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POVZETEK

Podjetje DaMa.Tech, d. o. o., je v letu 2012 pridobilo certifikat ISO 9001:2008. Zaradi
želje po nenehnem izboljševanju procesov znotraj podjetja in izboljšanju zadovoljstva
kupcev se je odločilo za prenovo informacijskega sistema za podporo sistemu vodenja
kakovosti.
Organizacije velikokrat posvojijo ob uvedbi standarda ISO 9001 informacijski sistem
določene organizacije ali zunanjega svetovalca. V danem trenutku se zdi sistem
funkcionalen, vendar se skozi čas pokaže, da ni popolnoma prilagojen organizaciji in
lahko vpliva na učinkovitost sistema vodenja kakovosti in posledično na poslovanje
organizacije.
Magistrsko delo predstavi pojma kakovost in management kakovosti, standard ISO
9001:2008 in prihajajoči standard ISO 9001:2015, pojem informacijski sistem, vrste
informacijskih sistemov in informacijski sistem za podporo sistemu vodenja
kakovosti.
Predstavljeni so informacijski sistemi podjetja DaMa.Tech, d. o. o. Podrobneje je
predstavljen informacijski sistem za obvladovanje neskladnosti, korektivnih in
preventivnih ukrepov, obvladovanje dokumentacije in ocenjevanje dobaviteljev.
Opisan je posnetek stanja, kjer so predstavljeni rezultati trenutne uporabe
informacijskega sistema in njegove slabosti.
V nadaljevanju je predstavljen projekt prenove informacijskega sistema za podporo
sistemu vodenja kakovosti in vsi ključni elementi novega informacijskega sistema ter
elementi, ki jih podjetje razvija samo za izboljšanje svojega sistema.
V magistrskem delu tako želimo ugotoviti, kakšen vpliv ima informacijski sistem na
učinkovitost sistema vodenja kakovosti, ali lahko z izboljšanjem informacijskega
sistema izboljšamo tudi učinkovitost vodenja kakovosti in posledično poslovanje
organizacije.
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ABSTRACT
Company DaMa.Tech d.o.o. was certificated with ISO 9001:2008 in year 2012. In a
line with the company's commitment to the continuous improvement and increased
attention on customer demands, company decided to improve and upgrade their
information system for quality management system.
It is quite often that organizations during implementation of standard ISO 9001 adopt
information system from other companies. In that moment system seems to be
functional, but time shows that information system is not totally adapted to
organization which can affect effectiveness of quality system management and
consequently can affect business.
The purpose of this master thesis is to illustrate what quality what quality and quality
management actually mean, what standard ISO 9001:2008 is, what will bring new
incoming standard ISO 9001:2015, what is information system, what types of
information system do we know and what it is information system for quality
management.
The thesis presents the information system of the company DaMa.Tech, d.o.o., merely
from the quality management perspective. Furthermore it presents information system
for managing non-compliance, corrective and preventive actions, managing system
documentation and evaluation of suppliers. It is described the current situation of
information system, where results of current use of information systems and its
weaknesses are presented.
Furthermore the thesis presents the project of information system for quality
management renewal and all key elements of new information system and also all
elements which company is developing.
In this thesis we want to determine what impact information systems on quality
management system effectiveness have. Can we increase the effectiveness of quality
management and consequently company’s business performance with better
information system?
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1. UVOD
Iz literature je razvidno, da je kakovost ena izmed pomembnejših strateških komponent
konkurenčnosti. Pravzaprav lahko najdemo kakovost tudi v globalnem poročilu
konkurenčnosti (The Global Competitiveness Report – GCR), ki razvršča in
opredeljuje razvoj držav v odnosu do gospodarstva, ki temelji na inovativnosti (Priede,
2012). Globalizacija trga je povzročila veliko konkurenco, zato organizacije iščejo
načine, kako doseči konkurenčno prednost. Marolt in Gomišček (2005) sta zapisala,
da so stalno izboljševanje kakovosti procesov in proizvodov, povečanje produktivnosti
in zmanjševanje stroškov tri najbolj pomembna zagotovila za dolgoročen obstoj in rast
organizacije na konkurenčnem svetovnem trgu in da je kakovost eno od glavnih meril,
po katerih ljudje ocenjujejo organizacijo. Kako torej doseči kakovosten proizvod
oziroma storitev (Ejup, 2012)? Zaradi nenehnih spreminjajočih zahtev v okolju ter
izzivov, ki se odražajo v krajši krivulji življenjskega cikla izdelkov, globalna
konkurenca in pritisk zniževanja stroškov, so podjetja primorana nenehno izboljševati
svoje procese z namenom ohranjanja konkurenčne prednosti (Neubauer, 2009).
Sistem managementa kakovosti pomaga organizacijam izgraditi in obdržati primerno
stopnjo kakovosti izdelkov s pomočjo nenehnega izboljševanja in nadzora glavnih in
podpornih procesov. V zadnjem desetletju se je močno razširil porast uvedbe različnih
standardov s področja kakovosti (Zutshi in Sohal, 2005). Mednarodni standard ISO
9000 organizacijam ponuja okvir za sistem managementa kakovosti (Rusjan in Alič,
2010). Dobro delujoč sistem managementa kakovosti omogoča kakovostne proizvode
in stalno izboljševanje kakovosti procesov znotraj organizacije. Eden izmed možnih
sistemov managementa kakovosti je obvladovanje kakovosti po zahtevah standarda
ISO 9001:2008 (Ejup, 2012).
Posamezna organizacija lahko posredno dokaže odjemalcem, javnostim in poslovnim
partnerjem, da je sposobna zagotoviti kakovostne proizvode in storitve z učinkovito
postavitvijo standarda kakovosti ISO ter z upoštevanjem in vzdrževanjem le-tega.
Vendar moramo tu upoštevati dejstvo, da standard še ne zagotavlja kakovosti
proizvodov in storitev (Piskar in Dolinšek, 2006). Če organizacije razumejo standard,
ga pravilno implementirajo in ga ne uporabijo zgolj kot marketinško in promocijsko
orodje, potem lahko organizacije pridobijo pomembne interne in eksterne koristi
(Sampaio, 2009). Augustyn in Pheby (2000) sta zapisala, da prednosti učinkovito
vpeljanega sistema managementa kakovosti presegajo njegove stroške z izboljšanjem
delovanja organizacije. Vse več raziskav (npr. Prajogo, 2011) se usmerja v
proučevanje dejavnikov uspešnosti vpeljave standarda ISO 9001, kot tudi prednosti,
ki jih standard lahko prinese organizaciji.
Danes imajo glavno konkurenčno prednost organizacije, ki so zmožne hitro pridobiti
pravilne informacije o trgu in kupcih, kar jim omogoča hitrejše prilagajanje na
spremembe v okolju in tako izboljšajo svojo konkurenčno prednost (Barney, 2001).
Zaradi pomembnosti informacij so organizacije začele proučevati informacijsko
tehnologijo in ugotavljati, kako le-to pravilno uporabiti v svojih procesih za izboljšanje
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poslovanja. Raziskave so pokazale, da informacijska tehnologija olajšuje delo
poslovnim procesom (Pavlou in El Sawy, 2006).
Ali lahko organizacije s pravilnim pristopom in informacijsko tehnologijo primerno
svojemu poslovanju izboljšajo učinkovitost sistema managementa kakovosti in
posledično svoje poslovanje in konkurenčno prednost? Informacijski sistem za
podporo managementa kakovosti lahko organizacijam omogoči pravilne informacije
za izvajanje ukrepov in izboljšav svojih procesov. Treba je razumeti, da je v večini
primerov management kakovosti najbolj povezan z operativnim managementom, kar
pomeni, da izboljšanje učinkovitosti managementa kakovosti posledično pomeni
izboljšanje operativnega delovanja v organizaciji.
Raziskave kažejo, da igra management kakovosti pomembno vlogo pri izboljševanju
konkurenčne prednosti organizacije (Reed et al., 2000) in da lahko primerna
informacijska tehnologija močno vpliva na to vlogo (Perez-Arostegui, 2012). PerezArostegui in ostali avtorji so v svoji raziskavi prišli do zaključka, da ima kompetentna
informacijska tehnologija pozitiven in pomemben vpliv na sistem vodenja kakovosti.
Organizacije se prepogosto srečujejo s problemi, kako pravilno in učinkovito izboljšati
svoj sistem managementa kakovosti v okvirih standarda ISO 9001:2008 in posledično
svoje poslovanje. Slednje je skladno tudi z ugotovitvami avtorja Muir (2009), ki
izpostavlja vprašanje kako spodbuditi organizacije k izboljševanju sistema
managementa kakovosti na način, da bodo dosegle predvidene prednosti. Tako kot sam
standard veleva, je nenehno izboljševanje procesov glavno vodilo k izboljševanju
konkurenčne prednosti. Eden izmed načinov, kako izboljšati proces sistema
managementa kakovosti, je tako tudi primerna informacijska podpora sistemu. Na trgu
se pojavlja vedno več informacijske tehnologije, ki naj bi podjetjem omogočala boljše
vodenje sistema kakovosti, predvsem pa se tu pojavlja vprašanje, ali so primerne.
Informacijski sistem za vodenje sistema kakovosti v okvirih standarda ni le baza
podatkov z vnaprej določenimi poročili, temveč mora nuditi pomoč pri reševanju
problemov, odločitvah in managementu znanja (Bravener, 1998). Vse preveč je
sistemov, ki so osredotočeni na presoje, dokumentacijo in administracijo in ne na
reševanje problemov kakovosti, ki zahtevajo pravilne preventivne, korektivne ukrepe
in izboljšave (Thondavadi in Mascon, 1999).
Na obzorju je nova izdaja ISO 9001:2015, ki pa se prav tako zaradi razvoja nove
informacijske tehnologije (računalništvo v oblaku itd.) posveča tehnologiji, ki
organizacijam omogoča pametnejšo vodenje sistema kakovosti.
Namen magistrskega dela je predstaviti vlogo informacijskega sistema na učinkovitost
sistema vodenja kakovosti.
Cilj magistrskega dela je predstaviti pojme kakovost, management kakovosti,
mednarodni standard ISO 9001:2008 in novi standard ISO 9001:2015 ter
informacijsko podporo sistemu vodenja kakovosti. Prav tako je cilj prikazati
informacijski sistem, ki omogoča podjetjem voditi sistem kakovosti. Nadalje proučiti
vpliv trenutnega informacijskega sistema na učinkovitost sistema vodenja kakovosti v

Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o

stran 2

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

podjetju DaMa.Tech, d. o. o., in predstaviti prenovljen informacijski sistem za podporo
managementu kakovosti ter kakšen bo njegov vpliv na učinkovitost procesov.
Temelj magistrskega dela ja poslovna raziskava, cilj katere je prikazati področje
managementa kakovosti. Za izvedbo je bil uporabljen deskriptivni pristop. V prvem,
teoretičnem delu je uporabljena metoda kompilacije in deskripcije, kjer so povzeta
stališča, spoznanja, ugotovitve in rezultati drugih avtorjev. V drugem, praktičnem delu
smo izvedli posnetek trenutnega stanja v podjetju DaMa.Tech, d. o. o., kjer je opisan
informacijski sistem za podporo managementu kakovosti in katere so njegove slabosti,
za kar smo uporabili analitičen pristop. V nadaljevanju smo predstavili prenovljen
informacijski sistem v podjetju in kakšen vpliv bo imel novi sistem na vodenje sistema
kakovosti.
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2. KAKOVOST
2.1. OPREDELITEV POJMA KAKOVOST
Vsak posameznik ve, kaj je kakovost, kadar jo vidi ali izkusi. Največkrat ocenjujemo
kakovost na podlagi svojih preteklih izkušenj. Torej dotični predmet ali storitev
primerjamo s tistimi, s katerimi smo že imeli opravka. Ko pa pride do definiranja
pojma kakovosti, ki bo pomenil vsem enako, pa nastane težava, kajti vsak posameznik
jo dojema drugače (Hoyle, 2007).
Kakovost je širok pojem, del katerega se razteza prek racionalne razprave. Kakorkoli
že, v najboljši tradiciji evropske filozofske misli bi morala biti kakovost definirana
kolikor mogoče natančno, če naj bo uporabna kot pojmovno orodje (Slovensko
združenje za kakovost, 2000).
Tako tudi strokovnjaki s področja kakovosti različno definirajo pojem kakovosti. V
uporabi je veliko definicij in vsaka od teh je pravilna, kadar je uporabljena v
primernem kontekstu. V nadaljevanju so navedene definicije kakovosti in teorije o
kakovosti nekaterih najbolj priznanih strokovnjakov s tega področja (Ejup, 2012).
»Ustreznost za uporabo« (Juran, 1974) – pojem, uporaben za odjemalce. Ideja
definicije »ustreznost za uporabo« temelji na tem, da bo organizacija ohranila
odjemalce le, če bo ponudila proizvode, ki bodo zadovoljili potrebe kupca glede cene,
dobavnosti in ustreznosti za uporabo. Juran je ustreznost za uporabo definiral kot
stopnjo, do katere proizvod uspešno služi namenu uporabnika pri uporabi. Kasneje je
spoznal, da ta definicija managerjem ne zagotavlja zadostnega vpogleda na kakovost
in je tako ustvaril dve novi veji definicije, ki ju je poimenoval »lastnosti proizvoda, ki
zadovoljijo potrebe odjemalca« in »brez napak in pomanjkljivosti«.
»Brez napak in pomanjkljivosti« (Juran, 1992) – pojem, uporaben za tiste, ki izdelujejo
izdelke oziroma ponujajo storitve. Ideja temelji na tem, da manj kot ima proizvod
napak, boljše kakovosti je, oziroma da je proizvod brez napak odlične kakovosti. Juran
definira napako kot neskladnost z določenimi zahtevami glede izdelka ali storitve. Če
je proizvod skladen z zahtevami, ki jih določi odjemalec, potem je to proizvod brez
napak in tak proizvod bo zadovoljil vse potrebe odjemalca. Vendar večinoma
organizacija določi zahteve glede neskladnosti, ki pa morda ne pokrivajo vseh tistih
lastnosti proizvoda, ki bi zadovoljile potrebe odjemalca. Tako ni nujno, da proizvod
brez napak zadovolji vse potrebe odjemalca. Juran v svojem razlikovanju definicije
kakovosti »brez napak in pomanjkljivosti« in »lastnosti proizvoda, ki zadovoljijo
potrebe odjemalca« ugotavlja, da:



lastnosti proizvoda vplivajo na prodajo tako, da višja kot je kakovost, dražji je
proizvod;
pomanjkljivosti proizvoda vplivajo na stroške tako, da višja kot je kakovost,
nižji so stroški proizvodnje zaradi odsotnosti napak oziroma vsakršnih
pomanjkljivosti.

Za odjemalce torej obstaja samo ena kakovost. Proizvod mora zadovoljiti pričakovanja
in potrebe odjemalca, kar pomeni, da je proizvod brez pomanjkljivosti in da ima vse
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funkcije. Bilo bi zmotno, če bi se organizacije osredotočile le na odpravljanje
pomanjkljivosti proizvoda. Kot je zapisal Deming (2000): »Odpravljanje
pomanjkljivosti še ne obdrži podjetja na trgu.« Potrebna je tudi inovativnost, saj je le
tako mogoče obdržati lojalne odjemalce.
»Skladno z zahtevami« – ameriški ekonomist Crosby (1979) je kakovost opredelil kot
skladnost s sprejetimi in v celoti razumljenimi zahtevami. To pomeni, da je za vsak
proizvod treba določiti zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati. Le proizvod,
skladen z zahtevami, je kakovosten proizvod. Lahko se zgodi, da je proizvod skladen
z zahtevami, vendar ni ustrezen za uporabo. Vse je odvisno od tega, katere zahteve
organizacija uporabi. Organizacije velikokrat določijo svoje zahteve na podlagi
intenzivnega raziskovanja trga, ki pa je lahko zavajajoče. Na drugi strani pa če so
zahteve odjemalca dobro izluščene, je cena lahko višja kot tista, ki jo je odjemalec
pripravljen plačati. Zato je pomembno, da med kakovostjo in ceno ni neposredne
povezave. Ocena kakovosti je pravilna le, ko jo izrazi uporabnik, nepomembna je
ocena proizvajalca o kakovosti lastnih izdelkov (Crosby, 1991).
S podobnimi besedami kot Crosby je pojem kakovost opisal tudi Feigenbaum (1991).
Po Feigenbaumu je opredelitev kakovosti prilagojenost zahtevam uporabnika, pri
čemer mislimo na zahteve kupca. Mera za kakovost je skladnost z njegovimi
zahtevami. Ocena kakovosti je odločilna, če jo izrazi uporabnik; nepomembna je ocena
proizvajalca o kakovosti lastnih izdelkov. Kakovost izdelka ali storitve opredelimo kot
zbir značilnosti trženja, razvijanja, proizvodnje in vzdrževanja, skozi katere bo izdelek
ali storitev v uporabi uresničil pričakovanja odjemalca oziroma uporabnika.
»Trajno zadovoljstvo« (Deming, 2000) – pojem, uporaben za vrhnji management, ki
kakovost uporablja kot konkurenčno prednost. Deming je zapisal, da je izdelek ali
storitev kakovostna, kadar komu pomaga in uživa dober in trajni položaj na trgu. Tudi
zadovoljni in lojalni odjemalci bodo zamenjali ponudnika v primeru, da bodo naleteli
na bolj inovativen izdelek oziroma storitev na trgu drugega dobavitelja. Deming tako
poudarja, da ni dovolj, če zadovoljimo sedanje potrebe in pričakovanja odjemalcev.
Treba je predvidevati in presegati pričakovanja in potrebe odjemalcev. Trajno
zadovoljstvo tako pojem kakovosti ponese prek sedanjosti in poskuša zavarovati
prihodnost.
Danes je v veljavi mednarodno sprejeta definicija kakovosti: »Kakovost je stopnja, v
kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve« (Standard SIST ISO
9000:2005, 2005). Definicija kakovosti po standardu ISO 9000 z besedo stopnja
apelira na to, da je kakovost variabilna in ne konstantna, kar prikazuje tudi Slika 1.
Slika 1 prikazuje:
 potrebe, zahteve in pričakovanja se nenehno spreminjajo;
 zmogljivost se mora nenehno spreminjati za držanje ritma s potrebami;
 kakovost je razlika med postavljenim, zahtevanim in doseženim standardom;
 superiorna kakovost je kakovost, kjer je dosežen standard nad zahtevanim
standardom;
 neustrezna kakovost je kakovost, kjer je dosežen standard pod zahtevanim
standardom.
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Neustrezna kakovost

Slika 1: Pomen kakovosti (Hoyle, 2009)
Razvidno je torej, da se definicije med seboj razlikujejo. Vsak strokovnjak zagovarja
drugačno idejo, ki izhaja iz drugačnega časa, v katerem je bila razvita, in iz drugačnega
konteksta, za katerega je bila namenjena. Napačno bi bilo trditi, da ima kateri izmed
strokovnjakov bolj prav kot vsi drugi, saj so ideje za definicijami različne in na svoj
način vse pravilne. Pri odločanju, katero definicijo bo nekdo upošteval oziroma vzel
za svojo, je treba upoštevati kontekst in namen, za katerega bo uporabljena. Vsem
definicijam pa je skupno, da je proizvod kakovosten takrat, ko zadovolji zahteve,
potrebe in pričakovanja odjemalca. Kot je zapisal Masaaki (1986) v končnih analizah,
je odjemalec tisti, ki postavi standarde za kakovost in to stori z odločitvijo, kateri
proizvod bo kupil in od koga ga bo kupil.

2.2. POLITIKA, CILJI IN STRATEGIJA KAKOVOSTI
Politika, cilji in strategije kakovosti so v medsebojni povezavi glede odločitev o
usmerjenosti organizacije kot tudi načinov doseganja ciljev. Politika kakovosti služi
kot izhodišče za načrtovanje sistema managementa kakovosti in njegovih elementov
(Marolt in Gomišček, 2005).
Slika 2 prikazuje odnose med politiko, strategijo in cilji ter elementi za dosego
rezultatov. Kot je razvidno, so na osnovi politike kakovosti izdelani cilji in strategija,
kako te cilje doseči (Ejup, 2012).
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Slika 2: Odnosi med politiko, strategijo in cilji ter elementi za dosego rezultatov
(Marolt in Gomišček, 2005)
Politika kakovosti določa usmerjenost organizacije na področju kakovosti in služi kot
izhodišče tudi za odločitve na srednjem in operativnem nivoju organizacije (Marolt in
Gomišček, 2005). Zavezanost h kakovosti naj bi odražala enotno vizijo organizacije o
tem, kaj kakovost pomeni za organizacijo in njene odjemalce.
Politika kakovosti je tisti osnovni dokument, ki opredeljuje pomembnost in
odgovornost za kakovost v organizaciji. Dokument, ki določa, da kakovost ni samo
naloga sektorja kakovosti, kot ponekod še mislijo, ampak so za kakovost odgovorni
vsi, v vseh strukturah in na vseh nivojih. Brez jasno določene politike kakovosti in
njene učinkovite uvedbe v prakso sistema managementa kakovosti ne bo dal
rezultatov. Politika kakovosti mora biti dolgoročna, toda odprta do sprememb (Novak,
2001). Politiko kakovosti mora organizacija od časa do časa pregledati, da ugotovi, ali
so cilji še vedno najustreznejši za organizacijo (Ejup, 2012).
ISO 9000:2005 definira politiko kakovosti kot vsa hotenja in usmeritev organizacije v
zvezi s kakovostjo, formalno izražena od vrhnjega managementa. Običajno je politika
kakovosti v skladu s celokupno politiko organizacije in predstavlja okvir za postavitev
ciljev kakovosti. ISO 9000:2005 predlaga, da naj bo osem načel managementa
kakovosti osnova za postavitev politike kakovosti. Politika kakovosti je torej mišljena
kot vrednota, prepričanje in pravilo, ki vodi odločitve, prizadevanja in vedenje
organizacije (SIST ISO 9000:2005).
Najvišje vodstvo mora glede politike kakovosti zagotoviti, da (SIST ISO 9001:2008):




je primerna namenu organizacije,
vključuje zavezanost k izpolnjevanju zahtev in nenehnemu
izboljševanju uspešnosti sistema managementa kakovosti,
podaja okvir za določanje in pregledovanje ciljev kakovosti,
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so znotraj organizacije z njo seznanjeni in jo razumejo,
se pregleduje nenehna primernost.

Cilji služijo kot vodilo za odločitve in dejavnosti, ki jih je treba izvršiti za njihovo
dosego (Marolt in Gomišček, 2005).
Glavna vodila za dosego ciljev so (Marolt in Gomišček, 2005):






politika in strategija kakovosti služita kot smernici za nadaljnje odločitve in
dejavnosti ter morata biti nedvoumno in razumljivo predstavljeni v pisni obliki;
politika in strategija kakovosti morata biti dovolj splošni, da dopuščata
delegiranje odgovornosti na nižje nivoje organizacije, vendar dovolj natančno
določeni za dosledno in ciljno usmerjene odločitve in dejavnosti;
politika kakovosti naj predvideva tudi prihodnji razvoj organizacije in
morebitne težave, ki bi se lahko pojavile, ter naj predvideva tudi morebitne
rešitve za njihovo odpravo. To pripomore k zmanjšanju negotovosti in napravi
politiko bolj realistično in prilagodljivo;
politika kakovosti se uporablja, da se ustvari atmosfero zaupanja in jasnosti ter
doseže kooperativnost zaposlenih.

Politika in strategija kakovosti določata organizaciji pot in smernice, kako doseči cilje.
Za postavitev ciljev kakovosti je odgovorno vodstvo organizacije, ni pa nujno, da to
osebno izvede, lahko jih postavijo posamezniki ali timi na različnih nivojih
organizacije. Zahteve kupcev, konkurenca, standardi ali politika kakovosti itd. se
nenehno spreminjajo in cilji kakovosti morajo biti prilagojeni in primerni tem
spremembam. Cilji kakovosti morajo biti merljivi in postavljeni v časovni okvir, saj
lahko organizacija le tako preveri, ali izpolnjuje zastavljene cilje, in če jih ne, kaj bo v
zvezi s tem ukrenila (Marolt in Gomišček, 2005).
Cilji kakovosti se ne nanašajo le na proizvode in proizvodnjo, ampak se nanašajo
predvsem na vse funkcijske enote oziroma procese v organizaciji (Marolt in Gomišček,
2005).

2.3. MANAGEMENT KAKOVOSTI
Management kakovosti so koordinirane dejavnosti za vodenje in nadzor organizacije
v zvezi s kakovostjo (SIST ISO 9000:2005, 2005). Dejavnosti managementa kakovosti
vključujejo načrtovanje kakovosti, kontrolo kakovosti, zagotavljanje kakovosti in
stalno izboljševanje kakovosti (Ejup, 2012).
Danes poznamo različne modele, pristope, metode, orodja managementa kakovosti,
kot so: TQC (celoviti nadzor kakovosti), TQM (management celovite kakovosti), ISO
9000, PDCA, Demingovih 14 točk, Crosbyjev koncept nič napak, Kaizen, šest sigma
in procesni management. Vsi modeli imajo enake cilje, vendar se pristop za dosego
ciljev rahlo razlikuje (Hoyle, 2007).
Značilnosti sodobnega managementa kakovosti so (Marolt in Gomišček, 2005):
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vključevanje čisto vseh zaposlenih in ne samo določenih posameznikov;
v ospredju naj bo zadovoljitev uporabnikovih zahtev;
usmerjenost na proces in ne toliko na proizvode;
poudarek se daje stalnemu izboljševanju procesov.
2.3.1. Načrtovanje kakovosti

Načrtovanje kakovosti je del managementa kakovosti, osredotočen na zastavljanje
ciljev kakovosti in na opredelitev potrebnih izvedbenih procesov in pripadajočih virov
za izpolnjevanje ciljev kakovosti (SIST ISO 9000:2005, 2005).
Poznamo dve ravni načrtovanja, in sicer strateško in operativno načrtovanje. Strateško
načrtovanje se zavzema za postavitev dolgoročnih ciljev organizacije, vizije,
poslanstva, vrednot in sredstev za dosego postavljenih dolgoročnih ciljev. Operativno
načrtovanje se zavzema za postavitev ciljev proizvoda in virov za dosego postavljenih
ciljev (Hoyle, 2007).
2.3.2. Kontrola kakovosti
Kontrola kakovosti je del managementa kakovosti, osredotočenega na izpolnjevanje
zahtev kakovosti (SIST ISO 9000:2005, 2005).
Osnovni namen kontrole kakovosti je pregledovanje rezultata procesa proizvodnje oz.
proizvoda in ugotavljanje, ali so rezultati skladni s specifikacijami, standardi oz.
zahtevami kupcev (Ejup, 2012).
Specifikacija je določljiva in zahtevana lastnost ali numerična veličina karakteristike
kakovosti proizvoda v merljivi ali ocenjeni obliki. Standard je splošno odobrena in
sprejeta specifikacija (Marolt in Gomišček, 2005).
Na osnovi ugotovljenega stanja se ločuje proizvode na ustrezne in neustrezne
proizvode. V teoriji lahko kontrola kakovosti stoodstotno zagotovi, da bodo vsi
izdelani proizvodi, ki bodo dostavljeni odjemalcem, skladni s standardom. Vendar v
praksi tak proces predstavlja velik strošek poleg tega, da ni mogoč v vseh vrstah
proizvodnje. Z določenimi statističnimi metodami lahko dovolj natančno ugotovimo
primernost kakovosti proizvodov ob znatno nižjih stroških kontroliranja (Ejup, 2012).
Slika 3 prikazuje stopnjujoč razvoj kontrole kakovosti, od tega, da nimamo kontrole
kakovosti, do tega, da kontrolo kakovosti uvedemo v vse ključne faze od začetka do
konca proizvodnega cikla (Ejup, 2012).
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Slika 3: Razvoj kontrole kakovosti (Hoyle, 2007)
Hoyle (2007) je prikazal tri vrste kontrole kakovosti, ki so pomembne, da organizacija
zagotovi vse proizvode, skladne z zahtevami, in sicer kontrolo pred izvedbo dela
(kontrola zahtev in kontrola načrtovanja), kontrolo med izvedbo dela in kontrolo po
končani izvedbi dela (Ejup, 2012).
Dejavnosti kontrole kakovosti se predvsem uporabljajo za kontrolo kakovosti (nadzor,
preverjanje) skladnosti med zahtevami in dejanskim stanjem. V manjšem obsegu pa z
njimi skušamo tudi odkriti vzroke, ki povzročajo neustrezne izdelke ali storitve
(Marolt in Gomišček, 2005).
Pogosto se smatra zagotavljanje kakovosti kot preventiva in kontrola kakovosti kot
zaznavanje ustreznosti oziroma neustreznosti, vendar v primeru kontrole pred izvedbo
dela lahko preprečimo napake in nam kontrola kakovosti služi kot preventiva (Hoyle,
2007).
2.3.3. Zagotavljanje kakovosti
Zagotavljanje kakovosti je del managementa kakovosti, osredotočen na vzpostavljanje
zaupanja, da bodo zahteve kakovosti izpolnjene (SIST ISO 9000:2005, 2005).
Zagotavljanje kakovosti je aktiven pristop, ki pravi, da je treba glavno skrb v zvezi s
kakovostjo posvetiti preprečevanju in da tako do neustreznih proizvodov sploh ne
pride. To pomeni, da je treba v čim večji meri zmanjšati možnosti realizacije
neustreznega proizvoda in zagotoviti pogoje nastanka ustreznega proizvoda, tj. načelo
preventive (Marolt in Gomišček, 2005).
2.3.4. Stalno izboljševanje kakovosti
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Izboljševanje kakovosti je del managementa kakovosti, osredotočen na povečanje
sposobnosti za izpolnjevanje zahtev za kakovost (SIST ISO 9000:2005, 2005). Cilj
stalnega izboljševanja kakovosti je povečanje verjetnosti, da se bo s tem povečalo tudi
zadovoljstvo kupcev in drugih zainteresiranih strani (Ejup, 2012).
Stalno (nenehno) izboljševanje je ponavljajoča se aktivnost, namen katere je povečanje
sposobnosti za izpolnjevanje zahtev (SIST ISO 9000:2005, 2005).
O stalnem izboljševanju govorimo takrat, ko način vodenja, vključenost zaposlenih in
kultura v organizaciji spodbujajo zaposlene, da stalno razmišljajo o možnih
izboljšavah, dajejo predloge in jih skladno s postavljenimi prioritetami ciljev tudi
uresničujejo (Marolt in Gomišček, 2005).
Stalno izboljševanje kakovosti zagovarja osredotočenost na izboljševanje vseh
procesov v organizaciji. To je tako imenovani procesni pristop, ki je eden izmed osmih
načel managementa kakovosti, ki jih vključuje družina ISO 9000 (Ejup, 2012).
Na osnovi pregleda literature lahko izpostavimo nekatere ključne dejavnike uspešnosti
vpeljave stalnega izboljševanja, kot so (Jaca et al., 2012): zavezanost in podpora
vodstva, povezanost kazalnikov kakovosti z rezultati, povezanost ciljev s strategijo,
uporaba ustrezne metodologije in orodij managementa kakovosti, vključenost in
usposobljenost zaposlenih, timsko delo, ustrezen komunikacijski sistem ipd.
Organizacijam so pri stalnem izboljševanju lahko v pomoč številna orodja in metode,
vključujoč programsko opremo za modeliranje poslovnih procesov (Carpinetti et al.,
2003).

2.4. NAČELA MANAGEMENTA KAKOVOSTI
Pomen kakovosti v svetu se kaže v vsestranski odličnosti, kjer se od vsakogar pričakuje
in zahteva le najboljše (Novak, 2001). Standard ISO 9000:2005 izpostavlja osem načel
managmenta kakovosti, ki naj bi jih upošteval vrhnji management, da bi organizacijo
vodil k boljšemu poslovanju (Gomišček in Marolt, 2005).
Osem načel managementa kakovosti so temelji, na katerih je razvita družina
standardov ISO 9000 (SIST ISO 9000:2005).
Nadalje, avtorji Dahlgaard, Kristensen in Kanji (2002) navajajo pet ključnih načel
pristopa managementa celovite kakovosti, in sicer:
1. zavezanost najvišjega vodstva (voditeljstvo),
2. osredotočenost na kupca in zaposlene,
3. osredotočenost na dejstva,
4. stalno izboljševanje (KAIZEN),
5. sodelovanje vseh vključenih.
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Slika 4 prikazuje osem načel managementa, definiranih v ISO 9000:2005, ki jih lahko
vodstvo organizacije uporabi kot osnovo za izboljšanje delovanja organizacije
(Tricker, 2010).
Osredotočenost
na odjemalca
Obojestranski
koristni odnosi
z dobavitelji

Odločanje na
osnovi dejstev

Vodenje

Načela
managementa
kakovosti

Stalno
izboljševanje

Sodelovanje
zaposlenih

Procesni
pristop
Sistemski
pristop k
managementu

Slika 4: Osem načel managementa kakovosti (Tricker, 2010)
2.4.1. Osredotočenost na odjemalce
Podjetje je odvisno od svojih odjemalcev, kar pomeni, da mora izpolnjevati ali celo
presegati pričakovanja in zahteve odjemalcev, če želi uspešno poslovati. Koristi, ki jih
podjetje lahko pridobi v primeru, če se drži tega načela, so lahko velike, izkazujejo se
predvsem v povečanju lojalnosti odjemalcev, večjih tržnih deležih in prihodku (Ejup,
2012).
2.4.2. Vodenje
Vodje morajo ustvariti in ohranjati take notranje odnose, pogoje in okolje, v katerih se
lahko zaposleni polno vključujejo v doseganje ciljev organizacije. S pravilnim
vodenjem se zmanjšajo možnosti za nerazumevanje med različnimi funkcijami in
ravnmi, dejavnosti se določajo in izvajajo na enoten način in zaposleni razumejo
namen in cilje organizacije ter so motivirani za njihovo doseganje (Ejup, 2012).
2.4.3. Sodelovanje zaposlenih
Zaposleni so najpomembnejši element organizacije. Njihova polna in predana
vključenost v procese podjetju omogoča, da se njihove sposobnosti v največji možni
meri uporabijo v korist podjetja. Z uporabo tega načela se povečajo motiviranost in
predanost zaposlenih, inovativnost in ustvarjalnost pri doseganju ciljev, odgovornost
in pripravljenost za sodelovanje (Ejup, 2012).
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2.4.4. Procesni pristop
Rezultate se doseže učinkoviteje, kadar so aktivnosti in z njim povezani viri upravljani
kot proces. Organizacijam omogoča sistematično identifikacijo in vodenje procesov v
podjetju, s poudarkom na njihovih medsebojnih povezavah. Organizaciji omogoča
skrajšati aktivnosti in posledično znižati stroške, določiti primerne aktivnosti za
izboljšave ter večjo zanesljivost in predvidljivost rezultatov (Ejup, 2012).
2.4.5. Sistemski pristop k managementu
Sistemski pristop k managementu vodi k večji uspešnosti in učinkovitosti podjetja pri
povezovanju procesov, večjemu zaupanju zaposlenih v podjetju. To načelo namreč
podjetju omogoča prepoznavanje, razumevanje in vodenje medsebojno povezanih
procesov kot sistema (Ejup, 2012).
2.4.6. Stalno izboljševanje
Stalno izboljševanje naj bo stalen cilj organizacije. Ključne koristi, ki jih organizacija
pridobi, če upošteva to načelo, so večja učinkovitost kot posledica izboljšav,
sposobnost hitrega odzivanja na priložnosti in konkurenco, izboljševanje na vseh
ravneh organizacije (Ejup, 2012).
2.4.7. Odločanje na osnovi dejstev
Načelo odločanja na osnovi dejstev prispeva k temu, da odločitve temeljijo na analizi
podatkov in drugih informacij, kar posledično pomeni, da so same odločitve
kakovostne, pravočasne in utemeljene. Omogoča tudi višjo sposobnost potrjevanja
učinkovitosti preteklih odločitev na osnovi dokazil o dejanskem stanju, večjo
sposobnost za kritično presojo in po potrebi spreminjanje mnenj in določitev (Ejup,
2012).
2.4.8. Obojestransko koristni odnosi z dobavitelji
Povečujejo sposobnost organizacije in njenih dobaviteljev za ustvarjanje vrednosti. Z
upoštevanjem tega načela organizacija pridobi boljšo prilagodljivost in odzivnost na
tržne razmere, možnost za ustvarjanje vrednosti za obe strani in optimizacijo virov in
stroškov (Ejup, 2012).

2.5. SISTEM MANAGEMENTA KAKOVOSTI
Sistem managementa kakovosti je sistem managementa za vodenje in nadzor
organizacije v zvezi s kakovostjo (SIST ISO 9000:2005, 2005).
Sistem managementa kakovosti je tisti del celotnega managerskega sistema
organizacije, ki je osredotočen na doseganje rezultatov v zvezi s cilji kakovosti. Ti cilji
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so predvsem primerno zadovoljiti potrebe, pričakovanja ter zahteve kupcev in
zainteresiranih strani. Cilji kakovosti dopolnjujejo ostale cilje organizacije, ki so
povezani z rastjo organizacije, finančno konsolidacijo organizacije, dobičkom,
okoljevarstvom, varstvom pri delu ipd. (Marolt in Gomišček, 2005).
Pristop na osnovi sistema managementa kakovosti spodbuja organizacije, da
analizirajo kupčeve zahteve, da definirajo procese, ki prispevajo k doseganju
proizvoda, ki je sprejemljiv za kupca, in da držijo te procese pod nadzorom. Sistem
managementa kakovosti lahko predpiše način stalnega izboljševanja, ki poveča
verjetnost kupčevega zadovoljstva in tudi zadovoljstvo ostalih zainteresiranih strani
(Marolt in Gomišček, 2005).
Bistvo sistema managementa kakovosti je, da se vse dejavnosti, ki vplivajo na
kakovost proizvoda, načrtujejo, izvajajo, nadzorujejo in dokumentirajo sistemsko.
Natančno morajo biti določeni načrti dela, organizacija dela in odgovornost
posameznih služb. Vsak udeleženec v procesu, tako sektor kot posameznik, mora
natančno vedeti, kje je njegovo mesto v sistemu, kaj so njegove naloge in odgovornosti
in kako mora delati (Vujoševič, 2000).
Sistem je skupina funkcij ali aktivnosti, ki delujejo znotraj organizacije. Torej sistem
managementa kakovosti je način, kako organizacija usmerja in obvladuje tiste
poslovne aktivnosti ali funkcije, ki so povezane s kakovostjo. Sestavljajo ga
organizacijska struktura, načrtovanje, procesi, viri in dokumentacija, ki jih
organizacija uporablja za doseganje postavljenih ciljev kakovosti, načrtovanje in
uvajanje izboljšav ter za izpolnjevanje odjemalčevih zahtev. Sistem managementa
kakovosti omogoča organizaciji doseči cilje, ki jih je določila s politiko in strategijo.
Zagotavlja interakcijo z vsemi aktivnostmi v organizaciji, od prepoznavanja zahtev
odjemalcev do končno zadovoljenih odjemalcev in vmesnih transformacijskih faz.
Sistem managementa kakovosti je namenjen vsem vrstam in velikostim organizacij,
ker govori o tem, kako se neko organizacijo vodi. Treba je razumeti, da imajo
organizacije že svojo strukturo vodenja in ta naj predstavlja okvir, na kateri naj bo
izdelan sistem managementa kakovosti. V nasprotnem primeru lahko ta sistem
predstavlja preveliko birokracijo oziroma preveč administrativnega dela in posledično
neprožnost organizacije. Sistem managementa kakovosti omogoča organizaciji doseči
cilje, ki jih je določila s politiko in strategijo (Hoyle, 2007).
Sistem managementa kakovosti nudi zaupanje organizaciji in njenim kupcem, da je
sposobna preskrbeti proizvode, ki dosledno izpolnjujejo zahteve (Marolt in Gomišček,
2005).
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3. SISTEM MANAGEMENTA KAKOVOSTI PO ISO 9000
3.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ STANDARDA KAKOVOSTI ISO
Potrebo po sistemu kakovosti so prvi spoznali in začeli uporabljati v vojaški industriji
leta 1960 in šele kasneje v ostalih industrijah. Najbolj poznan standard iz vojaške
industrije je AQAP-1, ki ga uporablja NATO. Po letu 1970 so države začele izdelovati
svoje nacionalne standarde za sistem managementa kakovosti. Najbolj prepoznaven
standard je BS 5750 (BS = British standard). Z nastankom Evropske skupnosti pa je
nastala potreba po enotnem standardu za sistem managementa kakovosti, ki naj bi
nadomestil vse nacionalne standarde v Evropi in s tem omogočil lažje mednarodno
povezovanje med podjetji iz različnih držav (Marolt in Gomišček, 2005).
Organizacija, ki je danes znana pod imenom ISO, je bila ustanovljena leta 1926 kot
ISA (International Federation of the National Standardizing Associations) in je bila
osredotočena na strojništvo. Med drugo svetovno vojno je bila organizacija razpuščena
in leta 1946 ponovno ustanovljena pod današnjim imenom ISO (Marolt in Gomišček,
2005).
ISO je leta 1987 izdala standarde pod imenom Standardi ISO 9000 za management
kakovosti in zagotavljanje kakovosti. Standardi so vsebovali 98 zahtev, ki jih mora
organizacija izpolnjevati, da je zagotovljena kakovost proizvodov.
Standardom ISO 9000:1987 so sledili standardi 9000:1994, ki so bili rahlo
spremenjeni (Marolt in Gomišček, 2005).
Pri uporabi standarda 9000:1994 so se pokazale pomanjkljivosti. Standardi so bili
preveč osredotočeni na samo kakovost proizvodov in manj na procese. Vloga kupca
ni bila poudarjena. Slabo so podpirali stalno izboljševanje, poleg tega standardi niso
omogočali merjenja učinkovitosti sistema kakovosti in rezultatov poslovanja. Torej,
če je imela organizacija dobro postavljen sistem kakovosti, še ni pomenilo, da bo tudi
uspešno poslovala (Marolt in Gomišček, 2005).
Na podlagi zgoraj omenjenih pomanjkljivosti se je organizacija ISO odločila izboljšati
standard 9000:1994. Izdan je bil standard 9000:2000, ki je:









uporaben za vse vrste organizacij (podjetij in ustanov),
uporaben za vse vrste sektorjev, služb, oddelkov,
enostaven in razumljiv,
povezoval sistem managementa kakovosti s poslovnimi procesi v
organizaciji,
sredstvo za nenehno izboljševanje kakovosti in zadovoljevanje potreb
kupcev,
dokaz prihodnosti,
razdeljen na dva standarda: ISO 9001:2000 in 9004:2000,
povečal združljivost z drugimi standardi za sistem kakovosti.
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Leta 2008 je bil standard ISO 9001:2000 popravljen. Nova verzija standarda
predstavlja pojasnila obstoječih zahtev in manjše popravke za izboljševanje skladnosti
z drugimi standardi, kot sta varnost (OHSAS 18001) in okolje (ISO 14011) (Ejup,
2012).

3.2. DRUŽINA STANDARDOV ISO 9000
Družina standardov ISO 9000 se navezuje na sistem managementa kakovosti in je
zasnovana tako, da pomaga organizacijam zagotoviti, da bodo zadovoljevale potrebe
kupcev in drugih zainteresiranih strani. Standardi so izdani s strani ISO in so na voljo
prek nacionalnih organov za standardizacijo. V Sloveniji je ta organ SIST (Slovenski
inštitut za standardizacijo). Družine standardov ISO 9000 so standardi za sistem
managementa kakovosti v organizaciji in obravnavajo osnove sistemov kakovosti,
vključno z osmimi načeli managementa kakovosti, na katerih temelji družina ISO 9000
(Ejup, 2012).
Družina standardov ISO 9000 je sestavljena iz treh glavnih in enega dodatnega
standarda. Glavni trije standardi družine ISO 9000 so (Marolt in Gomišček, 2005):
 ISO 9000:2005: sistemi managementa kakovosti – temelji in slovar. Podaja
osnove za sistem managementa kakovosti in določa terminologijo za sistem
managementa kakovosti;
 ISO 9001:2008: sistemi managementa kakovosti – zahteve. Določa zahteve za
sistem managmenta kakovosti, kjer mora organizacija prikazati svojo
sposobnost, da nudi proizvode, ki izpolnjujejo zahteve kupca in pripadajočih
predpisov ter si prizadeva povečati zadovoljstvo kupca;
 ISO 9004:2004: sistemi managementa kakovosti – smernice za izboljševanje
delovanja. Nudi smernice, ki upoštevajo tako učinkovitost kot uspešnost
sistema managementa kakovosti. Cilj tega standarda je izboljšati delovanje
organizacije in zadovoljiti kupce in ostale zainteresirane strani.
Dodatni standard:
 ISO 19011: nudi navodila za presojo sistemov managementa kakovosti in
sistemov managementa okoljevarstva.

3.3. UPORABA STANDARDA MANAGEMENTA KAKOVOSTI V
SVETU IN V SLOVENIJI
V svetu je uporaba standardov kakovosti ISO zelo široka. V zgodnjih devetdesetih
letih prejšnjega stoletja sta bila standardizacija in s tem standard managementa
kakovosti sprejeta kot osnovni minimum, ki so ga organizacije morale upoštevati, da
so svoje proizvode lahko prodale državam Evropske unije. Standard kakovosti se je
najprej uveljavil v proizvodnem gospodarstvu predvsem zaradi konkurence med
proizvajalci in proizvodnega tempa. V zadnjih letih se standard vse bolj širi med
storitvene dejavnosti in javne službe (Piskar in Dolinšek, 2006). Kot je razvidno s Slike
5 in Slike 6, število certificiranih organizacij v svetu konstantno narašča. Leta 2010 je
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bilo v svetu certificiranih več kot milijon organizacij. Največ certificiranih organizacij
je v Evropi, in sicer več kot pol milijona (Ejup, 2012).

Slika 5: Število certificiranih organizacij v svetu in v Sloveniji (ISO – survey 2010)
ISO 9001 – skupno po svetu

Slika 6: Rast števila certificiranih organizacij v svetu (ISO – survey 2010)
Slika 7 prikazuje gibanje števila organizacij s standardom ISO 9001 v Sloveniji od leta
1993 do 2010. Iz grafa je razvidno, da je bilo največ certificiranih organizacij v letih
2005 in 2006, in sicer več kot 2000. Po letu 2006 je število organizacij s standardom
padlo, kar mogoče lahko pripišemo gospodarski krizi. Leta 2010 je imelo v Sloveniji
več kot 1700 organizacij pridobljen certifikat ISO 9001 (Ejup, 2012).
V raziskavi (Alič, 2012) je bilo ugotovljeno, da se je v Sloveniji veliko organizacij
soočilo z upadom prihodkov, zatem ko so se odločili za odpoved certifikata. Slednje
samo po sebi še ne pomeni, da obstaja vzročno-posledična povezava med izvajanjem
standarda in uspešnostjo organizacije, temveč kaže na potrebo po nadaljnjem iskanjem
vzrokov odpovedi certifikatov v Sloveniji.

Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
17

stran

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo
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Slika 7: Gibanje števila certificiranih organizacij v Sloveniji

3.4. STANDARD ISO 9001:2008
Standard ISO 9001:2008 vsebuje minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije, ki želijo sistem managementa kakovosti potrditi s certifikatom. Z
izpolnjevanjem teh zahtev organizacije dokazujejo svojo sposobnost dobavljanja
proizvodov, ki izpolnjujejo tako zahteve odjemalcev kot zahteve ustrezne zakonodaje
(Novak, 2001).
Standard ISO 9001:2008 je torej zgrajen na odnosu odjemalec–organizacija.
Organizacijam podaja zahteve za tiste aktivnosti, ki jih mora organizacija izvajati, da
bi zanesljivo izpolnila potrebe in zahteve odjemalcev za izdelek ali storitev. Cilj je
izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo sistema managementa
kakovosti (Ejup, 2012).
ISO 9001:2008 je četrta izdaja tega standarda. Oznaka 2008 pomeni leto izdaje
standarda. ISO 9001:2008 je enoten standard »zahtev« managementa kakovosti, ki ga
je možno vpeljati v vse vrste organizacij. Je edini standard družine standardov 9000,
ki je lahko uporabljen za pridobitev certifikata sistema managementa kakovosti in
njegove splošne zahteve so lahko uporabljene v vseh vrstah organizacije
(multinacionalke, velika podjetja, srednja podjetja, mala podjetja ali samostojni
podjetniki in ne glede na to, ali so proizvajalci, dobavitelji ali vzdrževalci). Vsebuje
vse ključne točke iz prejšnjih standardov managementa kakovosti, vendar jih združuje
v štiri splošne in obenem glavne poslovne procese, in sicer (Hoyle, 2009):


odgovornost vodstva (politika, cilji, načrtovanje, pregled sistema, obveščanje
o učinkovitosti),
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ravnanje s sredstvi in zaposlenimi (kadrovanje, informacije, objekti, oprema,
pomožne storitve),
izvedba oz. realizacija proizvoda (izvedba izdelka oz. storitve, sprejemanje
navodil od odjemalca, snovanje, razvoj, nabava materialov storitev, dobava
izdelkov in storitev),
merjenje, analiza in izboljševanje (nadzorovanje in merjenje proizvodov,
procesov, zadovoljstva odjemalcev in sistema managementa kakovosti,
zagotavljanje stalnega izboljševanja).

Vključuje vse dejavnosti, ki organizacijam omogočajo doseganje in vzdrževanje
kakovosti (opisane v poglavju 2.3), in sicer (Ejup, 2012):





kontrolo kakovosti,
načrtovanje kakovosti,
zagotavljanje kakovosti,
stalno izboljševanje kakovosti.

Standard temelji na osmih načelih managementa kakovosti, ki so podrobneje opisana
v poglavju 2.4, to so (Ejup, 2012):









osredotočenost na odjemalca,
vodenje,
sodelovanje zaposlenih,
procesni pristop,
sistemski pristop k managementu,
stalno izboljševanje,
odločanje na osnovi dejstev,
obojestransko koristni odnosi z dobavitelji.

Omenjeni standard daje poseben poudarek procesnemu pristopu in sistemskemu
pristopu, ki sta neposredno povezana z vodenjem procesov v organizaciji (Ejup, 2012).
3.4.1. Procesni pristop
Standard ISO 9001:2008 poudarja procesni pristop v organizaciji. Za lažje
razumevanje procesnega pristopa je treba najprej razumeti, kaj je proces (Ejup, 2012).
Proces je »skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki
pretvarjajo vhode v izhode« (SIST ISO 9001:2008).
Vhodi in izhodi so lahko otipljivi ali neotipljivi. Primeri vhodov in izhodov lahko
poleg drugega vključujejo opremo, materiale, komponente, energijo, informacije in
finančne vire. Za izvedbo aktivnosti znotraj procesa morajo biti razporejeni primerni
viri. Za zbiranje informacij in podatkov za analizo delovanja procesa ter vhodnih in
izhodnih karakteristik se lahko uporabi sistem meritev (SIST, 2008).
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Slika 8: Shematičen prikaz procesa (SIST, 2008)
Standard ISO 9001:2008 poudarja, kako pomembno je za organizacijo, da identificira,
uvaja, obvladuje in nenehno izboljšuje učinkovitost procesov, potrebnih za sistem
managementa kakovosti, in da obvladuje medsebojne vplive oz. medsebojno
povezanost procesov, če želi doseči svoje cilje (Ejup, 2012).
Procesni pristop: zaželen rezultat se doseže uspešneje, kadar se aktivnosti in z njimi
povezani viri vodijo kot proces.

Slika 9: Sistem managementa kakovosti, ki temelji na procesu (SIST ISO 9001:2008)
Slika 7 prikazuje model procesno zasnovanega sistema managementa kakovosti.
Opazni sta tudi tako imenovani vertikalna in horizontalna zanka (Marolt in Gomišček,
2005):
 vertikalna zanka: organizacija želi doseči, da se kupčeve zahteve prek izvajanja
procesov pretvorijo v tak izdelek oz. storitev, ki bo kupčeva pričakovanja
zadovoljila ali celo presegla;
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horizontalna zanka: poudarja, da morajo biti vsi elementi v organizaciji
skladno vodeni. Vse naloge se izvajajo kot proces, ki daje želene rezultate.
Procese je treba meriti, analizirati in stalno izboljševati.

Slika 7 prikazuje tudi pomembnost zainteresiranih strani, kot so: kupci, lastniki,
delničarji, zaposleni, dobavitelji, ožja in širša skupnost. Interes vsake organizacije je,
da z njimi vzpostavi in razvije dobre odnose, ki so obojestransko koristni (Marolt in
Gomišček, 2005).
3.4.2. Nenehno izboljševanje po ciklu P-D-C-A
Shewhart je leta 1920 prvič predstavil cikel »Planiraj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj«, ki ga
je kasneje propagiral Deming. Zato je cikel PDCA večkrat označen kot »Demingov
krog«. Standard ISO 9001:2008 poudarja nenehno izboljševanje po ciklu PDCA (Ejup,
2012).
Ciklus PDCA je vedno predstavljen kot krog, ki ponazarja stalnost narave
izboljševanja. Stalnosti izboljševanja ni mogoče doseči brez ponavljanja, z večkratno
ponovitvijo ciklusa postopoma dosežemo višji nivo kakovosti izdelka ali storitve
(Marolt in Gomišček, 2005). Ciklus PDCA predstavlja Slika 10.

Slika 10: Cikel PDCA





Planiraj: organizacija naj vzpostavi cilje in procese, potrebne za doseganje
rezultatov, v skladu z zahtevami odjemalcev in načeli organizacije.
Izvedi: organizacija naj izvaja vzpostavljene procese.
Preveri: organizacija mora nadzorovati in meriti procese in proizvod glede
načel, ciljev in zahtev za proizvod ter poročati o rezultatih.
Ukrepaj: organizacija naj ukrepa tako, da se delovanje procesa nenehno
izboljšuje.

Vzdrževanje in nenehno izboljševanje zmožnosti procesa se lahko doseže s konceptom
PDCA na vseh ravneh v organizaciji. To se nanaša na strateške procese na visoki ravni,
kot sta načrtovanje sistema managementa kakovosti ali vodstveni pregled, in tudi na
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enostavne operativne aktivnosti, izpeljane kot del procesov za realizacijo proizvoda
(SIST, 2008)

3.5. VSEBINA ISO 9001:2008
Vsebina standarda ISO 9001:2008 je sestavljena iz devetih poglavij, in sicer (Marolt
in Gomišček, 2005):














uvod: predstavi vsebino, njegovo uporabnost, utemeljuje procesni pristop,
opisuje odnos med ISO 9001:2008 in 9004:2004 ter predstavi razliko med
njima;
predmet standarda: navedeno je, kdaj naj organizacija uporablja standard in
katere zahteve je možno opustiti;
zveza z drugimi standardi: navaja normativno povezavo s standardom ISO
9000:2005;
izrazi in definicije: izrazi in definicije, ki se uporabljajo v ISO 9001:2008,
normativ je standard 9000:2005;
sistem managementa kakovosti: organizacija mora prepoznati svoje procese
in medsebojno povezavo procesov, določiti vire in merila za prepoznane
procese in izboljšave. Podaja zahteve glede dokumentacije sistema
managementa kakovosti (poslovnik kakovosti);
odgovornost managementa (vodstva): določa odgovornost najvišjega
managementa v organizaciji. Vrhnji management se mora zavedati
odgovornosti. Vodstvo je odgovorno za opredelitev politike kakovosti in ciljev
kakovosti, pregled sistemov, določitev odgovornosti in pooblastil ter
vzpostavitev učinkovitega procesa komuniciranja;
vodenje virov: organizacija mora določiti in priskrbeti vire, potrebne za
izvajanje vzdrževanja sistema managementa kakovosti in njegovo
izboljševanje. Pod vire spadajo poleg ljudi tudi oprema, prostori in vse
pomožne storitve;
realizacija proizvodov: v tem poglavju so naštete zahteve za procese, ki so
povezani s proizvodnjo proizvoda. Sem spadajo dejavnosti, kot so sprejemanje
zahtev od odjemalcev, načrtovanje in razvoj proizvoda, nabava materiala,
kontrola proizvodnje, validacija procesov proizvodnje, identifikacija in
sledljivost, ravnanje z lastnino odjemalca ter nadzor in meritve. To je tudi edino
poglavje, ki vsebuje zahteve, ki jih lahko organizacija izpusti, vendar le če
lahko dokaže, da to ne bo vplivalo na njeno sposobnost zagotoviti proizvode,
ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev in veljavnih zakonskih zahtev ali pravnih
predpisov;
merjenje, analiza in izboljševanje: zahteva, da vsaka organizacija določi, kaj
in kje je treba meriti, nadzirati, katere analize je treba izvajati in kako podatke
uporabiti. Izpostavlja uporabo statističnih metod. Organizacija mora
nadzorovati in meriti svoje procese, zadovoljstvo odjemalcev in zagotavljati
stalno izboljševanje sistema managementa kakovosti, ki vključuje: korekcije,
korektivne in preventivne ukrepe.
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3.6. ZAHTEVE STANDARDA ISO 9001:2008
Zahteve standarda ISO 9001:2008 prikazuje Slika 11. Zadnjih pet poglavij standarda
predstavlja zahteve, ki so splošne in namenjene za uporabo v vseh vrstah organizacij
ter se nanašajo na vodenje sistema kakovosti, odgovornost vodstva, vodenje virov,
realizacijo proizvodov, meritve, analize in izboljšave (Ejup, 2012).
4. VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI
4.1 Splošne zahteve
4.2 Zahteve glede dokumentacije

5. ODGOVORNOST VODSTVA
5.1 Zavezanost vodstva
5.2 Osredotočenost na odjemalca
5.3 Politika kakovosti
5.4 Načrtovanje
5.5 Odgovornost, pooblastila, komunikacija
5.6 Vodstveni pregled

8. MERITVE, ANALIZE IN
IZBOLJŠAVE

6. VODENJE VIROV

8.1 Splošno
8.2 Nadzorovanje in merjenje
8.3 Obvladovanje neskladnih proizvodov
8.4 Analiza podatkov
8.5 Izboljšave

6.1 Preskrba virov
6.2 Človeški viri
6.3 Infrastruktura
6.4 Delovno okolje

7 . REALIZACIJA PROIZVODA
7.1 Načrtovanje realizacije proizvodov
7.2 Procesi, povezani z odjemalci
7.3 Snovanje in razvoj
7.4 Nabava
7.5 Proizvodnja in izvedba storitev
7.6 Obvladovanje nadzorne in merilne opreme

Slika 11: Zahteve za sistem managementa kakovosti po ISO 9001:2008 (ISO
9001:2008)
3.6.1. Splošne zahteve
Organizacija mora vzpostaviti, dokumentirati, izvajati in vzdrževati sistem
managementa kakovosti ter nenehno izboljševati njegovo učinkovitost v skladu z
zahtevami tega mednarodnega standarda (SIST ISO 9001:2008)
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Pri izvajanju sistema managementa kakovosti mora podjetje ali organizacija (SIST
ISO 9001:2008)
 identificirati procese, potrebne za sistem managementa kakovosti, in njihovo
uporabo v celotni organizaciji;
 določiti zaporedje in medsebojne vplive teh procesov;
 določiti kriterije in metode, potrebne za zagotovitev tako učinkovitega
delovanja kot tudi obvladovanja teh procesov;
 zagotoviti, da so na voljo viri in informacije, potrebne za podporo delovanja in
nadzorovanja teh procesov;
 nadzorovati, meriti in analizirati te procese;
 izvajati ukrepe, potrebne za doseganje načrtovanih rezultatov in za nenehno
izboljševanje procesov.
Če organizacija preda del procesa, ki vpliva na skladnost proizvoda z zahtevami,
zunanjem izvajalcem, mora organizacija zagotoviti obvladovanje teh procesov.
3.6.2. Zahteve glede dokumentacije
Standard ISO 9001:2008 od organizacije izrecno zahteva, da dokumentira postopke za
naslednjih šest aktivnosti (Ejup, 2012):
 obvladovanje dokumentov,
 obvladovanje zapisov,
 notranje presoje,
 obvladovanje neskladnih proizvodov,
 korektivni ukrepi,
 preventivni ukrepi.
Sicer pa mora dokumentacija sistema ravnanja kakovosti vključevati sledeče (SIST
ISO 9001:2008, 2008):
 dokumentirane izjave o politiki kakovosti in cilje kakovosti,
 poslovnik kakovosti,
 dokumentirane postopke, ki jih zahteva standard,
 dokumente, ki jih organizacija potrebuje, da bi zagotovila učinkovito
načrtovanje, delovanje in obvladovanje njenih procesov,
 zapise, ki jih zahteva standard.
Metodologija razvoja dokumentacijskega sistema managementa lahko sestoji iz
naslednjih korakov (Conde Hernad in González Gaya, 2013):
 opredelitev zahtev sistema dokumentacije,
 evalvacija obstoječega sistema dokumentacije,
 identifikacija strategije obvladovanja dokumentacije na nivoju organizacije,
 razvoj sistema dokumentacije sistema managementa kakovosti,
 uvedba sistema obvladovanja dokumentacije,
 vzdrževanje in stalno izboljševanje dokumentacije sistema managementa
kakovosti.
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Organizacija lahko poleg tega doda še druge dokumente in s tem doda vrednost
svojemu sistemu managementa kakovosti in dokaže skladnost. Standard teh
dokumentov ne zahteva izrecno. To so: slike povezav med procesi, diagrami poteka
procesov, organizacijski diagrami, razne specifikacije, risbe, proizvodni programi,
poslovna navodila, poslovni postopki, delovna navodila, delovni postopki itd. (Ejup,
2012).
3.6.3. Zahteve glede odgovornosti vodstva
Od najvišjega vodstva se zahteva, da (Ejup, 2012):













zagotavlja dokazila o svoji zavezanosti za razvoj, uvedbo in stalne izboljšave
učinkovitosti sistema managementa kakovosti;
zagotavlja, da so zahteve odjemalcev opredeljene in izpolnjene z namenom, da
se poveča zadovoljstvo odjemalcev;
vzpostavlja politiko kakovosti in zagotavlja, da je le-ta podlaga za določitev in
pregledovanje ciljev kakovosti. Politika kakovosti mora biti primerna namenu
organizacije in zaposleni znotraj organizacije morajo biti z njo seznanjeni in jo
razumeti. Redno se mora pregledovati njena primernost;
opredeljuje cilje kakovosti na ustreznih funkcijah in ravneh organizacije ter
zagotavlja, da so merljivi in skladni s politiko kakovosti;
izvaja načrtovanje sistema managementa kakovosti, da se izpolnjujejo splošne
zahteve standarda kot tudi cilji kakovosti. Vodstvo mora ohraniti celovitost
sistema managementa kakovosti pri načrtovanju in izvajanju sprememb letega;
vodstvo mora zagotoviti, da so odgovornosti in pooblastila določena ter da je
osebje s tem seznanjeno;
imenuje predstavnike za kakovost, ki imajo določene odgovornosti in
pooblastila. Predstavnik vodstva mora zagotavljati, da so procesi sistema
managementa kakovosti vzpostavljeni, vzdrževani in se izvajajo. Vodstvu
poroča o delovanju sistema managementa kakovosti in potrebah po
izboljševanju;
zagotovi, da so v organizaciji vzpostavljeni primerni komunikacijski procesi in
da poteka komuniciranje o učinkovitosti sistema managementa kakovosti;
opravlja vodstvene preglede v načrtovanih časovnih presledkih, da zagotovi
njegovo nenehno ustreznost, primernost in učinkovitost. Pri pregledu mora
oceniti možnosti za izboljšave in potrebo po spremembah sistema
managementa kakovosti.

Vodstvo mora zagotavljati vse potrebne vire, usposobljen kader, ki mora imeti
potrebno in primerno stopnjo izobrazbe, usposobljenost za izvajanje del, opredeljene
odgovornosti in pooblastila, potrebna delovna sredstva, ustrezne delovne razmere in
okolje (Ejup, 2012).
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3.6.4. Zahteve glede preskrbe sredstev in vodenja zaposlenih
Organizacija mora zagotoviti vire za izvedbo, vzdrževanje in nenehno izboljševanje
sistema managmenta kakovosti in vire za povečanje zadovoljstva odjemalcev z
izpolnjevanjem njihovih zahtev. Pod te vire spadajo zaposleni, infrastruktura in
delovno okolje (Ejup, 2012).
Izvajalci dela, ki vplivajo na kakovost proizvoda, morajo biti kompetentni na podlagi
primerne izobrazbe, usposobljenosti, veščin in izkušenj (SIST ISO 9001:2008).
Organizacija mora določiti, priskrbeti in vzdrževati infrastrukturo ter obvladovati
delovno okolje za doseganje skladnosti z zahtevami za proizvod (Ejup, 2012).
3.6.5. Zahteve glede izvedbe izdelka oz. storitve
Načrtovanje realizacije proizvoda
Pri načrtovanju procesov izvedbe izdelka oz. storitve mora podjetje ali organizacija na
primeren način določiti (SIST ISO 9001:2008):
 cilje kakovosti za proizvod in zahteve za proizvod,
 potrebo po vzpostavitvi procesov in dokumentov in priskrbi virov, specifičnih
za proizvod,
 zahtevane aktivnosti overjanja, validacije, nadzorovanja, kontrole in
preizkušanja, specifične za proizvod, ter kriterije za sprejemljivost proizvoda,
 zapise, potrebne za dokazovanje, da procesi realizacije in iz njih izhajajoči
proizvod izpolnjujejo zahteve.
Procesi, povezani z odjemalci
Podjetje oz. organizacija mora ugotoviti tudi zahteve odjemalcev, vključno z (SIST
ISO 9001:2008):
 zahtevami, ki jih specificira odjemalec, vključno z zahtevami za dostavo in
aktivnosti po dostavi,
 zahtevami, ki jih odjemalec ne izrazi, vendar so nujne za specificirano ali
nameravano uporabo, kjer je znana,
 zakonske zahteve in zahteve regulative v zvezi s proizvodom,
 kakršnimi koli dodatnimi zahtevami, ki jih je določila organizacija.
Te zahteve in dodatne zahteve, ki jih določi organizacija, je treba pregledati, še preden
se odjemalcu potrdi dobava. Rezultate pregleda je treba zapisati (Ejup, 2012).
Načrtovanje in razvoj
Podjetje ali organizacija mora načrtovati in obvladovati načrtovanje in razvoj izdelka
oz. storitve. Treba je določiti faze procesa razvoja in načrtovanja, aktivnosti pregleda,
overjanja in validacije ter odgovornosti in pooblastila (Ejup, 2012).
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Proces nabave
Organizacija mora zagotoviti, da so nabavljeni proizvodi skladni s specificiranimi
zahtevami za nabavo. Vrsto in obseg obvladovanja, ki je povezan z dobaviteljem in
nabavljenim proizvodom, morata biti odvisna od vpliva nabavljenih proizvodov na
kasnejše procese realizacije ali na končni proizvod (SIST ISO 9001:2008).
Organizacija mora ocenjevati in izbirati dobavitelje na osnovi njihove sposobnosti, da
dobavijo proizvod v skladu z zahtevami organizacije. Določiti je treba merila za izbiro,
ocenjevanje in ponovno ocenjevanje. Zapise rezultatov ocenitve in kakršnih koli
ukrepov, ki izhajajo iz ocenjevanja, je treba vzdrževati (SIST ISO 9001:2008).
Proizvodnja in izvedba storitev
Organizacija mora načrtovati in izvajati proizvodnjo in storitve v obvladovanih
pogojih. Kjer je to primerno, morajo obvladovani pogoji vključevati (SIST ISO
9001:2008):
 razpoložljivost informacij, ki opisujejo karakteristike proizvoda,
 razpoložljivost delovnih navodil, kjer so potrebna,
 uporabo primerne opreme,
 razpoložljivost in uporabo nadzornih in merilnih naprav,
 izvajanje nadzorovanja in merjenja,
 izvajanje aktivnosti za sprostitev proizvoda in dostavo ter aktivnosti po dostavi.
Organizacija mora, kjer je to potrebno, proizvode ustrezno identificirati. Če se zahteva
sledljivost, mora organizacija obvladovati in zapisovati enolično identifikacijo
proizvoda (SIST ISO 9001:2008).
Organizacija mora skrbno ravnati z lastnino odjemalcev, ko je pod njenim nadzorom
ali ko jo uporablja (SIST ISO 9001:2008).
Organizacija mora ohraniti skladnost proizvoda med notranjo obdelavo in med
dostavo na predvideno lokacijo. Ta zaščita mora vključevati identifikacijo, ravnanje,
pakiranje, skladiščenje in preprečevanje poškodb. Zaščita se nanaša tudi na sestavne
dele proizvoda (SIST ISO 9001:2008).
Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav
Organizacija mora identificirati potreben nadzor in merjenje ter nadzorne in merilne
naprave za preskrbo dokazov o skladnosti proizvoda z zahtevami (SIST ISO
9001:2008).
Po potrebi mora organizacija v določenih intervalih pred uporabo merilno opremo
kalibrirati ali overiti s pomočjo merilnih etalonov. Merilna oprema mora biti zaščitena
pred nepooblaščenimi posegi in poškodbami ter okvarami med ravnanjem,
vzdrževanjem in skladiščenjem (Ejup, 2012).
Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
27

stran

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

3.6.6. Zahteve v procesu merjenja, analiziranja, izboljševanja
Podjetje ali organizacija mora določiti, načrtovati in izvajati aktivnosti merjenja in
nadzorovanja, ki so potrebne, da se zagotovi skladnost in doseže izboljšanje. To
vključuje določitev potreb in uporabo primernih metodologij, vključno s statističnimi
metodami (SIST ISO 9001:2008).
Med aktivnosti nadzorovanja in merjenja sodijo:
 ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev,
 izvedba notranjih presoj,
 nadzorovanje in merjenje procesov,
 nadzorovanje in merjenje proizvodov.
Če v procesu merjenja in nadzorovanja ugotovimo neskladnosti z zahtevami, moramo
te neskladnosti obvladovati, da se prepreči nenamerna uporaba ali dostava. Aktivnost
obvladovanja neskladnosti mora biti določena po dokumentiranem postopku (Ejup,
2012).
Podjetje ali organizacija mora zbrati in analizirati podatke, da določi ustreznost in
učinkovitost sistema ravnanja kakovosti in ugotovi priložnosti za izboljšave (Ejup,
2012).
Analiza teh podatkov mora priskrbeti informacije o (SIST ISO 9001:2008):
 zadovoljstvu odjemalcev,
 skladnosti z zahtevami za proizvod,
 karakteristikah in trendih procesov in proizvodov, vključno z možnostmi za
preventivne ukrepe,
 dobaviteljih.
Z uporabo politike kakovosti, ciljev kakovosti, rezultatov presoj, analiz podatkov,
vodstvenih pregledov, korekcij, korektivnih in preventivnih ukrepov mora
organizacija nenehno izboljševati učinkovitost sistema managementa kakovosti (Ejup,
2012).
Organizacija mora izvajati tudi preventivne in korektivne ukrepe, s katerimi odpravlja
vzroke neskladnosti in tako prepreči njihovo ponovitev. Z učinkovitimi ukrepi namreč
izboljša kakovost, poveča produktivnost, znižuje stroške in krajša pretočne čase. Treba
je vzpostaviti dokumentiran postopek tako za preventivne kot korektivne ukrepe (Ejup,
2012).
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3.7. ISO 9001:2015
Leta 2015 je organizacija ISO izdala nov standard ISO 9001:2015, ki prinaša nekaj
novosti na področju sistema vodenja kakovosti. Razvoj informacijske tehnologije je v
porasti in ravno tako njen pomen za uspešno poslovanje. Nov standard se bo skušal
tehnološkim smernicam približati, jih vključiti v standard in tako omogočiti
organizacijam pametnejše vodenje sistema kakovosti. Glavna sprememba novega
standarda bo vključevanje obvladovanja tveganj v vse točke standarda. S tem želi
standard prisiliti organizacije, da bodo začele razmišljati o tveganjih in se nanje
predhodno pripravile ter tako zmanjšale možnost slabega poslovanja ali celo propada
zaradi napačne odločitve. Struktura standarda ISO 9001 bo še bolj poenotena z
ostalimi standardi iz družine ISO, kar bo organizacijam olajšalo certificiranje še drugih
standardov. Poenostavljene bodo zahteve glede dokumentiranih postopkov oziroma
uporabe različnih vrst dokumentacije.
Povzetek ključnih sprememb:
 opustitve točk standarda niso več dovoljene,
 izraz proizvodi je zamenjan s proizvodi in storitvami,
 nenehno izboljševanje bo postalo samo izboljševanje,
 uvedba procesnega pristopa na vseh ravneh,
 preventivne ukrepe bo zamenjal »risk management« oz. obvladovanje tveganj,
 dokumente in zapise bo zamenjal izraz dokumentirana informacija,
 povečana osredotočenost na doseganje dodane vrednosti za podjetje kot tudi
odjemalce,
 vloga predstavnika vodstva za kakovost in poslovnika kakovosti ni zahtevana,
 bolj skrbno obvladovanje dobaviteljev proizvodov in storitev,
 doseganje načrtovanih rezultatov vseh procesov,
 poročanje o delovanju sistema vodenja kakovosti, o možnostih za izboljšave,
spremembah in inovacijah;
 osredotočanje na zadovoljstvo odjemalcev v vsej organizaciji,
 vzdrževanje celovitosti sistema vodenja kakovosti v primeru načrtovanih ali
izvedenih sprememb.
V novem standardu sta tako točki odgovornost in zavezanost vodstva bolj definirani
in naravnani v smeri doseganja zastavljenih ciljev ter zagotavljanja uspešnega
poslovanja organizacije. Še bolj je poudarjena osredotočenost na odjemalca, ki se mora
prenesti na vse zaposlene v organizaciji.
Novi standard je ravno tako prenovil načela vodenja kakovosti. Sedaj je sedem načel,
torej eno načelo manj. Načelo sistemskega pristopa ni več eksplicitno naveden in je
vključen v procesnem pristopu.
Nova struktura standarda omogoča organizacijam lažjo implementacijo sistema
managementa kakovosti v glavne poslovne procese ter večjo vpletenost glavnega
vodstva. Naslednje glavne točke standarda se lahko enostavno vpelje v PDCA cikel:
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4. Kontekst organizacije
5. Voditeljstvo
6. Načrtovanje
7. Podpora
8. Delovanje
9. Ocenjevanje uspešnosti
10. Izboljševanje

V tabeli 1 so predstavljene vse novosti, ki jih prinaša nova standard, oziroma prikazuje
razlika med standardom ISO 9001:2008 in ISO 9001:2015.
Nov / prenovljen koncept
Kontekst organizacije

Komentar
Organizacija mora upoštevati notranje in
zunanje faktorje in razmere, ki imajo
lahko vpliv na pristop organizacije k
svojim
produktom,
storitvam,
investicijam in zainteresiranim stranem.
Je lahko oseba ali organizacija, ki lahko
Zainteresirana stran
vpliva ali je prizadeta z aktivnostmi in
odločitvami
podjetja.
Primer
zainteresiranih strani so: dobavitelji,
stranke, konkurenca.
Zahteve povezane z glavnim vodstvom
Voditeljstvo
organizacije. Glavno vodstvo podjetja je
lahko definirano kot oseba ali skupina
ljudi, ki vodijo in nadzorujejo
organizacijo na najvišjem nivoju.
Tveganja povezana z nevarnostmi in Proces planiranja ne vključuje več
preventivnih ukrepov in je definiran kot
priložnostmi
vpliv negotovosti na pričakovane
rezultate.
Standard navaja bolj natančne zahteve
Komunikacija
povezane z notranjo in zunanjo
komunikacijo.
Izraz dokumenti in zapisi je zamenjan z
Dokumentirana informacija
dokumentirano informacijo.
Merjenje uspešnosti in učinkovitosti
Ocenjevanje uspešnosti
sistema vodenja kakovosti. Ocenjevanje
uspešnosti
pokriva
metode
nadzorovanja, merjenja, analiziranja in
ocenjevanje za zagotavljanje pravilnih
rezultatov.
Standard še bolj poudarja neskladnosti in
Neskladnosti in korektivni ukrepi
korektivne ukrepe.

Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
30

stran

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Zahteve glede vodstvenega pregleda so
še bolj poudarjajo vložke in rezultate
vodstvenega pregleda.
Zahteve so osvežene, dodana je zahteva
o obvladovanju znanja, potrebnega za
delovanje sistema vodenja kakovosti,
zahteve glede zaposlenih so razširjenje.
Tabela 1: Novosti standarda ISO 9001:2015

Vodstveni pregled

Podpora

Slika 12 prikazuje osnovno strukturo novega standarda ISO 9001:2015 in je usklajena
z drugimi standardi sistemov vodenja.

Slika 12: PDCA in osnovna struktura standarda (www.standardi-izdaja2015.si)

Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
31

stran

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

3.8. PREDNOSTI IN SLABOSTI STANDARDA ISO 9001:2008
Glavno vprašanje, s katerim se organizacije srečujejo pri implementaciji standarda, je,
kaj bodo pridobile s certifikatom. Katere so prednosti oziroma slabosti, ki jih standard
prinaša? Organizacija bo polno izkoristila učinke standarda le, če bo združila svojo
željo po izboljšavi kakovosti na vseh področjih z zahtevami standarda. Pridobljeni
certifikat naj bo zgolj nagrada za učinkovit sistem managementa kakovosti in ne cilj.
Na temo prednosti in slabosti, ki jih standard prinaša, je bilo opravljenih veliko
raziskav, nekatere bodo predstavljene v nadaljevanju poglavja.
Piskar in Dolinšek (2006) sta v svoji raziskavi potrdila, da so pridobitve vezane na
izboljšave pri obvladovanju procesov (izboljševanje preglednosti procesov, ugleda
organizacije, kakovosti proizvoda in storitve, učinkovitosti izvajanja procesov …) in
na trženjske pridobitve (izboljšanje zadovoljstva odjemalcev, zmanjšanje števila
reklamacij in povečanje kakovosti poprodajnih storitev …).
Casadesus in Karapetrovič (2005) sta navedla naslednje glavne prednosti: izboljšanje
kakovosti in zanesljivosti proizvoda, operativnega dela, učinkovitosti procesov,
dokumentov, konkurenčnosti in ugleda organizacije, notranje komunikacije in
izboljšana učinkovitost ter kakovost dobaviteljev.
Bhuiyan in Alam (2005) sta prepoznala naslednje prednosti standarda ISO 9001:2008:
izboljšana dokumentacija, izboljšana zavest o kakovosti, disciplinirano delovno
okolje, složnost znotraj celotne organizacije in izboljšano zaupanje odjemalcev.
Rusjan in Alič (2010) sta po vzoru pristopa »balanced scorecard« (BSC) poslovne cilje
kategorizirala v štiri skupine in na podlagi teh ciljev in analize raziskav drugih avtorjev
predstavila prednosti, ki jih prinaša standard ISO 9001:2008.
1. Prednosti, povezane z odjemalcem:
 izboljšan izbor dobaviteljev,
 izboljšana kakovost izdelkov in storitev,
 manjša dostava neustreznih proizvodov in posledično manjše število
reklamacij,
 izboljšana komunikacija z odjemalci in dobavitelji,
 izboljšano zadovoljstvo odjemalcev,
 izboljšan ogled (image) organizacije,
 obdržanje dosedanjih odjemalcev in pridobitev novih,
 povečan obseg prodaje.
2. Prednosti, povezane z notranjimi procesi:
 jasnejši postopki (identificirani in dokumentirani procesi, jasno
določene odgovornosti, zapisi rezultatov),
 izboljšano načrtovanje, kontrola kakovosti in proces odločanja,
 izboljšani procesi,
 zmanjšani izmet in izboljšano obvladovanje le-tega,
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zmanjšan obseg zunanjih presoj in potrebe po nadzoru odjemalcev nad
procesi,
višja produktivnost,
izboljšana učinkovitost procesov.

3. Prednosti, povezane z učenjem in razvojem:
 povečana kvalificiranost zaposlenih za implementacijo delovnih nalog,
 povečan prenos in širjenje znanja med zaposlenimi,
 izboljšana komunikacija in odnosi med zaposlenimi,
 zavezanost h kakovosti in boljša delovna morala,
 stalno izboljševanje o managementu kakovosti,
 izboljšana motivacija za delo in razmerja med zaposlenimi,
 inovativnost in izgradnja konkurenčne prednosti.
4. Prednosti, povezane s financami:
 zmanjšani stroški – na osnovi zmanjšanega izmeta, porabljenega
materiala, manjšega števila reklamacij odjemalcev, izboljšanih
procesov, njihove učinkovitosti in kakovosti proizvodov in na ta način
zmanjšani operativni stroški,
 povečan prihodek – na osnovi izboljšanih proizvodov in storitev,
 izboljšana donosnost,
 izboljšano zadovoljstvo lastnikov.
Seddon (2001) je predstavil slabosti, ki govorijo proti standardu ISO 9001:
 vpeljava standardov zahteva čas in napor,
 pridobitev certifikata je dolgotrajna,
 implementacija standardov povečuje dodatne stroške na račun: stroškov
začetnih ocenjevanj, stroškov nadzora, dodatnih sestankov in načrtovanja,
dodatnega preverjanja,
 standard onemogoča organizaciji, da bi v polni meri zadovoljevala odjemalce.
Zaradi preveč natančno določenih postopkov, ki jih opravljajo točno določeni
ljudje na določen način, se lahko zgodi, da pride do zakasnitve rezultatov in
informacij,
 priročniki za implementacijo so preobsežni, zato prihaja do nedoslednosti
implementacije in neuspešnosti sistema.
Na osnovi sistematičnega pregleda literature avtorji Sampaio et al. (2009) podajajo
razdelitev na notranje in zunanje prednosti standarda ISO 9001 (tabela 2).
Notranje prednosti
Zunanje prednosti
Izboljšanje produktivnosti
Dostop do novih tržnih segmentov
Zmanjšanje deleža neustrezne Izboljšanje ugleda organizacije
kakovosti
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Izboljšanje
zavedanja Izboljšanje prodaje in tržnega deleža
pomembnosti
kakovosti
v
organizaciji
Opredelitev
odgovornosti
in Izboljšanje odnosov s kupci
pristojnosti zaposlenih
Zmanjšanje izgub in skrajšanje ISO 9001 kot orodje marketinga
proizvodnega ciklusa
Izboljšanje notranje komunikacije Zadovoljstvo kupcev
Izboljšanje kakovosti proizvodov Izboljšanje komuniciranja z javnostmi
Izboljšanje konkurenčne prednosti
Izboljšanje motivacije zaposlenih
Tabela 2: Prednosti uvedbe standarda ISO 9001 (Sampaio et al., 2009

3.9. STROŠKI KAKOVOSTI
Sistem managementa kakovosti dokazuje svojo učinkovitost tudi s prispevkom k
uspešnosti poslovanja organizacije. Uspešnost velikega deleža poslovnih in
proizvodnih procesov najpogosteje merimo z njihovo ekonomsko uspešnostjo, ki je
običajno izražena s finančnimi kazalci. Podobno kot je treba poznati stroške, npr.
proizvodnje, razvoja, prodaje ipd., je treba poznati tudi stroške, povezane s kakovostjo.
Organizacija naj tako kot ostale stroške poslovanja v načrt poslovne politike vključuje
tudi načrtovanje, merjenje in analiziranje stroškov kakovosti s ciljem doseganja
predvidene kakovosti ob predvidenih stroških (Marolt in Gomišček 2005).
Treba je razumeti razliko med uspešnostjo organizacije in učinkovitostjo. Medtem ko
se uspešnost organizacije izraža navzven in najpogosteje s finančnimi kazalci, je
učinkovita organizacija tista, ki najbolje spremeni vložek v izložek in se kaže v
produktivnosti, ekonomičnosti in izrabi virov.
Prevelika osredotočenost organizacije na učinkovitost na račun uspešnosti lahko
povzroči nepotrebne stroške. To so stroški kakovosti. Nekakovost je vzrok za
nastajanje nepotrebnih stroškov. Učinkovitost poslovnega sistema je merljiva s stroški
nekakovosti.
Stroški kakovosti so torej mera za izražanje (ne)kakovosti. Tako se kakovost prevede
v finančno (denarno) kategorijo, ki jo je moč obvladovati. Treba jih je čim bolje
spoznati, da se lahko deluje v smeri njihovega zmanjšanja in odpravljanja vzrokov
nastanka stroškov. Bistveni namen evidentiranja in merjenja stroškov kakovosti v
podjetju je doseči zmanjšanje stroškov kakovosti. To pa povečuje dobiček podjetja
neodvisno od povečanja prodaje (količinsko, cenovno), nabave nove opreme
(proizvodnih možnosti) in zaposlitve novih delavcev (Crosby, 1990, str. 108).
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3.9.1. Vrste stroškov kakovosti
Različni avtorji stroške kakovosti delijo različno. Marolt in Gomišček (2005)
poudarjata, da je treba k stroškom kakovosti pristopiti tako na makro kot mikro osnovi.


Stroški kakovosti po Maroltu in Gomiščku (2005)

Makro delitev razdeli vse stroške kakovosti na tri kategorije:
a) stroški preventive: to so stroški, ki imajo namen preprečiti realizacijo
neustreznega izdelka ali storitve:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

načrtovanje in vpeljava sistema vodenja kakovosti,
analiziranje in načrtovanje kakovosti,
pregledi in verifikacije v procesu razvoja,
ocenjevanje dobaviteljev,
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
načrtovanje pregledov in preizkusov,
načrtovanje in razvoj merilnih postopkov in opreme,
plače zaposlenih v službi kakovosti,
ostali administrativni stroški (literatura, telefon, dnevnice ...),

b) stroški preverjanja skladnosti: so stroški, povezani s preverjanimi
skladnostmi med zahtevano kakovostjo, določenimi specifikacijami, standardi,
predpisi itd. in dejansko kakovostjo:
o pregledovanje in preizkušanje vstopnih materialov in sestavnih
delov, ki jih izdelujejo notranji ali zunanji dobavitelji, preverjanje
pri dobaviteljih, presoja dobaviteljev,
o pregledovanje in preizkušanje v procesu realizacije proizvoda,
o končni pregled in preizkušanje pred skladiščenjem ali odpremo,
o presoja izdelkov in procesov,
o stroški merilne in preizkusne opreme, ki vključujejo nabavo,
vzdrževanje in kalibracijo merilne opreme,
o material in izdelki za destruktivne preizkuse,
o laboratorijske preiskave,
c) stroški neustrezne kakovosti: stroški neustrezne kakovosti nastanejo, kadar
izdelki ali storitve niso v skladu oziroma ne izpolnjujejo predpisanih zahtev,
specifikacij ali standardov:
o notranje izgube (vsi stroški, povezani z odkritjem nekakovostnih
proizvodov, ki še niso zapustili organizacije):
 stroški izmeta,
 stroški popravila,
 zmanjšanje vrednosti,
 dodatni pregledi in preizkusi,
Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
35

stran

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo



raziskave problemov – analiza vzrokov neskladnosti in
predlagane izboljšave,
 stroški skritih napak,
 indirektni časovno-organizacijski stroški,
o zunanje izgube (vsi stroški, ki so posledica tega, da je kupec dobil
neustrezen proizvod):
 jamstvo za proizvod: to so stroški, povezani z
reklamacijami, pritožbami, popravili proizvoda v
garancijski dobi, nadomestila za čas popravila,
transportni stroški, sodni stroški, stroški bonifikacije itd.,
 jamstvo proizvajalca: so stroški, ki nastanejo v okviru
jamstva proizvajalca (poškodbe ljudi, škoda na
premoženju, zavarovalne premije …),
 stroški zaradi poslabšanja ugleda organizacij.
Mikro ali operativni stroški kakovosti nastajajo na operativnem nivoju. Organizacija
mora take stroške identificirati in kvantificirati po povzročiteljih, vzrokih in mestih
nastanka. Tak prikaz stroškov v veliki meri pripomore k odkrivanju šibkih točk v
poslovanju organizacije in pripomore k racionalnemu odločanju o potrebnih
izboljšavah (Marolt in Gomišček 2005).


Stroški kakovosti po Juranu in Grayni (1974)

Juran in Grayna (1974) delita stroške kakovosti v štiri skupine stroškov:
o preventivni stroški so stroški projektiranja, izvajanja in vzdrževanja
sistema kakovosti ter ocenjevanja učinkovitosti sistema;
o stroški ocenjevanja kakovosti so stroški merjenja proizvodov,
sestavnih delov in materiala z namenom zagotovitve izdelave v
skladu s standardi kakovosti in zahtevami funkcije;
o stroški notranjih izgub nastanejo zaradi proizvodov, sestavnih delov
in materiala z napakami, ki ne dosegajo potrebne kakovosti in
ustvarjajo izgube pri predelavi;
o stroški zunanjih izgub so stroški zaradi nekakovostnih proizvodov,
prodanih kupcem.


Stroški kakovosti po Crosbyju (1990)

Crosby (1990, str. 110–111) navaja tri kategorije stroškov kakovosti, ki vsebujejo tako
neposredne kot posredne stroške kakovosti, in sicer:



stroški preprečevanja so stroški aktivnosti preprečevanja napak v razvoju in
oblikovanju izdelka, v nabavi, v proizvodnji in ostalih postopkih ustvarjanja
proizvoda. Stroški merjenja z namenom preprečevanja napak;
stroški ocenjevanja so stroški kontroliranja, preizkušanja in drugih načrtovanih
načinov ocenjevanja za ugotavljanje skladnosti z zahtevami (specifikacije
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oddelka
marketing,
specifikacije
kupcev,
razvojno-tehnološka
dokumentacija);
stroški napak so razumljeni kot stroški, ki nastanejo zaradi neskladnosti
proizvedenega z zahtevami in nedelovanja (stroški materiala in dela), stroški
vrednotenja, urejanja in reklamacij kupcev, stroški izgubljenega zaupanja
kupcev.
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4. INFORMACIJSKI SISTEM
Da lahko razumemo, kaj je informacijski sistem, je treba najprej razčistiti pojme
podatek, informacija in sistem.
Podatek je predstavitev dejstva, koncepta ali instrukcije na formaliziran način, ki je
primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo s strani človeka ali stroja.
Informacija je pomen, ki ga človek lahko pripiše podatkom s pomočjo znanih
konvencij, ki so uporabljene pri njihovi predstavitvi.
Sistem je množica elementov, ki so medsebojno povezani in delujejo kot celota. Ti
elementi imajo medsebojne relacije in relacije z okoljem.
Pravilna informacija ob pravem času je vrednost, ki organizacijam omogoča pravilne
odločitve in konkurenčno prednost. Zato podjetja potrebujejo celovite informacijske
sisteme. Tako je zapisal tudi Hojak (2002). Informacije so postale glavna pomoč pri
poslovanju, zato si morajo podjetja zagotoviti informacijsko podporo, ki jo nudijo
informacijski sistemi.
Najbolj splošno lahko opredelimo informacijski sistem kot sistem, v katerem se
obdelujejo, shranjujejo in pretakajo informacije in podatki. Informacijski sistem tako
rešuje tri vrste problemov (Gradišar, Rasinovič, 1998):
 probleme premostitve časovne pregrade,
 probleme obdelave podatkov,
 probleme premostitve prostorske pregrade.
Informacijski sistem je celota sestavin, ki zagotavljajo podatke in informacije ter
ustvarjajo povezave med sestavinami v poslovnem sistemu in tistimi iz okolja
poslovnega sistema. Informacijski sistem omogoča uporabnikom pridobivanje
podatkov in njihovo preoblikovanje v ustrezne informacije. Za sprejemanje poslovnih
odločitev potrebujemo informacije, ki so več kot le podatki (Turk, 1993).
Informacijski sistem tako zapisuje podatke z različnimi tehnikami in pripomočki, saj
se podatki ne potrebujejo vedno v trenutku, ko jih pridobimo. S tem rešuje probleme
premostitve časovne pregrade. Podatke tudi obdela, s čimer pridobimo koristne
informacije, poleg tega pa informacijski sistem prek komunikacijske opreme poskrbi,
da so informacije na voljo tam, kjer jih potrebujejo, in tako premosti tudi prostorske
pregrade (Gradišar in Resinovič, 1998).
Sodoben informacijski sistem v organizaciji deluje kot urejena celota, sestavljena iz
ljudi, računalniške opreme (hardware), programske opreme (software),
komunikacijskih omrežij in podatkovnih resursov, v katere se zbirajo, transformirajo,
distribuirajo in skladiščijo podatki in informacije (Gradišar in Resinovič, 1998).
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Informacijski sistem organizacije tako uporablja informacijsko tehnologijo za
zajemanje, shranjevanje, obdelovanje, prenašanje in prikazovanje informacij in
podatkov za izvajanje, upravljanje in nadzor poslovanja organizacije.
Informacijska tehnologija je danes jedro informacijskega sistema. Kot glavno
komponento informacijske tehnologije se navaja računalniški sistem, katerega
elementi so hardware, software in baze podatkov. Poleg teh elementov spadajo v
informacijsko tehnologijo še telekomunikacijska omrežja, delovne postaje, tiskalniki,
kopirni stroji, grafika, video komunikacija itd.
Problemi se ne rešujejo več le z računalnikom, temveč tudi z vrsto dodatnih digitalnih
naprav, ki jih povezujemo v omrežja. Vizualizacija, dizajn, komunikacija in skupinska
podpora so nove kategorije problemov, ki jih tako razširjena informacijska tehnologija
lahko pomaga razrešiti (Gradišar in Resinovič, 1998).

Slika 13 prikazuje strukturo poslovnega sistema, katerega del je tudi informacijski
sistem in omogoča izvajanje in upravljanje temeljne dejavnosti poslovnega sistema.

Slika 13: Struktura poslovnega sistema (Gradisar in Resinovic, 1998)
Temeljni proces: je transformacijski proces, kjer se input pretvori v output. V
organizaciji input predstavlja nek materialni vložek, ki se v procesu transformacije
pretvori v proizvod ali storitev.
Informacijski proces: zajema signale in podatke iz okolja in transformacijskega
procesa. Zajeti signali in podatki se v informacijskem procesu pretvorijo v informacije,
ki prihajajo v upravljalni proces.
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Upravljalni proces: informacije so vhod v upravljalni proces in se nato pretvorijo v
notranje in zunanje upravljalne ukrepe. Zunanji upravljalni ukrepi predstavljajo izhod
v okolje, medtem ko se notranji ukrepi izvajajo znotraj poslovnega sistema.

4.1. RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Vsak sistem ima rok trajanja. S tem, ko se organizacija razvija, se mora informacijski
sistem razvijati sorazmerno, le tako se lahko ustvarja konkurenčna in dodana vrednost.
Informacijski sistem, ki ne podaja pravilnih informacij za odločanje, je ovira.
Organizacija mora skrbeti, da ob svojem razvoju poskrbi tudi za razvoj svojega
informacijskega sistema in tako podpre svoje procese.
Splošna in najbolj uporabljena metoda za razvoj informacijskega sistema je življenjski
krog sistema. Metoda sili vse sodelujoče, da so skozi vse faze razvoja sistematični,
analitični in natančni. Le tako se postavi kakovosten informacijski sistem. Glavni
problem, ki se pojavlja pri tej metodi, je preobsežna dokumentacija, ki lahko postane
breme in ovira pri razvoju.
Življenjski krog informacijskega sistema sestavljajo naslednje faze (Gradišar in
Resinovič, 2001):
 začetek: v tej fazi oblikujemo zahteve, zbiramo ljudi, ki bodo sodelovali,
opišemo sistem, ki bo omogočal izpolnjevanje zahtev itd.;
 razvoj: predstavlja izdelavo rešitve, ki jo sestavljata strojni in programski del,
in dokumentacijo za potrebe programerjev in uporabnikov;
 uvajanje: je vzpostavitev tekoče uporabe sistema v organizaciji; obsega
predvsem izobraževanje in urjenje uporabnikov za delo na novem sistemu,
testiranje sistema z realnimi podatki, ugotavljanje ustreznosti in učinkovitosti
sistema ter organiziranje prehoda s starega na nov sistem;
 izvajanje in vzdrževanje: izvajanje je tekoča uporaba sistema in predvsem na
začetku iskanje morebitnih skritih napak. Med tekočo uporabo je treba iskati
in odkrivati tudi možnosti za čim bolj učinkovito izrabo sistema. Vzporedno z
izvajanjem poteka vzdrževanje. To ni odpravljanje okvar na opremi. Strojno
opremo vzdržujejo serviserji, programska oprema pa se ne more pokvariti.
Vzdrževanje informacijskih sistemov je prilagajanje le-teh na nenehno
spreminjajoče se potrebe uporabnikov.
Po določenem času uporabe sistem preživi sam sebe in treba je zasnovati nov sistem,
ki izhaja iz uporabe starega sistema. Torej vse se vrti v krogu (Grošelj, 1999).
Zaradi nekaterih pomanjkljivosti metode življenjskega kroga so se razvile druge
metode razvoja informacijskega sistema, in sicer:
 metoda prototipa: osnovna ideja metode prototipa je izgradnja začetnega
vzorca rešitve, nato pa postopno dograjevanje in izpopolnjevanje le-tega do
končne sprejemljive rešitve. Primerna je predvsem za razvoj manjših
sistemov, saj so stroški razvoja sorazmerno nizki, možen je hiter razvoj in
učinkovita uporaba človeških in strojnih virov. Temeljiti mora na sintezi med
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uporabnikom in informatikom, kjer uporabnik načrtuje sistem, informatik pa
gradi računalniško rešitev;
 metoda, kjer končni uporabniki sami razvijejo sistem: gre za metodo, kjer
uporabniki v organizaciji sami razvijejo sistem. Glavna prednost takega
sistema je izključitev komunikacijskih šumov med uporabnikom in
razvijalcem sistema. Sistem je najbolj prilagojen procesu, katerega del je
uporabnik. Vendar pa so taki sistemi lahko manj kakovostni zaradi neznanja
pri razvoju, niso kompatibilni z ostalimi sistemi in standardi;
 metoda nakupa programskih paketov: informacijski sistemi so od
organizacije do organizacije različni, vendar imajo skupne elemente. Nakup
programskih paketov je za organizacijo najbolj enostaven in skrajša čas
uvedbe novega sistema. Tu gre za sisteme, ki so že kakovostni in izdelani po
najboljši praksi. Organizacija si samo nastavi parametre, ki so primerni za
njeno delovanje. Slabost takih sistemov je, da običajno ne pokrivajo vseh
zahtev in potreb v organizaciji.

4.2. VRSTE INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Noben informacijski sistem ne more sam zagotoviti vseh informacijskih potreb celotne
organizacije. Zato se v organizaciji oblikujejo različni informacijski sistemi, ki
pokrivajo informacijske potrebe na različnih problemskih ravneh in različnih
funkcionalnih področjih organizacije (Gradišar in Resinovič, 1998).
Teoretično lahko IS v okviru podjetja razdelimo na več različnih podsistemov oziroma
delov IS, povezanih v celoto. V realnosti pa je težko postaviti stroge ločnice med
različnimi podsistemi, saj so medsebojno prepleteni in se uporabljajo na več ravneh.
Tako poznamo več IS (Horvat, 2002):
 transakcijski,
 za podporo strokovnih delavcev in sistemi za avtomatizacijo pisarniškega
poslovanja,
 managerski,
 za podporo odločanja in
 direktorski.
Gradišar in Resinovič (1998) sta razdelila informacijske sisteme glede na:
 strukturo organizacije:
o osebni informacijski sistemi,
o skupinski informacijski sistemi,
o organizacijski informacijski sistemi,
o medorganizacijski sistemi,
 funkcije organizacije:
o računovodski informacijski sistemi,
o finančni informacijski sistemi,
o proizvodni informacijski sistemi,
o kadrovski informacijski sistemi,
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o marketinški informacijski sistemi,
podporo organizaciji:
o izvajalni sistemi,
o upravljalni sistemi,
o direktorski informacijski sistemi,
o sistemi za avtomatizacijo pisarniškega dela,
o sistemi za podporo dela v skupini,
o sistemi za podporo znanja,
arhitekturo računalniškega sistema:
o sistemi z velikimi računalniki,
o sistemi z osebnimi računalniki,
o distribuirani sistemi.

Vrst informacijskih sistemov je glede na hiter razvoj tehnologije danes na trgu veliko.
Želja organizacij je, da se v organizaciji pojavlja čim manj različnih sistemov in da so
vse informacije tako združene na enem mestu, seveda z omejenim dostopom za
vsakega zaposlenega.
Celoviti informacijski sistemi oziroma ERP-sistemi so programske rešitve, ki
omogočajo integracijo transakcijsko usmerjenih podatkov in poslovnih postopkov
prek celotne organizacije, pa tudi vzdolž celotne oskrbovalne verige, ki sega skozi več
organizacij. Te sisteme tvorijo moduli, kot so materialno poslovanje, prodaja, trženje,
kontroling in drugi, ki jih je mogoče kupiti in uvesti neodvisno glede na potrebe
konkretne organizacije (Ahlin in Zupančič, 2001).
ERP-sistem je sistem integrirane programske podpore, ki združuje večino
najpomembnejših zahtev za vodenje organizacije. Pristop celovite obravnave
poslovanja in poslovnih procesov vodi k učinkovitejšemu obvladovanju procesov in
podatkov ter k natančnejšemu napovedovanju poslovnih dogodkov in s tem hitrejšemu
odločanju.

4.3. EQMS
Medtem ko je ostala ideja sistema vodenja kakovosti skozi desetletja enaka, so se
sistem in rešitve, povezane z zagotavljanjem proizvodnje in dostavljanjem visoko
kakovostnih proizvodov in procesov, skozi celotno organizacijo drastično spremenili.
Sistem, ki je nekoč deloval idealno, je danes zastarel in ni zmožen zagotavljati potreb
hitro rastočega trga.
Sprva so organizacije ročno spremljale in analizirale podatke prek vodenih preglednic.
Z razvojem tehnologije so organizacije začele rešitve, povezane z obvladovanjem
kakovosti, implementirati v svoje ERP-sisteme. Zaradi kompleksnosti takih sistemov
in visokih stroškov organizacijam ta implementacija ni popolnoma uspela.
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Danes ima veliko organizacij ločena ERP-sistem in informacijski sistem za vodenje
kakovosti, kjer pa določeno težavo predstavlja komunikacija obeh sistemov med seboj.
Tako se v zadnjih časih pojavlja nova kategorija programske opreme, imenovana
EQMS (angl. Enterprise Quality Management Software), ki se uporablja za
vodenje sistema kakovosti.
EQMS je programska oprema oziroma informacijski sistem, ki omogoča upravljanje,
vodenje in nadzor vsebine poslovnih procesov, povezanih s kakovostjo in skladnostjo
proizvodov ali storitev skoz celotno vrednostno verigo. EQMS lahko razumemo kot
platformo za vodenje sistema kakovosti, ki je povezana z IT-arhitekturo in
podatkovnimi modeli, ki omogočajo navzkrižno medsebojno komunikacijo in
sodelovanje.
EQMS se razlikujejo glede na vrsto organizacije, velikost organizacije, tehnologijo in
funkcionalnost. EQMS je lahko zgrajen na različnih tehnoloških platformah:
 na sodobni spletni platformi,
 na BPM (angl. bussiness process management) platformi, ki omogoča
funkcionalnost in integracijo različnih aplikacij,
 integracija z drugimi informacijskimi sistemi organizacij, kot sta ERP in SCM,
 GUI (angl. graphical user interface) platforma, ki temeljni na spletni aplikaciji.
EQMS se lahko uporablja v različne namene. Glavne funkcija EQMS so:
 obvladovanje neskladnosti, korektivnih in preventivnih ukrepov (NC/CAPA),
 vodenje, upravljanje in nadzor skladnosti izdelkov ali storitev,
 obvladovanje dobaviteljev,
 obvladovanje tveganj,
 statistično obvladovanje procesov (SPC),
 izvajanje metode FMEA (angl. failur mode and effects analysis),
 ravnanje s pritožbami,
 napredno načrtovanje kakovosti proizvodov (APQP),
 okolje, zdravje in varnost,
 management presoj,
 analiziranje tveganj in kritičnih točk nadzora (HACCP),
 management sprememb,
 poročanje,
 obvladovanje dokumentov,
 obvladovanje merilne opreme,
 šolanje zaposlenih.
Moderna struktura informacijske tehnologije, ki jo ponuja EQMS, omogoča
organizacijam uspešno integracijo managementa kakovosti v svoj poslovni sistem, od
transformacijskega procesa pa vse do distribucije proizvodov in poprodajnih
aktivnosti. EQMS je tako vpleten v celotno povratno zanko organizacije, od
spremljanja zahtev odjemalcev, transformacijskega procesa do preverjanja
zadovoljstva odjemalcev.
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S pravilnim načrtovanjem in zadostnimi sredstvi lahko implementacija EQMS
pozitivno vpliva na delovanje organizacije. Organizacija si mora pri implementaciji
EQMS postaviti naslednje cilje:
 standardizacija,
 procesni pristop,
 prepoznavanje zahtev odjemalcev in odnos z dobavitelji,
 izboljšanje učinkovitosti poslovanja,
 nenehno izboljševanje,
 fleksibilnost na prilagajanje novim poslovnim modelom,
 realni podatki in informacije na enem mestu,
 zagotavljane informacij zaposlenim itd.
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5. METODOLOGIJA
V okviru magistrskega dela bomo uporabili metodološki pristop študije primera (Yin,
2003) ter v skladu s tem metode zbiranja podatkov, kot so to opazovanje pojava v
realnem kontekstu, analiza dokumentacija, nestrukturirani intervjuji z zaposlenimi v
obravnavanem podjetju ter kvalitativna študija dosedanjih spoznanj iz literature.
Z metodološkega stališča bomo upoštevali predvsem naslednje faze raziskovalnega
pristopa (Maxwell, 2005):
 Cilj – Zakaj je obravnavanje specifičnega problema pomembno?
 Konceptualni okvir – Kateri so ključni segmenti raziskave?
 Raziskovalna vprašanja – Kaj je osrednji del proučevanja in izvedbe raziskave?
 Metode dela – Na kakšen način bomo izvedli raziskavo?
 Veljavnost – Kako bomo preverili ustreznost rezultatov in zaključkov?
Tabela 3 prikazuje opredelitev raziskovalnih ciljev in pripadajočega raziskovalnega
pristopa.
Cilj
Proučiti temeljne elemente sistema managementa
kakovosti ter standarda ISO 9001:2008
Proučiti temeljne elemente informacijskega sistema

Raziskovalni pristop
Pregled literature
(teoretični okvir)
Pregled literature
(teoretični okvir)

Študija primera informacijske podpore sistemu
Študija primera
managementa kakovosti in nadgradnja le-te.
Validacija predlagane rešitve nadgradnje
Študija primera
informacijskega sistema
Tabela 3: Opredelitev raziskovalnih ciljev in pripadajočega raziskovalnega pristopa
Glavni cilj magistrskega dela je predstaviti elemente sistema vodenja kakovosti,
standarda ISO 9001:2008 in informacijskega sistema. Poskušali bomo odgovoriti na
vprašanje kakšno vlogo in vpliv ima informacijski sistem na učinkovitost sistema
vodenja kakovosti.
Temelj magistrskega dela ja poslovna raziskava, cilj katere je prikazati področje
managementa kakovosti. Za izvedbo je bil uporabljen deskriptivni pristop. V prvem,
teoretičnem delu je uporabljena metoda kompilacije in deskripcije, kjer so povzeta
stališča, spoznanja, ugotovitve in rezultati drugih avtorjev. V drugem, praktičnem delu
smo izvedli posnetek trenutnega stanja v podjetju DaMa.Tech, d. o. o., kjer je opisan
informacijski sistem za podporo managementu kakovosti in katere so njegove slabosti,
za kar smo uporabili analitičen pristop. V nadaljevanju smo predstavili prenovljen
informacijski sistem v podjetju in kakšen vpliv bo imel novi sistem na vodenje sistema
kakovosti.
Vsebinska področja raziskave shematično prikazuje slika 14.
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Politika
kakovosti

Cilji
kakovosti

Dejavnosti izboljševanja
procesov
Dejavnosti obvladovanja
tveganj
Dokumentacija SMK
Ocenjevanje dobaviteljev
Obvladovanje merilne
opreme

Zahteve standarda ISO 9001

Načela sistema managementa kakovosti
(SMK)

Informacijska podpora sistemu managementa kakovosti

Učinkovitost in uspešnost SMK

Slika 14: Shematičen prikaz področja raziskave magistrskega dela
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6. PODJETJE DAMA.TECH, D. O. O.
6.1. OPIS PODJETJA
Podjetje DaMa.Tech, d. o. o., je malo družinsko podjetje, ki se ukvarja s
skladiščenjem, razrezom in distribucijo specialnih jekel za potrebe orodjarske
industrije in strojegradnje. Ustanovljeno je bilo leta 2004. V letu 2006 je podjetje
začelo tesno sodelovati s švedskim proizvajalcem jekla SSAB. Podjetje je tako uradni
distributer za poboljšana jekla TOOLOX švedskega proizvajalca SSAB EMEA na
slovenskem in avstrijskem trgu. Leta 2011 se je preselilo v svoje prostore na Jesenicah,
kjer ima na razpolago 2500 m² za skladiščenje in razrez debele pločevine.
Za razrez debele pločevine uporablja avtomatske tračne žage, na katerih opravlja tudi
storitev razreza za zunanje naročnike. Za razrez pločevine tako podjetje uporablja 7
tračnih žag in 3 mostna dvigala za manipulacijo. Podjetje je v partnerskem odnosu s
proizvajalcem Behringer in Wikus v zadnjih letih naredilo velik korak naprej pri
razvoju tračnih žag in tračnih listov za razrez debele pločevine.
V letu 2015 je podjetje s strani SSAB pridobilo certifikat »Hardox Wearparts partner«,
kar pomeni, da je podjetje razširilo svoj prodajni sortiment in tako postalo tudi uradni
zastopnik za obrabno obstojno jeklo Hardox. V ta namen je podjetje tudi investiralo v
letu 2014 v dva nova stroja, in sicer stroj za vodni razrez, ki omogoča oblikovni razrez,
in CNC-stroj za natančne strojne obdelave.
Podjetje je imelo v začetku leta 2014 zaposlenih 13 ljudi in enega študenta. Danes je
zaposlenih 19 ljudi in en študent. Podjetje je imelo v letu 2014 3.836.868 € prihodkov.
V letu 2012 je pridobilo certifikat ISO 9001:2008, ki ga redno vzdržuje in nenehno
izboljšuje svoj sistem managementa kakovosti.
Poslovanje podjetja sestavljajo naslednji procesi, ki se skladno s standardom ISO
nenehno izboljšujejo:
 skladiščenje in razrez (proizvodni proces),
 komerciala (prodaja, nabava in logistika),
 vodenje,
 vodenje kadrov,
 vodenje sistema kakovosti,
 računovodstvo in finančno knjigovodstvo.

6.2. INFORMACIJSKI SISTEMI PODJETJA
DAMA.TECH D. O. O.
Podjetje DaMa.Tech, d. o. o., uporablja naslednje informacijske sisteme:
 glavni informacijski sistem ERP, Pantheon,
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podporni informacijski sistem RR, katerega je podjetje razvilo samo za
potrebe skladiščenje in razreza,
pisarniški informacijski sistem Microsoft Office.

ERP Sistem Pantheon
Pantheon je poslovni program podjetja Datalab in pokriva vse glavne poslovne
procese. Tako je tudi v podjetju DaMa.Tech, d. o. o. Pantehon pokriva in povezuje vse
glavne procese v podjetju, in sicer:










blagajna: omogoča izdajo računov za končne kupce na podlagi
šifranta kupcev, artiklov in zaloge,
naročila kupcev in dobaviteljem: omogoča izdajo ponudb,
predračunov, naročil in sprejemanje naročil,
skladiščenje in zaloge: omogoča spremljanje in kontrolo zaloge,
elektronsko poslovanje,
osnovno knjigovodstvo,
obračun DDV,
inventura in osnovna sredstva,
obračun plač,
kadrovska evidenca.

Naštete funkcije so glavne funkcije ERP-sistema Pantheon, ki jih podjetje DaMa.Tech
uporablja v svojih poslovnih procesih.
Pantheon ne nudi nobene podpore sistemu vodenja kakovosti.
Podporni informacijski sistem RR
Podjetje DaMa.Tech zadnjih pet let samo razvija podporni informacijski sistem za
natančno spremljanje zaloge in spremljanje razreza. Informacijski sistem RR je spletna
aplikacija in je dostopna prek spleta. Glavne funkcije programa RR so:
 spremljanje zaloge,
 načrtovanje razreza,
 spremljanje naročil in razreza,
 spremljanje statusa naročil,
 preventivno in redno vzdrževanje strojev,
 statistično analiziranje razreza,
 beleženje in spremljanje napak, neskladnosti na razrezu.
Slika 15 prikazuje primer pregleda zaloge po posameznih materialih in pregleda
statusa odprtih naročil.
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Slika 15: Podporni informacijski program RR.
Pisarniški informacijski sistem Microsoft Office
Podpira različne pisarniške procese v namene izboljšanja razdelitve in poteka dela ter
komunikacije med zaposlenimi. Tipično vsebuje računalniške aplikacije, ki
omogočajo urejanje besedil, elektronska sporočila, sklicevanje sestankov in
elektronsko shranjevanje ter ponovno uporabo dokumentov.
Microsoft Office je glavno informacijsko orodje podjetja DaMa.Tech, d. o. o., za
management sistema kakovosti. Podjetje tako uporablja programa Excel in Word, ki
sta člana družine office za naslednje aktivnosti sistema managementa kakovosti:
 obvladovanje sistemske dokumentacije in zapisov,
 arhiviranje sistemske dokumentacije,
 spremljanje neskladnosti, korektivnih in preventivnih ukrepov,
 ocenjevanje dobaviteljev,
 spremljanje in načrtovanje izobraževanja,
 nadzor merilne opreme,
 načrtovanje in izvajanje notranjih presoj,
 spremljanje ciljev procesov.
Slika 16 prikazuje tako imenovano domačo stran, ki je izdelana v programu Word in
jo dostopna vsakemu zaposlenemu prek osebnega računalnika. Prek domače strani
poslovanja se dostopa lahko do vseh dokumentov sistema managementa kakovosti.
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Slika 16: "Domača stran" sistema managementa kakovosti

6.3. SPREMLJANJE CILJEV PODJETJA PO PROCESIH ZA
LETO 2014
Podjetje je skladno s standardom ISO 9001:2008 postavilo merljive cilje procesov, ki
jih meri na mesečni in letni ravni in ob primeru nezadovoljivih rezultatov ugotavlja
vzroke ter nenehno izboljšuje svoje procese.
V letu 2014 je tako podjetje zabeležilo rezultate, ki jih prikazuje Slika 17. Kot je
razvidno iz tabele, ima vsak proces določene merljive cilje.
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Frekvenca
spremljanja:
Mesečni-M
Kvartalni-K
Letno-L

Cilj/leto (% ali število)

Cilj/mesec,
kvartal, letno v %

Rezultat

Obseg realizacije lastne prodaje (000 EUR)
Prodaja jekla TX33 (EUR)
Prodaja jekla TX44 (EUR)
Prodaja okroglih profilov (EUR)
Prodaja ostalega jekla (EUR)
Prodaja jekla TX33 (ton)
Prodaja jekla TX44 (ton)
Prodaja okroglih profilov (ton)
Prodaja ostalega jekla (ton)
Stanje zapadlih terjatev doma (EUR)
Stanje zapadlih terjatev EU (EUR)
Stanje zapadlih terjatev tujina (EUR)
Zaloga jekla TX33 (ton)
Zaloga jekla TX44 (ton)
Zaloga okroglih profilov (ton)
Zaloga ostalega jekla (ton)
Vrednost zalog po zadnjih nabavnih cenah
Število reklamacij s strani kupcev (5D)
Stroški reklamacij s strani kupcev (5D)
Zadovoljstvo kupcev (povprečna ocena iz ankete)

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L

3.600.000,0 €
780.000,0 €
660.000,0 €
660.000,0 €
480.000,0 €
360000,0
180000,0
168000,0
300000,0
30.000,0 €
50.000,0 €
100,0 €
140,0
140,0
35,0
185,0
600.000,0
24
2.500,0 €
3,5

300.000,0 €
65.000,0 €
55.000,0 €
55.000,0 €
40.000,0 €
30000,0
15000,0
14000,0
25000,0
30.000,0 €
50.000,0 €
100,0 €
140,00
140,00
35,00
185,00
600.000,0
2
208,3 €
3,5

4.156.181,3 €
903.360,3 €
754.418,2 €
753.926,3 €
614.564,2 €
451680,1
209560,6
183884,5
361508,3
448.120,8 €
751.015,4 €
127.693,6 €
1.800,5 €
1.824,4 €
454,8 €
2.411,8 €
7.897.635,4 €
17
2.743,5 €
3,8

Ocenjevanje dobaviteljev (odstotek dobaviteljev v razredu A)
Število reklamacij do dobaviteljev (5D)
Stroški reklamacij do dobaviteljev (5D)

L
M
M

48%
9
20.000,0 €

40,0%
3
1.666,7 €

48%
4
25.080,8 €

Prihodki iz razreza (EUR)
Razrez v mm²
Strošek tračnih listov/1000 mm²
Strošek el. energije/1000 mm²
Število napak na razrezu

M
M
M
M
L

800.000 €
1.500.000
480,0000 €
144,0000 €
48

70.000 €
125.000
40,0000 €
12,0000 €
4

1.010.849 €
1.779.413
553,0747 €
163,9259 €
5

Število ur usposabljanja na zaposlenega
Bolniška odsotnost (ur)

L
L

48,0
60,0

4,0
5,0

15
48

Število sprememb v sistemski dokumentaciji (PP, OP, NZD, OBR)
Interne presoje (zelo dobro, dobro, slabo)
Neskladnosti, korekcije, korektivni in preventivni ukrepi (skupna analiza iz
5D programa- zelo dobro, dobro, slabo

L
L

15

15
dobro

20
dobro

dobro

dobro

Indikatorji po procesih

L

Slika 17: Merljivi cilji podjetja DaMa.Tech, d. o. o., za leto 2014
Zaradi nekaterih sumljivih rezultatov smo v podjetju leta 2015 izvedli ponovno
analizo. Predvsem so nas zanimali rezultati procesov, povezanih s kakovostjo, in sicer
reklamacije kupcev, reklamacije do dobaviteljev in število napak na razrezu. Analizo
smo izvedli tako, da smo ponovno preverili vse uradne reklamacije in pritožbe kupcev,
ki jih je podjetje prijelo po e-pošti, ter vse uradne reklamacije, ki jih je podjetje izdalo
svojim dobaviteljem. Prav tako smo fizično preverili vse delovne naloge, na katerih so
operaterji zabeležili napake, ki so se zgodile na razrezu. Ugotovljeni rezultati so
prikazani v Tabeli 4.
Št. reklamacij s strani kupcev
21
Stroški reklamacij s strani kupcev
4264,5 €
Št. reklamacij do dobaviteljev
12
Stroški reklamacij do dobaviteljev
16114,2 €
Število napak na razrezu
84
Tabela 4: Analiza merljivih ciljev kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o.
Kot je razvidno iz rezultatov, je prišlo do kar velikih odstopanj. V segment št.
reklamacij s strani kupcev niso vključene pritožbe kupcev, ker se ne smatrajo kot
uradne reklamacije.
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Ker smo želeli ugotoviti, zakaj je prišlo do takšnih odstopanj, smo izvedli intervju z
nosilci procesov.
Nosilci procesov so navedli naslednje vzroke, zakaj po reviziji podatki tako odstopajo
od zabeleženih podatkov:
 neprimernost programa 5D, ki ga podjetje uporablja za spremljanje
neskladnosti, preventivnih ukrepov in korektivnih ukrepov,
 slaba preglednost programa 5D,
 slaba funkcionalnost programa 5D,
 nejasen postopek glede reševanja reklamacij,
 nejasno definirani stroški kakovosti oziramo kako jih pravilno izračunati in
zabeležiti,
 neprimerni zapisi napak na razrezu,
 slabo izobraževanje zaposlenih za program 5D,
 slaba navodila za delo s programom 5D.
Kot je razvidno, so nosilci procesov v podjetju DaMa.Tech, d. o. o., kot glavni vzrok,
da podjetje ni imelo zabeleženih pravilnih podatkov glede ciljev kakovosti, navedli
informacijski sistem 5D, ki se uporablja za spremljanje neskladnosti, preventivnih in
korektivnih ukrepov.

6.4. NESKLADNOSTI, PREVENTIVNI, KOREKTIVNI UKREPI
IN IZBOLJŠAVE (5D)
Podjetje DaMa.Tech je v letu 2012 vzpostavilo sistem managementa kakovosti s
pomočjo zunanjega svetovalca. Tako je podjetje tudi posvojilo sistem za spremljanje
in analiziranje neskladnosti, korektivnih in preventivnih ukrepov na vseh področjih
delovanja. Informacijski sistem 5D (v nadaljevanju 5D) je izdelan v programu
Microsoft Word.
Program 5D je izdelan po metodologiji petih korakov za uspešno odpravljanje
neskladnosti:






Define: opredelitev problema oz. neskladnosti,
Discover: iskanje in opredelitev vzroka za nastalo neskladnost,
Design: iskanje in določitev ukrepov za reševanje neskladnosti,
Deliver: realizacija ukrepov,
Determine value: ovrednotenje izvedenih ukrepov in nenehno izboljševanje.

Podjetje uporablja 5D za obvladovanje neskladnosti, preventivnih ukrepov in izboljšav
na poenotenem obrazcu, ki vključuje sledeče:
1.
2.
3.
4.

reklamacije kupcev,
reklamacije do dobaviteljev,
interne reklamacije – neskladnosti,
neskladnosti iz eksternih presoj,
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5. neskladnosti iz internih presoj,
6. neskladnosti na področju okolja,
7. neskladnosti kjerkoli – drugo za primer preventive in izboljšave.
Program zunanjega izvajalca je omogočal, da si je podjetje lahko program 5D
prilagodilo svojim procesom, kar je bistvenega pomena. Podjetje je samo določilo
naslednja spustna polja:





vrsta napake,
lokacija napake,
vzrok napake,
povzročitelj napake.

Podjetje je moralo prepoznati in definirati vrste napak, ki se lahko zgodijo na vseh
procesih, lokacijo napak, vzrok napak in povzročitelja napak, da so lahko pravilno
nastavili program 5D. V primeru, da podjetje želi ta spustna polja popraviti oziroma
dodati dodatne vrednosti, mora kontaktirati zunanjega izvajalca, ki lahko spustna polja
ureja. Te štiri kategorije imajo svoje šifrante, ki omogočajo, da se lahko avtomatično
izdela analiza v programu Excel. Vsebina spustnih polj je prikazana v tabeli 5.
Vrsta napake
Kupec (1)

dimenzija
količina
pakiranje
kakovost
materiala
spremni
dokumenti
Dobavitelj (2) poškodba
zamuda
dimenzija
količina
kakovost
spremni
dokumenti
Proizvodnja
vrsta
(3)
materiala
dimenzije
embalaža
količina
ostalo

Okolje (4)

Lokacija
Vzrok napake
napake
razrez
človek
zunanji proces stroj
okolje
postopek
material

TX33, TX44
C45
42CrMo4
SQL690
RTX44
drugo

človek
stroj
okolje
postopek
material

razrez
odprema
načrtovanje
ostalo

človek
stroj
okolje
postopek
material

neustrezno
okolica
ravnanje
z proizvodnja
okoljem
pisarne

človek
stroj
okolje

Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
53

Povzročitelj
napake
dobavitelj
kupec
operater
komerciala
skladiščenje
in razrez
drugo
dobavitelj
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operater 1
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operater 3
operater 4
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izredni
dogodki
ISO 9001
vodenje
presoja kupca skladiščenje in
razrez
komerciala
vodenje
sistema
kakovosti
vodenje
kadrov
računovodstvo

postopek

delavec

človek
stroj
okolje
postopek

nosilec
procesa

Notranja
presoja (6)

ISO 9001
vodenje
presoja kupca skladiščenje in
razrez
komerciala
vodenje
sistema
kakovosti
vodenje
kadrov
računovodstvo

človek
stroj
okolje
postopek

nosilec
procesa

Drugo (7)

preventiva
drugo
drugo
izboljšava
Tabela 5: Vsebina spustnih polj programa 5D

Zunanja
presoja (5)

drugo

Slika 18 prikazuje obrazec 5D. Z rdečim okvirjem so poudarjena spustna polja,
vsebino katerih je podjetje določilo in so prikazana na Sliki 18.
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Slika 18: Obrazec 5D
6.4.1. Opis postopka reševanja zapisnika 5D
Program je kreiran tako, da je preprosto spremljati posamezne korake, ki jih morajo
posamezniki izvesti za učinkovito reševanje korekcij, korektivnih preventivnih
aktivnosti ali izboljšav. Vsako odstopanje ali zahtevek za preventivni ukrep ali
izboljšavo, ki je formaliziran v enotnem 5D-zapisniku. Program ob zagonu analize sam
prebere vse nove in vse dopolnjene obrazce z vseh področij in izdela ustrezno analizo
ter izriše ustrezne diagrame.
Dostop do 5D-zapisnikov imajo vsi uporabniki v procesu prek hiperpovezave na
domači spletni strani podjetja. Prav tako imajo uporabniki prek te strani dostop do
posameznih izpolnjenih dokumentov in do analiz vseh teh dokumentov.
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Program 5D-zapisnike samodejno shranjuje v mape od 1. 1 do 31. 12. v tekočem letu.
S 1. 1. v naslednjem letu program sam generira novo mapo na strežniku za to leto z
vsemi poročili. Slika 19prikazuje samodejno shranjene obrazce 5D.

Slika 19: Shranjena 5D-poročila na strežniku
Z dvoklikom na zapisnik 5D uporabnik odpre dokument pod zaporedno številko in
datumom, ki jo generira program, in vanj vpiše osnovne podatke, in sicer:
 ime izpolnjevalca: lahko je ime in priimek ali samo ime;
 označi eno izmed polj: kupec, dobavitelj, proizvodnja, okolje, zunanja
presoja, notranja presoja, drugo;
 označi, ali gre za korekcijo, korektivno aktivnost ali preventivno
aktivnost oziroma izboljšavo;
 naziv/lokacija: vpišemo ime dobavitelja, kupca, ime proizvodnje ali pa ime
lokacije, če gre za okolje, interno ali eksterno presojo;
 izdelek ali področje: vpišemo ime izdelka ali področje presoje, dogodka;
 točka standarda: vpišemo točke standarda, če gre za interno ali eksterno
presojo;
 DN/dobavnica: vpišemo številko delovnega naloga ali dobavnice, če gre za
reklamacijo dobavitelju;
 količina/obseg: količina ali obseg, če gre za presojo;
 ponavljanje: v spustnem polju označimo z DA, če gre za ponavljanje,
odstopanje, in NE, če gre za enkratno odstopanje;
 priloge: vpišemo številko in ime dokumenta, ki je osnova za izpolnitev 5Dzapisnika in je hkrati tudi priloga tega dokumenta;
 1. opis odstopanja: v prazno polje izpolnjevalec na kratko opiše odstopanje
ali zahtevo za preventivni ukrep ali izboljšavo. Običajno gre lahko za skrajšan
tekst, ki je v prilogi reklamacije kupca, ali poročilo presojevalca. Poleg tega je
treba v spustnih poljih potrditi vrsto napake in lokacijo napake za preventivni
ukrep ali izboljšavo;

Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
56

stran

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede









Magistrsko delo

2. vzrok odstopanja: v prazno polje izpolnjevalec opiše vzrok za nastalo
neskladnost. V primeru, da gre za korekcijo, preventivni ukrep ali izboljšavo,
se to polje pusti prazno. Kasneje se v to polje iz posameznih spustnih polj
potrdi vrsto napake in povzročitelja ali pa izbere polja za preventivni ukrep ali
izboljšavo. Pravilen izbor je pomemben za izdelavo analize;
3. rešitev: ta prostor je namenjen za opis načrtovanih kratkoročnih in
dolgoročnih rešitev v primeru nastanka neskladnosti, odgovornega za
realizacijo in datum realizacije. Kratkoročne rešitve pomenijo tisto, kar se
lahko izvede takoj za rešitev nastale težave. Dolgoročne rešitve pa pomenijo
načrtovane rešitve, ki morajo biti skladne z vzroki in zagotavljajo, da se
neskladnost ne bi več ponovila. V obeh primerih se po realizaciji tu vnese tudi
vsebino realizacije in datum realizacije za kratkoročni in dolgoročni ukrep. V
primeru, preventivne aktivnosti ali izboljšave se tu vnese načrtovane
aktivnosti, odgovorne za realizacijo in rok realizacije. Po realizaciji pa tudi
stanje, vsebino za realizacijo in datum realizacije;
4. opombe/učinkovitost: v to polje vnesemo izjavo o uspešnosti oziroma
učinkovitosti, ki jo običajno vnesemo po določenem času, ko so bile vse
aktivnosti realizirane. Lahko je to po treh ali več mesecih. To izjavo vpisuje
odgovorni nosilec procesa, kjer se je pojavila neskladnost ali pa je bil zahtevan
korektivni ukrep ali izboljšava;
5. ocenjeni stroški: v to polje vpišemo realne ali ocenjene stroške, ki so nastali.
Vpiše se samo številko, brez valute.

Pri izpolnjevanju osnovnih podatkov je zelo pomembno, da so izpolnjeni vsi podatki,
seveda če obstajajo, če ne, so polja lahko prazna. V nobenem primeru pa ne more biti
prazno polje naziv/lokacija, izpolnjevalec, označeno polje za korekcijo, korektivni ali
preventivni ukrep oziroma izboljšavo in označeno polje za področje nastanka.
V primeru, da slednja zahtevana polja niso označena, nas program sam opozori, da
moramo polja izpolniti.
Predstavnik vodstva za kakovost izvaja analize praviloma enkrat mesečno prek
domače strani. Analizo predstavnik vodstva za kakovost lahko izdela samo na svojem
osebnem računalniku. Program avtomatsko vedno znova prebere vse zapise iz 5Dporočil po vseh modulih in izdela analizo v Excelu, ki jo shrani v posebno mapo, in
zatem izvede zapis še v obliki html in shrani v mapo, ki je dostopna vsem uporabnikom
prek domače strani.
Slika 20 prikazuje rezultate izvedene analize. Program izdela analizo po vseh modulih
(šifrantih 1–7) in za vsak modul izdela svoj zavihek z rezultati.
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Slika 20: Analiza poročil 5D

6.4.2. Zabeleženi rezultati poročil 5D za leto 2014
V letu 2014 je podjetje zabeležilo v program 5D 21 reklamacij s strani kupcev. Od 21
reklamacij s strani kupca je bil v 8 primerih vzrok za reklamacijo dobavitelj.
Glavni vzroki za neskladnosti so bili:
 8x dobavitelj, od tega 3 napake pri dobavitelju materiala, 4 napake pri
kooperantu za obdelavo in 1 napaka pri kooperantu za transport,
 3x napaka na materialu: nekovinski vložki in razpoke na materialu,
 7x napaka na razrezu,
 1x napaka pri izdaji naročila kooperantu,
 2x napaka pri načrtovanju.
V letu 2014 je podjetje zabeležilo 5 napak, ki so se pojavile na razrezu. V vseh primerih
je šlo za prekratko odrezane kose.
Kot smo že ugotovili v poglavju 5.3, vse reklamacije in napake na razrezu niso bile
izpolnjene v programu 5D.
Pri 84 napakah na razrezu je bilo ugotovljeno, da je kar pri 28 napakah šlo za enak
vzrok napačno odrezanih kosov. Vzrok je bila napaka na avtomatskem razrezu pri
tračnih žagah. Vzrok ni bil ugotovljen takoj in posledično prepozno odpravljen. Zaradi
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tega je nastalo 1435,5 € nepotrebnih stroškov. Ta strošek predstavlja seštevek stroška
električne energije, dela in amortizacije.
V procesu komerciale ravno tako ni bilo zabeleženih kar nekaj napak, ki so se
pojavljale v procesu in niso bile reklamacije. Tako se je večkrat zgodilo, da so bile
mere na naročilu kupca napačne oz. neskladne z načrti za obdelavo. Ker se je slepo
zaupalo kupcu in se ni preverjalo vseh načrtov zaradi prevelike časovne zamude, so
bili kosi napačno odrezani. Napačne dimenzije so se ugotovile šele ob začetku
obdelave kosov pri kooperantu. Posledica je bil strošek ponovnega razreza novih
pravilnih kosov in zamuda pri dobavi. Ta napaka ni bila zabeležena v program 5D in
tako ni bil izveden korektivni ukrep. Napaka se je v letu 2014 ponovila šestkrat in
povzročila za 635 € stroškov in eno zamudo pri dobavi kupcu.
V letu 2014 je podjetje zabeležilo 3 korektivne ukrepe in 64 preventivnih ukrepov oz.
izboljšav, ki so bile priporočene v letu 2013 in realizirane v letu 2014. Od tega je bilo
56 izboljšav in preventivnih ukrepov ugotovljenih na notranji in zunanji presoji in so
bili sprejeti na vodstvenem pregledu. Izboljšav in preventivnih ukrepov skozi leto 2014
je bilo zabeleženih samo 8.
Ob teh rezultatih smo ponovno izvedli intervju z nosilci procesov, ker smo želeli
ugotoviti, če je bilo v letu 2014 dejansko izvedenih več izboljšav in korektivnih
ukrepov, ki pa niso zabeleženi v poročilih 5D. Ugotovljeni so bili rezultati, ki verjetno
niso stoodstotno zanesljivi, saj ne obstajajo zapisi o tem (Tabela 6).
Izboljšave in preventivni ukrepi
19
Korektivni ukrepi
7
Tabela 6: Število nezabeleženih izboljšav, preventivnih in korektivnih ukrepov.
Nosilci procesov so ponovno kot glavni vzrok za nezabeležene korektivne,
preventivne ukrepe in izboljšave navedli program 5D:
 program 5D je nepregleden,
 ne omogoča projektnega pristopa k reševanju ukrepov,
 zamuden,
 vizualno nezanimiv …
Prav tako smo preverili status vseh zabeleženih izboljšav in preventivnih ukrepov v
letu 2014. Od 64 zabeleženih ukrepov je bilo izvedenih in uspešno zaključenih 52
preventivnih ukrepov oziroma izboljšav. 12 ukrepov ni zaključenih in rok za
zaključitev je presežen za povprečno štiri mesece.
Zaposleni oziroma nosilci procesov so kot glavne vzroke za nezaključene ukrepe
navedli sledeče:




neprojektno vodenje ukrepov,
preobsežno operativno delo in pomanjkanje časa za izvajanje ukrepov,
neopozarjanje na ukrepe,
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slaba preglednost ukrepov, za katere so zadolženi,
ni nadzora s strani vodstva.

6.5. OCENJEVANJE DOBAVITELJEV
Izbor dobaviteljev se tradicionalno pojmuje kot ključna naloge nabave, saj lahko dober
dobavitelj veliko pripomore k uspehu kupca (Leenders, Blenkhorn 1988). Samo zares
dobri dobavitelji namreč nudijo nove razvoje in rešitve problemov; treba jih je najti,
izbrati, voditi in razvijati (Kern, 1991).
Ocenjevanje dobaviteljev pomeni načrtno zbiranje informacij za izbor novih in
kontrolo obstoječih dobaviteljev (Eschenbach, 1990). Danes podjetja ocenjujejo
dobavitelje s številnimi kriteriji, ki vplivajo na ustreznost dobavitelja. Podjetja
uporabljajo različne metode.
Podjetje DaMa.Tech izvaja enostavno metodo ocenjevanja dobaviteljev. Enkrat letno
vodja nabave izvede ocenjevanje dobaviteljev na podlagi seznama obstoječih
dobaviteljev in vprašalnika, ki sta izdelana v programu Microsoft Excel, oziroma
izvede ocenjevanje novega dobavitelja ob prvi nabavi pri novem dobavitelju.
Vprašalnik ima tri kategorije, in sicer kakovost, ceno in rok dobave. Vsako kategorijo
lahko ocenjevalec razvrsti v razrede A, B in C. V primeru, da ima dobavitelj oceno C,
podjetje prekine sodelovanje z dobaviteljem. Podjetje enkrat letno dobavitelje obvesti,
kakšno oceno so dosegli pri ocenjevanju.
Sliki 21 in 22 prikazujeta vprašalnik in seznam dobaviteljev.

Slika 21: Ocenjevanje dobaviteljev – vprašalnik
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Slika 22: Seznam ocenjenih dobaviteljev
V podjetju DaMa.Tech, d. o. o., so ocenili, da trenutni sistem za ocenjevanje
dobaviteljev ni primeren in da ga je treba prenoviti. Sistem ne podaja realnih
rezultatov, vprašalnik je preveč preprost in ni pregleden. Seznam ni hitro dostopen in
posodobljen.

6.6. OBVLADOVANJE SISTEMSKE DOKUMENTACIJE
Standard ISO 9001:2008 izrecno navaja, da mora podjetje obvladovati sistemsko
dokumentacijo. Ni pa določeno, kako naj jo hrani, ali v pisni ali elektronski obliki. V
današnjih časih vse več podjetij vso sistemsko dokumentacijo hrani v elektronski
obliki. Za elektronsko obliko hranjenja in arhiviranja sistemske dokumentacije se je
odločilo tudi podjetje DaMa.Tech, d. o. o.
Predstavnik vodstva za kakovost v podjetju DaMa.Tech, d. o. o., skrbi za
obvladovanje, spreminjanje, arhiviranje in razdeljevanje sistemske dokumentacije.
Vsa dokumentacija je shranjevana na strežniku podjetja.
Dokumentacija je razdeljena v tri kategorije, in sicer:
 veljavna sistemska dokumentacija,
 izvedena sistemska dokumentacija,
 ostali zapisi.
Slika 23 prikazuje strukturo shranjene sistemske dokumentacije na strežniku podjetja.
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Slika 23: Obvladovanje sistemske dokumentacije
Dokumenti, ki so v fazi spremembe, so hranjeni v mapi »v pripravi«, kjer jih
predstavnik vodstva za kakovost uredi in nato da v potrditev direktorju podjetja. V
podjetju so izpostavili problem notranje komunikacije. Nosilec procesa pozabi
obvestiti predstavnika vodstva za kakovost, da je dokument pripravljen za novo izdajo,
in predstavnik vodstva za kakovost pozabi obvestiti direktorja, da potrdi spremembe
dokumenta, tako da lahko popravljeni ali novi dokument stopi v veljavo. Podjetje je
izpostavilo tudi veliko tveganje zlorab pri hranjenju zgolj elektronske sistemske
dokumentacije, saj lahko pride do izdaje dokumentov, ki niso bili odobreni s strani
vodstva, kar pomeni, da lahko pride do napak na procesih.

6.7. SLABOSTI TRENUTNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
ZA PODPORO SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI V
PODJETJU
Informacijski sistem, ki ni prilagojen procesom in ni učinkovit, lahko organizacijam
in njenim zaposlenim povzroča dodatno delo, birokracijo in posledično dodatne
stroške. Informacijski sistem, ki ni uporabniku prijazen, povzroča nezadovoljstvo med
uporabniki in odpor do izvajanja nalog, ki so uporabniku zadane.
Podjetje DaMa.Tech, d. o. o., je v letu 2014 na notranji presoji priporočilo osem
ukrepov za izboljšanje informacijskega sistema. Vse pripoznane težave, povezane z
ukrepi, so predstavljale problem pri izvajanju vseh ključnih procesov v podjetju.
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Nosilci procesov so izrazili nezadovoljstvo nad informacijskim sistemom za podporo
sistema managementa kakovosti. Posledica nezadovoljstva nad informacijskim
sistemom je bilo neizvajanje aktivnosti, povezanih s sistemom vodenja kakovosti po
ISO 9001. Najboljši primer neizvajanja aktivnost procesa »skladiščenja in razreza« je
bilo beleženje napak na razrez in ugotavljanje vzrokov, zakaj do napak prihaja. Kar je
pomenilo, da je bil vzrok za večino napak identičen, vendar se vzroka ni uspešno
odpravilo, s tem pa so nastali nepotrebni stroški.
Podjetje je identificiralo naslednje glavne težave informacijskega sistema za podporo
pri sistemu vodenja za kakovost:
 razpršenost podatkov: podatki, povezani s procesi in sistemi vodenja
kakovosti, niso na enem mestu, kar zaposlenim zmanjšuje efektivni operativni
čas zaradi iskanja ustreznih podatkov. Podjetje ima preko 50 sistemskih
dokumentov, plus več sto zapisov, ki so hranjeni v različni mapah na
strežnikih;
 nedostopnost podatkov: sistem ne omogoča, da bi lahko dostopali do
podatkov od koder koli, kadar koli bi želeli. Vse informacije, povezane s
sistemom vodenja kakovosti, so shranjene na strežniku podjetja, do katerega
se lahko dostopa samo v podjetju samem;
 nefunkcionalnost programa 5D: program 5D ni uporabniku prijazen in je
zamuden. Izpolnjen obrazec 5D se shrani pod zaporedno številko, to povzroča
zaposlenim težave pri kasnejšem iskanju ustreznega obrazca. Analiza je
preobsežna in ni primerna za velikost podjetja, obenem se analiza lahko izvaja
samo na enem računalniku, kar lahko povzroča težavo, če pride do okvare
računalnika. Program 5D je prilagodljiv, vendar je za posege na njem potrebna
pomoč zunanjega izvajalca. Obrazec 5D je grafično neustrezen, saj v primeru,
da se obrazec pošilja dobavitelju zaradi reklamacije, ni primeren. Vsak
dokument organizacije, ki je izdan izven organizacije, je obraz organizacije;
 postopek spremembe in izdaje novih sistemskih dokumentov: postopek ni
poenostavljen in zavira organizacijo pri izdaji najnovejših sistemskih
dokumentov, kot so navodila za delo, obrazci in postopki. Trenutni postopek
omogoča tudi zlorabo;
 projektno vodenje ni podprto: podjetje izvaja veliko število ukrepov in
izboljšav, ki pa niso informacijsko podprte kot projekt. Odgovornosti, roki in
poročanje niso jasno razvidni iz trenutnega sistema;
 opozarjanje na naloge zaposlenega: informacijski sistem ne opozarja
zaposlenega na naloge, ki jih mora izvesti, povezane s sistemom vodenja
kakovosti. Prav tako ni skupnega koledarja z vsemi pomembnimi dogodki, na
katere se mora zaposleni pripraviti.
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7. PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
PODPORO SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

ZA

Prenova informacijskega sistema ne pomeni samo nakup nove strojne opreme in novih
informacijskih rešitev. Prenova se mora osredotočiti na poslovne potrebe, procese,
učinke na poslovanje, sposobnosti zaposlenih in vpliv novega informacijskega sistema
na zaposlene.
Prenovo informacijskega sistema je treba voditi kot projekt, ki mora biti skrbno
načrtovan. Stroški, čas in viri morajo biti jasno določeni, le tako je lahko projekt
uspešno zaključen.
Podjetje DaMa.Tech je na vodstvenem pregledu, kjer so bili predstavljeni predlogi za
izboljšave in odstopanja, povezana z informacijskim sistemom managementa
kakovosti, sprejelo ukrep za prenovo informacijskega sistema. Vodstvo je določilo
projektno skupino, katere člani so direktor, vodja komerciale, vodja skladišča in
razreza (proizvodnje) in predstavnik vodstva za kakovost.

Slika 24: Projektni plan prenove informacijskega sistema
Projektna skupina je sprejela sledeči projektni plan:
 analiza obstoječega stanja: projektni tim je izdelal analizo obstoječega stanja
informacijskega sistema za podporo sistemu vodenja kakovosti;
 raziskava in testiranje dostopne programske opreme na trgu: v podjetju
smo raziskali in testirali programsko opremo, ki je dostopna na trgu. Namen
tega je bil predvsem pridobiti ideje za prenovo;
 izdelava predloga za prenovo: projektni tim je na podlagi raziskav trga izdelal
predlog za prenovo. Izbrana je bila programska oprema in izdelan osnutek;
 razvoj in implementacija: v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvoja in
implementacije programske opreme;
 uvajanje in izobraževanje: podjetje bo izvedlo izobraževanje zaposlenih in
začelo uvajati nov sistem v podjetju;
 izvajanje: po uspešni uvedbi in izobraževanju se bo začela uporaba novega
informacijskega sistema;
 merjenje: podjetje bo po nekaj mesecih uporabe izvedlo analizo uspešnosti
prenove informacijskega sistema.
V podjetju smo postavili naslednje cilje prenove informacijskega sistema:
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 podatki in informacije, povezane s kakovostjo, morajo biti na enem mestu;
 dostopnost do informacij mora biti omogočena kadar koli in kjer koli;
 nov sistem mora biti funkcionalen, ne sme povzročati nepotrebnega dodatnega
dela in mora biti uporabniku prijazen;
 spremljanje napak na vseh glavnih procesih;
 poenostavljeno obvladovanje dokumentacije;
 učinkovitejše ocenjevanje dobaviteljev;
 boljše spremljanje zadovoljstva kupcev;
 izboljšan sistem spremljanja in izvajanja izboljšav in korektivnih ukrepov;
 izboljšan postopek reševanja reklamacij vključno z novim reklamacijskim
zapisnikom;
 uvedba »risk managementa«;
 skladen z novim standardom ISO 9001:2015.

Podjetje je v fazi testiranja programske opreme spoznalo informacijski sistem za
podporo sistemu vodenja kakovosti podjetja BPA Solutions. Informacijski sistem je
izdelan v programu Microsoft Sharepoint. Podjetje DaMa.Tech, d. o. o., že uporablja
programsko opremo Sharepoint kot podporo pri upravljanju odnosov s strankami ali
CRM (angl. customer relationship management). Tako je podjetje sprejelo predlog, da
se informacijski sistem za podporo sistemu vodenja kakovosti izdela v Microsoftovem
programu Sharepoint in dodatno nadgradi informacijski sistem RR za skladiščenje in
razrez.
SharePoint je cenovno ugodna rešitev, ki omogoča, da podjetje izdela aplikacijo,
prilagojeno popolnoma svojim procesom, in za to ne potrebuje znanja programerja.
SharePoint omogoča hranjenje informacij na enem mestu in je dostopen z vsakega
osebnega računalnika, ki ima dostop do spleta.
V nadaljevanju bo predstavljen informacijski sistem za podporo sistemu vodenja
kakovosti podjetja BPA Solutions, ki ga bo podjetje DaMa.Tech, d. o. o., začelo
uporabljati v letu 2016, saj razvija še nekaj dodatnih modulov, ki jih bodo
implementirali v sistem podjetja BPA. DaMa.Tech želi nov informacijski sistem za
podporo sistemu vodenja kakovosti popolnoma prilagoditi svojim procesom. Moduli,
ki jih DaMa.Tech dodatno razvija in bodo implementirani v SharePoint, so:
 ocenjevanje dobaviteljev,
 predlogi za izboljšave,
 obvladovanje merilne opreme.
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7.1. PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA INFORMACIJSKEGA
SISTEMA NA OSNOVI PROGRAMA SHAREPOINT
7.1.1. SharePoint
SharePoint je platforma, na kateri gradimo poslovne aplikacije, ki pomagajo
shranjevati, deliti in upravljati digitalne informacije znotraj organizacije oziroma
podjetja. Te aplikacije zgradimo na portalu, ki je vstopna točka za spletno aplikacijo.
Sharepoint vsebuje vrsto gradnikov in tehnologij, ki so potrebne za razvoj take
aplikacije in portala. Gradimo jih lahko tudi brez kodiranja (pisanja programov v
nekem programskem jeziku), le z uporabo funkcij, ki jih omogoča SharePoint. Zato je
izgradnja aplikacij, ki modelirajo poslovne procese, omogočena tudi uporabnikom, ki
nimajo znanja o programiranju. Uporabniki lahko iz sistemov in poročil pridobijo in
znova uporabijo pravočasne in zanje pomembne informacije (Kudrevičius, 2008).
Sharepoint je spletna aplikacija, ki se izvaja prek spleta in lahko do aplikacije
dostopamo prek spletnih brskalnikov. Prednost takih aplikacij je predvsem v tem, da
lahko do njih dostopamo kjer koli, saj za uporabo potrebujemo zgolj dostop do
interneta.
Portal Sharepoint se lahko nenehno enostavno dopolnjuje in spreminja, kar omogoča
organizacijam, da lahko glede na svoje poslovne potrebe prilagajajo aplikacijo tako,
da bo primerna za uporabo in bo prinašala dodano vrednost.
Sharepoint se tako uporablja za ustvarjanje spletnih mest. Z njim lahko ustvarimo
varno mesto za shranjevanje, organiziranje, skupno rabo in dostop do informacij v
skoraj vsaki napravi.
Velika prednost Sharepointa je enoten iskalnik. Veliko podatkov je danes razpršenih
po različnih mestih in uporabniki za dostop do teh podatkov uporabljajo različne
iskalnike. Veliko datotek s podatki je tako shranjenih na osebnem računalniku na
različnih mestih, obenem se veliko podatkov hrani tudi v elektronski pošti in različnih
bazah podatkov. Vsi ti podatki na različnih mestih potrebujejo svoj iskalnik. Raziskave
so pokazale, da uporabnik 30 % svojega delovnega časa porabi za iskanje. Pogosto se
pojavlja tudi problem pravilnosti in veljavnosti podatkov zaradi razpršenosti. Do
problema prihaja tudi, če zaradi raznih napak v različnih sistemih ne moremo dostopati
do podatkov, kar pomeni, da ne moremo opraviti naloge, kar pa podaljšuje čas dela.
Zaradi naštetih razlogov je Sharepoint postal zelo učinkovita platforma za uspešno
poslovno iskanje, saj na enem mestu združuje vse podatke, ki so med seboj povezani
in organizirani ter posodobljeni. Poleg tega je iskanje varno, saj s pravicami in vlogami
določimo, kdo lahko dostopa do katerih podatkov in kdo ne.
Novost podjetja Microsoft je SharePoint Online, ki je storitev v oblaku in gostuje v
Microsoftovih strežnikih ter je namenjena vsem vrstam in velikostim podjetij.
Podjetjem ni več treba nameščati in uvajati strežnika SharePoint Server na mestu
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uporabe, saj se lahko naročijo na poljuben paket za Office 365 ali na samostojno
storitev SharePoint Online, njihovi zaposleni pa lahko ustvarjajo mesta za skupno rabo
dokumentov in informacij s sodelavci, partnerji in strankami.
Za izgradnjo spletnega portala SharePoint se uporablja program SharePoint
Designer. SharePoint Designer je program za načrtovanje spletnih mest in programov,
namenjen gradnji in prilagajanju SharePointovim mestom in programom. S
programom SharePoint Designer lahko ustvarimo podatkovno bogate spletne strani,
zgradimo zmogljive rešitve s poteki del ter načrtujemo videz in delovanje mest. Mesta,
ki jih lahko ustvarimo, so lahko mesta za vodenje manjših projektov ali pa tudi rešitve
v obliki portalov z nadzornimi ploščami za velika podjetja. Za izgradnjo spletnih mest,
ki so prilagojena poslovnim procesom podjetja, ne potrebujejo znanja programerjev.
7.1.2. Osnovna stran informacijskega sistema
Aplikacijo sestavlja šest modulov, od katerih štirje pokrivajo področje kakovosti in
vse pomembne sestavine standarda ISO 9001. Ti so:
 nenehno izboljševanje procesov,
 obvladovanje tveganj,
 obvladovanje sistemske dokumentacije,
 poročanje vodstvu.
Prvi in zadnji modul sta namenjena in prilagojena vsakemu uporabniku in omogočata
naslednje:
 pregled in status vseh nalog, za katere je uporabnik odgovoren. Aplikacija
avtomatično opozarja uporabnika s pomočjo elektronske pošte na rok izvedbe
posamezne naloge,
 seznam vseh kontaktov, strank in dobaviteljev,
 pregled elektronske pošte in koledarja.
Slika 25 prikazuje prvo stran, ki je prilagojena vsakemu uporabniku in prikazuje samo
informacije, ki so namenjene uporabniku. Na levi strani slike so prikazni vsi moduli,
ki jih lahko uporabnik uporablja.
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Slika 25: Prva stran informacijskega sistema
7.1.3. Nenehno izboljševanje procesov
Najpomembnejši modul aplikacije je nenehno izboljševanje procesov. Modul
sestavljajo naslednje kategorije:
 merljivi cilji,
 neskladnosti in spremljanje neskladnosti,
 preventivni in korektivni ukrepi,
 presoje,
 izobraževanje.
7.1.3.1.

Cilji

Podjetju omogoča, da postavi kratkoročne in dolgoročne cilje kakovosti in spremlja
njihov napredek na podlagi KPI (angl. key preformance indicator). KPI omogoča
organizaciji, da določi mejne zmožnosti na podlagi ciljev in spremlja napredovanje.
Podjetje tako določi cilje za določen proces, spremlja njihov napredek in določi rok,
do katerega mora biti cilj dosežen.
Podjetje DaMa.Tech, d. o. o., je tako izdelalo nove merljive cilje kakovosti za ključne
procese, saj so bili trenutni cilji mešanica poslovnih ciljev in ciljev kakovosti. To je
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povzročalo dvojno delo, saj so morali odgovorni zapisovati rezultate v več različnih
datotek za različna poročila. Novi postavljeni cilji kakovosti so:
 skladiščenje in razrez:
o število napak na razrezu,
o število napak na vodnem razrezu,
o število napak na CNC-stroju,
o število napak pri skladiščenju plošč in pakiranju končnih izdelkov,
o stroški neskladnosti pri procesu,
 komerciala:
o število reklamacij s strani kupcev,
o strošek reklamacij s strani kupcev,
o število reklamacij do dobaviteljev,
o strošek reklamacij do dobaviteljev,
o število zamud pri dobavi,
o število napak pri izdelavi ponudb, delovnih nalogov in faktur,
o povprečna ocena zadovoljstva kupcev,
o povprečna ocena dobaviteljev,
 vodenje sistema kakovosti:
o ocena notranje in zunanje presoje,
o število sprememb na sistemski dokumentaciji,
o število realiziranih korektivnih, preventivnih ukrepov in izboljšav,
 vodenje kadrov:
o število ur usposabljanja na zaposlenega,
o število bolniških ur,
o zadovoljstvo zaposlenih.
7.1.3.2.

Neskladnosti

Modul omogoča enostavno beleženje vseh neskladnosti v podjetju. V ta modul se
zapisuje vse neskladnosti, ki nastanejo znotraj podjetja, reklamacije kupcev ali njihove
pritožbe in reklamacije do dobaviteljev. Modul tako omogoča pregled seznama še
nerešenih neskladnosti kot tudi vseh rešenih neskladnosti.
Ob zapisu nove neskladnosti je treba določiti naziv neskladnosti, podatke o kupcu,
dobavitelju ali procesu (če gre za notranjo neskladnosti) odgovornega za reševanje
neskladnosti in datum, do katerega mora biti neskladnost rešena. Aplikacija tako
avtomatično dodeli nalogo posamezniku, ki jo nato posameznik vidi na svoji prvi
strani. Aplikacija prav tako avtomatično posameznika opozori po elektronski pošti na
novo nalogo in njen rok izvedbe.
Prav tako lahko dodamo vse pripadajoče dokumente in imamo vse dokumente na enem
mestu, kar nam lahko drastično skrajša čas pri iskanju določenih dokumentov.
Ob zaključitvi neskladnosti se vpiše še nastale stroške, kar nam omogoča, da aplikacija
avtomatično izdela še grafičen prikaz neskladnosti, stroškov kakovosti in povprečnega
časa za reševanje neskladnosti. Sliki 26 in 27 prikazujeta seznam in grafični prikaz
neskladnosti v podjetju.
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Slika 26: Seznam odprtih neskladnosti

Slika 27: Grafični prikaz neskladnosti v podjetju
Za vsako neskladnost določimo vzrok s pripadajočega seznama, kar nam omogoča, da
lahko kasneje izdelamo analizo po vzrokih za nastale neskladnosti. V primeru, da smo
se za določeno neskladnost odločili, da bomo izvedli korektivni ali preventivni ukrep,
to neskladnost odpremo in v zavihku »action« določimo ukrep, kar prikazuje Slika 28
Prek aplikacije lahko spremljamo hierarhičen pregled neskladnosti in ukrepov, ki so
sledili.
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Slika 28: Določitev korektivnega ali preventivnega ukrepa
7.1.3.3.

Korektivni in preventivni ukrepi

Aplikacija nam omogoča pregled seznama vseh korektivnih in preventivnih ukrepov
v podjetju, tako odprtih kot tudi zaključenih, njihov status in grafični prikaz le-teh, kar
prikazuje Slika 29 Prav tako lahko naknadno določimo dodatne naloge za uspešno
izvedbo ukrepov in dodamo razne dokumente in poročila za vodstvo.

Slika 29: Seznam korektivnih, preventivnih ukrepov in grafični prikaz le-teh
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Izvajanje internih in zunanjih presoj

Aplikacija nam z dodajanjem presoj izdela seznam presoj. S seznama so razvidni vrsta
presoje, presojevalec in datum. Dodatno se lahko za vsako presojo izdela vprašalnik,
vpiše ugotovljene neskladnosti in doda razna poročila o izvedeni presoji.
7.1.3.5.

Izobraževanje zaposlenih

Aplikacije prikazuje seznam vseh izobraževanj, izvajalca in njihov rok izvedbe ter
grafično prikazuje število izobraževanj in število ur izobraževanja na zaposlenega.
Aplikacija avtomatično obvesti po elektronski pošti in prek koledarja zaposlenega o
prihajajočem izobraževanju. Dodatno lahko podamo oceno izobraževanja za kasnejšo
analizo.
7.1.4. Obvladovanje tveganj oz. »risk management«
»Risk managment« nam omogoča zapisovanje in pregled naslednjih kategorij:






tveganja: program nam omogoča dodajanje tveganj, ki bi lahko vplivala na
poslovanje podjetja in določitev indeksa KRI (angl. key risk indecator). KRIindeks vsebuje vrednosti od 1 do 5, kjer 1 predstavlja najmanjše tveganje na
poslovanje. Tako ima podjetje pregled nad vsemi tveganji, krajem, kjer se
lahko težave pojavijo, in časi ponovnih ocenitev tveganj;
kontrola: podjetje doda v kategorijo kontrola vse kontrole in preglede (npr.
pregled požarne opreme, servis strojev, varnost pri delu itd.) in ima tako jasen
pregled nad vsemi kontrolami in pregledi v podjetju. Program avtomatično vse
vpletene za določen pregled predhodno obvesti po elektronski pošti. Prav tako
se lahko doda vse dokumente, povezane s pregledom;
nesreče: v kategoriji nesreče podjetje beleži vse nesreče, ki so se zgodile na
delovnem mestu, in obenem spremlja s tem povezane stroške. Tako ima
podjetje jasen pregled nad nesrečami in odpravi vzroke, da v prihodnje do
podobnih nesreč ne bo prihajalo.
7.1.5. Obvladovanje sistemske dokumentacije

Modul omogoča, da je vsa sistemska dokumentacija dostopna na enem mestu. Seznam
je pregleden in dodajanje novih dokumentov, kot so postopki, navodila za delo in
obrazci, je enostavno. S seznama so razvidni ime dokumenta, vrsta dokumenta, datum
izdaje, verzija in h kateremu procesu dokument spada. S klikom na dokument lahko
dokument prenesemo na osebni računalnik, obenem pa vidimo tudi seznam preteklih
verzij dokumenta.
Sprejemanje novih verzij je enostavno, saj program po elektronski pošti avtomatično
obvesti osebo, ki je odgovorna za sprejemanje novih verzij dokumentov. Dokler oseba
ne potrdi sprememb, dokument ni pripravljen in ni na seznamu sistemske
dokumentacije. Slika 30 prikazuje seznam sistemske dokumentacije.
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Slika 30: Seznam sistemske dokumentacije
7.1.6. Ocenjevanje dobaviteljev
Podjetje je še v fazi razvoja modula ocenjevanje dobaviteljev v programu SharePoint.
Modul bo vseboval seznam vseh dobaviteljev, kaj dobavljajo, trenutno oceno in datum
naslednjega ocenjevanja. Prav tako kot pri drugih modulih bo aplikacija avtomatično
obvestila uporabnika, da se bliža rok za ocenjevanje dobavitelja.
Dobavitelje se bo ocenjevalo najmanj enkrat letno in se jih bo rangiralo v razred A, B
ali C. Ocenjevalo se jih bo po treh kriterijih: kakovost, rok in nabavni stroški.


KAKOVOST

Ocenjevanje aktivnih dobaviteljev, ki dobavljajo material, bo temeljilo na rezultatih
prevzema posameznih pošiljk, ki ga izvajajo vhodni kontrolorji na osnovi
prevzemnega lista (izjava o ustreznosti).
Iz evidence izjav o ustreznosti bomo lahko ugotovili število in način prevzema pošiljke
oz. število zavrnjenih pošiljk za vsako časovno obdobje.
Tako bomo dobili formulo, po kateri bomo izračunali vrednost Q, ki podaja oceno
dobavitelja.
Q = 100 – [(ZP x 100) + (PP x 50) / KP]
Pri čemer pomeni:
ZP – število zavrnjenih pošiljk (ali kg v zavrnjenih pošiljk)
PP – število pogojno prevzetih pošiljk (ali kg v pog. prevz. pošiljk)
KP – število kontroliranih pošiljk (ali kg kontroliranih pošiljk)
KTI – kazenske točke incidenta (kritične napake) n – število incidentov v
ocenjevalnem obdobju
Iz vrednosti Q izhajajo naslednji razredi dobaviteljev:
A
Q ≥ 95
ZANESLJIV DOBAVITELJ: razvijanje večje oblike
sodelovanja. Končni cilj je vstop proizvodov v proizvodni proces brez kontrole
(dobaviteljev sistem kakovosti je sposoben dolgoročno zagotavljati zahtevano
kakovost).
B
85 < 0 < 95 SPREJEMLJIV DOBAVITELJ: izboljšave so nujne. Treba ga
je usposobiti tako, da bo lahko čim prej napredoval v večji razred.
C
Q ::;; 85
NESPREJEMLJIV DOBAVITELJ: sledi prekinitev dobav.
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ROK

Določanje razreda dobavitelja po kriteriju ROK, nabava rokovno spremlja dobavitelja,
in sicer po kriteriju:
NAROČILO + ROK DOBAVE + DEJANSKA DOBAVA
Glede na število vseh dobav dobavitelja bo nabava izračunala % dobav, ki niso
dobavljene v roku, in ga razporedila v enega od razredov:
- do 20 %: razred A,
- 21–40 %: razred B,
- več kot 41 %: razred C.
Dejanski odstop od dogovorjenega termina dobave se bo ugotavljalo s pomočjo
računalniškega programa ERP, ki upošteva datum, za katerega je material naročen oz.
potrjen s strani dobavitelja, ter datum prve dejanske dobave.


NABAVNI STROŠKI

Razred bo določila nabava glede na podatke o nabavnih stroških, ki jih ima za
posamezne dobavitelje istih proizvodov. Dobavitelja bomo rangirali v razred
A, B ali C.
Dobavitelja bomo ocenjevali po kriterijih, ki so navedeni v Tabeli 7.
Kriteriji
Cena

Neugodna
0
Plačilni rok
Avans
0
Strošek zaloge Do 61 dni

Dodatni
stroški
saniranja
odpadka

Manj ugodna
20
30 dni
3
31 do 60 dni

Ugodna
45
30 do 45 dni
5
30 dni

0
Večji

5
Manjši

10
Stroškov ni

0

1

3

Zelo ugodna
65
46 do 75 dni
10
Dobav
na
odpoklic
20
Odpadek se da
prodati
5

Tabela 7: Kriteriji za ocenjevanje dobaviteljev
Ocena
dobavitelja
po
RAZRED
kriteriju »Nabavni stroški«
70–100
A
Ugodna cena
40–69
B
Sprejemljiva cena
0–39
C
Slaba cena – neugodni nabavni stroški
Tabela 8: Razredi ocenjenih dobaviteljev
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Ocenjevanje dobaviteljev – določitev skupne ocene – razreda

Vsak dobavitelj na seznamu v programu SharePoint bo razvrščen za vsak
kriterij v enega od razredov A, B ali C. Vsak razred posameznega kriterija je
točkovan glede na pomembnost kriterija.
Točkovanje prikazuje Tabela 9.
Razrez
A
B
C

Kriterij
Kakovost
Nabava
5
4
3
2
1
1
Tabela 9: Točkovanje dobaviteljev

Dobavni rok
3
2
1

Za vsakega dobavitelja bo izračunan seštevek točk povedal, kakšno skupno oceno in
kateri razred je dobavitelj dosegel. Dobavitelj, razporejen po posameznem kriteriju v
C, nikakor ne bo moral doseči skupne ocene razreda A.
Skupna ocena
10–12
8–11
2–7

Razred
A
Zanesljiv dobavitelj
B
Sprejemljiv
C
Nesprejemljiv
Tabela 10: Razredi dobaviteljev

7.1.7. Predlogi za izboljšave
Zaradi že znanih razlogov, kjer večina predlogov za izboljšavo ni bilo realiziranih ali
pa so bili realizirani, vendar ne zabeleženi, podjetje DaMa.Tech, d. o. o., razvija sistem
v programu SharePoint za spremljanje izboljšav in inovacij. Želja podjetja je, da
transparentno vodi evidenco vseh izboljšav in inovacij. Predvsem pa da se vse
izboljšave vodi kot projekt in da se jih uspešno zaključi.
Zaposleni bo imel možnost oddati predlog v programu Sharepoint. Predlog bo moral
vsebovati naziv, opis in proces, kjer bi izboljšava bila realizirana. Nato bo program po
elektronski pošti obvestil direktorja o novem predlogu. Direktor bo odločil, ali bo
predlog sprejet ali zavrnjen. V primeru, da bo predlog sprejet, bo direktor določil
odgovornega za realizacijo, rok izvedbe in stroškovne okvire.
Seznam predlogov bo prikazoval in vseboval status realiziranega predloga in razne
dokumente, ki bodo povezani s projektom realizacije (npr. poročilo) predloga. Prav
tako bo program omogočal grafični prikaz:
 števila realiziranih predlogov,
 števila podanih predlog,
 števila podanih in realiziranih predlogov po posamezniku.
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Grafični prikazi bodo delovali kot spodbuda za vse zaposlene v podjetju. Na podlagi
teh rezultatov se bo nagrajevalo zaposlene glede na postavljene cilje podjetja.
7.1.8. Obvladovanje merilne opreme
Uporabnik bo lahko dodajal merilno opremo, ji določil razred A ali B, zapisal serijsko
številko, datum kalibracije in določil datum naslednje kalibracije. Razreda A ali B
bosta določala:
- A: razvrstitveni razred za merila, ki so kalibrirana na zunanjih akreditiranih
institucijah,
- B: merila, ki so v stalnem nadzoru s strani vodje skladiščenja in razreza kot
indikatorji in se le po potrebi menjajo.
Aplikacija bo nato izdelala seznam vse merilne opreme in bo odgovornega za merilno
opremo obvestila o naslednji kalibraciji.

7.2. PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA RR
Kot smo že ugotovili s pomočjo posnetka stanja, je velika težava v podjetju
DaMa.Tech, d. o. o., spremljanje napak na razrez. Napake so se ročno vpisovale na
delovne naloge. Ob zaključitvi naloga je nato vodja skladišča in razreza napake vnesel
v program 5D. Večino napak ni bilo vnesenih zaradi pomanjkanja podatkov ali drugih
razlogov, ki smo jih že navedli v prejšnjih poglavjih.
Podjetje se je tako odločilo, da nadgradi svoj sistem za podporo pri skladiščenju in
razrezu. Operater sedaj neskladnost, ki se je zgodila na razrezu, enostavno zabeleži v
program RR in izbere enega izmed vzrokov, zakaj je neskladnost nastala, in zapiše
dodatne opombe. Slika 31 prikazuje možnost beleženja neskladnosti v programu RR.
Vodja skladišča in razreza ima na voljo izpis poročila o napakah na dnevni, tedenski,
mesečni ali letni ravni. Vodja skladišča in razreza bo nato neskladnosti zapisal v
program SharePoint, kjer se bo lahko naknadno vodilo ukrepe za odpravo
neskladnosti.
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Slika 31: Vpis neskladnosti na razrezu v program RR
Podjetje je identificiralo naslednje možne vzroke za napako na razrezu, ki bodo
omogočali klasifikacijo napak po vzrokih:
 napačna dimenzija,
 napačno število kosov,
 slaba kakovost reza,
 napaka pri načrtovanju,
 napaka na stroju.
Podjetje je obenem začelo razvijati tudi možnost, kjer bodo operaterji dejansko
izmerjene dimenzije kosov zapisali v program RR. To bo podjetju omogočalo izdelavo
merilnih protokolov, ki jih bodo lahko posredovali strankam, in tako še izboljšali
zadovoljstvo svojih strank. Ta izboljšava bo omogočala tudi avtomatsko izdelavo
kontrolnih kart. Tako bomo lahko ugotovili, ali se proces giblje znotraj kontrolnih
meja. V primeru, da se ne, bomo lahko iskali vzroke in ukrepe za izboljšanje procesa.
Kontrolno karto lahko definiramo kot kronološko in grafično primerjavo podatkov, ki
smo jih pravkar vzeli iz procesa, z mejami, ki smo jih postavili kot sprejemljive na
osnovi podatkov iz preteklosti (Marolt in Gomišček, 2005).
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7.3. PREDNOSTI,
KI
JIH
PRINAŠA
PRENOVLJEN
INFORMACIJSKI SISTEM ZA PODPORO PRI SISTEMU
VODENJA KAKOVOSTI
Prenovljen informacijski sistem bo zagotovo izboljšal sistem vodenja kakovosti.
Glavno vodilo vsakega sistema managementa kakovosti je nenehno izboljševanje in
če podjetje pravilno postavi sistem, kjer sistematično beleži vse neskladnosti in
uspešno išče vzroke za nastale neskladnosti, lahko z ukrepi drastično izboljša svoje
procese, kar posledično pomeni izboljšanje poslovanja podjetja. Kot glavne prednosti,
ki jih bo podjetje pridobilo s prenovljenim informacijskim sistemom, vidimo:
 izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov bo učinkovitejše;
 zapisovanje neskladnosti bo enostavnejše in ne bo časovno zamudno;
 informacijski sistem bo enostavnejši za uporabo in grafično lepši;
 uvedba in informacijska podpora managementu tveganj;
 ocenjevanje dobaviteljev bo učinkovitejše;
 podjetje bo lahko bolje vključilo zaposlene pri realizaciji njihovih idej za
izboljšave;
 obvladovanje sistemske dokumentacije bo preglednejše in enostavnejše;
 IS bo avtomatično obveščal zaposlene o njihovih nalogah in zadolžitvah;
 stroški kakovosti bodo realno vodeni in prikazani;
 informacije, podatki, dokumenti bodo na enem mestu in dostopni od koder
koli;
 sinhroniziran koledar vseh zaposlenih, kar pomeni izboljšana notranja
komunikacija med zaposlenimi;
 vsi korektivni, preventivni ukrepi in izboljšave bodo vodeni kot projekti, nad
katerimi bo imel direktor v vsakem trenutku nadzor;
 vodstvo bo imelo boljši pregled nad kakovostjo, saj bodo vsi podatki prikazani
na enem mestu in tako ne bo treba izdelovati dodatnih poročil;
 redno se bo lahko spremljalo zadovoljstvo kupcev;
 lepši in preglednejši reklamacijski zapisnik, ki bo posredovan dobaviteljem.
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8. RAZPRAVA
Brez kakršnega koli dvoma lahko rečemo, da je danes kakovost izdelkov in storitev
glavna konkurenčna prednost organizacij. Organizacije si prizadevajo z uporabo
različnih metod, orodij in načinov zvišati kakovost svojih proizvodov. Danes najbolj
razširjen način je izgradnja sistema managementa kakovosti (Ejup, 2012).
Vendar pa sam sistem managementa kakovosti še ne pomeni, da bo podjetje
proizvajalo kakovostne proizvode. Organizacija mora postaviti sistem, ki bo učinkovit
in prilagojen procesom znotraj organizacije. Predhodne raziskave navajajo, da višja
stopnja internalizacije sistema managementa kakovosti (skladnega s standardom ISO
9001), vodi do izboljšane učinkovitosti in uspešnosti na različnih segmentih
organizacije (Allur et al., 2014). Slednje pomeni, da mora organizacija aktivno
vključevati dejavnosti sistema managementa kakovosti v procese odločanja ter
vsakodnevno uporabljati sistem kot orodje stalnega izboljševanja (Nair in Prajogo,
2009). Nakup informacijske podpore sistemu managementa kakovosti še ne pomeni,
da ima organizacija vzpostavljen učinkovit sistem managementa kakovosti. Sama
informacijska tehnologija ne omogoča konkurenčne prednosti, vendar lahko v
povezavi s procesi v podjetju in viri pozitivno vpliva na poslovanje (Cagliano in Spina,
2000). Kot navajata avtorja Starzyńska in Hamrol (2012) ustrezna informacijska
podpora odločanju na področju kakovosti lahko izboljša učinkovitost izbire prave
metode oz. orodja managementa kakovosti, izboljša učinkovitost reševanja
problemov, izboljša vključenost zaposlenih, lahko služi kot podpora bazi znanja na
področju kakovosti in s tem prispeva k procesom učenja v organizaciji.
Podjetje lahko s pomočjo informacijskega sistema centralizira na enem mestu vse
aktivnosti in z njimi povezane informacije, ki so pomembne za vodenje sistema
kakovosti po ISO 9001. Absolutno to prinaša prednost, saj so vse informacije, ki so
pomembne pri odločanju, na enem mestu, kar drastično zmanjša čas iskanja
informacij. Zaposleni v malih rastočih podjetjih težko najdejo dodaten čas, ki ga
morajo nameniti aktivnostim, povezanim s standardom. Zato mora biti sistem
vzpostavljen tako, da je prijazen do uporabnika in ne ustvarja dodatnega in
nepotrebnega dela zaposlenim, saj lahko tako trpi operativno delo. Pravzaprav je ISO
9001 v svoji zasnovi (z vidika potrebnih informacij, kot tudi analitičnih zahtevah
različnih kategorij podatkov) primeren za vzpostavitev integriranega informacijskega
sistema (Lari, 2002). Kljub navedenemu še vedno prevladujejo računalniške
aplikacije, ki služijo kot dokumentacijski sistemi, nudijo podporo izvedbi presoj in
podporo splošnim aktivnostim na področju kakovosti. Na drugi strani je s tehničnega
vidika dostopnih relativno veliko število aplikacij namenjenih statističnemu nadzoru
procesa, procesom kalibracij ipd. (Lari, 2002). Navedeno vsekakor izpostavlja potrebo
po nadaljnjem proučevanju celovite informacijske podpore sistemu managementa
kakovosti.
Informacijski sistem sam ne bo imel bistvenega vpliva na učinkovitost sistema vodenja
kakovosti, če zaposleni sami ne izvajajo vestno svojih aktivnosti. Naloga vodstva je,
da pravilno predstavi sistem managementa kakovosti in prednosti, ki jih sistem
prinaša. Glavna naloga vodstva je torej motivirati zaposlene, da se na dnevnem nivoju
Damir Ejup: Vloga informacijske tehnologije pri doseganju učinkovitosti
sistema vodenja kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o
79

stran

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

ukvarjajo s kakovostjo. Izobraževanje na temo kakovosti in zavedanje zaposlenih o
pomembnosti kakovosti prinese nenehno izboljševanje procesov in rast organizacije.
Seveda pa lahko pravilno izdelan informacijski sistem, ki je funkcionalen in enostaven
za uporabo, bistveno pripomore k temu, da ga zaposleni uporabljajo z namenom
izboljšati kakovost, in ne kot nujno zlo.
Če želimo, da bo imel informacijski sistem pozitiven vpliv na sistem vodenja
kakovosti, mora biti zasnovan tako, da podpira korektivne ukrepe in izboljšave, saj je
nenehno izboljševanje glavni cilj managementa kakovosti. V današnjem svetu je
znano, da je vsaka aktivnost projekt. Le aktivnost, ki bo vodena kot projekt, kar
pomeni, da bodo določeni viri, čas in stroški, bo uspešno zaključena. Informacijski
sistem mora nuditi podporo projektom, saj lahko tako organizacija še poveča
verjetnost, da bodo projekti učinkovito zaključeni.
Glavne aktivnosti, ki jih mora informacijski sistem podpirati, da bo sistem
managementa kakovosti deloval in bo skladen s standardom ISO 9001, so:
 obvladovanje neskladnosti, korektivnih ukrepov in izboljšav,
 obvladovanje sistemske dokumentacije,
 izvajanje internih in zunanjih presoj,
 »risk management« z novim standardom ISO 9001:2015,
 spremljanje zadovoljstva kupcev,
 obvladovanje merilne opreme,
 ocenjevanje dobaviteljev,
 vpletenost vseh zaposlenih v izboljšave in aktivnosti, povezane s kakovostjo.
Večina raziskav (npr. Liao et al., 2004) meni da informacijska tehnologija vpliva na
učinkovitost sistema managementa kakovosti. Primanjkuje raziskav, ki bi prikazale
kakšen je ta vpliv in postavile model za ocenjevanje vpliva informacijske tehnologije
na sistem managementa kakovosti.
SharePoint predstavlja dobro možnost za mala podjetja in tudi velika podjetja, da
implementirajo informacijski sistem za vodenje kakovosti, prilagojen svojim
procesom, v delovanje organizacije. Je cenovno ugodna programska rešitev, za katero
ni potrebno znanje programerjev. Obstaja še kopica drugih programskih rešitev, ki pa
se težko prilagodijo poslovanju podjetja oziroma je prilagoditev stroškovno veliko
večja.
Za oceno vpliva prenovljene informacijske tehnologije za sistem managementa
kakovosti v podjetju DaMa.Tech, d. o. o., je še prezgodaj, saj podjetje še ne uporablja
novega sistema. Vendar pa lahko glede na sedanje rezultate trdimo, da bo nova
tehnologija prinesla pozitivne rezultate. Zaposleni so kazali odpor do trenutnega
sistema, medtem ko sistem CRM uporabljajo vestno in so nad njim zadovoljni ter je
ravno tako izdelan v programu SharePoint.
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9. ZAKLJUČEK
V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni pojem kakovosti in načini
obvladovanja kakovosti, ki so se razvili tekom časa. Poudarek je na sistemu
managementa kakovosti, njegovih načelih in standardu sistema managementa
kakovosti ISO 9001:2008. Predstavljene so zahteve standarda ISO 9001, prihajajoči
standard ISO 9001:2015, osnove informacijskega sistema, vrste informacijskih
sistemov in informacijski sistemi za podporo managementu kakovosti.
V praktičnem delu magistrskega dela je predstavljeno podjetje DaMa.Tech in
informacijski sistemi podjetja ter posnetek stanja trenutnega informacijskega sistema
za podporo managementu kakovosti in njegove pomanjkljivosti. Predstavljen je
program 5D, ki ga podjetje uporablja za obvladovanje korektivnih, preventivnih
ukrepov in izboljšav. Analizirali smo obstoječe zapise 5D in vse ostale dogodke
oziroma neskladnosti, ki niso bile zabeležene in bi morale biti. S pomočjo intervjuja,
ki smo ga opravili med nosilci procesov, smo skušali ugotoviti vzroke, zakaj prihaja
do odstopanj med zapisi in dejanskim stanjem.
Prav tako je predstavljeno obvladovanje dokumentacije v podjetju in ocenjevanje
dobaviteljev. V nadaljevanju praktičnega dela je predstavljen informacijski sistem, ki
ga bo podjetje začelo uporabljati v letu 2016, in sicer izboljšan informacijski sistem
RR. Podjetje se je pri prenovi osredotočilo na bistvene aktivnosti standarda ISO 9001,
ki so ključnega pomena za kakovost, in sicer:
 obvladovanje neskladnosti, preventivnih ukrepov in izboljšav,
 z novim standardom je »risk management« postal izredno pomemben pri
obvladovanju kakovosti,
 obvladovanje sistemske dokumentacije,
 merjenje, analiziranje ciljev kakovosti,
 ocenjevanje dobaviteljev,
 spremljanje zadovoljstva kupcev,
 obvladovanje merilne opreme,
 spodbujanje zaposlenih k nenehnemu izboljševanju in inovacijam.
Magistrsko delo predstavi vlogo informacijskega sistema za podporo sistemu vodenja
kakovosti v organizaciji. V delu smo poskušali prikazati ali lahko z informacijsko
tehnologijo izboljšamo učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Glavno vodila
standarda ISO 9001 je nenehno izboljševanje procesov, kar pa dosegamo z
načrtovanjem, izvajanjem, merjenjem in analizo. Bistvenega pomena je vodenje
korektivnih ukrepov in izboljšav kot projekte, kajti le tako se lahko vse ukrepe konča
uspešno kar prinaša izboljšanje procesov. V malih rastočih podjetjih učinkovito
vodenje sistema kakovosti po standardu ISO 9001 zaposlenim predstavlja obremenitev
delovnega čase, katerega nujno potrebujejo za izvajanje operativnih del, ki so
pomembna za delovanje podjetja. Informacijska tehnologija lahko zmanjša čas, ki ga
zaposleni porabi za izvajanje aktivnosti povezane z vodenjem sistema kakovosti.
Vendar mora biti informacijski sistem prilagojen organizaciji in zaposlenim v
organizaciji, kajti če zaposleni čuti odpor do uporabe potem tudi aktivnosti niso
izvedene učinkovito. Kot smo prikazali v magistrskem delu, kjer se je enaka
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neskladnost v procesu ponovilo večkrat zaradi neizvedenih ukrepov in je povzročila
nepotrebne stroške, ugotovljen vzrok je bila informacijska tehnologija. Uporaba
informacijske tehnologije je na koncu odvisna od zaposlenih in vodstva, ki zaposlene
izobražuje, motivira in poudarja pomen kakovosti.
Pravilne informacije na pravem mestu so ključnega pomena za učinkovito vodenje
sistema kakovosti in posledično izboljšanje poslovanja. Napačne informacije
privedejo do napačnih odločitev kar povzroča neučinkovitost poslovanja. Tako je
vloga informacijske tehnologije v današnjem svetu izrednega pomena saj nam
omogoča zbiranje in analiziranje informacij na enem mestu.
Strnjene prednosti, ki jih prenovljena informacijska tehnologija za podporo sistemu
vodenja kakovosti prinaša:
 informacije sistema vodenja kakovosti so na enem mestu
 aktivnosti povezane z standardom ISO 9001 se izvajajo v skupnem
informacijskem sistemu
 spodbujanje inovativnosti
 projektno vodenje ukrepov
 jasno določene aktivnosti in odgovornosti zaposlenih

Raziskovalna naloga predstavi primer informacijskega sistema, ki pokriva aktivnosti
zahtevane s strani standarda ISO 9001:2008. Z raziskovalno nalogo smo prikazali, da
lahko z informacijsko tehnologijo vplivamo na učinkovitost sistema vodenja
kakovosti.
Podjetje DaMa.Tech d.o.o. novega informacijskega sistema še ne uporablja, kar
predstavlja glavno omejitev raziskave. Šele po uporabi prenovljenega sistema bomo
lahko ocenili ali bo dejanska prenova informacijskega sistema izboljšala učinkovitost
sistema vodenja kakovosti. V literaturi nismo zaznali nobenega modela oz.
metodologije, ki bi omogočal ocenitev vpliva informacijske tehnologije na sistem
vodenja kakovosti. Glede na zahteve novega standarda ISO 9001:2015, ki poudarja
informacijsko tehnologijo bi bilo tak model oz. metodologijo v bodoče smiselno
izdelati. Analiza obstoječega stanja je bila izdelana na podlagi pregleda podatkov, ki
niso zabeleženi v informacijski sistem, kar pomeni da obstaja možnost da so bili
nekateri podatki spregledani. Predstavljeni prenovljeni informacijski sistem ni
najboljša rešitev za vse organizacije. Vsaka organizacija mora najti rešitev, ki bo
ustrezala njenemu delovanju.
Informacijski sistem izdelan v SharePointu je enostaven za uporabo in omogoča
fleksibilnost in hitro prilagajanje na nove zahteve na trgu. Podjetju DaMa.Tech tako
omogoča, da bo lahko sistem razvijalo še naprej z namenom izboljšati učinkovitost
sistema vodenja kakovosti.
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