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POVZETEK  
Sodobne informacijske rešitve temeljijo na hitrem odzivu podjetja na zahteve strank in 
trga.  Zadovoljna stranka predstavlja za podjetje dolgoročno sodelovanje in zaslužek. 
Hiter odziv na tržne spremembe predstavlja konkurenčno prednost. V diplomski nalogi 
je prikazan model prenove poslovnega procesa in avtomatizacija s preprosto 
informacijsko rešitvijo, ki predstavlja odgovor na zahteve in potrebe tako strank, kot 
uporabnikov v izbranem podjetju. Simulacija temelji na elektronski podpori delovnega 
procesa s pomočjo preglednične rešitve in preprostega elektronskega obveščanja. S 
pomočjo predstavljenega primera pa podajam le spodbudo in potrebo po izboljšanju 
informacijske podpore v obravnavanem primeru. Na konkretnem primeru in z rezultati 
je prikazan velik vpliv majhne izboljšave na zadovoljstvo strank in uporabnikov ter 
zmanjšanje stroškov podjetja. 

Ključne besede: informacijska podpora, poslovni proces, delovni procesi, preglednične 
rešitve, elektronsko obveščanje, informacijske rešitve. 

SUMMARY  
Contemporary information solutions are based on a quick response of a company to 
demands of its clients and the market. A satisfied customer represents for a company a 
long–term cooperation and profit. Moreover, a quick response to market changes 
represents a competitive advantage. This diploma thesis presents a model of an 
improved business process and automatisation with a simple information solution which 
answers the demands and needs of clients and users in a chosen company. The 
simulation is based on electronic support of the working process with the aid of  a 
tabular solution and simple electronic notification. This exemplary case may serve as an 
encouragement and reveals the need for an improvement of information support in the 
given situation. This concrete example and results reveal a great influence of a minor 
improvement on the satisfaction of clients and users, moreover it allowes for lower costs 
for the company.  

Key words: information support, business process, work process, tabular solution, 
electronic notification, information solution 

UDK: 338.46:004(043.2) 
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1 UVOD 

Poslovanje vsakega podjetja se je spremenilo do te mere, da si poslovanja brez 
informacijsko telekomunikacijske opreme ne moremo več predstavljati. Ob 
infrastrukturi in strojni opremi ter vseh varnostnih rešitvah pa je za uspešno poslovanje 
podjetja postal zelo pomemben poslovni informacijski sistem. Informacijski sistem je 
celota med seboj povezanih sestavin za zbiranje, pridobivanje, obdelavo, shranjevanje 
in posredovanje podatkov in informacij z namenom izvajanja  planiranja, kontrole, 
koordinacije, analiz in odločanja. Le če je informacijski sistem ustrezen in prilagojen 
velikosti ter panogi podjetja, ki ta sistem uporablja, bodo informacije v njem ključno 
vplivale na uspeh (Cencič 2006, 1). 

Današnji  večinoma nepovezani IS (informacijski sistemi) so za potrebe podjetij po 
hitrem in učinkovitem odzivu, precej togi. Velike spremembe na trgu zahtevajo nenehno 
dopolnjevanje starih nepovezanih IS. Zato se podjetja vse bolj odločajo za uvedbo 
celovitih informacijskih rešitev, ki podpirajo večji del poslovnega procesa - ERP 
(Enterprise Resource Planning) sistemi (Oven 2005, 1). 

Z ERP sistemi so v začetku načrtovali potrebe po materialih in virih, danes pa 
povezujejo vse osnovne funkcije poslovanja podjetja, kot so: upravljanje financ, 
distribucija, proizvodnja, upravljanje s kupci in e-poslovanje. Uvedba ERP sistema je 
povezana s programskimi orodji, ki lahko že obstoječim aplikacijam omogočajo 
integracijo z ERP-sistemom. Seveda so ERP-sistemi prilagojeni posameznim 
industrijskim panogam, saj imajo te svojo specifiko, ki jo je potrebno upoštevati. 

Del celovite progamske rešitve so največkrat tudi CRM sistemi (Customer 
relationship management) oziroma sistemi za upravljanje odnosov s strankami. Ti 
sistemi omogočajo uskladitev poslovnih strategij, organizacijske strukture in kulture 
podjetja ter informacij o strankah in informacijske tehnologije tako, da je cilj vseh 
kontaktov s strankami zadovoljevati njihove potrebe ter dosegati poslovne koristi in 
dobiček. CRM sistemi podpirajo strategijo, ki določa, kako bo podjetje gradilo 
dobičkonosne odnose s strankami in pridobilo njihovo zvestobo (SRC 2008). 

V diplomski nalogi je prikazan načrt ter rešitev problem nepovezanosti obstoječih 
informacijskih rešitev v podjetju Telekom Slovenije s simulacijo rešitve v obliki Excel 
preglednice. Nepovezanost informacijskih  rešitev pripomore k nižji ravni zadovoljstva 
strank in posledično izpadu določenega dela prihodkov ter višanju stroškov poslovanja. 
Cilji predlagane rešitve so tako predvsem usmerjeni na nižanje stroškov poslovanja 
podjetja ter večanju prihodkov od poslovanja. Pri tem ni glavni poudarek na izdelku, 
temveč na zadovoljevanju potreb strank, s čimer dobimo zadovoljne in zveste stranke. 
Samo to lahko dolgoročno prinese konkurenčno prednost na trgu in uspešnost.  
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Telekom Slovenije je nastal leta 1995, ko se je PTT Slovenije razdelila na Pošto 
Slovenije in Telekom Slovenije. Leta 1995 je bilo ustanovljeno podjetje Telekom 
Slovenije, p. o. 11. maja 2001 je začel veljati nov zakon o telekomunikacijah, ki je to 
dejavnost v Sloveniji liberaliziral. Na podlagi zakona je Telekom Slovenije izgubil 
status javnega in monopolnega podjetja in se je preoblikoval v delniško družbo. 

Danes skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoča družba Telekom 
Slovenije in odvisne (hčerinske) družbe, v katerih ima obvladujoča družba večinski 
lastniški delež oziroma so v 100-odstotni lasti matične družbe. 

V Skupini Telekom Slovenije so Telekom Slovenije, Mobitel, GVO, Teledat, 
Avtenta.si, On.net (Makedonija), Ipko (Kosovo), AOL - Albanija Online SP (Albanija), 
Aneks (BiH), Interseek, Gibtelecom (Gibraltar), Siol Croatia in Planet 9 (Telekom 
Slovenije 2008). 

Skupina Telekom Slovenije je vodilni slovenski ponudnik telekomunikacijskih in 
internetnih storitev. Razvijajo in izvajajo storitve fiksne in mobilne telefonije ter 
storitve na področju internetnih povezav in njihovih vsebin. 

2.1 Strateški cilji, usmeritve in vizija 

Telekom Slovenije v razvoju svojih storitev daje glavni poudarek na širokopasovne 
in konvergenčne fiksne, mobilne in kombinirane storitve. Med ključnimi usmeritvami 
ostaja širitev poslovanja na tuje trge – predvsem na informacijsko-komunikacijske trge 
jugovzhodne Evrope in Sredozemlja. Pri tem so cilji (Telekom Slovenije 2009b): 

− povečevanje vrednosti skupine z inovativnostjo pri trženju storitev, rešitev in 
vsebin, s ciljem zadržati visoke prihodke in ohraniti tržni delež, 

− zagotavljanje najsodobnejših multimedijskih in konvergenčnih storitev pri 
katerih bo glavni poudarek na širokopasovnih in konvergenčnih fiksnih, 
mobilnih in kombiniranih storitvah, 

− investicije v širokopasovno IP (Internet Protocol) strukturo in IP telefonijo, 
− s prilagajanjem in informatizacijo poslovnih procesov, z zagotavljanjem 

učinkovitega sistema vodenja ter razvoja kadrov se bo oblikovalo prilagodljivo 
okolje, kjer uporabnik je in bo v središču, 

− čim bolj učinkovito ponujanje zabavnih, inovativnih in zahtevnih poslovnih 
vsebin je nujno, da se bo preko tega postopno vsaj delno nadomeščali izpad 
prihodka iz klasičnih govornih telefonskih storitev na maloprodajnem trgu,  

− optimizacija poslovanja Skupine Telekom Slovenije z dodatno informatizacijo 
poslovanja, povečanim nadzorom nad stroški in prestrukturiranjem poslovanja. 

Vizija Skupine Telekom Slovenije je biti prvi! (Telekom Slovenije 2009c) 
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2.2 Organizacijska struktura Skupine Telekom Slovenije 

Opisani sta organizacijski strukturi družbe Telekom Slovenije in podjetja GVO – 
gradnje in vzdrževanje omrežja, ki sta pomembni za ugotavljanje odgovornosti za 
podporo informacijskih rešitev v celotni skupini in za razumevanje v nadaljevanju 
obravnavanega problema. 

Slika 2.1 Organizacijska struktura družbe Telekom Slovenije, d. d. 

 
Vir: Telekom Slovenije 2009a. 

Organizacijska struktura družbe Telekom Slovenije se deli na štirinajst sektorjev. 
Vsak sektor se deli na službe, za katere je organizacijsko in upravljalno odgovoren. Za 
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razumevanje obravnavanega problema je pomembno razumevanje strukture ter dela in 
naloge sektorja za odnose z uporabniki in sektorja za informatiko. Sektor za odnose z 
uporabniki sestavljajo štiri službe: 

− služba za poslovno podporo, ki skrbi za koordiniranje priprave informacijskih 
podlag, procesov in usmeritev za delo, 

− služba za tehnično pomoč in svetovanje uporabnikom glede uporabe storitev in 
terminalne opreme, 

− služba za tehnično pomoč uporabnikom skrbi za zagotavljanje enovitega 
procesa rezervacije kapacitet in izdaje tehničnih nalogov, ter izvedbo lažjih 
tehničnih rešitev na kabelskem omrežju, 

− služba za teleprodajo skrbi za prodajo storitev preko vseh komunikacijskih 
kanalov (telefon, e-mail, web, telefaks), ter posredovanje informacij o storitvah 
družbe in svetovanje. 

Slika 2.2 Organizacijska struktura Sektorja za odnose z uporabniki. 

 
Vir: Telekom Slovenije 2009a. 

Podrobnejši opis del in nalog Službe za naročniška razmerja: 

− analiziranje pravilnosti delovanja obračuna TK storitev,  
− zagotavljanje enovitega procesa rezervacije kapacitet in izdaje tehničnih 

nalogov ter izvedbe lažjih tehničnih preveritev na kabelskem omrežju, 
− priprava informacijskih podlag, procesov in usmeritev za delo (navodila, 

priporočila, obrazci itd.),  
− sodelovanje pri razvoju informacijske podpore predprodajnim, prodajnim in 

poprodajnim procesom. 

Sektor za informatiko  sestavljajo štiri službe: 

− služba za razvoj skrbi za integracijo informacijskih rešitev , ter vodenje sistema 
razvoja informacijskih rešitev, 
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− služba za sistemsko podporo skrbi za načrtovanje arhitekture IT ter 
zagotavljanje delovanja operacijskih sistemov, 

− služba za operativne sisteme skrbi za zagotavljanje operativnega delovanja z 
vidika aplikacijskih rešitev in parametrov, 

− služba za informacijsko podporo obratovanja. 

Slika 2.3 Organizacijska struktura Sektorja za informatiko. 

 
Vir: Telekom Slovenije 2009a. 

Podrobnejši opis del in nalog Službe za razvoj: 

− standardizacija IS, 
− skrb za kakovost IS, 
− integracija informacijskih rešitev,   
− vodenje sistema razvoja informacijskih rešitev,  
− projekti razvoja in vpeljave IS,  
− razvoj programske opreme,  
− zagotavljanje kakovosti razvoja prog. opreme (QA),  
− vzdrževanje lastne programske opreme,  
− zagotavljanje povezav s prostorskimi podatki,  
− poročilni sistemi. 

Organizacijska struktura hčerinskega podjetja GVO, se deli na: 

− enoto komercijale in marketinga, 
− operativno enoto gradnje, 
− enoto za razvoj in projektiranje.  

Za v nadaljevanju obravnavan problem je pomembno razumevanje Operativne 
enote gradnje, katera se deli na sedem centrov gradenj, ki konkretno izvajajo dela na 
terenu po naročilu Službe za naročniška razmerja Telekoma Slovenije. 
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Slika 2.4 Organizacijska struktura podjetja GVO 

 
Vir: Telekom Slovenije 2009a. 

Naloge Centrov gradenj so: 

− gradnja in vzdrževanje TK kabelskih omrežij, 
− projektiranje kabelskih omrežij, 
− izdelovanje tehnične dokumentacije, 
− izvajanje zaščit in prestavitev kabelskih omrežij, 
− gradnja in vzdrževanje naročniških PCM sistemov, 
− gradnja in vzdrževanje kabelsko komunikacijskih sistemov. 

2.3 Podatki o informatiki v podjetju  

2.3.1 Strojna oprema 

V Telekomu uporabljajo več vrst računalnikov: 

− mini specializirane računalnike za programiranje central in podatkovnih vozlišč 
ter osebne računalnike za vsakdanje delo z uporabniškimi aplikacijami, kot so 
SAP, ALMA CCB, Microsoft Outlook, ter druge specializirane aplikacije, 

− osebni računalniki imajo med 1GB in 2GB (Giga Bajt) delavnega spomina, 
1500MHz (Mega Hertz) procesorje, trdi disk so velikosti do 300 GB, ter vso 



 

8 

potrebno strojno opremo, I/O enote ter potrebne periferne enote. Uporabljajo se 
tudi podatkovni in programski strežniki, ki so povezani v omrežje LAN. 

2.3.2 Komunikacija in Internet  

Vsi računalniki so preko razdelilnikov in usmerjevalnikov povezani v lokalno 
omrežje LAN (angl. Local Area Network), ta pa je povezana naprej v Telekomovo 
prostrano omrežje WAN (Wide Area Network). V dislociranih enotah so računalniki v 
intranet Telekoma Slovenije in z bazami podatkov, ki so v Ljubljani, povezani preko 
zasebnega omrežja, s podatkovnim vodom s hitrostjo 20Mbit/s. Z nadgradnjo pa se 
hitrost prenosa podatkov WAN omrežja z leti povečuje. Vsaka PE ima svojo intranet 
stran, kjer najdemo vse potrebne podatke o vlogah, pogodbah ter navodilih za uporabo 
telekomunikacijskih storitev za potrebe delavcev. Vsak delavec ima tudi svoj e – poštni 
naslov oz. račun, do katerega lahko dostopa tudi preko spleta. 

2.3.3 Informacijske rešitve 

Operacijski sistemi, nameščeni na specializiranih računalnikih, so Windows 98, 
2000 Professional ali XP Professional, odvisno od starosti telefonskih central in 
podatkovnih vozlišč, ki jih računalniki programirajo. Na osebnih ali mikro računalnikih 
pa Windows XP, ali Vista, odvisno od zmogljivosti računalnika.  

Uporabniški računalniški programi so splošno namembni, kot so Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet Explorer in posebno namembni 
uporabniški programi za podporo oz. izvajanje operativnega poslovanja in 
programiranja. 

2.3.4 Poslovna informatika 

Funkcijski informacijski sistemi v Telekomu so:  

− izvajalni ali transakcijski IS, ki so zasnovani tako, da avtomatizirajo 
ponavljajoče se aktivnosti, ter tako povečujejo učinkovitost poslovnega 
procesa,  

− marketinški IS, ki podpira ključne aktivnosti kot so marketinške raziskave, 
oglaševanje in promocija, management  in avtomatizacijo prodaje,  

− distribucijski IS, ki podpira skladiščno poslovanje in transport. IS človeških 
virov, ki omogoča razvoj zaposlenih, načrtovanje kadrovskih potreb, 
registracijo delavnega časa ter spremljanje uspešnosti,  

− računovodski IS,  
− finančni IS, 
− IS za podporo odločanju. 
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Vsi ti funkcijski IS so zasnovani v okviru enotnega, celovitega IS. Telekom 
uporablja celovite rešitve podjetja SAP že nekaj let in jih tudi dopolnjuje. Vsak 
uporabnik SAP storitev ima na svojem računalniku naloženo ustrezno aplikacijo (SAP 
odjemalca), za katero ima tudi ustrezno avtorizacijo, preko katere izvaja določene 
transakcije. 

2.3.5 Stanje poslovne informatike obravnavanega problema 

Izvajalni ali transakcijski IS (v našem primeru Aplikacija za vnos in obdelavo 
vlog), ki skrbi za avtomatizacijo procesov naročanja in procesiranja storitev je izdelalo 
zunanje podjetje, po naročilu Telekoma Slovenije. IS je bil izdelan zaradi vse večje 
potrebe podjetja po učinkovitosti izvajanja procesov naročanja storitev in tudi nadzora 
ter upravljanja le teh.  Prav tako so na izdelavo aplikacije vplivale vse večje potrebe  
strank po dodatnih storitvah, katerih predpogoj je izgradnja priključka do hiše.   

Aplikacija za vnos in obdelavo vlog je procesno  opredeljena na uporabnika 
oziroma posamezne službe. To pomeni, da  se z vsakim korakom v procesu kreira 
opravilo, ki pride do dotične službe. Le ta pa mora opravilo izvesti v drugi aplikaciji in 
nato opravilo v aplikaciji za vnos in obdelavo vlog, poslati naprej v proces.  

Povezana je z naslednjimi aplikacijami: 

− SAP, v katerem se izvede rezervacija in potrebne terminalne opreme in 
materijala, 

− aplikacija Regletna knjiga, ki služi kreiranju tehničnih nalogov za rezervacijo 
kapacitet v kablu, na telefonski centrali, centrali za širokopasovne storitve in 
storitve povezane s sistemi prenosa alarmnih in drugih naprav, 

− aplikacija Ulytimus, v katero se vnašajo vloge za storitve VPN (Virtulalna 
privatna omrežja), ter alarmnih povezav, 

− aplikacija Atlantis, v katero se vnašajo vloge za širokopasovne xDSL storitve, 
− aplikacija ALMA CCB, ki skrbi za obračun in izdajo računov za storitve, 
− TIS (Telefonski imenik Slovenije). 

Aplikacija za vnos in obdelavo vlog je povezana tudi s procesom naročanja 
izgradnje priključka na terenu. Za ta proces se trenutno ne uporablja nobena aplikacija, 
ki bi skrbela za procesno izvedbo le tega, ampak se naročila izdajajo podjetju GVO 
izključno v pisni obliki, ki na podlagi le tega naredi v SAPu rezervacijo  potrebnega 
materijala. Za potrdilo o izgradnji priključka se prav tako uporablja pisna ali ustna 
oblika.  
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3 CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE 

3.1 Celoviti informacijski sistemi  ERP 

Celoviti informacijski sistemi oziroma ERP sistemi so informacijski sistemi, ki 
skušajo integrirati vse obstoječe poslovne procese in vire podatkov v podjetju v enoten 
sistem. Poglavitni sestavini ERP sistema sta enotna baza vseh podatkov v podjetju in 
modularna zasnova programov (Jug 2007, 18). Enotna baza podatkov omogoča vsem 
oddelkom podjetja, shranjevanje in pridobivanje informacij v realnem času. Modularna 
zasnova programov pa je skupina programov, ki delujejo na isti osnovi. Moduli so 
posebej zasnovani za različne poslovne funkcije podjetja. 

3.1.1 Struktura ERP sistema 

Celovite programske rešitve pokrivajo temeljne poslovne funkcije podjetja. Za to se 
uporabljajo standardne programske rešitve, moduli oz. paketi sestavljeni iz aplikacij. 
Paketi se med seboj povezujejo in dopolnjujejo z navezavo oziroma programskimi 
funkcijami posameznih aplikacij. Podjetje ima možnost implementirati vse programske 
pakete oz. glede na njegove potrebe tiste, ki so zanj relevantne. Te potrebe se predvsem 
razlikujejo glede na področje delovanja podjetja. 

Temeljna področja programskih paketov oziroma moduli so (Kovačič in Vintar 
1994, 219): 

− načrtovanje poslovanja, spremljanje projektov in avtomatizacija poslovnih 
procesov, 

− prodaja, 
− nabava, 
− saldakonti kupcev in dobaviteljev, 
− glavna knjiga in spremljanje stroškov, 
− skladiščno in materialno poslovanje, 
− osnovna sredstva, 
− vzdrževanje sredstev. 
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Slika 3.1 Celovita programska rešitev 

 
Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 278. 

3.1.2 Implementacija ERP sistema 

Možnosti uvedbe ERP rešitve je več, podjetja imajo na voljo naslednje načine 
(Kovačič in Bosilj-Vukšič 2005, 284): 

− dograditev obstoječih rešitev, 
− lasten razvoj rešitev, 
− nakup rešitev, 
− najem rešitve. 

Za dograditev obstoječih sistemov se odloča malo podjetij. Če že, so to večja 
podjetja. Značilno za velika podjetja je, da so potrebe po uporabi kompleksnejše in 
zahtevnejše, uporabnikov pa je, praviloma veliko. Zato vsak prehod na novo 
programsko rešitev zahteva veliko vloženega truda in časa pri prilagoditvi na novo 
rešitev, tako pri prenosu velike količine podatkov, kot pri izobraževanju uporabnikov.  

Prednosti takega pristopa so: 

− delo z uporabnikom znanim programskim okoljem, 
− kratek čas za uvedbo nove informacijske tehnologije in posameznih rešitev, 
− manjši obseg in postopnost sprememb, naložb. 

Slabosti pa: 

− zahtevno, drago in problematično vzdrževanje, 
− praviloma nizka kakovost programskih rešitev in tehnološkega (poslovnega) 

znanja, 
− informacijske službe, v podjetju, ki rešitev uvaja, 
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− težavno zagotavljanje ažurnosti podatkov na nivoju podjetja in uporabe 
− odločevalskih orodij, 
− problematično zagotavljanje varnosti podatkov in zanesljivosti obdelave. 

Možnost lastnega razvoja je mogoče izvesti ob nespremenjenem izvajanju 
poslovnih procesov, vendar se ob tem postavlja vprašanje upravičenosti vlaganja v novo 
tehnologijo in znanja.  

Z nakupom ERP sistema se čas razvoja močno skrajša in zniža raven tveganja 
ustreznosti končnega rezultata, ki smo mu priča pri lastnem razvoju. Z nakupom 
pridobimo tudi morebitna tuja znanja in referenčne modele izvajanja poslovnih 
aktivnosti na obravnavanem področju, imenovano "najboljša praksa", ki jih vsebujejo 
kakovostne sodobne celovite programske rešitve. Slabosti nakupa, se ob relativno visoki 
ceni programskih rešitev, kažejo predvsem v problematiki uvajanja oziroma prilagajanja 
potrebam uporabnikom in prenosu znanj, potrebnih za vzdrževanje in nadaljnji razvoj, 
na informatike podjetja. Pri nakupu rešitev imajo podjetja možnost uvesti standardno ali 
prilagojeno ERP rešitev, oziroma se nahajajo nekje vmes. Vse spremembe, ki jih je 
potrebno vgrajevati v osnovno strukturo integriranega IS, bistveno povečajo stroške 
uvajanja, ob tem pa narašča tudi tveganje, ali bo še nepreizkušena dodelava res 
zadovoljila potrebe naročnika (Ahlin in Zupančič 2001, 284). 

Outsourcing oziroma zunanje izvajanje poznamo že desetletja kot strateško orodje 
številnih dejavnosti, zlasti na področju proizvodnje in storitev Na področju informatike 
zunanje izvajanje doslej ni bilo toliko uveljavljeno (Zalar 2006, 12). Nove razmere v 
svetovni ekonomijipa narekujejo podjetjem zastavljanje vedno novih ciljev tudi na 
področju IT. Uspešna podjetja imajo natančno izdelano vizijo, strategijo in določene 
cilje. Da to dosežejo, se od njih v današnjem poslovnem okolju zahteva ozka usmeritev 
na točno določeno področje delovanja. Preostale funkcije lahko prepustijo za to 
specializiranim podjetjem, podjetje pa obdrži in ohranja samo strateško pomembne 
funkcije. Pri outsourcingu naročnik plača le izvedbo storitev, ne pa nakupa sestavnih 
delov informacijskega sistema. Celovita storitev se razdeli na različne podstoritve 
informacijskega sistema, finančno tveganje pa je pri tem predvsem na strani izvajalca. 

3.2 Upravljanje odnosov s kupci CRM  

Upravljanje odnosov s strankami pomeni poslovno usmeritev podjetja in način 
razmišljanja, ki postavlja v središče vse stranke podjetja. Ravnanje odnosov s strankami 
zahteva usmerjenost podjetja oziroma vseh njegovih oddelkov na posamezno stranko. 
Prepoznavanje, spremljanje in zadovoljevanje njenih potreb ter želja omogočajo 
podjetju vzpostavitev in ohranjanje vzajemnega dolgoročnega odnosa, ki prinaša tako 
podjetju kakor tudi stranki korist in zadovoljstvo. Da bi to doseglo, mora podjetje 
prilagoditi celotno organizacijo, procese, aktivnosti in ponudbo strankam. (Hvala 2001, 
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58-59) opisuje prilagajanje kot sposobnost hitrega odzivanja na spremembe v potrebah 
deležnikov oziroma kot sposobnost podjetja zagotavljati strankam vse, kar zahtevajo, ob 
vsakem času, na želeni način in kjerkoli to želijo. Da pa je podjetje sposobno ugoditi 
tovrstnim željam in potrebam svojih strank, potrebuje prave informacije. Te informacije 
pridobi skozi procese zbiranja, obdelave in analiziranja podatkov, kar mu omogočajo 
napredne informacijske tehnologije. Podjetje lahko neprestano iz njih črpa znanje, ki mu 
omogoča razumevanje in predvidevanje obnašanja strank, zadovoljevanje njihovih 
potreb in želja, razvijanje donosnejših odnosov z njimi ter oblikovanje pregleda nad 
življenjskimi vrednostmi odnosov z vsako stranko (SAS Institute 2001). S pomočjo 
tehnoloških orodij si torej podjetje ustvari znanje, ki mu služi za oblikovanje pravih 
oziroma učinkovitih odločitev pri nadaljnjem poslovanju in zanj predstavlja močno 
konkurenčno prednost. Spoznavanje strank, razumevanje njihovega obnašanja ter 
predvidevanje njihovih namer omogoča podjetju prilagajanje in usmerjanje izdelkov 
oziroma storitev pravim strankam, ob pravem času in na pravi način. Tako 
osredotočenost celotnega podjetja na posamezno stranko z uporabo informacijskih 
tehnologij pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu poslovanju. Podjetja, ki poznajo 
svoje stranke, lahko bistveno povečajo svoje prihodke ter zmanjšajo stroške (Cap 
Gemini Ernst & Young 2001). Ravnanje odnosov s strankami torej vpliva na 
povečevanje dohodkov ter zmanjševanje stroškov, kar posledično privede do povečanja 
dobičkonosnosti podjetja (slika 3.2). 
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Slika 3.2 Vpliv CRM na povečanje dobičkonosnosti podjetja. 

 
Vir: Cap Gemini Ernst & Young 2001.  

Uvajanje CRM zahteva v podjetju spremembe na treh področjih, in sicer 
organizacijskem, operativnem in analitičnem (slika 3.3). Operativni CRM upravlja in 
usklajuje postopke, potrebne za sodelovanje s strankami na področjih trženja, prodaje in 
storitev. Organizacijski CRM podjetjem olajša in pospeši sodelovanje s strankami (in 
obratno) ter tako uspešneje zadovoljuje potrebe strank. Analitični CRM pomaga 
podjetjem izkoriščati vire informacij in na njihovi podlagi ustvarjati boljše razumevanje 
obnašanja strank. Vsako področje združuje določene poslovne aktivnosti, ki za izvajanje 
potrebujejo podporo informacijskih rešitev (Midden 2001). Za učinkovito uresničitev 
CRM rešitev z namenom pridobivanja in zadržanja strank ter izboljševanja odnosov z 
njimi je potrebna prisotnost vseh treh omenjenih področij CRM. 
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Slika 3.3 Sistem tehnologij CRM v podjetju 

 
Vir: CRM, Customer relationship management 2004. 

Operativni CRM se v podjetju nanaša na izvajanje procesov, s katerimi se podjetje 
povezuje s strankami, sprejema in jim posreduje naročila, opravlja transakcije in 
strankam nudi dodatne storitve ter podporo. Potrebna je torej podpora k strankam 
usmerjenih procesov. Za operativni CRM je značilna prenova avtomatizacije oziroma 
informatizacija poslovnih procesov, predvsem področij, ki največ sodelujejo s strankami 
(podpora prodaji, trženjskim in storitvenim aktivnostim za podporo strankam). 
Operativni CRM vključuje tudi postavitev klicnega centra in spletnega portala. Ključno 
pri upravljanju operativne ravni CRM je vzpostavitev povezanosti vseh sistemov znotraj 
podjetja (CRM, Customer relationship management 2004). 

Na ravni organizacijskega CRM uporablja podjetje tehnologije, ki podpirajo 
komuniciranje med podjetjem in strankami. S strankami torej sodeluje prek elektronske 
pošte, jih obvešča prek spletnega portala oziroma spletnih strani podjetja (z možnostjo 
prilagojenih vsebin posamezni stranki). Te možnosti olajšajo sodelovanje s strankami, 
izboljšajo komuniciranje in povezanost ter usklajenost informacij o strankah tudi znotraj 
podjetja. S tem si podjetje pridobi večje zaupanje strank in z njimi oblikuje dolgoročne 
odnose (CRM, Customer relationship management 2004). 

Analitični CRM predstavlja področje, kjer se podjetje ukvarja s postopki za 
doseganje temeljitega vpogleda v potrebe in želje strank, razumevanja njihovega 
vedenja ter za predvidevanje njihovih namer. Osnova analitičnega področja je 
podatkovno skladišče, iz katerega podjetje s pomočjo analitičnih orodij pridobiva 
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koristne informacije. Orodja mu služijo za pripravo analiz (npr. analiz povpraševanja, 
trženjskih aktivnosti, učinkovitosti klicnega centra, segmentacije strank, donosnosti 
proizvodov oziroma storitev itd.) in s tem za spremljanje poslovne učinkovitosti 
podjetja (CRM, Customer relationship management 2004).  

Medtem ko so operativne in organizacijske rešitve pomembne, je analitični CRM 
bistven za maksimiranje vrednosti podjetja za stranke ter vrednosti strank za podjetje. 
Namen CRM je namreč, da podjetje spozna svoje stranke (po čem povprašujejo, kako se 
obnašajo itd.), predvidi njihove potrebe in namere ter se ustrezno odzove. To pa jim 
omogočajo ravno orodja analitičnega CRM. Podjetja, ki uporabljajo zgolj tehnologije 
operativnega in organizacijskega CRM, sicer lahko prisluhnejo svojim strankam, vendar 
jih brez orodij analitičnega CRM ne znajo razumeti. Zaradi tega je potrebno vključiti 
analitični CRM, s pomočjo katerega je možno neprestano izboljševanje odnosov s 
strankami. 

3.3 CRM in ERP 

Pomemben vidik je tudi povezava oziroma integracija CRM aplikacij z ERP 
sistemom podjetja. Takšna implementacija pomeni združitev dveh sistemov v eno 
celoto, od katere imata koristi oba dela. CRM igra najpomembnejšo vlogo pri trženju, 
prodaji in poprodajnih aktivnostih. V teh treh fazah lahko uporabi podatke, ki jih črpa iz 
ERP sistema organizacije (npr. vrednosti prodaje posameznega kupca v določenem 
obdobju in izdelkih), kar predstavlja pomemben vir informacij pri ravnanju odnosov s 
stranko. Po drugi strani pa je CRM aplikacija tudi priročen vhodni vir (input) podatkov 
za ERP sistem (Kovačič 2004, 11).  Poenostavljen primer te sinergije je prikazan na 
sliki 3.4. 

Slika 3.4 Integracija ERP in CRM aplikacij 

 
Vir: Oracle 2000.  
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3.4 Opredelitev obravnavanega problema 

Telekom, d. d., poleg centralnega ERP sistema SAP, ki ga uporablja za področje 
financ, upravljanja s kadri, kontrolinga, uporablja še vrsto drugih informacijskih rešitev, 
ki so  bile izdelane posebej za področje izgradnje in logistike,  področje prodaje in 
področje odnosov z uporabniki. Vendar pa te informacijske rešitve niso povezane v 
celoto, oziroma ne izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja centralni  ERP sistem.  

Pomanjkljivosti obstoječega sistema se kažejo na več področjih. Osebno se soočam 
s pomanjkljivo informacijsko podporo pri aplikaciji za vnos in obdelavo vlog za nove 
telefonske priključke, saj niso podprte vse aktivnosti poslovnega procesa. Manjka del 
procesa, kjer Služba za naročniška razmerja naroči izgradnjo telefonskega priključka 
podizvajalcu, podjetju GVO. Povratna informacija o končani izgradnji obstane pri 
podizvajalcu tudi po več dni. Zato mora referent, za vsakega naročnika posebej 
spraševati, ali je postopek izgradnje že zaključen, da lahko nadaljuje proces vključitve.  

Prav tako je pomanjkljivost oddaja pisnih vlog v Splošno službo, saj bi se z 
elektronskim zajemom naročil tej aktivnosti izognili. 

Sam proces dokončanja se tako lahko zavleče čez pogodbeni rok, oziroma stranke 
zato čakajo več časa na priključek, kot bi dejansko morale. To pa zelo povečuje 
nezadovoljstvo strank. 

Obravnavano področje je del CRM strategije podjetja, ki bi se morala odražati tudi 
v čim boljši informacijski podpori vseh procesov, ki lahko dvigujejo zadovoljstvo 
stranke s storitvijo podjetja. Le končni razvoj v okviru integralnega ERP sistema bo 
lahko kakovostno izpolnil pričakovanja in zahteve uporabnikov. Ker pa je pot do take 
rešitve običajno dolgotrajna, bom v diplomi prikazal preprost način boljše izrabe 
informacijske tehnologije, ki je v podjetju že sedaj na voljo. S tem želim pokazati, da 
informatizacija poslovanja ne sme biti tehnološki projekt, ampak predvsem ustrezna 
poslovno procesna naloga. 
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4 VSEBINSKA OPREDELITEV PROJEKTA  

4.1 Opis projekta rešitve poslovnega problema 

V podjetju Telekom Slovenije smo se na podlagi opredelitve zgoraj opisanega 
poslovnega problema odločili prikazati načrt ter simulacijo rešitve v obliki Excel 
preglednice (v nadaljevanju bom preglednico poimenoval telekomunikacijska 
preglednica oziroma TK preglednica), dopolnjene s poslovno logiko v okviru makrojev. 
S TK preglednico želimo prikazati simulacijo povezanosti vseh delov poslovnih funkcij, 
ki so vpletene v proces naročanja telefonskega priključka v enoten sistem,  
racionalizirati sistem, vzpostaviti nadzor nad stanjem naročil in stroški poslovanja. 
Namen projekta je s simulacijo rešitve povezati vse vpletene poslovne procese v 
zaokroženo celoto. 

Preglednica pa vsekakor ne more biti končna rešitev poslovnega problema, saj za 
Excel veljajo določene omejitve, kot je npr. sočasni dostop do datoteke. Zato predstavlja 
naloga dobro osnovo in pilotsko rešitev v okviru priprave dokončne informacijske 
rešitve. 

Cilji predlagane rešitve so:  

− krajše čakalno obdobje naročnikov in s tem večje zadovoljstvo strank, 
− večja preglednost nad zaostanki in spremljanje ter razvrščanje le-teh z  

izdelovanjem poročil, 
− z avtomatsko povratno informacijo prodajalcu (vnašalcu vloge v aplikacijo za 

vnos in obdelavo vlog) omogočiti hiter vnos vloge za nadgradnjo priključka 
stranke z dodatnimi storitvami, kot so adsl in internetna televizija, 

− višja raven komunikacije in sodelovanja med službami, saj je dosedanja 
situacija sproža vse več nesoglasij in iskanja krivca pri zastojih pri izvedbi,  

− izpada prihodka, saj vsak mesec zaostanka pri vključitvi povzroči izpad 
prihodka za tekoči mesec, 

− z uvedbo elektronskega poslovanja zmanjšati stroške papirja. 

4.2 Fazna opredelitev projekta 

Kot prvi korak se pri razvoju IS priporoča proces strateškega planiranja, katerega 
rezultat je strateški plan (Rožanec 2003). Sledijo mu faza analize, snovanja, izvedbe in 
vpeljave (Podgorelec 2004). 

Strateško načrtovanje je proces, kjer se ugotavlja dolgoročne organizacijske cilje, 
strategije, organizacijske spremembe in potrebna sredstva. Je osnova za razvoj 
informacijskih sistemov. Ker pa gre za manjši projekt, vse faze dejansko niso nujno 
potrebne, zato smo fazo strateškega načrtovanja in snovanja iz projekta izključili. V fazi 
analize se je potrebno posvetiti poslovnim funkcijam, ki se izvajajo v podjetju, 



 

20 

procesnem diagramu ter narisati obstoječ in nov diagram toka podatkov. V fazi izvedbe 
pa je potrebno izvesti način zagotovitve informacijske rešitve. 

4.3 Terminski plan razvoja IS 

Določen je bil terminski plan poteka razvoja celotnega projekta. Formalni začetek 
projekta je bil 7. januarja 2009. Formalni konec projekta pa  je bil 30. marca 2009, z 
zaključnim sestankom projekta. Trajanje posameznih faz je opisano v nadaljevanju: 

− vzpostavitev projekta: od 7. januarja 2009 do13. januara 2009, 
− analiza in načrtovanje: od 15. februarja 2009 do 3. februarja 2009, 
− izvedba in testiranje (končna): od 6. februarja 2009 do 27. marca 2009, 
− zaključni sestanek projekta: 30. marca 2009. 

V projekt so bili vključeni: 

− sektor za prodajo,  
− sektor za informatiko – služba za razvoj, 
− sektor za izgradnjo in logistiko, 
− sektor za odnose z uporabniki – služba za naročniška razmerja, 
− podjetje GVO – center gradnje. 

4.4 Organizacijska shema projekta 

Organizacijo projekta je potrebno zastaviti glede na obsežnost projekta. Praviloma 
so v projekt vključeni nadzorna, usmerjevalna in izvedbena telesa. Ker gre v tem 
primeru za manjši projekt, smo sestavili skupino treh ljudi, ki se je ukvarjala zgolj z 
izvedbo projekta. Jaz sem bil projektni vodja in ključni uporabnik. Na izvedbeni ravni 
pa sta poleg mene sodelovala še dva člana projektne skupine. 
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5 IZVEDBA PROJEKTA REŠITVE POSLOVNEGA PROBLEMA 

5.1 Analiza obstoječega stanja 

Obstoječ proces sestavlja več aplikaciji, ki se izvajajo neodvisno: 

− aplikacija za vnos in obdelavo vlog, ki je krovni proces in skrbi za proženje 
opravil med službami, 

− regletna knjiga, ki služi za rezervacijo kapacitet v kablu, 
− aplikacija za knjiženje in evidentiranje  pošte, SAP. 

Slika 5.1 Opis procesa izgradnje telefonskega priključka 

 
 

V procesu sprejema vloge sodeluje Prodajna služba. Po dogovoru s stranko se v 
aplikacijo za vnos in obdelavo vlog, vnese vloga za izgradnjo telefonskega priključka, 
ki je predpogoj za vse nadaljne storitve. To velja v primeru, če stranka še nima 
telekomunikacijskega kabla do hiše. Z nakupom telefonskega priključka si stranka 
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zagotovi kabelsko povezavo od hiše do Telekoma. V vlogi se določijo tudi dodatne 
storitve, ki se vežejo na telefonski priključek. Na primer: prikaz identitete klicočega ... 

Opravilo nato prispe v službo za naročniška razmerja, kjer se v oddelku ogledništva 
na terenu, preveri tehnične možnosti za vključitev priključka. Oglednik preveri ali ima 
stranka že kabel do hiše. Če ga ima, določi parametre za vklop in pošlje vlogo po 
procesu do oddelka za tehnično pripravo dela, kjer se v Regletni knjigi izda nalog v 
Sektor za vključevanje in odpravo napak, obenem pa se proži opravilo do prodajnika, 
kjer se pošlje pogodba v podpis stranki. Ko stranka podpiše pogodbo se proži opravilo z 
evidenčno številko tehničnego naloga do službe za vključevanje. Služba za vključevanje 
izvede vključitev. 

Če pa kapacitet na terenu ni, je potrebna izgradnja le teh. V tem primeru oglednik 
na terenu izdela naročilo za izgradnjo, ki zajema podatke o naročniku, naslovu, 
kontaktni številki in popisu materijala potrebnega za izgradnjo naročnika. Potrebno je 
pridobiti tudi vsa soglasja solastnikov zemljišč na terenu, kateri so neposredno vpleteni 
v izgradnjo priključka za naročnika. Naročilo se naredi v pisni obliki s priloženo skico 
in pridobljenimi soglasij, ter se odda v Sektor za izgradnjo in logistiko – službo za 
kabelska omrežja, kjer preverijo pravilnost naročila in pridobljenih soglasij ter ocenijo 
predvidene stroške. Obenem Oddelek ogledništva proži tudi opravilo v Aplikaciji za 
vnos in obdelavo vlog, tako da prispe do Sektorja za izgradnjo in logistiko. Tu se 
končajo vse aktivnosti aplikacije za vnos in obdelavo vlog. Če je naročilo nepopolno se 
le to zavrne nazaj v Službo za naročniška razmerja – oddelek ogledništva, kjer se 
naročilo popravi.  

Popolno naročilo se po interni pošti pošlje v splošno službo, kjer se pošta knjiži in 
evidentira. Tako je zagotovljen vpogled v vsa oddana naročila. Splošna služba nato po 
pošti pošlje naročilo podizvajalcu GVO. 

Podjetje GVO naročilo znova pregleda. Ponoven pregled je pomemben, ker lahko 
pride do napake pri vnosu naslova ali pa pri popisu materijala. Če je naročilo nepopolno 
se jo zavrne v Oddelek ogledništva v popravilo. Popolno naročilo pa se posreduje v 
izvedbo na terenu. Po končanih delih na terenu, podjetje GVO pisno ali ustno obvesti 
Službo za kabelska omrežja. Tako lahko prožijo opravilo v Aplikaciji za vnos in 
obdelavo vlog. Opravilo nato pride v Službo za naročniška razmerja, kjer se v Regletni 
knjigi kreira tehnični nalog. 

Služba za naročniška razmerja posreduje opravilo, ki ima pripeto tudi evidenčno 
številko tehničnega naloga v Službo za vključevanje, ki naročnika vključi v 
telekomunikacijsko omrežje. 
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Slika 5.2 Primer naročila za izgradnjo 

 
Vir: CRPP, Centralni register prostorskih podatkov 2008. 
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Slika 5.3 Obstoječi procesni diagram 

 
 

Pomanjkljivosti obstoječega sistema se kažejo predvsem na področju kjer Služba za 
naročniška razmerja naroči izgradnjo telefonskega priključka podizvajalcu, podjetju 
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GVO. Povratna informacija o končani izgradnji lahko obstane pri podizvajalcu  tudi po 
več dni. Zato mora referent, za vsakega naročnika posebej spraševati, ali je postopek 
izgradnje že zaključen, da lahko nadaljuje proces vključitve.  

Pomanjkljivost takega sistema pa je tudi oddaja naročil v pisni obliki v Službo za 
kabelska omrežja, kjer ta naročilo potrdi in ga pošlje v Splošno službo. Tam se 
evidentira in po pošti pošlje podizvajalcu GVO, ki po končani izgradnji pisno ali ustno 
obvesti Sektor za izgradnjo in logistiko.  

Ti aktivnosti v procesu v taki obliki prav gotovo nista pomembni, saj se evidence 
naročil lahko vodi z elektronskim zajemom naročilom v aktivnosti kjer Naročniška 
služba odda naročilo Sektorju za izgradnjo in logistiko. Povratna informacija o izgradnji 
pa se prav tako lahko vrši elektronsko.  

Sam proces dokončanja se tako lahko zavleče čez pogodbeni rok, oziroma stranke 
zato čakajo več časa na priključek, kot bi dejansko morale, saj z vsako aktivnostjo v 
procesu izgubimo nekaj dni. 

V nadaljevanju bom pokazal simulacijo bodočega stanja z uvedbo Excel 
preglednice (v nadaljevanju bom preglednico poimenoval telekomunikacijska 
preglednica oziroma TK preglednica), dopolnjene s poslovno logiko v okviru makrojev. 

5.2 Opis informacij po uvedbi nove rešitve 

Bodoči proces sestavlja več aplikaciji, ki se izvajajo neodvisno: 

− aplikacija za vnos in obdelavo vlog, ki je krovni proces in skrbi za proženje 
opravil med službami, 

− regletna knjiga, ki služi za rezervacijo kapacitet v kablu, 
− TK preglednica. 
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Slika 5.4 Proces izgradnje telefonskega priključka po uvedbi nove rešitve 

 
 
Z uvedbo TK preglednice je iz procesa izključena funkcija Sprejem in evidentiranje 

naročila. Sedaj se elektronsko zajeta naročila evidentirajo, pregledujejo in zavračajo, kar 
v TK preglednici. S tem smo se izognili nepotebnemu pošiljanje interne pošte na Sektor 
za izgradnjo in logistiko in podjetju GVO. Tu je potrebno upoštevati tudi nepopolna 
naročila, ki so se prav tako pošiljala po interni pošti vendar v obratni smeri.  
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Slika 5.5 Procesni diagram po uvedbi TK preglednice 
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5.3 Izvedba in uvajanje 

Iz aplikacije za vnos in obdelavo vlog se izvozi izpis podatkov naročnika v excelovi 
obliki. Izpis podatkov se izvozi v datoteko, ki je na skupnem dostopnem datotečnem 
strežniku. Datoteka se z vsakim novim izpisom prepiše z novimi podatki o naročniku. 
Med podatke o naročniku sodijo ime in priimek naročnika, kontaktna številka 
naročnika, lokacija priključka, datum vnosa zahtevka v aplikacijo, identifikacijska 
številka naročniškega zahtevka ter ime in priimek vnašalca zahtevka oziroma 
prodajnika. Vnos imena in priimka prodajnika je pomembna za povratno informacijo 
prodajniku o končani izgradnji priključka. 

Slika 5.6 Izvoz podatkov iz aplikacije za vnos in obdelavo vlog 

 
 
V TK preglednici se z gumbom "iz CRM" uvozi podatke o naročniku iz datoteke na 

datotečnem strežniku. Ti podatki se zapišejo v naslednjo vrstico. Vnašalec naročila v 
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službi za naročniška razmerja določi status naročila. Na podlagi statusa naročila se 
avtomatsko vrši pošiljanje elektronske pošte dotični službi. 

Postavimo se v polje kjer je identifikacijska številka naročniškega zahtevka in 
kliknemo gumb odpri. 

Slika 5.7 Osnovna stran TK preglednice 

 
 
Odpre se obrazec za vnos tehničnih podatkov naročila. Vpiše se potreben  materijal 

in delo za izgradnjo. Priloži se tudi skica iz centralnega registra prostorskih podatkov na 
kateri se označi točno lokacijo priključka in nariše potek trase telekomunikacijskega 
kabla do hiše.  

ID številka 
naročniškega 
zahtevka 

Gumb Odpri 

Gumb iz CRM 

Status zahtevka 

Pripravi e-pošto 
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Slika 5.8 Vnos tehničnih podatkov naročila 

 
 
Ko so vnešeni vsi potrebni podatki, se z klikom na gomb "Nazaj" pomaknemo v 

osnovno stran TK preglednice (slika 5.7), kjer se z klikom na gumb "Pripravi" odpre 
polje za urejanje podatkov za pošiljanje e-pošte. Če smo v začetku vnosa naročila 
določili pravilen status zahtevka, se vrši avtomatsko naslavljanje e-pošte izbranim 
sodelavcem. V tem koraku so to sodelavci v službi za kabelska omrežja. 
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Slika 5.9 Način  priprave avtomatskega naslavljanja e-poštnih prejemnikov  

 
 

Gumb pošlji  
e-pošto 
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Slika 5.10 Primer pošiljanja e-pošte 

 
 
Izbrani sodelavci v službi za kabelska omrežja dobijo obvestilo o vnosu novega 

naročniškega zahtevka po e-pošti. Po pregledu pravilnosti vnosa in približni ocenitvi 
stroškov se v osnovni strani TK preglednice spremeni status zahtevka. Nov status 
zahtevka je status "Za GVO". Na podlagi tega statusa se kot v prejšnjem primeru vrši 
avtomatsko naslavljanje e-pošte delavcem v podjetju GVO. 



  

33 

Slika 5.11 Osnovna stran TK preglednice 

 
 
Odgovorni delavci v podjetju GVO pregledajo pravilnost naročila. Pripravi se 

potreben materijal za izgradnjo. Po končani izgradnji se spremeni status v "Zgrajeno". 
Na podlagi tega statusa se vrši avtomatsko naslavljanje e-pošte sodelavcem v službi za 
naročniška razmerja in prodajniku. Na podlagi obvestila o izgradnji se pripravi tehnični 
nalog za vključitev priključka. V aplikaciji za vnos in obdelavo vlog se narejen tehnični 
nalog pripne in pošlje opravilo v Službo za vključevanje, ki na terenu dejansko 
priključek tudi vključi. Stranka podpiše pogodbo ob vključitvi. Služba za vključevanje 
nato pošlje opravilo v Službo za obračun, kjer se storitev telefonskega priključka stranki 
zaračuna. 

Status Za GVO 
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Slika 5.12 Osnovna stran TK preglednice 

 
 
Priprava pošiljanja obvestila e-pošte o izgradnji telekomunikacijskega priključka 

Službi za naročniška razmerja. 

Status Zgrajeno 
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Slika 5.13 Način  priprave avtomatskega naslavljanja e-poštnih prejemnikov  

 
 

5.4 Učinki po vpeljavi programske rešitve 

Spremembe po uvedbi nove programske rešitve so večinoma pozitivne. Opaziti je 
večjo storilnost zaposlenih, preglednost naročil ter zmanjšanje papirnega poslovanja. 
Skrajšalo se je tudi celotno čakalno obdobje od vnosa naročila do začetka izgradnje 
telefonskega priključka, za približno osem delovnih dni. Z uvedbo e-poštnega pošiljanja 
elektronsko zajetega naročila, smo se izognili Splošni službi in s tem pridobili dodatnih 
šest dni. Izboljšali so se tudi odzivni časi zaposlenih ter preglednost celotnega procesa 
naročanja izgradnje priključka. 

Z uvedbo nove programske rešitve se je izboljšala tudi sledljivost naročila z vsemi 
informacijami o uporabniku, času in vrsti operacije v sistemu, kar ponazarja delo 
posameznih zaposlenih in omogoča lažjo izsleditev morebitnih zastojev, saj ima vsak 
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zaposleni vpleten v proces vpogled v status naročila, oziroma ali je naročilo v izgradnji, 
ali je sploh prišlo do dotične službe itd.  

Končne rezultate uvedbe nove programske rešitve lahko strnemo v naslednje 
ugotovitve: 

− skrajšal se je čas poslovnih procesov, saj ni več potrebno pošiljanje naročila v 
pisni obliki v Splošno službo, 

− ni več potrebno toliko obrazcev v papirni obliki, saj je vse dokumentirano v TK 
preglednici, 

− zaradi celovitega sistema se je izboljšala kakovost internih procesov, 
− preprosta hramba podatkov oziroma naročil v TK preglednici, 
− hitrejši pretok informacij med službami,  
− boljše medsebojno sodelovanje med službami, saj so njihove naloge jasno 

opredeljene, 
− boljši pregled nad zaostanki,  
− lažje izdelovanje raznih poročil. 

Prednosti je vsekakor veliko, najvažnejše pa je, da je podjetje z uvedbo programske 
rešitve pridobilo na času. Spodnja slika prikazuje porabo časa posameznih služb za 
obdelavo naročila, izraženega v dneh. 

Slika 5.14 Poraba časa posameznih služb za obdelavo naročila 
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Premalo pozornosti pa je bilo namenjeno predvsem šolanju vpletenih služb ter 
natančnejšemu zajemu podatkov iz papirnega sistema starih nedokončanih naročil v 
novega. Pri tem je prišlo do izgube nekaterih starejših naročil, ki pa smo jih nadomestili 
z arhiviranimi. 

5.5 Predlog vgradnje izdelane rešitve v obstoječi IS 

V Telekomu Slovenije uporabljamo sistem SAP Business Suite, ki podpira 
finančno-računovodsko poslovanje, ki obsega glavno knjigo in kontroling, osnovna 
sredstva, nabavo in materialno poslovanje, upravljanje investicij, projektni sistem in 
delovne naloge. Del SAP Business Suite sistema pa je tudi SAP Business Workflow, ki 
omogoča oblikovanje in izvajanje poslovnih procesov znotraj samega SAP sistema. 
Poleg tega lahko uporabniki SAP Business Workflow ne le prilagodijo tiste dele 
Workflowa, ki jih vsebuje SAP, ampak jih lahko ustvarijo tudi povsem na novo. SAP 
Business Workflow je v središču SAP sistema, ki v integraciji z Organizational 
Management in standardnim SAP NetWeaver Business Intelligence, ki se uporablja za 
poročanje in analizo, omogoča, da upravljamo vse poslovne procese (SAP 2008). 

Kljub pomanjkanju lastnega znanja na področju SAP sistemov, sem mnenja, da bi 
morala biti simulacija s TK preglednico zgolj prototipna rešitev v okviru priprave 
dokončne informacijske rešitve integrirane v obstoječi SAP ter uporabo SAP Business 
Workflow orodij. 
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6 SKLEP 

Priča  smo velikim spremembam  na področju informacijske tehnologije. Obstoječi, 
večinoma nepovezani informacijski sistemi zahtevajo preveč vlaganj v vzdrževanje in 
prilagoditve sistema. Podjetja večinoma prepozno ugotovijo, da so v podaljšanje 
življenjskega cikla staremu informacijskemu sistemu vložila preveč časa in denarja. 
Natančni izračuni bi pokazali, da je tako z ekonomskega kot tudi s strateškega stališča 
bolj smotrno čim prej preiti na nov celovit informacijski sistem.  

Telekom Slovenije je eden vodilnih ponudnikov telekomunikacijskih storitev na 
Balkanu. Da bi podjetje obdržalo tak položaj, mora biti inovativno in mora biti vedno 
korak pred konkurenco. To se odraža tudi na področju infromacijske tehnologije, kjer 
kljub uporabi SAP celovitega informacijskega sistema, stremimo k integraciji in boljši 
podpori poslovnim področjem, katera do sedaj niso pokrita s SAP sistemom. V podjetju 
smo se odločili za posodobitev obstoječih poslovnih procesov naročanja telefonskega 
priključka in prikaz možnosti simulacije celovitosti sistema z programom Excel, 
dopolnjenega s poslovno logiko v okviru makrojev. Z nadgradnjo obstoječega ERP 
sistema, ki ga v podjetju že uporabljamo, bi zagotavljali preglednejše poslovanje, večjo 
pretočnost informacij in večji nadzor nad stroški poslovanja. 

V diplomski nalogi sem prikazal simulacijo prenove poslovnega procesa v podjetju 
Telekom Slovenije, d. d. in nakazal nekatere prednosti, ki bi jih z uvedbo celovitega IS 
pridobili. Z novim informacijskim sistemom smo informatizirali želene procese, 
povečali produktivnost poslovanja, znižali čakalno dobo izgradnje telefonskega 
priključka ter znižali stroške poslovanja. Pomembno pa je tudi dejstvo, da nam sedanja 
rešitev nudi kakovostne informacije tako o sledljivosti poslovnega procesa, kot tudi o 
preglednosti le tega.  

Projekt lahko označim kot uspešen predvsem zato, ker smo uspeli znižati čakalno 
dobo od vnosa naročila do začetka izgradnje telefonskega priključka iz prejšnjih 
osemnajst delovnih dni na približno deset dni. Povečali pa smo tudi učinkovitost 
celotnega IS. V podjetju smo po mojem mnenju z prikazom in uvedbo simulacije 
poslovno organizacijo približali želeni organiziranosti in poslovanju podjetja. 





 

41 

LITERATURA 

Ahlin, T. in J. Zupančič. 2001. Uvajanje celovitih programskih paketov. Ljubljana: 
Ekonomska fakulteta. 

Cencič, M. 2006. Prenova informacijskega sistema z uvedbo ERP sistema. Diplomska 
naloga, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper. 

Hvala, P. 2001. Upravljanje trženjskih odnosov. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Jug, E. 2007. Uvedba celovite programske rešitve v javnem podjetju. Magistrsko delo, 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Kovačič, A. in B. Bosilj-Vukšić. 2005. Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV 
Založba. 

Kovačič, A. in M. Vintar. 1994. Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. 
Ljubljana: DZS. 

Kovačič, D. 2004. Analiza informacijskih potreb za trženjski informacijski sistem na 
primeru podjetja GV Revije d. o. o. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Midden, H. 2001. Upravljanje odnosov s strankami. Http://www.src.si/library_si/pdf/ 
infosrc/InfoSRC.SI%20-%202001-31.pdf (marec 2009). 

Oven, M. 2005. Analiza koristi uvedbe rešitve Navision. Diplomsko delo, Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Podgorelec, V. 2004. Informatika v medijih: Osnove razvoja IS. Http://mafalda.uni-
mb.si/2004-05/im1/predavanja/tisk/10-razvoj_IS_1.pdf (marec 2009).  

Rožanec, A. 2003. Strateški plan informatike-temelj konkurenčne sposobnosti 
poslovnega sistema. Http://infolab.fri.uni-lj.si/marko/CRP2001/Clanki/ strateski_ 
plan_informatike.pdf (marec 2009). 

SAP d. o. o. 2008. Rešitve  za  vsako poslovanje in vsak proces. Http:// www 12. sap. 
com/slovenia/solutions/business-suite/index.epx (marec 2009). 

SAS Institute. 2001. Profit from Effective Customer Relationship Management (CRM). 
Http://www.sas.com/solutions/crm/index.html (marec 2009). 

SRC d. o. o. 2008. Upravljanje odnosov s strankami-CRM lastnosti. Http://www src.si/ 
resitve/crm/lastnosti.asp (februr 2009). 

Zalar, E. 2006. Uporaba ERP v Sloveniji. Diplomsko delo, Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

 
 
 
 
 
 



 

42 

VIRI 

Cap Gemini Ernst & Young. 2001. Competing in the relationship economy: Realizing a 
CRM transformation. Http://www.capgemini.com/news/2001/0423crmsurve.shtml 
(marec 2009).      

CRM, Customer relationship management. 2004. Http://lisa.uni-mb.si/student/predmeti 
/oob/doc/CRM.pdf (marec 2009).  

CRPP, Centralni register prostorskih podatkov. 2008. Naslov dokumenta. 
Http://192.168.10.163/crpp (januar 2008). 

Oracle. 2000. Upravljanje odnosov s kupci. Http://www.sioug.si/sioug2000/crm.zip 
(marec 2009). 

Telekom Slovenije d. d. 2008. Hčerinske družbe. Http://www.telekom.si/podjetje 
/hcerinske_druzbe (marec 2009). 

Telekom Slovenije  d. d. 2009a. Organizacijska shema Telekoma Slovenije  d.  d. Http:// 
www.telekom.si/uploads/pdf/Organizacijska_ shema_010709.pdf (marec 2009). 

Telekom Slovenije d. d. 2009b. Strateški cilji in usmeritve. Http://www.telekom.si/ 
podjetje/osebna_izkaznica/strateski_cilji_in_usmeritve (marec 2009). 

Telekom Slovenije d. d. 2009c. Poslanstvo in vizija. Http://www.telekom.si/podjetje/ 
osebna_izkaznica/poslanstvo_in_vizija (marec 2009). 
 


