevanjem, da je upravljanje tveganja vgrajeno v delovanje organizacije in se
odziva hitro na spremembe tveganja ter o tem poroča nemudoma ustreznemu
nivoju managementa.
Učinkovito upravljanje tveganja se prične z jasnim razumevanjem izpostavljenosti
organizacije tveganju. V to so usmerjeni vsi napori upravljanja sprememb in v smislu IT,
vplivi prihodnjih investicij in tehnologij v tolikšni meri, da se zaščiti IT. Z opredelitvijo
tveganja in izpostavljenosti tveganju se lahko ustvarijo strategije upravljanja tveganja in
določijo odgovornosti. V odvisnosti od tipa tveganja in njegove pomembnosti za
poslovanje, upravljanje in poslovodstvo obstajajo možnosti izbire:
• Zmanjšanja (angl. Mitigate) – uvedba kontrole (zagotoviti in razporediti varnostno
tehnologijo za zaščito infrastrukture IT).
• Prenosa (angl. Transfer) – deliti tveganje s partnerji ali prenos kritja zavarovanja.
• Sprejemanja (angl. Accept) – zavedanje, da obstaja tveganje in spremljanje tveganj.
Tveganje je potrebno vsaj analizirati, kajti tudi če se ne ukrepa takoj, bo zavedanje, da
tveganje obstaja, vplivalo na boljše strateške odločitve. Tveganja, ki niso pravilno
razumljena, so najbolj škodljiva za IT (IT Governance Institute 2003, 26–27) .
3.2.5

Upravljanje virov (angl. Resource management)

IT Governance Institute (2003, 28) navaja, da predstavljajo ključ do uspešnega merjenja IT
optimizirane investicije ter uporaba in razporeditev virov (IT), vključno z informacijami,
aplikacijami, infrastrukturo in ljudmi, z namenom podpore potrebam organizacije. Večina
organizacij pogosto zgreši pri povečanju zmogljivosti sredstev IT in povezanim
optimiziranjem stroškov s temi sredstvi. V zadnjih letih je bil zaznan velik izziv, in sicer
vedeti kje in kako izkoristiti zunanjega izvajalca storitev tako, da bo prineslo dodano
vrednost organizaciji s sprejemljivo ceno.
Upravljanje virov zagotavlja, da se za potrebe poslovanja ugotovijo in razvijejo prave IT
sposobnosti. To pomeni, da upravljanje z IT infrastrukturo zagotavlja integrirano in
ekonomično infrastrukturo. Upravljanje z viri se osredotoča na ljudi v smislu njihove
9

BIS oz. Bank for International Settlements, gre za politike sporazuma in smernic za finančno industrijo, ki
se posebej osredotoča na sistemsko in operativno tveganje (IT Governance Institute 2003, 10).
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razpoložljivosti, izobraževanja, pristojnosti in zadržanosti. To velja tako za delo z lastnimi
kadri kot najemom zunanjih izvajalcev. Ves čas je potrebno, da IT investicijski proces
razporedi sredstva za projekte in infrastrukturo tako, da stremi k čim večji koristi s čim
manjšimi stroški (Robinson 2005, 47).
Poslovodstvo mora navesti ustrezne investicije infrastrukture in zmogljivosti, da zagotovi
(IT Governance Institute 2003, 28):
• odgovornosti do sistemov IT ter ustrezno razumevanje in vloženo zahtevo naročila
storitev,
• primerno uporabo metod in znanj za vodenje in podporo projektov IT/IS,
• izboljšanje planiranja in investiranja v zaposlene, da se pridobi in, še bolj
pomembno, da se ohrani znanje IT zaposlenih,
• IT izobraževanja, treningi in razvoj je potrebno prepoznati in nasloviti na vse
zaposlene,
• ustrezna znanja in razpoložljiv čas za zaposlene, da razvijejo potrebne veščine, ki
jih potrebujejo.
V večini organizacij je največji delež proračuna za IT namenjen operativnemu/tekočemu
delovanju. Učinkovito spremljanje operativnih stroškov za IT zahteva učinkovit nadzor
stroškovne osnove – IT sredstev in namenitev tam, kjer so ta najbolj potrebna.
Organizacija bi morala prilagoditi in prednostno razvrstiti obstoječe IT storitve, ki so
zahtevane za podporo poslovnim procesom in so zasnovane na jasni opredelitvi storitev.
Te opredelitve in z njimi povezana merila uspešnosti omogočajo dogovor o poslovno
usmerjeni ravni storitev, ki je osnova za učinkovit nadzor in spremljanje informacijskih
storitev znotraj organizacije kot tudi storitev zunanjih izvajalcev. Sredstva za IT bi morala
biti optimalno organizirana tako, da zagotavljajo kakovostne storitve ob najbolj učinkoviti
izvedbeni infrastrukturi. Organizacije, katerim to uspe, imajo velike stroškovne prihranke,
obenem pa so pripravljene sprejeti nove informacijske pobude, razsodno uvajajo nove
tehnologije in posodabljajo zastarele sisteme.
Sredstva IT so zahtevna za upravljanje in se zaradi narave tehnologije in spreminjajočih
poslovnih zahtev neprestano spreminjajo. Učinkovito upravljanje življenjskega cikla
strojne opreme, programskih licenc, storitvenih pogodb ter stalnih in najetih človeških
virov je ključni faktor uspeha, tako za optimiranje stroškovne osnove IT kot tudi za
upravljanje sprememb, zmanjševanje napak in zagotavljanje kakovosti storitev.
Od vseh IT sredstev človeški viri predstavljajo največji delež v stroškovni osnovi, ki se bo
najverjetneje še povečal. Pomembno je prepoznati in predvideti ključne kompetence
zaposlenih. Če so zaposleni razumljeni, je potrebno učinkovito kadrovanje, zadržanje
kadrov in program usposabljanja, da bo imela organizacija ustrezna znanja za učinkovito
uporabo IT in dosego zastavljenih ciljev.
Sposobnost uravnoteženja stroškov sredstev za infrastrukturo s kakovostjo potrebnih
storitev (vključno s storitvami zunanjih izvajalcev) je ključna za uspešno dodano vrednost.
Predstavlja tudi tehten razlog za sprejetje preudarnega sistema za merjenje uspešnosti, kot
je uravnoteženi sistem kazalnikov (IT Governance Institute 2003, 29).

23

3.3

Metode upravljanja informatike

Upravljanje IT institucionalizira in združuje dobre prakse za zagotovitev, da IT
organizacija podpira poslovne cilje in omogoča, da v celoti izkoristijo prednosti svojih
informacij, s tem povečajo koristi, spremenijo priložnosti v kapital in pridobijo
konkurenčno prednost. Ti rezultati zahtevajo okvir za kontrolo IT, ki ga podpira in ustreza
okviru Notranje kontrole – Integriran okvir, ki ga je postavil Committee of Sponsoring
Organisations of the Treadway Commission ali s kratico COSO. Gre za splošno sprejeti
kontrolni okvir za upravljanje organizacij in upravljanje tveganj ter podobne skladne
okvire. Standardi in dobre prakse ne odpravijo težav. Vpeljava dobrih praks mora biti v
skladu z okvirji za upravljanje in kontrolo organizacije, združena z drugimi metodami,
praksami ter primerna za organizacijo. Njihova uspešnost je odvisna od dveh dejavnikov:
njihove implementacije in ali se redno posodabljajo. Njihova uporabnost se najbolj izkaže,
kadar se uporabljajo kot izhodišče za oblikovanje posebnih postopkov in kot sklop načel.
Vodstvo in osebje mora razumeti, kaj je potrebno storiti, da bi preprečili neupoštevanje
praks, kako to storiti in zakaj je to pomembno (Slovenski odsek ISACA 2007, 5–25).
Slovenski odsek ISACA (2007, 9) navaja dejavnike, zaradi katerih so dobre prakse IT
postale pomembne:
• zaradi skrbi splošnega višanja izdatkov za IT,
• uprava in poslovodstvo zahtevata boljši donos iz investicij v IT. To pomeni, da
mora IT zagotavljati to, kar organizacija potrebuje za izboljšanje svoje vrednosti pri
zainteresiranih,
• potrebe po izpolnjevanju zakonskih zahtev za kontrole IT na področjih npr.
varovanja zasebnosti in finančnega poročanja (npr. ameriški zakon SarbanexOxley, Basel II) ter v nekaterih sektorjih, kot so finančni, farmacevtski in
zdravstveni sektor,
• upravljanje zunanjega izvajanja storitev in nabave ter izbora izvajalcev storitev,
• potrebe po optimizaciji stroškov z upoštevanjem, kjer je to mogoče,
standardiziranega pristopa, namesto posebej razvitega pristopa,
• vedno bolj zapletenih tveganj v zvezi z IT (npr. omrežna varnost),
• pobud za upravljanje IT, ki vključujejo sprejetje dobrih praks in kontrolnih
okvirjev, z namenom spremljanja in izboljševanja kritičnih dejavnosti IT ter za
povečanje poslovne vrednosti in zmanjšanje poslovnih tveganj,
• vedno večje zrelosti in posledičnega sprejetja priznanih okvirjev, kot so serije
standardov ISO 27000 v zvezi z varovanjem informacij, COBIT, ITIL, PRINCE2
(angl. Projects in Controlled Environments 2) itd.,
• potrebe, da organizacije ocenijo, kako uspešno delujejo glede na svoje konkurente
in splošno sprejete standarde.
Čeprav ni samo enega in celovitega okvirja upravljanja IT, pa vseeno poznamo veliko
število dostopnih, ki lahko predstavljajo začetno točko razvoja modela upravljanja.
Rezultat tega je, da mnoge organizacije danes izvajajo modele po svoje (angl. »rolling their
own«), pri tem pa močno prevzemajo obstoječe okvire. Večina obstoječih okvirjev je
komplementarnih, s prednostmi v različnih področjih in zato pogosto t. i. »mix-and-match«
povzetih ter uporabljenih (Symons 2005, 7). V nadaljevanju bomo zato dva takšna okvirja
podrobneje predstavili.
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COBIT
Kontrolne cilje za informacijsko in sorodno tehnologijo ali s kratico COBIT (angl. Control
Objectives for Information and Related Technology) so razvili leta 1996 s strani ISACA.
Danes jo vzdržuje in objavlja ITGI kot okvir za zagotavljanje kontrolnih mehanizmov v
domeni IT (Symons 2005, 7). COBIT opisuje dobre prakse procesnega okvira in
predstavlja aktivnosti na logičen in obvladljiv način. Usmerjene so na kontrolo in manj na
izvajanje. Te prakse so v pomoč pri zagotavljanju storitev IT, optimiziranju investicij s
komponento IT ter pri presojanju v primerih, ko gredo stvari narobe. COBIT ponuja
generičen procesni model in predstavlja vse procese, ki jih običajno najdemo v funkcijah
IT. S tem zagotavlja skupen referenčni model, ki je razumljiv poslovnim vodjem in vodjem
IT. Osredotočen je na zahteve za doseganje ustreznega vodenja in kontrole IT ter umeščen
na visok nivo upravljanja. Usklajen je z drugimi, podrobnejšimi standardi za IT in z
dobrimi praksami ter predstavlja splošno sprejeti okvir za notranjo kontrolo IT (Slovenski
odsek ISACA 2007, 5–7). Spafford (2011, 6) dodaja, da je bila prva verzija COBIT-a iz
leta 1996 podana oziroma namenjena revizorjev, medtem ko se danes povečuje zavedanje,
da lahko COBIT pomaga pri vodenju boljše kontrole IT skozi izboljšanje vodenja tveganja.
Okvir COBIT lahko pogledamo s treh vidikov: procesi IT, poslovne zahteve ter viri IT
(Salle 2004, 5) in temelji na naslednjem načelu; zagotavljanje informacij, ki jih
organizacija potrebuje; da doseže zastavljene cilje, mora vlagati, upravljati in nadzorovati
vire IT z uporabo strukturiranega sklopa procesov, da lahko zagotovi storitve, ki dajejo
informacije. Za izpolnitev zastavljenih ciljev morajo biti informacije v skladu z nekaterimi
kontrolnimi kriteriji, ki jih COBIT imenuje poslovne zahteve po informacijah. Glede na
širše zahteve varnosti, kakovosti in zaupnosti so opredeljeni različni informacijski kriteriji
(slika 3), ki se med seboj prekrivajo (Slovenski odsek ISACA 2007, 10–11):
• Uspešnost – nanaša se na informacije, ki so pomembne pri poslovnem procesu (npr.
pravočasna zagotovitev, skladnost, pravilnost in uporabnost),
• Učinkovitost – nanaša se na zagotavljanje informacij z optimalno uporabo virov,
• Zaupnost – nanaša se na varovanje informacij pred nepooblaščenim razkritjem,
• Celovitost – nanaša se na popolnost, pravilnost in veljavnost informacij v skladu s
pričakovanji in poslovno vrednostjo,
• Razpoložljivost – nanaša se na informacije, ki morajo biti dostopne, kadar so
potrebne v poslovnih procesih zdaj in v prihodnosti, prav tako zadeva varovanje
potrebnih virov in sorodnih zmogljivosti,
• Skladnost – gre za uskladitev s predpisi, zakoni in pogodbenimi dogovori, ki
veljajo za zadevni poslovni proces (tj. notranje politike in zunanje določena
poslovna merila),
• Zanesljivost – gre za povezavo z zagotavljanjem ustreznih informacij za vodstvo,
da lahko izvaja svoje odgovornosti glede vodenja in zaupnosti ter upravlja
organizacijo.
Organizacija se lahko odzove na poslovne zahteve po IT, kadar vlaga v vire, ki so potrebni
za vzpostavitev potrebnih tehničnih zmožnosti (npr. ERP sistema) za podporo poslovne
zmožnosti (npr. vpeljava dobavne verige), ki da na koncu rezultate (npr. večja prodaja).
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Viri IT, ki jih določa COBIT, so navedeni kot:
• Aplikacije so ročni postopki za obdelavo informacij in avtomatizirani uporabniški
sistemi.
• Informacije so podatki, ki jih uporablja organizacija. Zajete so v vseh oblikah,
vhodni podatki, podatki v obdelavi in izhodni podatki informacijskih sistemov v
katerikoli obliki.
• Infrastruktura vključuje tehnologijo in zmogljivosti (strojno opremo, operacijske
sisteme, omrežno povezovanje, sisteme za upravljanje podatkovnih baz,
multimedijske tehnologije in okolje, v katerem se nahajajo in jih podpira), ki
omogočajo delovanje aplikacij.
• Ljudje so osebje, ki so lahko notranji, zunanji ali pogodbeni sodelavci. Potrebni so
za načrtovanje, organizacijo, pridobivanje, vpeljevanje, izvajanje, podporo,
spremljanje in vrednotenje informacijskih storitev in sistemov (Slovenski odsek
ISACA 2007, 12).
Slika 3: COBIT-ova kocka

Vir: prirejeno po Slovenski odsek ISACA (2007, 25)
V okviru splošnega procesnega modela znotraj štirih domen COBIT opredeljuje dejavnosti
IT (Slovenski odsek ISACA 2007, 12–13):
• Načrtujte in organizirajte (angl. Plan and Organize) – zagotavlja usmeritev k
izvajanju storitev in k iskanju rešitev.
• Nabavite in vpeljite (angl. Acquire and Implement) – zagotavlja rešitve in jih
posreduje, da se pretvorijo v storitve.
• Izvajajte in podpirajte (angl. Deliver and Support) – sprejema rešitve in omogoči,
da so uporabne za končne uporabnike.
• Spremljajte in vrednotite (angl. Monitor and Evaluate) – spremlja vse procese za
zagotovitev potrebnih usmeritev.
Proces upravljanja sprememb se nahaja v domeni nabavite in vpeljite. Obsega vse
spremembe aplikacij in infrastrukture v produkcijskem okolju, vključno z nujnimi
vzdrževanji in popravki, ki jih je treba formalno upravljati na nadzorovan način. To
pomeni, da so spremembe (vključno s spremembami sistemov, procesov, postopkov in
parametrov storitev) pred vpeljavo ustrezno evidentirane, ocenjene in odobrene. Po
procesu vpeljave pa se dobljeni rezultati primerjajo z načrtovanimi rezultati. Tako se
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Nadzor nad procesom IT poteka tako, da organizacija upravlja spremembe, ki izpolnjujejo
poslovno zahtevo za IT glede odzivanja na poslovne zahteve v skladu s poslovno
strategijo, kar zmanjšuje napake in potrebe po ponovnem popravku rešitev in storitev. Ob
tem se usmerja na nadzor ocene vpliva, odobritev in vpeljavo sprememb v infrastrukturi
IT, tehničnih rešitvah in aplikacijah ter zmanjšanje napak zaradi nepopolnih specifikacij
zahtevkov in zaustavitev nepooblaščenih sprememb. To organizacija lahko doseže z
opredelitvijo in objavo postopkov za spremembe, vključno z nujnimi spremembami, z
določanjem prednosti, ocenjevanjem in odobravanjem sprememb ter s spremljanjem stanja
in poročanjem o spremembah. Vse to se lahko meri s številom napak ali motenj v podatkih
zaradi nepravilnih specifikacij ali nepopolne ocene vpliva, s potrebnimi ponovnimi
popravki infrastrukture ali aplikacij zaradi nepravilnih specifikacij spremembe ter z
odstotkom sprememb, ki so realizirane po formalnem procesu upravljanja s spremembami
(Slovenski odsek ISACA 2007, 93–94).
ITIL
V 80. letih je ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library) nastal v Angliji
pod okriljem CTTA (angl. Central Computer and Telecommunications Agency). Danes za
njegov nadaljnji razvoj skrbi OCG (angl. Office of Government Commerce). Prvotna
usmeritev ITIL-a je bila upravljanje informacijske infrastrukture v angleških vladnih
ustanovah. Danes se uporablja po vsem svetu kot eden izmed pomembnejših standardov, in
to tako v negospodarstvu kot gospodarstvu.
Metoda ITIL temelji na procesnem pristopu, ki omogoča visoko integracijo procesov IT in
tesno povezovanje v celotno notranje okolje delovanja organizacije. Zaradi prilagodljivosti
tipa in velikosti organizacije, ki zagotavlja primernost uporabe v organizacijah vseh
velikosti, od mikro do največjih mednarodnih organizacij, predstavlja ITIL na področju
upravljanja informacijskih sistemov eno izmed vodilnih metodologij v svetu (Pušnik in
Krajnc 2005, 271–272). To potrjuje tudi dejstvo, da jo uporabljajo in priporočajo vse večje
finančne organizacije, kot so Citi, Bank of America, Barclay's Bank (Kocbek 2011, 7), in
vsa večja svetovna računalniška podjetja, kot so Microsoft, IBM, HP in drugi. Namen
ITIL-a je predvsem v tem, da se ukvarja »s kako«, ne pa »s čim«. ITIL tako predstavlja
skupek dokumentov, ki povzemajo najboljše prakse (angl. »best practices«), do katerih so
prišle organizacije in podjetja pri upravljanju IT (Moškon 2006, 80).
ITIL (Kocbek 2011, 8–9) zagotavlja celovit, dosleden in skladen niz najboljših praks, ki so
osredotočene na upravljanje IT procesov. Obenem spodbuja kvaliteten pristop k doseganju
poslovne uspešnosti in učinkovitosti pri uporabi informacijskih sredstev. Predstavlja okvir
za upravljanje storitev IT; vključuje načrtovanje, izvajanje in delovanje procesov ter t. i.
»de facto« standard za upravljanje storitev IT.
Na sliki 4 vidimo, da je stična točka upravljanje sprememb, ki združuje vse procese
upravljanja, IT storitev. Prikazan proces upravljanja storitev opredeljuje standard
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BS1500010, ki temelji na priporočilih metodologije ITIL. Okvir tega standarda zajema vse
ključne elemente, ki nastopajo pri upravljanju storitev IT. Neposredna povezanost
upravljanja sprememb v tej strukturi nakazuje na ključno vlogo, ki jo ima, saj se
neposredno povezuje z ostalimi procesi upravljanja storitev (Krajnc 2006, 3–4).
Slika 4: Proces upravljanja storitev

Vir: prirejeno po Johnson et al. (2003)
V različnih virih se pojavljajo odstopanja v imenih procesov in njihova delitev po sklopih,
kar je nekoliko presenetljivo in kaže na dejstvo, da ITIL predstavlja živo zadevo, ki se
razvija in jo je ne samo mogoče, ampak tudi priporočljivo prilagajati konkretnim okoljem
in problemom, s katerimi se organizacije srečujejo (Hvala 2012).
ITIL (Johnson et al. 2003) obsega dve glavni področji upravljanja IT storitev: podpora
storitev (angl. Service Support) in zagotavljanje storitev (angl. Service Delivery).
Salle (2004, 11–12) navaja pet ključnih procesov podpori storitev:
• Upravljanje izdaj (angl. Release Management) skrbi nad produkcijskem okoljem in
uporabo opredeljenih procesov testiranja (Kocbek 2011, 29).
• Upravljanje konfiguracij (angl. Configuration Management) je proces načrtovanja
za identifikacijo, vrednotenje in nadzor računalniške opreme, strojne ali
programske (Kocbek 2011, 27).
• Upravljanje incidentov (angl. Incident Management) gre za dogodek, ki ni del
standardnega delovanja storitve in (ali lahko) povzroči prekinitev ali zmanjšanje
kakovosti storitev (ISACA 2012, 76).
• Upravljanje problemov/težav (angl. Problem Management) gre za več podobnih
incidentov, katerih vzrok ni znan in je potrebno preiskovanje in reševanje vzrokov
težav (Kocbek 2011, 22).
• Upravljanje sprememb (angl. Change Management) skrbi za nadzor nad izvajanjem
odobrenih sprememb (Kocbek 2011, 24).

10

BS15000 ali ISO 2000 predstavlja prvi standard za področje upravljanja IT storitev.
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Cilj upravljanja sprememb je zagotavljanje, da so spremembe zapisane (dokumentirane),
ovrednotene, razvrščene po pomembnosti, planirane, testirane, uvedene, dokumentirane in
pregledane na kontroliran način (Sajovic 2013, 24). Kocbek (2011, 24) dodaja, da sta
pomembna učinkovito izvajanje in stroškovna učinkovitost z minimalnim tveganjem za
obstoječe in nove IT infrastrukture.
Prikazani primer (slika 5) modela standardne spremembe (npr. sprememba infrastrukture),
ki sledi vzpostavitvi smeri, ki je običajna in sprejeta rešitev za določeno zahtevo ali več
zahtev (npr. nadgradnja računalniške opreme zaradi potrebe po boljši uporabi strojne
opreme, ki obsega običajne rešitve za to zahtevo – nadgradnja računalnika, strojne opreme,
mreže itd.). Proces se začne z zahtevo za spremembo (angl. Request for Change), ki je
lahko del infrastrukture ali katera aktivnost oziroma storitev (dokumentacija, strojna
oprema, programska oprema, treningi itd.), ki predstavlja potrebo po upravljanju
sprememb predlagane zahteve. Vidimo, da je obseg sprememb opredeljen na šest ravni –
od majhne (angl. minuscule) spremembe do velike (angl. mega) spremembe. Primer
modela prikazuje priporočljive korake, ki jih mora organizacija glede na svoje potrebe
prilagoditi (Johnson et al. 2003).
Slika 5: Standarden pristop k postopku upravljanja sprememb

Vir: prirejeno po Johnson et al. (2003)
3.4

Prenova poslovnih procesov in zahteve za spremembe

Shazia Sadiq et al. (2013, 14) navajajo, da prenova poslovnih procesov in spremembe
lahko izhajajo iz različnih virov, na primer management, uporabniki, deležniki in zunanji
izvajalci. Zasnova sprememb in njihova končna implementacija gre skozi faze procesa:
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predlog, definiranje/pojasnitev, pregled, analiza, popravki/revizija, distribucija, sprejetje,
ovrednotenje.
Križman in Novak (2002, 53) sta zapisala, da meritve zmogljivosti pripomorejo oceniti
sposobnost procesa. Potrebno je primerjati obstoječe stanje z želenim stanjem in ko je
razlika med njima zelo velika, je potreben popolnoma nov pristop oziroma lahko to
premostimo s prenovo poslovnih procesov. Stopnja potrebnih sprememb bo določala
njihovo širino in usmeritev. Glavni cilji za izboljšanje so:
• Napraviti proces uspešen, kar pomeni, da mora dati željen rezultat.
• Napraviti proces učinkovit, torej minimizirati potrebne vire.
• Napraviti proces hiter, vendar ne na račun uspešnosti ali učinkovitosti.
• Napraviti proces prilagodljiv, torej sposoben prilagajati se spremenjenim zahtevam
poslovanja ali odjemalca.
Rant (2010, 246–253) navaja študijo primera prenove procesa za obdelavo podatkov.
Identifikacijski proces, ki ga uporabljajo pri procesu obdelave podatkov, običajno poteka
skozi tri funkcijske enote, kar jim povzroča motnje in zastoje. Zato so sklenili, da bodo
svoje uporabnike v čim večji meri zadovoljili in proces prenovili. Edosomwan (1996;
povzeto po Rant 2010, 252) trdi, da je za uspeh sprememb pri oblikovanju procesov
potrebna podpora in aktivno sodelovanje najvišjega vodstva organizacije, le-ta pri tem
potrebuje sodelovanje zaposlenih. Potrebno je ljudem zagotoviti možnost, da v procesu
sodelujejo in to nagradimo. Predlaga, da določimo t. i. predstavnike sprememb (angl.
change agents), ki morajo za izvajanje in učinkovito uvajanje spremembe pridobiti kritično
maso delovne sile. Običajno je to ustrezno število vplivnih ljudi, ki podpirajo predvidene
spremembe. Pozitivna komunikacija je na vseh nivojih bistvenega pomena. Zato je
potrebno nameniti čas razpravi o nujnosti preoblikovanja in sprememb ciljev v procesu
preoblikovanja, pomena doseganja ciljev, o koristi pričakovanih sprememb in timskih ter
individualnih vlogah ter odgovornosti. Prav to je tisto, kar so v študiji primera procesa
prenove dosegli. Torej uspeli so zagotoviti sodelovanje najvišjega vodstva, sodelovanje
zaposlenih, ki so jih vključili že na začetku projekta, objavljali dopolnitve na intranet ter po
zaključku projekta organizirali predstavitve procesa v vseh oddelkih. Pomemben zaključek
projekta je, da so uspeli obdelavo podatkov gledati kot proces – od vhodov, ki jih prejmejo,
do rezultatov, ki jih zagotavljajo svojim odjemalcem.
Kovačič in Bosilj - Vukšić (2005, 66–67) sta zapisala, da spremembe v organizaciji in
zunaj nje silijo v prilaganje poslovnih procesov. Zunanji sprožilci sprememb so
spremembe v zakonodaji, tehnologiji, konkurenci ipd. medtem ko so notranji sprožilci
sprememb npr. spremembe v organizacijski strukturi in z njo povezanimi odgovornostmi.
Pogosto se pojavijo še spremembe, zaradi katerih organizacije delujejo proaktivno, ker
želijo biti korak pred ostalimi. Kljub celotni novi tehnologiji elektronskega poslovanja je
njihova uporabnost odvisna od načina organiziranja človeških virov. Zaposleni še vedno
predstavljajo edino trajno konkurenčno orožje organizacij.
Spremembe se pojavijo kot rezultat problemov, medtem ko se lahko druge spremembe
pojavijo ob proaktivnem iskanju poslovnih prednosti, kot so npr. zmanjšanje stroškov ali
izboljšanje storitev. Cilj upravljanja sprememb procesov je v zagotavljanju standardnih
metod in postopkov, katere uporabimo za učinkovito in takojšnje obvladovanje različnih
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sprememb, z namenom zmanjšanja vpliva incidentov glede na kakovost storitev in
nenehno vsakodnevno izboljšanje delovanja organizacije (Johnson et al. 2003).
Kettinger in Grover (1995, 14) sta zapisala deset načel o spremembah poslovnih procesov.
Gre za mnenje in pomen, kakšen je uspešen pristop k spremembam in to ne predstavlja t. i.
splošno znane resnice, saj poznamo različna mnenja:
Načelo 1: Spremembe poslovnih procesov morajo biti strateško vodene z jasnim vodstvom
višjega managementa, vendar še vedno prepoznano vrednostjo, t. i. »bottom-up«
sodelovanja, kar pomeni, sodelovanje linijskih zaposlenih in srednjega managementa pri
oblikovanju, implementaciji in neprekinjenem izboljševanju.
Načelo 2: Spremembe poslovnih procesov naj bi zagotavljale, da je zmanjšan odpor na
spremembe s pomočjo ocenjevanja notranje kulture in učinkovitega upravljanja sprememb.
Načelo 3: Spremembe poslovnih procesov bi morale izzvati obstoječe predpostavke glede
organizacijskih sistemov in njihovo sposobnost učenja.
Načelo 4: Spremembe poslovnih procesov bi morale biti vzvod IT procesom, zmožnost
shranjevanja in komunikacije za dosego širjenja znanja.
Načelo 5: Spremembe poslovnih procesov bi morale upravljati odnose znotraj in zunaj
organizacije. To zahteva namensko oblikovanje odločitev, ki so vezane na stopnjo
sodelovanja in konkurence v uravnoteženi mreži odnosov.
Načelo 6: Spremembe poslovnih procesov naj bi prav tako uporabile dobro razvite metode,
tehnike in orodja procesnega managementa za stimuliranje poslovnih procesov skozi
življenjski cikel. Ti procesi so lahko notranje usmerjeni, vendar so tipično večfunkcionalni
in/ali notranje organizirani.
Načelo 7: Spremembe poslovnih procesov lahko nihajo glede na nenehne spremembe
izidov, le-ti segajo od novo oblikovanih procesov do stalnih izboljšav procesov, ti pa so
odvisni od nepredvidljivosti pri delu.
Načelo 8: Spremembe poslovnih procesov naj bi vzpodbujale posameznike in ekipe ter na
splošno izboljšale kvaliteto poslovnega življenja.
Načelo 9: Spremembe poslovnih procesov naj bi se osredotočale na odjemalca z
vrednostjo, ki je definirana kot zadovoljstvo in kjer je to mogoče z uspehom.
Načelo 10: Spremembe poslovnih procesov naj bi se kazale kot merjene izvedbe z
neposrednimi učinki na tržišču in/ali dobičkonosnosti.
Ta »načela poslovnih sprememb« naj bi bila sprejeta s strani višjega managementa, v
obliki krepitve organizacijske učinkovitosti in konkurenčne prednosti. Elementi v trditvah
proučujejo meje posamezne discipline, ki vključujejo strategijo kot tradicionalno drugačno
funkcionalnost vodstva (N111, N10), organizacijski odnos in psihologijo (N2, N3, N7, N8),
teorije odločitev in IS (N2, N3, N4, N5, N6, N7, N9), industrijske ekonomije in nabave
(N1, N4, N5), inovacije (N2, N6, N7), organizacijske oblike in kadrovanja (N2, N4, N5,
N7, N8, N9), oblikovanje tehničnega združenja (N2, N6, N7, N8), kvalitete in industrijski
inženiring (N6, N7, N9, N10), marketinga (N4, N5, N9) in finance (N10) (Kettinger in
Grover 1995, 14–15).

11

N1 predstavlja kratico za načelo 1, N2 za načelo 2 itd.
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4

MANAGEMENT DELOTOKA

Novo okolje za organizacije predstavlja delo, ki je zamenjalo oprijemljive izdelke s tokom
informacij skozi verigo vrednosti (angl. value chain). Zaradi teh t. i. tokov (angl. flows)
predstavljajo poslovni procesi kritično točko v poslovanju, zato je bilo potrebno sprožiti
veliko zanimanja za metodo, ki opredeli, analizira in upravlja tokove informacij. Izraz
management delotoka (angl. workflow management) je tako pogosto uporabljen za
označevanje teh opravil in predstavlja splošno, večfunkcijsko osnovo za raziskovanje in
razvoj na tem področju (Satzinger et al. 2009, 205).

4.1

Pristopi k managementu delotoka

V zadnjih letih smo priča porastu aplikacij za prenovo poslovnih proces. Posledica tega je,
da so poslovne organizacije postale vse bolj odvisne od visoko avtomatiziranih poslovnih
procesov, pri čemer je zaželena uporaba managementa delotoka. IS, ki podpirajo
management delotoka, se imenujejo WMS12 ali sistemi managementa delotoka. Novi trendi
in raziskave v managementu delovnih tokov so privedli do velikega vpliva na naslednjo
generacijo IS. Vseeno pa je v začetni stopnji management delotoka področje, ki obsega
okvire in teoretične modele (Kumar in Zhao 1999, 253).
Basu in Kumar (2002, 2–3) sta zapisala tri prevladujoče vidike na delotok. Prvi vidik
prikazuje proces kot zbirko nalog, izvršljivih z različnimi pripomočki znotraj vrednostnega
sistema, ki vključuje eno ali več vzajemno delujočih organizacij. Vsak proces prejme
določeno število vhodov13 in jih s procesom preoblikuje v določeno število izhodov14.
Takšen delotok, ki je povezan s postopkom procesa, se imenuje produkcijski delotok (angl.
production workflows), lahko pa se izvaja proces, ki ni rutinski in zapisan po postopku,
ampak vodi v novo situacijo in »ad hoc« delotok. V idealnem primeru naj bi bil poslovni
proces oblikovan tako, da bi sistematiziral običajne postopke in hkrati olajšal delo v
izjemnih okoliščinah. Jasno je, da se posebna opravila/naloge (angl. task), ki izboljšujejo
poslovni proces, spreminjajo iz primera v primer. Vsaka takšna kombinacija nalog
vključuje prikaz poslovnega procesa, ki potem predstavlja delotok za ta proces.
Soroden pogled predstavlja industrijski standard, ki ga je predlagal WFMC15. Po WMFC je
delotok avtomatizacija poslovnega procesa, v celoti ali delno, med katerim vsak dokument,
informacija ali opravilo prehaja od enega udeleženca k drugemu z akcijo, ki je usklajena z
množico proceduralnih pravil. Ta pogled prav tako domneva, da ima vsak prikaz procesa
tudi poseben delotok in uporablja izraz »work case« za vsak takšen primer. Skladno s tem
standardom sta termina »workflow management« in »case management« dejansko
sopomenki. Ključna razlika pri tem pogledu je ta, da se osredotoča na avtomatizacijo
procesa in nadzoruje izvajanje poteka dela (angl. workflow control) s pomočjo programske
opreme, ki se imenuje »workflow engine«.

12

WMS oz. Workflow Management Systems.
V nadaljevanju bomo vhode imenovali input.
14
V nadaljevanju bomo izhode imenovali output.
15
WFMC oz. Workflow Management Coalition.
13
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Poseben tip procesa predstavlja tretji vidik na delotok. Baresi et al. (1999, povzeto po Basu
in Kumar 2002, 3) je na primer definiral delotok kot »workflowable« proces, ki ima
naslednje značilnosti:
• Predvidljivost: proces je jasno definiran in strukturiran.
• Ponovljivost: proces ustreza ponavljajočim situacijam.
• Razporeditev: proces je vključen v več organizacijskih enot.
• Avtomatizacija: proces je lahko prednost s podporo avtomatizacije.
• Prazen tok (angl. idling): proces vsebuje obdobja brez dela, ki se lahko skrajšajo z
avtomatskim preverjanjem in upravljanjem s skrajnimi roki.
• Priložnost: proces vsebuje aplikacije, ki se jih vpelje z lahkoto.
Čeprav so vsi trije vidiki v bistvu sorodni, se v podrobnostih razlikujejo. Prvi vidik je
splošni in vseobsegajoč, medtem ko je tretji vidik bolj specifičen in predstavlja poslovni
proces, ki je posebej primeren za avtomatizacijo s tehnologijo delotoka (Basu in Kumar
2002, 2–3).
Delotok je niz (zaporedje) korakov v procesu, ki obravnava poslovanje. Lahko je
enostaven ali kompleksen, katerega sestavlja ogromno korakov v procesu in vključuje
udeležence iz različnih organizacijskih enot. Za analitika je tako potrebno, da izriše in
dokumentira delotok z diagrami. Prednost enostavnih diagramov je v boljšem razumevanju
dogajanja procesa in njegovih aktivnosti, katerega lahko enostavno pregledamo z
uporabniki in preverimo ustreznost. Ena ključnih prednosti uporabe diagramov in modelov
je ta, da prispevajo kot močen mehanizem komunikacije med projektnim timom in
uporabniki (Satzinger et al. 2009, 140–141).
4.2

Gradniki delotoka

Delotok sestavlja nabor elementarnih enot – aktivnosti, ki predstavlja realni proces. Na ta
način lahko definiramo sosledje aktivnosti ali stanj, ki obenem določajo omejitve pri
izvajanju in/ali odvisnosti med posameznimi aktivnostmi. Delotok je proces, ki spremlja
aktivnosti (delo). Delotok je pogosto uporabljen v primerih, ko gre za storitve. Te storitve
so podprte z dokumenti, pri čemer termin dokument ne pomeni nujno fizične oblike
dokumenta, ampak gre lahko za digitalno obliko (Hoeven in Richtermeyer 2009, 210).
Kot navajata Basu in Kumar (2002, 2–3) je potrebno pregledati terminologijo delotoka, ki
vključuje termine: procesni model (angl. process model) predstavlja logičen potek
poslovnega procesa in gre za t. i. shemo, ki opisuje zbrane naloge, ki morajo biti
opravljene v skladu z različnimi zahtevami. Takšen primer je lahko delotok, povezan s
procesom naročila, ki obsega najprej preverjanje stanja in zaloge, kar se odvija vzporedno,
temu pa sledijo izdelava, odprema, dostava in plačilo. Naloge ali aktivnosti (angl. task or
activity) so elementi procesa, ki predstavljajo enoto dela znotraj poslovnega procesa. Vir
(angl. resource) lahko vključuje zaposlene, stroje ali organizacijsko enoto, ki je odgovorna
za opravljanje naloge. V primeru ko gre za zaposlene, je lahko zapisan določen
posameznik ali splošno pravilo, na primer za vodjo določene organizacijske enote, ki bo
morala opraviti zadane naloge ali aktivnosti. Nekatere aktivnosti ali viri potrebujejo
določene input podatke, ki so potrebni za izvedbo nalog in se nato pretvorijo v output
podatke, ki so potrebni pri ostalih nalogah. Za na primer aktivnosti procesa naročila so
potrebni podatki naročila (input), ki se nato pretvorijo v številko naročila in datum dostave
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(output). Input in output podatki so imenovani elementi podatkov aktivnosti, le-te so lahko
v različnih statusih, na primer: v delu, končano, zaključeno ipd., in obsegajo omejitve
(angl. constraints), ki so zapisane v obliki pravil, izjem in odločitev.
Kovačič (2008, 5) je zapisal, da lahko na področju načrtovanja delotoka dosežemo:
• opredelitev delovnega in poslovnega procesa,
• ocenjevanje in vrednotenje izvajanja procesov,
• animacijo in simulacijo izvajanja,
• analiziranje stroškov in izvajanje ozkih grl,
• metodološko ustreznost in celovitost,
• večuporabniško podporo in
• podporo razvoju uporabniških rešitev ter vključevanje standardnih programskih
rešitev, itd.
Na sliki 6 je prikazan primer simbolov, s katerimi modeliramo poslovne procese. Poznamo
dva nivoja simbolov, in sicer: za poslovno modeliranje in modeliranje IS (Kovačič 2008,
12). V nadaljevanju magistrske naloge bomo uporabili diagram poteka procesa, s katerim
izdelamo graf in predstavljamo posamezne korake poslovnih procesov. Uporablja se na
področjih za načrtovanje, analizo in dokumentacijo. Gre za opis izvajanja zaporedja
aktivnosti poslovnega procesa (BPMlab 2013) in tehniko, poznano kot eno izmed
preglednejših in za razumevanje enostavnejših tehnik, ki se je dobro izkazala pri mnogih
projektih prenove poslovanja (Kovačič in Bosilj-Vukšič 2005, 187).
Slika 6: Elementi diagrama poteka procesa

Vir: povzeto po BPMlab (2013)
4.3

Analiza managementa delotoka

Informacije o poslovnih procesih lahko prejmemo z intervjujem uporabnikov ali z
opazovanjem poslovnega procesa, katerega moramo dokumentirati. Učinkovit način za
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prikaz informacij je uporaba diagramov, s katerimi lahko opišemo delotoke procesa,
sistema16 ipd. ter na ta način izdelamo model (Satzinger et al. 2009, 140).
Primarni cilji aktivnosti analize so razumevanje, dokumentiranje potreb poslovanja in
postopek zahtev novega sistema. Ključni besedi pri opravljanju aktivnosti analize sta
ugotavljanje in razumevanje ter obsegata:
• zbiranje informacij,
• opredelitev zahteve sistema,
• razporeditev zahtev po prioriteti,
• izdelavo prototipa po potrebi in
• pregled priporočila z vodstvom.
Zbiranje informacij je temeljni del analize. Analitik se v tem času sreča z uporabniki, da
pridobi čim več informacij o področju problema, ki ga je potrebno rešiti. Le-te lahko
pridobi z opazovanjem dela uporabnika, z intervjujem in postavljanjem vprašanj
uporabniku, s prebiranjem obstoječih postopkov, poslovnih pravil in odgovornosti
zaposlenega ter s pregledom obstoječega sistema. Pomembno je, da so v analizo vključeni
vsi pomembni udeleženci, vključno z zunanjimi izvajalci. Pridobitev informacij je ključna
za ugotavljanje in razumevanje aktivnosti.
Samo pridobiti informacije ni dovolj. Zato je potrebno, da analitik v naslednjem koraku
pregleda, analizira in oblikuje pridobljene informacije, z namenom razumevanja zahtev
novega sistema. Gre za t. i. aktivnost opredelitve zahtev sistema in je primarna tehnika, ki
se uporablja je izris diagramov, s katerimi se predstavi model iz procesa zahteve novega
sistema.
Izdelani prototip novega sistema predstavlja aktivnost, ki je v pomoč analitiku in katerega
lahko uporabniki pregledajo. Uporabniki pogosto enostavneje izrazijo svoje potrebe s
pregledom delovanja prototipa, ki predstavlja v tem primeru »sliko«, preko katere analitik
izzove oziroma prejme pomembne vpoglede uporabnika.
Ko so opredeljene procesne zahteve, morajo biti v nadaljevanju razporejene po prioriteti.
Vedno se pojavlja več zahtev o podpori avtomatizacije, kot pa je na voljo zaposlenih, ki
lahko to zagotavljajo. Zato pri razporeditvi prioritet analitik pregleda različne možnosti
(izgraditi sistem znotraj organizacije, nakup programske opreme, pridobiti zunanje
izvajalce ipd.) za implementacijo novega sistema.
V zadnjem koraku sledi pregled zahtev in priporočil z vodstvom organizacije, ki se na
temelju informacij odloči in izbere način implementacije novega sistema (Satzinger et al.
2009, 45–46).
Cilj aktivnosti analize je razumevanje poslovnih funkcij in zahtev razvoja sistema. Pogosto
se pojavlja vprašanje, ali raziskovati in dokumentirati obstoječi sistem ali samo
dokumentirati zahteve novega sistema. Strukturiran pristop analizi predstavlja način, s
katerim najprej dokumentiramo obstoječi sistem in nato prenesemo zahteve novega sistema
16

Sistem smo uporabili kot množico elementov, medsebojno povezanih in urejenih v funkcionalno celoto v
nekem okolju (iSlovar 2013).
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iz pridobljene dokumentacije. Razvoj novega sistema zahteva štiri korake procesa: (1)
prepoznati procese in aktivnosti obstoječega sistema, (2) pridobiti informacije delovanja
poslovnih funkcij, ki so bile prevzete iz obstoječih procesov, (3) razviti poslovne funkcije,
ki bodo uporabne v novem sistemu in (4) opredeliti zahteve procesov novega sistema.
Slabost takšnega pristopa je količina porabljenega časa, ki je potreben za celotno analizo in
posledično se veliko razvijalcev sistema odloči, da enostavno avtomatizira obstoječi sistem
(Satzinger et al. 2009, 153).
Kako bo potekala analiza, ni mogoče predpisati, ampak je odvisno od posameznega
primera in posebnosti iz njegovega problemskega okolja. Vseeno je dobro uporabiti
nasvete, ki so povzetki praktičnih izkušenj in pravijo (Indihar Štemberger in Jaklič 2008,
28):
• da je pomembno izogibanje pretiranemu ukvarjanju s podrobnostmi, kjer to ni
potrebno. Velja upoštevati Pareto pravilo 80/20, kar pomeni, da 80 % problematike
rešimo z 20 % vloženega dela in za ostalih 20 % je potrebno vložiti 80 % dela;
• če želimo doseči uspešnost projekta prenove in informatizacije, je pomembno, da
sodelujejo številni zaposleni. Modeliranje ni enostavno in je časovno zahtevno,
vendar porabljeni trud in čas, ki ga je potrebno vložiti, se zagotovo obrestujeta;
• podpora vodstva organizacije je ključna. Zato je pomembno sodelovanje zaposlenih
v skupinskih intervjujih, katerega vodstvo mora nujno podpirati, kljub temu da gre
za izvajanje v delovnem času; potrebno je, da se posreduje (včasih zaupne) podatke
analitiku.
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5

UPRAVLJANJE SPREMEMB

Stalnica današnjega časa so spremembe. Organizacije se soočajo z zunanjimi in notranjimi
spremembami in z vsemi se morajo uskladiti. Glede na to, da uvrščamo k uspešnosti
organizacij tudi učinkovitost in druge dejavnike uspešnosti, ki so v soodvisnosti s
spremembami, je samoumevno, da je potrebna usmerjenost k upravljanju sprememb (Belak
2010, 199–200).

5.1

Strateško upravljanje sprememb in projekti v informatiki

Potočan in Mulej (2011, 37) navajata, da se lahko uprava osredotoči na štiri tipe
sprememb, da bi dosegla strateško prednost organizacije. Štiri osnovne strateške
organizacijske spremembe so: spremembe tehnologije, spremembe glede produktov in
storitev, strategija spremembe strukture ter spremembe v kulturi. Osnovne značilnosti
posameznih načinov strateških organizacijskih sprememb so:
• Tehnološke spremembe so spremembe v organizaciji procesa proizvodnje, ki
vključujejo spremembe v znanju in veščinah, kar omogoča razločevanje
pristojnosti. Te spremembe so načrtovane tako, da naredijo proizvodnjo bolj
učinkovito ali da se proizvede več. Spremembe v tehnologiji vključujejo tehnike za
izdelovanje produktov in dobavo storitev, delovne metode, opremo in delotok.
• Spremembe pri izdelkih in storitvah se nanašajo na končne produkte ali storitve
organizacije. Novi produkti so lahko majhne prilagoditve obstoječih ali pa
popolnoma novi produkti. Novi produkti so seveda oblikovani tako, da bi povečali
tržni delež ali razvili novi trg oziroma pridobili nove odjemalce.
• Pojem strategija in strukturne spremembe se nanaša na upravno področje
organizacije. Upravno področje obsega nadzor in upravljanje organizacije. Te
spremembe vključujejo spremembe organizacijske strukture, strategije upravljanja,
politike, sistema nagrajevanja, delovnih odnosov, mehanizmov za koordinacijo,
informiranja vodstva in nadzornih sistemov, bilanc in proračuna.
• Spremembe v kulturi pomenijo spremembe vrednotenja, vedenja, pričakovanj,
zaupanja, sposobnosti in obnašanja zaposlenih. Spremembe v kulturi so povezane s
spremembami v mišljenju in občutenju zaposlenih. To so bolj spremembe v zavesti
kot pa v tehnologiji, strukturi ali produktih.
Vsi tipi sprememb so medsebojno odvisni – sprememba v enem tipu pogosto vodi v
spremembe v drugem tipu.
Proces upravljanja sprememb v informatiki se izvaja v skladu z vnaprej dogovorjenimi
postopki upravljanja IT/IS in upošteva samo izvajanje postopka kot tudi dokumentiranje
dogovorov in obveščanje o spremembah. Ključno pri tem je sodelovanje vodstva, ki skrbi
za končno potrjevanje predlaganih sprememb in s tem izkazovanje podpore izvajalcem
projekta (Krajnc in Tomažič 2008, 84).
Ravnanje in percepcija vodstva sta na področju informatike pogosto stroškovno naravnana.
V večini primerov se od informatike pričakuje premike v smeri učinkovitosti in
preglednosti izvajanja poslovnih procesov, medtem ko so premiki v smeri poslovne
uspešnosti po prevladujočem mnenju vodilnih težko dosegljivi ali sploh nedosegljivi in
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drugotnega pomena. Zato je ključno izhodišče sodobnega managementa za zagotavljanje
poslovne uspešnosti, da mora biti spremenjena percepcija vodilnih o informatiki, od t. i.
informacijske podpore poslovanju oddelka/poslovne funkcije do t. i. strateškega vpliva na
poslovanje. Na sliki 7 lahko razberemo, da je vloga informatike pogojena z
informacijskimi potrebami in percepcijo managementa o odvisnosti od informacij ter o
vplivu informatike. V organizacijah je žal preveč izpostavljena uporaba IT kot podpornega
ali servisnega dejavnika poslovanju, medtem ko sta močno zapostavljeni njena naložbena
oblika in strateška vloga za poslovno uspešnost organizacij. Zato so na tem področju nujno
potrebni koreniti premiki, za kar je potreben zlasti spremenjen odnos managementa do
naložb v informatiko ter neposredno vključevanje informatike v strateško poslovno
načrtovanje in odločanje. Ugotavljajo, da se odgovor na vprašanje o poslovni vrednosti IT
nahaja ravno v njeni vključitvi v proces prenove poslovanja (poslovna pravila, kadri in
znanja, informacije in IT ter organiziranost in poslovna kultura) in prenove poslovnih
procesov podjetja (Kovačič in Bosilj - Vukšić 2005, 242–243).
Slika 7: Informatizacija poslovanja – pogled in pričakovanja managementa

Vir: povzeto po META Group in R. Falenski
Veliko projektov presega planirani čas in stroške, pri čemer so spremembe tiste, ki so se
pokazale kot pomembna posledica odstopanj. Ni neobičajno za spremembe, da povečajo
stroške projekta za 50 % ali včasih tudi več. Raziskava »Hussain and Wearne« je pokazala,
da je 64 % od 1000 projektnih vodij nakazalo, da predstavljajo največji problem
spremembe. Na splošno ne prenesejo sprememb zato, ker vplivajo na plan in zmanjšujejo
možnost zadovoljstva projektnih deležnikov. Zelo pogosto se spremembe v projektu
pojavijo, saj je nemogoče čisto vse podrobnosti vnaprej predvideti (Stare 2011, 71).
Levasseur (2010, 6) je zapisal rešitev, kako se lahko z Lewin's modelom (podrobneje
opisan v nadaljevanju) zagotovi uspešnost projekta: (1) odmrzniti z aktivnim
vključevanjem deležnikov v začetnih fazah pri skupnem pogovoru o spremembah, (2) z
vpeljavo in vzdrževanjem dogajanja na višjem nivoju in dvosmerno komunikacijo, skupno
načrtovanje in izmenjava učinkov implementacije in (3) zamrzniti posameznike na višjem
nivoju ter organizacijsko učinkovitost in zadovoljstvo z utrjevanjem predanosti k
uspešnosti projekta, ki temelji na nenehnem sodelovanju za čas projekta in naprej.
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Umble et al. (2003, 245) in Aladwani (2001, 266) navajajo ERP sistem kot primer, kjer
najdemo organizacijsko upravljanje sprememb med kritičnimi faktorji uspeha uvedbe.
Obstoječa organizacijska struktura in procesi pogosto niso usklajeni s strukturo, orodji in
vrsto informacij, ki jih zagotavlja ERP sistem. Poudariti je potrebno, da je še tako
fleksibilnemu ERP sistemu potrebno ob njegovi uvedbi prilagoditi strategijo organizacije,
pristope in kulturo. Uvedba ERP sistema prisili k prenovi ključnih poslovnih procesov
oziroma k razvoju novih poslovnih procesov, ki bodo podpirali cilje organizacije.
5.2

Pristop k upravljanju sprememb

Vsi napori, ki jih povzročajo spremembe, so pripomogli k povečanju pozornosti na
področju upravljanja sprememb. Najbolj pomemben del izvajanja upravljanja sprememb je
usmerjen v zagotavljanje rešitev dveh ključnih problemov – kako načrtovati boljšo
uvedbo/vzpostavitev upravljanja sprememb in kako obvladati odpor zaposlenih do
sprememb (Anderson in Anderson 2011, 2).
Proces formalnega upravljanja sprememb vključuje ravnanje vseh formalno zahtevanih
sprememb (direktnih, namenskih ali organizacijskih) in zagotavlja njihovo učinkovito
uvedbo. Skrite spremembe, ki so zgodaj odkrite, so lahko obravnavane v formalnem
procesu, kakorkoli, moteče spremembe so lahko zavržene. Nekateri avtorji obravnavajo
upravljanje sprememb kot del namenske kontrole (Newell 2002; Burke 2003; Milošević
2003 povzeto po Stare 2011, 199–200) in neodvisen proces. Tako se v splošnem
osredotočajo na spremembe, ki so neposredno povezane s cilji in uvedbo projekta. Tipični
procesi upravljanja sprememb obsegajo štiri korake:
• zahtevek za spremembo: identifikacija in dokumentacija namena; zavedena potreba
po spremembi; pregled zahtev/organizacijskih sprememb in identifikacija
aktivnosti, ki zadevajo spremembe, in identifikacijo področja sprememb;
• ovrednotenje sprememb: ocenitev učinka sprememb na delovni čas, namena,
proračuna; uvrstitev sprememb, postavitev oziroma opredelitev odgovornih,
načrtovanje sprememb; ocenitev koristi in stroškov zahtevanih sprememb; in
predlogov sprememb aktivnosti;
• odobritev sprememb: posredovanje zahteve odgovornim osebam v odločitev
odobritve oziroma zavrnitve sprememb in
• realizacija sprememb: sprememba/posodobitev načrta in delitev informacij o
spremembi; implementacija spremembe, informiranje deležnikov o spremembi in
zagotavljanje učinkovite implementacije spremembe.
Mnogi avtorji (Levine, 2002; Lock, 2003; Steffens et al., 2007 povzeto po Stare 2011, 200)
predlagajo relativno podoben proces. Formalen sistem upravljanja sprememb mora biti
vzpostavljen in implementiran znotraj organizacije, in sicer za doseganje učinkovite
realizacije le-te. Vsebuje postopek odobritve spremembe, vzpostavljeno dokumentacijo v
procesu in podporo IS. Postopek prav tako definira pristojnosti in odgovornost projektnih
deležnikov v procesu in zahteva t. i. »koordinatorja sprememb« (angl. change coordinator),
ki je lahko obenem odgovoren za dokumentiranje sprememb in odobritev le-teh. Procesi za
upravljanje sprememb naj bi bili v skladu s pričakovanji pogodbenika. Predlagana
sprememba naj bi tudi vključevala plačilo za stroške projekta (Stare 2011, 200).
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V primerjavi z odporom predstavlja upravljanje sprememb učinkovito uravnoteženje moči
v njeno korist. Organizacije, skupine ali posamezniki se bodo upirali spremembam, ki
predstavljajo grožnjo okvirju njihovih pristojnosti. Družbeno-tehnične spremembe, ki so
del projektnega managementa, pogosto spremljajo skupen program upravljanja sprememb,
le-te pa naslavljajo potrebne kulturne premike in prepričanja, vrednote in normative.
Postopna sprememba je običajno manj travmatična, vendar ključna poslovna sprememba,
ki lahko zahteva od dve-do petletno implementacijo programov, z zaporednimi intervali
prenove in/ali stalne izboljšave. Teoretiki radikalne in postopne spremembe so
predpostavljali številne načrte za doseganje sprememb. Ti načrti se razlikujejo po načinu
vključenosti zaposlenih, obsegu komunikacije za spremembe in vodstveni naravi. V
splošnem neposredna soočanja povzročajo upor, kar običajno poveča množičnost odpora.
Teorije prepričevanja so lahko uporabljene oziroma sprejete kot sporočila prepričevanja v
smeri predanosti in kulturne asimilacije, da ublažijo spremembe obnašanja ter odpora.
Odprta komunikacija, direktna vključenost v oblikovanje, vključevanje vlog in trening
omogočajo izražanja znotraj spremenjenega procesa, ki postopoma povzroči
komunikacijski pomen in učinek, zato je priporočeno združevanje vlog v smeri želene
procesne spremembe. Priporoča se drugačno »spraševanje«, tehniko zmanjševanja odpora,
ki zmanjšuje upiranje identiteti, kjer želijo preiti na površje informacije o alternativnih
oblikah doseganja cilja. Na primer: tako Ives in Mason (1990; povzeto po Kettinger in
Grover 1995, 20), Davenport (1993, povzeto po Kettinger in Grover 1995, 20) izkoriščajo
povzetke pojavljanja in testiranja za pozivanje obstoječih poslovnih procesov
večfunkcijskih vlog. Povzemanje sprememb procesov poslovanja kot »priložnost« prispeva
k individualnemu občutku kontrole, olajšanju iskanja in uporabi novih informacij, prispeva
k naraščanju notranjih vrednot in se osredotoča na prihodnost. S pomočjo uporabe
simulacij, kritičnih incidentnih tehnik, »bližnje« zgodovine in primerjalne analize lahko
navedene simulacije delujejo kot izobraževalni sistem oziroma služijo za kreiranje vrednot,
ki podpirajo spremembe (Kettinger in Grover 1995, 20).
5.3

Teoretična izhodišča in modeli upravljanja sprememb

Avtorji (Nograšek 2011; Kaminski 2000; Pryor et al. 2008; Kovačič in Bosilj - Vukšić
2005) navajajo teoretična izhodišča in modele upravljanja sprememb. Nadler & Nadler
(1998, povzeto po Kaminski 2000) opisujeta fenomen sprememb, katerega je med prvimi
opisoval Lewin (1951) in izdelal uspešno delujoč model sprememb, katerega so kasneje
razširili Lippitt, Watson in Westley's (Pryor et al. 2008, 9). Kotter (Nograšek 2011, 14) je
razvil model osmih korakov sprememb, kjer opisuje kako: povečati pomembnost za
spremembe, zagotoviti močno ekipo za vodenje sprememb, razviti vizijo, krepiti
zaposlene, zagotavljati kratkoročne dosežke, okrepiti dosežke in vlagati v spremembo
kulture. Leavitt je poznan po svojem znanem t. i. diamantu, ki predstavlja organizacijo kot
sistem ljudi, strukture, opravila in tehnologije. Njegov model so kasneje avtorji Kovačič,
Jaklič, Indihar Štemberger, Groznik (2004, povzeto po Nograšek 2011, 16) razširili in
dodali še peti element organizacije – organizacijsko kulturo. Poznamo še veliko modelov,
ali kot nekateri avtorji imenujejo, okvirjev procesa sprememb. Anderson in Anderson
(2001, 161) tako še navajata primere: McKinsey's 7-S okvir, Weisbord's »Six Box« model,
Nadler in Tushman's model skladnosti itd. V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili:
Lewinov model, Lippitt, Watson in Westley's model, Kotterjev model in Leavittov model.
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Kurt Lewin predstavlja enega pomembnejših raziskovalcev na področju odnosa
skupin/zaposlenih. Prispeval je veliko pomembnih teorij in orodij za organizacijske
spremembe oziroma organizacijski razvoj – upravljanje sprememb (Levasseur 2010, 4). Pri
njegovem t. i. three-step modelu sprememb gre za dogovor o treh različnih korakih pri
upravljanju sprememb, ki so: odmrznitev (angl. unfreezing) sedanjosti, premikanje od
sedanjosti in zamrznitev (angl. freezing). Če temu modelu ne sledimo, bodo spremembe
kratkega veka. Z drugimi besedami, lahko sprožite potrebne spremembe, vendar morate, če
želite doseči trajne spremembe, odstraniti sedanjost (in možnost, da bi se vrnili v
sedanjost). Moreton in Chester (1997, povzeto po Kovačič in Bosilj - Vukšić 2005, 72–73)
dodajata, da je pojav odmrznitev potrebno upoštevati, če želimo doseči uspešne
spremembe, zato mora biti situacija odmrznjena. To pomeni, da od ljudi, ki naj bi jih
spremembe doletele, zahteva, da so nanje pripravljeni in verjamejo, da bodo v njihovo
dobro. Fazi odmrznitve sledi prehod iz trenutnega stanja v želeno stanje. Temu lahko
rečemo uvedba sprememb, ki ji sledi faza utrditve novega stanja oziroma zamrznitve. V tej
fazi je zagotovljeno, da je sprememba trajna in odobrena s strani tistih, na katere ima
direkten vpliv. Premakniti se morate od sedanjosti v prihodnost in namestiti ljudi in
procese, da bi zagotovili trajnost (Lewin 1951; povzeto po Pryor et al. 2008, 9). Ta model
je še vedno ustrezen v smislu – kaj narediti. Vendar je dramatično narastla hitrost, s katero
se to mora narediti. Lewinov model je namenjen planiranim spremembam in nima
odgovorov na neplanirane spremembe. Še vedno je uporaben, kadar pride do neplaniranih
sprememb, če vemo vnaprej, da obstaja možnost, da bo do sprememb prišlo (Pryor et al.
2008, 9).
Lippit, Watson in Westley (1958) so razširili in spremenili terminologijo in število korakov
Lewinovega modela. Njihov model sprememb vključuje pet faz namesto treh korakov, saj
so mnenja, da koraki namigujejo na nepovezana dejanja. Vstavili so korake: po
odmrzovanju sledi druga faza - Uvedba razmerij med spremembami in po ponovnem
zamrzovanju peta faza - Doseči končne odnose (Pryor et al. 2008, 9).
Kotter je razvil model, katerega naj bi organizacija uporabljala na strateški ravni za
spremembe svojih vizij in transformacij znotraj organizacije. Študije so dokazale, da je
potrebno pri uporabi tega modela iti skozi več faz. Vsaka faza traja določen čas in napake
pri vsaki fazi lahko vplivajo na uspeh spremembe. Kotterjevih osem korakov pristopa k
spremembi: (1) Ljudje se običajno odločajo za status »quo«, saj sprememba povzroči
negotovost prihodnosti oziroma ljudje občutijo nelagodje. Prav tako ljudje ne zaupajo
stvarem, v katere niso sami prepričani, in to je razlog, da se ljudje skušajo izogniti
spremembam. Za zagotovitev sodelovanja ljudi pri tej spremembi je potrebno ustvariti
občutek nujnosti. (2) Ta korak je podoben interventnosti pri zdravljenju odvisnosti. Lahko
se ustvarja odpor proti spremembi ali pa si življenje olajša z dopuščanjem pomoči drugih.
Ena izmed opcij je kreiranje močnega zavezništva z vodilnimi na delovnem mestu. (3)
Čeprav je nemogoče dokončati stvari brez definiranega načrta akcij, je veliko bolj
enostavno (saj s tem pridobiš več sodelovanja), če je načrt jasen in pravilno umeščen. Ker
je t. i. status »quo« bolj ustrezen za večino ljudi, obstaja velika verjetnost, da se le-ti
osredotočijo na t. i. "vsakdanje delo" in ne sledijo spremembam brez načrta in umestitve.
Ustvarjanje, doseganje vizije in strategije bo pripomoglo k hitrejšemu opravljanju
spremembe. (4) Če ljudje ne pričakujejo spremembe oziroma se je ta že pojavila, se bodo ti
po vsej verjetnosti spremembi upirali. Predvidevajmo, da nam sodelavec zastavi sledeče
vprašanje: »Kaj je narobe s teboj? To ni več način, ki ga uporabljamo!« Takšen komentar
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razjasni t. i. veliko novico o prihajajočih spremembah na delovnem mestu. Če je temu tako,
je vzrok po vsej verjetnosti v manjkajoči komunikaciji vodilnih pri izražanju vizije skozi
organizacijsko spremembo. (5) Zaposleni morajo biti motivirani k spremembam, torej če
želite, da zaposleni izvedo nekaj novega, boste po vsej verjetnosti pridobili več
sodelovanja z njihove strani, če jih naučite rokovanja z novimi potrebnimi orodji, da bodo
sprejeli delo na novi način. Ta korak vzpodbuja k odstranjevanju meja med spremembami
in jih vzpodbudi k tveganju in kreativnemu reševanju problemov. (6) Korak šest
predstavlja nadaljevanje petega koraka, saj morajo biti ljudje nagrajeni, ko poizkušajo uiti
svojim starim navadam in narediti nekaj novega, želenega. V tem primeru gre za pozitivno
okrepitev, saj je to korak, v katerem se načrtuje, kreira in nagrajuje kratkoročne »zmage«,
ki pomikajo organizacijo proti spremembi vizij. (7) Do tega koraka naj bi se ves upor
razblinil, vendar je kljub temu potrebno imeti vzpostavljen nadzor. Zato je potrebno
negovati spremembe in izvajati prilagoditve potrebni spremembi. (8) Nikoli ne moremo
nekomu obrazložiti dobrih razlogov, zakaj jih nekatere stvari – in organizacijo – delajo
uspešne. Če želimo omogočiti trajne spremembe, je potrebno ljudem prikazati odnos med
novostmi in uspehom organizacijskih sprememb (Pryor et al. 2008, 10).
Spremembe v tehnologiji prinesejo spremembe v postopkih, kulturi, miselnosti,
organizacijski strukturi in procesih. Takšna trditev je združljiva z družbeno-tehničnim
sistemom, ki ga sestavljata dva tesno povezana sistema – družbeni in tehnični. Tehnični
sistem je zbran iz procesov, opravil in tehnologije, ki je potrebna za preoblikovanje inputa
v output, medtem ko je družbeni sistem zbran iz ljudi (njihovih prepričanj, veščin, vrednot,
vrednosti, znanja, potreb), odnosa med ljudmi, sistema nagrajevanja in strukture
pristojnosti. Takšen pogled zagotavlja uspešnost pri organizacijskih spremembah okolja in
sledenje uvedbi nove tehnologije. Eden izmed ustanoviteljev takšnega pogleda na
organizacijo je Leavitt in njegov znani t. i. diamant, ki je prikazan na sliki 7. Kasneje so
njegov model razširili avtorji Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, Groznik (2004, povzeto
po Nograšek 2011, 16) in dodali še peti element organizacije – organizacijsko kulturo in
opravila, ki so preoblikovana v procese. Predstavljeni ključni elementi organizacije so
soodvisni, kar pomeni, da sprememba v enem povzroči spremembo v drugem elementu.
Takšen primer je sprememba tehnologije, ki povzroči spremembe v procesih in posledično
na ljudeh, kulturi in strukturi organizacije (Nograšek 2011, 15–16).
Slika 8: Leavittov razširjen model

Vir: povzeto po Kovačič et al. (2004)
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5.4

Uvedba procesa upravljanja sprememb

Da bi bile spremembe uspešno uvedene, morajo vodilni doseči, da se v organizaciji
izvedejo zahtevani elementi (Potočan in Mulej 2011, 34–36):
• Ideje: čeprav je kreativnost pomemben element pri organizacijskih spremembah,
kreativnosti znotraj organizacij še niso široko in sistematično preučevali. Nobena
organizacija ne more ostati konkurenčna brez novih idej, spremembe so izraz idej.
Ideja spodbuja nov način ravnanja. Ideje lahko pridejo iz organizacije ali od zunaj.
Približno ena od 3000 idej postane inovacija.
• Potrebe: na splošno se ideje ne obravnavajo resno, dokler se ne zazna potreba po
spremembah. To se zgodi, ko vodilni vidijo razliko med resničnim in želenim
učinkom v njihovi organizaciji. Vodilni poskušajo doseči občutek nuje, da bi tudi
ostali upoštevali potrebo po spremembah.
• Prilagoditev: do prilagoditve pride, ko se vodilni (tisti, ki odločajo) odločijo, da
bodo vpeljali predlagane ideje. Ključni vodilni in zaposleni morajo soglašati o
podpori spremembam (soglasno podpirati spremembe). Za večje organizacijske
spremembe bo vodstvo mogoče moralo podpisati dokumente odobritve. Pri manjši
spremembi lahko prilagoditev odobri vodja organizacijske enote.
• Uvajanje: o uvajanju govorimo, ko člani organizacije (zaposleni) že dejansko
uporabljajo novo idejo, postopek ali vedenje. Mogoče je potrebno pridobiti nove
materiale in opremo in mogoče se morajo zaposleni izobraževati, da bi uporabljali
novo idejo. Uvajanje spremembe je pogosto najtežji del v procesu spremembe.
Dokler ljudje ne uporabljajo nove ideje, se sprememba dejansko ne zgodi.
Spremembo lahko imenujemo inovacija samo, če se koristno uporablja.
• Viri: zanesljive spremembe zahtevajo človeško energijo in aktivnost. Spremembe
se ne zgodijo same, zahtevajo čas in človeške vire za kreiranje in uvajanje idej.
Makarainen (2000, 46) je raziskovala upravljanje sprememb v procesu programske opreme
in ugotovila, da je ena izmed rešitev za dosego boljše kontrole procesa programske opreme
v opredelitvi procesov podpore dejanskega delovnega toka in aktivnosti, ki se dogajajo, ko
zaposleni to izvajajo. Dva ključna faktorja uspešnega upravljanja sprememb sta
komunikacija in kontrola. Formalen in podprt proces upravljanja spremembe je lahko
uporabljen kot orodje za doseganje boljše kontrole nad procesi in komunikacije. Cleland in
Ireland (2007, 350) dodajata, da se upravljanje sprememb uporablja tudi za kontrolo
notranjih in zunanjih sprememb. Veliko organizacij vzpostavi t. i. change control board za
nadzorovanje sprememb.
Stare (2011, 73–74) je zapisal, zakaj se uvajajo spremembe na projektni način in obrazložil
povezanost strategij, sprememb in projektov. Orodja in metode projektnega managementa
omogočajo obvladovanje stroškov in časa uvedbe ob nadzorovani kakovosti ustvarjenih
proizvodov. Meni, da je potrebno zavedanje, da sprememb ne uvajajo posamezniki, ampak
veliko ljudi. Zato je potrebno za učinkovito uvajanje sprememb uskladiti interese in
zagotoviti vzajemno sodelovanje vseh vpletenih posameznikov, kar predstavlja eno od
tipičnih nalog vodje projekta. Projektni pristop prav tako zagotavlja večjo usmerjenost k
ciljem, večjo motivacijo zaposlenih, boljšo kontrolo, lažji nadzor ter boljše odnose s
partnerji.
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Celovit sistem upravljanja sprememb (prikazan na sliki 9) projektov naj bi zagotavljal
(Stare 2011, 258):
• obravnavo sprememb,
• odgovorne za ocenjevanje vrste sprememb,
• pristojne za odobravanje sprememb,
• obrazce za pripravo ocen in predlogov sprememb,
• uradni postopek spreminjanja planov,
• bazo predlaganih in odobrenih sprememb,
• seznam naslovnih, katere je potrebno obvestiti o sprejetju posameznih sprememb.
Slika 9: Upravljanje sprememb

Vir: povzeto po Stare (2011)
Young (2007; povzeto po Stare 2011, 259) navaja, da se število sprememb pri projektu
zmanjša, če se formalizira postopek za odobritve spremembe in če mora predlagatelj
spremembe odobriti podaljšanje in kriti stroške spremembe projekta. Vendar čeprav se
zavrača prevelika birokracija, predstavlja ta v primeru obvladovanja17 sprememb
najmočnejše orožje. Pomembno je zavedanje, da je kontroliranje sprememb namenjeno
njihovemu obvladovanju in ne preprečevanju (Stare 2011, 259).
V tržnem okolju se čas uvajanja sprememb krajša in zmagovalne postajajo tiste
organizacije, ki so bolj odzivne ter lahko v krajšem času predstavijo in uvedejo več
sprememb. Sprememba je lahko v fazi načrtovanja odlično zastavljena, pa je kljub temu
mnogo tako slabo oziroma nepopolno izvedenih na ravni izvedbe. Pogosto je problem v
prenosu ideje od vrha organizacije na nižje ravni v organizaciji. Bolj od odlično začrtane
17

Izraz obvladovanje sprememb je avtor (Stare 2011) uporabil za proces formalnih napovedanih sprememb.
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spremembe v delovanju je pomembno, kako se ta zamisel prenese na zaposlene, saj so oni
tisti, ki jo udejanjajo v praksi. Kvaliteten sistem internega komuniciranja je pri tem
nepogrešljiv. V času uvajanja sprememb se pokažejo pomanjkljivosti internega
komuniciranja. Nevarnost se skriva v tem, da pri uvajanju sprememb ne vedo, kakšna je
njihova vloga. Zaradi negotovosti tudi ne morejo sodelovati v aktivnostih uvajanja
sprememb. Učinkovitost internega komuniciranja se razvija skozi daljše obdobje in v času
sprememb omogoča posebne koristi. Če so spremembe v organizaciji hitreje dosežene
zaradi dobrega internega komuniciranja, se bodo pozitivni učinki uvedbe sprememb v
organizaciji hitreje pokazali, kar pomeni nižje stroške in ostale prednosti. Zato je v takšnih
razmerah doseganje koordiniranih aktivnosti zaposlenih osrednji namen internega
komuniciranja.
Kakovosten sistem internega komuniciranja zagotavlja, da se v času uvajanja sprememb
uporablja tista komunikacijska orodja in komunikacijske poti, ki zaposlenim zagotavljajo
potrebne informacije. To pomeni, da prejmejo informacije od oseb, katerim zaupajo.
Razumeti je potrebno, da kadar zaposleni dobijo informacijo, to ne pomeni, da bodo
spremenili vedenje. Ampak šele če dobijo informacije, ki zajemajo cilje organizacije,
njihovo vlogo v teh ciljih, prejmejo informacijo od kredibilnega vira, ki mu zaupajo in
celotni sklop interpretirajo kot smiseln, bodo spremembo dejansko sprejeli. Praviloma so
nad spremembami v organizaciji navdušeni tisti, ki jih uvajajo oziroma imajo nad
procesom kontrolo. Tu se skriva celoten problem uvajanja sprememb v organizaciji in
komuniciranja, ki s tem sovpada. Če želimo, da zaposleni spremembe sprejmejo in v njih
sodelujejo, je potrebno organizirati proces spreminjanja in komuniciranja na način, da
sprememba ni zgolj projekt vodstva, ampak vseh v organizaciji. To pomeni, da imajo nad
procesi spreminjanja kontrolo vsi, ki jih sprememba zadeva – vsak na svoji ravni.
Na zaposlene v organizaciji vpliva uvajanje sprememb, saj od njih terja
spremembe/prilagoditve v njihovem obnašanju. Kako bodo spremembe vplivale na lokalno
okolje in kakšne prilagoditve bodo potrebne, je tisto, kar zaposlene pri uvajanju sprememb
najbolj zanima. Če vsak zaposleni ne bo razumel namena spremembe na mikro ravni ali na
ravni svojega delovnega mesta, potem bo dojemal spremembo kot nepotrebno aktivnost.
Torej je pomembno, da se vsakemu posamezniku razloži, zakaj je sprememba smiselna.
Največja vrednost učinkovitega in uspešnega sistema internega komuniciranja je
sposobnost, da priskrbi zaposlenim vse informacije, ki jih potrebuje za spremembo svojega
vedenja v smeri doseganja ciljev organizacije. Davis (2000; povzeto po Mumel 2008, 201–
210) je zapisal, da uvajanje sprememb zajema tri stopnje:
• opuščanje ustaljenih načinov obnašanja,
• učenje novih vzorcev vedenja ter
• fiksiranje novih vzorcev vedenja (uporaba novega znanja pri delu).
Pri vsaki od teh stopenj je komunikacija pomembno orodje. Zato mora pri načrtovanju
uvajanja konkretne spremembe odgovorni za uvajanje sprememb pripraviti odgovore na
vprašanja, ki se lahko pojavijo v vsaki od prej navedenih stopenj. Na začetku je potrebno
vloge, dolžnosti in odgovornosti udeleženih v načrtovanju in izvajanju sprememb v
organizaciji jasno opredeliti. Potrebno je načrtovati tudi kako voditi evidenco o
spremembah in posledicah sprememb (kaj in koliko smo izboljšali, koliko smo prihranili,
kakšne so prednosti spreminjanja) ter predvideti način spremljanja in kontroliranja
uspešnosti postopka uvajanja sprememb (Mumel 2008, 201–210).
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5.5

Predlog modela upravljanja sprememb v informatiki

Okolje danes narekuje, da se je potrebno hitro, učinkovito in sistematično odzivati na
notranje in zunanje spremembe, kar sili podjetja, da vzpostavijo formaliziran način, ki bo
omogočal postopne korake/faze, potrebne za učinkovito uvedbo sprememb. V podjetju
Primer so prepoznali potrebo po uvedbi procesa upravljanja sprememb v informatiki, zato
smo izdelali formaliziran predlog modela, ki ga bomo v nadaljevanju podrobneje
predstavili.
Teoretični okvir in dobre prakse, ki smo jih proučili, smo uporabili kot vodilo pri
načrtovanju in izdelavi predloga modela upravljanja sprememb v informatiki. Študijo
primera smo izvedli v podjetju Primer (ime je izmišljeno), ki je srednje veliko podjetje in
njegovi primarni dejavnosti sta proizvodnja in storitve. Zaradi specializiranosti na področju
proizvodnje imajo tam zelo dobro urejene in utečene postopke za vodenje sprememb v
skladu z modifikacijskim postopkom, ki v celoti zajema tehnološke procese. Oddelek
informatike pa je v zadnjih letih izvedel velike spremembe na področju IS/IT (npr. uvedba
ERP rešitve), a le-te niso bile dovolj učinkovito uvedene. Zato so se 1. fazi odločili, za
vzpostavitev testnega procesa upravljanja sprememb v informatiki, ki bo omogočal
podjetju strateški razvoj informatike in s tem učinkovitejšo podporo poslovnim procesom.
Zavedajo se, da je upravljanje sprememb ključnega pomena, zato je cilj, s predlogom
modela upravljanja sprememb v informatiki, izdelati učinkovit proces, s katerim bo
podjetje lahko v prihodnje sledilo vsem spremembam in bodo le-te načrtovane,
organizirane, vodene in kontrolirane, hkrati pa bo temeljil na odprti komunikaciji med
zaposlenimi.
Za izdelavo predloga modela upravljanja sprememb smo izvedli naslednje aktivnosti:
• osredotočili se na vprašanja kako in zakaj, da bi bolje razumeli cikel sprememb
poslovnih procesov v podjetju,
• preučili in pregledali obstoječe postopke,
• preučili in pregledali dobre prakse podjetij iz panoge, ki že sistematično upravljajo
spremembe,
• modifikacijski postopek18 in obstoječi postopek uporabili kot dobro prakso
podjetja, ki smo ju upoštevali pri izdelavi predloga modela,
• z večkratnimi iteracijami in popravki smo z vodjo informatike in vodilnimi
inženirji izdelali predlog modela upravljanja sprememb v informatiki19 (priloga 1).
Za oblikovanje procesa upravljanja sprememb in izdelavo modela smo uporabili diagram
poteka procesa, ki prikazuje aktivnosti, njihovo zaporedje/vzporednost izvajanja ter
različne možne poti, ki si sledijo glede na odločitev organa, ki je za to zadolžen. Torej je z
diagramom zajet potek izvajanja procesa, vidimo, kdo so udeleženci/izvajalci v procesu in
podatke ali dokumente.

18 Modifikacijski postopek se uporablja v podjetju Primer za spremembe v tehnološkem delu.
19
V nadaljevanju bomo oddelek informatike v podjetju Primer imenovali s kratico INFO.
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6

VZPOSTAVITEV PROCESA UPRAVLJANJA SPREMEMB V
INFORMATIKI

Izdelani predlog modela upravljanja sprememb v podjetju Primer je bilo potrebno
formalizirati. V nadaljevanju (Primer 2012) smo na kratko opisali postopek vzpostavitve
procesa upravljanja sprememb v informatiki, kjer so navedene odgovornosti, definicije
pojmov ter kratek opis procesa.

6.1

Odgovornosti

Za postopek upravljanja sprememb v INFO je odgovoren vodja informatike. Udeleženci in
njihova odgovornost v procesu sprememb so navedeni v nadaljevanju.
AVTOR – je lahko vsak zaposleni v podjetju Primer, ki opazi odstopanje ali predlaga
izboljšavo v IS. Avtor posreduje svoj predlog preko obstoječega sistema ali interne
pobude. Avtor pri pisanju predloga spremembe vnese vse informacije in predlaga tudi
rešitev ali pot reševanja.
VODJA INFO – skupaj z lastnikom procesa pregleda pobudo in določi nosilca spremembe.
Sodeluje pri skupini za spremembe v INFO in pregledu predloga. Pregleda in odobri
definirano projektno skupino za spremembe v INFO, naročilo s tehnično specifikacijo ter
po uvedbi spremembe oceni dosežene cilje, ki so bili zadani v pripravi predloga za uvedbo
spremembe in poda zaključek z izkušnjami iz projekta.
LASTNIK PROCESA ali NOSILEC PROCESA – skupaj z vodjo informatike pregleda
pobudo in določi nosilca spremembe. Sodeluje pri skupini za spremembe v INFO.
Pomembno je, da je vsaj eden – lastnik ali nosilec procesa – prisoten in po potrebi sodeluje
pri izvedbi projekta spremembe v INFO. Lastnik procesa tudi skrbi za ustrezno delovanje
in aplikacijsko podporo poslovnemu procesu.
NOSILEC SPREMEMBE – je zadolžen za pripravo predloga spremembe v informatiki ter
za izpeljavo procesa spremembe v INFO v skladu s postopkom. Sodeluje pri členitvi nalog
v zvezi s projektom in pri dodeljevanju le-teh izvajalcem. Zagotavlja usklajevanje dela in
uvedbo spremembe v INFO. Nosilec spremembe je lahko iz INFO OE20 ali katerekoli
druge OE v podjetju Primer, ki je lastnik procesa. Zagotavlja pripravo tehnične
specifikacije in funkcionalne softverske specifikacije, sodeluje pri pripravi internega
naročila in poda oceno stroškov izvedbe projekta spremembe. V primeru, ko je nosilec
spremembe iz druge OE v podjetju Primer, vodja informatike določi skrbnika spremembe
iz INFO kot člana tima in obseg njegovega dela ter razpoložljivost za delo na tej
spremembi.
VODJA ADMINISTRACIJE INFO – je seznanjen s potrjenimi projekti za spremembe v
INFO in nosilcem spremembe v INFO.

20

OE oziroma kratica za organizacijsko enoto v podjetju.
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SKUPINA ZA SPREMEMBE V INFO – sestava skupine ni stalna, sestane se po potrebi.
Odloča v okviru projekta in v imenu projekta vodja informatike, lastnik ali nosilec procesa
predstavi predloge projekta članom uprave. Kadar je potrebno (vpliv na poslovanje
podjetja Primer ali vpliv na tehnološke procese), se predstavi še organu121 ali organu222.
PROJEKTNA SKUPINA ZA SPREMEMBE V INFO – je projektni tim v projektu, ki
sodeluje z nosilcem spremembe pri izgradnji spremembe skladno s cilji, roki in predračuni.
Projektno skupino imenuje nosilec spremembe, ki je vodja te skupine. V projektni skupini
je obvezno tudi član iz INFO OE, ki je odgovoren za tehnična vprašanja skupine kot
skrbnik spremembe v INFO.
SKRBNIK SPREMEMBE IZ INFO – zagotavlja koordinacijo med INFO OE in nosilcem
spremembe, skrbi za tehnično podporo pri izvedbi spremembe. Izvaja projektne naloge v
sodelovanju z nosilcem spremembe, vendar te aktivnosti ne smejo in ne morejo ogrožati
rednih aktivnosti v INFO OE.
UPRAVA PODJETJA PRIMER – predstavitev predloga spremembe v INFO komentira s
predlogi in lahko zahteva dopolnitev predloga. Člani uprave lahko predlagajo tudi
ustavitev izvedbe spremembe. V primeru, ko je organ1 ali organ2 predlagal ustavitev
izvedbe spremembe, mora uprava to zavrnitev potrditi.
ORGAN1 – predstavitev predloga spremembe v INFO komentira s predlogi in lahko
zahteva dopolnitev predloga. Organ1 lahko predlaga tudi ustavitev izvedbe spremembe,
dejansko ustavitev spremembe mora potrditi uprava podjetja Primer.
ORGAN2 – predstavitev predloga spremembe v INFO komentira s predlogi in lahko
zahteva dopolnitev predloga. Organ2 lahko predlaga tudi ustavitev izvedbe spremembe,
dejansko ustavitev spremembe mora potrditi uprava podjetja Primer.
ZUNANJI IZVAJALEC – je dolžan izvajati aktivnosti v skladu s pogodbo in projektnim
planom. Pripravo dokumentacije shranjuje v dogovoru z nosilcem spremembe na projektni
portal za spremembe v INFO, zato mora pridobiti zunanji dostop do le-teh.
6.2

Definicije

Spremembe v aplikacijah so spremembe programske kode, podatkov ali strukture
aplikacije, ki vplivajo na odvijanje poslovnega procesa in so izpeljive le s sodelovanjem IT
strokovnjakov. Potrebne so zaradi odprave motnje v odvijanju poslovnega procesa ali
vpeljave izboljšave.
Nujna sprememba aplikacije – sprememba aplikacije, ki je potrebna zaradi odprave
neposredne nevarnosti ali škode. Izvaja se po pospešenem postopku in jo lahko
dokumentiramo naknadno.

21
22

Organ1 skrbi v podjetju Primer za nadzor poslovanja.
Organ2 skrbi v podjetju Primer za nadzor tehnoloških procesov.
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Spremembe v informacijski infrastrukturi so spremembe v procesih, procedurah, sredstvih,
storitvah in prostorih, ki omogočijo izdelavo, obdelavo, prenos, hranjenje podatkov.
Nujna sprememba infrastrukture – sprememba infrastrukture, ki je potrebna zaradi odprave
neposredne nevarnosti ali škode. Izvaja se po pospešenem postopku in jo lahko
dokumentiramo naknadno.
Manjša sprememba ne spreminja procesa ali delovanja računalniškega okolja v taki meri,
da je potrebno posebno usposabljanje več kot desetih uporabnikov in spreminjanje
postopkov, ki opisujejo delovni proces. Manjše spremembe se izvajajo v skladu s
procesom INFO zahtevka ali korektivnega programa, zato proces upravljanja sprememb ni
potreben.
Večja sprememba spreminja procese ali delovanje računalniškega okolja v taki meri, da je
potrebno posebno usposabljanje več kot desetih uporabnikov in spreminjanje postopkov, ki
opisujejo delovni proces. Velike spremembe se izvajajo v skladu s postopkom.
Funkcionalna softverska specifikacija je nabor in opis funkcionalnosti, ki jih softver
(programska oprema) mora izvajati.
6.3

Kratek opis procesa upravljanja sprememb v informatiki

Posredovanje sprememb se začne z obstoječim sistemom, interno pobudo ali z odločitvijo
uprave. Vodja INFO pregleda pobudo in v primeru večje spremembe skupaj z lastnikom
procesa odobri in določi nosilca spremembe. Če je sprememba manjša, se izvede v skladu
z obstoječim procesom. V primeru večje spremembe se ta izvaja v skladu s postopkom kot
projekt.
Nosilec večje spremembe pripravi predlog spremembe v skladu s prilogo 3.
Ta predlog spremembe pregleda skupina za pregled sprememb v INFO, ki jo sestavljajo
vodja INFO, nosilec ali lastnik procesa, vodilni inženir področja ali skrbnik spremembe v
INFO in arhitekt rešitve, po potrebi pa še ostali, na katere sprememba vpliva. Sestava
skupine ni stalna, sestane se po potrebi. V primeru potrebne dodatne ocene (zaradi vpliva
na proizvodni del), se izvaja v skladu z modifikacijskim procesom. V primeru manjše
spremembe se postopek izvaja v skladu z obstoječim sistemom.
Vodja INFO, lastnik procesa ali nosilec spremembe odobreni projekt predstavi članom
uprave, ki lahko zahtevajo dopolnitev predloga ali predlagajo ustavitev izvedbe
spremembe. Če sprememba vpliva na poslovanje podjetja Primer ali na tehnološke
procese, se dodatno predstavi organu1 oz. organu2.
Po odobritvi projekta spremembe v INFO se projekt vodi v skladu s postopkom.
Projekt se uspešno zaključi z izvedbo spremembe, oddano dokumentacijo v dokumentni
sistem in verifikacijo ciljev.
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6.4

Identifikacija potrebe po spremembi

Vodja INFO prejme in pregleda pobude za spremembe. Pobudam, ki so potencialni
projekti, skupaj z lastnikom procesa (po prilogi 2) določi naslednje:
• klasifikacijo spremembe,
• nosilca spremembe, ki je v nadaljevanju odgovoren za celotno izvedbo projekta in
• kadar gre za nujno spremembo, odobri pospešeno izvajanje postopka z naknadnim
dokumentiranjem.
6.5

Priprava predloga za spremembe v INFO

Nosilec spremembe je določen s strani vodje INFO in lastnika procesa ter je odgovoren za:
• izpolnitev dokumenta v prilogi 3 »Predlog spremembe v informatiki« in
• v primeru, ko je nosilec spremembe iz druge OE, se z INFO posvetuje o tehničnih
podrobnostih.
6.6

Odobritev predloga za spremembe v INFO

Skupino za spremembe v INFO sestavljajo vodja informatike, nosilec ali lastnik procesa,
vodilni inženir s področja spremembe ali skrbnik v INFO in arhitekt rešitve, po potrebi še
ostali, na katere sprememba vpliva. Sestava skupine ni stalna, sestane se po potrebi in je
odgovorna za:
• pregled predloga spremembe v INFO,
• preveri vplivnost na ostale module in procese,
• kadar se ugotovi, da je potrebna dodatna ocena, se postopek izvaja v skladu z
modifikacijskim postopkom,
• kadar se ugotovi, da je manjša sprememba, se postopek izvaja v skladu z
obstoječim postopkom,
• potrditev projekta spremembe v INFO,
• vodja INFO, lastnik procesa ali nosilec spremembe predstavi predlog članom
uprave in če sprememba vpliva na poslovanje podjetja Primer (npr. uvajanje nove
komunikacijske aplikacije, uvajanje novih tehnologij, sprememba upravljanja s
podatki, uvajanje portala itd.) ali na tehnološke procese (npr. spreminjanje
planiranja delovnih nalogov, sprememba vodenja dnevnikov itd.), se dodatno
predstavi organu1 oz. organu2.
6.7

Odobritev predloga za spremembe uprave podjetja Primer

Potrjen projekt s strani skupine za spremembe v INFO se predstavi članom uprave podjetja
Primer. Namen predstavitve predloga spremembe je informiranje o planirani spremembi in
uprava lahko komentira s predlogi ali predlaga ustavitev izvedbe spremembe v INFO.
Predlaga tudi nadaljnjo pot odobritve INFO sprememb.
6.8

Odobritev predloga za spremembe organa1

Kadar sprememba vpliva na poslovanje podjetja Primer, se predlog spremembe predstavi
organu1. Namen predstavitve predloga spremembe je informiranje o planirani spremembi
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in Organ1 lahko komentira s predlogi ali predlaga ustavitev izvedbe spremembe, vendar
dejansko ustavitev spremembe mora potrditi uprava podjetja.
6.9

Odobritev predloga za spremembe organa2

Kadar sprememba vpliva na tehnološke procese, se predlog spremembe predstavi organu2.
Namen predstavitve predloga spremembe je informiranje o planirani spremembi in organ2
lahko predlog komentira s predlogi ali predlaga ustavitev izvedbe spremembe, vendar
dejansko ustavitev spremembe mora potrditi uprava podjetja.
6.10 Začetek projekta spremembe v INFO
Ko je potrjen predlog spremembe v INFO, se lahko začne izvedba projekta spremembe v
INFO. Nosilec spremembe izpolni obrazec za »Definiranje projektne skupine za
spremembe v INFO«, ki ga mora odobriti vodja INFO.
Kadar je za izvedbo spremembe potrebno naročilo storitve ali materiala, nosilec
spremembe zagotovi, da se izpolni »Naročilo s tehnično specifikacijo« v skladu s
postopkom ter »Funkcionalno softversko specifikacijo«. Vodja INFO in lastnik procesa
pregledata naročilo in podpišeta pogodbo.
6.11 Izvedba projekta spremembe v INFO
Nosilec spremembe in projektna skupina izvajata projekt v skladu s postopkom, pri tem sta
odgovorna za:
• pripravo »INFO projektnih map za spremembe« (prilogi 5 in 6),
• pripravo rešitve v razvojnem okolju, če je to možno in smiselno,
• izvajanje spremembe (kodiranje, nastavitve, instalacije, dokumentiranje itd.),
• testiranje rešitve v testnem okolju, ki jo verificirata vodja informatike in lastnik
procesa ter po potrebi zahtevata ponovno testiranje,
• pripravo dokumentacije (postopki, uporabniški priročniki itd.),
• obveščanje uporabnikov o spremembi v skladu s prilogo 4 »Komunikacijski plan«,
• usposabljanje uporabnikov in
• uvedbo spremembe v INFO.
6.12 Zaključek projekta spremembe v INFO
Projekt se zaključi, ko je sprememba izvedena in končna dokumentacija predana v
elektronski dokumentni sistem.
Vodja informatike z nosilcem spremembe verificira dosežene cilje, ki so bili zadani v
pripravi predloga za uvedbo spremembe in poda zaključek z izkušnjami iz projekta
(lessons learned).
V prilogi 1 je prikazan delotok procesa upravljanja sprememb v INFO z opisi aktivnosti in
navedenimi kriteriji za odločitve. Delotok je dobra pomoč pri sledenju procesa za nosilca
in ostale udeležence.
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7

7.1

ANALIZA PRIMERA UVEDBE PROCESA UPRAVLJANJA SPREMEMB V
INFORMATIKI

Trenutno stanje

Analiza trenutnega stanja je pokazala, da ima podjetje Primer dva sistema, ki skrbita za
upravljanje sprememb. Prvi sistem je zapisan skladno z modifikacijskim postopkom in
obsega spremembe v tehnološkem delu (proizvodnji). Gre za zelo dobro načrtovan in
utečen postopek, ki je že dalj časa v uporabi. Drugi sistem se uporablja v oddelku
informatike in je obstoječi sistem, ki je namenjen zapisu aktivnosti, ki se jih izvaja. Tukaj
so vključene predvsem aktivnosti, kot so: inštalacije, spremembe, popravila ali nadgradnja
strojne in programske opreme, najem nove strojne opreme ipd. Sistem uporabljajo vsi
zaposleni (iniciatorji) v podjetju Primer, ki preko elektronskega sistema izpolnijo obrazec
(zahtevek) in ga na koncu potrdijo (sprejmejo), ko je delo opravljeno. Vodja OE je
odgovoren, da odobri zahtevek, ki ga nato prejme vodja informatike in lastnik modula ali
druga odgovorna oseba v INFO, ki je zadolžena za konkreten problem oziroma njegovo
rešitev.
Ugotovili smo, da podjetje zaznava potrebo po upravljanju in nadzorovanju sprememb ter
se zavedajo trenutnega stanja, ki je nekonsistentno, saj ne zajema v celoti procesa
upravljanja sprememb. Prvi sistem upravljanja modifikacij, ki smo ga omenili, je učinkovit
na tehnološkem področju, vendar ne vključuje sprememb v poslovanju, medtem ko drugi
sistem zajema samo manjše spremembe oziroma vsakdanje spremembe, s katerimi se v
podjetju spopadajo. Glede na hitrost sprememb v INFO in njihovo število je zato potreba
po novem procesu z odprto komunikacijo in vključenostjo zaposlenih v procesu sprememb
nujna.
Modifikacijski postopek in obstoječi postopek v INFO smo uporabili kot dobro prakso v
podjetju ter ju analizirali z namenom, da ohranimo možne korake pri izdelavi predloga
modela. Korake obstoječega sistema: posredovanje zahtevka, sprejem in obdelava
zahtevka v INFO, prevzem zahtevka s strani uporabnika in shranjevanje končanih
zahtevkov smo tako nadgradili in dopolnili s koraki (npr. načrtovanja, klasifikacije,
spremljanja, testiranja, izvajanja ipd.), ki so potrebni za upravljanje večjih sprememb v
INFO. Medtem ko smo pri modifikacijskem postopku prilagodili strukturo INFO
projektnih map za spremembe, ki predstavljajo elektronski sistem za skupno
dokumentacijo in spremljanje projekta spremembe. Modifikacijski proces smo tudi
podrobno analizirali in primerne korake uporabili, koraki, ki pa so primerni le za
tehnološke spremembe, pa smo izpustili pri projektiranju procesa upravljanja sprememb.
7.2

Ugotovitve študije primera

V okviru kvantitativnega raziskovanja smo izvedli strukturiran intervju (priloga 7) z vodjo
informatike, kjer smo želeli preveriti vnaprej postavljene hipoteze oziroma delovanje
predloga upravljanja sprememb v praksi. Vprašanja odprtega tipa so se nanašala na
postopek vzpostavitve, uvedbe in delovanje modela upravljanja sprememb v informatiki.
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Vprašanja smo razvrstili tako, da smo prejeli informacije o:
• pogledu na proces upravljanja sprememb in skladnosti s strategijo podjetja,
• tem, kako so zaposleni v INFO sprejeli postopek upravljanja sprememb,
• kontroli in upoštevanju procesa upravljanja sprememb pri izvajanju,
• managementu delotoka in njegovi dodani vrednosti,
• bazi znanja, ki je potrebna za podjetje,
• dokumentaciji, ki nastane pri formalnem procesu upravljanja sprememb in
• dosegu pričakovanj.
Z analizo vprašanj ugotavljamo, da sistematično upravljanje sprememb procesov zagotovo
uspešno vpliva na vedenje zaposlenih in izboljšuje odnos do sprememb. Med strategije
podjetja Primer spada tudi manjša dinamika sprememb procesov v prihodnje, saj je uvedba
ERP rešitve vpeljala veliko sprememb v kratkem času, katere je potrebno stabilizirati. Z
uvedbo formalnega procesa upravljanja sprememb bo dinamika sprememb manjša, zato
mnogi uporabniki manjšo dinamiko IT oddelka vidijo kot slabšo odzivnost, saj se čas od
zahteve do implementacije v produkcijskem okolju podaljša. Vendar pri večjih
spremembah pozitivni učinki odtehtajo negativne vplive formalnega procesa in je vpeljava
t. i. formalnega upravljanja sprememb pozitivna.
Formalni proces prav tako zahteva boljši razmislek o vseh vplivih vpeljave spremembe in
hkrati formalizira točke, kjer se mora spremembe testirati in preverjati, kar predstavlja
dodatni nivo zaščite, da se napake odkrijejo pred implementacijo v produkcijsko okolje.
Ugotavljamo, da so zaposleni v IT oddelku sprejeli formalni proces zadržano, a z
razumevanjem, saj uvajanje formalnega procesa pomeni dodatno delo, ki je informatiku
manj zanimivo. Vseeno urejen formalni proces prinaša boljšo dokumentacijo sprememb in
zaposleni se zavedajo, da je to bistveni korak naprej. Pozitivna vključenost v postopek se
je pokazala z intenzivnim diskutiranjem pred odobritvijo z vodilnimi inženirji v IT
oddelku, ki so podali mnogo predlogov za spremembe procesa in bili aktivni pri
definiranju delotoka in vsebine posameznih korakov.
Vodja informatike kontrolira pravila predloga tako, da določi, katere spremembe se mora
vpeljati v skladu s formalnim procesom upravljanja sprememb. Po tej odločitvi se vodja
informatike sestane z lastnikom ali nosilcem procesa ter ostalimi in skupaj preverijo
korake, ki jih je potrebno izvesti. Zato je mnenja, da se pravila upoštevajo, saj so jasna,
čeprav sam proces prav tako zahteva v določenih točkah, da se preverita vsebina in oblika
narejenega.
V podjetju imajo uveden proces pregledovanja in revidiranja uradnih dokumentov, skozi
katerega mora tudi postopek upravljanja sprememb v INFO. Zato se v primeru potrebe po
dodatnih informacijah v samem postopku lahko vse komentarje, spremembe, predloge
upošteva pri novi reviziji dokumenta.
Management delotoka zagotovo omogoča boljše razumevanje na novo vzpostavljenih ali
spremenjenih procesov ter hitro prilaganje procesov na spremembe v podjetju. Delovni tok
je pri tem bistvenega pomena za predstavitev procesa. Za samo računalniško izvedbo je
delovni tok bolj podroben in manj primeren za predstavitve uporabnikom, saj potrebujejo
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dodatne tekstovne opise nekaterih korakov za boljše razumevanje procesov, kljub temu pa
je osnovni namen dosežen z jasno sliko, ki jo prejmemo pri delotoku.
Zbrana dokumentacija predstavlja bazo znanja v podjetju, saj jo aktivno uporabljajo že
mnoga leta in gre za izkušnje podjetja, hkrati je podjetje podrejeno strogim zakonskim
zahtevam hranjenja dokumentacije na mnogih področjih poslovanja in te informacije so
zagotovo pomembne za podjetje. Pred več kot desetletjem je vsa baza znanja obstajala v
papirni obliki, danes pa se potrjuje dejstvo, da so elektronske baze bolj koristne zaradi
boljše razpoložljivosti podatkov, saj elektronski procesi puščajo za seboj bolj celovite
informacije, dostop do teh baz fizično skoraj ni omejen in iskanje po e-bazah je
neprimerno bolj učinkovito. Zato se bo v bodoče baza znanja zapolnila tudi s področja
upravljanja sprememb v INFO in pripomogla k sledljivosti izkušenj.
Ugotavljamo, da proces v kratkem obdobju še ni mogel doseči vseh pričakovanj, saj je v
fazi uvajanja in testiranja. Vendar za dva primera, ki se vodita v skladu s postopkom,
kažeta določene prednosti, saj se informacije urejeno zbirajo in se sledi predvidenemu
delotoku. Vodja informatike meni, da se v tem trenutku lahko pozitivno opredeli do
postopka in dodaja, da so njegova pričakovanja, da bo v prihodnosti postopek bistveno
pripomogel k boljšemu uvajanju sprememb.
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8

SKLEPNE UGOTOVITVE

V magistrski nalogi smo se najprej osredotočili na opredelitve osnovnih pojmov in sicer
upravljanje informatike, prenove poslovnih procesov in upravljanje sprememb. Upravljanje
informatike je področje, ki predstavlja temelj za strateško usmerjanje informatike, to
pomeni učinkovitejšo podporo poslovnim procesom, povečanje uspešnosti in
konkurenčnosti. Gre za področje, ki se še vedno razvija in pogosto nanaša na organe, ki so
zapisali najboljše okvire dobrih praks kako k temu celostno pristopiti. Spremembe so
stalnica današnjega časa, zato je pomembno, da organizacije to prepoznajo in
implementirajo formalni in sistematični pristop k upravljanju sprememb. Posledica
sprememb je pogosto prenova poslovnih procesov, saj je potrebno prilagoditi poslovanje,
katerega lahko z diagramom in slikovnim prikazom delotoka nazorno prikažemo. Celovito
obvladovanje poslovnih procesov, kjer organizacija razume vzroke in posledice povezane
in soodvisne verige ravnanj, predstavlja konkurenčno moč poslovnega okolja. Upravljanje
sprememb IT zagotovo predstavlja eno izmed najboljših investicij v katero lahko vložijo
organizacije.
Začetno točko razvoja modela upravljanja lahko predstavljajo okviri upravljanja IT.
Mnoge organizacije danes močno prevzemajo obstoječe okvire, pri čemer je večina
komplementarna, s prednostmi v različnih področjih. V nalogi smo podrobneje predstavili
okvir COBIT, ki opisuje dobre prakse procesnega okvira in predstavlja aktivnosti na
logičen in obvladljiv način ter ITIL, ki se uporablja po vsem svetu kot eden izmed
pomembnejših standardov. Področje upravljanja sprememb je bilo tisto, na kar smo se
osredotočili in ugotovili, da gre pri obeh standardih za formalno upravljanje na nadzorovan
način. To pomeni, da so spremembe pred vpeljavo ustrezno evidentirane, ocenjene in
odobrene. Organizacija to doseže z opredelitvijo in objavo postopkov za spremembe,
vključno z nujnimi spremembami, z določanjem prednosti, ocenjevanjem in odobravanjem
sprememb ter s spremljanjem stanja in poročanjem o spremembah.
Predstavili smo predlog vzpostavitve procesa upravljanja sprememb v informatiki,
katerega namen je omogočiti podjetju Primer strateški razvoj informatike in s tem
učinkovitejšo podporo poslovnim procesom. Izzivi in priložnosti, s katerimi se danes
srečujejo podjetja, so pogosto povezani z zamenjavo obstoječe IT. Potrebno se je
prilagajati razmeram v okolju, torej upoštevati zunanje spremembe, kamor uvrščamo tako
zakonodajo, tehnologijo, konkurenco itd. kot tudi notranje spremembe pri samem
delovanju poslovnih procesov, na primer spremembe v organizacijski strukturi in z njo
povezanimi odgovornostmi.
Raziskovalne hipoteze smo si zastavili na začetku magistrske naloge zastavili in jih skozi
pisanje ter raziskovalni del potrdili ali zavrgli. S prvo in drugo hipotezo smo želeli
ugotoviti pogled na proces upravljanja sprememb in skladnost s strategijo podjetja.
Naše mnenje je, da sistematično upravljanje sprememb omogoča vodilnemu managementu,
da uspešno vpliva na vedenje zaposlenih in izboljšuje odnos do sprememb, ker so
zaposleni vpleteni v proces upravljanja, to pomeni, da so obveščeni, vključeni in niso
presenečeni, ko se spremembe izvedejo. V intervjuju nam je to potrdil tudi vodja
informatike, ki je prepričan v uspešnost sistematičnega pristopa k upravljanju sprememb,
ki obenem zagotavlja skladnost s strategijo podjetja. Le-ta se usmerja v manjšo dinamiko
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procesov sprememb v prihodnje, saj je uvedba ERP rešitve vpeljala veliko sprememb v
kratkem času. Z uvedbo formalnega procesa upravljanja sprememb v informatiki bo ta
dinamika dosežena, saj se čas od zahteve do implementacije v produkcijskem okolju
podaljša. To so sicer mnogi uporabniki zaznali kot slabšo odzivnost oddelka IT, vendar pri
večjih spremembah vseeno odtehtajo pozitivni učinki formalnega procesa. Analiza
raziskave nam je prav tako pokazala, da formalni proces upravljanja sprememb v podjetju
prispeva k zmanjšanju možnosti za potencialne napake, saj zahteva boljši razmislek o
vplivih vpeljave spremembe in formalizira točke, kjer se mora spremembe testirati in
preverjati, kar zagotovo predstavlja dodatni nivo zaščite, da se napake odkrijejo pred
implementacijo. Torej naše mnenje je, da proces upravljanja sprememb v informatiki
omogoča podjetju načrtovan, organiziran, voden in kontroliran proces.
S tretjo in četrto hipotezo smo želeli ugotoviti dodano vrednost managementa delotoka in
kaj predstavlja zbrana dokumentacija skozi proces upravljanja sprememb.
Analiza raziskave na pogled managementa delotoka in njegove dodane vrednosti ter
dokumentacije, ki nastane pri formalnem procesu upravljanja sprememb je pokazala, da
management delotoka omogoča boljše razumevanje na novo vzpostavljenih ali
spremenjenih procesov. To se odraža predvsem v pozitivni vključenosti zaposlenih, ki
lahko preko jasne slike vidijo korake spremembe in hitro prilagodijo proces, če je to
potrebno. Zapisani postopki so običajno dolgi in nerazumljivi, zato je naše mnenje, da je
dodana vrednost delotoka zagotovo boljše razumevanje procesov sprememb, saj lahko iz
slike veliko več razberemo. Dokumentacija podjetju pripomore k sledljivosti in zapisanim
izkušnjam. Baza znanja je tista, ki se gradi skozi nastajanje dokumentacije, vse to pa se
danes odvija v elektronski obliki, kar omogoča podjetju iskanje po e-bazah. Pri vsem tem
je pogosto zakonodaja tista, ki zahteva od podjetij, da hranijo dokumentacijo.
Ugotovili smo, da proces še ni dosegel vseh pričakovanj, saj je v fazi uvajanja in testiranja.
Vseeno je naše mnenje, da lahko s kontinuiranim spremljanjem in nadzorovanjem podjetje
Primer doseže pozitivno učinkovitost modela. Prvi rezultati analize in testni postopki so
dobri, kar pomeni, da je potrebno v tej smeri stremeti dalje, da bo testiranje uspešno
zaključeno in bo podjetje Primer lahko z gotovostjo implementiralo postopek upravljanja
sprememb v informatiki.
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POVZETEK/ABSTRACT

POVZETEK
Spremembe so stalnica današnjega časa, zato je pomembno, da podjetja to prepoznajo in
implementirajo formalni in sistematični pristop k upravljanju sprememb. Posledica
sprememb je pogosto prenova poslovnih procesov, saj je potrebno prilagoditi poslovanje,
katerega lahko z diagramom in slikovnim prikazom delotoka nazorno prikažemo.
Informatika in spremembe v njenem okolju se vsakodnevno odvijajo, zato je proces
upravljanja sprememb v informatiki nujen. Podjetje Primer je to potrebo po sistematičnem
pristopu k upravljanju sprememb v informatiki prepoznalo, zato smo izdelali predlog
modela. Z modelom smo »preslikali« načrt poteka procesa upravljanja sprememb v
informatiki in s pomočjo delotoka opredelili aktivnosti, udeležence in dokumente.
Formalni postopek zajema naslednje korake: definiranje odgovornosti, identifikacija
potrebe po spremembi, priprava predloga za spremembe v INFO, odobritev predloga za
spremembe v INFO, začetek projekta, izvedba projekta in zaključek projekta spremembe v
INFO. Na osnovi analize vprašanj smo preverili skladnost modela z zastavljenimi cilji in
podali oceno o učinkovitosti.
Ključne besede: upravljanje informatike, prenova poslovnih procesov, informacijska
tehnologija, upravljanje sprememb, management delotoka.
ABSTRACT
Changes are regular features of today's world so it is of vital importance for companies to
recognize and implement a formal and systematic approach to change management. The
result of changes is often business process reengineering because it is necessary to adjust
operation activities which can be clearly demonstrated by a diagram and a pictogram of a
workflow.
There are constant changes in IT and in its environment every day so the change
management process is urgent. The company Primer has seen the need to accept a
systematic approach in IT and made a model suggestion. The model was used to copy the
plan of change management process in IT whereas the workflow was used to define
activities, participants and documents. The formal procedure includes the following steps:
definition of responsibility, need for a change identification, preparation of a change
suggestion in INFO, approval of this change suggestion, start of a project, its realization
and termination. On the basis of questionnaire results we checked the symmetry of the
model with the objectives set and expressed an efficiency assessment.
Keywords: IT Governance, Business Process Reengineering, information technology,
change management, workflow management.
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12 PRILOGE
Priloga 1: Diagram poteka procesa
Posredovanje
sprememb
'AVTOR'

Pregled
spremembe in
klasifikacija

Sprememba ni
potrebna

'VODJA INFO'

Kriteriji:
VEČJA SPREMEMBA
1. sprememba vpliva na delo > 10 ljudi in več OE ali
2. pričakovana vrednost > 100.000 € ali
3. pričakovana poraba resursov > 1 čl/mesec ali
4. po odločitvi vodje INFO
MANJŠA SPREMEMBA
Kadar nobeden od zgornjih pogojev ni izpolnjen.

Manjša
sprememba

Večja sprememba

Preklic predloga
spremembe v INFO
Status: Preklican

Predlog spremembe v INFO
vsebuje:
1. Naslov spremembe
2. Trenutno stanje in razlogi za
spremembo
3. Kratek opis in cilj predlagane
spremembe
4. Potencialne rešitve spremembe
5. Načrt reševanja spremembe predvideti glavne aktivnosti in
oceniti za vsako aktivnost
potrebne resurse
6. Analiza vpliva na ostale
module, procese

Odobritev,
določitev nosilca
spremembe

Sprememba ni
potrebna

Manjša sprememba

'VODJA INFO' in
'LASTNIK
PROCESA'

Izvajanje po
obstoječem
procesu

Večja sprememba
Priprava predloga
spremembe v INFO
'NOSILEC SPREMEMBE'
Status: Predlog

Manjša sprememba

Popravek
predloga
Pregled predloga
Predlog
spremembe
zavrnjen

Popravek
predloga
Primeri vpliva na
poslovanje:
- sprememba zakonodaje
- uvajanje novih
tehnologij
- nove verzije
programskih paketov
- spremembe internih ali
eksternih predpisov itd.

'SKUPINA ZA
SPREMEMBE V
INFO'

Odobreno

Popravek
predloga

Izvajanje po
MODIFIKACIJSKEM
procesu

Predstavitev
upravi

Vpliv
na poslovanje

Vpliv na tehnološke procese

Predstavitev organ1

Potrebna
dodatna
ocena

Skupina za spremembe v
INFO:
- Vodja INFO
- Nosilec ali lastnik procesa
- Vodilni inženir področja ali
skrbnik spremembe v INFO
- Arhitekt rešitve in
- Ostali na katere sprememba
vpliva

Predstavitev organ2

Izvedba projekta
spremembe v INFO
'NOSILEC SPREMEMBE'

1

1

Primeri vpliva na tehnološke
procese:
- uvajanje novih tehnologij
- spremembe v poslovanju
- izboljšave itd.

organ1 in organ2 nista
potrebna

1

Izvedba projekta
spremembe v INFO

DA

Potrebno
naročilo
storitve ali materiala?

V skladu s postopki
podjetja Primer.

Izpolnitev naročila
s tehnično in
funkcionalno
softversko
specifikacijo

'NOSILEC SPREMEMBE'
Status: V izvajanju

'VODJA INFO' in 'LASTNIK
PROCESA'

'NOSILEC SPREMEMBE'

NE

Podpis pogodbe
'VODJA INFO' ali 'LASTNIK
PROCESA'

Dokumentiranje
zavrnjenih projektov
spremembe v INFO.

DA

Izdelava INFO
projektnih delovnih
map
'NOSILEC SPREMEMBE'

Izvajanje spremembe
(kodiranje, nastavitve,
instalacije,
dokumentiranje ….)

NE

Preklic spremembe
v INFO

Projektne delovne mape vsebujejo:
- Predlog spremembe v INFO
- Administriranje projekta
- E-pošta
- Projektne specifikacije
- Pogodbe in naročila, finance
- Projektni dokumenti
- Usposabljanja
- Dokumenti oddani v elektronski dokumentni
sistem
- Poročanje pomanjkljivosti in neskladnosti
- Komunikacijski plan
- Ocena doseženih ciljev
- Naknadne spremembe
- Uporabniška pomoč na portalu
*...sprememba na obstoječem projektu
spreminja obstoječo dokumentacijo in ne
odpira nove projektne delovne mape.

Testiranje v testnem
okolju

Status: Preklican

'NOSILEC SPREMEMBE'

Ponovno
izvajanje
spremembe
Vrnitev v prvotno
stanje

Ponovno
testiranje
Verifikacija
ciljev?
'VODJA INFO' in 'LASTNIK
PROCESA'

DA

Projekt ustavljen
Vodja INFO informira
člane uprave in po
potrebi organ1 ter organ2
o zaustavitvi projekta
spremembe.

Priprava dokumentacije:
- postopki
- uporabniški priročniki

Posvet
'VODJA INFO' in
'LASTNIK PROCESA'

'NOSILEC SPREMEMBE'

Zapleti
Obveščanje
uporabnikov –
komunikacijski plan
'NOSILEC SPREMEMBE'

Usposabljanje
uporabnikov
'NOSILEC SPREMEMBE'

Uvedba spremembe
v INFO
Zapleti

'NOSILEC SPREMEMBE'

Verifikacija
ciljev?
'VODJA INFO' in 'LASTNIK
PROCESA'

DA
Vodja INFO informira člane uprave in po
potrebi organ1 ter organ2 o zaključku
projekta spremembe v INFO.

Zaključen proces
spremembe v INFO
Status: Zaključen
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V celoti izpolnjena
projektna delovna mapa.

Priloga 2: Identifikacija spremembe v INFO
PRIORITETA: razvrsti, ali gre za nujne spremembe, ki omogočajo delovanje ključnih
poslovnih procesov (funkcij) in je postopek, identičen kot pri velikih spremembah, le da si
postopki sledijo v drugačnem vrstnem redu. Po kratkem posvetu in odločitvi za uvedbo
spremembe se sprememba izvede, nato se v skladu z zapisanim postopkom običajno
izvedejo vse predpisane aktivnosti dokumentiranja in kontrole, ali gre za normalne
spremembe, kamor se uvršča vse ostale spremembe, ki se izvajajo skladno s postopkom.
SKUPINA SPREMEMBE: spremembe v infrastrukturi ali spremembe v aplikacijah.
VPLIVNOST: se opredeli glede na kriterije, ki so zastavljeni. Torej o večji spremembi
govorimo, ko ima sprememba vpliv na več kot 10 ljudi izven INFO ali je pričakovana
vrednost spremembe več kot 100.000 € ali je pričakovana poraba resursov več kot 1
človek/mesec. Manjša sprememba je takrat, kadar nobeden od zgornjih pogojev ni
izpolnjen in gre za spremembe, ki so rutinsko izvedene.
TVEGANJE DOSEGANJA CILJEV SPREMEMBE: visoko tveganje za tiste spremembe,
ki zahtevajo večje število zunanjih izvajalcev, zajemajo nove funkcije, zahtevajo uvedbo
novih produktov in so spremembe, povezane z uvedbo pomembnih različic – verzij.
Majhno tveganje je takrat, kadar ne velja nobeden od prej navedenih kriterijev za visoko
tveganje, zaposleni so izkušeni, izšolani in dobro poznajo postopke ter vrnitev v prvotno
stanje je povsem enostavno.

Tveganje

Matriko uporabimo za identifikacijo predlagane spremembe.

VEČJA
SPREMEMBA
Majhno tveganje/
Velika vplivnost

VEČJA
SPREMEMBA
Visoko tveganje/
Velika vplivnost

MANJŠA
SPREMEMBA
Majhno tveganje/
Manjša vplivnost

VEČJA
SPREMEMBA
Visoko tveganje/
Manjša vplivnost

Vplivnost
VEČJA SPREMEMBA – kadar sprememba vključuje visoko tveganje (npr. spremembe, ki
zahtevajo večje število zunanjih izvajalcev) ali je njena vplivnost velika (npr. vpliva na več
kot 10 ljudi izven INFO), gre za VEČJE SPREMEMBE, ki se vodijo v skladu s
postopkom.
MANJŠA SPREMEMBA – kadar sprememba vključuje majhno tveganje ali je njena
vplivnost manjša, gre za MANJŠE SPREMEMBE, ki se izvajajo v skladu z obstoječimi
procesi in proces upravljanja sprememb ni potreben.
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Priloga 3: Predlog spremembe v informatiki
Podjetje Primer

PREDLOG SPREMEMBE V POSLOVNI INFORMATIKI
Naslov:
Prioriteta:
Skupina sprememb: (Infrastruktura ali aplikativna)
Št. spremembe:
Št. revizije:
Nosilec spremembe:
Št. po obstoječem postopku:
Lokacija dokumenta:

Nosilec spremembe:

_______________________

Datum:________

Skrbnik v INFO:

_______________________

Datum:________

Vodja INFO:

_______________________

Datum:________

Skupina za spremembe:

_______________________

Datum:________

_______________________

Datum:________

_______________________

Datum:________

Lastnik procesa:

_______________________

Datum:________

Organ1:

_______________________

Datum:________

_______________________

Datum:________

_______________________

Datum:________

_______________________

Datum:________

_______________________

Datum:________

_______________________

Datum:________

Organ2:

Člani uprave:

4

KAZALO

1. Trenutno stanje in razlogi za spremembo
2. Kratek opis in cilj predlagane spremembe
3. Klasifikacija spremembe
4. Potencialne rešitve spremembe
5. Načrt reševanja spremembe
6. Analiza vpliva na ostale module, procese

Dodatki: Načrt poteka spremembe in ostali dodatki
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Priloga 4: Komunikacijski plan
Komunikacija pred, med in po uvedbi spremembe je ključna za uspešno izvedbo projekta
spremembe. Komunikacija zmanjša negotovost tistih, ki so vpleteni v sam proces
spremembe. Nosilec spremembe zagotavlja, da se s komuniciranjem usmerja projekt, vodi
sestanke, spodbuja ideje, povezuje člane svoje projektne skupine in končne uporabnike.
Projektna skupina s komuniciranjem analizira vprašanja, odloča in usklajuje delo
posameznikov v skupini. Poleg tega komuniciranje omogoča reševanje težav v skupini,
sodelovanje z drugimi projektnimi skupinami in končnimi uporabniki ter izboljša prenos
idej in dobre prakse.
Usmeritve za uporabo komunikacijskega plana:
1. Identificirajte udeležence v procesu spremembe. Izdelajte listo, »KDO« vse bo
deležen spremembe in katere vse informacije potrebuje.
2. Definirajte način komunikacije (osebno, e-pošta, telefon, sestanki, portal …) za
uporabo pravilnega obveščanja tistih, ki so udeleženi v procesu spremembe. V
pomoč je lista »NAČINI KOMUNICIRANJA«. Uporabite jo kot usmeritev k
pravilnemu načinu komunikacije, ki najbolj ustreza posamezni skupini udeležencev
v različnih fazah uvedbe spremembe. V prazna polja se vpišejo prejemniki
komuniciranja.
3. Uporabite matriko »PLANIRANJE« za sledenje podrobnosti komunikacijskega
plana skozi različne aktivnosti in faze uvajanja spremembe.
KDO
Ključni udeleženci
pri uvedbi
spremembe

NAČINI
KOMUNICIRANJA
(v skupini in do končnih
uporabnikov)

Potrebne
informacije o
uvedbi spremembe

Pred

Med

Po uvedbi

Sestanki
Osebno
srečanje
Pisno

PLANIRANJE
Udeleženci

Potrebne
informacije

Dodeliti

Datum
(Pred, med, ali
po uvedbi)
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Načini
komuniciranja
(Sestanki, osebno
srečanje,
pisno

Želeni
rezultat, cilji

Priloga 5: Primer INFO projektnih map v SharePoint okolju Podjetja Primer

Priloga 6: Vsebina INFO projektne mape v SharePoint okolju
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Priloga 7: Vprašanja za intervju, ki smo ga opravili z vodjo informatike
Ali menite, da sistematično upravljanje sprememb procesov IT lahko omogoča vodilnemu
managementu, da uspešno vpliva na vedenje zaposlenih in izboljšuje odnos do sprememb
ter zagotavlja skladnost s strategijo podjetja?
Ali menite, da proces upravljanja sprememb v informatiki omogoča načrtovan,
organiziran, voden in kontroliran pristop k zmanjšanju možnosti za potencialne napake?
Kako so se zaposleni odzvali na predlog postopka za upravljanje sprememb v vašem
oddelku? Zakaj menite, da je tako?
Ali ste prejeli kakšne predloge, komentarje s strani zaposlenih?
Kako zaposleni upoštevajo pravila predloga postopka in kako jih pri tem kontrolirate?
Ali menite, da bi bilo potrebno dodati kakšne informacije v samem postopku? Ali
predstavlja dovolj dobro vodilo zaposlenim za upravljanje sprememb v informatiki?
Ali menite, da management delovnih tokov omogoča boljše razumevanje na novo
vzpostavljenih ali spremenjenih procesov ter hitro prilagajanje procesov na spremembe v
podjetju?
Ali menite, da dokumentacija pripomore k sledljivosti in zapisanim izkušnjam, ki
predstavljajo bazo znanja v podjetju?
Kako ocenjujete predlog postopka upravljanja sprememb sedaj ko je v testni uporabi in se
nekaj sprememb že izvaja v skladu s postopkom? Ali je dosegel vaša pričakovanja?
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