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POVZETEK 


V nalogi je prikazan primer informacijske prenove mikro podjetja, ki se ni izrabilo vseh 

prednosti sodobne informacijske tehnologije. Njen razvoj in vplivi, ki jih ta ima, so bili 

povod za prenovo, ki jo je podjetje izvedlo v okviru projekta informacijske prenove. Na 

podlagi teoreticnih spoznanj so predstavljeni razlogi za prenovo, opisan je njen potek in 

opredeljeni osnovni pojmi, nujni za nada1jnjo obravnavo. V projektu uporab1jen pristop 

k prenovi je prenova poslovnih procesov, ki teme1ji na modeliranju, zato sta v nalogi 

podrobneje prikazana primera modeliranja poslovnih procesov in podatkovnega 

modeliranja v konkretnem projektantskem podjetju. Predlog prenove temelji na izdelavi 

podatkovne zbirke, zato je rezultat naloge relacijski podatkovni model za procese in 

aktivnosti, ki so predmet prenove. 

Kljucne besede: informacijska tehnologija, prenova poslovnih procesov, mikro podjetje, 

predlog informacijske prenove, modeliranje, poslovni proces, projektiranje, podatkovna 

zbirka 

SUMMARY 

The following paper presents the case of information renewal of a micro company, 

which still has not used all of the advantages of modem information technology. Its 

development and effects were the main reason for the renewal that the company carried 

out within the framework of the information renewal project. The reasons for the 

renewal are presented on the basis of theoretical observations, as is its course of 

implementation. Moreover, we defined the basic terms, necessary for further treatment. 

The renewal approach used in this project is the Business Proces Reengeeniring, which 

is based on modelling. Therefore, the assignment presents in detail the cases of business 

process modelling and data modelling in a design company. The proposal for the 

renewal is based on the setting up of the data collection. Therefore, the result of 

assignment is the relational database model for the processes and activities subject to 

the renewal. 

Key words: information technology, business process reengeeniring, micro company, 

proposal for information renewal, modelling, business process, project engineering, 

database 
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1 UVOD 

Razvoj informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) in posledi~no druzbe sili tudi 

manjsa podjetja v uporabo IT, ~e zelijo konkurirati na trgu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreticnih izhodisc 

Z vecanjem obsega poslovanja in novimi zakonodajnimi zahtevami se tudi v mikro 

podjetjih pojavlja potreba po uporabi informacijske podpore poslovanju, saj to postane 

slabo organizirano, neenotno ter nepregledno. Zaposleni zato ve~ casa porabijo za 

aktivnosti, ki podpirajo poslovanje, kot za opravljanje osnovne dejavnosti. Poleg tega za 

pridobitev uporabnih informacij za sprejem odlocitev porabijo prevec casa, kar je lahko 

kljucnega pomena za uspesnost podjetja. 

Kot navajata Kovacic in Bosilj Vuksi6eva (2005, 41) je za podjetje zel0 

pomembno, da poslovne procese izvaja uCinkovito, pri cemer si seveda pomaga tudi z 

rYihovo informatizacijo, saj pogosto prav IT omogoca veliko sprememb, ki pripomorejo 

k vecji uCinkovitosti ter uspesnosti poslovnih procesov. 

Nadalje avtorja ugotavljata, da je podrobnost obravnave razlicnih vsebin poslovanja 

oziroma njegovih izhodiSc odvisna od ciljev prenove in informatizacije poslovanja, zato 

(Kovacic in Bosilj Vuksi6 2005, 49) locujeta: 

- celovito ali stratesko prenovo poslovanja, ki je usmerjena v vsa klju~na strateska 

vpraSanja poslovanja podjetja in zajema prenovo ali prilagajanje poslovnega 

modela ter prenovo poslovnih procesov organizacije in rYihovo informatizacijo 

ter 

- preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov ali 

njihovih delov. Pri tern gre najveckrat poudarek moznostim, ki jih ponuja 

sodobna IT. Zato avtorja tej obliki pravita tudi informacijska prenova. 

Od tu ideja 0 informacijski prenovi obravnavanega podjetja, kjer bi poslovne 

procese Ie prenovili, s poudarkom na uporabi IT, saj kot trdita avtorja, prenova 

poslovanja za izboljsanje ucinkovitosti izvajanja poslovnih procesov in dvig poslovne 

uspesnosti najpogosteje temelji na uporabi sodobne IT (KovaCic in Bosilj Vuksi6 2005, 

233). 

Na trziscu obstaja vec programskih orodij za podporo poslovanja majhnih podjetij, 

vendar pa bi! nakup in uvedba katerega koli od njih brez tehtnega premisleka nesmiseln. 

Vedno vec podjetij in drugih organizacij informatizira svoje poslovanje ali pa se med 

seboj povezujejo z razlicnimi oblikami e-poslovanja. Pri tern pogosto pozabljajo na 

poslovne procese, ki so pogosto nepregledni, slabo opredeljeni in neprilagodljivi ter 

imajo mnogo pomanjkljivosti, kot npr. neenotnost pri izvajanju, podvajanje dela ter 

nepoznavanje celotnih procesov svojih izvajalcev. Taksno stanje je neprimemo za 

informatizacijo, zato je treba poslovne procese ob informatizaciji poenotiti, 
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poenostaviti, vcasih pa tudi korenito prenoviti (Indihar Sternberger 2009). Torej bi bilo 

nesmiselno informacijsko podpreti poslovni proces taksen kot je, vendar pa je treba 

najprej ugotoviti, kaksen je v resnici, ga analizirati in ga prenoviti ter ga sele nato 

ustrezno informacijsko podpreti. 

V zakljucni projektni nalogi predstavljamo primer modeliranja poslovnih procesov 

in podatkov mikro podje~a, ki se ukvarja s projektiranjem, saj za modeliranje poslovnih 

procesov obstaja veliko dobrih razlogov (povzeto po KovaCic in Bosilj Vuksic 2005, 

178): 

- izboljsanje razumevanja procesa, 

- ustvarjanje celotne slike poslovanja in stem boljsega pregleda, 

- odkrivanje slabosti v izvajanju procesov, 

- razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, ki sluzijo kot osnova za 

informatizacijo procesa. 

1.2 Cilji in metode za doseganje ciljev 

Namen zakljucne projektne naloge je opis priprave predloga informacijske prenove 

mikro podjetja. 

Cilji zakljucne projektne naloge so: 

- predstavitev problematike obravnavanega mikro podjetja; 

- opredelitev osnovnih pojmov modeliranja poslovnih procesov in podatkov; 

- izdelava modela poslovnih procesov in modela podatkov na konkretnem primeru 

mikro podjetja; 

- analiziranje izdelanih modelov, za ugotovitev informacijskih potreb in njihovo 

zadovoljevanje; 

- izdelava predloga; 

- opis predloga informacijske prenove. 

Na podlagi teoreticnih spoznanj iz literature na temo prenove in informatizacije 

poslovanja podjetij smo s pomocjo metode kompilacije 1 opredelili osnovne pojme ter 

lastnosti prenove poslovanja. Za uspesno modeliranje je pomembno poznavanje le-tega, 

zato smo opisali osnovne pojme in aktivnosti, nujne za modeliranje. Osrednji del naloge 

je namenjen poslovnemu modeliranju na konkretnem primeru mikro podjetja, ki se 

ukvarja s projektiranjem, zato je raziskava uporabne narave. 

Informacijska prenova je zasnovana na podlagi metode prenove poslovnih 

procesov, zato smo z uporabo metod opazovanja, vprasevanja in analize dokumentov 

najprej naredili posnetek obstojecega stanja v obravnavanem podjetju. Opise in 

Metoda kompilacije je sestavIjanje teksta s pomocjo primerjave ugotovitev in mnenj 
razlicnih avtorjev. 
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predloge za izboljsanje obstojeCih procesov, pa tudi rezultate analize poslovnih 

procesov, smo predstavili ostalim zaposlenim, ki so izbrali najbolj primemega. Sledila 

je izdelava modela zelenega poslovnega procesa s tehniko diagrama poteka (angl. flow 

chart). 

Na osnovi modelov poslovnih procesov smo zaceli z modeliranjem podatkov. Tudi 

tukaj smo uporabili metode opazovanja, spraSevanja in analize dokumentov, saj sta 

analiza poslovnih procesov ter analiza podatkovnih potreb potekali vzporedno. 

Podatkovni pogled na poslovanje smo izdelali s tehniko entitetno-relacijskega modela 

(ER model). 

Predlog informacijske prenove smo izdelali na podlagi ugotovitev analize in s 

komparativno metodo, v okviru katere primerjamo teoreticna spoznanja z dejanskim 

stanjem v podjetju. 

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Modeliranje poslovnih procesov in podatkov smo naredili v okviru projekta 

informacijske prenove konkretnega mikro projektantskega podjetja, zato je predlog 

informacijske prenove primeren tudi za vsa tista podjetja, ki se ukvaIjajo s 

proj ektiranj em, dele modelov pa je momo uporabiti tudi za ostala mikro storitvena 

podjetja. 

Predpostavljamo naslednje: 

- Podatkovne zbirke odpravljajo slabosti datotecnih sistemov. 

- IT ima v informacijski prenovi dye vlogi, je razlog za prenovo in hkrati orodje 

za njeno izvedbo. 

- Prenova in informatizacija morata potekata hkrati. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA IN OPIS PROBLEMATIKE 

V nalogi obravnavamo konkretno podjetje, zato v nadaljevanju na kratko 

predstavljamo podjetje in opis specificne problematike, s katero se podjetje sooca pri 

svojem poslovanju. 

2.1 Predstavitev. podjetja 

Podjetje Studio R, Premrl & Partner, d. n. 0., TrZic je bilo ustanovljeno leta 1995, 

ukvarja pa se s proj ektiranj em, tehnicnem svetovanjem in gradbenistvom. Izdeluje 

projektne in tehnicne dokumentacije ter fame nise. Poleg vseh vrst izdelav 

dokumentacije nudi tehnicno svetovanje in po pooblastilu zastopanje v upravnih ter 

drugih postopkih, povezanih s poseganjem v prostor. Svoje storitve opravlja predvsem 

za investitOlje na obmocju Gorenjske, predvsem v obcinah Trfic in Kranj, obcasno pa 

tudi na sirsem podrocju Slovenije, zaradi poznanstev in referenc investitorjev. 

V podjetju so redno zaposlene 3 osebe in 2 osebi prek avtorskih pogodb, cisti 

prihodki od prodaje pa ne presegajo 2 milijonov evrov, zato je podjetje po Zakonu 0 

gospodarskih drufbah (ZGD-1-UPB 3, 55. clen) mikro podjetje. Podjetje je poleg tega 

tudi drufinsko, saj so stirje od petih zaposlenih tudi drufinski cIani. Db povecanem 

obsegu dela obcasno najemajo zunanje sodelavce in z njimi sklenejo avtorsko pogodbo 

ali pogodbo 0 delu za posamezen projekt, ali pa ponudijo delo studentom, prek 

studentskih napotnic. Svoje poslovanje, poleg sedefa podjetja, opravJjajo v najetih 

poslovnih prostorih objekta KVIBD, katerega so tudi projektirali in je bil zgrajen v letu 

2008. 

2.2 Vpliv informacijske tehnologije 

Uporabna moe IT je danes tako velika, da je pnmerna tako za zelo ozko 

specializirana podrocja kot tudi za izredno siroko opredeljene namene. Z njeno uporabo 

je mogoce obdelati podatke v vedno vecjih kolicinah z manjsimi relativnimi stroski. 

Investiranje v novo IT predstavlja zagotavljanje konkurencne prednosti oziroma 

prilofnosti in kot jo oznacujeta Bofuarjeva in Kern (2002), je pravzaprav »konkurencna 

potreba«. 

IT vpliva tudi na drufbo, saj so ljudje kot kupci vse boJj informirani in si v 

pomanjkanju cas a felijo celovito resitev, zato se morajo podjetja truditi, da zadovoljijo 

vse kupceve potrebe. 

Tudi obdobje elektronskega poslovanja in sodobnih oblik poslovanja (e-banka, e

uprava, elektronski vpogledi v jayne evidence ipd.) omogocajo podjetjem prihranek pri 

casu in stroskih. 
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Predstavitev podjetja in opts problematike 

Kovacic in drugi (2004, 57) so ze pred Ieti navajali, da bodo v naslednjih Ietih 

poslovno uspesna Iahko Ie tista podjetja, ki bodo temu primemo preurediia svojo 

organiziranost, procese in tehnolosko infrastrukturo. 

2.3 Opis obstojecega stanja informatike podjetja 

V poslovni enoti podjetja Studio R, Premrl & Partner, d. n. 0., TrZic je v pisarni pet 

racunainikov, od katerih imajo stirje namesceno programsko orodje za risanje 

(AutoCAD),2 dva imata dodatno namesceno se orodje ACAD-BAU,3 vsi pa so 

opremijeni s programskim paketom Microsoft Office. V si racunalniki so povezani v 

lokaino mrezo in imajo dostop do racunalnika, kjer so shranjeni vsi podatki podjetja. 

Pray tako imajo vsi omogocen dostop do intemeta. V pisarni imajo se stiri telefonske 

aparate, faks, fotokopimi stroj, opticni citalnik in dva tiskalnika. 

2.4 Opis problematike 

V podjetju je v uporabi datotecni sistem hranjenja in dostopa do podatkov, za katere 

je znaciIno, da je vsak tip podatkov shranjen v posamezni datoteki, ki med seboj niso 

povezane. Taksen naCin hranjenja zagotavlja dobro uporabo v okviru posamezne 

aktivnosti, za katero je bila datoteka pripravljena, onemogoca pa povezavo med 

aktivnostmi ter celovit pregled nad podatki (Lesjak in drugi 2005, 3). 

Programske resitve za podporo in organizacijo poslovanja v podjetju ni, saj je bil do 

sedaj obseg dela se obvladljiv z obstojecima programoma Microsoft Word in Excel. Z 

vecanjem obsega poslovanja in novimi zakonodajnimi zahtevami pa prihaja v podjetju 

do naslednjih ugotovitev: 

- poslovanje podjetja ni dobro organizirano, 

- zaposleni so preobremenjeni, 

- ni enotne baze podatkov, 

- ni pregleda nad posameznim projektom, 

- za rutinske naloge se porabi prevec casa, 

- prepogosto prihaja do napak, 

- prevec je papimatega arhiva, 

- poslovanje ni poenoteno, 

- za pridobitev uporabnih informacij za sprejem odlocitev se porabi prevec casa, 

zato v podjetju zelijo z uporabo sodobne IT podpreti svoje poslovanje. 

2 AutoCAD je orodje za 2D nacrtovanje, 3D rnodeliranje in vizualizacije podjetja Autodesk 
(vee 0 tern na usa.autodesk.com). 

3 ACAD-BAU je nadgradnja prograrna AutoCad in je preveden v slovenscino (vee 0 tern 
na www.arhinova.si). 
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Predstavitev podjetja in opis problematike 

Poslovni informacijski sistemi so za mikro in mala podjetja prevee zapleteni in 

ponujajo funkcionalnosti, ki jih podjetje v resnici sploh ne potrebuje. 

Na trziseu obstaja vec licencnih programskih resitev za podporo poslovanju 

manjsih podjetij, npr. Birokrat Light podjetja Andresen, d. o. o. (vee 0 tern na 

www.andersen.si). in Pantheon LT podjetja Datalab, d. d. (vee 0 tern na 

www.datalab.si). idr. 

V zadnjem easu so aktualne tudi spletne aplikacije, kjer uporabnik za uporabo 

potrebuje dostop do intemeta ter osebno digitalno potrdilo. Program ne deluje na 

lokalnem raeunalniku, zato je uporabnik prost vseh skrbniSkih opravil, poleg tega pa 

lahko program uporablja od koder koli in kadar koli. Primer taksne aplikacije sta npr. 

poslovanje Light v 2.2 podjetja Data Studio, Janez Novak, s. p. (vee 0 tern na 

www.datastudio.si), in Minimax podjetja Saop, d. o. o. (vee 0 tern na www.minimax.si). 

Iz pregleda vsebin in hitre analize obstojecih resitev je razvidno, da vse pokrivajo 

celotno poslovanje podjetja s poudarkom na racunovodstvu. To pa ni cilj v nalogi 

obravnavanega podjetja, saj ima to za raeunovodske storitve sklenjeno pogodbo z 

raeunovodskim servisom, ki zanj opravi zakonsko predpisano delo, poleg tega v 

podjetju ne zelijo izloCiti le-tega, saj jim sodelovanje z racunovodskim servisom pomeni 

veliko informacijsko podporo in seznanjanje s tekoeimi zakonodajnimi zahtevami. 

Obstojeee programske resitve so namenjene podjetjem, kjer je v obtoku poslovanja 

velika kolicina razlienih vrst, medsebojno odvisnih dokurnentov (povprasevanje, 

ponudba, naroCilo, predracun, dobavnica, raeun). V obravnavanem podjetju letno 

izdelajo pribliZno 100 dokumentov posamezne vrste (rae un, ponudba, predraeun), 

ostalih dokurnentov podjetje ne izdeluje, saj je storitveno. 

V podjetju sicer menijo, da bi jim uvedba katerekoli od obstojeCih resitev prinesla 

dolocene koristi, vendar njihovih specificnih zahtev ne bi zadovoljila v celoti. 

Prograrniranje po meri bi bilo za podjetje prevelik finaneni zalogaj, za lasten razvoj 

programske resitve pa najverjetneje ni zadovoljivega znanja, predvsem pa casa. Zato 

zelijo pridobiti predlog informacijske prenove, s katerem bi izvedeli, kaksne so 

informacijske potrebe in obseg dela za njihovo zadovoljevanje, na podlagi cesar bi se 

potem odlocili za primemo resitev. 
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3 PRENOVA IN INFORMATIZACIJA POSLOVANJA 

V prejsnjern poglavju srno spoznali problernatiko, s katero se sooca v nalogi 

obravnavano podjetje in kot predlagajo KovaCic in drugi (2004, 55), podjetja za 

izboljsanje uspesnosti poslovanja potrebujejo skozi nizje stroske, krajse izvajalne case 

ter boljso kakovost prenovo poslovanja v srneri preoblikovanja, prestrukturiranja ali 

prenove poslovnih procesov ob uporabi sodobne IT. 

Vendar se postavlja vprasanje, zakaj je potrebna resitev pray prenova poslovanja in 

ne sarno informatizacija poslovanja. Kot je opisano v prejsnjern poglavju, je na tdiScu 

vec prograrnskih resitev, ki podpirajo poslovanje rnanjsih podjetjih. Razloge, zakaj 

podjetje ne bi kupilo eno od obstojeCih resitev in jih uvedlo v po slovanje, kot je to 

storilo ze veliko drugih podjetij, podajarno v nadaljevanju poglavja. 

3.1 Povezanost informatizacije in prenove poslovanja 

KovaCic in drugi (2004, 56) trdijo, da so poslovni procesi v podjetjih najveckrat 

nepregledni in neprilagodljivi ter stern obrernenjujoCi v poslovnern in informacijskern 

pogledu. Splosne pornanjkljivosti izvajanja poslovnih procesov stmejo v: 

- neenotnost pri izvajanju; 

- nepoznavanje celotnega procesa s strani izvajalcev, kar se najveckrat odraZa 

tako, da izvajalci poznajo sarno aktivnosti, ki jih izvajajo sarni ali pa to dela 

njihov oddelek; 

- podvajanje dela; 

- relativno dolgi cakalni casi za podpis, odobritev, posto in podobno. 

Taksno stanje je neprirnemo za informatizacijo, zato avtorji opozarjajo, da je treba 

poslovne procese predhodno poenotiti, vcasih tudi na novo opredeliti ozirorna jih 

radikalno sprerneniti. Sele potern je srniselno procese ustrezno informatizirati ozirorna v 

njihovo izvajanje vkljuciti uporabo prirneme IT. Ob tern pa ugotavljajo, da po drugi 

strani pray IT ornogoca drugacen naNn dela ozirorna prenovo procesov. Zato trdijo, da 

rnorata prenova in informatizacija poslovanja potekati hkrati, ce zelirno, da bosta 

podjetju prinesli prednost (Kovacic idr. 2004, 56-57). 

Poleg tega opozarjajo, da se IT ne uvaja sarno zato, ker je na voljo, pac pa, da pri 

tern zadovoljuje potrebe podjetja (KovaCic idr. 2004, 56). 

Podjetja bodo rnorala informatizacijo poslovanja dojernati drugace, kot je to 

potekalo v preteklosti, ko so (v stevilnih prirnerih se vedno) avtornatizirali obstojece 

procese ali pa organizacijske enote, kar je privedlo do nepovezanih resitev posarneznih 

oddelkov. IT irna lahko zelo pornernbno vlogo pri prenovi poslovnih procesov. Po drugi 

strani ne srnerno pozabiti, da lahko nepravilna uporaba le-te privede do delnih resitev, ki 

ne upostevajo celote in dajejo v splosnern zelo slabe rezultate (KovaCic idr. 2004, 57). 
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Prenova in inJormatizacija poslovanja 

Na podlagi tega avtorji sklepajo, da je pravi naCin resevanja tezav, s katerimi se 

soocajo podjetja, dvostopenjski (KovaCic idr. 2004, 56-57): 

- na prvi stopnji je treba opredeliti potrebne znacilnosti poslovnih procesov, ki 

potekajo v podjetju, in jih prenoviti. Pri tern si pomagamo z modeliranjem 

procesov; 

- na drugi stopnji pa je treba prenovljenim poslovnim procesom zagotoviti 

organizacijsko in informacijsko podporo. 

3.2 Opredelitev informacijske prenove 

Podrobnost obravnave razlicnih vsebin poslovanja oziroma njegovih izhodisc je 

odvisna od ciljev prenove in informatizacije poslovanja. Poznamo (Kovacic in Bosilj 

Vuksic 2005, 49): 

- celovito ali stratesko prenovo poslovanja, ki je usmerjena v vsa kljucna strateska 

vprasanja poslovanja podjetja in zajema prenovo ali prilagajanje poslovnega 

modela ter prenovo poslovnih procesov podjetja in njihovo informatizacijo; 

- preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov ali 

njihovih delov. Pri tern gre najveckrat poudarek moznostim, ki jih ponuja 

sodobna IT. Zato temu pravimo tudi informacijska prenova. 

Celovito prenovo poslovanja lahko opredelimo kot metodologijo ravnanja s 

spremembami, ki vkljucuje metode korenitih (BPR)4 in postopnih sprememb oziroma 

izboljsav ter jih povezuje z uvedbo ustreznih tehnologij, pristopov in resitev za 

informatizacijo poslovanja. Prenova poslovanja zastopa strategijo korenite 'prevetritve' 

obstojecih poslovnih pravil, prakse in postopkov, njihove 'proucitve' ter ponovne 

zasnove kljucnih poslovnih procesov, izde1kov in storitev (KovaCic idr. 2004, 67). 

3.3 Cilji prenove poslovanja 

Cilji prenove temeljijo na temji po ucinkovitosti in uspesnosti poslovanja oziroma 

delovanja prenovljenih procesov (Kovacic idr. 2004, 64). 

Ucinkovitost procesa merimo skozi rezultat porabe virov (surovine, cloveski viri, 

financni viri ... ), uporabljenih za pretvorbo vhodov v izhode. Najveckrat je 

predstavljena v obliki casa in/ali stroskov, porabljenih za izvedbo procesa. Vecjo 

uCinkovitost procesov dosezemo z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, avtomatizacijo 

dolocenih opravil, boljsim dostopom do skupnih podatkov, izboljsano komunikacijo 

med izvajalci procesa ipd. 
Pri uresnicevanju ciljev poskusamo iskati optimum treh omejujocih, medsebojno 

odvisnih, vendar obicajno nasprotujocih si temeljnih ciljev oziroma kriterijev: casa, 

4 Kratica BPR izhaja angleskega izraza Business Process Reeingeniring. 
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Prenova in injormatizacija poslovanja 

stroskov in kakovosti. Kriterij casa predstavlja sposobnost podjetja, da proizvede 

zahtevani proizvod v dogovorjenem, vnaprej opredeljenem roku. Stroskovni kriterij 

ugotavljamo v prilagajanju stroskov proizvoda cenovnim razmerjem, ki jih vsiljujeta 

npr. dogovorjeni obseg stroskov (proracun) projekta ali pa prodajna cena proizvoda na 

trgu. Cas in stroski predstavljajo omejitve, ki lahko vplivajo na kakovost rezultata 

poslovnega procesa (KovaCic in Bosilj Vuksic 2005, 41). Temeljni cilji prenove 

oziroma izboljsav so prikazani na sliki 3.1, kjer trikotnik prikazuje razmerja med casom, 

stroski in kakovostjo. Vsak krak predstavlja enega od moznih ciljev. 

Slika 3.1 Temeljni cilji prenove poslovanja 

(Krajsi) Casi 

Uspesnost 
prenove 

(Visja) kakovost (Niiji) stroski 

Vir: Kovacic in Bosilj Vuksic 2005, 42. 

3.4 Pristopi k prenovi poslovanja 

Prenova poslovanja se izvaja v obliki projektov, ki so razlicni po svojem obsegu in 

vsebini oziroma vidiku prenove. Z vidika ravni prenove lahko na splosno govorimo 0 

projektnih aktivnostih izboljsav (angl. improvements) in korenite prenove poslovanja 

(angl. reengineering) (KovaCic idr. 2004, 60). 

Za projekte izboljsav je znacilno, da najveckrat potekajo nepretrgano, kot projektni 

proces, katerega aktivnosti so usmerjene v obravnavo obstojecega procesa, ki se 

izboljsuje po stopno , najveckrat se izvaja v okviru ene same poslovne funkcije, v 

projektno skupino pa so vkljuceni neposredni izvajalci procesa. Tveganje za uspesnost 

projekta je majhno do zmerno. Cilj taksnih projektov je najveckrat analiza, 

poenostavitev in avtomatizacija delovnih postopkov (uporaba IT za avtomatizacijo 

delovnih postopkov) ter znizevanje stroskov (angl. cost-improvement) (KovaCic in 
Bosilj Vuksic 2005, 48). 

11 




Prenova in injormatizacija poslovanja 

Znanih je vec pristopov k prenovi poslovanja, ki se razlikujejo predvsem po 

pogostosti in radikalnosti sprememb. Med najbolj znanimi in v praksi najbolj 

uporabljenimi so (povzeto po KovaCic idr. 2004, 67 72): 

- celovita prenova poslovanja, 


- prenova poslovnih procesov (angl. Business Process Reeingeniring, BPR), 


- celovit management kakovosti (angl. Total Quality Management, TQM), 


- management znanja (angl. Knowledge Management, KM), 


- management poslovnih procesov (angl. Business Process Management, BPM), 


- prilagajanje modelom najboljse prakse. 


V obravnavanem podjetju smo izbrali pristop prenove poslovnih procesov v okviru 

projekta izboljsav, s poudarkom na uporabi mOZnosti, ki jih ponuja sodobni IT. V 

nadaljevanju zato opredeljujemo pojma poslovni proces in prenova poslovnih procesov. 
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4 POSLOVNI PROCESI IN NJIHOVA PRENOV A 

VpraSanja prenove poslovanja podjetij so najpogosteje vezana predvsem na 

prenovo poslovnih procesov ter zajemajo podrocja racionalizacije, standardizacije in 

poenostavitve postopkov ter uvajanja nujnih organizacijskih sprememb in razmer za 

uvedbo sodobnih konceptov skupinskega dela ter sodobne IT (Kovacic idr. 2004, 63). 

Strokovnjaki s podrocja IT in poslovnega imenirstva so si enotni, da je zacetek 

uspeha sistema odvisen od razumevanja poslovnih procesov v podjetju (Beer 2002, po 

Popovic idr. 2004). Poleg tega Aquilar Savenova (2003, po Popovic idr. 2004) meni, da 

je skozi poslovne procese mozno analizirati in povezati podjetje. Da bi to lahko storili, 

moramo najprej spoznati pojem poslovni proces, sele nato lahko zacnemo z njegovo 

prenovo. 

4.1 Definicije poslovnega procesa 

V strokovni literaturi obstaja vec razlicnih opredelitev poslovnega procesa. V 

nadaljevanju navajamo definicije posameznih avtorjev: 

Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logicno povezanih izvajalskih III 

nadzornih postopkov ter aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je nacrtovani 

izdelek ali storitev. Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in 

nalog, ki imajo namen vhodnim elementom v proces za narocnika ali kupca 

dodati uporabno vrednost na izhodni strani procesa (Harrington 1997, po 

KovaCic in Bosilj Vuksic 2005, 29). 

- Aquilar Savenova ugotavlja, da predstavljajo poslovni procesi kljucen dejavnik 

pri povezovanju organizacije. Avtorica nadalje ugotavlja, da je konceptualno 

modeliranje poslovnih procesov siroko uporabljeno, saj omogoca razvoj 

programskih resitev za podporo poslovnim procesom ter analizo, prenovo oz. 

izboljsavo le-teh. Poslovne procese v podjetju sestavljajo aktivnosti, kjer je s 

strukturo opisano njihovo logicno zaporedje in medsebojna odvisnost ter katerih 

namen je doseganje zelenega rezultata (Aquilar Saven 2003, po Popovic idr. 

2004,80). 

- Davenport (1993) opredeljuje procese kot strukturirane, merljive sklope 

aktivnosti, katerih cilj je ustvariti dolQ(~en proizvod ali storitev za kupca oz. trg 

(po Popovic idr. 2004, 81). 

- Hammer in Champy (1993) opredeljujeta poslovni proces kot zbirko aktivnosti, 

ki enega ali vec vhodov pretvorijo v izhod z dodano vrednostjo za kupca (po 
Popovic idr. 2004, 81). 

Obstajajo se stevilne druge opredelitve procesov, katerih bistvo je skupno: procese 

sestavljajo odnosi med vhodi in izhodi, pri cemer se vhodi preko vrste aktivnosti, ki 
vhodom dodajajo vrednost, pretvorijo v izhode (Popovic idr. 2004). 
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Poslovni procesi in njihova prenova 

Splosnega nabora poslovnih procesov, ki bi bil veljaven za vsa podjetja, ni. Vsako 

podjetje mora opredeliti svoje procese. Kot pomoc se lahko uporabijo referencni 

modeli5 poslovnih procesov za posamezne panoge. V osnovi se poslovni procesi delijo 

na kljuene in podpome. Kljucni so tisti, ki neposredno vplivajo na kakovost izhoda. V 

podjetju se izvajajo vsak dan, z njihovo pomoejo podjetje pridobiva nove kupce in 

zadovoljuje njihove potrebe. Podpomi poslovni procesi zagotavljajo vire, ki so potrebni 

za izvajanje kljucnih poslovnih procesov (Sobocan 2001, 5). 

4.2 Clenitev poslovnega procesa 

Poslovni procesi v podjetjih so prepleteni in sestavljeni iz vee podprocesov, zato jih 

je treba razcleniti na nifje ravni. Proces in podproces na ravni izvajanja pojasnjujejo 

postopki ali delovni procesi, ki so sestavljeni iz niza medsebojno odvisnih in povezanih 

aktivnosti.6 Za clenitev procesa vse do aktivnosti, kot elementamega nivoja obravnave 

pri modeliranju procesov za potrebe analize in prenove, uporabljamo koncept 

dekompozicije (Kovacic in Bosilj Vuksic 2005, 179). Clenitev poslovnega procesa je 

prikazana na sliki 4.1. 

Slika 4.1 Clenitev poslovnega procesa 

PROC:;ES 

I I 
I I

iAKT'VNOST ~LL_-_-_-_-_--, --~~--~~:~~~--T) 


Vir: Kovacic in Bosilj Vuksi6 2005, 179. 

4.3 Prenova poslovnih procesov 

V zaeetku devetdesetih let se je kot ena izmed kljuenih resitev za tefave, ki so v 

prehodu v informacijsko drufbo pestile veeino podjetij, pojavila prenova poslovnih 

procesov. Slo je za nov nacin izboljsevanja delovanja podjetij, usmeJjen v analiziranje 

5 Referencni modeli so posploseni modeli procesov, ki temeljijo na najboljsih primerih 
tovrstnih procesov injih uporabljamo za vzgled pri modeliranju konkretnih procesov. 

6 Aktivnost je osnovna raven obravnave poslovanja in hkrati logicno sklenjena celota 
opravil ali delovnih operacij, katere izvedba je sprozena s poslovnimi dogodki ter omogocena z 
vhodno-izhodnimi velicinami in pravili za njeno izvajanje. 
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Poslovni procesi in njihova prenova 

in sprerninjanje celotnega poslovanja, ki zahteva korenite sprernernbe ter drugacen 

pogled vodstva na poslovanje organizacij (Kovacic idr. 2004, 58). 

4.3.1 Opredelitev prenove poslovnih procesov 

Prenovo poslovnih procesov opredelirno kot terneljito preverJanJe poslovnih 

procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito sprernernbo, ki jo 

sprozirno z namenorn doseganja pozitivnih rezultatov na podrocjih, kot so znizevanje 

stroskov, povecanje kakovosti izdelkov in storitev, skrajsanje dobavnih rokov ter 

podobno (Kovacic idr. 2004, 58). 

Prenova poslovnih procesov je v grobern sestavljena iz rnodeliranja dejanskega 

stanja v podjetju, analiziranja teh rnodelov ter prenove (izboljsave) poslovnih funkcij. 

Prenove poslovnih procesov se lahko lotirno na dva naCina (Leben 1998): 

- da zanernarirno obstojece stanje in procese oblikujerno izh~ajoc iz zelja, kako 

naj bi procesi potekali v skladu s cilji podjetja - gre dejansko za rnetodo 'od 

zgoraj navzdol' oz. za 'nepopisan list papirja', saj je tako rnnogo bolj verjetno, da 

borno dosegli terneljite sprernernbe v poslovanju; 

- da izhajamo iz obstojecega stanja in da poskusarno obstojece procese 

preoblikovati v srnislu vecje uCinkovitosti ter uspesnosti delovanja podjetja - pri 

tern se rnoramo zavedati, da taksen pristop lahko ornejuje inovativnost pri 

oblikovanju novih in prenovi obstojeCih procesov, po drugi strani pa je v 

obstojecern nacinu dela zbranega rnnogo znanja, ki ga ne gre kar zanernariti. 

4.3.2 Cilji prenove poslovnih procesov 

Osnovna izhodiSca in globalni cilji prenove poslovnih procesov so (Kovacic in 

Bosilj Vuksic 2005, 29): 

- poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, kot so 

odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti; 

- skrajsevanje poslovnega cikla ozirorna vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 

odgovornosti in posledicno znizanje stroskov poslovanja; 

- dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tern postopno 

dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja; 

- znizevanje stroskov izv~anja postopkov ob ohranjanju ustreznega razrnerja do 

kakovosti in ~asa; 

- dvigovanje zanesljivosti in doslednosti izvajanja postopkov ter stem kakovosti 
proizvodov in storitev; 

- prenovo poslovnih procesov v srneri tesnejsega in neposrednejsega povezovanja 

z dobavitelji (v srnislu lastnih zunanjih virov); 
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usmerjanje v lastne kljucne zmoznosti in prenove izvajanja drugih procesov, ki 

niso ldjucni ali kjer nismo konkurencni, izven podjetja (outsourcing). 
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5 MODELlRANJE POSLOVNIH PROCESOV 

Modeliranje poslovnih procesov je za prenovo in informatizacijo kljucnega 

pomena. Gre za uCinkovito metodo, s pomocjo katere izdelamo modele obstojecega 

stanja in jih nato analiziramo. Na podlagi ugotovitev analize se predlagajo spremembe v 

izvajanju poslovnih procesov, njihovo informatizacijo in organizacijske spremembe 

(Gutman 2004, 1). 
Preden zacnemo z modeliranjem poslovnih procesov je treba poznati osnovne 

pojme modeliranja, kaksne so tehnike in postopek le-tega. 

5.1 Splosno 0 modeliranju 

Kot navajata KovaCic in Bosilj Vuksiceva (2005, 177), je modeliranje snovanje, 

izdelava in uporaba nekega modela. Model opredeljujeta kot sliko izvimika, ki jo 

ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanja ter 

preizkusanje brez tveganja za izvimik. 

Modeli poslovnih procesov morajo predstavljati pravilno, a poenostavljeno sliko 

realnosti. Razumljivost posameznih modelov ne sme biti prezahtevna za povprecnega 

cloveka. lzogniti se je treba prevelikemu posplosevanju in poenostavljanju, saj se stem 

lahko zakrijejo dejanski problemi. Celovitost izbranih podatkov je kljucni pogoj za 

uspesno izvedbo delovanja poslovnih procesov v podjetju (Sobocan 2001,5). 

5.1.1 Namen modeliranja 

Preden zaenemo z modeliranjem je treba dolociti namen modeliranja, kar 

posledicno vpliva na izbiro tehnike le-tega. 

Popovic in drugi (2004) navajajo, da so lahko opisi poslovnih procesov podani na 

razlicnih nivojih podrobnosti, odvisno od tega, s kaksno stopnjo abstrakcije7 

analiziramo organizacijo. Raven abstrakcije pa je seveda odvisna od namena 

modeliranj a. 

Aquilar Savenova (2003, po Popovic 2004, 82) ugotavlja, da se modeli poslovnih 

procesov najveckrat uporabljajo: 

- za razvoj programskih resitev za podporo procesom ali 

- za analizo samih procesov. 

Vcasih so modeli potrebni za odlocanje 0 nacrtu ali razvoju procesov. Smoter pri 

tern je razvoj primemih poslovnih procesov, zato je namen modelov analiza. Pri 

izvajanju procesov so vcasih potrebne odloCitve, s katerimi zagotavljamo pravilno 
izvajanje le-teh. Iz tega izhaja potreba po modelih, s katerimi nadziramo in kontroliramo 

procese ter zagotavljamo prave podatke za podporo tern odlocitvam. Pri razvoju 

7 Abstrakcija pomeni posplosenje, odmisljanje nebistvenega oz. manj pomembnega. 
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prograrnskih resitev za podporo poslovnim procesom so posebej koristni izvedljivi 

modeli (Aquilar Saven 2003, po Popovil: idr. 2004, 82). 

Narnene poslovnih modelov Popovic idr. (2004, 82) zdrufujejo v stiri glavne 

kategorije, in sicer: 

- opisni modeli za spoznavanje procesov; 

- opisni in analiticni modeli za podporo odlol:anju pri razvoju ter nal:rtovanju 

procesov; 

izvedbeni ali analitil:ni modeli za podporo odlol:anju pn izvajanju In 

kontroliranju procesov; 

- izvedbeno-podpomi modeli za razvoj programskih resitev. 

Ce zanemarimo zahteve zakonodaje, ki predpisuje, da je pred zaeetkom gradnje 

treba pridobiti gradbeno dovoljenje, lahko poenostavimo, da tudi gradnje hise ne 

zaenemo brez ustreznega 'modeliranja', kar v obravnavanem podjetju dobro razumejo. 

Hiso bi teZko zgradili brez predhodnih nacrtov, izral:unov, predvsem pa brez idejne 

zasnove, kaksna naj bi le-ta bila. TeZko si predstavljarno, da bi hiso gradili sproti in 

spreminjali zahteve, ko bi bili npr. temelji ze postavljeni. Enako situacijo si lahko 

zarnislimo pri informacijski prenovi podjetja. Na trZiSl:u je na voljo vee programskih 

orodij za podporo poslovanju majhnih podjetij, a bi bil nakup in uvedba katerega koli od 

njih brez predhodnega modeliranja nesmiseln, saj ni mogoce vnaprej predvideti, ali bo 

prograrnska resitev ustrezala poslovnim procesom. 

5.1.2 Postopek modeliranja 

Pri modeliranju velja upostevati kar nekaj izhodisc in pravil. Vedno moramo 
najprej na osnovi posnetka stanja izdelati izhodisl:ni model (model 'kot je', angl. as-is), 

ki naj eimbolj odraia dejansko stanje. Ta model analiziramo in na njem izvajamo 

simulacije, na podlagi katerih lahko podjetje zacne razmisljati 0 prenovi v smislu vel:je 

ueinkovitosti ter uspesnosti. Izboljsevanje procesov lahko najprej preveIjarno na 

modelih predlogov prenove (model'kot naj bo" angl. to-be), ki nam sluzi kot osnova za 

informacijsko modeliranje in razvoj ali uvajanje novih programskih resitev (povzeto po 

Kovacic in Bosilj Vuksic 2005, 182). Postopek modeliranjaje prikazan na sliki 5.1. 

5.1.3 Metode in tehnike modeliranja 

Tako kot na drugih podrol:jih, kjer se uporabljajo modeli, so se tudi na podrol:ju 
informatike uveljavile dolocene metode8 za modeliranje. V primeru modeliranja 
poslovnih procesov (npr. pri izdelavi modelov po sistemu as-is) najpogosteje 

8 Metoda je zakljucena celota postopkov, pravil in kriterijev, ki zagotovijo ponovJjiv nacin 
izvajanja doloeene naloge ter doseganja zelenega rezultata. 
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uporabljamo metodo, ki vkljueuje pogovore z izvajalci procesov, izdelovanje njihovih 

modelov ter preverjanje pravilnosti modelov (validacijo) v ponovnih pogovorih z 

izvajalci, ki potrdijo pravilnost izdelanih rnodelov. 

Slika 5.1 Postopek rnodeliranja 

Na¢rtovano stanje 

Vir: Kovacic in Bosilj Vuksic 2005, 181. 

Metode so deli rnetodologij,9 npr. za celovito prenovo poslovanja, ki nataneno 

doloeajo, kako naj poteka izvajanje prenove in inforrnatizacije poslovanja. 

Pri izdelovanju rnodelov si pornagamo s tehnikami. 1O Razlog, da rnodeliramo z 

grafienirni tehnikami, je predvsern v tern, da so grafiene predstavitve odlieno sredstvo 

za razurnevanje in ustvarjanje boljse predstave. Poleg tega olajsajo tudi kornunikacijo, 

kar je, zaradi uporabljenih metod rnodeliranja, kjer obieajno sodelujejo izvajalci 

procesov, zelo pornernbno. 

Pri uporabi tehnike za rnodeliranje poslovnih procesov si lahko pornagarno z 

orodji. ll Na podroeju rnodeliranja poslovnih procesov je znanih vee razlicnih tehnik, kar 

otezuje izbiranje rned njirni. Med bolj znanirni so procesni diagrami poteka (angl. 

flowchart), diagrami toka podatkov (angl. Data Flow Diagrams, DFD), diagrami eEPC 

(angl. extended Event-driven Process Chain) in Petrijeve rnreze. Vecina tehnik za 

rnodeliranje poslovnih procesov je podprtih tudi z orodji, ki ornogoeajo rnodeliranje 

(KovaCic idr. 2004, 80-82). 

Tehnike za rnodeliranje poslovnih procesov se rned seboj razlikujejo. Nekatere so 

enostavnejse, druge bolj kornpleksne, vendar zaradi tega ponujajo tudi vecje rnoznosti 

Metodologijaje zbirka metod in pravil za njihovo uporabo. 
10 Izraz tehnika oznacuje skupek obicajno graficnih oznak ali simbolov ter pravil, s 

katerimi izdelamo modele. 
II Orodje je programska oprema, ki olajsa modeliranje. 
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izrazanja. Med seboj se razlikujejo tudi orodja, prav tako po svojih zmoznostih, ceni, 

prijaznosti do uporabnika ipd. Nekatera orodja omogocajo tudi simulacijo izvajanja 

poslovnih procesov, s pomocjo katere dobimo boljsi vpogled v izvajanje procesa, 

odkrijemo ozka grla in lazje analiziramo procese ter prav tako predloge njihove 

prenove. Rezultati simulacije pokazejo npr. case izvajanja procesov, stroske in 

obremenjenost izvajalcev aktivnosti. Kompleksnejsa orodja omogocajo tudi delno 

samodejno generiranje informacijskih resitev za podporo poslovnim procesom. 

Ker so uporabniki modelov pri prenovi poslovnih procesov, razen informatikov, 

tudi zaposleni v organizaciji, npr. managerji in izvajalci poslovnih procesov, je 

pomembno, da so modeli cimbolj enostavni ter razumljivi, hkrati pa prikazujejo vse 
tisto, kar je pomembno. 

Tehnika modeliranja procesov mora biti zato predvsem: 

- enostavna in 

- pregledna. 

Tehnika ne sme zahtevati obsefuega znanja uporabnika in ne sme imeti prevec 

pravil. Zahteva se, da je mogoce tehniko najhitreje sprejeti. Pri tern velja osnovno 

nacelo, daje tehnika toliko bolj uspesna, kolikor manj gradnikov (simbolov) uporablja. 

Z manjsim stevilom simbolov je mogoce jasno prikazati proces. Praksa je potrdila, da je 

prihodnost v graficnih tehnikah, ker si zaradi preglednosti clovek najhitreje in najbolj 

predstavlja (Kovacic in Bosilj Vuksic 2005, 184). 

5.1.4 Modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka 

Pri modeliranju prenove in informatizacije je smiselna ter priporocljiva uporaba ze 

znanih in uveljavljenih metod ter tehnik, ki so bile razvite predvsem pri modeliranju 

informacijskih sistemov. Modele predstavljamo najveckrat graficno, saj tudi na 

podrocju prenove izhajamo iz dejstva, da lahko ena slika vcasih pove vec kot tisoc 

besed. 
Tehnika prikazovanja izvajanja posameznih aktivnosti s pomocjo diagramov poteka 

(ang!. flow chart) je v informatiki ena najstarejsih in splosno uveljavljenih tehnik. 

Uporablja se predvsem za nazomo in podrobno predstavitev programskih algoritmov 

oziroma logike izvajanja racunalniskih programov. Tehnika procesnih diagramov 

poteka je ena izmed najpreglednejsih in za razumevanje enostavnejsih tehnik, hkrati pa 

se je dobro izkazala pri stevilnih projektih celovite prenove poslovanja, tudi po 
izkusnjah avtorjev (Kovacic in Bosilj Vuksic 2005, 186). Poleg tega je za uporabnike 

zlahka razumljiva, obenem vsebuje dovolj potrebnih elementov za razumevanje in 

analiziranje procesov, zato je primema predvsem za projekte prenove poslovanja 

(KovaCic idr. 2004, 81). 
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5.2 Primer modeliranja poslovnih procesov v konkretnem podjetju 

Preden zacnemo z modeliranjem, moramo najprej dolociti njegov namen, kar 

posledicno vpliva na izbiro tehnike modeliranja in na nivo podrobnosti. 

Namen modeliranja v konkretnem podjetju je spoznavanje celotnega poslovnega 

procesa in kasnejsa izdelava podrobnejsih modelov prenovljenih procesov, zato smo se 

odlocili, da bomo zaradi enostavnosti ter preglednosti modelirali s tehniko diagramov 

poteka, pri cemer smo si pomagali z orodjem Microsoft Visio. 

V okviru projekta informacijske prenove obravnavanega podjetja (podroben opis 

poteka projekta je predstavljen v poglavju 7.1) smo popisali celoten proces izdelave 

projektne dokumentacije, saj moramo ne glede na predmet konkretne obravnave najprej 

v celoti opredeliti poslovni proces. 

V podjetju se izvajajo trije poslovni procesi, od tega je glavni izdelava projektne 

dokumentacije, v okviru katerega poteka pet medsebojno odvisnih podprocesov. Pri 

vsakem podprocesu poteka 15 postopkov,12 ki niso nujno soodvisni in se ne izvajajo v 

vseh podprocesih. Za izvajanje vseh poslovnih procesov se izvaja osem podpornih 

procesov in dva skupna, ki nista neposredno vezana na izvajanje glavnega poslovnega 

procesa. Podrobnejsa razlaga le-tega je predstavljena v poglavju 7.1.2. 

V nadaljevanju natancneje prikazujemo modeliranje procesa obracun realizacije 

oziroma spremljanje projektov, saj je bila temu dodeljena najviSja prioriteta. Proces je 

poleg tega zanimiv, na podlagi analize obstojecega stanja predmetnega procesa pa smo 

se nato odlocili 0 smeri informacijske prenove. 

5.2.1 Posnetek obstojecega stanja 

S posnetkom obstojecega stanja smo zaceli tako, da smo najprej pripravili obrazec 

'PROCES' (primer obrazca je prikazan v prilogi 1), z vsemi potrebnimi podatki, ki jih je 

treba vnesti za popis posameznega procesa. Omenjene obrazce smo predali zaposlenim 

in jim razlozili, kako jih izpolniti. Ce je bila za posamezen proces potrebna clenitev 

procesa na aktivnosti, smo zaposlenim v izpolnjevanje predali se obrazec 

'AKTIVNOST' (primer obrazca je prikazan v prilogi 2). Po prejemu izpolnjenih 

obrazcev smo ocenili, ali obrazci zadostujejo potrebam modeliranja in ali v njih ni 

nejasnosti. V kolikor temu ni bilo tako, smo obrazce dopolnjevali skupaj z zaposlenimi, 

kar smo naredili s pomocjo intervjujev. Taksen postopek se je izkazal za zel0 ugodnega, 

saj je pogled izvaja1ca aktivnosti drugacen od pogleda izdelovalca posnetka, ki je 

opremljen z znanjem 0 modeliranju in natancno ve, katere podatke potrebuje za 

izdelavo posnetka in analizo, ni pa podkrepljen z znanjem 0 dejanskem izvajanju 

aktivnosti. 

12 Izraz postopek je bil zaposlenim blizje kot izraz delovni proces, zato v nadaljevanju 
pojem delovni proces enacimo s pojmom postopek. 
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Izhodi faze posnetka obstojeeega stanja posameznega proeesa so: 

- opis poslovnega proeesa, 

- izpolnjen obrazee 'PROCES', 

- izpolnjen obrazee 'AKTIVNOST', 

- graficni prikaz proeesa in aktivnosti s tehniko diagramov poteka. 

Opis procesa obracun realizacije oz. spremljanje projektov: V datoteeni zbirki 

posamezne realizacije se vodi evidenea posameznih realizacij po letih. V saka 

posamezna realizaeija ima enako stevilko kot stevilka projekta, pod katero se vodi 

posamezen projekt. Narejena je v Exeelovi datoteki, kot posamezen list delovnega 

zvezka. V datoteko nato administrator in vodja projekta vpisujeta zneske ter vrsto 

stroska. Konec leta administrator naredi obracun realizacije po posameznem 

projektantu, ki sluzi za delitev morebitnega dobicka in primerjavo realizacije z 

delovnimi urami. Ker posamezen projekt lahko traja vee kot enD leto, se pri 

nedokoneanih realizaeijah poda oeena realizacije, glede na opravljeno delo in dobljena 

placila. Ko je projekt zakljueen, se 'obracuna' realizacija - v kolikor je bila oeena 

previsoka, se prenese minus, ee pa je bila prenizka, se vpise prenos v naslednje leto. Ko 

je projekt v ee10ti plaean in realizacijsko obraeunan, se imenu datoteke doda _00, kar je 

zaradi laZjega pregleda. 

Primer izpolnjenega obrazca za proces obraeun realizacije oziroma spremljanje 

projektov je prikazan v prilogi 1. 

Poslovni proees obracun realizacije oz. spremljanje projektov je bilo treba razcleniti 

do aktivnosti. Ker je aktivnost vpisovanje podatkov zbir vee aktivnosti, smo aktivnost 

vpisovanje podatkov oznacili za postopek, ki je sestavljen iz vpisovanja prejetih in 

izdanih dokumentov, kot so ponudba, predraeun ter racun. Vsebina in primer 

izpolnjenega obrazca za aktivnost vpisovanje ponudbe sta prikazana v prilogi 2. 

Na podlagi pridobljenih obrazeev smo izdelali model obstojeeega stanja 'kot je' 

(angl. as-is). Pri risanju modelov smo si pomagali z orodjem Microsoft Visio. 

Uporabljeni simboli so prikazani v sliki 5.2. 

Slika 5.2 Simboli in njihov pomen 

Oznaka in naziv procesa oz . aktivnosti 

[~~/~JFIZICNI 
DOKUMENT 
-~---
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Slika 5.3 Model 'kotje' za proces obracun realizacije oz. spremljanje projektov 

Obraeun realizacije oz . spremljanje projektov 

Zaradi boljsega razumevanja procesa Je v prilogi 3 prikazan model 'kot je' 

aktivnost vpisovanje ponudbe. 

za 

5.2.2 Analiza obstojecega stanja 

Glavni namen kriticne analize in preoblikovanja obstojecih procesov je 

odpravljanje nepotrebnih aktivnosti ter opravil in ozkih grl pri pretoku med aktivnostmi 

(Leben 1998). 

Slabosti pri izvajanju procesa obracun realizacije so naslednje: 

pri procesu se porabi prevec casa za iskanje pravih podatkov; 


med posameznimi izvajalci prihaja do casovnih zastojev, predvsem takrat, ko 


mora vodja projekta preveriti doloceno aktivnost; 


vpisovanje podatkov vsebuje veliko rocnega prepisovanja, kar povecuje moznost 


napak; 


za pravilno obracunavanje je vedno treba preveriti vsebino formul; 


proces je poIn rocnega prepisovanja zneskov, kar sarno se povecuje momost 

dodatnih napak. 


Lahko zakljuCimo, da se proces ne izvaja ucinkovito in ga je mozno prenoviti. 
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5.2.3 Predlogi za izboljsanje 

Proces obracun realizacije oz. spremljanje projektov je bil prvi od modeliranih 

procesov, zato so bili prvi predlogi za izboljsanje naslednji: 

- v datotekah posamezna realizacija je treba prepreCiti vnos novih vrstic, s Cimer 

bi ohranili vsebino formul; 

- oblikovati enotno obliko izdanih dokumentov (ponudb, predracunov in racunov) 

in v njih ustvariti povezave na posamezno realizacijo; 

- obracun letne realizacije izdelati na podlagi povezav zneskov posameznih 

realizacij. 

Predlogi bi sicer v vecji meri prepreCili momost napak, vendar pa ne bi bistveno 

prispevali k skrajsanju casa, poleg tega pa smo po modeliranju ostalih procesov, 

potrebnih prenove, ugotovili, da je veCina aktivnosti neucinkovitih in bi k izboljsanju 

prispevala izdelava podatkovne zbirke. Te ugotovitve so bile predstavljene zaposlenim 

in vodstvu podjetja, nakar smo se skupaj odlocili, da je predlog prenove izdelava 

podatkovne zbirke, kar natancneje opisujemo v poglavju 7.2. 

5.2.4 Model procesa 'kot naj bo' 

Model prenovljenega procesa obracun realizacije smo izdelali po odlocitvi, da bo v 

podjetju zasnovana podatkovna zbirka. Za podjetje je namrec zelo pomembno, da so vsi 

dokumenti, ki prihajajo v podjetje in iz njega, skrbno arhivirani, da jih je moc Cim prej 

najti. Prenovljen proces se bo po uvedbi podatkovne zbirke izvajal tako, da se bo vsak 

dokument, ki je vezan na projekt, vpisoval v zbirko podatkov, s pomocjo povezav pa se 

bo ustvaril zbir dokumentov za posamezen projekt. Z vpogledom v posamezen projekt 

bomo imeli pregled nad vpisanimi podatki in v kolikor bo kaksen podatek manjkal, bo 

le-tega vodja projekta vpisal v podatkovno zbirko. Obracun realizacije bo narejen v 

obliki porocila, pri cemer bomo lahko izbirali med razlicnimi vrstami porocil: po 

posameznem projektu, vodjih projekta, mesecih, letih ipd. Izpisana porocila bodo dana 

v pregled vodjem projektov. Popravljanje porocila bo potekalo tako, da bo popravke 

treba vnesti v podatkovno zbirko in ponovno izpisati porocilo. Prikaz prenovljenega 

procesaje prikazan v sliki 5.4. 
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Slika 5.4 Model'kot naj bo' za proces obracun realizacije 
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6 PODATKOVNO MODELIRANJE 

Podjetje za poslovanje potrebuje kakovostne podatke 0 poslovanju (npr. podatki 0 

zaposlenih, proizvodnji, prodaji, financni podatki ipd.) in poslovnem okolju (npr. 

podatki 0 potrosnikih, dobaviteljih, konkurenci ipd.), ki jih pridobiva iz okolja (npr. 

podatki v okviru narocila izdelkov, reklamacije ipd.) ali v podjetju (npr. delovni nalog, 

dobavnica ipd.). Podatki in informacije imajo za podjetje zato veliko vrednost in 

predstavljajo pomemben, ce ne celo kriticen dejavnik podjetja. Podjetje se mora 

zavedati pomena in vrednosti podatkov kot kljucnega dejavnika delovanja ter razvoja, 

zato mora z njimi povezane aktivnosti ustrezno nacrtovati, kar lahko stori s 

podatkovnim modeliranjem. 

6.1 Podatkovni model 

Za dobro razumevanje in obvladovanje podatkov v podjetju je nujen podatkovni 

model, ki pokriva celotno poslovanje podjetja. S podatkovnim model om prikaZemo 

podatkovne oziroma informacijske potrebe podjetja. Povedano drugace, podatkovni 

model prikazuje objekte, dogodke, aktivnosti poslovanja, podatke 0 tistih, ki jih 

potrebujemo, povezave med objekti in nekatera (poslovna) pravila. Podatkovne modele 

lahko izdelamo iz razlicnih vidikov: 

od povsem poslovnih modelov, ki so tehnolosko povsem neodvisni m 

opredeljujejo elemente modela z vidika poslovanja; 

- do nacrtov zbirk podatkov, ki so vezani na izbrano tehnologijo. 

Izdelamo lahko tudi podatkovne modele na razlicnih ravneh, praviloma zacnemo z 
izdelavo globalnega podatkovnega model a na ravni celotnega podjetja, ki opredeljuje 

kljucne pojme poslovanja, vendar pri tern ni zelo podroben, v nadaljevanju pa v okviru 

informatizacije procesov modele podrobneje razdelamo skladno s podatkovnimi 

potrebami procesa, do zelo podrobnih modelov v okviru razvoja posamezne programske 

resitve. 

Globalni (poslovni) podatkovni model je torej groba opredelitev in prikaz vseh 

podatkov podjetja, saj bi s podrobnejso analizo ter razclenjevanjem po nepotrebnem 

zapravljali cas in kazili preglednost prikaza. Ker predstavlja osnovno izhodisce razvoja 

zbirke podatkov, mora biti enostaven, razumljiv in zato praviloma predstavljen v 

graficni obliki. Globalni model ka.ze podatkovno stiko delovanja podjetja. Db 

modeliranju podatkov upostevamo, da morajo biti kljucni podatki skupaj z njihovimi 

povezavami opredeljeni na ravni celotnega podjetja (povzeto po Kovacic idr. 2004, 96). 
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6.2 Analiza podatkovnih potreb 

Osnovno izhodisee pri modeliranju podatkov predstavljajo modeli poslovnih 

procesov, saj je v modelih (grafieno ali opisno) prikazano, kaj v proces ter v posamezne 

aktivnosti vstopa in kaj iz procesa ter posameznih aktivnosti izstopa. 

Analiza podatkovnih potreb in kasnejsa integracija podatkov na ravni procesa (in ne 

npr. po organizacijskih enotah) nam omogoea: 

~ da enkraten zajem podatkov na viru prevzame uporabnik; 

soeasen, sproten nadzor podatkov v procesu; 

~ da uporabniki, ki sodelujejo v kasnejsih aktivnostih procesa, zajete podatke Ie 

dopolnjujejo. 

Poleg modelov procesov za potrebe podatkovnega modeliranja oz. analize 

podatkovnih potreb uporabljamo se druge tehnike analize, predvsem: 

- zbiranje obstojece dokumentacije, 

- pogovore z uporabniki (intervjuji) in 

~ analizo obstojeeih podatkovnih virov oz. njihove dokumentacije. 

Te aktivnosti praviloma izvajamo vzporedno z analizo poslovnih procesov, v 

primeru podrobnejsega podatkovnega modeliranja za potrebe naertovanja podatkovnih 

baz pa je treba opraviti se dodatno analizo. 

Rezultat uporabe tehnike podatkovne analize je veeinoma slabo strukturiran, zato je 

treba izdelati formalni zapis ugotovitev - model problemskega podrocja, v katerem 

ugotovimo morebitne pomanjkljivosti zbranih opisov, morebitna protislovja, 

dvoumnosti in razlike v poslovnih pravilih. Z vidika komunikacije je pomembno, da je 

uporabljena tehnika enostavna in razumljiva tudi neinformatiku, hkrati pa dovolj 

formalna, da preprecuje dvoumne prikaze. Zato za (poslovno) podatkovno modeliranje 

uporabljamo veCinoma grafiene tehnike modeliranja (KovaCic idr. 2004, 97). 

6.3 Pristopi k modeliranju podatkov 

Modeliranje podatkov pomeni v ozjem pomenu besede preslikava realnega sveta v 

znane podatkovne modele, ki cim boljse opisujejo realni svet. Pri tem imamo na voljo 

vee pristopov, katerim je skupno, da skozi vee faz prost opis realnega sveta 

preoblikujejo v strukturiran racunalnisko podprt model podatkov. 

Ena izmed v praksi najpogosteje uporabljenih tehnik, s katerimi graficno prikaZemo 

podatkovni pogled na obravnavani del realnega sveta, je zagotovo model entitetnih 

povezav (angl. Entity Relationship Model, ERM). V praksi se najveekrat sooeimo zgolj 

s kratico modela, ki izhaja iz angleskega imena, zato bomo tudi mi uporabljali krajsi 

izraz, in sicer ER model. 
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ER model je relativno enostavno razumeti, hkrati pa omogoca dovolj siroko paleto 

mOZnosti formalnega (nedvoumnega) izrazanja strukture podatkov in poslovnih pravil. 

Glavni sestavni deli ER modela so (Kovacic idr. 2004, 99): 

- entiteta je pojav (npr. oseba, predmet, stvar, dogodek ...), 0 katerem zelimo 

hraniti podatke v podatkovni zbirki; 

- atribut je lastnost pojava, ki je pomembna za poslovno okolje (npr. ime, starost 

osebe, velikost izdelka ...); 

relacija je odnos med entitetama (npr. oseba je kupila izdelek) In obicajno 

odraZa poslovni proces ali poslovno pravilo. 

Primer izdelave in graficni prikaz ER modela opisujemo v naslednjem poglavju. 

6.4 Primer podatkovnega modeliranja v konkretnem podjetju 

Modeliranje podatkov v konkretnem podjetju smo zaceli na podlagi modelov 

poslovnih procesov oziroma je analiza podatkovnih potreb potekala socasno z izdelavo 

posnetka obstojecega stanja in njegovo analizo. 

V prejsnjem pogIavju smo prikazali modeliranje poslovnih procesov za proces 

obracun realizacije, zato tudi podatkovno modeliranje prikazujemo na osnovi tega 

procesa. 

6.4.1 Opredelitev problema 

V obravnavnem podjetju se pri procesu obracun realizacije oz. spremljanje 

projektov soocajo z veliko neuCinkovitostjo, saj je proces dolgotrajen, po In prepisovanja 

podatkov in z veliko mOZnosti pojavljanja napak. 

6.4.2 Opredelitev entitet in njihovih atributov 

Entitete smo poiskali na podlagi modela obstojecega procesa (stika 5.3) in z analizo 

obstojecih podatkovnih virov. Ugotovili smo, da datoteka posamezna realizacija vsebuje 

naslednje podatke: 

stevilko realizacije, ki je enaka stevilki projekta; 


- podatke 0 investitorju; 13 


- stevilko ponudbe in znesek, morebitni popust; 


- placila (stevilka predracuna, znesek, datum placila in stevilka racuna); 


- ostanek za placilo (ponudba popust - placila == ostanek za placilo); 


stroski (vrsta stroska in znesek, znesek po ponudbi, stevilka racuna In 

izdeiovalec ); 

- dodatne storitve (vrsta in strosek); 

\3 Izraz investitor pomeni osebo, na katero se gJasi projekt. 
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- takse (vrsta in strosek); 

- znesek realizacije (ponudba + dodatne storitve + takse popust stroski = 

znesek realizacij e); 

- datum vpisa v obracun realizacije za posamezno leto. 

Na podlagi teh ugotovitev smo oblikovali seznam entitet m opredelili njihove 

atribute: 

- posamezna realizacija, ki hrani podatke 0 vseh stroskih, placilih, ponudbah za 

posamezen projekt, kjer nas zanimata znesek realizacije in znesek za plaCilo, ki 

ju pridobimo na podlagi podatkov 0 stroskih, placilih ter ponudbah; 

- ponudba, ki hrani podatke 0 ponujenih zneskih in obsegu dodatnih storitev, kjer 

nas zanima znesek ponudbe; 

- dodatne storitve, kjer so podatki 0 vrstah in zneskih dodatnih storitev; 

- racun, ki hrani podatke 0 zneskih raeunov za posamezen projekt; 

- placnik,14 ki hrani podatke 0 plaenikih projektov, 0 katerih zelimo vedeti ime, 

priimek in naslov; 

- plaeilo, ki hrani podatke 0 placilih projektov, kjer nas zanimajo zneski in datumi 

plaeil; 

strosek, ki vsebuje vse stroske, nastale pri posamezni realizaciji. Tu nas 

zanimajo podatki 0 vrsti stroska (naert, dodatne storitve, taksa), znesku in 

koIiCini posameznega stroska. 

6.4.3 Ugotav/janje relacij med entitetami 

Med entitetami smo ugotovili naslednje povezave: 

- Ponudba - posamezna realizacija: posamezna realizacija ima praviloma vsaj enG 

ponudbo (vsaj znesek), medtem ko ena ponudba pripada natanko eni posamezni 

realizaciji. 

Strosek - posamezna realizacija: posamezna realizacija ima lahko vee stroskov, 

ni pa nujno, da jih ima. En strosek pripada natanko eni posamezni realizaciji. 

Raeun - posamezna realizacija: posamezna realizacija ima lahko vee raeunov, ni 

pa nujno, saj lahko raeun zaradi razlienih razlogov ni bil izdelan. En racun 

pripada natanko eni realizaciji. 

- Raeun - plaenik: na raeunu mora biti naveden vsaj en ali vee placnikov. Placnik 

se lahko pojavlja pri vee raeunih, ni pa nujno. Pri relacijah mnogo na mnogo je 

treba opraviti postopek normalizacijel5 in uvesti dodatno entiteto racunj>laenik, 

ki bo natanko dolocala, kateri placnik se pojavlja pri posameznem raeunu. 

14 Izraz placnik uvajamo zato, ker investitor ni vedno tudi placnik projekta. 
15 Nonnalizacija je postopek razbijanja relacij z anomalijami v osnovne relacije. 
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Racun - placilo: racun je lahko plaean v enem ali vee plaeilih. Eno plaCilo 

pripada enemu raeunu. 

Ponudba - dodatna storitev: ena ponudba lahko vsebuje vee ponujenih dodatnih 

storitev in tudi ena dodatna storitev se lahko pojavlja na vee ponudbah, ni pa 

nujno. Tudi tu uvedemo novo entiteto ponudba - dodatna storitev, ki bo 

prikazovala, katere dodatne storitve so zajete v posamezni ponudbi. 

6.4.4 Izdelava podatkovnega slovarja 

V podatkovnih modelih zaradi obsemosti ne prikazujemo atributov, zato jih raje 

opisemo v podatkovnem slovarju. Podatkovni slovar za vsako entiteto podaja njene 

atribute, tip atributov, opis in morebitne posebne pogoje za atribut. Celoten podatkovni 

slovar je predstavljen v prilogi 4, v tabeli 6.1 prikazujemo primer podatkovnega slovarja 

za enG od entitet. 

Tabela 6.1 Podatkovni slovar za entiteto posamezna realizacija 

Posamezna 


Atribut Tip Opis 


ID -'projekt 

ID-'ponudba 

ID stro§ek 

Vsi stro~ki 

ID ra~un 

ID-'pla6lo 

Vsa plaCila 

Preostanek za pla~ilo 

Znesek realizacije 

§tevilo 

§tevilo 

§tevilo 

denar 

Stevilo 

Stevilo 

denar 

denar 

denar 

Primarni klju~16 

Zaporedna Stevilka posamezne realizacije 

Stevilka ponudbe 

Stevilka stro~ka 
Skupna vrednost vseh stroSkov 

Stevilka ra~una 

Stevilka pla~ila 
Vrednost vseh pla~il brez DDV 

Vrednost za pla~ilo brez DDV 

Vrednost realizacije 

6.4.5 Risanje ER modela 

ER model, ki je prikazan na sliki 6.2, smo narisali v programu Microsoft Visio. Pri 

risanju povezav med entitetami smo uporabili Chen-Martinovo notacijo, ki vsebuje tipe 

povezav, kot so prikazani na sliki 6.1. 

16 Prirnarni kljuc je atribut, ki enolicno opredeljuje oz. identificira vsak zapis entitete. 
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Stika 6.1 Chen-Martinova notacija 

~1~J- ena proti ena=J 

1:1 r--...__.. obvezno 

~ ....< neobvezno 

1:N ~......--~~na proti ve~ 
1:N I . --+<j obvezno 

1:N ~.... neobvezniJ 

Vir: Lesjak idr. 2005. 

Stika 6.2 ER model realizacija 

I PLAGNIKSTRDSEK I 

~--. 

LPOOAMEZNA
REALIZACIJA 

I---~ ,---- 
DODATNA

• PONUDBA PONUDBA_DODATNA STORITEVU STORITEV 

Kot smo ze omenili je za dobro razumevanje in obvladovanje podatkov v 

organizaciji nujen podatkovni model, ki pokriva celotno poslovanje organizacije, vendar 

pa, kot navajajo avtorji (Lesjak idr. 2005, 7), praksa zal pokafe, da je najveckrat zaradi 

obseZnosti modela, nepoznavanja metod modeliranja, zatecenega stanja, pomanjkanja 

casa v fazi modeliranja in drugih bolj ali manj objektivnih razlogov globalni podatkovni 

model celotne organizacije najveckrat Ie cilj, h kateremu stremimo pri modeliranju 

podatkov. 

V okviru projekta prenove je bil izdelan podatkovni model za podatke, ki se 

pojavljajo pri aktivnostih in procesih, ki so predmet prenove. Podatkovni model je 

prikazan v prilogi 6, na tem me stu pa na sliki 6.3 prikazujemo ER model za vsebino in 

povezanost podatkov, ki so predmet prenove. 
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Slika 6.3 ER model PROJEKT 

RAGUNc:J, ~JIPARTNER n DOKUMENT PLAGNIK 

~ 9 ~ 


. I! PR""KT I ~i ~:EZ,:t J I I-~
IINVESTrrOR~1'NvESTrr"'rt:;:TlREAl';C1J --~CcuJ~i PLACILO 

. 	 : i 
I 	 PONUDBA..r-··~LJI VSEBINA Ui 	 : 

I-··~:H·~~···-·-H 
i. PONUDBA . DODATNA . DODATNA I 

LZ_DE_LO_V:J i IZDELOVALEC . ~i~V_S_EB_IN_A~: 	 • • STORITEV. STORITEV 
I L~~__i .__. 
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7 PREDLOG INFORMACIJSKE PRENOVE 

Predlog informacijske prenove smo pripravili v okviru projekta informacijske 

prenove mikro podjetja STUDIO R, Premrl & Partner, d. n. 0., Tdic. Projekt prenove 

smo zasnovali na podlagi metode prenove poslovnih procesov, pri cemer smo se v 

grobem drzali predpisanih korakov metode. Predlog prenove zajema tudi predlog 

informatizacije, ki je osnova za nadaljnje uvajanje ustreznih resitev oziroma 

informatizacije, s katero omogoCimo izvajanje prenovljenih poslovnih procesov. 

7.1 Opis poteka projekta informacijske prenove 

V prejsnjih poglavjih smo prikazali, da je kakrsna koli prenova poslovanja celovit 

proces, ki zajema delovanje celotnega podjetja, zato smo pred pripravo le-tega 

zagotovili, da se vsi zaposleni v podjetju zavedajo potrebnosti prenove in da pri projektu 

lahko pricakujemo njihovo polno sodelovanje. 

Projekt prenove je v grobem zajemal naslednje faze: 

- zasnova projekta, 

- opredelitev stanja, 

- modeliranje poslovnih procesov in modeliranje podatkov, 

- priprava predloga, 

- uvedba in implementacija predlagane resitve. 

Podroben prikaz poteka projekta informacijske prenove je prikazan v prilogi 5. 

7.1.1 Zasnova projekta 

Pred pripravo projekta smo se na kratko seznanili s poslovanjem mikro podjetja 

STUDIO R, d. n. 0., Trzit, ki se ukvarja s proj ektiranj em. Zaradi majhnega stevila 

zaposlenih in druzinskih vezi med njimi organiziranje posebne projektne skupine ni bilo 

potrebno, saj so vsi zaposleni sodelovali pri projektu, katerega aktivnosti so vecinoma 

potekale v okviru rednega delovnega casa. 

V fazi zasnove smo opredelili naslednje cilje projekta informacijske prenove: 

- pohitritev dela, 

- zmanjsanje obsega papirnega arhiva, 

- v tim vecji meri odpraviti moznost napak, 

- poenotiti obliko izdanih dokumentov, 

- uvesti standardizacijo pri izvajanju procesov, 

- zagotoviti preglednost nad posameznim projektom, 

- moznost pridobitve hitrih analiz. 
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7.1.2 Opredelitev stanja 

V podjetju formalno se niso zaceli s prenovo, v preteklosti pa so upostevali Ie ustne 

dogovore 0 tern, kaksno naj bo izvajanje poslovnega procesa, zato napisana poslovna 

pravila ozirorna popis posIovnih procesov niso bila na voljo. Zato srno se odiocili, da se 

opredelirno do vseh poslovnih procesov. 

V podjetju izvajajo tri poslovne procese: 

izdelava projektnih dokurnentacij, 


izdelava tehnicnih dokurnentacij, 


izdelava zarnih nis. 


Izdelava projektnih dokurnentacij predstavlja 90 % vseh prihodkov, zato bo to 

glavni poslovni proces nase obravnave. Zaradi laijega razumevanja podajamo kratek 

opis ozirorna pregled, kaj sestavlja poslovni proces izdelava projektne dokurnentacije. 

Projektna dokumentacija se glede na namen uporabe razvrsea na naslednje projekte 

(Pravilnik 0 projektni dokurnentaciji, Ur. 1. RS, St. 55/08): 

- idejna zasnova (v nadaljevanju IDZ), katere narnen je pridobitev projektnih 

pogojev ozirorna soglasij za prikljucitev; 

- idejni projekt (v nadaljevanju IDP), katerega narnen je izbor najustreznejse 

razlicice nameravanega posega ozirorna nacina izvedbe del; 

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD), katerega 

namenje pridobitev gradbenega dovoljenja; 

- projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI), katerega namenje izvedba posega; 

- projekt izvedenih del (v nadaljevariju PID), katerega namen je pridobitev 

uporabnega dovoljenja. 

Zaradi taksne razvrstitve projektne dokumentacije je glavni proces, izdelava 

projektne dokurnentacije, sestavljen iz vee podprocesov, in sicer: 

- izdelava IDZ, 


- izdelava IDP, 


- izdelava PGD, 


- izdelava PID, 


- izdelava PZI. 


Pri razlicnih vrstah podprocesov se izvajajo enaki postopki, zato so v tabeli 7.1 

postopki razvrseeni po vrstah podprocesov. Za izvajanje podprocesov potekajo v 

podjetju podporni procesi, ki so prikazani v tabeli 7.2. 

Poleg tega v podjetju potekata se dva skupna procesa, ki neposredno nista vezana 

na izdelavo projektne dokumentacije, in sicer: 

- upravljanje spletne strani, 
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- sodelovanje z racunovodskim servisom. 

Tabela 7.1 Razvrstitev postopkov na podprocese 
~ 

St. PostoEek IDZ IDP PGD PZI PID 
1 Dogovarjanje 0 sodelovanju x x x x x 
2 Izdelava idejnega nacrta x x x 
3 Pridobitev potrebnih dokumentov x x x x x 

za zacetek izdelave 
4 Sodelovanje z zunanjimi izvajalci x x x x x 
5 Izdelava idejne zasnove x x x 
6 Pridobivanje projektnih pogojev in x 

soglasij za prikljucitev 
7 Izdelava vodilne mape x x x 
8 Izdelava nacrtov x x x 
9 Izdelava elaboratov x x 
10 Pridobivanje soglasij k projektu x 
11 Pridobitev spremnih dokumentov x x x 
12 Vloga za komunalni prispevek x 
13 Vloga za gradbeno dovoljenje x 
14 Vloga za uporabno dovoljenje x 
15 Placilo x x x x x 

Tabela 7.2 Podporni procesi 

Oznaka PodEorni procesi v podjetju 
A Zagotavljanje pisarniskega material a 
B Poslovanje z banko 
C Obraeuni realizacije oz. spremljanje poslovanja 
D Ravnanje s klasicno in elektronsko posto 
E Komuniciranje 
F Ravnanje z dokumenti, gradivi 
G Vodenje arhiva 
H KomEletiranje projektne dokumentacije 

Vseh 15 postopkov iz tabele 7.1 je bilo nadalje razclenjenih do aktivnosti. Pri 

dolocanju aktivnosti smo poskuSali ugotoviti, zakaj se posamezna aktivnost izvaja in ali 

je sploh potrebna. Primer nadaljnje clenitve za postopek dogovarjanje 0 sodelovanju je 

prikazan v tabeli 7.3. 

Tabela 7.3 Primer clenitve procesa na aktivnosti 

Oznaka Naziv postopka Oznaka Naziv aktivnosti 
Dogovatjanje 0 sodelovanju 

1.1 Povpra~evanje 

1.2 Ogled 
1.3 Izdelava ponudbe 
1.4 Izdelava pogodbe 
1.5 Potrditev ponudbe oz. pogodbe 
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Clenitvi procesov je sledil izbor aktivnosti in procesov, potrebnih prenove, ki je 

temeljil na prej postavljenih ciljih ter izloeitvi aktivnosti, ki jih ni mozno prenoviti 

oziroma prenova ni potrebna. Izbor in razvrstitev po prioritetah prikazuje spodnja 

tabela. 

Tabela 7.4 Izbor in razvrstitev procesov ter aktivnosti 

Oznaka Naziv aktivnosti oz. procesa potrebnih prenove Prioriteta 
1.3 Izdelava ponudbe 3 
1.4 Izdelava pogodbe 3 
2.1 Pridobitev programske naloge 3 
4.1 Posiljanje povpraSevanja 3 
4.2 Pridobivanje ponudb 3 
5.2 Izdelava prvih strani IDZ 2 
6.1 Izdelava vlog za projektne pogoje 2 
7.1 Izdelava prvih strani vodilne mape 2 
8.1 Izdelava prvih strani naertov 2 
9.1 Izdelava elaboratov 2 
10.1 Izdelava vlog za soglasje 2 
15.1 Izdelava predracuna 3 
15.4 Izdelava rae una 3 

C Obracuni realizacije oz. spremljanje poslovanja 1 

D Ravnanje s klasieno in elektronsko posto 3 

F Ravnanje z dokumenti, gradivi 3 


Legenda prioritet: 1 - najvisja; 2 - srednja; 3 - najnizja. 

7.1.3 Modeliranje poslovnih procesov in podatkov 

Modeliranje poslovnih procesov smo zaceli po predpisanem postopku, kar je 

natancneje opisano ze v poglavju 5.2 z naslovom Modeliranje poslovnih procesov v 

konkretnem primeru. 

Izdelali smo modele obstojecega stanja za vseh 16 aktivnosti oziroma procesov, ki 

so predmet projekta. 

Modeliranje podatkov je natancneje opisano ze v poglavju 6.4 z naslovom 

Podatkovno modeliranje v konkretnem primeru. 

7.2 Predlog informatizacije 

Predlog informatizacije podajamo na podlagi ugotovitev predhodnih faz projekta 

prenove. Po analizi vseh aktivnosti smo prisli do zakljucka, da je zaradi velike 

prepletenosti informacij in ponavljajoCih se podatkov, ki se uporabljajo, treba uvesti 

eimbolj celovito resitev. Programska resitev bi morala zajeti kar najvee podrocij in med 

seboj povezati eim vee podatkov, zato predlagamo izdelavo podatkovne zbirke z 

izvedbo v programu Microsoft Access. Na podlagi tega v nadaljevanju poglavja 
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oplsuJemo zasnovo izdelave podatkovne zbirke m podajamo predloge za uporabo 

informacijske podpore. 

7.2.1 Podatkovna zbirka 

Podatkovna zbirka je urejena zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki je 

shranjena na racunalniskem nosilcu podatkov (KovaCic idr. 2004). Kot navaja Mohoric 

(2002), je dostop do njih centraliziran in omogocen s pomocjo sistema za upravljanje 

podatkovnih baz. 

Pomanjkljivosti datotecnih sistemov, kot so: 


- redundanca podatkov (en podatek v vec datotekah), 


- odvisnost med programi in datotekami, 


- togost (ne morejo zagotavljati ad hoc informacij), 


- slaba razpolozljivost podatkov (podatki so na razlicnih koncih podjetja 


drugacni), 


- slaba zaScita (malo kontrole in upravljanja podatkov), 


odpravljajo podatkovne zbirke. 


Podatkovna zbirka naj bi zagotavljala podatke za vecje stevilo uporabnikov v 

podjetju, ki do podatkov dostopijo z uporabo namenskih informacijskih resitev ali 

neposredno v podatkovni zbirki. Ta dostop vkljucuje vnos oziroma dodajanje, doseganje 

oziroma poizvedovanje, spreminjanje in brisanje podatkov. 

Podatkovna zbirka je urejena po pravilih, ki dolocajo zapis in organiziranost 

podatkov v podatkovni bazi, ki jih imenujemo podatkovni modeli. Zgodovinsko 

gledano se je najprej pojavil hierarhicni model, ki je bil kasneje nadgrajen v mrefui in je 

danes najbolj uporabljan, relacijski model podatkovne zbirke. 

Najpomembnejsa in najobseznejsa faza v izgradnji podatkovne zbirke predstavlja 

natancna ter celostna izdelava podatkovnega modela, ki je popoinoma prilagojen 

organizaciji. 

Do centralne podatkovne zbirke lahko pridemo(Lesjak idr. 2005, 7): 

- s celovitim modeliranjem podatkov, pri katerem analiziramo zahteve po 

podatkih vseh uporabnikov v organizaciji, jih v korakih modeliranja zdruzimo in 

precistimo ter na podlagi enega nabora zahtev izdelamo celovit model podatkov. 

Taksen pristop je obicajen, ko v organizaciji socasno prenavljamo celoten 

informacijski sistem, najpogosteje z uvajanjem ERP sistema; 

- z zdruZevanjem modelov podatkov, ki so nastali na podlagi zahtev posameznih 

uporabnikov ali skupine uporabnikov (obicajno v okviru poslovnih funkcij 

nabava, prodaja ... ). Pri tern opravimo pregled posameznih modelov in jih na 

podlagi skupnih entitet ali relacij poskusamo zdruiiti v enoten model. Tudi tu je 

rezultat centralna podatkovna zbirka. Taksen pristop je najpogostejsi, ko v 
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organizaciji fazno prenavljamo posamezne dele informacijskega sistema 
oziroma prenavljamo Ie del informacijskega sistema. 

7.2.2 Izdelava relacijskega podatkovnega modela 

Relacijski podatkovni model je zasnovan na matematieni teoriji relacij. Najlazje si 

ga predstavljamo tako, da si vsako entiteto ponazorimo z dvodimenzionalno tabelo. Pri 

tern je vsak primer entitete zapisan kot zapis - vrstica v tabeli, stolpci pa predstavljajo 

Iastnosti oziroma atribute entitete. Primer predstavitve je prikazan na sliki 7.1. 

Slika 7.1 Primer predstavitve entitete v relacijski podatkovni zbirki 

Vir: Lesjak idr. 2005, 11. 

Najprej smo izdelali relacijski podatkovni model za proces realizacija, katerega 

smo nato povezali z ostalimi podatkovnimi modeli in tako dosegli skoraj celovit 

podatkovni model, ki ga bomo v prihodnosti lahko se dopolnjevali. Relacijski 

podatkovni model za aktivnosti, ki so predmet prenove, je zaradi obseznosti prikazan v 

prilogi 6. 

7.2.3 Uporaba informacijske podpore 

Na voljo je vee resitev za podporo in organizacijo poslovanja, ki bi podjetju 

omogoeila pohitritev dela, prihranek easa in enoten izgled dokumentov. Stem 

namenomje treba izdelati predloge, obrazce in serijska pisma za posamezen dokument. 

Predloga je 'osnova' za dokumente, saj doloea nastavitve pisave in strani, lahko 

vsebuje tudi slike (npr. logotip), za posamezen tip dokumenta pa jo ustvarimo Ie enkrat. 

Z uporabo predlog pridobimo dokumente enake obIike in z enakimi elementi. 

Obrazce uporabljamo za zbiranje in uporabo podatkov ter za standardizacijo 

dokumentov, saj omogocajo vnaprejsnjo postavitev vsebine in oblike dokumenta. 

Dodatno lahko polja obrazca zaseitimo in tako dosezemo, da je pri kreiranju 

konkretnega dokumenta momo spreminjati Ie vnaprej predvidena polja. 
Serijska pisma so tipieni predstavnik orodja za podporo pisarniskemu poslovanju in 

sluzijo avtomatizaciji dolocenih rutinskih aktivnosti, saj prihranijo obilo rocnega dela. 

Serijsko pismo deluje tako, da najprej v Wordu ustvarimo dokument, ki je enoten za 

posamezno vrsto dokumenta. Besedilo dokumenta je enotno, podatke, ki se spreminjajo 
pri posameznem dokumentu, pa nadomestimo z vgrajenimi polji. Ta dokument nato 
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poveZemo s pomocjo 'spajanja dokumentov' z datoteko v Excelu oz. Accessu, v kateri 

so podatki, ki se spreminjajo. Tako pridobimo serijo dokumentov, v katerih so vgrajena 

polja zamenjana s konkretnimi podatki (povzeto po Baloh idr. 2005). 

Podjetje, ki se ukvarja s projektiranjem, lahko serijska pisma smiselno uporablja 

tudi pri izdelavi projektne dokumentacije, saj se v njenih posameznih delih podatki, kot 

so na primer 0 investitorju, projektantih, soglasjih, odgovomem vodji projekta, 

parcelnih stevilkah, stevilki projekta ipd., veckrat ponovijo, zato predlagamo izdelavo 

predlog serijskih pisem za naslednje dokumente: 

- vloga za projektne pogoje, 


- vloga za soglasja, 


- prve strani idejne zasnove 


- prve strani vodilne mape, 


- prve strani nacrtov, 


- elaborati, 


- ponudba, 


- pogodba, 


- programska naloga, 


- povprasevanje, 


- predracun, 


- racun in 


- dopis. 


V se zgoraj navedeno bi nato spojili s podatki iz novo nastale podatkovne zbirke. 
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8 SKLEP 

V informacijski dobi, v kateri zivimo, se mora vsako podjetje po svojih najbolj!Hh 

moceh spopadati z vpIivi IT. V obravnavanem mikro podjetju so bili pray vplivi in 

tezave, s katerimi se zaposieni soocajo pri posiovanju, povod za prenovo ter 

informatizacijo poslovanja. Pritrdimo lahko, da ima IT v procesu prenove dYe vlogi, in 

sicer je razlog za prenovo in hkrati orodje za njeno izvedbo. 

Pravila, kdo in kdaj mora zaceti s prenovo in informatizacijo, ni, pomembno pa je, 

kako se naj na to pripravi. Na trziScu obstaja namrec vrsta izdelanih programskih 

relHtev, ki podpirajo poslovanje manjsih podjetij, vendar pa bi nakup in uvedba katere 

koli od njih Iahko prinesla manjse koristi od vlozenega truda ter sredstev. Po leg tega je 

poslovanje v obravnavnem podjetju slabo organizirano, neenotno in nepregledno, zato 

bi bilo nesmiselno podpreti poslovanje taksno kot je. Najprej je potrebna prenova, sele 

nato informatizacija, oziroma morata oba procesa potekati hkrati. V obravnavanem 

podjetju bi procese Ie prenovili s poudarkom na moznostih, ki jih ponuja IT, zato taksni 

prenovi poslovanja pravimo informacijska prenova. 

Projekt informacijske prenove smo zasnovali tako, da smo izhajali iz obstojecega 

stanja in nato poskusali obstojece procese preoblikovati v smislu vecje uCinkovitosti ter 

uspesnosti delovanja podjetja. V obravnavanem podjetju je bilo nemogoce zanemariti 

obstojeee stanje, saj so postopki ustaljeni inje vanje viozenega veliko znanja, zato lahko 

recemo, da gre za projekt postopnih izboljsav. 

Za prenovo in informatizacijo je kljucnega pomena modeliranje, saj je to ucinkovita 

metoda, s pomocjo katere izdelamo modele obstojecega stanja, ki jih nato analiziramo 

in nato na podlagi ugotovitev analize predlagamo spremembe v izvajanju posIovnih 

procesov, njihovo informatizacijo ter organizacijske spremembe. Namen modeliranja v 

obravnavanem podjetju je spoznavanje celotnega poslovnega procesa in kasnejsa 

izdelava podrobnih modelov prenovijenih procesov, zato smo se odlocili, da bomo 

zaradi enostavnosti in preglednosti modelirali s tehniko diagramov poteka. 

Socasno z izdelavo posnetka obstojecih poslovnih procesov smo izdelali tudi 

posnetek vseh dokumentov (podatkov), ki se pojavljajo pri izvajanju, in na podlagi le

teh opredelili podatkovne potrebe. 

Med 16 modeliranimi aktivnostmi in procesi v konkretnem podjetju je v nalogi 

podrobno predstavljen proces obracun realizacije oz. spremljanje projektov, kateremu je 

bila dodeljena najviSja prioriteta ter katerega rezultati analize so povod za odlocitev 0 

smeri informacijske prenove tega rnikro podjetja. Zaradi velike prepletenosti informacij 

in ponavljajocih se podatkov, ki se uporabIjajo, predlog informacijske prenove v 
obravnavanem podjetju temelji na izdelavi podatkovne zbirke z izvedbo v Microsoft 

Accessu. 
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Sklep 

Slabosti datotecnih sistemov, s katerimi se trenutno soocajo v konkretnem podjetju, 

bodo z uvedbo podatkovne zbirke odpravljene. Podatkovna zbirka bo nudila pravo 

informacijo na pravem mestu in ob pravem casu. Najpomembnejsa in najobsemejsa 

faza v izgradnji podatkovne zbirke predstavlja natancna ter celostna izdelava 

podatkovnega modeIa, ki je popolnoma prilagojen konkretnemu podjetju. Kot kaZe 

praksa, je izde1ava le-tega pogosto Ie cilj, h kateremu stremimo, zato je v predlogu 

predstavljen Ie podatkovni model za aktivnosti in procese, ki so predmet prenove. Tega 

bo v prihodnosti momo se nadgraditi in dopolniti. 

Trenutno je projekt prenove v pripravljalni fazi izvedbe, saj je treba pred izvedbo 

na vse racunalnike v podjetju narnestiti ustrezno prograrnsko opremo (MS Access), 

katere nakup je podjetje odlozilo do prihoda novega paketa MS Office 2010, ki bo v 

prodaji predvidoma junija 2010 (Racunalniske novice 2010). Zato uCinkov uvedbe 

podatkovne zbirke ne moremo opisati, lahko pa povemo, da se uporabniki zavedajo 

pozitivnih uCinkov in so pripravljeni na spremembe, ki jih bo uporaba podatkovne 

zbirke prinesla. Predloge serijskih pisem so izdelane in nekatere od njih se poskusno ze 

uporabljajo s spajanjem dokumentov iz obstojecih Exce10vih datotek. Uporabniki so 

zadovoljni s predlaganimi resitvarni, zato nestrpno pricakujejo uporabo vseh predlog v 

povezavi s podatkovno zbirko. 

Lahko potrdimo, da so cilji naloge zastavljeni, v obravnavanem podjetju so 

zadovoljni z rezultati naloge, saj ne sarno, da so pridobili predlog informacijske 

prenove, temvec so dobili tudi popis izvajanja poslovnih procesov. Ti se bodo izkazali 

za uporabne predvsem takrat, ko bo kateri od izvajalcev, zadolzenih za doloceno 

aktivnost, odsoten in bo tako lahko vsakdo vedel, kaksen je postopek izvajanja. To bo 

koristno tudi pri uvajanju novih delavcev, ki jih bodo morebiti zaposlili ob povecanem 

obsegu dela ali daljsih odsotnosti z dela, npr. zaradi porodnBkega dopusta katere od 

zaposlenih. 

S podatki, v koliksni meri se prenove poslovnih procesov lotevajo v slovenskih 

projektantskih mikro podjetjih, ne razpolagarno, zato tezko ugotovimo, kako uspesni so 

pri tern. Po informacijah, ki sem jih pridobila od poslovnih partnerjev obravnavanega 

podjetja, se s tovrstno prenovo sploh ne ukvarjajo, zato bi bil potreben razmislek 0 

izdelavi referencnih modelov za projektiranje ali celo trZenju prograrnske resitve, ki bi 

vsebovala podatkovno zbirko, kot jo predstavlja predlog informacijske prenove, vendar 

to ze presega meje te zakljucne projektne naloge. 

Menim, da je bil uporabljen pristop k informacijski prenovi podjetja STUDIO R, 

Premrl & Partner, d. n. 0., pravilno zastavljen in je dober primer, kako se lahko tudi 

mikro podjetje uspesno sooCi z vplivi IT, zato ga lahko predlagarno vsem mikro 

podjetjem, ki se niso stopila v korak s sodobno IT. Obdobje recesije in zmanjsanega 

obsega dela je lahko prava prilomost, da posodobimo nacin dela in se pripravimo na 

cas, ko bomo spet delali IS polno parol. 

44 



Sklep 

Ne glede na predviden uspesen zakljucek projekta pa moramo poudariti, da se za 

doseganje dolgorocne ucinkovitosti in uspesnosti poslovanja prenova ne sme nikoli 

zakljuciti, temvec mora preiti v stalen proces. 
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PRILOGE 

Priloga Izpolnjen obrazec 'PROCES' za proces obracun realizacije 

Priloga Izpolnjen obrazec 'AKTIVNOST' za aktivnost vpisovanje ponudbe 

Priloga Model'kot je' za aktivnost vpisovanje ponudbe 

Priloga Podatkovni slovar 

Priloga Diagram poteka projekta informacijske prenove 

Priloga Relacijski podatkovni model 
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Priloga J 

POSLOVNIPROCES OBRACUN REALIZACIJE oz. SPREMLJANJE PROJEKTOV 

Vhodi 
- V podjetju: nasa ponudba, izdani predracuni, izdani racuni, obracun 
stroskov dodatnih storitev in upravnih taks; 

- Zunaj podjetja: ponudba zunanjih izvajalcev, racun zunanjih 
izvajalcev. 

Lastnik procesa ~dministrator - vpisovanje podatkov; 

Vodja projekta - vpisovanje podatkov, pregled in potrditev obracuna. 

Prevzemniki Notranji: vodja projekta in druzbeniki; 

!Zunanji: I . 

Omejitve 

Pogoji za obracun so: 

- znesek ponudbe, 

- znesek stroskov, 

- znesek placil. 

Aktivnosti 

- Izdelava posamezne realizacije, 

- vpisovanje podatkov (postopek), 

- vpisovanje stroskov, 

- obracunavanje realizacije, 

- prepisovanje zneskov, 

- pregled in potrditev. 

Pomembnost procesa 

Pomemben proces, saj se na podlagi izhodov procesa ugotavlja: 

- uspesnost poslovanja, 

- delitev morebitnega dobicka po vodjih projekta. 

Strosek Ni opredeljen. 

Cas 

Za izdelavo posamezne realizacije se porabi priblizno 1 ura dela. 

:Za izdelavo obracuna se skupno porabi priblizno 5 ur dela. 

Za izdelavo obracuna letne realizacije se porabi priblizno 10 minut 

dela. 

KDU Pravifno vpisovanje pravih podatkov. 

Pravilno vstavljanje formul za obracunavanje. 

Pravilno prepisovanje zneskov za letno obracunavanje. 

Izhodi Obracun realizacije 
Posamezna realizacija 

Obracun letne realizacije 





Priloga 2 

! AKTIVNOST VPISOVANJE PONUDBE 

, Izvajalec Administrator - vpisovanje podatkov. 
Vodja projekta - preverjanje in potrditev. 

Vhod oz. - V podjelju: na~a ponudba. 

poslovni 
! dogodki - Zunaj podjetja: ponudba zunanjih izvajalcev. 

Za vpis ponudbe je treba vedeti ~tevilko ponudbe in jo poiskati v zbirki ponudb , 
po posameznih letih. Ce je v zbirki vee ponudb se pregledajo ~e fascikli s 
ponudbami in se preveri, ce obstaja podpisani izvod ponudbe, ki bi potrjeval 
njeno pravilnost. V kolikor ne obstaja podpisani izvod, se povpra~a vodjo 
projekta, katera ponudba je prava. Vodja projekta preveri, katera ponudba je 

prava in administratorju sporoci, katera ponudba je prava. Po pridobitvi prave 
ponudbe oziroma, ce obstaja samo ena ponudba, se v posamezno realizacijo 
vpi~ejo podatki iz ponudbe. Ce posamezna realizacija ~e ni izdelana, jo je 
treba izdelati. IOPis 

Vpisani podatki v posamezno realizacijo, in sicer: 

- ~tevilka ponudbe, 
- znesek ponudbe brez DDV-ja, 
- obseg in zneski dodatnih storitev, 

Izhodi ki se prepi~ejo iz ponudbe v datoteko posamezna realizacija. 

Vpisovanje podatkov s ponudbe traja priblizno 5 minut, medtem ko za iskanje 
ponudbe in potrditev prave ponudbe ne moremo podati Casovnega parametra, 

Vrednotenje saj je to odvisno od ~tevila ponudb in razpolozljivosti easa vodje projekta. 

Pri izvajanju aktivnosti prihaja do tezav, ker je bila lahko ponudba dana ze pred 
casom in je investitor ni potrdil, ali pa ni bila takoj vpisana v posamezno 
realizacijo, zato se veliko casa porabi ze za iskanje ponudbe. Ker je za 
posameznega investitorja lahko izdelanih vee ponudb, bodisi zaradi 
spremembe obsega ponujenih del bodisi zaradi uveljavljanja popusta, 
administrator ne ve, katera vrednost ponudbe je prava; oziroma lahko 
administrator vnese znesek iz prve ponudbe, med postopkom izdelave pa se 

Pripombe in investitor z vodjo projekta dogovori za dodaten popust, ki pa ga le-ta ni vnesel 

v realizacijo oziroma tega ni narocil administratorju. 

Izvajanje aktivnosti bi lahko izbolj~ali s standardizirano obliko ponudb in s 

pomocjo povezav, da zneskov ne bi bilo treba prepisovati roeno. Veljati bi 

moralo tudi pravilo, da mora obstajati samo ena prava ponudba. 


izbolj~ave 

Priloge J 
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Priloga 3 
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Priloga 4 

POSAMEZNA REALIZACIJA 

Atribut Tip Opis 

IDyrojekt ~tevilo Primarni kljuc 

Zaporedna ~tevilka posameme realizacije 
IDyonudba ~tevilo Stevilka ponudbe 

ID_stro~ek ~tevilo Stevilka stro~ka 

Vsi stro~ki denar Skupna vrednost vseh stro~kov 

IDJacun ~tevilo Stevilka racuna 

IDylaCilo ~tevilo Stevilka placila 

Vsa placila denar Vrednost vseh placil brez DDV 

Preostanek za placilo denar Vrednost za placilo brez DDV 

Znesek realizacije denar Vrednost realizacije 

PONUDBA 

Atribut Tip Opis 

IDyonudba ~tevilo Primarni kljuc 

Zaporedna ~tevilka ponudbe 

Znesek ponudbe denar Vrednost ponudbe brez DDV 

Datum datum Datum na ponudbi 

Status niz Pobjena,zavrnjena,caka 

DODATNA STORITEV 

Atribut Tip Opis 

ID dodatna storitev ~tevilo Primarni kljuc 

Zaporedna ~tevilka dodatne storitve 

Opis niz Opis dodatne storitve 

Znesek denar Vrednost dodatne storitve brez DDV 

PONUDBA_DODATNA STORITEV 

Atribut Tip Opis 

IDyonudba ~tevilo Primarni kljuc 

ID dodatna storitev ~tevilo Stevilka dodatne storitve 

STROSEK 

Atribut Tip Opis 

ID stro~ek ~tevilo Primarni kljuc 

Zaporedna ~tevilka stro~ka 

V rsta stro~ka niz Vrsta (dodatna storitev, taksa, nacrt) 

Opis stro~ka niz Opis vrste stro~ka 

Znesek denar Vrednost brez DDV 

Kolicina ~tevilo Kolicina posamezne vrste stro~ka 

Datum vnosa datum Datum vnosa 



PLACILO 

Atribut Tip Opis 

ID..Jlla~iIo ~tevilo Primami klju~ 

Zaporedna ~tevilka plaWa 

ID ra~un ~tevilo Stevilka ra~una 

Znesek denar Vrednost pla~ila 

Datum platila Datum Datum pla~iIa 

RACUN 

Atribut Tip Opis 

IDJa~un ~tevilo Primami klju~ 

Zaporedna ~tevilka ra~una 

ID ..Jlrojekt ~tevilo Stevilka projekta, za katerega je bil 

narejen ra~un 

Znesek brez DDV denar Znesek brez DDV 

DDV denar Znesek DDV 

Znesek za pla~i1o denar Znesek za plaWo 

Datum ra~una datum Datum izdaje ra~una 

Rok pla~iIa ~tevilo Stevilo dni 

PLACNIK 

Atribut Tip Opis 

ID..Jlla~nik ~tevilo Primami klju~ 

Zaporedna ~tevilka pla~nika 

Ime niz Ime 

Priimek niz Priimek 

Naslov niz Utica in ~tevilka 
Postna ~tevilka ~tevilo Stevilka po~te 

Po~ta niz Naziv po~te 

ldent. ~t. za DDV ~tevi1o Dav~na ~tevilka 

RACUN_PLACNIK 

Atribut Tip Opis 

ID ra~un ~tevilo Primami klju~ 

ID..Jlla~nik ~tevilo Stevilka pla~nika 
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