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POVZETEK 

Vloga oddelka informatike oziroma njegova vplivnost v podjetju se skozi čas spreminja. 

Vodstvo podjetja o oddelku informatike lahko razmišlja kot o stroškovnem centru ali kot o

konkurenčni prednosti. Želeli smo raziskati, kako se je vloga oddelka informatike v podjetjih 

spreminjala in kakšna je danes. V magistrski nalogi tako prikazujemo rezultate raziskave o vlogi 

službe informatike v podjetjih ter odnosu vodstev večjih slovenskih podjetij do službe 

informatike. Ugotovili smo, da v velikih gospodarskih družbah z domačim poreklom kapitala 

vršni management informatiko v podjetju v po prečju, pojmuje kot podporno funkcijo 

podjetja in ji ne pripisuje posebne vloge pri ustvarjanju poslovne strategije. 

Ključne besede: Vloga informacijske tehnologije, management, organiziranost, zunanje

izvajanje, tehnološki trendi. 

SUMMARY 

Role of information technology department and its influence within company is changing. It

can be percived as a cost center or as companies competitive advantage. We wanted to find out, 

how role of IT department in companies has changed and what it was today. In the masters 

thesis we present results of the research on role of the information technology department in 

the organization and on the relationship between top management of bigger Slovenian 

organizations and their information technology department. In the research, we found out that 

in large companies, with capital of domestic origin, executive management of the 

company, generally perceives information  department as a support function with 

no real strategic role.

Key words: Role of information technology, management, organization, outsourcing, 

technology trends. 
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1 UVOD 

Skupek računalniških sistemov, ki jih uporablja podjetje, lahko poimenujemo informacijska 

tehnologija (v nadaljevanju IT). Ta v današnjem svetu predstavlja ključno pomoč poslovnim 

dejavnostim. Prav tako pospešuje korenite spremembe v strateški strukturi, poslovanju in 

vodenju, saj s svojimi lastnostmi podpira doseganje mnogih poslovnih ciljev, kot na primer 

izboljšano storilnost, zniževanje stroškov, izboljšano odločanje, lažje sodelovanje, izboljšan 

odnos s kupci in razvoj novih, strateških aplikacij (Turban in Volonino 2010, 13). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Bistvena vloga IT v podjetju je, da mu s podporo pri doseganju zgoraj naštetih ciljev omogoči 

strateško prednost (The Economist: Economist Intelligence Unit 2012, 3). Zavedanje o tem in 

priznavanje te vloge v podjetju je zelo pomembno, ni pa odvisno le od vršnega managementa, 

temveč tudi od samega vodje/direktorja službe informatike (v nadaljevanju informatika) ter 

njegove ekipe v oddelku. Slednji bodo le s svojo aktivno vlogo v naporih za inovativnost v 

podjetju in posredno nudenjem novih točk diferenciacije dosegli, da jih poslovni del podjetja 

ne bo postavil na stranski tir.  

Pojav računalništva v oblaku, vsesplošne razširjenosti pametnih mobilnih naprav in poplave 

podatkov, ki jih je moč analizirati, ustvarja nove modele poslovanja, ki podjetjem dajejo 

možnost še večje prilagodljivosti tržiščem in razširitve njihove dejavnosti. Da bi unovčile te 

priložnosti, mnoge družbe že spreminjajo načine uporabe novih tehnologij, kar prinaša mnoge 

spremembe v organiziranost informatike v podjetjih (The Economist: Economist Intelligence 

Unit 2012, 3).  

Tehnološki napredek je v zadnjih nekaj desetletjih, skupaj z novimi, globalnimi ekonomskimi 

silnicami, ustvaril okolje, v katerem imajo podjetja nove možnosti znižati stroške in postati 

učinkovitejša na globalnih tržiščih. Toda vse te tehnološke prednosti niso poceni, za mnoga 

podjetja so, morda, celo predrage, da bi zmogla pokriti celotne stroške in vodenje teh novih 

organizacijskih resursov sprememb. Posledično so mnoga podjetja pričela iskati nove možnosti, 

ki se kažejo predvsem v prenosu posameznih dejavnosti v zunanje izvajanje (angl. Outsourcing) 

(Khosrowpour 1995).  

V zunanje izvajanje se pogosto prenaša tudi področje informatike. Na odločitve za zunanje 

izvajanje informatike (dela ali redkeje celote) vplivajo: stroški, strategija in politika. Prvi dve 

sta običajni za zasebni sektor, politični razlogi pa so pogosti za podjetja v javnem sektorju 

(Kakabadse in Kakabadse 2000). Skozi čas se je uporaba zunanjih IT storitev razvila iz 

enostavnih podpornih nalog, ki so bile posledica hitrega krčenja stroškov, v kompleksne 

ekosisteme manjših poslov, večjih pričakovanj in bolj poslovno orientiranih storitev (Justice 

2012). Skladno s tem se je spremenilo tudi razmišljanje o zunanjem izvajanju posameznih 
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nalog. Dodatno s stopnjevanjem pritiska na odgovorne osebe za področje informatike in 

managerje informacijskih sistemov k doseganju večje donosnosti naložb mnogi odločevalci 

ocenjujejo zunanje izvajanje informacijske dejavnosti kot smiselno in ekonomično alternativo. 

V želji po zmanjšanju režijskih stroškov in povečanju produktivnosti podjetja prepuščajo 

določene naloge tistim, ki jih lahko opravijo najbolje, pa četudi je to izven podjetja. 

Do napačnih odločitev, zakaj katerega od svojih delov prepustiti v zunanje izvajanje, prihaja 

tudi zaradi dejstva, da presenetljivo majhno število podjetij meri svoje IT operacije s ključnimi 

kazalniki uspešnosti (v nadaljevanju KKU). Le z njihovo določitvijo in merjenjem lahko 

razumemo pravo vrednost, ki je bila ustvarjena in kje lahko prihranimo stroške (oziroma kje so 

zares potrebne dodatne investicije). Spremljanje KKU nam omogoča razumevanje ustvarjene 

vrednosti in stroškov. IT oddelki, ki so sicer odgovorni za IT infrastrukturo, so redko spodbujeni 

k vzpostavitvi metrike, ki bi merila stroškovno učinkovitost IT infrastrukture (Wainewright 

2013, 4), čeprav bi odgovoren direktor informatike to moral početi v korist svoje ekipe in v 

korist podjetja kot celote. Posredovanje pravih podatkov finančni službi podjetja in njihova 

preslikava v poslovne procese bosta omogočila izboljšave, pa tudi vzpodbudila vprašanja, ki 

bodo zahtevala določene spremembe, lahko npr. izzvala tudi odločitev za zunanje izvajanje 

določenih procesov. 

Podjetja svoje informacijske potrebe prepuščajo zunanjim izvajalcem zaradi zelo različnih 

razlogov. Če so ti smiselni, je zunanje izvajanje lahko realen, varčen in zelo produktiven 

pristop. Če so razlogi napačni, pa to lahko škodi poslovanju podjetja in povzroči znatne 

tehnološke in ekonomske zaostanke (Khosrowpour 1995, 18). Če se podjetje odloči za zunanje 

izvajanje IT storitev, je za uspešno izvajanje teh storitev ključnega pomena, da se o tem obvesti 

zaposlene. Ekipa oddelka informatike mora sodelovati pri postavljanju strategije za zunanje 

izvajanje posameznih delov svojih operacij. Le tako lahko v primeru zunanjega izvajanja 

govorimo o uspešnem prenosu dejavnosti v zunanje izvajanje (Khosrowpour 1995, 102). 

Mnogokrat pa podjetja za samo spremembo miselnosti potrebujejo le kakšen vzgib zunanjega 

»vizionarja/motivatorja«, ki jim lahko predoči tudi neolepšan prikaz realnega stanja, kar si

zaposleni teže privoščijo (Dixon 1998). 

Zavedanje vodstev podjetij, da so informacijski sistemi strateškega pomena, vodi odgovorne za 

IT k iskanju strateških priložnosti, ki pripomorejo k nezanemarljivi dodani vrednosti za njihova 

podjetja (Kauffman in Weill 1989, 379). Planiranje informacijskih sistemov naj bi bilo 

vključeno in bilo celo osrednji del korporativnega strateškega planiranja (Lederer in Sethi 1988, 

448).  

Vodstvo podjetja o oddelku informatike lahko razmišlja kot o taktični nuji ali o strateškem 

orožju. Medtem ko eni informatiko vidijo kot stroškovni center, drugi v informatiki zaznajo 

konkurenčno prednost. Vsi pa bi si za svojo uspešnost morali zastaviti vprašanje, ali jim njihova 

trenutna struktura omogoča konkurenčno prednost ali si to le domišljajo (Dixon 1998, 190). 

Podjetja, v katerih informatika nima dovolj pomembne vloge, dolgoročno ne bodo mogla 
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preživeti. Dejstvo je, da vodilni v podjetju odgovornim osebam za področje informatike večjo 

vlogo dodeljujejo šele takrat, ko zaznajo, da jim lahko zaupajo (Peichert 2005, 7). 

Zaupanje vodstva, delegiranje in opolnomočenje so obratnosorazmerni s pogostostjo in količino 

poročanja. Čeprav nam tehnologija omogoča mnoga različna poročila, to še ne pomeni, da jih 

je od ekipe oddelka informatike smotrno zahtevati. Zahteva po prekomernem poročanju je 

mnogokrat posledica omahljivega oz. negotovega vodstva podjetja (Owen 2002, 50). 

Pomembno je, da se tudi same odgovorne osebe za področje informatike zavejo svoje vloge in 

postanejo povezovalni člen med informatiko in poslovnimi procesi. Prav tako je za povečanje 

veljave informacijske podpore pomembna vrednost, kot jo vidijo uporabniki le-te v podjetju, in 

ne dejanska vrednost. Ravno na področju upravljanja vrednosti IT in izpolnjevanju potreb 

managementa in poslovnih procesov nasploh se lahko najbolje nadgradi zaupanje v IT oddelek. 

Uspešen vodja informatike naj bi najprej ugotovil, kakšna je percepcija vodstva glede 

odvisnosti podjetja od informatike in kakšno kredibilnost ima IT oddelek, nato pa raziskal, kako 

lahko informatika izboljša poslovanje podjetja (Peichert 2005, 7).  

Celostni vpogled v trenutni položaj oddelka informatike v podjetju je podlaga za razmislek, 

kako ta položaj spremeniti. Odgovorni za področje informatike je, ne glede na njegov naziv v 

podjetju, vpet med načeli in dejanji, strategijo in taktiko, vodenjem in gospodarjenjem (Boiko 

2007, 17). Njegov/njen cilj bi moral biti, da postane poleg eksperta za tehnologijo v podjetju 

tudi t. i. »information guy/gal« oziroma »lastnik« informacij. Lastništvo informacij pomeni 

posedovanje in narekovanje ukrepov na »teritoriju informacij«. Le-to vključuje razumevanje, 

kaj informacija s strateškega vidika pomeni za podjetje, na kakšen način morajo posamezne 

skupine ustvarjati, pomeni pa tudi zbiranje in distribuiranje informacij v skladu s to strategijo 

ter zmožnost praktičnega svetovanja in nudenja učinkovitih orodij. Slednja zaposlenim 

pomagajo identificirati in distribuirati uporabne informacije (Boiko 2007, 182). 

Raziskovalni problem magistrske naloge izhaja iz dejstev, da: 

· je konkurenčna prednost podjetja vse bolj odvisna od pomena, ki ga vršni management

pripisuje vlogi informatike v podjetju,

· lahko priznavanje strateškosti vloge vodij IT oddelkov pripomore k večanju

inovativnosti in konkurenčne prednosti podjetja,

· vsakodnevne »taktične« zahteve še vedno oddaljujejo odgovorne osebe za področje

informatike od bolj strateških funkcij. Poleg tega le majhno število odgovornih za

poslovanje v podjetjih razmišlja o odgovornih osebah za področje informatike kot o

enakovrednih tvorcih poslovne strategije (IDG Research: CIO Strategic Marketing

Services 2014),

· je razmišljanje o IT-ju zgolj kot o podporni funkciji v podjetju neproduktivno in mora

biti vsaka odločitev, ki v to področje korenito posega, dobro premišljena.
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave v magistrskem delu

Imamo večletne delovne izkušnje s področja informatike in opažamo, da informatika v vse 

večjem številu podjetij prehaja iz podporne funkcije v tvorca vrednosti (samostojno ali skupaj 

z drugimi poslovnimi procesi) v podjetju. V nalogi smo zato želeli ugotoviti, kako se je 

spreminjala vloga službe informatike v podjetjih in kakšen je odnos vodstev večjih slovenskih 

podjetij do službe informatike danes. 

V nalogi smo tako: 

· opredelili vlogo informatike pri ustvarjanju poslovne strategije v podjetjih,

· opredelili dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje med odgovornimi za poslovanje in

odgovornimi za IT v podjetjih,

· raziskali vlogo vršnega managementa in vodij marketinga/prodaje pri izbiri novih

tehnologij v podjetjih.

Z raziskavo smo želeli preveriti naslednje hipoteze: 

· H1: Pri pojmovanju podporne vloge informatike obstajajo statistično značilne razlike

med mnenji vršnega managementa in mnenji odgovornih za informatiko.

· H2: Vršni management ne podpira uvajanja novih tehnologij v podjetju, če pobude zanje

prihajajo iz oddelka za informatiko.

· H3: Oviro za uporabo naprednih tehnologij v podjetjih predstavlja nepoznavanje

ponudbe le-teh, pri vršnem managementu in odgovornih za poslovanje.

· H4: Odgovorni za poslovanje v podjetjih pojmujejo tehnološke rešitve kot nekaj, s čimer

se mora ukvarjati zgolj oddelek informatike v podjetju.

1.3 etode raziskovanja za doseganje ciljev magistrskega dela

Raziskava je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del temelji na študiju 

domače, v še večji meri pa tuje literature in virov. Podatke smo iskali tako v primarnih kot

sekundarnih virih. Z metodo analize smo proučili razpoložljivo literaturo in vire. Uporabljen je 

deskriptivni pristop, ki temelji predvsem na metodi deskripcije (pojasnjevanje osnovnih 

pojmov, opis procesov), metodi komparacije (primerjava rezultatov objavljenih raziskav) ter

metodi kompilacije (povezovanje in povzemanje stališč, sklepov slovenskih in tujih avtorjev, 

katerih dela so zajela sorodne vsebine).  

Empirični del naloge temelji na podatkih, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Vprašalnik je bil dostopen preko spletne strani (z javnim dostopom, vendar znan le 

anketirancem) in je vseboval predvsem vprašanja zaprtega tipa, saj ta omogočajo lažjo analizo 

in interpretacijo rezultatov. Za pripravo vprašalnika smo uporabili brezplačno odprtokodno 

orodje za izvajanje spletnih anket. K izpolnjevanju vprašalnika smo zaposlene v velikih

podjetjih pozvali preko elektronske pošte. Vzorec izbora podjetij je bil namenski, saj smo k 
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izpolnitvi pozvali 175 velikih gospodarskih družb z domačim poreklom kapitala, ki smo jih 

izbrali preko poslovne podatkovne baze GVIN.com. Odločitev za podjetja z domačim poreklom 

kapitala izhaja iz delovnih izkušenj, preko katerih smo ugotovili, da se podjetja z večinskim 

tujim kapitalom večinoma zavedajo pomembnosti oddelka informatike za uspešnost podjetja in 

bi bilo proučevanje problema na tej skupini podjetij nesmiselno. 

Podatke smo zbirali z anketo, zato smo predpostavljali, da bodo anketiranci odgovarjali vestno 

in da bomo prejeli izpolnjenih vsaj 30 % poslanih vprašalnikov. K izpolnjevanju ankete smo 

povabili predsednike uprav (vršni management), odgovorne na področju informatike in 

odgovorne na področju marketinga/prodaje. Pred dejanskim zbiranjem podatkov smo izvedli 

testiranje vprašalnika. Anketiranje je potekalo anonimno.  

Podatke izpolnjenih anket smo uredili in obdelali s statističnim programom SPSS in MS Excel. 

Rezultate smo prikazali v obliki grafov in preglednic ter opisno. Za preverjanje hipoteze H1 

smo primerjali povprečja vršnega managementa s povprečji oseb, odgovornih za področje 

informatike (vodje informatike in IT funkcijski vodje). S pomočjo t-testa smo preverili odnos 

vršnega managementa do podporne funkcije informatike glede na odnos, ki ga informatiki 

zaznavajo. Za preverjanje hipoteze H2 smo izhajali iz zaupanja vodstva v sposobnosti vodje 

informatike; s pregledom odstotkov smo za šest kazalnikov za pričakovanje pobude informatike 

pri vršnem managementa preverili, kolikšen delež se je z njimi strinjal oz. jih je izbral. V

nadaljevanju smo z linearno regresijsko analizo preverili, če teh šest kazalnikov statistično 

značilno vpliva na stopnjo uvajanja novih tehnologij. Za preverjanje hipoteze H3 smo v 

vprašalniku ponudili več sodobnih informacijskih tehnologij in merili, katere poznajo in katere 

nameravajo uvajati. S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo preverili, ali sta 

poznavanje in namen uvajanja statistično značilno povezana. Za preverjanje hipoteze H4 smo 

s postavitvijo trditev merili, v kolikšni meri različna področja v podjetju pripisujejo pod 

domeno/glavno odgovornost informatike. Posebej smo se osredotočili na »mejna področja«, v 

kolikšnem deležu so jih respondenti pripisali informatiki. Z Z-testom razlik med dvema 

deležema smo preverili, ali obstaja statistično značilna razlika med področji, ki jih v večjem oz. 

manjšem deležu pripisujejo informatiki.

1.4 mejitve in predpostavke pri obravnavanju problema

Predpostavljamo, da so viri in literatura, ki jih smo uporabili v raziskavi, dovolj relevantni za 

področje raziskave. 

Predpostavljamo, da imajo vodstva podjetij, odgovorni za področje informatike ter odgovorni 

za področje marketinga v podjetjih dovolj izkušenj z neposrednim ali posrednim vodenjem ter 

imajo ustrezna znanja o obravnavanem področju – informatiki. Prav tako predpostavljamo, da 

se bodo odgovorni v podjetjih odzvali povabilu in v celoti izpolnili anketne vprašalnike ter da 

bodo njihovi odgovori verodostojni in kot takšni odražali pravo stanje. 
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V nalogi nismo obravnavali vseh slovenskih gospodarskih družb, ampak smo se omejili le na 

velike gospodarske družbe. Omejitev raziskave je tudi splošna seznanjenost vršnega 

managementa (z izjemo vodij služb informatike) z novostmi na področju tehnologij, kot so Big 

Data, e-commerce, Internet of Things. 

1.5 Prispevek naloge k razvoju stroke

S poudarjanjem pomena znanja in razvoja informacijske družbe, kar je razvidno iz različnih 

pobud EU ter kazalcev, ki jih spremljajo statistični uradi (npr. SURS in Eurostat), ter 

spreminjajoče se vloge informatike raziskava v okviru magistrske naloge predstavlja 

pomemben prispevek k razvoju poslovne informatike kot znanosti in tudi kot stroke. 
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2 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA V PODJETJIH 

Izraz informacijska tehnologija (IT) se je prvič pojavil leta 1958 v članku v Harvard Business 

Review (Leavitt in Whisler 1958, 11), ko sta Leavitt in Whisler takratno tehnologijo, za katero 

sta trdila, da nima uveljavljenega enotnega imena, poimenovala »informacijska tehnologija«. 

IT je pojem, ki po Gordon in Gordon (1999, 9) vključuje vso računalniško strojno opremo (angl. 

Hardware), programsko opremo (angl. Software), opremo za ravnanje z zbirkami podatkov 

(angl. Database management systems) in vso opremo, namenjeno elektronski izmenjavi 

podatkov (angl. Data communication equipment). 

2.1 Opredelitev informacijske tehnologije v podjetjih

Turban in Volonino (2010, 13) informacijsko tehnologijo pojmujeta kot skupek strojne in 

programske opreme, podatkov, baz podatkov, omrežij in elektronskih naprav oziroma kot 

skupek informacijskih sistemov, njihovih uporabnikov in vodstva, ki jih nadzira. Pojem IT 

(Srića in Spremić 2000, 15) je mogoče opredeliti tudi glede na pogled na tehnologijo,

opazovanje ali uporabo. Tako se tehnična opredelitev (prav tam) nanaša na fizikalne značilnosti 

IT (strojna oprema, programska oprema, telefon, televizija, kamera, omrežja ipd). Glede na 

uporabo IT pa Srića in Spremić (prav tam) IT opredeljujeta kot tehnologijo, ki ustvarja 

informacije in znanje, na podlagi katerih vodstveni delavci odločajo.

Pojem informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) je leta 1997 prvič 

uporabil Stevenson v svojem poročilu vladi Velike Britanije, leta 2000 pa se je pojem IKT 

razširil z britanskimi nacionalnimi učnimi načrti (Koh in Maguire 2009, 209). Murray (2011) 

navaja, da se izraz IKT (angl. Information and Communications Technology – ICT) nanaša na

IT, vendar je v zadnjem času pogosteje uporabljan v smislu integracije informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij. Dodaja, da gre za razširjeno opredelitev IT, ki so ji bile dodane 

poenotene komunikacije tehnologije (angl. Unified communication technologies – UC). 

Murray (2011) tako pojem IKT opredeli kot skupek računalniške opreme, telekomunikacijskih 

tehnologij, povezovalne programske opreme (angl. Middleware) in podatkovnih sistemov, ki 

podpirajo, shranjujejo in prenašajo poenotene komunikacije med sistemi. Riley (2012) 

poudarja, da razen razlage posameznih besed v kratici IKT ni univerzalno sprejete opredelitve 

tega pojma. Kot razlog navaja dejstvo, da se koncepti, metode in aplikacije, ki jih IKT 

vsebujejo, neprenehoma razvijajo, zaradi česar je hitrim spremembam težko slediti. Kljub 

vsemu Riley (2012) IKT opredeli kot skupek vseh možnih uporab digitalnih tehnologij, ki so 

že na voljo kot pomoč posameznikom, podjetjem in organizacijam pri uporabi informacij. V 

literaturi se enakovredno pojavljata oba izraza – IT in IKT, vendar je avtorica naloge zaposlena 

na področju informatike in v praksi pogosteje uporablja izraz IT, zato v nadaljevanju govori o 

IT. 
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Za IT je značilen hiter razvoj in široka uporabnost, saj je IT prisotna v različni okoljih. Miller 

in Atkinson (2014, 1) IT označujeta kot tehnologijo za splošno rabo, ki ima učinke v različnih 

industrijah (in s tem v celotnem gospodarstvu) ter vpliva na preoblikovanje celotnih sistemov 

proizvodnje in distribucije. Hkrati trdita, da sta povečanje investicij v IT in transformacija, ki 

jo uporaba IT lahko povzroči v podjetjih, ključna za povečanje produktivnosti v podjetjih. IT 

je postala glavni spodbujevalec poslovnih dejavnosti (Turban in Volonino 2010, 13). Zaradi 

svojih zmogljivosti pa tudi katalizator temeljnih sprememb v strukturi, dejavnosti in 

managementu organizacij (prav tam). Te zmogljivosti podpirajo naslednjih šest poslovnih ciljev

(Turban in Volonino 2010, 13): 

· izboljšanje produktivnosti,

· zmanjšanje stroškov,

· izboljšanje odločanja,

· lajšanje sodelovanja,

· krepitev odnosov s strankami,

· razvoj novih strateških aplikacij.

Vpliv IT na uspešnost podjetja torej ni zanemarljiv. Srića in Spremić sta že pred 15 leti (2000, 

23–27) navajala, da IT ustvarja informacije in znanje, povezuje oddelke podjetja, oblikuje novo 

organizacijsko strukturo, nove načine poslovanja in prinaša mnoge konkurenčne prednosti. Z 

uporabo IT so poslovni procesi mnogo hitrejši, celostno se menjajo in izboljšujejo, pri tem pa 

se pojavljajo tudi novi izzivi upravljanja z informacijami. 

IT zagotavlja orodja, ki vsem zaposlenim v posamezni organizaciji omogočajo reševanje vse 

bolj kompleksnih problemov in priložnosti, ki prispevajo k uspehu ali celo k preživetju podjetja. 

Odločilna dejavnika IT kot poslovne funkcije v podjetju sta organizacijska struktura in naloge, 

ki jih zaposleni izvajajo znotraj organizacije (Dewettu in Jonesu 2000, 316). IT je vez med 

organizacijskimi značilnostmi (kot sta na primer struktura in velikost – Slika 1) in 

organizacijskimi rezultati, med katerimi sta najpomembnejša organizacijska učinkovitost in 

inovativnost (prav tam). O informacijski učinkovitosti govorimo (prav tam), ko je rezultat 

uporabe IT v podjetju, da zaposleni v podjetju boljše izvajajo naloge. Izboljšanje izvajanja 

nalog se kaže v povečanju zmožnosti zaposlenih za sprejemanje dodatnih nalog oziroma v

razširitvi vlog zaposlenih v podjetju, ki so posledica novih zmožnosti zbiranja in obdelovanja 

podatkov ob hkratnih stroškovnih in časovnih prihrankih. Informacijske sinergije, ki jih 

omenjata Dewett in Jones (prav tam), so izboljšave izvajanja nalog zaposlenih zaradi 

sodelovanja med zaposlenimi, ki jih omogoča uporaba IT.  
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Slika 1: Vloga IT v podjetju 

Vir: Dewett in Jones 2000, 314. 

2.2 Informacijski sistemi 

Redke IT uporabljamo samostojno, saj so najbolj učinkovite, ko so združene v informacijske 

sisteme (IS) (Turban, Rainer in Potter 2003, 16). IS so sistemi, izdelani z namenom doseganja 

specifičnih ciljev v poslovanju podjetij, npr. za spremljanje naročil kupcev, obračunavanje plač 

zaposlenim in podobno (Turban, Volonino in Wood 2013, 38). Na splošno IS podatke podjetja 

spreminjajo v informacije in znanje. Omogočajo zbiranje (vhod) in obdelavo podatkov ter 

distribucijo poročil (izhod) in podpirajo odločanje in poslovne procese. Turban, Rainer in Potter 

(2003, 16) kot osnovne gradnike informacijskih sistemov navajajo: računalniško strojno in

programsko opremo, baze podatkov, omrežja, procese in ljudi.

V podjetju razlikujemo različne IS. Ena od možnih razvrstitev IS je vezana na del 

organizacijske strukture, ki jo IS podpirajo. Čeprav se vse več podjetij reorganizira po načelu 

navzkrižno-funkcionalnih skupin, mnoga podjetja še vedno ostajajo pri tradicionalni hierarhični 

strukturi. Tako so posamezne poslovne funkcije, na primer računovodstvo, finance, proizvodnja 

itn., podprte s t. i. funkcijskimi IS, ki so zasnovani za njihove specializirane potrebe poročanja 

(Turban in Volonino 2010, 44). Poročanju za splošno rabo so namenjeni upravljavski IS, njihov 

cilj pa je priprava poročil vodstvu za spremljanje in nadzor poslovanja. Oddelek za informatiko 

tem oddelkom nudi podporo (Slika 2).
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Slika 2: Funkcijski informacijski sistemi 

Vir: Turban in Volonino 2010, 44. 

Funkcijski IS delujejo neodvisno drug od drugega, zaradi česar postajajo vse manj uporabni 

(Laudon in Laudon 2012, 45), saj je enostavna delitev informacij v podporo navzkrižno 

funkcionalnih poslovnih procesov skoraj neizvedljiva. Tako so mnoge tovrstne informacijske 

sisteme zamenjali obsežni sistemi, ki združujejo dejavnosti povezanih poslovnih procesov in 

organizacijskih enot.  

Podjetja lahko uporabljajo informacijske sisteme, ki podpirajo odločanje vsakega od 

posameznih vodstvenih nivojev (linijsko vodstvo, srednje vodstvo in vršni management 

(Laudon in Laudon 2012, 45). Glede na različne vodstvene skupine v podjetjih razlikujemo 

transakcijsko procesne IS, vodstvene/upravljavske IS, sisteme za podporo odločanja in sisteme 

za poslovno inteligenco, ki zajemajo vodstvene/upravljavske IS in sisteme za podporo 

odločanja (prav tam). Sisteme za poslovno inteligenco Laudon in Laudon (2012, 49) opredelita 

kot podatke in programska orodja za organiziranje, analiziranje in zagotavljanje dostopa do 
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podatkov, ki zaposlenim na različnih nivojih odločanja pomagajo pri sprejemu bolj ozaveščenih 

odločitev.

Že prej omenjene sisteme za podporo odločanja Turban, Rainer in Potter (2003, 41) razvrščajo 

glede na vlogo in naloge, ki jih opravljajo posamezniki na različnih nivojih odločanja: 

· Strateške odločitve so običajno domena vršnega managementa; to so odločitve o

relativno dolgoročnejšem načrtovanju, ki se dotikajo ciljev podjetja kot celote in

alokacije resursov za dosego teh ciljev. Vršni management se za napovedi in lažje

odločanje lahko opre na t. i. direktorske informacijske sisteme (angl. Executive

information systems). Direktorski IS obravnavajo nerutinske odločitve, ki zahtevajo

poglobljeno presojo in vrednotenje posameznika, saj zanje ni predvidenih postopkov

(Laudon in Laudon 2012, 50).

· Taktične odločitve so domena srednjega managementa, ki pripravlja kratkoročne plane,

procedure in postopke za implementacijo dolgoročnih strategij podjetja. Pri teh

odločitvah srednji management uporablja upravljavske informacijske sisteme (angl.

Management information systems). Upravljavski IS managementu omogočajo dostop,

organiziranje, zbiranje in prikaz podatkov za podporo rutinskih odločitev na

posameznih funkcijskih področjih (nabava, prodaja, proizvodnja, finance in/ali

računovodstvo, inventar, plače). Kot navajajo Milosavljevič idr. (2012, 740), prinašajo

upravljavski IS vodstvu podjetja naslednje koristi: boljše razumevanje vodstvene

funkcije, izboljšano komunikacijo, sprejemanje odločitev na podlagi boljše

informiranosti, nudenje namenske analize in uspešnejši nadzor nad poslovanjem.

Upravljavski IS skupaj z nekaterimi tipi sistemov za podporo pri odločanju (angl.

Decision support systems: podpora kompleksnim, tudi nerutinskim odločitvam) nudijo

primarno podporo odločanja na tem nivoju. Med funkcijske informacijske sisteme

prištevamo upravljavske informacijske sisteme in tiste, ki so v pomoč drugim

zaposlenim na posameznih funkcijskih poslovnih področjih v podjetju.

· Operativne odločitve so domena linijskih vodij in operaterjev. Gre za dnevne odločitve,

katerih cilj je tekoče delovanje podjetja. Transakcijski procesni sistemi (angl.

Transaction processing system), ki zajemajo nadziranje, zbiranje, shranjevanje in

procesiranje osnovnih poslovnih transakcij podjetja (npr. tok podatkov med plačilnim

terminalom in bazo, v kateri se zbirajo) zaposlenim nudijo operativne informacije, ki so

pomembne za odločanje na tem nivoju.

Cestnik (2010, 12) sisteme za podporo odločanja in upravljanja, glede na način iskanja rešitve 

odločitvenega problema, razvršča na:

· pasivne sisteme, ki nudijo le podporo (npr. podatek, grafikon), ne predlagajo pa rešitve

problema;

· aktivne sisteme, ki predlagajo tudi rešitev problema,
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· kooperativne sisteme, ki predstavljajo kombinacijo obeh sistemov. Sistem predlaga

rešitev, uporabnik pa spremeni ali dopolni rešitev in jo vrne sistemu v oceno. Pri tem je

možnih več ciklov.

Usklajeno delovanje različnih vrst informacijskih sistemov se je izkazalo kot velik izziv za 

mnoga podjetja. Ena od rešitev je uvedba celovitih poslovnih rešitev (angl. Enterprise 

applications), to je sistemov, ki zajemajo več poslovnih področij podjetja, vključujejo vse 

vodstvene ravni v podjetju in se osredotočajo na izvršitev poslovnih procesov celotnega 

podjetja (Laudon in Laudon 2012, 51). 

Laudon in Laudon (prav tam) celovite poslovne rešitve razvrščata v štiri skupine: 

· sistemi celovitih informacijskih rešitev (angl. Enterprise systems ali enterprise resource

planning systems – ERP systems), ki jih podjetja uporabljajo z namenom povezave

poslovnih procesov v proizvodnji, financah in računovodstvu, prodaji in trženju ter

človeških virih v enoten sistem;

· sistemi za upravljanje oskrbovalne verige (angl. Supply chain management systems –

SCM systems), ki podjetjem pomagajo pri upravljanja odnosov z dobavitelji, z

informacijami o naročilih, proizvodnji, ravni zalog in dostavi izdelkov in storitev;

· sistemi za upravljanje odnosov s kupci (angl. Customer relationship management

systems – CRM systems), ki zagotavljajo informacije za usklajevanje vseh poslovnih

procesov pri prodaji in trženju ter omogočajo optimizacijo prihodkov in dejavnosti za

zagotavljanje zadovoljstva in zvestobe kupcev;

· sistemi upravljanja znanja (angl. Knowledge management systems – KMS systems), ki

zbirajo vso pomembno strokovno znanje in izkušnje v podjetju, da je na voljo vsakič,

ko je to potrebno za izboljšanje poslovnih procesov.

Valacich in Schneider (2014, 56) prej naštetim celovitim poslovnim rešitvam dodajata še 

naslednje tipe informacijskih sistemov: 

· inteligentni IS (angl. Intelligent systems), ki posnemajo človeške zmožnosti (na primer

samodejni sistem za analizo zahtevkov za bančna posojila);

· sistemi za podatkovno rudarjenje in vizualizacijo (angl. Data mining and visualization

systems), ki zajemajo metode in sisteme za analizo podatkovnih skladišč z namenom

boljšega razumevanja različnih vidikov poslovanja (na primer tržna analiza za

razumevanje razmer na trgu);

· sistemi za avtomatizacijo pisarniškega poslovanja (angl. Office automation systems ali

personal productivity software), ki podpirajo širok nabor vnaprej določenih

ponavljajočih se nalog posameznikov ali manjših skupin (na primer uporaba

urejevalnika besedil z vnaprej pripravljenimi obrazci, uporaba preglednic in drugih

orodij za osebno produktivnost);
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· informacijski sistemi za skupinsko delo (angl. Collaboration systems), ki zaposlenim

omogočajo komunikacijo, sodelovanje in usklajevanje medsebojnega dela (na primer

uporaba sistema elektronske pošte s skupinskim koledarjem);

· geografski informacijski sistemi (angl. Geographical information systems), ki

omogočajo ustvarjanje, shranjevanje, analizo in upravljanje prostorskih podatkov (na

primer izbor lokacije za nov nakupovalni center);

· informacijski sistemi elektronskega poslovanja (angl. Electronic commerce systems), ki

kupcem omogočajo nakup blaga in storitev na spletni strani podjetja.

Kljub temu da se sodobni IS raztezajo čez več naštetih kategorij IS, Valacich in Schneider 

(2014, 56) poudarjata, da je razumevanje kategorij koristno, saj nam omogoča boljše 

razumevanje pristopov, ciljev in funkcij sodobnih informacijskih sistemov. 

2.3 Od informatizacije do strateške rabe informacijske tehnologije v poslovanju 

Poslovni proces je skupek povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov ter aktivnosti, katerih 

rezultat je načrtovan izdelek ali storitev (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 29). Poslovni proces 

lahko opredelimo tudi kot nabor povezanih nalog, katerih namen je vhodnim elementom v 

proces za naročnika/kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani procesa (prav tam). Z 

vključevanjem na globalna tržišča se morajo podjetja prilagajati spremenjenim razmeram, če

želijo povečati svojo mednarodno konkurenčnost. To lahko dosežejo le s temeljitimi 

spremembami v poslovanju in z informatizacijo poslovanja (OECD 2000, 28). Kovačič in 

Bosilj Vukšić (2005, 13) menita, da je v takšnih razmerah potrebna prenova poslovnih 

procesov, torej priprava stanja, primernega za informatizacijo, s poenotenjem in temeljito 

spremembo poslovnih procesov. IT (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 46) je namreč ključna 

tehnologija in ima najpomembnejšo vlogo pri tehnološkem vidiku prenove poslovnih procesov. 

Pred njeno uporabo pa moramo poslovni proces razčleniti s stališča njegove primernosti za 

učinkovito informacijsko podporo. Kovačič in Bosilj Vukšić (prav tam) navajata, da od uporabe

IT lahko pričakujemo dvig kakovosti, znižanje stroškov in skrajševanje časa izvajanja 

poslovnih postopkov oziroma posameznih aktivnosti v njih.  

V preteklosti so bila podjetja organizirana in so delovala funkcijsko oziroma oddelčno, temelječ 

na specializaciji opravil (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 31). Takšno delovanje je bilo ustrezno 

v industrijski dobi, medtem ko je z rastjo podjetij in kompleksnostjo okolja, v katerem poslujejo 

sodobna podjetja, takšna organiziranost neprimerna. Funkcijska organiziranost namreč 

onemogoča hiter odziv na spremembe, saj je poslovni proces, ki poteka skozi različne 

organizacijske enote (sektorje, oddelke), obremenjen s težavami, ki se pojavljajo ob prehodu iz 

enega funkcionalnega dela organizacije v drugega (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 33). Tako 

Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 34) ugotavljata, da so bila podjetja primorana preseči 

tradicionalno organiziranost podjetja. Tovrstne spremembe so bile rešitev za težave, ki so v 
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prehodu v informacijsko družbo pestile večino podjetij. Uporaba  IT pa se je izkazala kot nujen, 

ne pa tudi zadosten pogoj prenove poslovanja. Trdita tudi, da je poslovna uspešnost podjetja 

neposredno odvisna od uveljavljanja in zagotavljanja strateške vloge IT (Kovačič in Bosilj 

Vukšić 2005, 233).   

V nadaljevanju podpoglavja se bomo posvetili strateški uporabi IT kot sredstvu za doseganje  

dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja (s pomočjo transakcij na vseh nivojih, ne le 

vodstvenem), medtem ko strateško vlogo oddelka informatike opisujemo v nadaljevanju naloge

(podpoglavje 4.2).  

Zain (1998, 83) IT obravnava kot sredstvo za doseganje strateške prednosti podjetja, s čimer je 

povezan pojem »strateška raba IT«. IT namreč omogoča doseganje poslovnih ciljev za 

zagotavljanje konkurenčnosti in za doseganje ugodnih poslovnih rezultatov na daljše obdobje.

Izraz strateška uporaba IT je v veliki meri povezan s konkurenčnostjo podjetja. Izvirajoč iz 

besede strategija, je izraz strateška uporaba v strokovni literaturi opisan v povezavi z ukrepi, 

načrti, uporabo ali zaposlitvijo virov, katerih cilj je doseganje uspeha neke družbe in ki so 

vgrajeni v strategijo podjetja. Slednje pogosto temelji na Porterjevih treh generičnih strategijah 

vodenja stroškov, razlikovanja in osredotočenosti (Porter 1985, 3). Uporaba IT, ki je usklajena 

s katero koli od teh vrst generičnih strategij, velja kot potencialno strateška uporaba. Gledano 

širše pa uporaba IT, ki pomaga doseči končni cilj katerekoli poslovne strategije, šteje za 

strateško (Zain 1998, 86). Iz navedenega sledi, da mora strateška uporaba IT temeljiti na 

strategiji podjetja in biti usmerjena v izpolnjevanje dolgoročnih ciljev podjetja. Zato so 

zaskrbljujoči rezultati raziskave Ekonomske fakultete v Ljubljani iz leta 2009, saj v Sloveniji 

le polovica podjetij (55 %) strateško načrtuje IT, medtem ko je v Singapurju takšnih podjetij 63 

% (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Inštitut za poslovno informatiko 2009, 12).

Raziskava, ki so jo Diamond Management & Technology Consultants leta 2007 (Turban in 

Volonino 2010, 488) izvedli med vodstvi ameriških podjetij, je pokazala, da je kar 87 % 

sodelujočih podjetij prepričanih, da je IT ključna za strateški uspeh podjetja. Kljub temu le 

redka podjetja tvorno sodelujejo z oddelki informatike. Le 33 % vprašanih vodij podjetij je

pritrdilo, da v ustvarjanje svojih poslovnih strategij aktivno vključuje tudi svoj oddelek 

informatike. Nadalje je le 30 % vprašanih pritrdilo, da izvršni direktorji, ki so odgovorni za 

strategijo podjetja, aktivno sodelujejo z oddelkom informatike. Izsledki raziskave kažejo, da 

nepovezanost med poslovnimi in IT strategijami lahko vodi v opustitev IT projektov (Turban 

in Volonino 2010, 488). Navedenemu navkljub se je v poslovanju že mnogokrat izkazalo, da 

podjetja, ki uskladijo poslovno in IT strategijo, dosegajo večje prihodke (Turban in Volonino 

2010, 488). Poslovna strategija določa usmeritev poslovanja. IT strategija opredeli, katere 

informacije, kateri IS in kakšna informacijska arhitektura so potrebni za podporo poslovanja.

Na osnovi postavljanja prioritet zaznanim potrebam IT strategija določi, kako naj bo 

infrastruktura postavljena in storitve izvedene.  
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Stopnja uskladitve poslovne in IT strategije je stopnja, do katere oddelek informatike podjetja 

razume prioritete poslovanja in razširja svoje vire, vodi projekte in nudi informacije, ki so 

usklajene z omenjenimi prioritetami (Turban in Volonino 2010, 488). Pri tem je potrebna 

uskladitev strategije IT funkcije podjetja, tehnologije in procesov s tistimi, ki jih ima poslovni 

del podjetja. Tako lahko IT in poslovni del podjetja stremita k doseganju enakih ciljev. Cilj 

strateške uskladitve IT strategije z organizacijsko strategijo pa je zagotoviti, da so prioritete, 

odločitve in projekti, ki so povezani z informacijskimi sistemi, usklajeni s potrebami celotnega 

podjetja. Turban (Turban in Volonino 2010, 489) poudarja, da bi v idealnem primeru odgovorna 

oseba za področje informatike v podjetju morala biti del vodstvene ekipe podjetja ter bi tako 

poleg nadzora delovanja IS v podjetju bila odgovorna tudi za tehnološko usmeritev podjetja. 

Linija poročanja odgovorne osebe za področje informatike kaže na to, kako oddelek informatike 

dojemajo znotraj podjetij. V primeru, da vodstva podjetij menijo, da je IT strateško orodje za 

doseganje večjih donosov podjetja in povečanje operativne učinkovitosti, odgovorna oseba za 

področje informatike najverjetneje poroča glavnemu izvršnemu direktorju. Če podjetje oddelek 

informatike dojema kot stroškovno mesto, kjer je mogoče brez prestanka zniževati stroške, pa 

odgovorna oseba za področje informatike najverjetneje poroča direktorju financ. V tej povezavi 

je zanimiva raziskava, ki jo je med izvršnimi direktorji leta 2007 opravil Forrester Research 

(Turban in Volonino 2010, 489). Raziskava je razkrila, da kljub temu da je kar 79 % ameriških 

direktorjev oddelkov informatike vključeno v skupino izvršnih direktorjev, jih le 63 % poroča 

neposredno glavnemu izvršnemu direktorju.  

Menimo, da je mnogokrat položaj odgovorne osebe za področje informatike znotraj podjetja 

povezan tudi z njegovimi/njenimi značajskimi lastnostmi ter kompetencami. Oseba naj ne bi 

imela le znanj in izkušenj s področja informatike, ampak bi morala imeti tudi široka znanja s 

področja poslovanja. Odgovorna oseba za področje informatike se mora zavedati, da je njeno 

delovanje merjeno z dveh strani, tako s poslovne kot s strani delovanja oddelka informatike, za 

katerega neposredno odgovarja. Tako mora biti oseba, odgovorna za področje informatike, 

vešča pogovora z odgovornimi drugih poslovnih funkcij podjetja: znati mora prisluhniti, 

razumeti poslovno vrednost, govoriti v jeziku laikov na področju informatike in se izogibati 

povsem tehničnim izrazom (Boiko 2007, 64). Seveda je za tovrstno delovanje potrebno tudi 

razumevanje vrednosti informatike vršnega managementa. Vodstvo bo odgovornega za 

informatiko cenilo, če bo ta znal prikazati potencialne izboljšave poslovne uspešnosti in 

vrednost za podjetje, ki bo segala preko okvirov oddelka informatike (Kogekar 2012).  

 



16

3 SODOBNI TRENDI NA PODROČJU RAZVOJA INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj vidnejših sodobnih trendov na področju razvoja 

informacijske tehnologije. 

3.1 Internet stvari 

Izraz »internet stvari« (angl. Internet of things – IoT) je leta 1999 prvič uporabil Kevin Ashton 

(Greengard 2014). Gre za eno zanimivejših področij za oblikovanje strategij v prihodnosti, ki 

ga lahko poimenujemo tudi naslednja faza razvoja interneta (Chambers in Elfrink 2014).   

3.1.1 Nastanek in razvoj interneta stvari

Sam izraz »internet stvari« kaj malo pripomore k razumevanju koncepta, ki je pravzaprav 

evolucija tehnologij za komuniciranje med napravami (angl. Machine to machine – M2M), ki 

so že desetletja prisotne v industrijskih okoljih, predvsem v proizvodnji in logistiki (Porter in 

Heppelman 2014).  

Pojem internet stvari se tako nanaša na sklop zmogljivosti, ki so posledica 

priključenosti/povezanosti fizičnih stvari/naprav na internet ali na omrežje preko senzorjev 

(Turban, Volonino in Wood 2013, 12). Pod tem pojmom označujemo tudi tehnologijo 

komuniciranja med napravami, ki jo omogoča varna omrežna povezljivost in infrastruktura 

računalništva v oblaku (Verizon 2015, 5). 

Internet stvari v širšem smislu zajema tudi mnoge protokole, domene, aplikacije in naprave iz 

širokega nabora področij vsakdanjega življenja kot npr. medicinske naprave za nadzor telesnih 

funkcij, napredno čipiranje živali, mnoge senzorje v avtomobilski industriji, naprave s področja 

reševanja in domače gospodinjske aparate z vgrajenimi senzorji. 

V koncept interneta stvari sodijo rešitve, ki morajo zadostiti trem kriterijem (Verizon 2015, 5): 

· biti morajo sposobne zaznavanja: povezana naprava naj bi zaznavala nekaj o svoji

okolici (lokacijo, višino, temperaturo, gibanje ali podobno);

· biti morajo avtonomne: obdelani podatki s povezane naprave naj bi se samodejno

prenašali na centralno lokacijo ali aplikacijo za procesiranje ob določenem času,

določenem izpolnjenem pogoju ali preseženem določenem pragu;

· biti morajo uporabne: namen njihovega delovanja je zbiranje podatkov, ki omogoča

boljše odločitve, zato mora biti analiza zbranih podatkov vključena v poslovne procese.
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Pojem internet stvari je, kot smo že omenili, leta 1999 prvič uporabil Kevin Ashton1 (Greengard 

2014). Še v istem letu sta Andy Stanford-Clark iz podjetja IBM in Arlen Nipper iz podjetja 

Arcom (sedaj Eurotech) predstavila prvi protokol za komunikacijo med povezanimi napravami 

MQ Telemetry Transport (MQTT). Že v naslednjem letu je podjetje LG predstavilo načrte za 

prvi povezani hladilnik, ki s pomočjo črtne kode in radiofrekvenčne identifikacije (angl. Radio 

Frequency Identification – RFID) zazna predmete, ki so shranjeni v hladilniku. Leta 2005 je bil 

pojem internet stvari omenjen v poročilu Mednarodne zveze za telekomunikacije (angl. 

International Telecommunications Union) Organizacije Združenih narodov. Tri leta za tem je 

bila organizirana prva mednarodna konferenca interneta stvari v Zürichu. Ustanovljena  je bila 

tudi zveza iPSO (angl. Internet Protocol Security Option oz. The iPSO Alliance) z namenom 

uveljavitve internetnega protokola (angl. Internet Protocol – IP) kot omrežja za povezavo

»pametnih predmetov«. Zveza iPSO trenutno združuje več kot 50 podjetij (Greengard 2014).

Leta 2010 je ameriško računalniško podjejte Google predstavilo projekt samodejno vozečega 

vozila, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju povezanega in avtonomnega avtomobila 

(Greengard 2014). V istem letu je bila predstavljena tudi »bluetooth« tehnologija nizke energije 

(angl. Bluetooth Low Energy – BLE), ki omogoča brezžično povezavo različnih naprav, 

opremljenih z novimi »bluetooth« moduli. Nova tehnologija zagotavlja povezavo z nižjo 

porabo energije kot predhodne različice. Nova »bluetooth« tehnologija je omogočila uporabo 

naprav v fitnesu, zdravstvu, na področju varnosti in na področju zabavne elektronike 

(Greengard 2014). V letu 2011 je sledila predstavitev senzorsko vodenih, z brezžičnimi 

povezavami opremljenih, samoučečih se termostatov in detektorjev dima, ki se jih lahko 

programira (podjetje Nest Labs – sedaj Google). Prelomnica v internetu stvari je prehod na nov 

internetni protokol IPV6 v letu 2011. Internetni protokol IPV6 namreč z uvedbo zelo velikega 

števila IP naslovov  (3.4 x 10 na 38; angl. 340 Undecillion) omogoča povezavo večjega števila 

naprav (Greengard 2014). Med mejnike v razvoju interneta stvari lahko štejemo tudi 

predstavitev »večpredstavnostnih očal« Google Glass, ki jih nadzorujemo s programsko 

opremo za prepoznavo govora in sledilno ploščico, vgrajeno v napravo. Omenjena očala je

podjetje Google predstavilo leta 2013 (Greengard 2014). Leto za tem je ameriško računalniško 

podjetje Apple napovedalo HealthKit in HomeKit. Gre za nabor aplikacij, ki spremljajo vse 

fiziološke vidike našega življenja: telesno aktivnost, prehrano, spanje in življenjske funkcije ter 

platformo za aplikacije, namenjene upravljanju pametnih naprav za dom. Sistem iBeacon istega 

podjetja pomeni nov način komuniciranja s kupci, saj omogoča natančno določanje gibanja 

posameznega kupca. Na osnovi zbranih podatkov lahko tržnik posameznemu kupcu ponudi 

celovito izkušnjo nakupovanja, oglaševanje podjetij pa je bolj učinkovito (Greengard 2014). 

Vodilni svetovni ponudnik omrežne opreme in storitev podjetje Cisco je internet stvari 

preimenoval v internet vsega (angl. Internet of everything), kar pomeni pametno povezavo 

1 Ashton je vzpostavil MIT's Auto-ID Center, globalno raziskovalno mrežo akademskih laboratorijev, 
ki so se osredotočali na radiofrekvenčno identifikacijo (angl. Radio Frequency IDentification – RFID)
(Greengard 2014).
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ljudi, procesov, podatkov in stvari (Chambers in Elfrink 2014). Njihovo medsebojno delovanje 

je osnova za nove pametne aplikacije in storitve. 

3.1.2 Uporabnost interneta stvari

Pomembno področje uporabe interneta stvari so t. i. pametna omrežja (angl. Smart grid). 

Pametna omrežja so v osnovi napredna električna omrežja, ki omogočajo zbiranje in odzivanje 

na informacije, ki jih zberejo glede na obnašanje ponudnikov in uporabnikov električne energije

(U. S. Department of energy 2015). Koncept pametnih omrežij naj bi v stanju polne uporabnosti 

doprinesel k smotrnejši, ekonomsko upravičeni in zanesljivi uporabi električne energije in je 

zato pomemben z vidika proizvodnje ter distribucije električne energije ter tudi z vidika uporabe 

električne energije. Gre torej za tehnologijo, ki bo vplivala tako na poslovna okolja kot na 

gospodinjstva (Jelenc idr. 2011, 1). Podjetjem (in gospodinjstvom) v Sloveniji bodo pametna 

omrežja polno vrednost prinesla šele, ko bo Agencija za energijo omogočila dinamično 

tarifiranje in bodo podjetja (ali gospodinjstva) na osnovi zbranih podatkov enostavno prehajala 

na trenutno najugodnejšega ponudnika električne energije (na osnovi dnevnih cen električne 

energije). Pomembno perspektivno področje je tudi zdravstvo (še posebej preventiva), saj 

senzorji skupaj s podatkovno analitiko, storitvami v računalniškem oblaku in mobilnimi 

tehnologijami nudijo priložnosti za korenite spremembe v diagnostiki in zdravljenju bolezni ter 

tudi v preventivi (Verizon 2015, 9). Zavedati se moramo, da tehnologija v podjetjih ne 

spreminja samo načina prodaje izdelkov in storitev, pač pa poslovanje v celoti. Letošnja 

raziskava podjetja Verizon (2015) napoveduje, da je internet stvari že na stopnji razvoja, ko 

lahko drastično preoblikuje vse ključne tržne sektorje. Predvideva se, da bo do leta 2020 

priključenih več kot 5,4 milijarde priključkov (prav tam). Raziskava napoveduje tudi, da bodo 

organizacije, ki so najboljše v svojih panogah in v večji meri že uporabljajo tehnologije 

interneta stvari pri svojem poslovanju, do leta 2025, kar do 10 % bolj dobičkonosne, kot so 

danes.  

V prihodnosti bi poudarek interneta stvari moral biti na samem primeru uporabe – povezovanje 

naprav za specifične primere uporabe in pridobivanje prave uporabne vrednosti iz zbranih 

podatkov (Verizon 2015). Primeri, ki se že udejanjajo, so na primer zbiranje podatkov o porabi 

goriva s strani transportnih podjetij z namenom zmanjšanja le-te, postavljanje semaforjev in 

ulične razsvetljave s svetlečimi diodami (angl. Light-emitting diode – LED), ki ne potrebujejo 

rednega vzdrževanja in sami sporočijo, če je potrebno popravilo ter vgrajevanje pametnih 

števcev, ki nudijo podrobnejše in sprotne podatke o porabi električne energije s strani 

ponudnikov električne energije na daljavo. 

O konceptu interneta stvari se sicer piše že več kot 10 let. Veliko je bilo reklamiranja s strani 

ponudnikov tovrstnih tehnologij, ki so poudarjali številčnost povezljivih naprav in velike 

finančne vložke v omenjeno področje. Kljub navedenemu pa je po izsledkih raziskave podjetja 

Forrester iz leta 2013 samo sprejemanje tehnologij interneta stvari v poslovnem okolju še vedno 
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zanemarljivo nizko. Med večjimi ponudniki telekomunikacijskih storitev, ki so jih vključili v 

svojo raziskavo, je manj kot 10 % že uvedlo sisteme interneta stvari v svoje poslovanje, medtem 

ko je več kot 50 % anketirancev izrazilo, da jih to področje ne zanima ali da ga na kratek rok 

ne nameravajo uvesti. Slednji so kot največjo oviro za uvedbo interneta stvari omenjali zadržke 

glede varnosti tovrstnih sistemov, sledijo pa jim pomisleki, povezani z visoko ceno sistemov in 

s tem povezanimi stroški ter tehnološka nezrelost proizvodov in morebitne težave z integracijo, 

migracijo in namestitvijo sistemov (Forrester Research 2013, 12). Varnost sistemov je v 

trenutni fazi razvoja sicer povsem smiseln zadržek, čeprav bolj za področje pametnih naprav za 

»gospodinjsko uporabo« kot za sisteme, ki so v uporabi v podjetjih. Raziskovalci s področja 

kibernetske varnosti so namreč v lanskem letu odkrili in v večini primerov tudi pomagali 

odpraviti ranljivosti pri večini naprav, ki so trenutno na voljo na tržišču: od števcev na fitnes 

napravah pa do alarmnih naprav (Newman 2014). Večina odkritih težav na področju varnosti 

je povzročila zaplete bolj neškodljive narave, kot npr. prejemanje nezaželene elektronske pošte 

s strani naprav, ki jih v tej funkciji nismo vajeni - na primer pametnih hladilnikov, ki sicer sami 

kontaktirajo serviserja v primeru okvare in beležijo svojo porabo energije (Starr 2014). 

Nov operacijski sistem podjetja Google z delovnim imenom Brillo naj bi pospešil uspešnost 

interneta stvari, saj naj bi potreboval občutno manj pomnilnika od svojih predhodnikov. Poleg 

tega pa operacijski sistem omogoča združljivost med številnimi napravami, ki sedaj delujejo na 

najrazličnejših sistemih in platformah (Linder 2015). 

Čeprav internet stvari še ni v fazi zrelosti, pa postaja tehnologija vse bolj privlačna za končne 

uporabnike (Goldman Sachs 2014). Pametni telefoni namreč postajajo univerzalna osebna 

dostopna točka do tehnologij interneta stvari, še posebej za področja zdravja, energetske 

gospodarnosti in varnosti. V porastu je tudi priljubljenost tako imenovanih nosljivih naprav, kot 

so Googlova očala, pametne zapestnice in ure. Kupci pričakujejo brezhibno povezljivost in 

takojšen dostop do informacij in imajo nizko toleranco za neskladje med posameznimi 

digitalnimi kanali. Udobje nakupa postaja pomembna kategorija pri odločitvi o nabavi, kar na 

primer potrjuje tudi interes za Amazonov »Dash button«, napravo/gumb, ki zgolj z enim 

pritiskom na gumb opravi naročilo pri Amazonu. Sodobna podjetja zato posvečajo vse več 

pozornosti zagotavljanju visoke kakovosti in zanesljivosti uporabniške izkušnje. 

Že omenjeni RFID, kot eden začetkov interneta stvari, je sedaj že zrela tehnologija (Mohammed 

2014). Pri tistih, ki so še v povojih, pa v ospredju niso naprave, ampak je bistvo v spremembi 

poslovnih modelov in to je področje, kjer ni smotrno zaostati za konkurenti. Uvajanje tehnologij 

v podjetju naj bi bilo postopno, po korakih, na področjih, ki so za podjetje ključna, v realnem 

času in na primerih uporabe, ki ustvarjajo merljivo poslovno vrednost. Vsekakor pri internetu 

stvari gre za tehnologije, ki približajo podjetje svojim kupcem, zagotavljajo globlje in celoviteje 

razumevanje njihovih potreb in želja, avtomatizirajo ročne procese in s tem omogočajo 

usmerjanje na bistvena področja operacij ter nenazadnje prinašajo nove tokove prihodkov in 

strategij oblikovanja cen ter pomagajo pri ustvarjanju učinkovitejšega poslovnega modela 
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podjetja. Seveda ne gre le za procesiranje podatkov. Podjetje mora biti zmožno zagotoviti, da 

podatke, ki jih pridobi s pomočjo naprav in procesov, lahko tudi kar se da hitro uporabi, saj 

lahko le tako uporaba pridobi poslovno vrednost (Oracle Corporation 2014, 8). Velika rast 

števila naprav, opremljenih s senzorji, povzroča vse večjo rast količine podatkov, ki jih bomo 

opisali v nadaljevanju. Realnost interneta stvari je tudi dejstvo, da v kolikor želimo distribuirati 

podatke, ki jih iz naprav pridobimo, preko nezanesljivih omrežij v realnem času, potrebujemo 

inteligentno distribucijo podatkov. V nasprotnem primeru lahko zaradi preobilice podatkov 

prihaja do zaustavitve delovanja storitev. Da bi v podjetjih lahko zmanjšali obremenitve na 

omrežju z manjšo pasovno širino, morajo razumeti svoje podatke. Tako bodo distribuirali le 

podatke, ki so relevantni in ki so se kakorkoli spremenili. To pomeni, da bodo skozi zgoščeno 

omrežje pošiljali le manjše količine podatkov. Na ta način bodo lahko pridobivali točne in 

aktualne podatke v sprejemljivem obsegu in tako obvladali velike količine priključenih naprav.

Nove tehnologije prinašajo nove priložnosti za posamezne panoge, ki se ne kažejo le v 

povečavanju prihodkov. Tako na primer izdelovalci avtomobilov z novimi zmožnostmi vozil 

ciljajo predvsem na povečanje všečnosti znamke in zvestobe svojih uporabnikov. Prav tako z 

zbiranjem in obdelavo podatkov v svojo mrežo vključujejo tudi povezane industrije, kot so 

zavarovalniške družbe, oglaševalci, maloprodajni ponudniki in vladne organizacije (Forrester 

2013, 26). Odmevnejši primer iz avtomobilske industrije je na primer BMW-jevo prototipno 

»povezano vozilo« z vrsto naprednih funkcij, ki temeljijo na oblačni platformi SAP Hana, s

čimer se podjetje BMW prilagaja digitalni ekonomiji – iz izdelovalca avtomobilov se spreminja 

v ponudnika mobilnosti. V novih okoliščinah se je potrebno zavedati, da se s tem, ko objekti 

lahko zaznavajo in komunicirajo, spreminjajo tudi načini, kako in kje se sprejemajo odločitve 

in kdo jih sprejema. Podjetja, ki bodo sposobna zaznati in izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja 

tehnologija interneta stvari, bodo v prihodnosti nedvomno uspešnejša od svojih konkurentov. 

Sposobna oseba, odgovorna za področje informatike, pa bo ključen člen tega procesa. 

3.1.3 Razširjenosti interneta stvari

Kot smo omenili, naj bi število povezanih naprav naraščalo. Udeleženci konference Global IoT 

day (Internet of Things - Council 2015) so poudarili, da naj bi se do leta 2019 število pametnih 

telefonov, tablic in nosljivih naprav (angl. Wearable Devices) podvojilo. Tehnologije vedno 

bolj pridobivajo na veljavi, kar je potrdila tudi letošnja raziskava o internetu stvari, ki jo je 

izvedel BI Intelligence (Greenough 2015). V raziskavi ocenjujejo, da bo do leta 2019 povezanih 

že 23,3 milijard naprav interneta stvari, od tega največ, 9,1 milijarde naprav, na področju 

uporabe v podjetjih (Greenough 2015). Eurostat za leto 2014 navaja, da je RFID tehnologijo

uporabljalo kar 10,5 % podjetij v Evropski uniji z vsaj 10 zaposlenimi (Istat 2014, 2). Porast 

števila povezanih naprav bo nedvomno vplival na podjetja, na osebe, ki so odgovorne za 

tehnologije znotraj podjetij, in na njihove odločitve glede prihodnosti interneta stvari. 

Forresterjeva raziskava (2013) poudarja, da bo pri uvajanju tehnologij interneta stvari vloga 

oseb, odgovornih za področje informatike, ključna. Odgovorni na področju informatike bi
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morali biti ključni spodbujevalci organizacij, da izrabijo nove priložnosti in izkoristijo moč 

povezanih tehnologij. Vsebinsko zavedajoče se lokacijsko prisotne aplikacije in storitve 

spreminjajo način sodelovanja podjetij z njihovimi kupci in vodijo v razvoj novih oblik, kupcem 

še bolj osebno prilagojene (personalizirane) ponudbe. Kompetentne odgovorne osebe za 

področje informatike bodo sposobne razlikovati med tem, kar je izvedljivo s tehnološkega 

stališča, in tem, kar je smiselno za poslovanje podjetja. Razvoj interneta stvari naj bi v 

prihodnjih letih potekal v smeri cenovno ugodnih senzorjev,2 računalništva v oblaku, napredne 

podatkovne analitike in mobilnosti. Aplikacije koncepta interneta stvari naj bi bile prisotne v 

vseh gospodarskih panogah. Forresterjevi (2013) analitiki menijo, da si bodo odgovorne osebe 

za področje informatike v povezavi s področjem interneta stvari morale zastaviti štiri prioritete: 

· prepoznavanje poslovnih rezultatov, ki bi jih uvedba tehnologije prinesla podjetju, 

· vzpostavitev partnerskega odnosa z vodji poslovanja v podjetju, z namenom uskladitve 

organizacijskih potreb in znanj ter kompetenc posameznikov, 

· obravnavanje varnostnih vprašanj in dvomov glede zasebnosti podatkov, 

· ovrednotenje in izboljšanje znanj sodelavcev s področja programske opreme. 

Dodatna znanja so potrebna predvsem zato, ker je le malo sistemov celovitih in kot takšni  

zahtevajo arhitekturna, integracijska znanja in izkušnje ter znanja, prilagodljivega razvoja. 

Potrebno bo združiti znanja zaposlenih s področja poslovanja, razvoja izdelkov in podatkovne 

analitike oziroma omogočiti neke vrste poslovno-tehnološko skupino, ki bi jo vsebinsko 

najučinkoviteje vodila odgovorna oseba za področje informatike (Sartain 2014).  

Pomemben izziv za prihodnost tehnologij interneta stvari bo tudi standardizacija protokolov 

(Vermesan in Friess 2014, 98). Razvoj novih tehnologij ima vpliv tudi na zakonodajo, saj se 

odpirajo vprašanja glede varstva osebnih podatkov, področja zakonodaje o elektronskih 

komunikacijah in telekomunikacijah, zakonodaje o industrijski lastnini, pa tudi zakonodaje o 

varstvu okolja. Načeloma gre za področje, ki nas kot uporabnike ne bi skrbelo vse do trenutka, 

ko nam bi na primer naši osebni zdravstveni podatki onemogočali sklenitev življenjskega 

zavarovanja ali ko bi milijoni avtomobilov, vključno z našim, lahko bili odklenjeni na daljavo 

in tako na voljo morebitnim tatovom (Asay 2015).  

3.2 Mobilno računalništvo 

Tradicionalno so se računalniki uporabljali predvsem na stalnih lokacijah (Turban in Volonino 

2011, 192). Takšni računalniki so bili preko kablov povezani z zunanjimi napravami, drugimi 

računalniki in omrežji. Povezanost je omejevala delovanje ljudi, katerih delo poteka izven 

pisarniškega okolja (prodajalci, ljudje, ki opravljajo različna popravila, študentje, organi 

                                                 
2 Nedavno je bila predstavljena nova družina majhnih senzorjev, imenovanih MEMS (angl. Micro 
electro-mechanical systems), ki bo po napovedih s svojo nizko porabo in majhnostjo prispevala k 
nastanku novega vala razvijalcev programske opreme (Murry 2015). 
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pregona in drugi delavci na terenu). Brezžična tehnologija je lokacijo dela naredila 

nepomembno. 

3.2.1 Nastanek in razvoj mobilnega računalništva

Hribar (Vehovar 2007, 285) kot mobilne tehnologije opredeljuje prenosljive tehnologije, ki 

uporabnikom med uporabo omogočajo mobilnost. V grobem jih lahko razdelimo na mobilna 

oziroma brezžična omrežja, mobilne naprave in mobilne storitve oziroma mobilne 

komunikacije (infrastrukturna omrežja, protokole, formate podatkov), strojno opremo (mobilne 

naprave in njihove komponente) in programsko opremo (obravnava značilnosti in zahtev 

mobilnih aplikacij) (Turban in Volonino 2011, 192). Osrednja točka računalništva se tako

premika iz strežniške sobe na pametne telefone in tablice. S tem se podjetjem ponujajo nove 

poslovne priložnosti, obenem pa tudi potreba po razvoju nove uporabniške izkušnje za kupce, 

zaposlene in partnerje.  

Mobilno računalništvo se je začelo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Mobile computing 

2012). Od takrat so se naprave razvile od dvosmernih radijskih aparatov, ki so potrebovali 

velike antene za prenos preprostih sporočil, do današnjih majhnih naprav, ki zmorejo skoraj 

enaka opravila kot osebni računalnik. 

Yergens (Yergens 2014) je glede na uporabljene naprave razvoj mobilnega računalništva

združil v pet skupin : 

· žepni računalniki (okoli leta 1980: TRS 80, Sharp, Panasonic): žepni računalniki so bili

ročni programabilni računalniki v velikosti majhnih kalkulatorjev;

· dlančniki (1989: Atari Portfolio, HP200X): ročni računalnik v velikosti, ki je manjša od

katerega koli standardnega prenosnega računalnika. Od tod izhaja tudi poimenovanje

dlančnik. Podobno kot žepni računalniki tudi dlančniki zaradi svoje tehnološke

zastarelosti danes niso več v splošni uporabi;

· osebni digitalni pomočniki (angl. Personal Digital Assistant – PDA) so se pojavili v

osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Sharp, Compaq, Dell). PDA je mobilna naprava,

ki deluje kot osebni informacijski manager. S splošnim sprejetjem pametnih telefonov

so postali zastarela tehnologija;

· tablice (na voljo od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja: iPad, HP TouchPad,

Android) ali tablični računalnik je mobilni računalnik z zaslonom, vezjem in baterijo v

eni enoti. Naprave so opremljene s senzorji, kamerami, mikrofoni in zasloni na dotik,

ki miško in tipkovnico zamenjujejo s prsti ali posebnim pisalom. Navadno so tablice

večje od pametnih telefonov;

· pametni telefoni (iPhone, Samsung Galaxy): pametni telefon je mobilni telefon z

naprednejšimi računalniškimi funkcijami in boljšo povezljivostjo od mobilnih telefonov

z osnovnimi značilnostmi. Zgodnji pametni telefoni so predstavljali zlitje

funkcionalnosti predhodnih tehnologij – PDA, medijskega predvajalnika, digitalnega
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fotoaparata in navigacijske naprave. Kasnejši pametni telefoni vključujejo vse naštete 

značilnosti ter zaslone na dotik, omogočajo brskanje po spletu, brezžično povezavo in 

uporabo aplikacij tretjih oseb. 

Kjeldskov (2014) prikazuje razvoj mobilnega računalništva v sedmih valovih: 

1. 1970–1990: obdobje s poudarkom na prenosljivosti, ki jo omogoča zmanjševanje 

velikosti naprav.  

2. 1990–1997: ustvarjanje novih in bistveno manjših naprav, ki dovoljujejo uporabo, 

medtem ko je uporabnik v gibanju.  

3. 1983–1999: razvoj naprav in aplikacij, ki uporabnikom omogočajo povezljivost – 

uporabniki se lahko prek spleta in preko brezžičnih podatkovnih omrežij povezujejo in 

komunicirajo tudi na poti.  

4. 1992–2005: združevanje funkcionalnosti različnih digitalnih mobilnih naprav, npr.  

dlančnikov, mobilnih telefonov, prenosnih glasbenih predvajalnikov, fotoaparatov, iger 

itd. v hibridnih napravah, kar je poznano kot zlivanje ali konvergenca tehnologij.  

5. 2001–2010: pristop nasproten konvergenci – razvijanje informacijskih naprav s 

specializiranimi funkcionalnostmi namesto takšnih splošne narave, kar predstavlja 

divergenco. 

6. Od leta 2007 se razvoj usmerja v razvoj vsebin za uporabo in potrošnjo na mobilnih 

napravah in ustvarjanje enostavnega in prijetnega dostopa do zabavnih ali funkcionalnih 

vsebin interaktivnih aplikacij.  

7. Od leta 2010 nastajajo novi digitalni ekosistemi, ki predstavljajo celote prodornih in 

medsebojno povezanih tehnologij, katerih del vedno bolj postajajo interaktivni mobilni 

sistemi.  

3.2.2 Uporabnost mobilnega računalništva 

Z vidika poslovne uporabe mobilnega računalništva razlikujemo štiri osnovne skupine 

(McKinsey & Company 2012):  

· Komunikacija zaposlenih: večja dostopnost do elektronske pošte, koledarja kot tudi 

video in sporočilnih aplikacij izboljša medsebojno komunikacijo zaposlenih. Možnost 

organizacije spontane mobilne videokonference je le eden od primerov. 

· Produktivnost izven pisarne: oddaljen dostop do vsebin in aplikacij omogoča 

zaposlenim, da v polnosti izrabijo svoj čas tudi izven pisarne. Omogočanje mobilnega 

dostopa do CRM sistemov, ERP sistemov in vodstvenih IS poveča produktivnost 

zaposlenih. Pri zaposlenih, ki večino delovnega časa preživijo izven pisarne, mobilna 

tehnologija povečuje njihovo produktivnost na način, ki prej ni bil izvedljiv. Medtem 

ko so prenosni računalniki v preteklosti prinesli nekaj mobilnosti, je šele dostop od 

kjerkoli in kadarkoli ter uporaba programov v računalniškem oblaku povečala koristnost 

uporabe mobilnih naprav. Prav tako je postalo lažje izvajanje nekaterih administrativnih 
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nalog kot npr. poročanje o potnih stroških še pred vrnitvijo s službene poti, posredovanje 

računov v elektronski obliki. 

· Mreža senzorjev, ki omogočajo samodejno izvajanje ali nadziranje procesov in

sistemov, kar sisteme naredi bolj učinkovite.

· Nov kanal komunikacije s kupci podjetja: s povečevanjem števila in razširjenosti točk

na dotik podjetja s svojimi kupci sodelujejo na povsem nove načine.

3.2.3 Razširjenost mobilnega računalništva

V preteklosti je veljalo, da so bolj mobilni zaposleni na višjih (vodstvenih) položajih v podjetju 

(Forbes 2014). Z nedavnimi inovacijami na področju mobilnih tehnologij, vključujoč nove 

integrirane platforme, razvite na odprtokodnih operacijskih sistemih, se pojavljajo nove 

možnosti, ki tudi zaposlenim na nižjih delovnih mestih omogočajo povezljivost in vpogled v 

podatke podjetja. Medtem ko ponudba mobilnih telefonov in tablic zadošča večini 

gospodarskih panog, pa zaradi svoje narave, npr. otežene enoročne uporabe, ne zadošča 

specifičnim potrebam specializiranih terenskih delavcev (npr. delavcev na naftnih ploščadih). 

Z razvojem širšega nabora t. i. nosljivih naprav so ponudniki opreme, kot sta Samsung in SAP, 

omogočili tudi tej kategoriji zaposlenih mobilni dostop do mnogih, zanje pomembnih aplikacij. 

S pomočjo odprtokodne platforme za razvijalce so omogočili dodaten razvoj mobilnih aplikacij, 

ki bodo omogočale večopravilnost, glasovne ukaze in ukaze z uporabo gibov. Tako se bodo 

naboru aplikacij za sektor trgovine pridružile mnoge druge naprave, ki so uporabne na področju 

energetike, finančnih storitev in bančništva ter na področju zdravstva (Forbes 2014). Na 

področju zdravstva so zanimivi povsem novi modeli povezovanja z zavarovalništvom. 

Ameriška zavarovalniška družba Oscar na primer svojim zavarovancem nudi brezplačno 

uporabo različnih merilcev/senzorjev življenjskih funkcij in gibanja ter tistim, ki dosegajo 

dnevne/tedenske cilje z zadostno količino gibanja, nudijo določene popuste pri svojih 

zavarovanjih (Gomez Seidel 2015). 

Fleksibilnost dela, ki jo omogočajo mobilne tehnologije, je zaradi povečanja produktivnosti 

privlačna za vodstva podjetij, čeprav se mnogi vodstveni delavci ne morejo izogniti 

pomislekom o spremembi organizacijske kulture in izgubi nadzora nad zaposlenimi. Vodstvo, 

ki zna graditi na zaupanju zaposlenim, lahko s tem, ko jim nudi možnost dela od doma, občutno 

zniža stroške podjetja. To seveda velja za panoge, v katerih je tovrstno delo izvedljivo. Tako na 

primer razvoj programske opreme v tako imenovanih virtualnih timih (geografsko razpršenih

delovnih skupinah) odpira možnosti za mednarodno sodelovanje najboljših strokovnjakov s 

posameznega področja. Prav tako je za visoko kvalificirano in talentirano delovno silo 

fleksibilnost delovnega okolja mnogokrat pomemben dejavnik za sprejem zaposlitve v 

določenem podjetju. To se bo z novimi generacijami poslovnih uporabnikov le še stopnjevalo. 

Generacije, ki odraščajo z mobilnimi aplikacijami oziroma so te postale njihov način življenja, 

bodo v poslovnem okolju želele podobno izkušnjo. S tem namenom mnogo ponudnikov 
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programske opreme razvija uporabniške vmesnike, ki bodo v pomoč delavcem na terenu. 

Mnogi uporabniški vmesniki spominjajo na tiste iz socialnih omrežij (primer Salesforce.com 

CRM).  

3.2.4 Mobilno računalništvo in varnost  

Mobilno računalništvo ima velik potencial za izboljšanje poslovnih rezultatov v podjetjih, kljub 

temu pa pred odgovorne osebe za področje informatike postavlja tri velike izzive (McKinsey 

& Company 2012):  

· Varnost je osnovna ovira za širše uvajanje mobilnih tehnologij v podjetja. Zaposleni iste 

naprave uporabljajo v zasebne in poslovne namene. S tem se uporaba brezžičnih naprav 

širi preko meja omrežja podjetja in podatki postanejo ranljivejši za vdore. Dodatno 

težavo predstavlja grožnja potencialne izgube ali kraje naprave z občutljivimi podatki. 

Osebe, ki so odgovorne za področje informatike v podjetjih, ki imajo učinkovite 

mobilne strategije, že na samem začetku snovanja mobilne strategije vključijo svoje 

zaposlene, odgovorne za varnost. Odgovorni za varnost v takšnih podjetjih vključijo 

varnost kot ključen gradnik mobilne arhitekture in postavijo jasna pravila mobilne 

uporabe, ki uravnoteži zahteve uporabnikov z varnostnimi zahtevami. Pomembno je 

tudi interno izobraževanje zaposlenih, da se zaposleni zavejo tveganj, ki jih lahko 

prinese neupoštevanje varnostnih navodil.  

· Stroški: uvedba mobilnega računalništva je povezana z določenimi stroški, strošek 

nakupa samih naprav njihovega upravljanja, stroški, povezani s povečanjem kapacitet 

elektronske pošte, in stroški informacijske podpore za zaposlene. Višina stroškov 

uvedbe mobilnega računalništva je odvisna tudi od načina uvajanja programske opreme 

za uporabnike. Najbolj smotrn način je uvajanje po segmentih uporabnikov in modelih 

uporabe, ki ustvarijo največjo vrednost, medtem ko širši množici omogočimo le 

osnovne storitve. Za primere mobilne uporabe, ki ji podjetje ne more zadostiti z uporabo 

komercialnih programov, so odgovornim osebam za področje informatike na voljo tri 

možnosti: (interni) razvoj nove aplikacije, aplikacije, ki so dostopne preko spletnega 

vmesnika ali integracija z virtualnim namizjem (angl. Virtual desktop). Od izbire 

možnosti je precej odvisna višina s tem povezanih stroškov. Kljub vsemu pa stroškovna 

plat mobilnosti ne upošteva dejstva, da so zaposleni, ki jim je koncept omogočen, 

praviloma bolj zadovoljni in s tem tudi bolj motivirani. 

· Upravljanje: mobilnosti ne moremo uvrstiti v le eno od področij IT, saj vpliva tako na 

razvoj aplikacij, poslovne procese, infrastrukturo kot na delovanje oddelka informatike.  

Mobilnost zahteva prilagodljivo strategijo, ki jo je moč redno usklajevati s 

spremembami na tržišču. Da bi se podjetje lahko aktivno odzivalo na te izzive, je 

potrebno vzpostaviti aktivno, navzkrižno funkcionalno vodstveno strukturo. Primer 

dobre prakse vodenja, ki jo omenja poročilo McKinsey & Company, zajema 

vzpostavitev osnovne ekipe za mobilnost, ki jo sestavljajo štirje člani, od katerih vsak 
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predstavlja posebno področje: poslovanje, IT aplikacije, IT infrastrukturo in IT 

skladnost. Takšna ekipa je primorana izvajati polletno strategijo in posodabljati 

skladnost z določbami podjetja ter koordinirati njeno uvajanje s pomočjo stalnih 

pilotskih projektov. Ekipa vsaj enkrat mesečno poroča odgovorni osebi za področje 

informatike in ima pooblastila, da naredi tudi bistvene spremembe znotraj IT oddelka. 

Upravljanje mobilnosti je povezana z upravljanjem celotnega oddelka informatike 

podjetja, ki je odgovoren za določanje prioritet glede izdatkov za mobilnost v celotnem 

podjetju.  

Varnostna tveganja povezana z mobilnostjo ter z njo povezani stroški in organizacijski izzivi 

bodo v prihodnosti pomemben del vsakdanjika oddelka informatike v podjetjih in s tem, seveda, 

tudi vsakdanjika odgovorne osebe za področje informatike (Apigee 2013, 3). Uporaba 

mobilnega računalništva namreč, kljub svojim skromnim začetkom, strmo narašča, v uporabi 

so vedno zmogljivejši pametni telefoni, tablice in druge naprave na 3G in 4G omrežjih ter 

množica inovativnih aplikacij (McKinsey & Company 2012). Nove možnosti pa, kot že 

omenjeno, prinašajo tudi nove stroške, spremembe v upravljanju in varnostne izzive, ki jih 

odgovorne osebe za področje informatike ne smejo zanemariti. Raziskava Eurostata iz leta 2014 

v povezavi s tem ugotavlja, da so potencialna varnostna tveganja glavna ovira za širšo uporabo 

storitev računalništva v oblaku in s tem posredno tudi mobilnega računalništva v EU (Saran 

2014). 

Da bodo lahko zagotovili nabor varnih in zanesljivih storitev, v spreminjajočih se, kompleksnih 

okoljih, bodo odgovorni za vodenje informatike v podjetjih morali biti sposobni obravnave vseh 

omenjenih izzivov in pomislekov. Zaposleni mobilne tehnologije uporabljajo v zasebnem 

življenju in jih zahtevajo tudi v poslovnem življenju. Govorimo celo o terminu BYOD (angl. 

Bring your own device – prinesi svojo lastno napravo), ki pomeni, da lahko zaposleni 

uporabljajo svoje osebne mobilne naprave za dostopanje do podatkov in sistemov podjetja. 

Odgovorna oseba za področje informatike se mora tvorno vključiti v ta proces, če ne želi, da 

njegov oddelek postane le postranski vir poslovnih aplikacij, ker jih zaposleni v trgovinah z 

aplikacijami pridobijo kar sami. Raziskava McKinsey & Company (2012), ki so jo leta 2012 

opravili med 250 odgovornimi osebami za področje informatike v velikih ameriških podjetjih, 

je pokazala, da je kar 56 % vprašanih doživljalo močne pritiske zaposlenih za podporo velikemu 

naboru mobilnih naprav v podjetjih. 

Analitska hiša Gartner v svoji napovedi za področje mobilnosti iz leta 2015 priporoča, da 

podjetja v izogib kompleksnosti podpore v primeru BYOD iniciative zaposlenim ponudijo 

koncept CYOD (angl. Choose your own device oziroma izberi svojo napravo) (Schmitz 2015). 

Pri omenjenem konceptu bi zaposleni imeli možnost izbire naprave s seznama, ki bi ga 

opredelilo podjetje. Tako bi podjetje lahko nudilo boljšo podporo in s tem bi zmanjšali tveganja, 

ki jih prinaša uporaba mobilnih naprav. Število naprav bi tako postalo obvladljivo, 

kompleksnost pa nadzorljiva. Kljub vsemu pa naj bi dovoljevali uporabo osebnih naprav 
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zaposlenih za zasebne namene, saj bi sicer lahko tvegali hitro vrnitev na koncept BYOD 

(Schmitz 2015). Eden od prihodnjih izzivov bo tudi upravljanje vsebin, saj bo potrebno 

zaposlenim omogočiti dostop do iste verzije podatkov na njihovih tablicah, pametnih telefonih, 

prenosnikih in namiznih računalnikih, z zmanjšano kompleksnostjo in poenostavitvijo 

njihovega dela. 

3.3 Računalništvo v oblaku 

Ena od opredelitev računalništva v oblaku (Turban in Volonino 2011, 48) pravi, da gre za 

računalništvo na medmrežju, v katerem so sredstva v skupni rabi (npr. trdi diski za 

shranjevanje) in programska oprema na voljo računalnikom in drugim napravam na zahtevo, in 

sicer na način kot v primeru ponudnikov električne energije. Podobno kot pri uporabi električne 

energije je namreč podjetju storitev na voljo na zahtevo, plačuje pa se jo glede na uporabo. 

Turban in Volonino (2011, 46) navajata, da je računalništvo v oblaku splošno ime za 

infrastrukturo, ki temelji na internetu. 

3.3.1 Vrste, modeli in razvoj računalništva v oblaku

Storitve računalništva v oblaku so lahko v obliki zasebnega (angl. Private), javnega (angl. 

Public) ali hibridnega (angl. Hybrid) oblaka (Rouse 2015). Storitve zasebnega oblaka nudi 

podatkovni center podjetja v oddelku informatike svojim internim uporabnikom – zaposlenim. 

Njegove prednosti so prilagodljivost in udobnost uporabe ob hkratni ohranitvi lastnega 

upravljanja, nadzora in varnosti. Storitve javnega oblaka ponudniki nudijo z uporabo interneta 

na svoji lokaciji. Uporabniki storitev plačujejo po dejanski uporabi, količini shranjenih 

podatkov in glede na pasovno širino, ki jo uporabljajo za dostop. Vodilni svetovni ponudniki 

tovrstnih storitev so Microsoft Azure, IBM (SoftLayer), Amazon Web Services in Google 

Compute Engine. Hibridni oblak je kombinacija obeh prej predstavljenih. Takšen hibridni 

oblak podjetjem omogoča, da obdržijo kritične delovne procese in občutljive aplikacije pri sebi 

(zasebni oblak), medtem ko pri nekritičnih procesih izkoriščajo prilagodljivost javnega oblaka. 

Podjetja s tem konceptom izkoristijo vse prednosti, ki jih nudi uporaba javnega oblaka, obdržijo 

pa nadzor nad svojimi najpomembnejšimi podatki.

Posebna različica hibridnega modela je tako imenovani specializirani oblak, ki javnim 

organizacijam, kot je npr. vlada, nudi odprtost in prilagodljivost javnega oblaka (uporabno za 

izmenjavo podatkov med oddelki), medtem ko obdrži varnostne standarde zasebnega oblaka. 

Pomemben del takšnega specializiranega oblaka je shranjevanja podatkov znotraj države ali 

območja z namenom povečanja varnosti (Tanksalvala 2015). 

Kljub temu da se  računalništvo v oblaku spreminja, govorimo o treh poslovnih modelih (Rouse 

2015): infrastruktura kot storitev (angl. Infrastructure as a service – IaaS), platforma kot storitev 

(angl. Platform as a service – PaaS) in programska oprema kot storitev (angl. Software as a 
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service – SaaS). Medtem ko gre pri IaaS in SaaS za nudenje računalniških virov in programske 

opreme preko interneta, PaaS model nudi le možnost uporabe razvojnih orodij na ponudnikovi 

infrastrukturi.  

Čeprav o računalništvu v oblaku na veliko govorimo šele zadnja leta, pa se je računalništvo v

oblaku začelo že leta 1950 z razvojem visoko zmogljivega računalništva (angl. Mainframe 

computing) (Destefani Neto 2014). V tistem času so uporabniki imeli omejen dostop do 

centralnega računalnika preko terminalov. Stroški nakupa in vzdrževanja osrednjih 

računalnikov so bili visoki, osebni računalniki pa še zelo dragi, tako je bil nakup računalnika 

za vsakega zaposlenega nesmiseln. V tistem času posamezni uporabnik ni potreboval velikih 

kapacitet za shranjevanje podatkov.  

Po določenem času, okoli 1970, je bil ustvarjen koncept virtualnih strojev/naprav (angl. Virtual 

machines). Z uvedbo programske opreme za virtualizacijo, kot je VMware, je postalo mogoče 

sočasno uporabljati enega ali več operacijskih sistemov v izoliranem okolju. Virtualni 

računalniki s povsem različnimi operacijskimi sistemi so lahko delovali znotraj ene fizične 

strojne opreme. 

Virtualizacija je postala pomemben pospeševalec komunikacijskega in informacijskega 

razvoja. Leta 1990 so telekomunikacijska podjetja začela ponujati virtualizirane zasebne 

omrežne povezave. Zgodovinsko gledano so telekomunikacijska podjetja nudila le posamezne 

namenske podatkovne povezave od točke do točke. Na novo ponujene virtualizirane zasebne 

omrežne povezave so imele enako kakovost storitev kot njihove namenske storitve, le da je bila 

cena nižja. Namesto izgradnje fizične infrastrukture, ki bi omogočala več uporabnikom, da 

imajo svoje povezave, so telekomunikacijska podjetja zdaj bila sposobna uporabnikom 

zagotoviti skupni dostop do iste fizične infrastrukture.

Destefani Neto (2014) razvoj računalništva v oblaku razvršča kot: 

· razpredeno/razpršeno računalništvo (angl. Grid computing): souporaba računalniške

opreme ločenih organizacij (npr. za izračunavanje kompleksnih računskih problemov z

vzporednim računalništvom),

· storitveno računalništvo (angl. Utility computing): ponudba računalniških virov kot

odmerjenih storitev,

· programska oprema kot storitev (angl. Software as a Service – SaaS): naročnine na

aplikacije preko omrežja oziroma najemanje programske opreme/licenc in

· računalništvo v oblaku: dostop do informacijskih virov od kjerkoli in kadarkoli kot

prilagodljivo storitev.

Z vidika podjetij računalništvo v oblaku omogoča smotrnejšo porabo računalniških virov, saj 

jih lahko, kot smo že omenili, (teoretično) obračunavamo na podoben način kot električno 

energijo v nasprotju z nabavo in vzdrževanjem lastne računalniške infrastrukture. Sam koncept 

omogoča, da si končni uporabniki prilagodijo potrebne računalniške vire sami glede na trenutne 
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zahteve, omogočena pa je tudi prilagodljivost, saj se nabava lahko prilagaja trenutnim potrebam 

in plačilo po dejanski porabi virov. Tako se na primer ob povečanem pošiljanju voščil v obliki 

SMS-ov ob koncu leta potrebe povečajo, kasneje pa se potrebe prilagodijo nazaj na »normalno« 

stanje. 

Podatki o najemu storitev računalništva v oblaku, ki jih je leta 2014 objavil Statistični urad 

Republike Slovenije (SURS 2014), so pokazali, da je storitve v povprečju najemalo le 15 % 

slovenskih podjetij. Najpogosteje se za najem storitev odločajo podjetja v storitvenih 

dejavnostih (19 %). Preostala podjetja torej še vedno prelagajo odločitev za uporabo storitev v 

oblaku in navajajo tveganja, povezana z varnostjo in zasebnostjo, s tem pa počasi, a vztrajno 

zaostajajo za mednarodno konkurenco, ki imajo od uporabe teh storitev precejšnje koristi. 

Uporabo storitev računalništva v oblaku, tudi med slovenskimi podjetji, najpogosteje omejuje 

morebitno tveganje povezano z zaščito ali varnostjo podatkov v oblaku (36 %). 

Trenutno nespodbudnim podatkom za Slovenijo navkljub pa naj bi se uporaba računalništva v 

oblaku, ne glede na obliko, v prihodnjih letih povečevala. To nakazuje tudi napoved analitske 

hiše IDC za rast globalnega trga storitev javnega oblaka (Slika 3).

Slika 3: Napoved velikosti globalnega trga storitev javnega oblaka 

Vir: IDC 2014.

Po svetu že več kot desetletje podjetja vseh velikosti sprejemajo računalništvo v oblaku tudi za 

svoje kritične funkcije, zato lahko sklepamo, da model računalništva v oblaku dobro deluje

(Franklin 2015). Čeprav je v tem času prišlo tudi do nekaj odmevnih izpadov pri ponudnikih 
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računalništva v oblaku, je delež teh izpadov (ob primerljivih pogojih) v lastnih podatkovnih 

centrih podjetij zanemarljiv, zato bo uporaba računalništva v oblaku samo še naraščala.

Z uporabo računalništva v oblaku podjetje lahko doseže nižje stroške IT in poveča učinkovitost, 

prav tako pa zagotavlja tudi nove priložnosti za povečanje poslovne rasti

(PricewaterhouseCoopers LLP 2011). Nekatera podjetja so z uporabo modela oblaka ustvarila 

nove načine sodelovanja z zunanjimi izvajalci. V uveljavljenih podjetjih se je uporaba storitev 

računalništva v oblaku izkazala za idealno priložnost, ko podjetje potrebuje povečane ali 

posodobljene strežniške zmogljivosti. Videti je, da so tako večja podjetja kot zagonska podjetja 

(angl. Start-up), ki se šele uveljavljajo na tržišču, sprejela omenjene tehnologije tudi zaradi vse 

večje in cenovno ugodne ponudbe na širšem geografskem področju. Zaradi boljšega 

razumevanja in poznavanja varnosti postajajo pomisleki o varnosti tehnologij vse manj 

pomemben razlog za neuporabo računalništva v oblaku. Tako so tovrstne storitve začela 

uporabljati tudi podjetja iz sektorjev z razumljivimi povečanimi varnostnimi zahtevami, kot sta 

finančni in zdravstveni sektor.  

Uporaba oblačnih storitev v vseh panogah nudi boljšo uporabo virov, krajšo pot 

izdelkov/storitev na trg, hitrejše uvajanje in bolj prilagodljiv odziv na potrebe uporabnikov. 

Med bolj priljubljenimi projekti s področja računalništva v oblaku je v zadnjem času prehod na 

Microsoftov Office 365, ki predstavlja poenostavitev delovanja za mnoge odgovorne osebe za 

področje informatike (Lee 2015). Le-tem namreč ni več potrebno slediti klasičnim 3-letnim 

ciklom izdaje novih verzij paketa Office, saj v okviru Office 365 Microsoft lahko stalno

dodajajo nove funkcije.  

3.3.2 Računalništvo v oblaku in vloga službe za informatiko

Fisher, odgovorna oseba Oraclovega računalniškega oblaka (angl. Oracle Cloud Service), meni, 

da bi odgovorne osebe za področje informatike morale izkoristiti razmere v spreminjajočem se 

gospodarskem okolju in se vključiti v poslovno odločanje (Hickins 2015). To bi pripomoglo k 

izboljšani uspešnosti njihovih podjetij, hkrati pa utrdilo njihovo vlogo v podjetju. Tudi 

zaskrbljenost glede kibernetske varnosti lahko izrabijo kot priložnost, da svoje sodelavce, vodje 

drugih funkcij v podjetju, vključijo v širše pogovore o poslovnih tehnologijah. Področje, na 

katerem bodo omenjeni morali sodelovati, je tudi vzpostavitev pravega ravnovesja med 

varnostjo in funkcionalnostjo, pri čemer je varnost večinoma domena informatike (Hickins 

2015). Mnoge odgovorne osebe za področje informatike priznavajo, da ponudniki storitev 

računalništva v oblaku bolje sledijo najnovejšim varnostnim ukrepom, kot to uspejo sami. 

Istočasno je za varnost podatkov potrebna tudi skrbnost samih uporabnikov omenjenih storitev,

saj so podjetja sama odgovorna za varnost svojih sistemov in podatkov, pa če z njimi upravlja 

osebje v podjetju ali zunaj njega. 
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Odgovorne osebe za področje informatike v podjetjih so zaradi svojega poznavanja informatike 

edinstveno usposobljene za vodenje strategije računalništva v oblaku v podjetju 

(PricewaterhouseCoopers LLP 2011). Odgovorna oseba za področje informatike mora biti 

sposobna preudarne ocene, katere funkcije so primerne za prenos na računalniški oblak in to 

mora sodelavcem tudi primerno predstaviti. Poleg tega morajo biti odgovorne osebe 

pripravljene, da zaznajo nove poslovne priložnosti, ki bodo prinesle najboljši donos naložb. 

Kompetentna odgovorna oseba za področje informatike bi morala biti zmožna proaktivnega 

oblikovanja mehanizmov upravljanja za oceno, nabavo izvajanje in uporabo storitev 

računalništva v oblaku. Poleg navedenega je zelo pomembno tudi, da je odgovorna oseba za 

področje informatike pripravljena na upravljanje vpliva, ki ga ima sprejetje uporabe modelov 

računalništva v oblaku na zaposlene v oddelku informatike.  

Prehod v visoko virtualizirano okolje računalniškega oblaka predstavlja občutno transformacijo 

in zahteva zajetno količino tehnologij in poslovnega planiranja. Zaradi tega je v raziskavi 

podjetja EMC (EMC Corporation 2013), ki je bila opravljena v letih 2013 in 2014 med več kot 

tisoč odgovornimi osebami za področje informatike v velikih podjetjih (ponudnikih 

računalniške opreme po svetu), več kot 84 % vprašanih dejalo, da je pomembno imeti lastne 

strokovnjake v podjetju, ki lahko vodijo, planirajo, dizajnirajo in implementirajo storitve 

računalništva v oblaku in povezane tehnologije. Izsledki raziskave kažejo tudi na to, da 

odgovorne osebe za področje informatike vidijo pomanjkanje strokovnjakov s področja 

tehnologij, povezanih s storitvami v oblaku, kot največjo oviro za bolj pogosto uvajanje 

omenjenih storitev. Kljub začetnemu odporu do oblačnih storitev s strani oddelkov informatike, 

ki so izhajali predvsem iz bojazni pred zmanjšanimi potrebami po delovni sili znotraj oddelka, 

se v zadnjih letih odnos spreminja. Ker so stroški sprememb in inovacij občutno nižji, se lahko 

v oddelkih informatike bolj spontano lotevajo inovacij in preizkusov (Franklin 2015). Prehod 

na računalniški oblak zaposlenim v informatiki omogoča več časa in denarja, ki ga lahko 

porabijo za inovacije, ne pa za vzdrževanje opreme. Nenazadnje koncept računalniškega oblaka 

omogoča tudi boljše upravljanje stroškov. 

V primeru podjetja, ki dejansko uporablja le 40 % svojih računalniških kapacitet, ima le-to 

vezano precej sredstev, ki jih ne more sprostiti, dokler se oprema ne amortizira. Oblačne storitve 

omogočajo uravnavanje nekonvencionalnih vrhuncev porabe, zato podjetje za porabo, ki 

odstopa od običajne, ni primorano nabavljati dodatne opreme. Zahtevek po povečanih 

kapacitetah v tem primeru postane le še eden od operativnih stroškov. Uporaba storitev 

računalništva v oblaku prvotni bojazni navkljub ni ogrozila položaja strokovnjakov s področja 

informatike v podjetjih. Vodstva namreč potrebujejo pomoč pri odločitvah o najprimernejših 

tehnologijah, ki služijo tako notranjim kot zunanjim strankam podjetja.

S prehodom podjetja v oblak se vloga službe za informatiko spremeni. Ne govorimo le o 

posodobitvi tehnologij, ki jih uporabljamo, ampak tudi sprejemanju novih procesov in novem 

naboru znanj pri poslovanju. Informatika tako dejansko postaja storitev (Monitor PRO 2013). 



32

Pri tem pride tudi do spremembe tipičnih vlog v okviru oddelka informatike. Vloge sistemskega 

administratorja, »storage« administratorja, administratorja odgovornega za »backupiranje« in 

obnovo podatkov, administratorja omrežja in zadolženega za varnost zamenjajo nove vloge (z 

novimi zadolžitvami) (Sang 2015). Tako v primeru storitev v oblaku govorimo o vlogi »cloud« 

arhitekta, ki skrbi za zasnovo in gradnjo infrastrukture oblaka, »cloud« administratorja, ki 

upravlja razporejene storitve, načrtovalca zmogljivosti oblaka, ki vzpostavi in spremlja 

zmogljivost in izkoriščenost resursov, inženirja IT avtomatizacije, ki je organizator delovnih 

procesov in nadgradljivosti in »service managerja«, ki določi, cenovno opredeli in vzpostavi 

ponudbo oblačnih storitev. 

3.4 Podatkovna analitika 

Pojem poslovna analitika (angl. Business analytics – BA) se nanaša na spretnosti, znanja, 

tehnologije in načine za stalno ponavljajoče raziskovanje in preiskovanje uspešnosti poslovanja 

v preteklosti, z namenom pridobitve vpogleda, za boljše poslovno načrtovanje (Beller in Barnett 

2009, 6). Gre za koncept, ki že občutno vpliva na naša poslovna in zasebna življenja, načine,

kako opravljamo svoje delo, kako komuniciramo in kako zbiramo, upravljamo in uporabljamo 

podatke za učenje in boljše odločanje.  

Analitika množičnih podatkov podjetjem omogoča, da analizirajo kombinacijo strukturiranih, 

polstrukturiranih in nestrukturiranih podatkov in pri tem iščejo uporabne poslovne informacije 

in nova spoznanja (Rouse 2014). Gre torej za postopek preučevanja velikih količin podatkov, 

različnih tipov, z namenom odkrivanja skritih vzorcev, neznanih medsebojnih povezav, tržnih 

trendov, želja kupcev in drugih uporabnih poslovnih informacij. Ugotovitve analitike lahko 

privedejo do učinkovitejšega trženja, novih priložnosti za povečanje prihodkov podjetja, boljših 

storitev za kupce, izboljšane operativne učinkovitosti, konkurenčnih prednosti in drugih 

poslovnih koristi. IDC (2012, 6) tehnologije obsežnih podatkov (angl. Big Data) opredeljuje 

kot novo generacijo tehnologij in arhitektur, namenjeno gospodarnemu izločanju vrednosti iz 

zelo velikih količin, zelo raznolikih podatkov, z omogočanjem visoke hitrosti zajema,

odkrivanja in/ali analize (definicija 4 x V, ki izhaja iz angleških besed — Volume, Variety, 

Velocity, and Value oziroma količina/obseg, raznolikost, hitrost in vrednost).

Pri podatkovni analitiki gre za obdelavo velike količine transakcijskih podatkov, kot tudi drugih

podatkov, ki bi lahko ostali neizkoriščeni z običajnimi programi poslovne inteligence (Rouse 

2014). To lahko vključuje dnevnike spletnega strežnika (angl. Web server logs) in podatke o 

klikanju na internetu, vsebino družabnih omrežij in poročila o aktivnosti na njih, vsebino 

spletne pošte kupcev in anketne odgovore, podatke o telefonskih klicih kupcev in podatke, 

zbrane s pomočjo senzorjev, povezanih v internet stvari.  

Množične podatke je moč analizirati s programskimi orodji, ki se pogosto uporabljajo na 

področjih napredne analitike, kot na primer napovedna analitika, rudarjenje podatkov, besedilna 
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analitika (angl. Text analytics) in statistična analiza (Rouse 2014). Običajni programi poslovne 

inteligence in orodja za vizualizacijo podatkov pogosto ne vključujejo polstrukturiranih in 

nestrukturiranih podatkov, ki jih ni moč hraniti v tradicionalnih podatkovnih skladiščih, ki 

temeljijo na relacijskih bazah podatkov. Poleg tega podatkovna skladišča morda niso zmožna 

procesiranja zahtev, ki so posledica množičnih podatkov, zato jih je potrebno pogosto ali celo 

stalno posodabljati. Zaradi tega so mnoga podjetja za zbiranje, obdelavo in analiziranje 

množičnih podatkov poiskala novejše tehnologije, na primer Hadoop in povezana orodja, kot 

so YARN, MapReduce, Spark, Hive and Pig kot tudi NoSQL podatkovne baze. Naštete 

tehnologije tvorijo jedro okvira odprtokodne programske opreme, ki podpira procesiranje 

velike količine raznolikih podatkov v gručah sistemov. 

Watson (2014, 1248) navaja, da so mnoge analitične tehnike, kot so regresijska analiza, 

simulacija in strojno učenje (angl. Machine learning), na voljo že leta. Novi so le načini 

kombiniranja prednosti novih računalniških tehnologij in programske opreme, novih virov 

podatkov (npr. družabna omrežja) in s tem povezanih poslovnih priložnosti. Izvajanje analitike 

množičnih podatkov ponuja priložnost, da podjetja pridobijo obsežnejši vpogled v poslovanje 

in hitro preizkušajo nove ideje. Prav tako nudi možnosti za temeljite spremembe v poslovanju, 

ki so osnova za povečanje konkurenčnosti in učinkovitosti. Skupaj z mobilnimi tehnologijami, 

tehnologijami računalništva v oblaku in uporabo družabnih omrežij podatkovna analitika nudi 

nove možnosti za izboljšano zadovoljstvo kupcev, trajnostno konkurenčno prednost in občutno 

rast vrednosti podjetja. Pri množičnih podatkih ne gre za nov koncept (Watson 2014, 1249).

Poglaviten razlog za ustvarjanje podatkovnih skladišč leta 1990 je bil shranjevanje velike 

količine podatkov. V tistem času je za veliko količino podatkov štel že 1 terabajt podatkov, 

medtem ko je leta 2014 npr. podjetje eBay tolikšno količino podatkov zajelo v eni minuti.

Število tehnologij, ki jih lahko uporabimo za združevanje, manipuliranje, upravljanje in 

analiziranje podatkov, narašča. Raziskava McKinsey Global Institute (2011, 31) kot vidnejše 

oziroma pomembnejše tehnologije navaja: 

· Že omenjeno poslovno inteligenco, ki namenjena poročanju, analiziranju in prikazu

podatkov.

· Cassandro; brezplačen odprtokodni sistem za upravljanje baz podatkov, ki je zasnovan

tako, da obravnava ogromne količine podatkov na porazdeljenem sistemu.

· Že predstavljeno računalništvo v oblaku, pri čemer so zelo razširljivi računalniški viri

na voljo kot storitev preko omrežja.

· Podatkovno skladišče kot specializirano podatkovno bazo, optimizirano za poročanje.

Podatkovno skladišče se pogosto uporablja pri shranjevanju velike količine

strukturiranih podatkov. Podatki se nalagajo s pomočjo ETL orodij  (angl. Extract,

transform, and load), ki podatke pridobijo iz operativnih baz podatkov, jih preoblikujejo

in naložijo v podatkovna skladišča. Izdelava poročil poteka s pomočjo orodij za

poslovno obveščanje.
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· Dynamo; sistem za distribuirano shranjevanje podatkov, ki ga je razvilo podjetje

Amazon.

· Hadoop; brezplačen odprtokodni programski okvir za distribuirane podatkovne vire

velikih količin podatkov in njihovo procesiranje.

· Mashup; aplikacija, ki uporablja in združuje predstavitev podatkov ali funkcionalnosti

iz dveh ali več virov za ustvarjanje novih storitev.

· Metapodatke; podatki, ki opisujejo vsebino in kontekst podatkovnih datotek, na primer,

uporabljena sredstva, namen, čas in datum nastanka ter avtorstvo.

· Relacijske baze podatkov; baze, sestavljene iz zbirke tabel (odnosov), podatki so

shranjeni v vrsticah in stolpcih. Podatki so strukturirani. Za upravljanje s podatki se

uporablja SQL računalniški jezik.

· Prenos dogodkov v realnem času (angl. Stream processing); tehnologije, namenjene

obdelavi velikih tokov podatkov v realnem času dogodka.

· Strukturirane podatke; podatki v fiksnih poljih. Primeri strukturiranih podatkov

vključujejo relacijske baze podatkov in podatke v preglednicah.

· Vizualizacijo; tehnologije (npr. tagi, clustergram, zgodovinski tok), ki se uporabljajo za

ustvarjanje slik, diagramov ali animacij z namenom prenesti sporočilo in ki se pogosto

uporabljajo za sintezo rezultatov analiz velikega števila podatkov.

Danes podatkovna analitika ni več samo eksperimentalno orodje (Davenport 2015). Mnoga 

podjetja z njeno pomočjo dosegajo rezultate in širijo svoja prizadevanja, da bi zajela več 

podatkov in modelov. Vrednost, ki jo podjetja s tem pridobijo, lahko strnemo v znižanje 

stroškov, hitrejše in boljše poslovno odločanje in ustvarjanje novih izdelkov in storitev. 

Smiselnost uporabe podatkovne analitike v podjetjih je tako nedvoumna. Medtem ko tovrstne 

tehnologije velika trgovska podjetja uporabljajo že leta, se jim v zadnjem času pridružujejo tudi 

organizacije iz bolj nevsakdanjih panog. Mnogi ameriški muzeji na primer že uvajajo podobne 

strategije z namenom pridobivanja vse bolj podrobnih podatkov o svojih obiskovalcih,

predvsem z uporabo kamer in mobilnih telefonov, ki so osnova za aktivnosti, kot so postavitve 

novih razstav ali oblikovanje marketinške strategije prodajalne s spominki (Gamerman 2014). 

Koncept omogoča tudi pomemben napredek na področju zdravstva. Znani so primeri uspešne 

uporabe v diagnostiki, z računalniškimi modeli, ki na podlagi vnosa pacientovih simptomov in 

na osnovi podatkov iz preteklih patoloških poročil, samodejno nakazujejo diagnoze za rakava 

obolenja. 

Raziskava podjetij SnapLogic in TechValidate (SnapLogic in TechValidate 2015), ki je zajela 

115 odgovornih oseb za področje informatike, ponudnikov programske opreme, decembra 

2014, razkriva, da so odgovorne osebe za področje informatike večinoma navdušene nad

možnostmi za napredno analitiko, ki jih prinašajo množični podatki, imajo pa precejšnje težave 

z omejenimi znanji zaposlenih in viri. Iz raziskave je zaznati tudi precejšnje nepoznavanje 

podrobnosti o tem, kako se množični podatki znotraj njihovega podjetja hranijo in procesirajo, 

kar je glede na že navedene potenciale, ki jih tehnologija prinaša, zaskrbljujoče. Odgovorna 
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oseba za področje informatike si v okolju, ki je vse bolj odvisno od podatkov, ne more več 

privoščiti, da ne bi bila seznanjena z orodji s področja podatkovne analitike. Večina se tega 

vsekakor zaveda, saj raziskava analitske hiše Gartner (2014b) odkriva, da je kar 73 % vprašanih 

vodij informatike zaposlenih v podjetjih, ki so že investirala v analitiko množičnih podatkov ali 

pa tovrstne naložbe načrtuje v obdobju prihodnjih dveh let. Raziskava BSA Software Alliance 

razkriva, da vodstveni delavci v evropskih podjetjih razmišljajo podobno in sledijo trendu, saj 

jih kar 65 % meni, da je analitika množičnih podatkov pomembna za njihovo podjetje in v kar 

63 % menijo, da bo 10 % ali več rasti njihovega podjetja, povezano s podatkovno analitiko 

(Columbus 2014). 

Morebitne pasti, ki lahko ovirajo podjetja pri pobudah s področja analitike množičnih podatkov, 

vključujejo pomanjkanje analitičnih znanj znotraj podjetja ter visoke stroške najema izkušenih 

analitikov (Rouse 2014). Količina in raznolikost podatkov, ki so običajno vključeni, prav tako 

lahko povzroča težave pri upravljanju podatkov, vključno s kakovostjo podatkov in njihovo 

doslednostjo.  

Vodilni v podjetjih se morajo zavedati, da so njihovi konkurenti že začeli ali pa načrtujejo 

digitalizacijo večine obstoječih procesov, izdelkov in storitev ali pa izumljajo nove za 

doseganje novih ravni učinkovitosti in uvedbo novih virov prihodkov. Da bi izkoristili te nove 

priložnosti, morajo poslovni vodje in odgovorne osebe za področje informatike sodelovati še 

tesneje in pogosteje kot doslej, da bi lahko opredelili obstoječe in nove, notranje in zunanje vire 

informacij. Z zagotovilom, da bodo vpletene ekipe tesno sodelovale s podatkovnimi analitiki, 

bo vsako podjetje že na začetku procesa uvedbe uporabe napredne analitike v boljšem položaju 

za uspeh. 

Podjetja, s pomočjo novih tehnologij stopajo po poti digitalne poslovne transformacije (SAP 

AG 2013). Nove platforme, s katerimi je mogoče obvladovati, analizirati in upravljati velike 

količine podatkov preoblikujejo poslovna okolja. S pomočjo novih tehnologij se podjetja lahko 

hitro in uspešno prilagajajo hitrim spremembam v sodobni digitalni ekonomiji in tako postajajo 

konkurenčnejša na globalnem trgu. Forrester (SAP AG 2013) je leta 2013 izvedel raziskavo, ki 

je zajemala 330 odločevalcev iz večjih mednarodnih podjetij, in ugotovil močne povezave med 

splošnim uspehom podjetja in uvedbo inovativne poslovne inteligence, analitike in orodij za

obdelavo velike količine podatkov (angl. Big data). Dodatno, uspešnejša podjetja v kar 65 % 

omogočajo svojim poslovnim uporabnikom »samopostrežni« način priprave poročil in uporabe 

podatkov, saj na ta način, kot so poudarili anketiranci, ne prihaja do »izgub pri prevodu«, ki so 

pogoste, če ena stran v podjetju ne pozna nalog in zadolžitev druge.

Hitro pridobivanje informacij omogoča napovedovanje in odločanje o nadaljnjih korakih v 

podjetju. Hitrost in poenostavitev obvladovanja velike količine podatkov, ki jih moramo 

pretvarjati v smiselne informacije v realnem času, sta tako postala ključnega pomena za 

konkurenčnost podjetij. V sodobnem podjetju je informirani kupec tisti, ki narekuje razvojni 
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proces, dobra in smiselna informiranost strank in zaposlenih pa je ključna za dobro delovanje 

podjetja. 

Vsako učinkovito preoblikovanje podjetij naj bi se začelo z odobritvijo direktorja/predsednika 

uprave in njegovo zahtevo po sodelovanju v okviru celotnega podjetja (Puri 2014). Vodstvo 

mora imeti vizijo, kje bi posamezne tehnologije prinesle dodano vrednost, in zahtevati, da se ta 

strategija obravnava kot ena prioritet poslovnega načrta. Nato bi se iniciativa morala prestaviti 

na vodjo informatike, ki bi jo moral soustvarjati v tesnem sodelovanju z vodjo marketinga. 

Odgovorne osebe za področje informatike bi svojo strategijo morale graditi na tehnologijah in 

konceptih, kot so računalništvo v oblaku, mobilnost, družabna omrežja in seveda podatkovna 

analitika.  
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4 VLOGA ODDELKA INFORMATIKE V PODJETJIH 

Oddelek informatike lahko poimenujemo oddelek, katerega naloga je skrbeti za vzpostavljanje, 

nadziranje in vzdrževanje sistemov in storitev IT v podjetju (Rouse, 2013). 

4.1 Organiziranost in vloga oddelka informatike v podjetjih  

Potreba po organiziranju in zaposlovanju v oddelke informatike se je pričela z vsesplošno 

uporabo elektronskih komunikacij v podjetjih, ko končni uporabniki niso več uspeli sami 

skrbeti za informacijske vire. Kot oddelek informatike lahko poimenujemo skupino oseb v 

podjetju, ki skrbi za IT v podjetju. Le-ti lahko ocenijo, katere storitve in proizvajalci lahko 

zagotovijo najboljšo opremo in servisno podporo za podjetje. Oddelek informatike izvaja 

podporno dejavnost ostalim oddelkom (funkcijam) v podjetju.  

Oddelki  informatike so lahko različno organizirani. Stair in Reynolds (2013, 41) predstavljata 

tri osnovne funkcije oddelka informatike, ki so razvoj sistemov in produkcija ter razvoj in 

podpora uporabnikov (Slika 4). Vsaka od njih zajema številne dejavnosti, ki so ključni za 

učinkovito in uspešno delovanje podjetja (prav tam). 

Vplivnost oddelka informatike v podjetju se skozi čas spreminja. Kovačič in Bosilj Vukšič 

vlogo oddelka za informatiko umeščata v tri obdobja (2005, 101): 

· obdobje avtomatizacije poslovanja ali obdelave podatkov, kjer prevladujejo paketne 

obdelave na klasičnih ali osrednjih računalnikih (angl. Mainframe), namenjene 

spremljanju poslovanja, stroškov in zalog. V tem obdobju je poudarek na podatkih, za 

njihovo obdelavo pa so skrbeli centri za avtomatsko obdelavo podatkov (AOP); 

· obdobje učinkovitosti poslovanja ali poslovnih informacijskih sistemov, kjer je bil cilj 

obdelave podatkov oblikovanje in priprava informacij za poslovanje in poslovno 

odločanje. Obdobje zaznamuje dvig produktivnosti in neposredno vključevanje 

uporabnikov, ki se prične z malimi računalniki in interaktivnimi obdelavami ter 

nadaljuje z osebnimi računalniki in elektronsko izmenjavo podatkov (angl. Electronic 

Data Interchange – EDI);  

· Obdobje uspešnosti poslovanja ali strateških informacijskih sistemov, kjer se uporablja 

sodobna informacijska orodja in internet, elektronsko poslovanje in upravljanje znanja. 

To obdobje še vedno traja. Strateški informacijski sistem opredeljujemo kot sistem, 

uporabljen za podporo ali izoblikovanje tekmovalne strategije podjetja, ali njegovo 

orodje za doseganje in/ali vzdrževanje konkurenčne prednosti. 
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Slika 4: Tri osnovne enote oddelka informatike 

Vir: Stair in Reynolds 2013, 41.  

Vlogo oddelka informatike obravnava tudi Šimec (2013, 2). V preteklosti se je v podjetjih 

oddelek informatike obravnavalo predvsem kot oddelek za tehnično podporo in podporo 

rutinskim opravilom oziroma kot oddelek, ki je bil odgovoren za obdelavo podatkov. Kasneje 

se je njegova vloga spremenila v podporo izvajanju ključnih poslovnih procesov in storitev in 

je že skrbel za vzpostavljanje informacijske infrastrukture, njeno vzdrževanje, podporo in 

usposabljanje ter za razvoj in vzdrževanje IS. Oddelek informatike v tej zrelostni fazi 

predstavlja procesni in storitveni center, od katerega se pričakuje zanesljivo in neprekinjeno 

delovanje z ustrezno ravnjo razpoložljivosti in kakovosti (prav tam). V današnjem času, ko je 

informatika postala sestavni del našega življenja, pa se oddelek informatike dojema kot 

poslovna funkcija, ki pripomore k ustvarjanju konkurenčne prednosti ter izboljšanju poslovanja 

podjetja. 

Hvala (2013) navaja, da je bila v preteklosti glavna organizacijska značilnost oddelkov 

informatike razdeljenost na t. i. »silose«. Okolje je bilo razdeljeno na funkcionalne celote, kot 

so na primer strežniki, mrežna oprema, sistemski programi in aplikacije. Bilo je mnogo 
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pododdelkov in vladala je stroga hierarhija. Te funkcionalne celote so bile upravljane ločeno, 

okrog njih pa so se oblikovali specializirani oddelki s specializiranimi znanji. Nadalje Hvala 

(2013) navaja, da je bilo sodelovanje med celotami le tolikšno, da je omogočalo delovanje 

informacijske podpore, kar je povzročalo neprilagodljivost pri sodelovanju in komunikacije z 

uporabniki. Kot navaja Hvala (prav tam), se je na začetku razvoja programske opreme pojavila 

delitev na programerje in tehnologe, včasih imenovane tudi sistemski analitiki. Prvi so bili 

tehnični poznavalci, ki so skrbeli za programiranje, niso pa komunicirali s končnimi uporabniki. 

Komunikacijo z uporabniki so zanje prevzeli tehnologi. Posledica takšnega načina delovanja 

so mnogokrat bile zamude in nezadovoljstvo nad rezultati. 

Spremembe, ki jih prinaša IT, ne zadevajo le sistemov in podatkov, temveč vplivajo tudi na 

zaposlene in vlogo ter organiziranost posameznih oddelkov v podjetjih. V smislu notranje 

organiziranosti podjetja oddelki informatike opuščajo tehnološko orientirane enote (npr. razvoj 

aplikacij, telekomunikacije) v korist tistih, ki so povezane s tipi odjemalcev, in funkcijskih 

struktur – tako imenovani koncept podjetja v podjetju (Gunton 1990, 251). Z vstopom v obdobje 

digitalne revolucije (ki jo imenujemo tudi tretja industrijska revolucija in opisuje prehod iz 

analogne/mehanske ter elektronske tehnologije v digitalno tehnologijo - shranjevanje podatkov 

v digitalni obliki; Schoenherr 2004) so se uspešne organizacije bile primorane učinkovito 

spopasti z globalno konkurenco, se osredotočiti na doseganje poslovnih rezultatov in slediti vse 

intenzivnejšemu tempu sprememb. Za uspešnost organizacije v današnji internetni ekonomiji 

(ekonomija, ki se osredotoča na naravo trgov, ki jih omogoča internet, oz. podjetja, katerih 

poslovno dejavnost omogoča internet, npr. Ebay) je ključno, da vodje vseh področij, od 

računovodstva, financ, marketinga, proizvodnje, logistike, nabave in kadrovskih virov, 

upoštevajo tudi dodatno dimenzijo globalnega trga. 

V sodobnem podjetju je na IT potrebno gledati s stališča storitev, ki jih oddelek ponuja ostalim 

organizacijskim enotam (Hvala 2013). Storitveno orientirana arhitektura (SOA) omogoča 

postopen prehod na takšno organiziranost podjetja, hkrati pa omogoča uporabo obstoječih 

rešitev (prav tam). Delitev klasičnih oddelkov informatike v dva ločena dela, enega, ki bo skrbel 

za infrastrukturo, drugega, ki bo zadolžen za arhitekturo in spremembe, je predvidela že 

raziskava podjetja Gartner iz leta 2010 (Gartner 2010), in sicer v več kot 60 % velikih ameriških 

podjetij. 

Vse več podjetij se zaveda potrebe po vključevanju oddelka informatike v strateško planiranje 

podjetja, saj se lahko le na ta način zagotovi, da iniciative oddelka informatike podpirajo 

poslovne cilje (Corporate Executive Board 2010, 3). Zaposleni v službi za informatiko 

potrebujejo širok spekter znanj, ne le s področja računalništva (npr. programiranje, skrbništvo 

in vzdrževanje strežnikov, omrežij in preostale informacijsko-komunikacijske opreme, 

projektiranje IS, skrbništvo baz podatkov), temveč tudi s področja poslovanja. S spremembami 

v načinu delovanja oddelkov informatike se tako spreminja nabor zanj, ki jih potrebujejo 

zaposleni v oddelku. Če je povprečen zaposleni v preteklosti imel znanja strežniške 
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administracije in kodiranja, bo zanj v prihodnosti pomembno tudi poznavanje upravljanja 

interesnih skupin (angl. Stakeholder management), obvladovanje tveganja (angl. Risk 

management) in oblikovanje uporabnosti (angl. Usability design) (Horne 2011). V prihodnje 

lahko pričakujemo (prav tam), da bo le 25 % sedanjega števila zaposlenih ostalo znotraj oddelka 

informatike v podjetjih, medtem ko se bo več kot 30 % premaknilo v večfunkcijske skupine 

skupnih storitev ali v poslovne enote. Ostale naj bi podjetja prenesla na zunanje izvajalce. Sodeč 

po raziskavi podjetja Corporate Executive Board iz leta 2010, ki je zajela 127 velikih ameriških 

podjetij, pa v večini podjetij niso pripravljeni na te spremembe.  

Horne (2011) napoveduje, da se bo pomen IT strategov (angl. IT strategist), vodij storitev (angl. 

Service manager) in informacijskih arhitektov (angl. Information architect) v prihodnje 

povečal. Povpraševanje po teh znanjih ter znanjih o informacijski varnosti in poslovni 

arhitekturi (angl. Business architecture) naj bi se več kot podvojilo. Računalništvo v oblaku, 

upravljanje storitev, upravljanje informacij in sodelovanje bodo zahtevali vloge, ki so danes še 

redke in bodo po predvidevanjih omenjene raziskave vključevale: 

· tehnološke posrednike (angl. Technology brokers): posameznike, ki bodo s 

poznavanjem določenega segmenta tehnološkega trga delovali kot svetovalci v pomoč 

vodjem služb in poslovnim partnerjem pri pridobitvi tehnoloških storitev, ki jih le-ti 

potrebujejo, 

· specialiste za sodelovanje: posameznike s poznavanjem tehnologij za sodelovanje (angl. 

Collaboration technologies) in z vpogledom v vzorce sodelovanja in delovne tokove, 

· specialiste za uporabniško izkušnjo, ki bodo izboljševali zasnove in dizajn vmesnikov 

in tehnološko uporabnost kanalov za komunikacijo med kupci in podjetjem. 

Tehnična znanja se bodo ohranila predvsem v arhitekturnih in integracijskih vlogah, ki bodo 

povezovale raznolike zahteve s strani poslovanja in prav tako raznolike ponudnike storitev 

računalništva v oblaku. Navedene ugotovitve, ki jih je Horne (prav tam) povzel iz raziskave 

Corporate Executive Board, nikakor ne pomenijo, da bodo tehnološka znanja postala 

nepomembna, temveč le, da zaposleni, ki bodo vztrajali zgolj pri poglobljenih tehnoloških 

znanjih, ne bodo več primerni za poslovna okolja, ampak se bodo najverjetneje pomaknili na 

stran ponudnikov informacijskih storitev.  

Prisotnost na globalnih tržiščih bo primorala tudi oddelke informatike slovenskih podjetij h 

gospodarnemu načrtovanju zaposlovanja in izobraževanja, če bodo želeli preprečiti 

pomanjkanje usposobljenih delavcev in zaostanek za prihajajočimi spremembami 

organiziranosti oddelkov informatike v mednarodnih podjetjih. 

4.2 Strateška vloga oddelka informatike 

Kovačič (2003) meni, da »sta vloga in pomembnost oddelka informatike v podjetju pogojena s 

stopnjo odvisnosti od informacij in percepcijo vodstva o njeni vplivnosti na poslovanje«. V 
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slovenskih podjetjih se je v preteklosti, po mnenju Kovačiča (2003), IT uporabljala predvsem 

za podporo poslovanja, močno pa je bila zapostavljena njena naložbena oblika oziroma 

strateška vloga pri poslovni uspešnosti podjetij. Na osnovi poznavanja razmer in vtisov žal ne 

moremo zatrditi, da je v zadnjih let prišlo do bistvenih sprememb. Poslovna uspešnost podjetja 

je po mnenju Kovačič in Bosilj Vukšič (2005, 233) neposredno odvisna od uveljavljanja in 

zagotavljanja strateške vloge informatike. Ključno izhodišče vodstev podjetij za zagotavljanje 

poslovne uspešnosti mora tako izhajati iz spremenjene percepcije menedžerja o informatiki, od 

informacijske podpore oddelka/poslovne funkcije do strateške vplivnosti na poslovanje.  

Kovačič in Bosilj Vukšič (2005, 233) poudarjata, da je načrtovanje razvoja informatike del 

načrtovanja na strateškem nivoju podjetja. Nadalje opozarjata, da strateško načrtovanje 

informatike, ki izhaja iz poslovnega načrtovanja, kjer se informatika le prilagaja poslovni 

strategiji, ne more imeti vpliva na uspešnost in konkurenčnost poslovanja. Takšen pogost, 

tradicionalen pristop k načrtovanju informatike ima, kot navajata Kovačič in Bosilj Vukšič 

(2005, 233), namesto strateškega le še podporni vpliv in pomen. Poslovna strategija se, kot 

poudarjata Kovačič in Bosilj Vukšič (2005, 233), pri takšnem zaporednem pristopu sprejema 

vnaprej, na osnovi obstoječih poslovnih procesov in tehnologije, posledično pa se ne upošteva 

možnosti in priložnosti, ki jih pri prenovi poslovanja ponuja sodobna IT. 

Po Spremiću (2012, 11) lahko glede na način uporabe informatike razlikujemo tri zrelostne 

nivoje informatike v poslovanju podjetja (podrobneje v preglednici 1): 

· informatika kot tehnična podpora poslovanju (tehnološka infrastruktura), 

· informatika kot procesni in storitveni partner (procesi – informatika kot sredstvo 

povezovanja poslovanja), 

· informatika kot strateška poslovna funkcija (upravljanje IT). 
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Preglednica 1: Načini uporabe informatike v poslovanju 

Način uporabe 

informatike 

Področja uporabe informatike Naziv organizacijske enote in vodje 

informatike ter potrebna znanja  

Informatika kot 

infrastruktura in 

tehnična podpora 

poslovanju 

· Informatika je podporna, zaledna 
tehnična funkcija. 

· Obravnava se zgolj kot strošek. 

· Zajema obdelavo podatkov, 
baze podatkov. 

· Poročanje vodstvu. 
 

· ERC – elektronski računski 
center 
ali Center AOP – Center za 
avtomatsko obdelavo podatkov 

· Vodja računskega centra 
 
Pomembna so predvsem tehnična 
znanja in veščine. 

Informatika kot 

sredstvo povezovanja 

v poslovanju – 

upravljanje 

informacijskih 

storitev  

· Informatika je procesni (storitveni) 
partner. 

· Nudi kakovostno informacijsko 
podporo. 

· Je povezovalni element med  
poslovnimi funkcijami. 

· Poročanje vsem nivojem v podjetju, 
podpora odločanju. 

· Poudarek je na učinkovitosti in 
izboljševanju poslovnih procesov. 
 

· Oddelek (služba) za informatiko 
ali Center za informatiko 

· Vodja informatike ali CIO (Chief 
information officer) 
 

Pomembna so tako tehnična 

znanja kot poslovna. 

 

Informatika kot 

strateški vir 

poslovanja –

upravljanje  IT  

· Informatika je strateška poslovna 
funkcija. 

· Orodje za pridobivanje konkurenčne 
prednosti. 

· Upravljanje s tveganji. 

· Vpliva na spremembe poslovnega 
modela. 

· Sektor za informatiko 

· Izvršni direktor za informatiko 
ali CIO 
 

Poleg tehnoloških znanj so 

pomembna tudi managerska 

znanja in spretnosti, spretnosti 

vodenja, dela z ljudmi in 

skupinami.  

 

Vir: Povzeto po Spremić 2012, 11. 

 

Pri informatiki kot tehnični podpori poslovanja so za vodjo oddelka informatike primarno 

potrebna tehnična znanja in spretnosti, informatiki kot procesnem in storitvenem partnerju pa 

poleg tehničnih tudi poslovna znanja. Ko je vloga informatike na nivoju strateškega partnerja 

in strateške poslovne funkcije, mora vodja informatike poleg tehnoloških in poslovnih znanj 

imeti tudi znanja in spretnosti načrtovanja, organiziranja, vodenja ter veščine dela z ljudmi in 

timi (Spremić 2012, 11). Smo v obdobju, ko je za uspešnost podjetja pomembno, da oddelek 

informatike ne ostaja na nivoju vzdrževalca infrastrukture, ampak mora tako kot drugi oddelki 

delovati strateško in se osredotočati na donosnost naložbe in učinkovitost (TIBCO Software 

Inc. 2012), zato so znanja, ki smo jih našteli na nivoju informatike kot strateške poslovne 

funkcije, prej nujna kot le zaželena. 

Kovačič (2003) poudarja, da »transformacija v globalno poslovanje zahteva drugačno vlogo 

informatike in službe za informatiko v organizaciji ter novo obliko partnerstva med vodstvom 

in oddelkom informatike«. Tega se, kot je pokazala raziskava analitske hiše IDC Adriatic: 
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Adriatic Buyer's Pulse 2015, vse bolj zavedajo vodstva velikih podjetij v naši regiji3 (Komaromi 

2015). Sodeč po omenjeni raziskavi, vodstva podjetij pričakujejo, da bodo oddelki informatike 

bolj kot podpora poslovanju delovali kot vir preobrazbe podjetja, in sicer skozi izboljšavo 

poslovnih procesov, z boljšim izkoriščanjem dostopnih informacij in učinkovitejšim 

upravljanjem kadrov. Ta spremenjen odnos odpira nove možnosti za odgovorne osebe na 

področju informatike, da izboljšajo položaj svojega oddelka znotraj podjetja in prevzamejo 

pomembnejše strateške vloge. Tako lahko več pozornosti posvečajo uresničitvi strateških 

načrtov podjetja kot le reševanju notranjih težav oddelka informatike. Izsledki raziskave kažejo 

(prav tam) na to, da se teh možnosti odgovorne osebe za področje informatike zavedajo, saj so 

potrdile, da so tipični cilji, kot so znižanje stroškov za IT, izboljšanje IT procesov ter 

konsolidacija in upravljanje projektov, na njihovi listi prioritet uvrščeni znatno niže kot pa cilji, 

ki prihajajo iz poslovnih oddelkov in ostalih delov podjetja. Več svojega časa tako želijo 

nameniti izboljšanju kakovosti IT storitev, boljši usklajenosti s poslovnimi strategijami, 

boljšemu izkoriščanju podatkovnih zbirk ter se posvetiti načrtovanju in izvedbi projektov, ki 

bodo spodbujali skupno rast poslovanja podjetij. 

4.3 Zunanje izvajanje informatike  

Tehnološki napredek je v zadnjih nekaj desetletjih skupaj z novimi, globalnimi ekonomskimi 

silnicami ustvaril okolje, v katerem imajo podjetja nove možnosti za zniževanje stroškov in 

večanje učinkovitosti na globalnih tržiščih. Khosrowpour (1995) poudarja, da vse te tehnološke 

prednosti niso poceni, zato nekatera podjetja ne bi zmogla pokriti celotnih stroškov. Zato so 

mnoga podjetja pričela iskati drugačne možnosti, ki se kažejo predvsem v prenosu posameznih 

dejavnosti v zunanje izvajanje (angl. Outsourcing). 

Zunanje izvajanje dejavnosti je tako postalo vsakdanja praksa v poslovanju (Kremic, Icmeli 

Tukel in Rom 2006, 467). V IT industriji se zunanje izvajanje nanaša na najem zunanjih 

agencij/podjetij za procesiranje, upravljanje in vzdrževanje internih podatkov in zagotavljanje 

storitev povezanih z IT. Zunanje izvajanje IT tako lahko npr. zajema: obdelavo podatkov, 

dostopanje do zunanjih baz podatkov za informacije, povezane s poslovanjem, sistemsko 

integracijo, upravljanje naprav, pogodbeni razvoj programske opreme, postavljanje omrežja, 

upravljanje konfiguracij, zbiranje in analizo podatkov o delovanju podjetja in izvedbo ključnih 

projektov. Zunanje izvajanje se lahko opravlja na daljši ali krajši rok (Khosrowpour 1995, 18). 

Ne glede na časovne pogodbene obveznosti podjetja največkrat v zunanje izvajanje predajo 

obdelavo neključnih podatkov, podatke splošnih poslovnih funkcij ter razvoj in upravljanje 

tehničnih področij, ki niso v neposredni zvezi s ključnim delom poslovanja. Redkeje se podjetja 

odločajo za zunanje izvajanje dejavnosti, povezane s strateškimi in lastniškimi IS. 

                                                 
3 Slovenija, Srbija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. 
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Koncept zunanjega izvajanja dejavnosti se je prvič pojavil v povezavi z zunanjo obdelavo 

plačilnih list pred več kot 40 leti (Currid 1994, 133). Kljub temu vse več izkušenih skrbnikov 

IS še vedno sooča z dilemo, ali določene funkcije predati ali ne v zunanje izvajanje. S 

stopnjevanjem pritiska na odgovorne osebe za področje informatike in posamezne skrbnike 

sistemov znotraj oddelka, da naj izkazujejo večjo donosnost naložb pri tehnoloških nabavah, 

mnogi pomislijo na zunanje izvajanje kot smiselno in gospodarno alternativo. Pričakovani 

stroškovni prihranki so namreč med 15 in 50 odstotki (Kavčič 2007, 3), kar ni zanemarljivo. V 

želji po zmanjševanju režijskih stroškov in povečanju produktivnosti podjetja tako predajajo 

naloge tistim, ki jih lahko opravijo najbolje, pa četudi je to izven podjetja (Ducker 2013, 9). 

Odločitev o prenosu dela dejavnosti v zunanje izvajanje ni preprosta, saj ne vpliva le na oddelek 

informatike, temveč tudi na vsakodnevna opravila vseh uporabnikov IS v podjetju. Mnogokrat 

je tudi neupravičena ali preuranjena, saj kot trdita Gorenšek in Jazbec (2003, 3), mnogo podjetij 

sploh ne zna izračunati pravih stroškov za področje informatike. 

Kljub morebitnim pozitivnim finančnim učinkom zunanjega izvajanja moramo pomisliti tudi 

na težave, ki jih le-to prinaša. Govorimo lahko o izgubi strateškega nadzora, odvisnosti od 

ponudnika zunanjega izvajanja, s čimer je podjetje izpostavljeno tudi ponudnikovim 

morebitnim finančnim in storitvenim težavam. Z izgubo ključnih kadrov podjetje izgubi 

pomembna tehnološka znanja, zmožnost razvoja pomembnih aplikacij v podjetju, pojavljajo pa 

se tudi težave, vezane na kulturne razlike, težave z določanjem stroškov zunanjega izvajanja in 

pomisleki o zaupnosti in varnosti podatkov (Khosrowpour 1995, 255). S tem ko zunanji 

izvajalci prevzamejo vsakodnevne operacije podjetja, se zlahka izgubi nadzor nad izvedbo 

procesov. Zato je v primeru zunanjega izvajanja ključna dobra komunikacija z izvajalci in 

njihovo zavedanje, da morajo slediti potrebam naročnika, ne pa svojim, kar se zlahka zgodi, ko 

je vprašljiv njihov zadosten zaslužek (Currid 1994, 141). Dodatno je potrebno pomisliti tudi 

zaposlene v IT oddelku. Khosrowpour (1995, 18) opozarja, da zaposleni v IT oddelkih zunanje 

izvajalce dojemajo kot grožnjo za svoj položaj in se uvedbi zunanjega izvajanja upirajo. 

Mnogokrat je zaznati znižanje produktivnosti in poslabšanje organizacijske klime v oddelku, 

še posebej če je posledica uvedbe zunanjega izvajanja tudi zmanjšanje števila zaposlenih v 

oddelku. 

Pri izbiri zunanjega izvajalca mora podjetje (Currid 1994, 143): 

· poiskati izvajalca z dokazljivimi izkušnjami v dejavnosti podjetja, 

· zagotoviti možnost prekinitve pogodbenega razmerja s čim manj ovirami, 

· zagotoviti lastništvo nad izvorno programsko kodo, ki je bila razvita za potrebe 

naročnika, da se izogne težavam pri nadaljnjem vzdrževanju kode, 

· jasno opredeliti vse parametre nagrajevanja in kaznovanja medsebojnega sodelovanja, 

· opredeliti strukturo poročanja, s katerim izvajalec zunanjega izvajanja obvešča 

naročnika. 
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Le skupno pripravljena in podrobno opredeljena pogodba je zagotovilo za dobro sodelovanje 

med naročnikom in izvajalcem zunanjega izvajanja. Načeloma je zunanje izvajanje smiselno 

predvsem v manjših podjetjih, kjer je potrebne storitve in znanja težje zagotoviti/razviti zaradi 

finančnih ali kadrovskih omejitev oziroma kombinacije obeh (Drucker 2013, 6). Zunanje 

izvajanje ima lahko občuten in dolgoročen vpliv na tržni delež podjetja, dobiček in njegovo 

tehnično vodstvo. Podjetja lahko spremeni v prilagodljiva in proaktivna ali pa toga in reaktivna, 

in sicer glede na njihov odziv na priložnosti in potrebe na tržišču. Zato lahko trdimo, da v 

primeru zunanjega izvajanja ne govorimo o preprosti operativni odločitvi, ampak o strateški, z 

daljnosežnimi posledicami. Zunanje izvajanje ni hitra rešitev za dolgoročne izzive ali 

univerzalen odgovor za premostitev težav, temveč je potencialno blagodejna strategija, če jo 

uporabimo v pravih okoliščinah v primernih podjetjih (Khosrowpour 1995, 291). 

4.4 Vloga odgovorne osebe za področje informatike 

Med vodstvenimi kadri vlada vsesplošno prepričanje, da so informacije ključnega pomena za 

doseganje ciljev podjetja (Boiko 2007, xvi). Hkrati so omenjena tudi mnenja, da so naložbe v 

to področje smiselne, saj vendarle živimo v obdobju informacij. Informacije dojemajo kot 

strateška sredstva. Zato, na prvi pogled, čudi dejstvo, da le redki vodje informatike, direktorji 

IS, vodje sektorja informatike, direktorji oddelkov informatike oz. kateri koli naziv odgovorni 

za IT v podjetju nosijo, izkoristijo moč informacij. Razlogov za to je mnogo.  

Boiko (2007, 2) meni, da je mnogokrat razlog za to slaba tehnična ali še natančneje 

informacijska podkovanost preostalih funkcijskih vodij v podjetju. Vsi vodstveni kadri podjetja 

naj bi razumeli delovanje informacije. Oseba, odgovorna za IT, mora imeti dobro dodelano 

informacijsko strategijo, ki jo zna podati na zlahka razumljiv način. Brez takšnega vodstva se 

zlahka zgodi, da investicije v IT niso smotrne ali pa celo nezadostne. Podkovanost z znanji s 

področja IT postaja vse pomembnejša tudi za vodstvene kadre iz drugih funkcijskih področij. 

Nabor digitalnih znanj bo kmalu postala veščina, ki bo primerljiva z znanji s področij 

finančnega upravljanja, vodenja kadrov ali prodaje (CNBC Africa 2013). 

Iz prakse lahko povzamemo, da imajo vodstva podjetij do svojih vodij informatike kar nekaj 

pričakovanj. Želijo si, da ti razumejo poslovanje podjetja in še posebej njihove kupce, imajo 

tudi poslovna (ne le tehnična) znanja, so inovativni in proaktivni. Po Schusterju (2010, 117) 

spretno upravljanje stroškov ne zadošča več, saj mora tudi odgovorna oseba za področje 

informatike iskati poslovne priložnosti in pomagati h krepitvi konkurenčnosti podjetja. 

Zmožnost oblikovanja predlogov inovativnih poslovnih modelov je ključna, pomembno pa je, 

da so le-ti podkrepljeni z izračuni donosnosti predlaganih projektov. Oseba na tem delovnem 

mestu mora biti sposobna graditi kulturo povezovanja in sodelovanja, sposobna delati v skupini, 

biti ustvarjalna in vzbujati zaupanje. Pomembna je tudi komunikacija s preostalimi vodji, ki 

mora biti jasna, natančna in celovita. Ne moremo namreč pričakovati, da drugi mislijo tako, kot 

si mi želimo, da bi mislili.  
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Bistvena je tudi hitrost in odzivnost odgovornih za IT v podjetju. Ta pa je dosegljiva le pri 

kadrih, ki se zavedajo, da njihova vloga v podjetju ni le skrb za nemoteno delovanje zaledne 

pisarne in pomembnejših IS, temveč uporaba tehnologije za dvig prihodkov podjetja (CNBC 

Africa 2013). Verstraete (2014) meni, da se oddelek informatike lahko tesno uskladi s 

poslovanjem in je zmožen hitrega reagiranja na neprenehno spreminjajoče se poslovno okolje, 

le če njegova ekipa svojo pozornost usmeri na poslovne procese in z njimi povezane aplikacije. 

Trditev je, seveda, skorajda samoumevna, vendar so tehnologije, povezane s poslovnimi 

procesi, zelo kompleksne in zahtevajo še dodatno pozornost in podkovanost. Štempihar (2012, 

23) izpostavlja, da mora odgovorna oseba za področje informatike, ki želi vidno vlogo znotraj 

podjetja oziroma želi biti všečna vršnemu managementu, vedno sposobna zaznati, kaj je 

poslovna potreba z vidika kupcev podjetja in poslovnega razvoja podjetja, imeti pregled nad 

tem, kako imajo to urejeno neposredni konkurenti podjetja, zaznati možne rešitve in vedeti koga 

potrebujemo, da jih uresniči, ter znati oceniti, kolikšni bodo stroški in doba povračila 

investicije. 

Bess (2012) poudarja, da bodo odgovorni za informatiko v podjetjih za doseganje zgoraj 

naštetih pričakovanj še bolj kot doslej morali stremeti k nenehnemu izobraževanju, kar bo 

izboljšalo sprejemanje odločitev. Le-to je še posebno pomembno in odločilno v današnjem 

izobilju podatkov v podjetju. Za to pa odgovorna oseba za področje informatike potrebuje 

dodatna znanja. V raziskavi, ki jo je leta 2010 izvedla Ekonomska fakulteta v Ljubljani (Erjavec 

idr. 2010) z intervjuji vodij informatike v 101 podjetju v Sloveniji, so ugotovili, da večina vodij 

službe za informatiko oziroma oseb, odgovornih za informatiko, meni, da razpolaga z 

ustreznimi znanji, medtem ko ocenjujejo, da jim nekoliko primanjkuje poslovnih in 

menedžerskih znanj oziroma veščin. Sodeč po pogovorih z nekaterimi odgovornimi osebami 

za področje informatike, menimo, da se ta samoocena veščin od omenjene raziskave še ni 

bistveno spremenila. 

Pri spremenjeni vlogi vodij informatike ni zanemarljiv vpliv oddelka informatike kot celote. 

High (2013, 1) navaja, da mora odgovorna oseba za področje informatike pred sprejetjem 

dodatnih nalog poskrbeti, da ima ob sebi sposobno ekipo, ki je zmožna zapolniti vrzeli, ko se 

sam mora posvetiti novim zadolžitvam. Neprekinjena vzgoja novih generacij vodij je bistven 

vidik napredka IT kulture v podjetju. Takšen pristop vpliva na to, da oddelek kot celota izboljša 

svoj položaj v podjetju in iz podporne in servisne vloge v podjetju razvije vlogo, ki temelji na 

svetovanju, priporočilih in izobraževanju. Idealno naj bi, kot meni Kavčič (2007, 21), nastali t. 

i. »IT SWAT teams«, kjer bi bilo IT osebje po potrebi razpoložljivo glede na zahtevo kadarkoli 

in od kjerkoli. Če je informatika v podjetju na slabem glasu, slabše od pričakovanj opravlja 

podporno funkcijo in ni bila preobražena v interni storitveni center, lahko pričakujemo, da bo 

ostala na nivoju nujnega zla in previsokega stroška. Za to stanje pa so, po mnenju Gorenška in 

Jazbeca (2003, 4), s svojo (in ekipno) nepreobrazbo krive kar odgovorne osebe za področje 

informatike same.                                                                                                                                                                                                        



 

47 

 

Vizija in usmeritev v prihodnost podpirata uspeh in rast vsakega podjetja. Ljudje, ki se znajo 

dvigniti nad povprečje, vedo, kako spremeniti vizije v inovacije in kako usmerjati poslovanje 

podjetja, da te inovacije prinašajo prihodke in povečajo tržni delež podjetja. V svetu vseprisotne 

tehnologije in zbiranja podatkov je odgovorna oseba za področje informatike vodstveni kader, 

ki je v edinstvenem položaju za spodbujanje inovacij in preoblikovanje poslovanja. Kotorov 

(2015) meni, da bo digitalizacija poslovnih procesov imela močan vpliv na podjetja, vsaj 

tolikšen, kot ga je v preteklosti imela avtomatizacija proizvodnje. Vendar bo najpomembnejša 

sprememba v aplikacijah, ki podjetje neposredno povezujejo s končnimi uporabniki, kupci 

proizvodov/storitev podjetja. Tukaj bo odgovorna oseba za področje informatike imela možnost 

za vizionarski in finančni vpliv. V kolikor se odgovorna oseba za področje informatike ne bo 

znala ali pa ne bo pripravljena prilagoditi se novim razmeram, se bo najverjetneje znašla v 

precej spremenjenih razmerah. Poslovni odjemalci bodo namreč lahko zaobšli oddelek 

informatike s projekti, ki jih bodo financirali neposredno iz proračunov oddelkov, saj za zamisli 

ne bodo potrebovali odobritve oddelka informatike, zmogljivosti pa se bodo izvajale z uporabo 

poslovnih sredstev, zunanjih izvajalcev in/ali s pomočjo računalništva v oblaku. 

Goth Itoi (2014) ugotavlja, da se poslovni vodje za usmeritve najprej obrnejo na oddelek 

informatike, vendar pa so, če se njihovi interni tehnološki strokovnjaki odzivajo prepočasi, hitro 

nezadovoljni. Sodelovanje s poslovnim vodstvom in svetovanje ter pomoč pri razumevanju 

novih tehnologij, ki jim lahko pomagajo pri ustvarjanju povsem novih procesov, širitvi 

poslovanja, njegovem spreminjanju, je področje, kjer lahko oddelek informatike zares pokaže 

svojo dodano vrednost. Verstraete (2014) navaja, da sicer vodje poslovnega dela mnogokrat 

imajo določena znanja s področja IT, ne vedo pa, kaj je zares izvedljivo v okviru njihovega 

podjetja. To pa je področje, kjer lahko IT oddelek resnično pomaga in tako pridobi na veljavi 

znotraj podjetja. 

Pametna uporaba tehnologij podjetjem pomaga razviti boljše storitve za kupce in omogoča 

konkurenčno prednost (Currid 1994, 88). Primerno razporejeni in usmerjeni IT kadri v načinu 

hitrega/agilnega odzivanja lahko s svojimi spretnostmi in znanji neposredno vplivajo na 

rezultate podjetja. Po raziskavi, ki jo je izvedel tehnološki gigant Oracle med vodstvi ameriških 

podjetij skupaj z Harvard Business Review Analytic Services in CIO Magazine v letu 2014, le 

20 % vprašanih meni, da je trenutno njihov oddelek informatike dovolj odziven, da lahko res 

izkoristijo nove priložnosti. Večino torej še čaka izziv, kako to udejaniti v svojih podjetjih. 

Omogočanje ustvarjanja prihodkov se uveljavlja kot prednostna naloga oddelka informatike na 

vodstveni ravni, vendar ko gre za dodelitev sredstev, pritisk za zmanjšanje operativnih stroškov 

ostaja močan. Zato je še toliko pomembnejša kompetentnost kadrov na mestih odgovornih oseb 

za področje informatike (The Economist: Economist Intelligence Unit 2006, 3). V obdobju vse 

manj hierarhične organiziranosti podjetij je pomembno, da je oseba, odgovorna za področje IT, 

vešča timskega dela, pripravljena razmišljati izven okvirjev in podpirati svoje sodelavce. 

Sistemi merjenja in nagrajevanja pa so le redko zmožni zaznati tovrstne napore posameznikov 

(Owen 2002, 203). 
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Razmere na tržiščih se naglo spreminjajo in sedaj je že jasno, da se je digitalni svet in njegove 

implikacije že pomaknil v ospredje in ustvaril prve zmagovalce in poražence v vseh panogah 

in geografijah. Sodeč po Gartnerjevem poročilu (Gartner 2014a, 3), so računalništvo v oblaku, 

mobilnost, socialna omrežja in »big data« podatki vsaj v večjih podjetjih že v središču 

poslovnega razmišljanja in vsak nov nabor digitalnih tehnologij, trendov, priložnosti in 

nevarnosti ustvarja dodatno konkurenčno mejo. 
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5 RAZISKAVA VLOGE INFORMATIKE V SLOVENSKIH PODJETJIH  

V empiričnem delu naloge smo raziskali kakšno vlogo ima informatika v slovenskih podjetjih. 

5.1 Potek raziskave in predstavitev vzorca  

Raziskavo o vlogi informatike v slovenskih podjetjih smo opravili na vzorcu slovenskih 

podjetij. K izpolnitvi ankete, ki smo jo pripravili s pomočjo odprtokodne aplikacije za 

spletno anketiranje – 1KA,4 smo povabili 175 velikih gospodarskih družb z domačim poreklom 

kapitala, ki smo jih izbrali preko poslovne podatkovne baze GVIN.5 Podjetij z manjšim 

številom zaposlenih (pod 250), podjetij v stečaju, likvidaciji ter računalniških podjetij oziroma 

distributerjev računalniške opreme v raziskavo nismo vključili. Izločili smo tudi povezana 

podjetja s skupno informatiko. K izpolnjevanju vprašalnika smo anketirance pozvali preko 

elektronske pošte. Pri tem smo povabili predsednike uprav, odgovorne na področju informatike 

in odgovorne za poslovanje (predvsem s področja marketinga ali prodaje). Vprašalnik je bil 

dostopen preko spletne strani z javnim dostopom, vendar znan le anketirancem. Anketiranje je 

bilo anonimno. Pridobivanje podatkov je potekalo od 15. 9. 2015 do 15. 10. 2015. 

Anketni vprašalnik (Priloga 1) je bil razdeljen na tri dele: v prvem delu so se vprašanja nanašala 

na nove tehnologije podjetja (šest vprašanj), v drugem delu na oddelek informatike v podjetju 

(šest vprašanj), v tretjem pa na tehnološke rešitve v podjetju (dve vprašanji). Večina vprašanj 

je bila zaprtega tipa, kar nam je omogočilo natančnejšo obdelavo podatkov. 

5.2 Analiza anketnih vprašalnikov  

V raziskavo je bilo vključenih 175 velikih gospodarskih družb. K izpolnjevanju smo v vsaki od 

omenjenih družb povabili tri različne profile zaposlenih: vršni management: generalne 

direktorje, direktorje podjetij ali predsednike uprave, odgovorne na področju informatike: 

vodje informatike/direktorje (oddelka) informatike (angl. Chief information officer – CIO) in 

odgovorne za poslovanje: direktorje ali vodje marketinga in/ali prodaje. Skupaj je tako bilo 

poslanih 525 vprašalnikov (3 x 175). Prejeli smo 113 izpolnjenih vprašalnikov od 525 poslanih, 

kar predstavlja 21,5-odstoten odziv.  

Glede na položaj v podjetju tretjino respondentov predstavljajo osebe, odgovorne za področje 

informatike (32,7 %), sledi pa vršni management (28,3 %). Respondenti na ostalih položajih so 

zastopani v manj kot 16 % (Preglednica 2). 

                                                 
4 Https://www.1ka.si/  
5 Http://www.gvin.com 
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Preglednica 2: Delež odgovorov glede na položaj v podjetju 

Položaj v podjetju fk fk% fk% 

Vršni 
management 

Generalni direktor (direktor) podjetja ali predsednik 
uprave 

32 28,3 28,3 

Odgovorni – 
informatika 

Vodja informatike/direktor (oddelka) 
informatike/CIO 

37 32,7 
48,6 

IT funkcijski vodja 18 15,9 

Odgovorni – 
poslovanje 

Vodja/direktor (oddelka) prodaje 9 8,0 

23,1 
Vodja/direktor (oddelka) marketinga 8 7,1 

Vodja/direktor (oddelka) za tehnologijo 7 6,2 

Drug položaj 2 1,8 

Opomba: fk = število oseb na položaju, fk% = delež oseb na položaju 

Respondente, ki na vprašanje o položaju v podjetju niso izbrali odgovora vodja 

informatike/direktor (oddelka) informatike/CIO, ali generalni direktor (direktor) podjetja ali 

predsednik uprave, smo vprašali še o njihovem področju dela v podjetju (prikaz v preglednici 

21; Priloga 3). Na osnovi odgovorov smo anketirance razdelili v tri skupine: vršni management 

(28,3 %), odgovorne za področje informatike (48,6 %) in odgovorne za poslovanje (23,1 %) 

(Preglednica 2). 

Anketiranci delajo v podjetjih različnih dejavnosti: predelovalne dejavnosti (20,2 %), s 

področja energije in naravnih virov (17,4 %) ter s področja finančnih storitev (17,4 %). Ostale 

dejavnosti so zastopane v manj kot 9 %. Podroben prikaz prikazujemo v preglednici 20 (Priloga 

2). 

5.2.1 Vloga informatike pri ustvarjanju poslovne strategije v podjetjih  

V sklopu vprašanj o oddelku informatike v podjetju smo preverili, kakšno vlogo ima omenjeni 

oddelek v podjetjih in kakšne so njegove prioritete. Anketiranci so iz nabora ponujenih 

možnosti označevali vloge, ki jih ima informatika v njihovem podjetju. Izbrali so lahko eno ali 

več vlog (Preglednica 3).  
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Preglednica 3: Vloga informatike v podjetju  

Informatika v vašem podjetju … fk fk% 

… skrbi za delovanje infrastrukture 100 88,5 

… skrbi za implementacijo novih IT sistemov in arhitekture 94 83,2 

… je podpora izvajanju in informatizaciji poslovnih procesov 84 74,3 

… je upravljavka informacijske varnosti 82 72,6 

… deluje kot informacijski posrednik 63 55,8 

… generira ideje in rešitve 61 54,0 

… skrbi za upravljanje stroškov 59 52,2 

… je vključena v bodoče cilje podjetja 59 52,2 

… je orodje za dvig produktivnosti v podjetju 52 46,0 

… je orodje za zagotavljanje sistema notranjih kontrol 47 41,6 

… je podpora tržni strategiji podjetja 46 40,7 

… omogoča transformacijo poslovanja 43 38,0 

… je prinašalec poslovnega modela inovativnosti 34 30,1 

… je strateška funkcija 34 30,1 

… upravlja z znanjem 31 27,4 

… omogoča rast prihodkov 27 23,9 

… je opredeljena kot prednost družbe 17 15,0 

… je večji del v zunanjem izvajanju 16 14,2 

… je zaradi omejitev informacijskega sistema zaznana kot omejitev 
pri razvoju organizacije družbe 

10 8,9 

Opomba: fk = število anketirancev, fk% = delež anketirancev; Strateški pomen/vloga 

Iz odgovorov je razvidno, da večina anketirancev (88,5 %) informatiko vidi kot skrbnika za 

delovanje infrastrukture oziroma skrbnika za implementacijo novih IT sistemov in arhitekture 

(83,2 %). V obeh primerih gre za podporno funkcijo informatike. Strateški pomen informatiki 

pripisuje le manjši del anketirancev. Deleži anketirancev, ki so izbirali vloge, s katerimi 

informatiki dodeljujejo strateški pomen (osenčeno v preglednici 3), namreč niso presegli 46,0 

%.  

V nadaljevanju smo anketirance spraševali o pomembnosti podpore oddelka informatike pri 

določenih procesih podjetja. Anketiranci so pomembnost ocenjevali na 5-stopenjski lestvici, pri 

čemer je ocena 1 predstavljala zelo nepomembno vlogo, ocena 5 pa zelo pomembno vlogo. 

Anketiranci so v povprečju najvišje ocenili pomembnost oddelka informatike pri izboljšanju 

kakovosti poslovnih procesov na splošno (M = 4,3) (Preglednica 4). 

 Preglednica 4: Podpora oddelka informatike pri procesih v podjetju 

Podpora pri … M SD 

… izboljšanju kakovosti poslovnih procesov na splošno 4,3 0,93 

… vzpodbujanju novih inovativnih poslovnih praks in zmožnosti podjetja 3,6 1,05 

… izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev vašega podjetja 3,5 1,22 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 
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Podporno funkcijo informatike v podjetju smo preverjali tudi z vprašanjem o prioritetah 

oddelka informatike v podjetju. Na vprašanje je bilo mogoče podati enega ali največ štiri 

odgovore (Preglednica 5). 

Preglednica 5: Prioritete oddelka informatike v podjetju  

Dejavnosti fk fk% 

Zagotavljanje varnosti IT sistemov 88 77,9 

Zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti zalednih 
sistemov in vmesnikov 

68 60,2 

Zniževanje stroškov za informacijsko tehnologijo 47 41,6 

Gojenje partnerstva med oddelkom informatike in 
poslovanjem 

47 41,6 

Uvedba boljših platform za potrebe marketinga 46 40,7 

Upravljanje big-data podatkov 31 27,4 

Uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z 
uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS naprav 

22 19,5 

Prepoznavanje priložnosti za diferenciacijo od konkurentov 16 14,2 

Izboljšave uporabne vrednosti spletne strani podjetja 13 11,5 

Širitev uporabe družabnih omrežij in kontaktnih sistemov 6 5,3 

Opomba: fk = število anketirancev, fk% = delež anketirancev; Podporne dejavnosti 

Iz odgovorov je razvidno, da 77,9 % anketirancev meni, da je osrednja naloga informatike 

zagotavljanje varnosti IT sistemov v podjetju, 60,2 % pa prioriteto vidi v zagotavljanju 

celovitosti in razpoložljivosti zalednih sistemov in vmesnikov. V obeh primerih gre za 

dejavnosti, ki odražajo podporni značaj informatike. Prioritete oddelka, ki nimajo podpornega 

značaja, je izbral le manjši del anketirancev. Deleži anketirancev, ki so izbirali prioritete, ki se 

od podpornega značaja odmikajo, niso presegli 41,6 % (prioritete podpornega značaja so  v 

preglednici 5 osenčene). Pojmovanje anketirancev o podporni funkciji informatike smo 

preverili tudi z vprašanjem o pričakovanjih do odgovorne osebe za oddelek informatike v 

podjetju. Na vprašanje je odgovarjal le vršni management, in sicer je izmed 32 vprašanih na 

vprašanje odgovorilo le 11 anketirancev (Preglednica 6). Na vprašanje je bilo mogoče podati 

več odgovorov. Anketiranci so lahko označili vse v preglednici 6 zapisane možnosti (oziroma 

dodatno: do omenjene funkcije nimamo dodatnih pričakovanj, pomembno je le, da 

infrastruktura deluje).  

Preglednica 6: Pričakovanja vršnega managementa  

Odgovorna oseba oddelka za informatiko fk fk% 

Zagotavljanje varnosti 11 100,0 

Vodenje oddelka informatike 8 72,7 

Prilagodljivost 8 72,7 

Tehnološko svetovanje 7 63,6 

Vodenje sprememb 7 63,6 

Opomba: fk = število anketirancev, fk% = delež anketirancev 
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Iz odgovorov je razvidno, da vršni management daje največji pomen varnosti, saj vsi 

anketiranci (100 %) od odgovorne osebe za področje informatike v podjetju pričakujejo, da je 

zmožna zagotavljanja varnosti pri delovanju sistemov. 72,7 % respondentov je kot pričakovanje 

do omenjene osebe izbralo odgovor vodenje oddelka informatike. Večji delež respondentov je 

tako izbral pričakovanja, ki ponovno nakazujejo podporni značaj oddelka informatike, ne pa 

tistih, ki bi nakazovala pomembnejšo vlogo in možnost aktivne vključenosti v procese podjetja. 

Tehnološko svetovanje in vodenje sprememb je namreč izbralo po 63,6 % vprašanih 

(Preglednica 6). 

5.2.2 Primerjava različnih pogledov na informatiko v podjetjih  

Zanimalo nas je mnenje vršnega managementa o podpori oziroma pomenu, ki ga dajejo 

informatiki v podjetjih, in pogledu, ki ga imajo na to odgovorni za področje informatike v 

podjetjih, zato smo anketirancem zastavili tri vprašanja.  

Mnenje anketirancev o pomenu, ki ga dajejo informatiki v podjetju, smo preverili z vprašanjem 

o njihovi podpori oddelku informatike v podjetju. Strinjanje s trditvami iz preglednice 7 so 

ocenjevali na 5-stopenjski lestvici (1 – popolno nestrinjanje, 5 – popolno strinjanje). Vprašanje 

je bilo zastavljeno le vršnemu managementu. Nanj je odgovorilo 32 anketirancev. 

Preglednica 7: Pogled vršnega managementa na podporo oddelku informatike v podjetju  

Vodstvo … M SD 

… zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje informacijskih 
projektov. 

4,5 0,69 

… se zaveda pomembnosti informatike. 4,4 0,81 

… podpira pobude informatikov v podjetju. 4,1 0,83 

… ima dovolj znanja s področja informacijskih tehnologij. 3,9 0,83 

… se aktivno vključuje v načrtovanje informatike. 3,8 1,17 

…se zaveda pomanjkanja znanj in izkušenj zaposlenih v 
oddelku informatike. 

3,7 0,95 

… je zadovoljno z nivojem podpore oddelka informatike. 3,4 1,21 

… informatikom priznava zasluge za razvoj podjetja. 3,3 1,49 

… se zaveda premajhnega števila zaposlenih v oddelku 
informatike. 

2,4 1,35 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Vršni management meni, da direktor informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije (M = 

3,5, SD = 1,64). 

Iz odgovorov je razvidno, da je vršni management v povprečju prepričan (popolno strinjanje), 

da zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje informacijskih projektov (M = 4,5). Popolno 

strinjanje je vršni management v povprečju izkazal tudi pri trditvi, da se zaveda pomembnosti 

informatike za podjetje (M = 4,4). Tudi pogostost strinjanja z nadaljnjimi trditvami kaže na 

prepričanje vršnega managementa, da področju informatike v podjetju izkazujejo zadostno 
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pozornost in ga v zadostni meri tudi podpirajo. Iz navedenega lahko sklepamo, da so mnenja, 

da je njihova podpora področju informatike v podjetju zelo dobra. 

Enako vprašanje (z drugače zapisanimi trditvami) smo, za primerjavo, zastavili tudi osebam, 

odgovornim za področje informatike v podjetju (Preglednica 8). Nanj je odgovorilo 55 

anketirancev. 

Preglednica 8: Pogled na podporo oddelku informatike v podjetju (mnenje oseb, 

odgovornih za področje informatike v podjetju) 

Vodstvo … M SD 

… se zaveda pomembnosti informatike. 3,9 0,89 

… podpira pobude informatikov v podjetju. 3,8 0,84 

… je zadovoljno z nivojem podpore oddelka informatike. 3,6 0,76 

… zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje informacijskih 
projektov. 

3,4 1,04 

… se aktivno vključuje v načrtovanje informatike. 3,3 1,12 

… se ne zaveda premajhnega števila zaposlenih v oddelku 
informatike. 

3,1 1,46 

… informatikom priznava zasluge za razvoj podjetja. 3,1 1,02 

… ima dovolj znanja s področja informacijskih tehnologij. 2,9 1,07 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Direktor informatike meni, da sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije (M = 3,3, SD = 

1,29). 

Povprečne ocene oseb, odgovornih za področje informatike (Preglednica 8), so nižje od 

povprečnih ocen vršnega managementa (Preglednica 7). Iz odgovorov odgovornih za 

informatiko je razvidno, da se odgovorni za informatiko v povprečju strinjajo s trditvijo, da se 

vršni management podjetja zaveda pomembnosti informatike za podjetje (M = 3,9). Podobno je 

tudi pri trditvi, da vršni management podpira pobude, ki prihajajo s strani oseb, odgovornih za 

področje informatike v podjetju (M = 3,8). Iz omenjenih in nadaljnjih odgovorov je razvidno, 

da so anketiranci, ki so odgovorni za področje informatike v podjetjih, v manjši meri (M = 3,8) 

kot vršni management (M = 4,1) prepričani, da je področje informatike deležno zadostne 

podpore vršnega managementa podjetja. 

V nadaljevanju nas je zanimalo mnenje anketirancev o področjih, na katerih lahko osebe, 

odgovorne za področje informatike, največ pripevajo k uspešnosti podjetja. Na vprašanje je 

odgovarjal le vršni management, in sicer tako, da so anketiranci označili eno ali več področij, 

na katerih po njihovem mnenju osebe, odgovorne za področje informatike v podjetju, lahko 

največ pripevajo k uspešnosti podjetja. Na vprašanje je bilo mogoče podati več odgovorov. Na 

vprašanje je odgovorilo le 10 anketirancev iz skupine vršnega managementa. Osem jih je 

označilo, da je takšno področje odgovornost za IT vprašanja in povezane stroške. Po 5 

anketirancev iz skupine vršnega managementa je izbralo področji prispevanja k stroškovni 

učinkovitosti poslovnih procesov in minimaliziranje potencialnih tveganj. Po štirje anketiranci 
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iz skupine vršnega managementa pa so kot področja, za katera menijo, da na njih osebe, 

odgovorne za področje informatike v podjetju, največ doprinesejo k uspešnosti podjetja, izbrali 

prispevanje k operativni okretnosti poslovanja, omogočanje z dejstvi podprtega odločanja v 

smislu poslovne strategije in s prispevanje občutne vrednosti k skupni poslovni rasti skozi 

inovacijo izdelkov/storitev. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da osebe, odgovorne za poslovanje, ne nudijo optimalne 

podpore informatiki v podjetjih oziroma bi ji glede na pogled, ki ga imajo na to, osebe, 

odgovorne za področje informatike v podjetjih, lahko priznavale večji pomen za uspešnejše 

poslovanje podjetja. 

5.2.3 Poznavanje in vloga pri izbiri novih tehnologij – vršni management in odgovorni 

za poslovanje 

V sklopu vprašanj o poznavanju novih tehnologij in vlogi, ki jo imata vršni management in 

odgovorni za poslovanje, smo anketirancem zastavili osem vprašanj. Preverili smo, kako 

omenjena profila poznavata in uporabljata tehnologije oziroma spoznanja s tehnoloških 

področij. Anketiranci so poznavanje oziroma uporabo tehnologij ali tehnoloških področij 

presojali na 3-stopenjski lestvici (1 – ne poznam/nas ne zanima, 2 – smo razmišljali o uvedbi, 

3 – poznam) (Preglednica 9). Anketiranci so lahko izbrali med več naštetimi tehnologijami 

oziroma tehnološkimi področji. 
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Preglednica 9: Poznavanje tehnologij oziroma tehnoloških področij  

Tehnologije/tehnološka področja Ne poznam/Nas ne 

zanima (fk%) 

Smo razmišljali 

o uvedbi (fk%) 

Poznam (fk%) 

Delovni procesi, sodelovanje in 
produktivnost 

1,8 10,3 87,9 

Varnost 5,2 8,6 86,2 
Poslovni informacijski sistem (ERP) 7,0 5,2 87,8 
Baza podatkov, podatkovno skladišče 10,3 6,9 82,8 
Arhiviranje, življenjski cikel podatkov 6,9 22,4 70,7 
Mobilne aplikacije 10,3 19,0 70,7 
Infrastruktura podatkovnega centra 17,9 7,1 75,0 
Izboljšano poslovno poročanje 6,9 29,3 63,8 
Upravljanje dokumentov, upravljanje 
vsebin 

19,3 7,0 73,7 

Poslovna inteligenca (BI)/analitika/»Big 
data« 

22,4 12,1 65,5 

Upravljanje odnosov s strankami (CRM), 
avtomatizacija prodaje 

14,0 35,1 50,9 

Mobilna infrastruktura 20,7 24,1 55,2 
Omrežja, poenotene komunikacije 29,8 19,3 50,9 
Druge aplikacije za zaledne funkcije 31,0 20,7 48,3 
Infrastruktura za odjemalce 35,1 15,8 49,1 
Internet stvari 35,1 19,3 45,6 
Druga programska oprema za interakcijo s 
kupci 

41,3 19,0 39,7 

Programska oprema za upravljanja 
datacentrov, programska oprema za 
virtualizacijo 

44,8 17,3 37,9 

Nosljive naprave 48,3 22,4 29,3 
Opomba: fk% = delež odgovorov 

 

Iz odgovorov je razvidno, da je 87,9 % anketirancev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, 

izrazilo poznavanje področja delovnih procesov in sodelovanja ter produktivnosti. 86,2 % 

anketirancev je izrazilo poznavanje področja varnosti. Z več kot 80 % so anketiranci izrazili še 

poznavanje področij poslovnih informacijskih sistemov in baz podatkov (Preglednica 9). 

Virtualizacija in nosljive naprave pri anketirancih še niso tako poznane in razširjene. Vršni 

management in odgovorne za poslovanje smo vprašali tudi o tem, kako so seznanjeni s 

sodobnimi informacijskimi tehnologijami na splošno.6 V povprečju so svojo seznanjenost 

ocenili z oceno 5,2 (SD = 1,31). Na vprašanje so odgovarjali vsi, razen oseb odgovornih za 

področje informatike. Z oceno 6 ali 7 je svoje strinjanje ocenilo 48,9 % anketirancev, z oceno  

2 ali 3 12,3 %, medtem ko nihče ni izbral ocene 1 (popolno nestrinjanje). Glede na navedeno 

lahko sklepamo, da vršni management in odgovorni za poslovanje razpolagajo vsaj z osnovnim 

poznavanjem področja. 

                                                 
6 Trditev »Seznanjen sem s sodobnimi informacijskimi tehnologijami« so ocenjevali na 7-stopenjski 
lestvici, kjer ocena 1 pomeni popolno nestrinjanje in ocena 7 popolno strinjanje. 
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Vršnemu managementu in odgovornim za poslovanje smo nadalje zastavili vprašanje o stopnji 

uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetju. Anketiranci so lahko med 

sedmimi odgovori (na voljo je bil tudi ne morem oceniti/ne vem) izbrali enega (Preglednica 

10).  

Preglednica 10: Stopnja uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetju 

Stopnja  fk fk% 

Ne uvajamo nobenih novih tehnologij 1 1,7 

Zelo počasno 1 1,7 

Počasno 9 15,5 

Srednje hitro 31 53,5 

Hitro 12 20,7 

Zelo hitro 4 6,9 

Opomba: fk = število odgovorov, fk% = delež odgovorov 

 

Večina anketirancev meni, da je uvajanje IKT v njihovo podjetje srednje hitro ali hitro/zelo 

hitro) (81,1 %).  

Nadaljevali smo z vprašanjem o namerah glede vlaganj na področju novih 

tehnologij/tehnoloških področij v prihodnosti. Anketiranci so odgovarjali samo za tehnologije, 

za katere so v enem prejšnjih vprašanj navedli, da  jih poznajo, in to le tisti, ki so navedli, da 

bodo uvedli nove tehnologije (Slika 5).  
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Anketiranci so za večino tehnologij/tehnoloških področij odgovorili, da jih že uporabljajo ali 

pa da jih nameravajo uvesti v kratkem roku enega leta. Od tega opazno odstopa odgovor v 

povezavi z uvedbo interneta stvari, za katerega je 45,2 % anketirancev odgovorilo, da ga v svoje 

poslovanje ne nameravajo uvesti. Največ odgovorov o nameravani uvedbi v roku enega leta so 

anketiranci namenili nosljivim napravam (29,2 %) in izboljšanemu poslovnemu poročanju 

(35,6 %). 

Poznavanje IT področja s strani vršnega managementa in odgovornih za poslovanje smo 

preverili tudi z vprašanjem o tehnologijah/konceptih, ki jim najbolj pomagajo pri diferenciaciji 

podjetja. Anketiranci iz navedene skupine so lahko izbirali med več naštetimi tehnologijami 

oziroma tehnološkimi področji (Preglednica 11). 

Preglednica 11: Mnenje o tehnologijah/konceptih, ki pomagajo pri diferenciaciji podjetja 

Tehnologija/koncept za diferenciacijo  fk fk% 

Poslovna inteligenca/analitika 32 55,2 

Marketinška avtomatizacija 10 17,2 

Mobilne tehnologije 7 12,1 

Orodja namenjena sodelovanju 3 5,2 

Računalništvo v oblaku (zasebni/hibridni) 2 3,4 

Računalništvo v oblaku (javni/SaaS) 1 1,7 

Drugo 3 5,2 

Opomba: fk = število odgovorov, fk% = delež odgovorov 

 

Iz odgovorov je razvidno, da 55,2 % anketirancev meni, da pri diferenciaciji podjetja od 

konkurentov najbolj pomaga poslovna inteligenca/analitika, medtem ko slaba petina (17,2 %) 

meni, da je to marketinška avtomatizacija (Preglednica 11). Tovrstno oceno so lahko podali le, 

če omenjene tehnologije/koncepte vsaj v grobem poznajo.  

V nadaljevanju smo preverili, katere  tehnološke rešitve po mnenju vršnega managementa in 

odgovornih za poslovanje sodijo izključno v domeno oddelka informatike. Anketiranci so lahko 

izbrali en odgovor ali več. Predlagane možnosti vsebinsko sodijo pod informatiko7 in vsaj 

delno, če ne v celoti, na področje marketinga/prodaje oz. drugih funkcij8 (Preglednica 12). 

 

                                                 
7 Razvoj mobilnih aplikacij, Odločanje o novih investicijah v IT, Razvoj spletne strani podjetja, Spletni 
mediji (spletne strani za e-poslovanje ali druge spletne strani), Orodja za sodelovanje med 
sodelavci/collabroation tools (npr. e-pošta, skupinski koledarji, Skype), Orodja za avtomatizacijo 
marketinga na primer za pošiljanje prodajne e-pošte kot Marketo, HubSpot ipd. 
8 Razvoj novih izdelkov/storitev, Razvoj strategije vključevanja kupcev, Digitalni marketing (na spletu, 
mobilnih, socialnih omrežjih), Marketinški kanali, E-trgovina, Analitika v povezavi s kupci 
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Preglednica 12: Področja tehnoloških rešitev, ki so domena informatike  

Področja tehnoloških rešitev  fk fk% 

Odločanje o novih investicijah v IT 38 65,5 

Orodja za sodelovanje med sodelavci 35 60,3 

Razvoj mobilnih aplikacij 26 44,8 

Razvoj spletne strani podjetja 18 31,0 

Analitika v povezavi s kupci 15 25,9 

E-trgovina 14 24,1 

Razvoj novih izdelkov/storitev 9 15,5 

Digitalni marketing 9 15,5 

Spletni mediji 9 15,5 

Orodja za avtomatizacijo marketinga 9 15,5 

Razvoj strategije vključevanja kupcev 3 5,2 

Marketinški kanali 3 5,2 

Opomba: fk = število anketirancev, fk% = delež anketirancev 

 

Iz odgovorov je razvidno, da je 65,5 % anketirancev mnenja, da je odločanje o novih 

investicijah v IT v izključni domeni oddelka informatike. 60,3 % anketirancev pa na področje 

informatike uvrščajo orodja za sodelovanje s sodelavci (angl. collabroation tools npr. e-pošta, 

skupinski koledarji, Skype). Anketiranci so se tako večinoma odločali za področja, ki so 

resnično bolj v domeni informatike, ne pa tudi za bolj mejna področja, ki bi lahko sodila tudi v 

domeno marketinške funkcije. Slednje potrjuje, da so vršni management in odgovorni za 

poslovanje dejavni na področjih, ki bi jih načeloma lahko prepustili oddelku informatike. 

Vlogo vršnega managementa in odgovornih za poslovanje pri izbiri novih tehnologij v podjetjih 

smo nadalje preverili tudi z vprašanjem o njihovem mnenju, kdo v podjetju je odgovoren za 

naštete dejavnosti – podane so bile takšne, ki vsebinsko sodijo pod informatiko,9 pa tudi takšne, 

ki so vsaj delno, če ne v celoti, domena marketinga/prodaje oz. drugih funkcij10 (Slika 6).  

                                                 
9 Izboljšave platform za pomoč pri marketinškem merjenju in optimizaciji kampanj, zniževanje stroškov 
za tehnologijo, uvedba boljšega marketinškega izvajanja in platform, upravljanje big-data podatkov, 
povečevanje uporabe in vrednosti CRM sistemov pri marketingu in prodaji, zagotavljanje celovitosti in 
razpoložljivosti back-end infrastruktur in vmesnikov, uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s 
tržiščem z uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS naprav, prilagajanje meril in varovanje 
spletnih strani ter zbirke podatkov o strankah, sodelovanje vseh funkcij za izboljšanje poslovne 
uspešnosti podjetja. 
10Avtomatiziranje interakcij s kupci in izboljšanje skrbi za kupce, izboljšanje interakcij med 
marketingom in informatiko ter prodajo in informatiko, povečevanje vrednosti spletne strani (v smislu 
narediti jo bolj uporabno pri spreminjajočih se navadah kupcev in zadrževanju obstoječih kupcev), 
širitev uporabe družabnih omrežij in kontaktnih sistemov, vzpostavitev jasnega poslovnega primera za 
nove naložbe trženja, zagotavljanje merljivega ROI za stroške trženja, izgradnja odnosov s strankami, 
diferenciacija vrednosti vaše blagovne znamke od znamk tekmecev. 
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Anketiranci so se za dejavnosti, ki so običajno dejansko bolj kot v domeni oddelkov 

informatike, vsaj delno, če ne v celoti, domena marketinga/prodaje oz. drugih funkcij, odločali 

v smiselno visokih odstotkih. Kot izrazito marketinške dejavnosti so označili diferenciacijo 

vrednosti blagovne znamke podjetja od znamk tekmecev (74,2 %) ter izgradnjo odnosa s 

strankami (67,1 %). Kot dejavnosti, ki sodijo povsem v domeno oddelka informatike, so 

označili zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti zalednih infrastruktur in vmesnikov (88,2 

%) ter upravljanje z veliko količino (angl. big data) podatkov (76,9 %). Velik delež dejavnosti, 

ki so jih anketiranci pripisali obema oddelkoma (odgovor delno marketing, delno informatika), 

kaže na to, da se odgovorne osebe v podjetjih zavedajo, da je na večini ponujenih področij za 

uspešno delovanje podjetja potrebno sodelovanje obeh oddelkov. Slednje potrjuje, da vršni 

management in odgovorni za poslovanje tvorno sodelujejo tudi na področjih, ki bi jih načeloma 

lahko prepustili kar oddelku informatike.  

Vlogo vršnega managementa pri izbiri novih tehnologij v podjetjih smo preverili tudi z 

vprašanjem o pričakovanih ovirah za uskladitev IT infrastrukture s poslovnimi cilji podjetja. 

Na to vprašanje je bilo mogoče podati največ pet odgovorov (Preglednica 13). Vprašanje smo 

zastavili osebam, odgovornim za področje informatike, in vršnemu managementu. 
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Preglednica 3: Pričakovane ovire za uskladitev IT infrastrukture s poslovnimi cilji 

podjetja

Ovire fk fk%

Nezadostne naložbe v informacijske tehnologije/ 
pomanjkanje sredstev

34 39,1

Premajhno število zaposlenih v oddelku 34 39,1

Odpor zaposlenih do sprememb 32 36,8

Pomanjkanje sodelovanja med funkcijami 29 33,3

Nejasnosti v poslovni strategiji in organizaciji 27 31,0

Pomanjkanje podpore s strani vršnega managementa 14 16,1

Primanjkljaji v obstoječi tehnologiji (strojna oprema in 
aplikacije)

14 16,1

Pomanjkanje razumevanja ciljev podjetja s strani 
oddelka informatike

13 14,9

Ostalo (npr. tehnološke spremembe, pravne ovire) 11 12,6

Pomanjkljiva znanja in spretnosti s področja 
informacijskih tehnologij

8 9,2

Ozkoglednost vodje informatike in njegovih sodelavcev 
v oddelku

7 8,1

Slaba implementacija projektov s strani zaposlenih v 
oddelku informatike

7 8,1

Osebnostne ovire vodje informatike (npr. pomanjkanje 
mehkih veščin in razmišljanja z vidika financ)

6 6,9

Nepoznavanje ponudbe naprednih tehnologij v podjetju 4 4,6

Opomba: fk = število anketirancev, fk% = delež anketirancev

Iz odgovorov je razvidno, da je 38,7 % anketirancev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje,

mnenja, da bodo največjo oviro pri usklajevanju IT infrastrukture in poslovnih ciljev v 

prihajajočih treh letih predstavljale nezadostne naložbe v IT oz. pomanjkanje sredstev zanje. 

Enak procent respondentov (38,7 %) je kot oviro za usklajevanje izbral premajhno število 

zaposlenih v oddelku informatike. Iz odgovorov (Preglednica 13) je razvidno tudi, da so 

respondenti izbirali ovire, ki so povezane predvsem z omejenimi sredstvi za področje 

informatike, ne pa tistih, ki bi nakazovale pomanjkljiva znanja ali nepoznavanje IT ponudbe 

(Preglednica 13). 

5.3 Preverjanje hipotez 

Z raziskavo v okviru magistrske naloge smo želeli preveriti štiri hipoteze, ki so povezane z 

vlogo oddelka informatike pri ustvarjanju poslovne strategije v podjetjih.  

Hipoteza 1: Pri pojmovanju podporne vloge informatike obstajajo statistično značilne razlike 

med mnenji vršnega managementa in mnenji odgovornih za informatiko. 

Da bi ugotovili, če vršni management informatiko pojmuje kot podporno funkcijo bolj kot 

osebe, odgovorne za področje informatike to zaznavajo, smo primerjali povprečja vršnega

managementa s povprečji oseb, odgovornih za področje informatike (Preglednica 14). 
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Preglednica 14: Strinjanje s trditvami, ki obravnavajo pogled anketirancev na vlogo 

oddelka informatike 

Pogled na vlogo informatike M(v) M(i) t sig 

Vodstvo se zaveda pomembnosti informatike. 4,4 3,9 1,778 0,106 

Vodstvo se aktivno vključuje v načrtovanje 
informatike. 

3,8 3,3 1,443 0,180 

Vodstvo ima dovolj znanja s področja 
informacijskih tehnologij. 

3,9 2,9 3,907 0,003 

Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju. 4,1 3,8 1,201 0,258 

Vodstvo informatikom priznava zasluge za razvoj 

podjetja. 
3,3 3,1 0,340 0,741 

Direktor informatike sodeluje pri oblikovanju 

poslovne strategije. 
3,5 3,3 0,334 0,745 

Vodstvo zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje 

informacijskih projektov. 
4,5 3,4 5,087 0,000 

Vodstvo je zadovoljno z nivojem podpore oddelka 

informatike. 
3,4 3,6 –0,760 0,465 

Vodstvo se zaveda premajhnega števila zaposlenih v 
oddelku informatike. 

2,4 3,1 –1,734 0,117 

Opomba: M (v) = aritmetična sredina - odgovori vršnega managementa, M (i) = aritmetična sredina - odgovori 
oseb, odgovornih za področje informatike, osenčene so pomembne razlike.  

Statistično značilne razlike so pri trditvah Vodstvo ima dovolj znanja s področja informacijskih 

tehnologij (p = 0,003) in Vodstvo zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje informacijskih 

projektov (p = 0,000). V nadaljevanju smo s pomočjo t–testa preverili odnos vršnega 

managementa do informatike kot podporne funkcije glede na odnos, ki ga osebe, odgovorne za 

področje informatike, zaznavajo. Tako smo primerjali povprečja vršnega managementa s 

povprečji oseb, odgovornih za področje informatike. Rezultate t–testa prikazujemo v 

preglednici 15.  

Preglednica 15: Odnos do informatike 

Spremenljivka t Sig. (2-t) M 
95 % interval zaupanja (meja) 

spodnja zgornja 

Vršni management 
1,513  0,169  

3,7 3,2 4,2 

Osebe, odgovorne za področje informatike 3,4 3,1 3,7 

Opomba: M je povprečje. 

Pregled povprečij kaže, da je odnos vršnega managementa v povprečju boljši (se v povprečju 

strinjajo s trditvami – M = 3,7), kot to zaznavajo osebe, odgovorne za področje informatike (so 

v povprečju neodločene o trditvah – M = 3,4). Razlike niso statistično značilne (t = 1,513, p = 

0,169), torej so razlike med odnosoma relativno majhne (razlika med povprečjema je 0,3).  

Na osnovi predstavljenega rezultata t–testa hipoteze 1 ne moremo v celoti sprejeti.  

Hipoteza 2: Vršni management ne podpira uvajanja novih tehnologij v podjetju, če pobude daje 

oddelek za informatiko. 
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Pričakovanja vršnega managementa glede pobud, ki ji dajejo osebe, odgovorne za področje 

informatike, smo preverili s pomočjo šestih kazalnikov: 

· dva kazalnika obravnavata, kaj vršni management pričakuje od oseb, odgovornih za 

področje informatike (»Od vodje informatike pričakujemo tehnološko svetovanje« in 

»Od vodje informatike pričakujemo vodenje sprememb«), 

· dva kazalnika obravnavata, na katerih področjih oseba, odgovorna za področje 

informatike, največ pripeva k uspešnosti podjetja (»Vodja informatike sodeluje pri 

oblikovanju poslovne strategije« in »Vodja informatike občutno prispeva k skupni 

poslovni rasti skozi inovacijo izdelkov/storitev«), 

· dva kazalnika/trditvi, kjer so respondenti na lestvici ocen ocenjevali svoje strinjanje s 

trditvama, ki kažeta vlogo oddelka informatike v očeh vršnega managementa (»Vodstvo 

podpira pobude informatikov v podjetju« in »Direktor informatike sodeluje pri 

oblikovanju poslovne strategije«). 

Hipotezo smo preverjali na podvzorcu odgovorov vršnega managementa (n = 32). 

 

*Predstavljen delež pomeni ocene 4 in 5 (pomembna oz. zelo pomembna podpora). V ostalih primerih so 

predstavljeni deleži pri več možnih odgovorih. 

Slika 7: Pričakovanje pobud oddelka informatike 

Na sliki 7 smo pri trditvah Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju in Direktor 

informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije prikazali le odstotek odgovorov z 

ocenami 4 (pomembna podpora) in 5 (zelo pomembna podpora). Pri preostalih zapisanih 
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trditvah so prikazani odstotki več možnih odgovorov (lestvica: 1 – sploh se ne strinjam … 5 – 

popolnoma se strinjam). Iz slike 7 je razvidno, da večina vršnega managementa podpira pobude 

informatikov in v večji meri pobude tudi pričakuje, in sicer na naslednjih področjih: 

· tehnološko svetovanje, 

· vodenje sprememb in 

· sodelovanje pri oblikovanju poslovne strategije. 

Nekoliko manjši delež vršnega managementa pa v vodji informatike vidi dodano vrednost za 

podjetje (prispevek k uspešnosti podjetja). Vseh šest kazalnikov pobud, ki se jih pričakuje od 

oddelka informatike torej kaže, da vršni managament te pobude pričakuje in tudi podpira. Zato 

smo v nadaljevanju z regresijsko analizo preverili, ali pričakovanje pobud vpliva na stopnjo 

uvajanja novih tehnologij. 

V vlogi neodvisnih spremenljivk sta bila dva kazalnika/trditvi, kjer so respondenti na lestvici 

ocen ocenjevali svoje strinjanje s trditvama, ki kažeta vlogo oddelka informatike v očeh vodstva 

(»Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju« in »Direktor informatike sodeluje pri 

oblikovanju poslovne strategije«). 

V vlogi odvisne spremenljivke je kazalnik/trditev: Kako bi ocenili stopnjo uvajanja 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v vašem podjetju? Najprej smo preverjali kakovost 

oblikovanega regresijskega modela (Preglednica 16), v nadaljevanju pa statistično pomembnost 

vplivov (Preglednica 17). 

Preglednica 16: Povzetek regresijskega modela 

Model R R kvadrat 
Prilagojeni R 

kvadrat 

Standardna napaka 

ocene 

Durbin-Watson 

1 0,667a 0,445 0,306 0,539 1,216 

a. Prediktorji: (Konstanta), Direktor informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije, Vodstvo podpira pobude 

informatikov v podjetju. 

b. Odvisna spremenljivka: Q9 Kako bi ocenili stopnjo uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v vašem 

podjetju?  

 

Prilagojeni R kvadrat kaže, da vključeni neodvisni spremenljivki pojasnjujeta 30,6 % 
variabilnosti odvisne spremenljivke. 
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Preglednica 17: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

1 

Regresija 1,861 2 0,931 3,208 0,095b 

Ostanek 2,321 8 0,290   

Skupaj 4,182 10    

a. Odvisna spremenljivka: Q9 Kako bi ocenili stopnjo uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v vašem 

podjetju?  

b. Prediktorji: (Konstanta), Q15f Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Direktor informatike sodeluje pri oblikovanju 

poslovne strategije., Q15d Ocenite, v kolikšni meri se strinjate: Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju. 
 

Iz preglednice 17 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F statistike je manjša od 0,10); pri tem zaključku smo kot sprejemljivo 
obravnavali nekoliko višjo stopnjo značilnosti 0,10, saj je analiza v enem delu narejena na 

majhnem vzorcu (n < 30).  

Preglednica 18: Regresijski koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

  Statistika 

kolinearnosti 

B Stand. 

napaka 

Beta 
t p 

Toleranca VIF 

1 

(Konstanta) 
5,282 0,855  6,176 0,000   

Vodstvo podpira 

pobude 

informatikov v 

podjetju. 

–0,385 0,234 –0,494 –1,645 0,139 0,768 1,302 

Direktor informatike 

sodeluje pri 

oblikovanju 

poslovne strategije. 

0,295 0,119 0,745 2,481 0,038 0,768 1,302 

a. Odvisna spremenljivka: Q9 Kako bi ocenili stopnjo uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v vašem 

podjetju?  

 

Izmed dveh neodvisnih spremenljivk/kazalnikov se je eden izkazal za statistično pomembnega 
(p = 0,038), in sicer sodelovanje direktorja informatike pri oblikovanju poslovne strategije. 
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Vpliv je pozitiven in močan (Beta = 0,745) – hitrejše, kot je uvajanje novih tehnologij, bolj se 

strinjajo, da direktor informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije, in obratno - 

počasnejše, kot je uvajanje novih tehnologij, manj se strinjajo s sodelovanjem direktorja 

informatike pri oblikovanju strategije. 

Na osnovi predstavljenega rezultata regresijske analize hipoteze 2 ne moremo sprejeti.  

Hipoteza 3: Oviro za uporabo naprednih tehnologij predstavlja nepoznavanje ponudbe le-teh 

pri vršnem managementu in odgovornih za poslovanje. 

 

S Pearsonovim11 korelacijskim koeficientom smo preverili povezanost med poznavanjem in 

namenom uvajanja novih tehnologij (Preglednica 19). Poznavanje smo merili z vprašanjem o 

poznavanju tehnologij (možni odgovori: lestvica 3 ocen; 1 – ne poznam/nas ne zanima, 2 – smo 

razmišljali o uvedbi, 3 – poznam). Namen uvajanja smo merili z vprašanjem 10 – katere 

tehnologije nameravajo uvajati in v kolikšnem času (možni odgovori: lestvica 5 ocen; 1 – ne 

nameravamo uvesti, 2 – nameravamo uvesti v roku 5 let, 3 – nameravamo uvesti v roku 3 let, 

4 – nameravamo uvesti v roku 1 leta, 5 – že uporabljamo). 5 ocen). 

.

                                                 
11 Pearsonov korelacijski koeficient je mera linearne povezanosti med spremenljivkami, ki ga 
uporabljamo za računanje moči povezave med pari spremenljivk. Definiran je na intervalu od -1 do 1. 
Pearsonov korelacijski koeficient ɠ 1 pomeni največjo možno negativno povezanost, 1 pa največjo 
možno linearno povezanost (Koprivnik in Kogovšek 2003). 
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Zgornja tabela prikazuje statistično značilne povezanosti med poznavanjem in namenom 
uporabe posamezne tehnologije. Predstavljeni so pari, kjer sta pomembni vsaj dve povezanosti. 

Vse povezanosti so pozitivne, torej bolj kot poznajo, bolj tudi že uporabljajo, in obratno, če ne 
poznajo, tudi ne uvajajo. Najmočnejša – visoka povezanost – obstaja med poznavanjem 

infrastrukture za odjemalce in uvajanjem programske opreme za upravljanje datacentrov (r = 

0,721). Sledita dve srednji povezanosti, ki še izstopata (sta že blizu visoki), in sicer: 

· povezanost med poznavanjem upravljanja odnosov s strankami, avtomatizacije prodaje 

in hkrati uvajanjem le-tega (r = 0,632) in 

· povezanost med poznavanjem omrežja, poenotene komunikacije in uvajanjem drugih 
aplikacij za zaledne funkcije (r=0,618). 

Večina ostalih povezanosti je srednje močnih, nekaj pa je tudi šibkih. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov Pearsonovega12 korelacijskega koeficienta hipotezo 3 lahko 

sprejmemo. 

 

Hipoteza 4: Odgovorni za poslovanje v podjetjih pojmujejo tehnološke rešitve kot nekaj, s čimer 

se mora ukvarjati zgolj oddelek informatike v podjetju. 

Katera področja v podjetju so domena informatike, smo preverjali z več kazalniki v okviru dveh 
vprašanj, in sicer: 

· katero področje je izključno domena informatike (respondenti so s seznama več 
dejavnosti izbrali tiste, ki naj bi bili domena informatike); na voljo so imeli nekaj 

dejavnosti, ki so domena informatike, nekaj v domeni marketinga in nekaj »mejnih 

področij«;  

· kdo v podjetju je v največji meri zadolžen/odgovoren za dejavnosti (respondenti so 

ponovno imeli na voljo več dejavnosti, ki so jih pri tem vprašanju ocenjevali z lestvico 
ocen, kjer ocena 2 pomeni »delno marketing, informatika« in ocena 3 pomeni »v celoti 

informatika«); ponovno so imeli na voljo dejavnosti, ki so domena informatike, nekaj v 

domeni marketinga in nekaj »mejnih področij«. 

Za preverjanje hipoteze nas je posebej zanimalo, kako so respondenti ocenjevali »mejna 

področja« – v kolikšni meri so jih pripisali pod domeno informatike. 

                                                 
12 Za natančnejšo analizo smo izračunali tudi Spearmanov korelacijski koeficient. Vsebinsko je podal 
podobne rezultate, zato v nalogi podrobneje predstavljamo potek, splošneje znanega, Pearsonovega 
korelacijskega koeficienta. 
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*Predstavljen delež pomeni oceno 3, in sicer da je v največji meri odgovorna v celoti informatika. V ostalih 

primerih so predstavljeni deleži pri več možnih odgovorih. 

Slika 8: »Mejna področja« v domeni informatike 

 

Na sliki 8 smo pri področjih Povečevanje uporabe in vrednosti CRM sistemov pri marketingu 

in prodaji, Sodelovanje vseh funkcij za izboljšanje poslovne uspešnosti podjetja in Uvedba 

boljšega marketinškega izvajanja in platform prikazali le odstotek odgovorov z oceno 3 (v 

največji meri odgovorna v celoti informatika). Pri preostalih zapisanih področjih so prikazani 

odstotki več možnih odgovorov (lestvica: 1 – v celoti marketing, 2 – delno marketing delno 

informatika, 3 – v celoti informatika, 4 – nekdo drug/drug oddelek). 

Večino »mejnih področij«13 (66,7 %: spodnjih 6 stolpcev na sliki 8) respondenti v manjšem 
deležu (< 16 %) v celoti pripisujejo pod domeno informatike (Slika 8). 

Tretjino področij14  (33,3 %: na sliki 8 so prikazana kot zgornji trije stolpci) pa v nekoliko večji 
meri pripisujejo informatiki, in sicer: 

· e-trgovino 23,7 % respondentov pripisuje v celoti domeni informatike, 

                                                 
13 Razvoj novih izdelkov/storitev, Digitalni marketing (na spletu, mobilnih, socialnih omrežjih), 
Povečevanje uporabe in vrednosti CRM sistemov pri marketingu in prodaji, Sodelovanje vseh funkcij 
za izboljšanje poslovne uspešnosti podjetja, Uvedba boljšega marketinškega izvajanja in platform, 
Izboljšave platform za pomoč pri marketinškem merjenju in optimizaciji kampanj. 
14 E-trgovina, analitika v povezavi s kupci, uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z 
uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS naprav. 
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· analitiko v povezavi s kupci 26,3 % pripisuje informatiki in 

· uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z uporabo mobilnih tehnologij, 

interneta in POS naprav pa tretjina (33,3 %) pripisuje domeni informatike v celoti.  

Z Z-testom smo preverili, ali obstaja statistično pomembna razlika med dvema deležema (33,3 
v primerjavi 66,7 %); rezultat kaže, da se deleža statistično značilno razlikujeta (Z = 4,1, p < 

0.0001),  torej statistično značilno večji delež dejavnosti ne pripisuje v celoti informatiki kot 

obratno, kar lahko trdimo z 0,0001-odstotnim tveganjem. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov Z-testa hipotezo 4 lahko sprejmemo. 
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6 SKLEP  

V nalogi smo želeli raziskati, kako se je spreminjala vloga službe informatike v podjetjih in 

kakšen je odnos vodstev večjih slovenskih podjetij do službe informatike danes.  

6.1 Ključne ugotovitve  

Bistvena vloga IT v podjetju je, da mu s podporo pri doseganju poslovnih ciljev omogoči 

strateško prednost. Oddelek informatike, ki zanjo odgovarja, tako predstavlja ključno pomoč 

poslovnim dejavnostim podjetja. IT mu s svojo podporo omogoča doseganje izboljšav na 

področju storilnosti, izboljšav na področju odločanja, lažje sodelovanje med zaposlenimi v 

podjetju, zniževanje stroškov, izboljšan odnos s kupci in razvoj novih aplikacij. Zavedanje o 

pomembnosti področja in priznavanje te vloge v podjetju je zelo pomembno, ni pa odvisno le 

od vršnega managementa, temveč tudi od same osebe, odgovorne za  informatiko v podjetju, 

ter njene ekipe v oddelku. Slednji bodo le s svojo aktivno vlogo v podjetju in podporo 

inovativnosti, ki je osnova za nove točke diferenciacije, dosegli, da jim poslovni del podjetja 

ne bo odvzel pravega mesta. 

Raziskava je pokazala, da v velikih gospodarskih družbah z domačim poreklom kapitala vršni 

management informatiko v podjetju pojmuje kot podporno funkcijo podjetja in ji ne pripisuje 

posebne vloge pri ustvarjanju poslovne strategije v podjetju. Precejšnje število respondentov je 

v raziskavi namreč izbiralo vloge oddelka, ki so podpornega značaja, ne pa tistih, ki bi 

nakazovale strateškost in aktivno vključenost v procese podjetja. Prav tako so anketiranci tudi 

pomembnosti podpore pri vzpodbujanju novih inovativnih poslovnih praks in zmožnosti 

podjetja, ki bi nakazovala odmik od podporne funkcije v podjetju, v povprečju prisodili manjšo 

pomembnost. Med ponujenimi odgovori so večinoma izbrali prioritete oddelka, ki so 

podpornega značaja. S preučevanjem različnih pogledov na informatiko v podjetjih smo 

ugotovili, da se v podjetjih ne srečujejo z ovirami, ki bi nakazovale slabo sodelovanje med 

zaposlenimi v oddelku informatike in preostalimi zaposlenimi v podjetju. Iz odgovorov 

anketirancev iz vršnega managementa lahko sklepamo tudi, da so mnenja, da nudijo zadostno 

podporo področju informatike, medtem ko odgovorne osebe za področje informatike v podjetju 

nivo podpore ocenjujejo kot dober, niso pa z njim zadovoljni v tolikšni meri kot vršni 

management. Glede na izbrana področja, na katerih naj bi osebe, odgovorne za področje 

informatike, po mnenju anketirancev največ pripevale k uspešnosti podjetja, sklepamo, da 

sodelovanje med odgovornimi za poslovanje in odgovornimi za področje informatike v 

podjetjih ni na nivoju, kot bi lahko bilo, če bi odgovorni za poslovanje oddelku informatike 

priznavali večji pomen za uspešnejše poslovanje podjetja. Preverili smo tudi vlogo vršnega 

managementa in odgovornih za poslovanje pri izbiri novih tehnologij v podjetjih. Glede na 

odgovore anketirancev smo ugotovili, da vršni management in odgovorni za poslovanje 

razpolagajo vsaj z osnovnim poznavanjem IT področja in posledično njihova vloga pri izbiri 

novih tehnologij v podjetjih ni postranska. Ugotovili smo tudi, da so vršni management in 
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odgovorni za poslovanje dejavni na področjih, ki bi jih načeloma lahko prepustili oddelku 

informatike. 

Pri natančnejšem preučevanju smo ugotovili, da večina vršnega managementa od informatike 

pričakuje tri podporne funkcije, in sicer skrb za delovanje infrastrukture, podporo izboljšanju 

kakovosti poslovnih procesov na splošno ter zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti 

zalednih infrastruktur in vmesnikov. Te tri podporne funkcije pričakuje tretjina vršnega 

managementa, kar nikakor ni zanemarljiv delež, zato smo sklepali, da vršni management 

informatiko v podjetju pojmuje kot podporno funkcijo podjetja. Preverili smo tudi odnos 

vršnega managementa do podporne funkcije informatike glede na odnos, ki ga zaznavajo osebe, 

odgovorne za informatiko v podjetju. Na osnovi analize odgovorov smo ugotovili, da  se mnenje 

vršnega managementa razlikuje od mnenja oseb, odgovornih za informatiko. V povprečju vršni 

management meni, da je njihov odnos do informatike boljši, kot to zaznavajo osebe, odgovorne 

za informatiko v podjetju. 

Z raziskavo smo ugotavljali tudi, ali vršni management ne podpira uvajanja novih tehnologij v 

podjetju, če pobude zanje prihajajo s strani informatike. Na osnovi analize odgovorov smo 

ugotovili, da hitrejše, kot je uvajanje novih tehnologij, bolj se anketiranci strinjajo, da direktor 

informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije, in obratno - počasnejše, kot je uvajanje 

novih tehnologij, manj se strinjajo s sodelovanjem direktorja informatike pri oblikovanju 

strategije. 

Prav tako smo ugotavljali, ali oviro za uporabo naprednih tehnologij predstavlja nepoznavanje 

njene ponudbe pri vršnem managementu in odgovornih za poslovanje.  

Prikazali smo  statistično značilne povezanosti med poznavanjem in namenom uporabe 

posamezne tehnologije. Predstavili smo pare, kjer sta pomembni vsaj dve povezanosti. 

Najmočnejša – visoka povezanost – je bila med poznavanjem infrastrukture za odjemalce in 

uvajanjem programske opreme za upravljanje datacentrov (r = 0,721). Sledili sta dve srednji 

povezanosti, in sicer povezanost med poznavanjem upravljanja odnosov s strankami, 

avtomatizacije prodaje in hkrati uvajanjem le-tega (r = 0,632) in povezanost med poznavanjem 

omrežja, poenotene komunikacije in uvajanjem drugih aplikacij za zaledne funkcije (r = 0,618). 

Večina ostalih povezanosti je bila srednje močnih, nekaj pa je tudi šibkih. Vse povezanosti so 

bile pozitivne, torej bolj kot anketiranci tehnologije poznajo, bolj jih tudi že uporabljajo, in 

obratno, če jih ne poznajo, jih tudi ne uvajajo. 

Želeli smo ugotoviti, ali odgovorni za poslovanje v podjetjih pojmujejo tehnološke rešitve kot 

nekaj, s čimer se mora ukvarjati zgolj oddelek informatike v podjetju. Katera področja v 

podjetju so domena informatike, smo preverjali z več kazalniki v okviru dveh vprašanj, in sicer: 

· katero področje je izključno domena informatike (respondenti so s seznama več 
dejavnosti izbrali tiste, ki naj bi bili domena informatike); na voljo so imeli nekaj 
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dejavnosti, ki so domena informatike, nekaj v domeni marketinga in nekaj »mejnih 

področij«;  

· kdo v podjetju je v največji meri zadolžen/odgovoren za dejavnosti (respondenti so 

ponovno imeli na voljo več dejavnosti, ki so jih pri tem vprašanju ocenjevali z lestvico 
ocen, kjer ocena 2 pomeni »delno marketing, informatika« in ocena 3 pomeni »v celoti 

informatika«); ponovno so imeli na voljo dejavnosti, ki so domena informatike, nekaj v 

domeni marketinga in nekaj »mejnih področij«. 

Za preverjanje hipoteze nas je posebej zanimalo, kako so respondenti ocenjevali »mejna 

področja« – v kolikšni meri so jih pripisali pod domeno informatike. Večino »mejnih področij« 
(66,7 %) so respondenti le v manjšem deležu (< 16 %) v celoti pripisali pod domeno 

informatike. Tretjino področij (33,3 %) pa v nekoliko večji meri pripisujejo informatiki, in 

sicer: 

· e-trgovino 23,7 % respondentov pripisuje v celoti domeni informatike, 

· analitiko v povezavi s kupci 26,3 % pripisuje informatiki,  

· uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z uporabo mobilnih tehnologij, 
interneta in POS naprav pa tretjina (33,3 %) pripisuje domeni informatike v celoti.  

Ugotovili smo torej, da večina odgovornih za poslovanje v podjetjih tehnološke rešitve pojmuje 

kot nekaj, kar je zgolj v domeni oddelka informatike v podjetju. 

6.2 Predlogi nadaljnjih raziskav  

Z raziskavo smo torej ugotovili, da v velikih gospodarskih družbah z domačim poreklom 

kapitala vršni management informatiko v podjetju pojmuje kot podporno funkcijo podjetja in ji 

ne pripisuje posebne vloge pri ustvarjanju poslovne strategije, kljub vsemu pa je odnos vršnega 

menedžmenta do funkcije oddelka informatike v povprečju boljši, kot to zaznavajo osebe, 

odgovorne za informatiko v podjetjih. Po ugotovitvah iz raziskave eno od ovir za uporabo 

naprednih tehnologij v podjetjih predstavlja dejstvo, da vršni management in odgovorni za 

poslovanje ne poznajo ponudbe naprednih tehnologij. Hkrati je, glede na ugotovitve iz 

raziskave, vršni management večinoma prepričan, da so tehnološke rešitve nekaj, s čimer se 

mora ukvarjati zgolj oddelek informatike v podjetju. 

Glede na rezultate raziskave vršni management, kljub zgoraj navedenim dejstvom, podpira 

uvajanje novih tehnologij v podjetju, če pobude zanje prihajajo s strani informatike, zato 

podajamo predlog podrobnejše preučitve tega pojava. Predlagamo raziskavo v velikih 

gospodarskih družbah z domačim poreklom kapitala, in sicer proučitev dejavnikov, zaradi 

katerih pobude, ki jih dajejo osebe, odgovorne  za informatiko, niso tako pogoste, da bi vplivale 

na izboljšanje vloge oddelka informatike v podjetjih.  

Dodatno predlagamo še raziskavo v velikih gospodarskih družbah s tujim poreklom kapitala, 

ki bi proučila ključne dejavnike, ki vplivajo na to, da v navedenih podjetjih (v nasprotju s tistimi 



 

77 

 

z domačim poreklom kapitala) oddelek informatike ni le podporna funkcija v podjetju, ampak 

opravlja pomembnejšo vlogo.  
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rešitve kot nekaj, s čimer se mora ukvarjati zgolj oddelek informatike v podjetju 

(frekvenčne preglednice za vse trditve)
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Sklop A: Uvodna vprašanja

1. Vaš položaj v podjetju:

a) Generalni direktor/predsednik uprave

b) Vodja informatike

c) Vodja oddelka za tehnologijo

d) Vodja prodaje

e) Vodja marketinga

f) IT funkcijski vodja

g) drug položaj (kateri?): ___________

2. Vrsta glavne dejavnosti vašega podjetja?

a) avtomobilizem

b) energija in naravni viri

c) finančne storitve

d) gradbeništvo in nepremičnine

e) IT in tehnologija

f) izobraževanje

g) javni sektor

h) kemična industrija

i) logistika in distribucija

j) maloprodaja

k) potrošniško blago

l) predelovalna dejavnost

m) prevoz, potovanja in turizem

n) strokovne storitve

o) telekomunikacije

p) zabava, mediji in založništvo

q) zdravstveni, farmacevtski izdelki in biotehnologija

r) druga vrsta dejavnosti (katera?): _____________________

3. Na katerem področju v podjetju delate?

a) človeški viri

b) finance

c) informacije in raziskave

d) informatika/informacijska tehnologija

e) javna naročila

f) marketing in prodaja

g) poslovanje in proizvodnja

h) pravna

i) raziskave in razvoj

j) servis/podpora kupcem

k) splošno upravljanje
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l) strategija in poslovni razvoj

m) tveganja

n) upravljanje dobavne verige

o) druga vloga (katera?): _____________

Sklop B: Nove tehnologije v podjetju 

4. Katere izmed spodaj naštetih tehnologij/tehnoloških področij poznate?

Izberite eno od možnosti (z možnostmi - ne poznam/nas ne zanima - smo razmišljali o uvedbi – uporabljamo)

a) poslovna inteligenca (BI)/analitika/«Big data«

b) poslovni informacijski sistem (ERP)

c) infrastruktura podatkovnega centra (datacenter)

d) baza podatkov (database), podatkovno skladišče (data warehouse)

e) infrastruktura za odjemalce (client infrastructure)

f) mobilne aplikacije

g) upravljanje odnosov s strankami (CRM), avtomatizacija prodaje

h) druge aplikacije za zaledne funkcije (backoffice applications)

i) izboljšano poslovno poročanje

j) internet stvari (angl. Internet of Things IoT)

k) delovni procesi, sodelovanje in produktivnost

l) varnost

m) upravljanje dokumentov (document management), upravljanje vsebin (content management)

n) nosljive naprave (angl. Wearable computing)

o) omrežja, poenotene komunikacije (Unified Communication)

p) arhiviranje, data lifecycle

q) programska oprema za upravljanja datacentrov (datacenter management software), programska oprema

za virtualizacijo (virtualization software)

r) druga programska oprema za interakcijo s kupci (front office applications)

s) mobilna infrastruktura

5. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjo trditvijo.

Seznanjen sem s sodobnimi informacijskimi tehnologijami

Označiti strinjanje oz. nestrinjanje na lestvici od 1 do 7, pri čemer pomeni 1 – sploh se ne strinjam in 7 –

popolnoma se strinjam. 
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6. Katere bodo v prihajajočih treh letih največje ovire vašega podjetja, da bi se njegova IT infrastruktura

uskladila z njegovimi poslovnimi cilji?

(generalni direktor in vodja informatike) več možnih odgovorov – največ 5

a) pomanjkanje podpore s strani vršnega managementa

b) nezadostne naložbe v informacijske tehnologije/ pomanjkanje sredstev

c) pomanjkanje sodelovanja med funkcijami

d) odpor zaposlenih do sprememb

e) primanjkljaji v obstoječi tehnologiji (strojna oprema in aplikacije)

f) pomanjkanje razumevanja ciljev podjetja, s strani oddelka informatike

g) pomanjkljiva znanja in spretnosti s področja informacijskih tehnologij

h) ozkoglednost vodje informatike in njegovih sodelavcev v oddelku

i) slaba implementacija projektov s strani zaposlenih v oddelku informatike

j) nepoznavanje ponudbe naprednih tehnologij v podjetju

k) nejasnosti v poslovni strategiji in organizaciji

l) osebnostne ovire vodje informatike (npr. pomanjkanje mehkih veščin in razmišljanja z vidika financ)

m) premajhno število zaposlenih v oddelku

n) ostalo (npr. tehnološke spremembe, pravne ovire)

o) nekaj drugega (kaj?)

7. Kako bi ocenili stopnjo uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v vašem podjetju?

1) ne uvajamo nobenih novih tehnologij

2) zelo počasno

3) počasno

4) srednje hitro

5) hitro

6) zelo hitro

Ne morem oceniti/ne vem

8. V katero od naštetih tehnologij/tehnoloških področij nameravate vlagati v prihodnje? Lestvica: 1 –

nameravamo uvesti v roku 5 let, 2 – nameravamo uvesti v roku 3 let, 3 – nameravamo uvesti v roku 1 leta, 4

– že uporabljamo

Odgovarjajo samo za tehnologije, ki jih poznajo! Odgovarjajo samo tisti, ki uvajajo nove tehnologije! 

a) poslovna inteligenca (BI)/analitika/«Big data«

b) poslovni informacijski sistem (ERP)

c) infrastruktura podatkovnega centra (datacenter)

d) baza podatkov (database), podatkovno skladišče (data warehouse)

e) infrastruktura za odjemalce (client infrastructure)

f) mobilne aplikacije



Priloga 1 

g) upravljanje odnosov s strankami (CRM), avtomatizacija prodaje

h) druge aplikacije za zaledne funkcije (backoffice applications)

i) izboljšano poslovno poročanje

j) internet stvari (angl. Internet of Things IoT)

k) delovni procesi, sodelovanje in produktivnost

l) varnost

m) upravljanje dokumentov (document management), upravljanje vsebin (content management)

n) nosljive naprave (angl. Wearable computing)

o) omrežja, poenotene komunikacije (angl. Unified Communication)

p) arhiviranje, data lifecycle

q) programska oprema za upravljanja datacentrov (datacenter management software), programska oprema

za virtualizacijo (virtualization software)

r) druga programska oprema za interakcijo s kupci (front office applications)

s) mobilna infrastruktura

t) drugo (katero?): ________________

9. Katera od naštetih tehnologij/konceptov najbolj pomaga pri diferenciaciji podjetja od konkurentov?

Odgovarjajo samo za tehnologije, ki jih poznajo! 

a) mobilne tehnologije (pametni telefoni, tablice in lahki prenosniki in aplikacije zanje) (poslovna

inteligenca/analitika (zbiranje, analiza in predstavitev podatkov, ki poslovnim uporabnikom

omogočajo analizo poslovanja podjetja)

b) orodja namenjena sodelovanju (angl. collaboration tools; npr. elektronska pošta, skupinski koledarji,

Skype, Google Hangout, družabna omrežja kot Twitter in Facebook)

c) računalništvo v oblaku (zasebni/hibridni) (računalniška sredstva na voljo kot storitev preko interneta na

voljo samo podjetju/množica dveh ali več vrst oblakov)

d) računalništvo v oblaku (javni/SaaS) (računalniška sredstva na voljo kot storitev preko interneta dostopna

javnosti/programska oprema kot storitev)

e) marketinška avtomatizacija  (prilagoditev sporočil glede na nakupne faze in potrebe posameznega

kupca)

Sklop C: Oddelek informatike v podjetju 

10. Informatika v vašem podjetju: Več možnih odgovorov

a) skrbi za upravljanje stroškov (nadziranje vpliva IT porabe na podjetje oz. skrb za stroškovno učinkovitost

oddelka)

b) skrbi za delovanje infrastrukture-podporna vloga (zagotavljanje IT in varnostnih potreb v vsakem trenutku)

c) deluje kot informacijski posrednik (zagotavlja vpogled z namenom podpore poslovnih odločitev)

d) generira ideje in rešitve (s tem ko je aktivni poslovni partner, predlaga izboljšave poslovnih procesov)

e) omogoča transformacijo poslovanja (pripravljanje in razvoj podjetja za spremembe)

f) je prinašalec poslovnega modela inovativnosti (oblikovanje prihodnosti podjetja s pravimi tehnologijami)

g) omogoča rast prihodkov

h) skrbi za implementacijo novih IT sistemov in arhitekture
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i) je večji del v zunanjem izvajanju

j) je vključena v bodoče cilje podjetja

k) je opredeljena kot prednost družbe

l) je strateška funkcija

m) je podpora tržni strategiji podjetja

n) je podpora izvajanju in informatizaciji poslovnih procesov

o) je upravljavka informacijske varnosti

p) je orodje za zagotavljanje sistema notranjih kontrol

q) je orodje za dvig produktivnosti v podjetju

r) je zaradi omejitev informacijskega sistema, zaznana kot omejitev pri razvoju organizacije družbe

s) upravlja z znanjem (kot orodje ali kot baza znanja)

11. Ocenite pomembnost podpore informatike pri:

Lestvica: 1 – zelo nepomembna … 5 – zelo pomembna

a) Izboljšanju kakovosti poslovnih procesov na splošno

b) Izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev vašega podjetja

c) Vzpodbujanju novih inovativnih poslovnih praks in zmožnosti podjetja

12. Katere so, po vašem mnenju, prioritete informatike v vašem podjetju?

Izberete lahko enega ali največ štiri odgovore

a) uvedba boljših platfuvedba boljših platform, za potrebe marketinga (avtomatiziranje interakcij s kupci in

izboljšanje skrbi za kupce)

b) znižeanje stroškov za informacijsko tehnologijo

c) gojenje partnerstva med oddelkom informatike in poslovanjem

d) upravljanje big-data podatkov

e) izboljšave uporabne vrednosti spletne strani podjetja

f) zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti back-end infrastruktur in vmesnikov

g) širitev uporabe družabnih omrežij in kontaktnih sistemov

h) uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS

naprav

i) prepoznavanje priložnosti za diferenciacijo od konkurentov

j) zagotavljanje varnosti IT sistemov

k) ne vem/ne poznam prioritet informatike
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13. ODG. SAMO GEN. DIR.: Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, ki obravnavajo

vaš pogled na vlogo oddelka informatike.

ODG. SAMO VODJA INF.: Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, ki obravnavajo

pogled vodstva na vlogo oddelka informatike.

Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam … 5 – popolnoma se strinjam

a) Vodstvo se zaveda pomembnosti informatike.

b) Vodstvo se aktivno vključuje v načrtovanje informatike.

c) Vodstvo ima dovolj znanja s področja informacijskih tehnologij.

d) kazalnik za pričakovanje pobud: Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju.

e) Vodstvo informatikom priznava zasluge za razvoj podjetja.

f) kazalnik za pričakovanje pobud: Direktor informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije.

g) Vodstvo zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje informacijskih projektov.

h) Vodstvo je zadovoljno z nivojem podpore oddelka informatike.

i) Vodstvo se ne zaveda premajhnega števila zaposlenih v oddelku informatike.

j) Vodstvo se ne zaveda pomanjkanja znanj in izkušenj zaposlenih v oddelku informatike.

14. ODG. SAMO GEN. DIR.: Kaj pričakujete od vodje informatike v podjetju?

a) vodenje oddelka informatike

b) zagotavljanje varnosti (zagotavljanje, da so IT riziki in varnost skrbno nadzorovani)

c) kazalnik za pričakovanje pobud: tehnološko svetovanje (nudenje informativnega, poslovno centričnega

pogleda na to, kako lahko informatika podpira in izboljša poslovanje, tako kratkoročno, kot dolgoročno).

d) kazalnik za pričakovanje pobud: vodenje sprememb (zmožnost biti učinkovit partner pri vodenju

projektov upravljanja sprememb)

e) prilagodljivost (zmožnost prilagajanja spreminjajočim se potrebam in zahtevam poslovanja)

f) do omenjene funkcije nimamo dodatnih pričakovanj, pomembno je le da infrastruktura deluje

15. ODG. SAMO GEN. DIR.: Področja na katerih vodje informatike pomenijo dodano vrednost za

podjetje?

Več možnih odgovorov

a) odgovornost za IT vprašanja in povezane stroške

b) prispevek k operativni okretnosti poslovanja (sposobnost, da učinkovito prenesejo operativne naloge na

sodelavce, medtem ko namenjajo svoj čas strateškemu svetovanju in prispevku k izboljšavam pri

poslovanju podjetja).

c) kazalnik za pričakovanje pobud: omogočanje z dejstvi podprtega odločanja v smislu poslovne strategije

d) prispevanje k stroškovni učinkovitosti poslovnih procesov

e) minimaliziranje potencialnih tveganj

f) kazalnik za pričakovanje pobud: prispevanje občutne vrednosti k skupni poslovni rasti skozi inovacijo

izdelkov/storitev
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Sklop D: Tehnološke rešitve v podjetju

16. ODG. VSI, RAZEN VODJA INF. Spodaj so navedena področja različnih tehnoloških rešitev. Katere

izmed področij so po vašem mnenju izključno domena (naj se z njim izključno ukvarja) oddelka

informatike?

Izberete lahko enega ali največ šest odgovorov

a) Razvoj novih izdelkov / storitev

b) Razvoj strategije vključevanja kupcev

c) Razvoj mobilnih aplikacij

d) Odločanje o novih investicijah v IT

e) Digitalni marketing (na spletu, mobilnih, socialnih omrežjih)

f) marketinški kanali

g) E-trgovina

h) razvoj spletne strani podjetja

i) Spletni mediji (spletne strani za e-poslovanje ali druge spletne strani)

j) orodja za sodelovanje med sodelavci/collabroation tools (npr. e-pošta, skupinski koledarji, Skype)

k) analitika v povezavi s kupci

l) orodja za avtomatizacijo marketinga (npr. za pošiljanje prodajne e-pošte kot Marketo, HubSpot ipd.)

17. Kdo v podjetju je v največji meri zadolžen/odgovoren za spodnje aktivnosti?

Lestvica: 1 – v celoti marketing, 2 – delno marketing delno informatika, 3 – v celoti informatika, 4 – nekdo

drug/drug oddelek

a) izboljšave platform za pomoč pri marketinškem merjenju in optimizaciji kampanj

b) zniževanje stroškov za tehnologijo

c) avtomatiziranje interakcij s kupci in izboljšanje skrbi za kupce

d) izboljšanje interakcij med marketingom in informatiko ter prodajo in informatiko

e) uvedba boljšega marketinškega izvajanja in platform

f) upravljanje big-data podatkov

g) povečevanje uporabe in vrednosti CRM sistemov pri marketingu in prodaji

h) povečevanje vrednosti spletne strani (v smislu jo narediti bolj uporabno pri spreminjajočih navadah kupcev

in zadrževanju obstoječih kupcev)

i) zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti back-end infrastruktur in vmesnikov

j) širitev uporabe družabnih omrežij in kontaktnih sistemov

k) uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS naprav

l) prilagajanje meril in varovanje spletnih strani ter zbirke podatkov o strankah



Priloga 1 

m) vzpostavitev jasnega poslovnega primera za nove naložbe trženja

n) zagotavljanje merljivega ROI za stroške trženja

o) sodelovanje vseh funkcij za izboljšanje poslovne uspešnosti podjetja

p) izgradnja odnosov s strankami

q) diferenciacija vrednosti vaše blagovne znamke od znamk tekmecev
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Preglednica 20: Vrsta glavne dejavnosti podjetja

Vrsta dejavnosti fk fk%

Predelovalna dejavnost 22 19,4

Energija in naravni viri 19 16,8

Finančne storitve 19 16,8

Avtomobilizem 9 8,0

Potrošniško blago 9 8,0

Gradbeništvo in nepremičnine 8 7,1

Kemična industrija 7 6,2

Prevoz, potovanja in turizem 7 6,2

Logistika in distribucija 3 2,6

Telekomunikacije 2 1,8

Zabava, mediji in založništvo 2 1,8

Strokovne storitve 1 0,9

Zdravstveni, farmac. izd. in biotehnologija 1 0,9

Druga dejavnost 4 3,5

Skupaj 113 100,0

Opomba: fk = število podjetij, fk% = delež podjetij
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Preglednica 21: Področje dela anketirancev

Področje dela fk fk%

Informatika/inf. teh. 16 31,4

Marketing in prodaja 15 29,4

Finance 6 11,7

Poslovanje in proizvodnja 3 5,9

Splošno upravljanje 3 5,9

Človeški viri 2 3,9

Javna naročila 2 3,9

Raziskave in razvoj 2 3,9

Pravna 1 2,0

Strategija in poslovni razvoj 1 2,0

Skupaj 51 100,0

Opomba: fk = število oseb na področju, fk% = delež oseb na področju
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Osnovni rezultati (za celoten vprašalnik)

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate:
aritmetična 

sredina
število 

odgovorov
standardni 

odklon

Seznanjen sem s sodobnimi informacijskimi 
tehnologijami.

5,2 58 1,313

1.del

Dejavnosti: slika 6
V celoti 

marketing

Delno 
marketing, 

delno 
informatika

V celoti 
informatika

Nekdo 
drug/Drug 

oddelek

izboljšave platform za pomoč pri 
marketinškem merjenju in optimizaciji 
kampanj

32,4 % 55,9 % 2,9 % 8,8 %

zniževanje stroškov za tehnologijo
1,4 % 9,6 % 64,4 % 24,7 %

avtomatiziranje interakcij s kupci in 
izboljšanje skrbi za kupce

25,4 % 62,0 % 2,8 % 9,9 %

izboljšanje interakcij med 
marketingom in informatiko ter 
prodajo in informatiko

8,3 % 80,6 % 5,6 % 5,6 %

uvedba boljšega marketinškega 
izvajanja in platform

27,1 % 62,9 % 4,3 % 5,7 %

upravljanje big-data podatkov / 15,4 % 76,9 % 7,7 %

povečevanje uporabe in vrednosti 
CRM sistemov pri marketingu in 
prodaji

20,3 % 55,1 % 13,0 % 11,6 %

ovečevanje vrednosti spletne strani (v 
smislu jo narediti bolj uporabno pri 
spreminjajočih navadah kupcev in 
zadrževanju obstoječih kupcev)

36,2 % 42,0 % 11,6 % 10,1  %

zagotavljanje celovitosti in 
razpoložljivosti back-end infrastruktur 
in vmesnikov

2,9 % 4,4 % 88,2 % 4,4 %

širitev uporabe družabnih omrežij in 
kontaktnih sistemov

32,8 % 40,6 % 15,6 % 10,9 %

uvajanje pilotskih proj. za povez. s tržiščem 
z uporabo mob. tehnologij, interneta in POS n. /

51,5
%

33,3 % 15,2 %

prilagajanje meril in varovanje 
spletnih strani ter zbirke podatkov o 
strankah

8,7 % 34,8 % 50,7 % 5,8 %

vzpostavitev jasnega poslovnega 
primera za nove naložbe trženja

50,0 % 35,0 % 3,3 % 11,7 %

zagotavljanje merljivega ROI za 
stroške trženja

58,3 % 18,3 % 5,0 % 18,3 %
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2.del

Dejavnosti: slika 6

V celoti 
marketing

Delno 
marketing, 

delno 
informatika

V celoti 
informatika

Nekdo 
drug/Drug 

oddelek

sodelovanje vseh funkcij za 
izboljšanje poslovne uspešnosti 
podjetja

7,6 % 40,9 % 9,1 % 42,4 %

izgradnja odnosov s strankami 67,1 % 14,3 % / 18,6 %

diferenciacija vrednosti vaše blagovne 
znamke od znamk tekmecev

74,2 % 13,6 %
/ 12,1 %

Tehnologija/tehnološki koncept

Namerava
mo uvesti 
v roku 5 

let

Namerava
mo uvesti 
v roku 3 

let

Namerava
mo uvesti 
v roku 1 

leta

Že 
uporablja

mo

Ne
namerava
mo uvesti

poslovna inteligenca /analitika 13,2 % 13,2 % 71,1 % 2,6 %

poslovni informacijski sistem 2,3 % 95,5 % 2,3 %

infrastruktura podatkovnega centra 5,3 % 89,5 % 5,3 %

baza podatkov, podatkovno
skladišče 

2,4 % 7,1 % 90,5 %

infrastruktura za odjemalce 2,9 % 11,8 % 11,8 % 73,5 %

mobilne aplikacije 4,7 % 16,3 % 2,3 % 72,1 % 4,7 %

upravljanje odnosov s strankami, 
avtomatizacija prodaje

2,4 % 16,7 % 21,4 % 45,2 % 14,3 %

druge aplikacije za zaledne 
funkcije 

2,9 % 11,8 % 5,9 % 67,6 % 11,8 %

izboljšano poslovno poročanje 2,2 % 11,1 % 35,6 % 48,9 % 2,2 %

internet stvari 12,9 % 9,7 % 32,3 % 45,2 %

delovni procesi, sodelovanje in 
produktivnost

6,3 % 4,2 % 8,3 % 79,2 % 2,1 %

varnost 2,2 % 8,7 % 87,0 % 2,2 %

upravljanje dok., upravljanje vsebin 2,6 % 20,5 % 76,9 %

nosljive naprave 8,3 % 29,2 % 41,7 % 20,8 %

omrežja, poenotene komunikacije 8,8 % 17,6 % 64,7 % 8,8 % 

arhiviranje, data lifecycle 9,1 % 20.5 % 70.5 %

Prog. o.za upravljanja
datacentrov, prog. o. virtual.

4,2 % 12,5 % 75,0 % 8,3 %

druga progr. opr. za interakcijo s kupci 7,1 % 21,4 % 60,7 % 10,7 %

mobilna infrastruktura 2,6 % 15,4 % 10,3 % 69,2 % 2,6 %
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Katere bodo v prihajajočih treh letih največje ovire
vašega podjetja, da bi se njegova IT infrastruktura 

uskladila z njegovimi poslovnimi cilji?

število 
odgovorov

N
delež 

odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

nezadostne naložbe v informacijske tehnologije/ 
pomanjkanje sredstev

34 14,2 % 39,1 %

premajhno število zaposlenih v oddelku 34 14,2 % 39,1 %

odpor zaposlenih do sprememb 32 13,3 % 36,8 %

pomanjkanje sodelovanja med funkcijami 29 12,1 % 33,3 %

nejasnosti v poslovni strategiji in organizaciji 27 11,3 % 31,0 %

pomanjkanje podpore s strani vršnega 
managementa

14 5,8 % 16,1 %

primanjkljaji v obstoječi tehnologiji (strojna 
oprema in aplikacije)

14 5,8 % 16,1 %

pomanjkanje razumevanja ciljev podjetja, s strani 
oddelka informatike

13 5,4 % 14,9 %

ostalo (npr. tehnološke spremembe, pravne ovire) 11 4,6 % 12,6 %

pomanjkljiva znanja in spretnosti s področja 
informacijskih tehnologij

8 3,3 % 9,2 %

ozkoglednost vodje informatike in njegovih 
sodelavcev v oddelku

7 2,9 % 8,1 %

slaba implementacija projektov s strani zaposlenih 
v oddelku informatike

7 2,9 % 8,1 %

osebnostne ovire vodje informatike (npr. 
pomanjkanje mehkih veščin in razmišljanja z 
vidika financ)

6 2,5 % 6,9 %

nepoznavanje ponudbe naprednih tehnologij v 
podjetju

4 1,7 % 4,6 %

nekaj drugega (kaj?): 7 3,9 % 11,3 %

Skupaj 247 100,0 % 287,2 %

Katere bodo v prihajajočih tr: 
nekaj drugega (kaj?): Frekvenca

Delež odgovorov
/odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativa 
odstotka

EU zakonodaja 1 0,9 0,9 94,7

ne bo ovir 1 0,9 0,9 95,6

Ni ovir. 1 0,9 0,9 96,5

nič 1 0,9 0,9 97,3

posebnih težav ne pričakujem 1 0,9 0,9 98,2

Povečevanje aktivnosti, ki niso 
bile predhodno planirane

1 0,9 0,9 99,1

varnost poslovanja, posebno v 
oblakih

1 0,9 0,9 100,0

Skupaj 113 100,0 100,0
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V katero od naštetih tehnologij/tehnoloških področij 
nameravate vlagati v prihodnje?

aritmetična 
sredina

število 
odgovorov

standardni 
odklon

poslovni informacijski sistem (ERP) 4,0 43 0,152

infrastruktura podatkovnega centra 3,9 36 0,232

baza podatkov, podatkovno skladišče 3,9 42 0,521

varnost 3,8 45 0,520

upravljanje dokumentov, upravljanje vsebin 3,7 39 0,498

programska oprema za upravljanja datacentrov, 
programska oprema za virtualizacijo

3,7 22 0,703

delovni procesi, sodelovanje in produktivnost 3,6 47 0,845

arhiviranje, data lifecycle 3,6 44 0,655

omrežja, poenotene komunikacije 3,6 31 0,667

druga programska oprema za interakcijo s kupci 3,6 25 0,645

poslovna inteligenca (BI)/analitika/«Big data« 3,6 37 0,725

druge aplikacije za zaledne funkcije 3,6 30 0,858

infrastruktura za odjemalce 3,6 34 0,824

mobilna infrastruktura 3,5 38 0,862

mobilne aplikacije 3,5 41 0,952

nosljive naprave 3,4 19 0,692

internet stvari 3,4 17 0,862

izboljšano poslovno poročanje 3,3 44 0,776

upravljanje odnosov s strankami (CRM), avtomatizacija 
prodaje

3,3 36 0,882

drugo (katero?): 2,9 9 1,054

V katero od naštetih tehnolog: drugo 
(katero?): Frekvenca

Delež odgovorov
/odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativ
a odstotka

/ 3 2,6 2,6 94,8

ITSM 3 2,6 2,6 97,4

MES sistemi 3 2,6 2,6 100,0

Skupaj 113 100,0 100,0
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Informatika v vašem podjetju:

število 
odgovorov

N
delež 

odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

skrbi za delovanje infrastrukture 100 10,4 % 88,5 %

skrbi za implementacijo novih IT sistemov in 
arhitekture

94 9,8 % 83,2 %

je podpora izvajanju in informatizaciji poslovnih 
procesov

84 8,8 % 74,3 %

je upravljavka informacijske varnosti 82 8,6 % 72,6 %

deluje kot informacijski posrednik 63 6,6 % 55,8 %

generira ideje in rešitve 61 6,3 % 54,0 %

skrbi za upravljanje stroškov 59 6,2 % 52,2 %

je vključena v bodoče cilje podjetja 59 6,2 % 52,2 %

je orodje za dvig produktivnosti v podjetju 52 5,4 % 46,0 %

je orodje za zagotavljanje sistema notranjih 
kontrol

47 4,9 % 41,6 %

je podpora tržni strategiji podjetja 46 4,8 % 40,7 %

omogoča transformacijo poslovanja 43 4,5 % 38,0 %

je prinašalec poslovnega modela inovativnosti 34 3,5 % 30,1 %

je strateška funkcija 34 3,5 % 30,1 %

upravlja z znanjem 31 3,2 % 27,4 %

omogoča rast prihodkov 27 2,8 % 23,9 %

je opredeljena kot prednost družbe 17 1,8 % 15,0 %

je večji del v zunanjem izvajanju 16 1,7 % 14,2 %

je zaradi omejitev informacijskega sistema, 
zaznana kot omejitev pri razvoju organizacije 
družbe

10 1,0 % 8,9 %

Skupaj 959 100,0 % 847,7 %

Ocenite pomembnost podpore informatike pri:
aritmetična 

sredina
število 

odgovorov
standardni 

odklon

Izboljšanju kakovosti poslovnih procesov na splošno 4,3 113 0,932
Vzpodbujanju novih inovativnih poslovnih praks in 
zmožnosti podjetja

3,6 113 1,045

Izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev vašega podjetja 3,5 113 1,218
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Katere so, po vašem mnenju, prioritete informatike v 
vašem podjetju?

število 
odgovorov

N
delež 

odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

zagotavljanje varnosti IT sistemov 88 22,9 % 77,9 %

zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti back-end 
infrastruktur in vmesnikov

68 17,7 % 60,2 %

zniževanje stroškov za informacijsko tehnologijo 47 12,2 % 41,6 %

gojenje partnerstva med oddelkom informatike in 
poslovanjem

47 12,2 % 41,6 %

uvedba boljših platform, za potrebe marketinga 46 12,0 % 40,7 %

upravljanje big-data podatkov 31 8,1 % 27,4 %

uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s 
tržiščem z uporabo mobilnih tehnologij, interneta in 
POS naprav

22 5,7 % 19,5 %

prepoznavanje priložnosti za diferenciacijo od 
konkurentov

16 4,2 % 14,2 %

izboljšave uporabne vrednosti spletne strani podjetja 13 3,4 % 11,5 %

širitev uporabe družabnih omrežij in kontaktnih 
sistemov

6 1,6 % 5,3 %

drugo (katere?): 5 1,9 % 6,5 %

Skupaj 389 100,0 % 346,4 %

Katere so, po vašem mnenju, p: drugo 
(katere?): Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativa 
odstotka

Informatizacija vseh poslovnih procesov 1 0,9 0,9 97,3

oblikovanje in upravljanje ključnih 
poslovnih procesov

1 0,9 0,9 98,2

Zagotavljanje ustreznega nivoja ITSM 1 0,9 0,9 99,1

Zagotavljati informacije, ki jih podjetje 
potrebuje za doseganje poslovnih ciljev

1 0,9 0,9 100,0

Skupaj 113 100,0 100,0
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Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi 
trditvami, ki obravnavajo vaš pogled na vlogo 

oddelka informatike.

aritmetična 
sredina

število 
odgovorov

standardni 
odklon

Vodstvo zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje 
informacijskih projektov.

4,5 32 0,688

Vodstvo se zaveda pomembnosti informatike. 4,4 32 0,809

Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju. 4,1 32 0,831

Vodstvo ima dovolj znanja s področja 
informacijskih tehnologij.

3,9 32 0,831

Vodstvo se aktivno vključuje v načrtovanje 
informatike.

3,8 32 1,168

Vodstvo se zaveda pomanjkanja znanj in izkušenj 
zaposlenih v oddelku informatike.

3,7 31 0,949

Direktor informatike sodeluje pri oblikovanju 
poslovne strategije.

3,5 32 1,635

Vodstvo je zadovoljno z nivojem podpore oddelka 
informatike.

3,4 32 1,206

Vodstvo informatikom priznava zasluge za razvoj 
podjetja.

3,3 32 1,489

Vodstvo se zaveda premajhnega števila zaposlenih v 
oddelku informatike.

2,4 31 1,350

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi 
trditvami, ki obravnavajo pogled vodstva na vlogo 

oddelka informatike.
aritmetična 

sredina
število 

odgovorov
standardni 

odklon

Vodstvo se zaveda pomembnosti informatike. 3,9 55 0,894

Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju. 3,8 55 0,842

Vodstvo je zadovoljno z nivojem podpore oddelka 
informatike.

3,6 55 0,759

Vodstvo zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje 
informacijskih projektov.

3,4 55 1,037

Vodstvo se aktivno vključuje v načrtovanje 
informatike.

3,3 55 1,115

Direktor informatike sodeluje pri oblikovanju 
poslovne strategije.

3,3 55 1,293

Vodstvo se ne zaveda premajhnega števila 
zaposlenih v oddelku informatike.

3,1 55 1,458

Vodstvo informatikom priznava zasluge za razvoj 
podjetja.

3,1 55 1,017

Vodstvo ima dovolj znanja s področja 
informacijskih tehnologij.

2,9 55 1,068
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Kaj pričakujete od vodje informatike v podjetju?

število 
odgovorov

N
delež 

odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

zagotavljanje varnosti 11 26,8 % 100,0 %

vodenje oddelka informatike 8 19,5 % 72,7 %

prilagodljivost 8 19,5 % 72,7 %

tehnološko svetovanje 7 17,1 % 63,6 %

vodenje sprememb 7 17,1 % 63,6 %

Skupaj 41 100,0 % 372,7 %

Področja, na katerih vodje informatike pomenijo 
dodano vrednost za podjetje?

število 
odgovorov

N
delež 

odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

odgovornost za IT vprašanja in povezane stroške 8 26,7 % 80,0 %

prispevanje k stroškovni učinkovitosti poslovnih 
procesov

5 16,7 % 50,0 %

minimaliziranje potencialnih tveganj 5 16,7 % 50,0 %

prispevek k operativni okretnosti poslovanja 4 13,3 % 40,0 %

omogočanje z dejstvi podprtega odločanja v smislu 
poslovne strategije

4 13,3 % 40,0 %

prispevanje občutne vrednosti k skupni poslovni rasti 
skozi inovacijo izdelkov/storitev

4 13,3 % 40,0 %

Skupaj 30 100,0 % 300,0 %
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Spodaj so navedena področja različnih tehnoloških 
rešitev. Katere izmed področij so po vašem mnenju 
izključno domena (naj se z njim izključno ukvarja) 

oddelka informatike?

število 
odgovorov

N
delež 

odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

Odločanje o novih investicijah v IT 38 20,2 % 65,5 %

Orodja za sodelovanje med sodelavci 35 18,6 % 60,3 %

Razvoj mobilnih aplikacij 26 13,8 % 44,8 %

Razvoj spletne strani podjetja 18 9,6 % 31,0 %

Analitika v povezavi s kupci 15 8,0 % 25,9 %

E-trgovina 14 7,4 % 24,1 %

Razvoj novih izdelkov / storitev 9 4,8 % 15,5 %

Digitalni marketing 9 4,8 % 15,5 %

Spletni mediji 9 4,8 % 15,5 %

Orodja za avtomatizacijo marketinga 9 4,8 % 15,5 %

Razvoj strategije vključevanja kupcev 3 1,6 % 5,2 %

Marketinški kanali 3 1,6 % 5,2 %

Skupaj 188 100,0 % 324 %
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Kdo v podjetju je v največji meri zadolžen/odgovoren za 
spodnje aktivnosti?

aritmetična 
sredina

število 
odgovorov

standardni 
odklon

zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti back-end 
infrastruktur in vmesnikov

2,9 68 0,453

zniževanje stroškov za tehnologijo 2,8 73 0,622

upravljanje big-data podatkov 2,8 65 0,478

prilagajanje meril in varovanje spletnih strani ter zbirke 
podatkov o strankah

2,4 69 0,739

uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z 
uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS naprav

2,4 66 0,737

sodelovanje vseh funkcij za izboljšanje poslovne 
uspešnosti podjetja

2,0 66 1,065

izboljšanje interakcij med marketingom in informatiko 
ter prodajo in informatiko

2,0 72 0,599

povečevanje uporabe in vrednosti CRM sistemov pri 
marketingu in prodaji

1,9 69 0,885

širitev uporabe družabnih omrežij in kontaktnih 
sistemov

1,8 64 0,967

uvedba boljšega marketinškega izvajanja in platform 1,8 70 0,733

avtomatiziranje interakcij s kupci in izboljšanje skrbi za 
kupce

1,8 71 0,828

povečevanje vrednosti spletne strani 1,7 69 0,946

izboljšave platform za pomoč pri marketinškem 
merjenju in optimizaciji kampanj

1,7 68 0,838

vzpostavitev jasnega poslovnega primera za nove 
naložbe trženja

1,5 60 0,981

zagotavljanje merljivega ROI za stroške trženja 1,3 60 1,167

izgradnja odnosov s strankami 1,2 70 1,159

diferenciacija vrednosti vaše blagovne znamke od 
znamk tekmecev

1,2 66 0,996
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H1: Vršni management informatikov v podjetju pojmuje kot podporno funkcijo podjetja - 

ODGOVORI VRŠNI MANAGEMENT

1. del

$q13_multia ODGOVORI VRŠNI MANAGEMENT
N-število

odgovorov
delež 

odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

podporna f. Q13b Informatika v vašem podjetju:: 
skrbi za delovanje infrastrukture 
(zagotavljanje IT in varnostnih potreb 
v vsakem trenutku)

28 10,5 % 87,5 %

Q13h Informatika v vašem podjetju:: 
skrbi za implementacijo novih IT 
sistemov in arhitekture

25 9,4% 78,1 %

Q13o Informatika v vašem podjetju:: 
je upravljavka informacijske varnosti

23 8,6 % 71,8 %

Q13n Informatika v vašem podjetju:: 
je podpora izvajanju in 
informatizaciji poslovnih procesov

21 7,9 % 65,6 %

Q13j Informatika v vašem podjetju:: 
je vključena v bodoče cilje podjetja

18 6,7 % 56,3 %

Q13p Informatika v vašem podjetju:: 
je orodje za zagotavljanje sistema 
notranjih kontrol

18 6,7 % 56,3 %

Q13m Informatika v vašem podjetju:: 
je podpora tržni strategiji podjetja

14 5,3 % 43,8 %

Q13c Informatika v vašem podjetju:: 
deluje kot informacijski posrednik 
(zagotavlja vpogled z namenom 
podpore poslovnih odločitev)

12 4,5 % 37,5 %

Q13l Informatika v vašem podjetju:: 
je strateška funkcija

12 4,5 % 37,5 %

podporna f. Q13a Informatika v vašem podjetju:: 
skrbi za upravljanje stroškov 
(nadziranje vpliva IT porabe na 
podjetje oz. skrb za stroškovno 
učinkovitost oddelka)

11 4,1 % 34,4 %

Q13d Informatika v vašem podjetju:: 
generira ideje in rešitve (s tem ko je 
aktivni poslovni partner, predlaga 
izboljšave poslovnih procesov)

11 4,1 % 34,4 %

Q13e Informatika v vašem podjetju:: 
omogoča transformacijo poslovanja 
(pripravljanje in razvoj podjetja za 
spremembe)

11 4,1 % 34,4 %
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2. del

Q13g Informatika v vašem podjetju:: 
omogoča rast prihodkov

11 4,1 % 34,4 %

Q13i Informatika v vašem podjetju:: 
je večji del v zunanjem izvajanju

11 4,1 % 34,4 %

Q13q Informatika v vašem podjetju:: 
je orodje za dvig produktivnosti v 
podjetju

11 4,1 % 34,4 %

Q13f Informatika v vašem podjetju:: 
je prinašalec poslovnega modela 
inovativnosti (oblikovanje prihodnosti 
podjetja s pravimi tehnologijami)

9 3,4 % 28,1 %

Q13s Informatika v vašem podjetju:: 
upravlja z znanjem (kot orodje ali kot 
baza znanja)

9 3,4 % 28,1 %

Q13k Informatika v vašem podjetju:: 
je opredeljena kot prednost družbe

7 2,6 % 21,9 %

Q13r Informatika v vašem podjetju:: 
je zaradi omejitev informacijskega 
sistema, zaznana kot omejitev pri 
razvoju organizacije družbe

5 1,9 % 15,6 %

Skupaj 267 100,0 % 800,1 %
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$q16_multia ODGOVORI VRŠNI 
MANAGEMENT

N-število
odgovorov

delež 
odgovorov

delež 
respondentov, 
ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

Q16j Katere so, po vašem 
mnenju, p: zagotavljanje 
varnosti IT sistemov

25 23,6 % 78,1 %

Q16a Katere so, po vašem 
mnenju, p: uvedba boljših 
platform, za potrebe 
marketinga (avtomatiziranje 
interakcij s kupci in izboljšanje 
skrbi za kupce)

16 15,1 % 50,0 %

podporna f. Q16f Katere so, po vašem 
mnenju, p: zagotavljanje 
celovitosti in razpoložljivosti 
back-end infrastruktur in 
vmesnikov

16 15,1 % 50,0 %

podporna f. Q16b Katere so, po vašem 
mnenju, p: zniževanje stroškov 
za informacijsko tehnologijo

11 10,4 % 34,4 %

podporna f. Q16d Katere so, po vašem 
mnenju, p: upravljanje big-data
podatkov

11 10,4 % 34,4 %

Q16c Katere so, po vašem 
mnenju, p: gojenje partnerstva 
med oddelkom informatike in 
poslovanjem

7 6,5 % 21,9 %

Q16e Katere so, po vašem 
mnenju, p: izboljšave uporabne 
vrednosti spletne strani podjetja

5 4,7 % 15,6 %

Q16g Katere so, po vašem 
mnenju, p: širitev uporabe 
družabnih omrežij in 
kontaktnih sistemov

5 4,7 % 15,6 %

Q16h Katere so, po vašem 
mnenju, p: uvajanje pilotskih 
projektov za povezovanje s 
tržiščem z uporabo mobilnih 
tehnologij, interneta in POS 
naprav

4 3,8 % 12,5 %

Q16i Katere so, po vašem 
mnenju, p: prepoznavanje 
priložnosti za diferenciacijo od
konkurentov

4 3,8 % 12,5 %

Q16k Katere so, po vašem 
mnenju, p: drugo (katere?):

2 1,9 % 6,3 %

Skupaj 106 100,0 % 3313 %
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Q14 Ocenite pomembnost podpore inf:
aritmetčna 

sredina Mediana
N-število

odgovorov

Q14a Ocenite pomembnost podpore inf: Izboljšanju 
kakovosti poslovnih procesov na splošno

3,9 4,0 32

Q14b Ocenite pomembnost podpore inf: Izboljšanju 
kakovosti izdelkov in storitev vašega podjetja

3,3 4,0 32

Q14c Ocenite pomembnost podpore inf: 
Vzpodbujanju novih inovativnih poslovnih praks in 
zmožnosti podjetja

3,1 3,0 32

Q15 Ocenite, v kolikšni meri se s:
aritmetčna 

sredina Mediana
N-število

odgovorov

Q15a Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se 
zaveda pomembnosti informatike.

4,4 5,0 32

Q15b Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se 

aktivno vključuje v načrtovanje informatike.
3,8 4,0 32

Q15c Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo ima 
dovolj znanja s področja informacijskih tehnologij.

3,9 4,0 32

Q15d Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo 
podpira pobude informatikov v podjetju.

4,1 4,0 32

Q15e Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo 
informatikom priznava zasluge za razvoj podjetja.

3,3 4,0 32

Q15f Ocenite, v kolikšni meri se s: Direktor 
informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne 

strategije.

3,5 4,0 32

Q15g Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo 
zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje 

informacijskih projektov.

4,5 5,0 32

Q15h Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo je 
zadovoljno z nivojem podpore oddelka informatike.

3,4 3,0 32

Q15i Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se 

zaveda premajhnega števila zaposlenih v oddelku 
informatike.

2,4 2,0 31

Q15j Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se 
zaveda pomanjkanja znanj in izkušenj zaposlenih v 
oddelku informatike.

3,7 4,0 31
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Odgovori vodja informatike + IT funkcijski vodja 

Q17 Ocenite, v kolikšni meri se s:
aritmetična 

sredina Mediana
število 

odgovorov

Q17a Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se zaveda 
pomembnosti informatike.

3,9 4,0 55

Q17b Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se aktivno 
vključuje v načrtovanje informatike.

3,3 3,0 55

Q17c Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo ima dovolj 
znanja s področja informacijskih tehnologij.

2,9 3,0 55

Q17d Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo podpira 
pobude informatikov v podjetju.

3,8 4,0 55

Q17e Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo informatikom 
priznava zasluge za razvoj podjetja.

3,1 3,0 55

Q17f Ocenite, v kolikšni meri se s: Direktor informatike 
sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije.

3,3 3,5 55

Q17g Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo zagotavlja 
zadostna sredstva za izvajanje informacijskih projektov.

3,4 4,0 55

Q17h Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo je zadovoljno 
z nivojem podpore oddelka informatike.

3,6 4,0 55

Q17i Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se ne zaveda 
premajhnega števila zaposlenih v oddelku informatike.

3,1 3,0 55

Q15 Ocenite, v kolikšni meri se s:
aritmetična 

sredina
N-število

odgovorov
standardni 

odklon

Q15a Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se zaveda 
pomembnosti informatike.

4.,6 32 0,809

Q15b Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se aktivno 
vključuje v načrtovanje informatike.

3,82 32 1,168

Q15c Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo ima dovolj 
znanja s področja informacijskih tehnologij.

3,91 32 0,831

Q15d Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo podpira 
pobude informatikov v podjetju.

4,09 32 0,831

Q15e Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo 
informatikom priznava zasluge za razvoj podjetja.

3,27 32 1,489

Q15f Ocenite, v kolikšni meri se s: Direktor informatike 
sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije.

3,45 32 1,635

Q15g Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo zagotavlja 
zadostna sredstva za izvajanje informacijskih projektov.

4,45 32 0,688

Q15h Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo je 
zadovoljno z nivojem podpore oddelka informatike.

3,36 32 1,206

Q15i Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se zaveda 
premajhnega števila zaposlenih v oddelku informatike.

2,40 31 1,350

Q15j Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se zaveda 
pomanjkanja znanj in izkušenj zaposlenih v oddelku 
informatike.

3,70 31 0,949
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Q17 Ocenite, v kolikšni meri se s:
aritmetična 

sredina
N-število

odgovorov
standardni 

odklon

Q17a Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se 
zaveda pomembnosti informatike.

3,93 55 0,894

Q17b Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se 
aktivno vključuje v načrtovanje informatike.

3,31 55 1,115

Q17c Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo ima 
dovolj znanja s področja informacijskih 
tehnologij.

2,93 55 1,068

Q17d Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo 
podpira pobude informatikov v podjetju.

3,79 55 0,842

Q17e Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo 
informatikom priznava zasluge za razvoj 
podjetja.

3,12 55 1,017

Q17f Ocenite, v kolikšni meri se s: Direktor 
informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne 
strategije.

3,29 55 1,293

Q17g Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo 
zagotavlja zadostna sredstva za izvajanje 
informacijskih projektov.

3,40 55 1,037

Q17h Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo je 
zadovoljno z nivojem podpore oddelka 
informatike.

3,64 55 0,759

Q17i Ocenite, v kolikšni meri se s: Vodstvo se 
ne zaveda premajhnega števila zaposlenih v 
oddelku informatike.

3,14 55 1,458

Paired Samples Statistics

Odnos do informatike

Mea

n N

Std. 

Deviation

Std. 

Error Mean

Pair 1 vrsni_management 3,68 9 0,63813 0,21271

vodja_it_in_it_funk_vodja 3,39 9 0,33118 0,11039
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Paired Samples Test

Pai

red

Differen

ces t

d

f

Si

g. (2-

tailed)

M

ean

St

d. 

Deviatio

n

St

d. 

Error

Mean

95

%

Confiden

ce

Interval 

of the 

Differen

ce

L

ower

Up

per

P

air 1

vrsni_mana

gement -

vodja_it_in_it_f

unk_vodja

0,2

8444

0,5

6390

0,1

8797

–
0,1490

0

0,7

1789

1

,513

8 0

,169

1.del

Descriptives Statistic Std.

Error

vrsni_management Mean 3,68 0,2127

1

95% Confidence 

Interval for Mean

Lowe

r Bound

3,19

Upper 

Bound

4,17

5% Trimmed Mean 3,7071

Median 3,8200

Variance 0,407

Std. Deviation 0,63813
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2.del

Descriptives Statistic Std.

Error

Minimum 2,40

Maximum 4,45

Range 2,05

Interquartile Range 0,91

Skewness –0,832 0,717

Kurtosis 0,786 1,400

vodja_it_in_it_funk_vodja Mean 3,39 0,1103

9

95% Confidence 

Interval for Mean

Lowe

r Bound

3,14

Upper 

Bound

3,65

5% Trimmed 

Mean

3,3905

Median 3,3100

Variance 0,110

Std. Deviation 0,33118

Minimum 2,93

Maximum 3,93

Range 1,00

Interquartile Range 0,59

Skewness 0,404 0,717

Kurtosis –0,854 1,400
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95% 

Confidence Interval 

for Mean

Odnos do informatike t Sig. (2-

tailed)

Me

an

Low

er Bound

Upp

er Bound

vrsni_management 1,51

3

0,

17

3,6

8

3,19 4,17

vodja_it_in_it_funk_vodja 3,3

9

3,14 3,65
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H2: vršni management ne podpira uvajanja novih tehnologij v podjetju, če pobude zanje 
prihajajo s strani informatike 

Odgovori vršni management

Q9 Kako bi ocenili stopnjo uvajanja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

vašem podjetju?
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov
standardni 

odklon

4,5 5,0 32 0,653

1. del

Q10 V katero od naštetih tehnolog:
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov
standardni 

odklon

Q10b V katero od naštetih tehnolog: 
poslovni informacijski sistem (ERP)

4,0 4,0 17 0,000

Q10c V katero od naštetih tehnolog: 
infrastruktura podatkovnega centra 
(datacenter)

4,0 4,0 16 0,000

Q10n V katero od naštetih tehnolog: 
nosljive naprave (angl. wearable 
computing)

3,8 4,0 6 0,408

Q10s V katero od naštetih tehnolog: 
mobilna infrastruktura

3,8 4,0 15 0,561

Q10k V katero od naštetih tehnolog: 
delovni procesi, sodelovanje in 
produktivnost

3,8 4,0 19 0,631

Q10l V katero od naštetih tehnolog: 
varnost

3,8 4,0 18 0,428

Q10d V katero od naštetih tehnolog: 
baza podatkov (database), podatkovno 
skladišče (data warehouse)

3,7 4,0 16 0,793

Q10o V katero od naštetih tehnolog: 
omrežja, poenotene komunikacije 
(Unified Communication)

3,7 4,0 12 0,651

Q10f V katero od naštetih tehnolog: 
mobilne aplikacije

3,6 4,0 17 0,996

Q10m V katero od naštetih tehnolog: 
upravljanje dokumentov (document 
management), upravljanje vsebin 
(content management)

3,6 4,0 16 0,500

Q10r V katero od naštetih tehnolog: 
druga programska oprema za 
interakcijo s kupci (front office 
applications)

3,6 4,0 10 0,699

Q10i V katero od naštetih tehnolog: 
izboljšano poslovno poročanje

3,6 4,0 18 0,616
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2.del

Q10 V katero od naštetih tehnolog:
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov
standardni 

odklon

Q10p V katero od naštetih tehnolog: 
arhiviranje, data lifecycle

3,6 4,0 18 0,616

Q10a V katero od naštetih tehnolog: 
poslovna inteligenca 
(BI)/analitika/«Big data«

3,5 4,0 14 0,760

Q10q V katero od naštetih tehnolog: 
programska oprema za upravljanja 
datacentrov (datacenter management 
software), programska oprema za 
virtualizacijo (virtualization software)

3,5 4,0 8 1,069

Q10e V katero od naštetih tehnolog: 
infrastruktura za odjemalce (client 
infrastructure)

3,5 4,0 15 0,990

Q10g V katero od naštetih tehnolog: 
upravljanje odnosov s strankami 
(CRM), avtomatizacija prodaje

3,4 4,0 16 0,892

Q10h V katero od naštetih tehnolog: 
druge aplikacije za zaledne funkcije 
(backoffice applications)

3,4 4,0 13 1,044

Q10j V katero od naštetih tehnolog: 
internet stvari (angl. Internet of Things 
IoT)

3,2 4,0 9 0,972

Q10t V katero od naštetih tehnolog: 
drugo (katero?):

3,0 3,0 1

1.del

Q15 Ocenite, v kolikšni meri se s:
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov
standardni 

odklon

Q15g Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo zagotavlja zadostna sredstva 
za izvajanje informacijskih projektov.

4,5 5,0 32 0,688

Q15a Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo se zaveda pomembnosti 
informatike.

4,4 5,0 32 0,809

Q15d Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo podpira pobude 
informatikov v podjetju.

4,1 4,0 32 0,831

Q15c Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo ima dovolj znanja s 
področja informacijskih tehnologij.

3,9 4,0 32 0,831

Q15b Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo se aktivno vključuje v 
načrtovanje informatike.

3,8 4,0 32 1,168
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2.del

Q15 Ocenite, v kolikšni meri se s:
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov
standardni 

odklon

Q15j Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo se zaveda pomanjkanja znanj 
in izkušenj zaposlenih v oddelku 
informatike.

3,7 4,0 31 0,949

Q15f Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Direktor informatike sodeluje pri 
oblikovanju poslovne strategije.

3,5 4,0 32 1,635

Q15h Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo je zadovoljno z nivojem 
podpore oddelka informatike.

3,4 3,0 32 1,206

Q15e Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo informatikom priznava 
zasluge za razvoj podjetja.

3,3 4,0 32 1,489

Q15i Ocenite, v kolikšni meri se s:
Vodstvo se zaveda premajhnega 
števila zaposlenih v oddelku 
informatike.

2,4 2,0 31 1,350

$Q18_multia Kaj pričakujete od vodje info:

število 
odgovorov

N
delež 

odgovorov

delež 
respondentov, ki 

so izbrali 
posamezen 

odgovor

Q18b Kaj pričakujete od vodje info: 
zagotavljanje varnosti (zagotavljanje, da so 
IT riziki in varnost skrbno nadzorovani)

11 26,8 % 100,0 %

Q18a Kaj pričakujete od vodje info: vodenje 
oddelka informatike

8 19,5 % 72,7 %

Q18e Kaj pričakujete od vodje info: 
prilagodljivost (zmožnost prilagajanja 
spreminjajočim se potrebam in zahtevam 
poslovanja)

8 19,5 % 72,7 %

Q18c Kaj pričakujete od vodje info: 
tehnološko svetovanje (nudenje 
informativnega, poslovno centričnega 
pogleda na to, kako lahko informatika 
podpira in izboljša poslovanje, tako
kratkoročno, kot dolgoročno).

7 17,1 % 63,6 %

Q18d Kaj pričakujete od vodje info: vodenje 
sprememb (zmožnost biti učinkovit partner 
pri vodenju projektov upravljanja 
sprememb)

7 17,1 % 63,6 %

Skupaj 41 100,0 % 372,7 %
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$Q19_multia Področja na katerih vodje inf:

število 
odgovorov

N delež odgovorov

delež 
respondentov
, ki so izbrali 
posamezen 

odgovor

Q19a Področja na katerih vodje inf: odgovornost 
za IT vprašanja in povezane stroške

8 26,7 % 80,0 %

Q19d Področja na katerih vodje inf: prispevanje 
k stroškovni učinkovitosti poslovnih procesov

5 16,7 % 50,0 %

Q19e Področja na katerih vodje inf: 
minimaliziranje potencialnih tveganj

5 16,7 % 50,0 %

Q19b Področja na katerih vodje inf: prispevek k 
operativni okretnosti poslovanja

4 13,3 % 40,0 %

Q19c Področja na katerih vodje inf: omogočanje 
z dejstvi podprtega odločanja v smislu poslovne 
strategije

4 13,3 % 40,0 %

Q19f Področja na katerih vodje inf: prispevanje 
občutne vrednosti k skupni poslovni rasti skozi 
inovacijo izdelkov/storitev

4 13,3 % 40,0 %

Skupaj 30 100,0 % 300,0 %

Podatki: Slika 7 delež odgovorov
Vodstvo podpira pobude informatikov v podjetju.*

72,8 %
oceni 4 + 5 

(36,4 % + 36,4 %)
Od vodje informatike pričakujemo tehnološko 
svetovanje

63,6 %

Od vodje informatike pričakujemo vodenje sprememb 63,6 %

Direktor informatike sodeluje pri oblikovanju poslovne 
strategije.* 54,6 %

oceni 4 + 5 
(9,1 % + 45,5 %)

Vodja informatike omogoča z dejstvi podprto odločanje v 
smislu poslovne strategije

40,0 %

Vodja informatike prispeva občutno vrednost k skupni poslovni 
rasti skozi inovacijo izdelkov/storitev

40,0 %
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H3: oviro za uporabo naprednih tehnologij predstavlja nepoznavanje ponudbe le-teh s strani 

vršnega managementa in odgovornih za poslovanje 

ODGOVORI VRŠNI MANAGEMENT

1.del

Q7 Katere izmed spodaj naštetih
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov standardni odklon

Q7k Katere izmed spodaj naštetih : 
delovni procesi, sodelovanje in 
produktivnost

2,9 3,0 32 0,332

Q7b Katere izmed spodaj naštetih : 
poslovni informacijski sistem (ERP)

2,9 3,0 31 0,448

Q7c Katere izmed spodaj naštetih : 
infrastruktura podatkovnega centra 
(datacenter)

2,8 3,0 30 0,491

Q7l Katere izmed spodaj naštetih : 
varnost

2,8 3,0 32 0,523

Q7i Katere izmed spodaj naštetih : 
izboljšano poslovno poročanje

2,7 3,0 32 0,542

Q7f Katere izmed spodaj naštetih : 
mobilne aplikacije

2,7 3,0 32 0,627

Q7d Katere izmed spodaj naštetih : baza 
podatkov (database), podatkovno 
skladišče (data warehouse)

2,7 3,0 32 0,690

Q7p Katere izmed spodaj naštetih : 
arhiviranje, data lifecycle

2,6 3,0 32 0,569

Q7g Katere izmed spodaj naštetih : 
upravljanje odnosov s strankami (CRM), 
avtomatizacija prodaje

2,6 3,0 31 0,647

Q7a Katere izmed spodaj naštetih : 
poslovna inteligenca (BI)/analitika/«Big 
data«

2,5 3,0 32 0,823

Q7m Katere izmed spodaj naštetih : 
upravljanje dokumentov (document 
management), upravljanje vsebin 
(content management)

2,5 3,0 32 0,823

Q7s Katere izmed spodaj naštetih : 
mobilna infrastruktura

2,4 3,0 32 0,810

Q7j Katere izmed spodaj naštetih : 
internet stvari (angl. Internet of Things 
IoT)

2,3 3,0 31 0,868

Q7e Katere izmed spodaj naštetih : 
infrastruktura za odjemalce (client 
infrastructure)

2,2 2,5 31 0,884

Q7h Katere izmed spodaj naštetih : 
druge aplikacije za zaledne funkcije 
(backoffice applications)

2,2 2,0 32 0,898
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2.del

Q7 Katere izmed spodaj naštetih
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov standardni odklon

Q7r Katere izmed spodaj naštetih : druga 
programska oprema za interakcijo s 
kupci (front office applications)

2,1 2,0 32 0,909

Q7o Katere izmed spodaj naštetih : 
omrežja, poenotene komunikacije 
(Unified Communication)

2,1 2,0 32 0,862

Q7q Katere izmed spodaj naštetih : 
programska oprema za upravljanja 
datacentrov (datacenter management 
software), programska oprema za 
virtualizacijo (virtualization software)

1,9 2,0 32 0,909

Q7n Katere izmed spodaj naštetih : 
nosljive naprave (angl. wearable 
computing)

1,8 1,0 32 0,879

1.del

Q10 V katero od naštetih tehnolog:
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov standardni odklon

Q10b V katero od naštetih tehnolog: 
poslovni informacijski sistem (ERP)

4,0 4,0 24 0,000

Q10c V katero od naštetih tehnolog: 
infrastruktura podatkovnega centra 
(datacenter)

4,0 4,0 23 0,000

Q10n V katero od naštetih tehnolog: 
nosljive naprave (angl. wearable 
computing)

3,8 4,0 13 0,408

Q10s V katero od naštetih tehnolog: 
mobilna infrastruktura

3,8 4,0 22 0,561

Q10k V katero od naštetih tehnolog: 
delovni procesi, sodelovanje in 
produktivnost

3,8 4,0 26 0,631

Q10l V katero od naštetih tehnolog: 
varnost

3,8 4,0 25 0,428

Q10d V katero od naštetih tehnolog: 
baza podatkov (database), podatkovno 
skladišče (data warehouse)

3,7 4,0 23 0,793

Q10o V katero od naštetih tehnolog: 
omrežja, poenotene komunikacije 
(Unified Communication)

3,7 4,0 19 0.651

Q10f V katero od naštetih tehnolog: 
mobilne aplikacije

3,6 4,0 24 0,996



Priloga 7 

2.del

Q10 V katero od naštetih tehnolog:
aritmetična 

sredina Mediana
N-število

odgovorov standardni odklon

Q10m V katero od naštetih tehnolog:
upravljanje dokumentov (document 
management), upravljanje vsebin 
(content management)

3,6 4,0 23 0,500

Q10r V katero od naštetih tehnolog: 
druga programska oprema za interakcijo 
s kupci (front office applications)

3,6 4,0 17 0,699

Q10i V katero od naštetih tehnolog: 
izboljšano poslovno poročanje

3,6 4,0 25 0,616

Q10p V katero od naštetih tehnolog: 
arhiviranje, data lifecycle

3,6 4,0 25 0,616

Q10a V katero od naštetih tehnolog: 
poslovna inteligenca (BI)/analitika/«Big 
data«

3,5 4,0 21 0,760

Q10q V katero od naštetih tehnolog: 
programska oprema za upravljanja 
datacentrov (datacenter management 
software), programska oprema za 
virtualizacijo (virtualization software)

3,5 4,0 15 1,069

Q10e V katero od naštetih tehnolog: 
infrastruktura za odjemalce (client 
infrastructure)

3,5 4,0 22 0,990

Q10g V katero od naštetih tehnolog: 
upravljanje odnosov s strankami (CRM), 
avtomatizacija prodaje

3,4 4,0 23 0,892

Q10h V katero od naštetih tehnolog: 
druge aplikacije za zaledne funkcije 
(backoffice applications)

3,4 4,0 20 1,044

Q10j V katero od naštetih tehnolog: 
internet stvari (angl. Internet of Things 
IoT)

3,2 4,0 16 0,972

Q10t V katero od naštetih tehnolog: 
drugo (katero?):

3,0 3,0 1
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Q15 Ocenite, v kolikšni meri
aritmetičn
a sredina

Median
a

N-število
odgovoro

v standardni odklon

Q15g Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo zagotavlja zadostna sredstva za 
izvajanje informacijskih projektov.

4,5 5,0 32 0,688

Q15a Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo se zaveda pomembnosti 
informatike.

4,4 5,0 32 0,809

Q15d Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo podpira pobude informatikov v 
podjetju.

4,1 4,0 32 0,831

Q15c Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo ima dovolj znanja s področja 
informacijskih tehnologij.

3,9 4,0 32 0,831

Q15b Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo se aktivno vključuje v 
načrtovanje informatike.

3,8 4,0 32 1,168

Q15j Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo se zaveda pomanjkanja znanj 
in izkušenj zaposlenih v oddelku 
informatike.

3,7 4,0 31 0,949

Q15f Ocenite, v kolikšni meri se s:
Direktor informatike sodeluje pri 
oblikovanju poslovne strategije.

3,5 4,0 32 1,635

Q15h Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo je zadovoljno z nivojem 
podpore oddelka informatike.

3,4 3,0 32 1,206

Q15e Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo informatikom priznava zasluge 
za razvoj podjetja.

3,3 4,0 32 1,489

Q15i Ocenite, v kolikšni meri se s: 
Vodstvo se zaveda premajhnega števila 
zaposlenih v oddelku informatike.

2,4 2,0 31 1,350
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H4: odgovorni za poslovanje v podjetjih pojmujejo tehnološke rešitve kot nekaj, s čimer se 
mora ukvarjati zgolj oddelek informatike v podjetju 

Q22a Kdo v podjetju je v največji : izboljšave platform za pomoč pri marketinškem merjenju 
in optimizaciji kampanj

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 22 19,5 32,4 32,4

Delno marketing, 
delno informatika

38 33,6 55,9 88,2

V celoti informatika 2 1,8 2,9 91,2

Nekdo drug/Drug 
oddelek

6 5,3 8,8 100,0

Skupaj 68 60,2 100,0

Ne vem 45 39,8

Skupaj 113 100,0

Q22b Kdo v podjetju je v največji : zniževanje stroškov za tehnologijo

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 1 0,9 1,4 1,4

Delno marketing, 
delno informatika

7 6,2 9,6 11,0

V celoti informatika 47 41,6 64,4 75,3

Nekdo drug/Drug 
oddelek

18 15,9 24,7 100,0

Skupaj 73 64,6 100,0

Ne vem 40 35,4

Skupaj 113 100,0

Q22c Kdo v podjetju je v največji : avtomatiziranje interakcij s kupci in izboljšanje skrbi za 
kupce

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 18 15,9 25,4 25,4

Delno marketing, 
delno informatika

44 38,9 62,0 87,3

V celoti informatika 2 1,8 2,8 90,1

Nekdo drug/Drug 
oddelek

7 6,2 9,9 100,0

Skupaj 71 62,8 100,0

Ne vem 42 37,2

Skupaj 113 100,0
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Q22d Kdo v podjetju je v največji : izboljšanje interakcij med marketingom in informatiko ter 

prodajo in informatiko

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 6 5,3 8,3 8,3

Delno marketing, 
delno informatika

58 51,3 80,6 88,9

V celoti informatika 4 3,5 5,6 94,4

Nekdo drug/Drug 
oddelek

4 3,5 5,6 100,0

Skupaj 72 63,7 100,0

Ne vem 41 36,3

Skupaj 113 100,0

Q22e Kdo v podjetju je v največji : uvedba boljšega marketinškega izvajanja in platform

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 19 16,8 27,1 27,1

Delno marketing, 
delno informatika

44 38,9 62,9 90,0

V celoti informatika 3 2,7 4,3 94,3

Nekdo drug/Drug 
oddelek

4 3,5 5,7 100,0

Skupaj 70 61,9 100,0

Ne vem 43 38,1

Skupaj 113 100,0

Q22f Kdo v podjetju je v največji : upravljanje big-data podatkov

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

Delno marketing, 
delno informatika

10 8,8 15,4 15,4

V celoti informatika 50 44,2 76,9 92,3

Nekdo drug/Drug 
oddelek

5 4,4 7,7 100,0

Skupaj 65 57,5 100,0

Ne vem 48 42,5

Skupaj 113 100,0
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Q22g Kdo v podjetju je v največji : povečevanje uporabe in vrednosti CRM sistemov pri 

marketingu in prodaji

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 14 12,4 20,3 20,3

Delno marketing, 
delno informatika

38 33,6 55,1 75,4

V celoti informatika 9 8,0 13,0 88,4

Nekdo drug/Drug 
oddelek

8 7,1 11,6 100,0

Skupaj 69 61,1 100,0

Ne vem 44 38,9

Skupaj 113 100,0

Q22h Kdo v podjetju je v največji : povečevanje vrednosti spletne strani (v smislu jo narediti 

bolj uporabno pri spreminjajočih navadah kupcev in zadrževanju obstoječih kupcev)

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 25 22,1 36,2 36,2

Delno marketing, 
delno informatika

29 25,7 42,0 78,3

V celoti informatika 8 7,1 11,6 89,9

Nekdo drug/Drug 
oddelek

7 6,2 10,1 100,0

Skupaj 69 61,1 100,0

Ne vem 44 38,9

Skupaj 113 100,0

Q22i Kdo v podjetju je v največji : zagotavljanje celovitosti in razpoložljivosti back-end 

infrastruktur in vmesnikov

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 2 1,8 2,9 2,9

Delno marketing, 
delno informatika

3 2,7 4,4 7,4

V celoti informatika 60 53,1 88,2 95,6

Nekdo drug/Drug 
oddelek

3 2,7 4,4 100,0

Skupaj 68 60,2 100,0

Ne vem 45 39,8

Skupaj 113 100,0
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Q22j Kdo v podjetju je v največji : širitev uporabe družabnih omrežij in kontaktnih sistemov

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 21 18,6 32,8 32,8

Delno marketing, 
delno informatika

26 23,0 40,6 73,4

V celoti informatika 10 8,8 15,6 89,1

Nekdo drug/Drug 
oddelek

7 6,2 10,9 100,0

Skupaj 64 56,6 100,0

Ne vem 49 43,4

Skupaj 113 100,0

Q22k Kdo v podjetju je v največji : uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z 
uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS naprav

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

Delno marketing, 
delno informatika

34 30,1 51,5 51,5

V celoti informatika 22 19,5 33,3 84,8

Nekdo drug/Drug 
oddelek

10 8,8 15,2 100,0

Skupaj 66 58,4 100,0

Ne vem 47 41,6

Skupaj 113 100,0

Q22l Kdo v podjetju je v največji : prilagajanje meril in varovanje spletnih strani ter zbirke
podatkov o strankah

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 6 5,3 8,7 8,7

Delno marketing, 
delno informatika

24 21,2 34,8 43,5

V celoti informatika 35 31,0 50,7 94,2

Nekdo drug/Drug 
oddelek

4 3,5 5,8 100,0

Skupaj 69 61,1 100,0

Ne vem 44 38,9

Skupaj 113 100,0
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Q22m Kdo v podjetju je v največji : vzpostavitev jasnega poslovnega primera za nove naložbe 

trženja

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa
odstotka

V celoti marketing 30 26,5 50,0 50,0

Delno marketing, 
delno informatika

21 18,6 35,0 85,0

V celoti informatika 2 1,8 3,3 88,3

Nekdo drug/Drug 
oddelek

7 6,2 11,7 100,0

Skupaj 60 53,1 100,0

Ne vem 53 46,9

Skupaj 113 100,0

Q22n Kdo v podjetju je v največji : zagotavljanje merljivega ROI za stroške trženja

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 35 31,0 58,3 58,3

Delno marketing, delno 
informatika

11 9,7 18,3 76,7

V celoti informatika 3 2,7 5,0 81,7

Nekdo drug/Drug 
oddelek

11 9,7 18,3 100,0

Skupaj 60 53,1 100,0

Ne vem 53 46,9

Skupaj 113 100,0

Q22o Kdo v podjetju je v največji : sodelovanje vseh funkcij za izboljšanje poslovne 
uspešnosti podjetja

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 5 4,4 7,6 7,6

Delno marketing, delno 
informatika

27 23,9 40,9 48,5

V celoti informatika 6 5,3 9,1 57,6

Nekdo drug/Drug 
oddelek

28 24,8 42,4 100,0

Skupaj 66 58,4 100,0

Ne vem 47 41,6

Skupaj 113 100,0



Priloga 8 

Q22p Kdo v podjetju je v največji : izgradnja odnosov s strankami

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 47 41,6 67,1 67,1

Delno marketing, delno 
informatika

10 8,8 14,3 81,4

Nekdo drug/Drug 
oddelek

13 11,5 18,6 100,0

Skupaj 70 61,9 100,0

Ne vem 43 38,1

Skupaj 113 100,0

Q22q Kdo v podjetju je v največji : diferenciacija vrednosti vaše blagovne znamke od znamk 
tekmecev

Frekvenca

Delež 
odgovorov
/odstotek Veljaven odstotek

Kumulativa 
odstotka

V celoti marketing 49 43,4 74,2 74,2

Delno marketing, delno 
informatika

9 8,0 13,6 87,9

Nekdo drug/Drug 
oddelek

8 7,1 12,1 100,0

Skupaj 66 58,4 100,0

Ne vem 47 41,6

Skupaj 113 100,0

Podatki: Slika 8 Domena informatike

uvajanje pilotskih projektov za povezovanje s tržiščem z 
uporabo mobilnih tehnologij, interneta in POS naprav*

33,3 %
V celoti informatika

Analitika v povezavi s kupci 26,3 %
E-trgovina 23;7 %
Razvoj novih izdelkov / storitev 15,8 %
Digitalni marketing 15,8 %
povečevanje uporabe in vrednosti CRM sistemov pri 
marketingu in prodaji*

13,0 %
V celoti informatika

sodelovanje vseh funkcij za izboljšanje poslovne uspešnosti 
podjetja*

9,1 %
V celoti informatika

uvedba boljšega marketinškega izvajanja in platform* 4,3 % V celoti informatika

izboljšave platform za pomoč pri marketinškem merjenju in 
optimizaciji kampanj*

2,9 %
V celoti informatika


