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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava informacijski sistem poslovne inteligence v primeru 

podjetja Istrabenz plini. Naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem 

delu je predstavljen pomen informacijskega sistema poslovne inteligence, ki je enostavna in 

hitra rešitev za pomoč pri pravilnem poslovnem odločanju. Poseben poudarek je na razlagi 

vloge informacijskega sistema v kontrolingu, predstavljene pa so tudi poslovne aktivnosti 

obravnavanega podjetja. V empiričnem delu je podana analiza prednosti nove informacijske 

rešitve za podjetje. 

Ključne besede: podjetje, management, informatika, poslovna inteligenca, SAP, odločitev, 

primerjava. 

SUMMARY 

The final project discusses the Business Intelligence information system in the case of the 

company Istrabenz plini. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The 

theoretical part presents the importance of the Business Intelligence information system, 

which is a simple and fast solution for right business decision-making. Special attention is 

devoted to the explanation of the role of an information system in controlling, which is 

followed by a presentation of the discussed company’s business activities. The empirical part 

analyses advantages of the new information solution for the company. 

Keywords: company, management, informatics, Business Intelligence, SAP, decision, 

comparison.  
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1 UVOD 

Podjetja se dnevno srečujejo s spremembami na področju poslovanja, ki nenehno zahtevajo 

dopolnjevanje in vzdrževanje starih programskih rešitev ter uvajanje novih. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Dandanes v sodobnem okolju preživijo samo uspešna podjetja, ki se morajo, če želijo 

preživeti, znati spopasti s konkurenco. Prave informacije na pravem mestu in ob pravem času 

lahko prispevajo k dobremu poslovnemu uspehu podjetja. K temu pa prispeva tudi 

informacijski sistem podjetja, ki obsega sklop teorij, metodologij, procesov, arhitektur in 

tehnologij za transformacijo surovih podatkov. Podjetje te procesira v smiselne in uporabne 

informacije, ki nosilcem procesov odločanja in upravljanja omogočajo, da dosežejo večjo 

dodano vrednost. S pomočjo sistema poslovne inteligence (angl. Business Intelligence; v 

nadaljevanju tudi BI) v podjetju lahko povečamo dobičkonosnost, zmanjšamo stroške, 

izboljšamo upravljanje s strankami in zmanjšamo tveganje (Loshin 2003).   

Trg je nasičen z velikim številom ponudnikov, ki ponujajo različne informacijske sisteme, 

npr. SAP in sisteme poslovne inteligence; katerega bo podjetje izbralo, pa je odvisno od 

izzivov in zmožnosti podjetja. 

SAP je informacijska rešitev, ki omogoča obvladovanje različnih informacijskih tokov in 

dejavnosti podjetja, storitev, proizvodnje in trgovine. Podjetjem pomaga k čim lažjemu in 

boljšemu poslovanju, tako da to deluje bolj učinkovito in povezano (SAP 2010). Slabosti 

SAP-a so številne pomanjkljivosti, ki povzročajo težave pri učinkovitem poslovanju. Težko je 

delati analize in se hitro odločati, če je treva uporabiti več različnih transakcij pri pridobivanju 

želenih podatkov. Za obdelavo podatkov je potrebno veliko denarja in časa, odločitve pa je 

treba sprejemati hitro in premišljeno.  

Poslovna inteligenca je informacijska rešitev, ki velikemu številu uporabnikov omogoča 

dostop do podatkov in analiz, podjetju pa omogoča hitrejši dostop do informacij ter 

kakovostnejše in lažje odločanje (Jaklič 2002). Na ta način lahko vodilni v podjetju in 

managerji kakovostno in hitro dostopajo in operirajo z veliko količino podatkov.  

To so le nekateri od vidikov, ki so lahko odločilnega pomena pri odločanju, za katero 

informacijsko rešitev se bo podjetje odločilo. Informacijski sistem je osnova pravilnega 

odločanja glede pomembnih managerskih zadev. Možnosti izbranega podjetja Istrabenz plini 

na tem področju pa podrobneje raziskujemo v nalogi. 
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1.2  Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je proučiti področje poslovnih informacijskih sistemov za 

podporo odločanja v podjetjih, njihov pomen ter vlogo v poslovanju podjetja. Opredelimo 

pojme s področja managementa informacijskih sistemov ter predstavimo in analiziramo 

primerjalne prednosti poslovne inteligence ter SAP-a. Raziščemo, zakaj je sprememba 

informacijskega sistema v podjetju sploh potrebna, katerim smernicam naj podjetje sledi in 

kaj naj upošteva pri uvajanju novih informacijskih rešitev. Predstavimo pomen in namen 

sistema poslovne inteligence ter njegove koristi za podjetje. Osredotočimo se tudi na 

informacijski sistem poslovne inteligence SAP Business Objects. Analiziramo prednosti in 

slabosti obstoječega informacijskega sistema v podjetju, izzive ter možnosti, ki jih ima 

podjetje pri uvajanju novih rešitev na področju informacijskih sistemov. 

Cilj raziskave je na primeru podjetja Istrabenz plini analizirati izzive in možnosti ter podati 

predlog o tem, katero informacijsko rešitev je v izbranem podjetju smiselno uporabiti v 

prihodnje. Informacijski program SAP, ki ga podjetje uporablja, ima določene 

pomanjkljivosti, ki onemogočajo učinkovito opravljanje dela. V zaključni projektni nalogi 

zato analiziramo prednosti in slabosti obstoječe rešitve SAP ter proučimo prednosti, ki bi jih 

podjetje pridobilo z uvajanjem nove informacijske rešitve BI. 

1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V teoretičnem delu s pomočjo strokovne literature in poslovne dokumentacije primerjamo in 

analiziramo različna spoznanja s področja obravnavanega problema. Opredelimo različne 

pojme in pojave ter povezanost med njimi. V tem delu uporabimo metodo analize ter študij 

dostopne strokovne literature in javno dostopnih sekundarnih virov.  

V empiričnem delu naloge uporabimo študijo primera in analize poslovne dokumentacije 

podjetja Istrabenz plini ter SPIN-analizo. Poudarek naloge je na primerjavi informacijskih 

rešitev SAP in BI ter posledično na analizi tega, katera informacijska rešitev je boljša za 

izbrano podjetje. 

1.4  Predvidene predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga temelji na znanju, pridobljenem med študijem na Fakulteti za 

management v Kopru, in praktičnem znanju, vključno z znanjem, pridobljenim v času 

priprave te naloge. 

V zaključni projektni nalogi predpostavljamo naslednje: 

1. delo v podjetju Istrabenz plini bo z uvedbo novega informacijskega sistema potekalo 

hitreje; 
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2. novi predlogi za boljše in učinkovitejše delo bodo podjetju Istrabenz plini v prihodnje 

zagotovili boljše poslovne uspehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

2 INFORMACIJSKI SISTEM PODJETJA  

Naloga informacijskega sistema je zagotoviti, da so prave informacije dostopne ob pravem 

času na pravem mestu ob najnižjih stroških. 

2.1  Pomen informacijskega sistema  

Informacijski sistem v podjetju pogosto povezuje oddelek računovodstva, računalniške centre 

in administrativne oddelke. Informacijski sistem v podjetju v realnem času omogoča obdelave 

in posredovanje velikega števila podatkov in informacij, ki jih podjetje uporablja za svoje 

poslovanje in vodenje. 

V podjetju, ki nima razvitega informacijskega sistema, lahko govorimo o problematiki med 

konkurenco. Z razvojem lahko dosežemo konkurenčno prednost in tako zagotavljamo 

strateški položaj na trgu (Vinter 2011). 

2.2  SAP 

SAP je celovit informacijski sistem podjetja, ki lahko omogoča dobro in kakovostno 

poslovanje podjetja. 

2.2.1  Opredelitev SAP-a in koristi njegove uporabe 

Kratica SAP v angleškem jeziku pomeni Systems Analysis and Program Development, 

obenem pa je tudi naziv podjetja, ki je razvilo ta sistem. Podjetje SAP je leta 1972 v Nemčiji, 

natančneje v Mannheimu, ustanovilo 5 nekdanjih uslužbencev podjetja IBM in oblikovalo 

aplikacijo SAP. Namen razvoja aplikacije je bil doseči procesiranje podatkov v nekem 

določenem času. Temu je sledilo razvijanje vizije novega programa v številnih jezikih in 

valutah. Začeli so odpirati podružnice v različnih državah, na primer v Italiji, na Danskem, v 

ZDA ter drugod po svetu. Uvedli so nove sisteme in informacijske rešitve, med prvim je bil 

SAP R/3, ki je bil generacija prve programske poslovne opreme za podjetja. Razširjena 

ponudba pa je obsegala tudi sistem BI (SAP 2010). 

Sistem SAP je danes središče tehnološke revolucije oziroma razvoja inovacij, ki podjetjem in 

zaposlenim pomagajo k čim učinkovitejšemu delu v timu. Današnji cilj SAP-a, enega od 

vodilnih podjetij na področju programske opreme, je podjetjem pomagati, da si olajšajo in 

izboljšajo poslovanje (SAP 2010). 

SAP je sestavljen iz različnih transakcij, ki jih lahko opredelimo kot zaslonske slike v 

določenem zaporedju, ki so skladne s procesom, na osnovi katerega uporabniki vnašajo, 

spreminjajo in pregledujejo podatke.  
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SAP ERP (angl. Enterprise Resource Planning – celovita programska rešitev) je zbirka 

poslovnih modulov, ki se oblikujejo in povezujejo med delovno verigo procesov. 

Posamezna aplikacija oziroma modul je namenjen predelavi in uporabi specifičnih 

poslovnih podatkov. Sistem omogoča, da se podjetja lahko odločajo za uvajanje celotne 

rešitve SAP ERP ali posameznega modula. Podjetja se glede na lastno porabo odločijo, 

katere module bodo uporabila (SAP 2011) 

Informacijski sistem SAP oskrbuje podjetja in uporabnike s potrebnimi informacijami za 

odločanje. Naloge informacijskega sistema SAP so posredovanje, zbiranje, obdelovanje in 

shranjevanje rezultatov končnim uporabnikom. Ta informacijski sistem je rešitev za 

povezavo, optimalno razporejanje virov, načrtovanje in ustvarjanje vrednosti vseh 

poslovnih procesov podjetja ter sodelovanje med poslovnimi partnerji (Podlogar in Gričar 

2003). 

2.2.2  Prednosti in slabosti SAP-a 

Informacijski sistem SAP, ki ga sedaj uporablja podjetje Istrabenz plini, vsebuje številne 

pomanjkljivosti, ki onemogočajo učinkovito poslovanje v podjetju. 

Težave se pojavijo pri pripravi analiz, pri katerih je treba uporabiti maso različnih transakcij 

za pripravo končnega rezultata. Vsako transakcijo je treba načrtovati posebej, saj so zapisane 

v 100-milijonskih zapisih. Pri pripravi zapisov prihaja do nepreglednosti in nepravilnega 

dojemanja podatkov, saj so lahko izrazi v različnih transakcijah interpretirani različno. Tako 

ne pridobimo želenih informaciji, ki jih potrebujemo za pripravo poslovnega poročila. Za 

obdelavo podatkov v informacijskem sistemu je potrebno veliko denarja in časa, vendar se je 

treba zavedati, da je odločitve v poslovnem svetu treba sprejemati hitro in premišljeno. 

Pomanjkljivosti so trenutno tudi v tem, da ni mogoče določiti stroškovnih nosilcev in ni 

možnosti za pridobitev natančnega rezultata po programih. Naloge in storitvene naloge se 

med seboj izključujejo, v SAP-u pa so zapisane na istih poljih.  

Skupina Istrabenz plini je sestavljena iz šestih podjetij. Pri izdelavi statistike tako pridobimo 

podatke s pomočjo transakcij, med katerimi ni nobene povezave, nato jih prenesemo v 

Excelove tabele, kjer nastane masa informacij. Težave nastanejo tudi zaradi nepovezanosti 

med konti in prodajo.  

Program Excel je orodje, ki ga potrebujemo za pripravo poročil, ki vključujejo razne številske 

podatke. Ni pa dovolj dovršeno orodje, ki bi procesiralo tolikšno maso števila podatkov, kot 

bi jih podjetje potrebovalo. Podatki so shranjeni v večji količini baz, kar otežuje preglednost 

nad njimi. 
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2.3  Poslovna inteligenca 

Sistem poslovne inteligence je informacijska rešitev, namenjena podjetjem, ki želijo s 

pomočjo ažurnih podatkov in boljših informacij učinkovito poslovno odločanje na operativni  

in taktični ravni. Podjetja lahko v svojih oddelkih s pravimi odločitvami vzpostavijo 

sprejemanje celovitega sistema informacij in zaposlenim omogočajo doseganje dobrih 

poslovnih rezultatov (Ranjan 2011). 

2.3.1  Opredelitev sistema poslovne inteligence in koristi njegove uporabe 

Poslovna inteligenca je informacijski sistem, ki ga je prvi uporabil raziskovalec Peter Luhn 

leta 1958. Njegovo zmožnost je označil kot sposobnost razumevanja notranjih dejstev na 

način, da deluje v doseganju želenih ciljev. Po njegovem mnenju gre za izražanje in 

opisovanje zasnove za izboljšanje poslovnega odločanja (Evans 2010). 

Poslovna inteligenca je prava rešitev za podjetja, ki se odločajo med trenutnim in preteklim 

stanjem, saj jim pomaga pri odločanju za prihodnost. Poslovna inteligenca je zato razlog za 

pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost podjetij (Hočevar 2009). 

V literaturi in praksi najdemo različne opredelitve poslovne inteligence. Poslovna 

inteligenca je med drugim opredeljena kot poslovno okolje, kjer pridobimo podatke. Ti so 

zanesljivi, točni in razumljivi, podjetja ali posamezniki pa lahko z njihovo pomočjo 

izvajajo analize (Hočevar 2009). 

Poslovna inteligenca omogoča vsakodnevno spremljanje vidikov poslovanja, uporabljajo jo 

za rešitve poslovnega obveščanja, ki zagotavlja preprosto in nadzorovano načrtovanje. 

Sistem izboljšuje dostop do informacij, ki zagotavljajo redno spremljanje napredka, 

rezultate in poročila o poslovanju ter delovanju podjetja, hkrati pa omogočajo primerjavo 

doseženih rezultatov. 

Po mnenju Reinschmidta in Francoise (2000) pomeni poslovna inteligenca podatkovne 

kombinacije, ki pomagajo ustvariti prave informacije. Poslovna inteligenca oblikuje 

informacije v znanje, najpomembneje pa je, da so te na voljo ob pravem času pravim 

uporabnikom, da lahko sprejemajo pravilne poslovne odločitve. 

Reed (2010) poslovno inteligenco opredeli kot orodje večdimenzionalne zbirke oziroma  

t. i. kocko, ki omogoča pogled na informacije iz različnih zornih kotov. Govorimo o 

različnih orodjih, ki prikazujejo grafične podatke tridimenzionalnih oblik podatkovnih slik. 

Poslovna inteligenca podjetjem prinaša velike koristi. Med drugim povečuje komunikacijo 

znotraj podjetja, rešuje številna ugibanja pri različnih dejavnostih in jim omogoča hitrejše 

odzivanje na spremembe na finančnem in nabavnem področju (Ranjan 2011). 
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Kupci tega sistema predstavljajo ključne vidike uspešnosti, brez katerih podjetja sploh ne bi 

obstajala, zato so velikega pomena njihovo mnenje, želje in potrebe, da se jim sistem lahko 

pravočasno prilagodi. Poslovna inteligenca je torej sistem, ki podjetjem omogoča, da se 

prilagodijo trendu, če imajo vpeljano pravilno zbiranje in pridobivanje podatkov (Ranjan 

2011). 

Koristi poslovne konkurence so zniževanje stroškov, izboljšanje zadovoljstva strank in 

povečevanje dohodkov. 

Podjetju se stroški znižajo, če izboljša učinkovitost notranjega ali zunanjega dostopa do 

informacij. Pomembno je, da lahko zamudne roke nadomestijo pri oblikovanju poročil. Ob 

tem so boljše možnosti za dogovor v pogajanju s strankami in dobavitelji. Sposobnost 

zmanjševanja stroškov je večja, boljši pa je tudi dostop do podatkov s podatkovnim 

skladiščenjem. Pri izboljšanju zadovoljstva strank lahko uporabniki sami, brez pomoči 

nadrejenih, hitreje sprejemajo odločitve, ki so boljše za njih. 

Dohodek lahko povečajo tudi tako, da se informacije prodajo dobaviteljem, kupcem ali 

poslovnim partnerjem, ter z boljšimi analizami trga in strategijami (Hočevar 2009). 

 

Slika 1: Potek informacij do odločitev 

Slika 1 prikazuje pot informacij do poslovnih odločitev v podjetju oziroma pot podatkov iz 

različnih virov do sistema upravljanja in vodenja. 
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2.3.2  Sistem za podporo odločanju 

Sistem za podporo odločanju je t. i. informacijski sistem, ki ima v podjetjih veliko vlogo pri 

sprejemanju odločitev. Sistemi za podporo odločanja so namenjeni predvsem zaposlenim. 

Baze podatkov, kjer se zbirajo informacije, omogočajo večji vpliv in pregled nad odločitvami. 

Posamezne faze so osredotočene na podporo v določenem delu procesa ali pa v celotnem 

procesu. Programske rešitve so samo del sistema za podporo odločanju pri tem postopku. 

Opazujemo ga lahko z analitične strani, pri čemer ni pomembna vizualizacija podatkov, kot 

npr. obseg ali pomen podatkov. Temu pravimo pridobivanje statičnih poročil. Izdelana 

poročila se izdajo managementu in kasneje vodstvu podjetja. Analitik, ki pripravlja poročila, 

ima drugačen pogled kot management, saj ta zahteva, da so podatki predstavljeni na način, ki 

je čim bolj enostaven, kljub temu pa zahteva enako količino podatkov. Za managerje so 

primerni razni diagrami, profesionalni kazalniki ipd. (Jaklič 2002). 

2.3.3  Podatkovno skladišče 

Pojem podatkovno skladišče je leta 1990 razvil Bill Jumon. Njegov pomen izhaja iz 

podatkovne baze in procesa odločanja (Reed 2002). 

Podatkovno skladišče ustvarja podatke o vseh dimenzijah in merah, ki jih potrebuje tako 

imenovani sistem OLAM za obdelovanje podatkov. Ta sistem hrani, obdeluje in zajema 

podatkovno bazo, tako imenovano OLAP-kocko (ELT-Tools 2011). 

V podatkovnem skladišču so podatki dosledni in natančni. Podjetja, ki potrebujejo podatke ob 

pravem času na pravem mestu, se največkrat odločajo te poiskati v t. i. podatkovni tržnici. 

Podatkovna tržnica je narejena iz osnove podatkovnega skladišča, v kateri so shranjeni 

podatki, ki so pogosteje v rabi. Do zelo velikih baz podatkov prihaja, kadar je podatkovno 

skladišče zapolnjeno z veliko količino natančnih in podrobnih podatkov (ELT-Tools 2011). 
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3 UPORABA INFORMACIJSKIH SISTEMOV V KONTROLINGU  

Kontroling v podjetju je ključnega pomena, saj omogoča spremljanje in sestavo različnih 

odločitev na poslovnem področju. 

3.1  Opredelitev kontrolinga 

Trg narekuje različne tržne razmere, na katere se je treba prilagoditi. Menimo, da dejavnosti 

kontrolinga v podjetju podpirajo rast, dobiček in razvoj, da podjetje zadovolji potrebe 

lastniškega kapitala ter zagotovi uspešnost dolgoročnega poslovanja. 

Kontroling podpira funkcije, ki poslovodstvu posredujejo podatke, iz katerih je mogoče 

razbrati zastavljene cilje, in nudijo informacije, ki so vzrok za ukrepanje v podjetju (Glynn, 

Perrin in Murphy 1998). 

Drury (1998, 383) navaja, da kontroling brez načrtovanja in ciljev ne more obstajati, saj ti 

dejavniki pogojujejo postopke in vedenje, ki se jim je treba prilagajati, da bodo zadovoljene 

potrebe podjetja. 

3.2  Strateški in operativni kontroling  

Med razvojem kontrolinga se je začelo pojavljati razlikovanje med strateškim in operativnim 

kontrolingom.  

Strateški kontroling je strokovna podpora in učinkovitost, ki posameznemu poslovodstvu 

pomaga povečati poslovanje. Poslovodstva pa za doseganje uspešnosti potrebujejo ključne 

informacije o kupčevih težavah in načinih reševanja, zato govorimo o uspešnosti strateškega 

načrtovanja v podjetjih. Strateški kontroling za uresničevanje uporablja inštrumente in orodja, 

ki jih najdemo v sistemu načrtovanja, informiranja in nadziranja (Milčinović 2006). Strateški 

kontroling je prihodnost podjetja. Njegova naloga je iskati nevarnosti in priložnosti za rast in 

dolgoročni obstoj podjetja (Milčinović 2006, 15). 

Po nekaterih teorijah je potreben intuitiven način razmišljanja, ki podaja odgovore na 

zastavljena vprašanja (Milčinović 2006). 

Operativni kontroling tekoče poslovanje povezuje s preteklostjo, pri čemer je računovodstvo 

glavni vir podatkov v podjetju (Bajt 2006). Operativni kontroling posameznemu poslovodstvu 

omogoča strokovno podporo in učinkovito povečanje poslovanja. Naloga operativnega 

kontrolinga je strokovno zagotavljanje podpore pri ravni dvigovanja donosnosti, ohranjanje 

plačilne sposobnosti in denarja ter uporabljanje orodij (Podnar 2006). 
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Operativni kontroling se ukvarja z izdelavo analiz, predračunov, odmikov in popravki ciljev 

načrtovanja. Naloga operativnega kontrolinga je podpirati in usmerjati vodstvo za dvigovanje 

učinkovitosti v podjetju (Bajt 2006). Operativni kontroling izdeluje pripravo načrtov, izvaja 

primerjavo s kontroliranjem med uresničenim in načrtovanim ter predlaga ukrepe za 

doseganje kratkoročnih ciljev (Milčinović 2006). Usmerjen je v plačilno sposobnost, uspeh, 

ekonomičnost in rentabilnost. Veliko se ukvarja z raziskovanjem uspeha in stroškov v 

podjetju, je tehnično podprt in ni tako kreativen kot strateški kontroling (Podnar 2006). 

Povezovanje med strateškim in operativnim kontrolingom je vloga kontrolorja, ki informacije 

oblikuje operativno skladno s strategijo in gradi povezavo med racionalnim in intuitivnim 

razmišljanjem (Podnar 2006). 

3.3 Informacijski sistem kot osnova dejavnosti kontrolinga 

Kontroling je sistem informiranja, ki je odvisen od informacijske podpore in je osnova za 

uspešnost in učinkovitost delovanja podjetja. Če podjetje nima ustreznega informacijskega 

sistema, kontroling ne more pravočasno pripravljati in urejati potrebnih informacij pri obsežni 

masi podatkov, ki so zelo pomembni za analizo poslovanja, hitro kontrolo in izpolnjevanje 

načrtovanih ciljev. Tega se zavedajo tudi v podjetju Istrabenz plini, zato želijo uvesti nov 

informacijski sistem poslovne inteligence (BI), ki bo omogočal hitrejši in boljši pregled nad 

informacijami in olajšal delo ter skrajšal potreben čas. 

Kontroling zajema računovodstvo, kamor spadajo stroškovna mesta, profitni centri in interni 

nalogi. Z uvedbo novega informacijskega sistema bo hitrejši in podroben nadzor nad stroški 

in prihodki (Pliberšek 2007). 

Informacijska dejavnost podjetja izhaja iz računovodstva, ki je sestavni del podpore odločanja 

managementa. Vse informacije, ki jih uporablja kontroling, omogočajo spremljanje 

pravilnega odločanja v poslovanju. To pomeni, da ne gre samo za skopo spremljanje preteklih 

obdobij, temveč je to naravnano z vsemi poslovnimi procesi (Pliberšek 2007). 
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4 PREDSTAVITEV SKUPINE IN PODJETJA ISTRABENZ PLINI 

Istrabenz plini je edino slovensko podjetje, ki ponuja celovito rešitev v povezavi s plini za 

uporabo v industrijskih procesih in v gospodinjstvu. S plinom in sodobnimi plinskimi 

tehnologijami oskrbuje največje gospodarske družbe, bolnišnice, domove in druga mesta, kjer 

plin lahko prispeva h kakovostnejšemu življenju. 

4.1  Predstavitev skupine Istrabenz plini 

Z utekočinjenim naftnim plinom oskrbuje skoraj vsakega drugega porabnika v Sloveniji. S 

svojimi mednarodnimi povezavami je vodilni ponudnik tehničnih plinov in aplikativnih 

tehnologij, obvladuje pa tudi pomemben delež trga v distribuciji zemeljskega plina.  

Je aktivni člani najpomembnejših evropskih in domačih strokovnih združenj: 

– Evropskega združenja za tehnične pline (European Industrial Gases Association – EIGA), 

– Evropskega združenja za utekočinjen naftni plin (Association Europenne Gas Petroleum 

Liquefied – AEGPL) iz Bruslja,  

– Slovenskega gospodarskega interesnega združenja za utekočinjene naftne pline (GIZ 

UNP),  

– Gospodarskega interesnega združenja za zemeljski plin (GIZ DZP) in  

– Gospodarskega interesnega združenja za tehnične pline (GIZ TP).  

S temi povezavami poslovnim partnerjem zagotavlja vedno kakovostne in napredne storitve, 

saj ima takojšen dostop do novih znanj in reden stik z aktualnim razvojem plinske dejavnosti. 

Poslovno mrežo v Sloveniji sestavljajo 904 prodajna mesta, ki se nahajajo na njegovih 

prodajnih mestih ali maloprodajnih mestih drugih družb (Istrabenz plini 2013a). 

 

Slika 2: Distribucijski centri družbe Istrabenz plini v Sloveniji 

Vir: Istrabenz plini 2013a. 

 

Podjetje Istrabenz plini je s svojimi mednarodnimi povezavami doseglo položaj vodilnega 

ponudnika utekočinjenega naftnega plina in pomembnega ponudnika tehničnih plinov, 
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zemeljskega plina in aplikativnih tehnologij v Sloveniji, kot skupina pa odločno vstopa tudi 

na sosednje trge. 

 

Slika 3: Prisotnost skupine Istrabenz plini na tujih trgih 

Vir: Istrabenz plini 2013b. 

 

Slika 4: Lastniška razmerja v skupini Istrabenz plini na dan 31. 12. 2013 

Vir: Istrabenz plini 2013b. 

Skupina Istrabenz plini je stebrišče združbe plinskih podjetij, ki jo poleg matičnega podjetja 

Istrabenz plini, d. o. o., iz Kopra, sestavljajo še podjetja, v katerih ima Istrabenz plini 

neposredni lastniški delež, in sicer: 

– slovenski podjetji IBP Energija, d. o. o., in Plinarna Maribor, d. o. o., 

– podjetja  Istrabenz plini, d. o. o., iz Bakra (Hrvaška), Istrabenz plini, d. o. o., iz Beograda 

(Srbija) in Istrabenz plini, d. o. o., iz Breze (Bosna in Hercegovina).  
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Podjetje Istrabenz plini je 5. 6. 2013 ustanovilo podjetje IBP Energija, d. o. o., za področje 

trgovanja z zemeljskim plinom, električno energijo in toploto. Podjetje je od ustanovitve v 

mirovanju in v letu 2013 ni opravljalo poslovne dejavnosti. 

Poleg navedenih podjetij sta del skupine tudi (Istrabenz plini 2013c): 

– pridruženo podjetje Moja Energija, d. o. o., v katerem ima odvisno podjetje Plinarna 

Maribor 33,33 % delež, in  

– hrvaško podjetje Disuplin Porto Re, d. o. o., lastnik 74,22 % deleža katerega je odvisno 

podjetje Istrabenz plini, d. o. o., iz Bakra. 

4.2  Poslanstvo in vizija 

Skupina Istrabenz plini vodi tri osnovne programe: proizvodnjo in prodajo tehničnih plinov, 

utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina. Skupina trguje na tržiščih šestih držav, 

skupaj z lastnikoma nadaljuje razvoj skupnih sinergij, enotno organiziranost in uvaja 

standarde poslovanja na posameznih tržiščih. Njeno poslanstvo je zadovoljiti potrebe 

uporabnikov storitev in plinov na zanesljiv, varen in tehnološko najsodobnejši način.  

Vizija podjetja Istrabenz plini je postati in ostati vodilno podjetje v plinski dejavnosti v 

Sloveniji in širiti poslovanje v tujino (Istrabenz plini 2013d).  

4.3  Analiza SPIN na področju informatike 

Slabosti 

Slabost je v tem, da je podjetje Istrabenz plini odvisno od zunanjega ponudnika storitev. 

Prihaja do pomanjkljivosti storitev, predvsem na področju informacijskega sistema BI, ter ni 

razvite vloge ključnih uporabnikov na različnih poslovnih področjih. 

Prednosti 

Prednost je v tem, da imajo razvito odlično infrastrukturo, da ima zunanji ponudnik odlično 

znanje na področju poslovanja ter da podjetje nima popolnega portfelja 

informacijskotehnoloških storitev na področju BI. 

Izzivi 

Razvoj področja podpore odločanju za uvajanje novega informacijskega sistema poslovne 

inteligence. Stroški storitve bodo učinkoviti in lahko dosegljivi. Izgradnja vloge ključnega 

uporabnika za različne poslovne funkcije. 
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 Nevarnosti 

Prihaja lahko do velikega pritiska iz okolja na stroškovnem področju, s čimer obstaja možnost 

za omejitev naložb. Slaba razpoložljivost in preobremenjenost ključnih poslovnih 

uporabnikov in odločevalcev ter odhajanje kadra od zunanjega ponudnika. 
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5 ANALIZA MOŽNOSTI PRI IZBIRI INFORMACIJSKEGA SISTEMA  

V IZBRANEM PODJETJU – ŠTUDIJA PRIMERA 

Z vodjo kontrolinga in vodjo informatike smo naredili trenutno analizo dela in procesa 

tekočih dokumentov v organizaciji. Delavec v kontrolingu izdeluje razna poročila in tabele na 

osnovi podatkov, ki jih pridobi od drugih sektorjev in družb, ki so v lasti podjetja Istrabenz 

plini. Črpa jih iz obstoječega informacijskega sistema SAP, nekatere podatke pa je treba 

vpisovati ročno, zato včasih prihaja do napak. 

5.1  Obstoječe stanje v podjetju 

Izdelujejo se mesečna in letna poročila. Potrebne podatke za njihovo izdelavo zbereta 

računovodja in delavec v kontrolingu. To področje se imenuje finančno-računovodski sektor. 

Ko se pripravlja poročilo, je treba podatke pridobiti iz več transakcij. Nato je podatke treba 

shraniti v maso različnih tabel v Excelu, ki so zelo ne pregledne. Te tabele se združijo v eno 

tabelo, kjer nastane mesečno ali letno poročilo. Za tako izdelavo je potrebno veliko časa in 

ročnega dela, da se podatki nahajajo v pravem zaporedju in na pravem mestu. Pri takem 

obdelovanju podatkov je veliko možnosti, da pride do napak. Delavec v kontrolingu sedaj za 

eno poročilo porabi več kot osem ur na mesec. 

Slabost sistema je, da ne dopušča napak, saj je treba postopek v primeru napake v celoti 

ponoviti. 

SAP 

Podjetja za učinkovito in uspešno poslovanje potrebujejo dinamične strategije, da se lahko 

spopadajo z izzivi v današnjem poslovnem svetu, ki se nenehno spreminja. Podjetje za hitro in 

pravilno prilagajanje potrebuje sposobnost novih zahtev do svojih kupcev, kar je bistvenega 

pomena za preživetje. 

Rešitev je v tem, da uvede zanesljivo informacijsko infrastrukturo, ki bo podpirala poslovne 

procese. To je sistem SAP, ki je najpogosteje uporabljen program za celoten poslovni 

informacijski sistem na svetu (Podlogar in Gričar 2003). 

Podjetje Istrabenz plini trenutno uporablja informacijski sistem SAP, ki je informacijska 

rešitev, ki omogoča obvladovanje različnih informacijskih tokov in dejavnosti podjetja, 

storitev, proizvodnje in trgovine. SAP pomaga podjetjem k čim lažjemu in boljšemu 

poslovanju, tako da bolj učinkovito in povezano delujejo skupaj (SAP 2010). 
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Arhitektura 

Informacijski sistem SAP R/3 je sestava različnih modulov. Ti moduli v podjetju upravljajo 

vse funkcije iz baze podatkov. Sistem deluje na osnovi strežnikov, ki so povezani v lokalno 

komunikacijsko omrežje, njihova naloga pa je spodbujanje vseh podatkov sistemskega 

omrežja. Informacijski sistem SAP R/3 vsebuje podatkovne in aplikacijske strežnike. Najbolj 

splošna in enostavna oblika je sestavljena iz triravenske porazdelitve: 

– vmesnik, 

– odjemalec, 

– strežnik. 

Ta informacijski sistem je sestavljen iz ene baze podatkov, kjer podatki pritekajo iz različnih 

modulov. Računalnik je povezan z modulom, ki je vmesnik povezave. Podatkovni strežnik je 

jedro sistema, ki ga najdemo v aplikacijah, na katerem so shranjene nastavitve, šifranti, 

programi in podatki. 

Delovanje poteka tako, da uporabnik uporabi nek podatek, npr. zapis kupca iz podatkovne 

baze, prek aplikacijskega strežnika. Informacijski sistem SAP R/3 tvori aplikacijski strežnik, 

ki je prilagojen za uporabo (Pignar 2008). 

Izdelava poročil 

V tem poglavju so opisani postopki izdelave ključnih poročil in analiz za potrebe odločanja 

vrhnjega in srednjega managementa ter vodij posameznih oddelkov. Vrhnji management, ki 

ga predstavlja tričlanska uprava, potrebuje predvsem informacije, ki so podlaga za 

sprejemanje odločitev, vezanih na strateško vodenje podjetja in skupine. Srednji management 

načrtuje in nadzoruje operativno delovanje posameznih enot podjetja skladno s strateško 

vizijo razvoja, ki jo določa vrhnji management. To pomeni, da njegovo delovanje zajema tako 

operativni kot tudi strateški vidik poslovanja. Vodje posameznih oddelkov pa delujejo 

izključno na operativni ravni poslovanja pod vodstvom srednjega managementa. 

Zgoraj naštete vodstvene skupine zaradi različnih področij delovanja potrebujejo različne 

vrste informacij. Za pripravo poročil in analiz, ki bi zadovoljile te potrebe, v podjetju in 

skupini Istrabenz plini uporabljajo naslednja orodja: 

– vrsto različnih transakcij informacijskega sistema SAP in 3TAV, ki omogočajo 

pridobivanje informacij o količinah nabavljenega in prodanega materiala, 

poslovnoizidnih tokovih, stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ter finančnih in 

denarnih tokovih; 

– Microsoft Excel, ki omogoča zbiranje in obdelavo iz SAP-a pridobljenih podatkov 

računovodske narave ter vrsto drugih informacij neračunovodske narave v smislu 

izdelave širokega nabora poročil in analiz; 
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– Microsoft Word, ki omogoča izdelavo poročil v pisni obliki, ki so namenjena predvsem 

upravi in lastnikom podjetja Istrabenz plini ter vsem tistim, ki jim ne zadostujejo le 

vrednostno izražene informacije, temveč vsebinsko tolmačenje. 

Ključna poročila v namen podpore odločanja podjetja in skupine Istrabenz plini lahko 

strnemo v naslednje skupine:  

– poročilo prodaje, 

– poročila poslovnoizidnih tokov ter stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev tako v 

obliki računovodskih izkazov kot tudi podrobnejših analiz posameznih skupin, 

– poročilo ključnih finančnih kazalnikov, 

– končna poročila v smislu sinteze predhodno navedenih poročil in analiz kot kombinacija 

računovodskih in neračunovodskih podatkov. 

Čeprav se skupina Istrabenz plini skladno z vizijo razvoja postopoma preoblikuje v ponudnika 

energetskih rešitev, je poslovna dejavnost podjetja Istrabenz plini in njegovih odvisnih 

podjetij trenutno pretežno trgovske narave. Kot trgovsko naravnano podjetje je njegovo 

poročilo prodaje osnovno poročilo oziroma analiza, ki vrhnjemu in srednjemu managementu 

ter operativnim vodjem prodaje omogoča pridobitev informacij o prodanih količinah, 

doseženih prihodkih, nabavnih vrednostih, razlikah v ceni ter nabavnih in prodajnih cenah, 

realiziranih na mesečni ravni poslovanja v okviru posameznih prodajnih programov in 

podprogramov. Osnova za izdelavo poročila prodaje je SAP-ova transakcija MCG3, ki je 

namenjena analizi prodaje trgovskega blaga in storitev. Ker se obseg in kompleksnost 

poslovanja podjetja nenehno povečujeta, je nastala velika vrsta specifik, za katere bi bila 

potrebna prepogosta in stroškovno prevelika sprotna dodelava transakcije. Zato je za izdelavo 

poročila prodaje treba izvesti velik obseg posamičnih poizvedb z različno nastavitvijo 

pogojev oz. omejitev tako v osnovni kot tudi v drugih transakcijah z namenom pridobitve 

informacij na vseh želenih ravneh. Dodatno časovno porabo predstavljajo omejitve 

transakcije MCG3, ki ne omogočajo pridobitve informacij o porabi blaga in materiala, ki ni 

neposredno vezana na izdajo računov, kar se pojavi npr. v primeru prodaje proizvodov, za 

katere je potreben postopek neodvisne porabe proizvodnega materiala, ter prodaje 

zemeljskega plina, ki se ga ne skladišči in se njegova poraba tako ne izvede preko zaloge. 

Poleg tega je zaradi specifik transakcije MCG3 treba izvesti dodatne preračune, vezane na 

določene obračunske postavke, ki ne sodijo v sklop prihodkov od prodaje (npr. zamudne 

obresti, dajatve in takse, ipd.), ter preračune določenih prodajnih elementov, ki nimajo svoje 

obračunske postavke, temveč so sestavni del kalkulacije prodajnih cen (npr. prispevek za 

transport nevarnih snovi, učinkovito rabo energije, razne storitve, ki so vključene v prodajno 

ceno ter odvisne od prodane količine, ipd.).  Vse potrebne informacije se zbirajo v obsežnem 

in kompleksnem orodju, dodelanem v Excelu, ki preko vrste različnih korakov omogoča 

obdelavo in preoblikovanje posameznih podatkov v želeno obliko poročila. Čas, ki je 

potreben za izdelavo poročila prodaje, se giblje od 5 do 7 ur mesečno. 
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Dodaten segment poročil predstavljajo poročila o poslovnoizidnih tokovih ter stanju sredstev 

in obveznosti do virov sredstev, ki se pripravljajo na ravni podjetja v obliki izkaza poslovnega 

izkaza in bilance stanja, iz katerih se nato izpeljejo izkazi finančnih in denarnih tokov, in 

podrobnejših analiz posameznih programov in podprogramov (npr. lastniška jeklenka, 

dostava na dom, prodaja energije, ipd.) ter stanja zalog, terjatev in obveznosti. Čeprav je 

podatke za dotično vrsto poročil mogoče pridobiti na relativno bolj enostaven način kot 

podatke za izdelavo poročila prodaje, je kompleksnost procesa pridobitev želenih 

računovodskih informacij, potreba po informacijah, ki jih iz SAP-a ni mogoče pridobiti oz. 

vsaj ne v povezavi z želenimi elementi analize, ter ne nazadnje sta časovna poraba in poraba 

človeških resursov še vedno nezanemarljivo veliki. Tudi te podatke je namreč treba pridobiti 

iz več transakcij in v več različnih korakih s postavitvijo različnih pogojev. Pridobljene 

informacije se nato zbere v specifično dodelane Excelove datoteke, ki preko številnih korakov 

vnosa generirajo posamezna poročila. 

Iz finančnih poročil in analiz je mogoče, ponovno prek v Excelu dodelanih orodjih, izpeljati 

kazalnike gospodarnosti, dobičkovnosti in stroškovnosti, strukture in obračanja sredstev ter 

plačilne sposobnosti in finančnega položaja podjetja. 

Našteta poročila in analize se nato prek dodatnih, v Excelu dodelanih orodij zbere skupaj z 

določenimi neračunovodskimi podatki, ki jih ni mogoče pridobiti prek informacijskega 

sistema SAP, v končna poročila bodisi v obliki tabel bodisi besedilnih poročil, ki podajajo 

celovito sliko poslovanja.  

Ker je podjetje Istrabenz plini krovno podjetje skupine Istrabenz plini, je treba za vsako 

posamezno podjetje v skupini zbrati in konsolidirati poročila in analize prodaje, donosnosti po 

programih, izkaze poslovnih izidov, bilance stanja, poročila posameznih skupin sredstev in 

obveznosti do virov sredstev, finančnih kazalnikov itd. Le na osnovi poročil in analiz 

posameznih družb ter poročil, nastalih z združitvijo in konsolidacijo teh, je mogoče pridobiti 

informacije, ki so ključnega pomena za uspešno vodenje in razvoj celotne skupine. 

5.2  Izzivi podjetja in zahteve po novem informacijskem sistemu 

Ko se podjetje odloči za uvedbo novih izboljšav, pravimo, da učinkovito in skrbno izvaja 

svoje poslovne procese. Podjetja z nenehnimi metodami izboljšav želijo izboljšati obstoječe 

poslovanje in procese. Njihov namen ni, da so spremembe korenite, ampak da se izboljšujejo 

z manjšimi koraki. Radikalne spremembe v podjetjih niso preveč zaželene. S tem se povečuje 

produktivnost v podjetju. Podjetja pri izboru pravih informacijskih rešitev dosegajo 

obvladovanje informacij. Kakovostnejše odločitve obvladujejo spremembe, veča se skrb za 

kupce in zaposlene (Poznič 2005). Več o tem za podjetje Istrabenz plini v poglavju 5.2.2. 
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5.2.1  Izzivi in pritiski iz okolja 

Podjetje Istrabenz plini ugotavlja, da bodo pri prenovi novega informacijskega sistema 

poslovne inteligence potrebni jasna vizija, cilji in strategija, treba pa bo tudi gledati širše pri 

prenovi tega sistema, tudi na druge informacijske sisteme. Podjetje Istrabenz plini se bo 

moralo pri prenovi informacijskega sistema poslovne inteligence soočiti z različnimi izzivi. 

Treba jih bo premagati, če bo podjetje želelo doseči zastavljeno raven vrednosti teh sistemov.  

Med te izzive uvrščamo: 

– kulturni odpor, 

– pomanjkanje spretnosti, 

– orodja niso na voljo, 

– zgrešena relativnost orodij, 

– podatki so slabe kakovosti, 

– nejasni rezultati. 

To pa ne pomeni, da se bodo podjetje ob prenovi informacijskega sistema moralo soočiti z 

vsemi naštetimi izzivi. Računati in načrtovati pa mora, da je to mogoče (Štros 2010). 

Podjetje je pri poslovanju izpostavljeno vsakodnevnim pritiskom, na katere mora uspešno in 

učinkovito iskati odgovore, če želi preživeti med vso konkurenco, ki je prisotna na trgu. 

Poiskati mora odgovore na vsa vprašanja, ki zagotavljajo uspešnost poslovanja. 

Nenehne izboljšave obsegajo omejenost vpliva. Ker je obstoječi informacijski sistem SAP 

treba nenehno spreminjati, dodelovati in je za to potrebno veliko časa ter nastajajo stroški, se 

je podjetje Istrabenz plini odločilo za prenovo informacijskega sistema oz. vpeljavo sistema 

poslovne inteligence. Pri tem bo začelo slediti zastavljenim ciljem. Hitrejše bo pri izvajanju 

procesov, prihajati pa bo začelo tudi do večje odgovornosti zaposlenih za uvajanje novega 

informacijskega sistema. Podjetje bo moralo začeti uvajati skupinsko delo, pri čemer bodo 

potrebna prilagajanja in korenite spremembe v podjetju. 

5.2.2  Zahteve po novem informacijskem sistemu 

Nov informacijski sistem poslovne inteligence bo v podjetje Istrabenz plini prinesel velike 

spremembe. Avtomatizirala se bodo nova in obstoječa poročila, ki so že prisotna v podjetju. 

Sledili bosta avtomatizacija in transformacija nekaterih obstoječih poročil, ki se bodo 

spremenila v interaktivno formo z večjo informacijo in distribucijo na ustrezno mesto za 

pravilno odločanje podjetja. Oblikovale se bodo nove pridobljene informacije s sintezo 

obstoječih podatkov in več sistemov, ki jih podjetje uporablja tudi sedaj. 

To so tako imenovani programi 3TAV, CRM, SAP in GEMA ter distribucija na ustrezna 

mesta odločanja. Dopolnila in izboljšala se bo priprava podpore kompleksnim informacijam, 
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kot sta npr. analiza dobičkonosnosti in EBIT po programih. Izgubili se bodo tudi odpravi 

informacijskih, tako imenovanih črnih škatel. 

Analitiki bodo imeli omogočen neposreden dostop do vseh relativnih podatkov v programih 

(3TAV, CRM, SAP, GEMA in Excel). Nadgradilo se bo tudi okolje CRM-ja z dodatnimi 

novimi informacijami. Vzpostaviti se bosta morala znanje in vedenje za nadaljnji razvoj 

sistemov podpore odločanja v sistemu Istrabenz plini. Izpostavili bi tri faze projekta poslovne 

inteligence. 

V kontrolinško-metodološkem delu bodo nastale: 

– spremembe načina zajema podatkov, 

– spremembe v strukturi stroškovnih mest in nalog, 

– definicija informacij v posameznem poročilu, 

– definicije podatkovnih struktur in formul. 

Tehnični del: 

– namestitev strežnikov in infrastrukture, 

– namestitev in konfiguracija orodij BI (strežnik, odjemalec), 

– namestitev in konfiguracija ekstraktorja podatkov, 

– programiranje in konfiguriranje ETL-procesov (poizvedbe, časovne naloge). 

Organizacijsko izvedbeni del: 

– upravljanje sistema odločanja na različnih hierarhičnih ravneh in strokovnih področjih, 

– izobraževanje odločevalcev in vzpostavljanje/utrjevanje ustreznega odločanja 

(tolmačenje), 

– vzpostavitev ustreznih grafičnih prikazov informacij, 

– vsebinska podpora pri uporabi. 

Omejitev bo nastala pri določanju virov, ker lahko prihaja do obremenitve ključnih 

uporabnikov, naložbe pa bodo minimalne. Potrebna bo reorganizacija med potekom projekta 

ali z uporabo projekta BI. 

5.3  Poslovna inteligenca kot informacijska rešitev v podjetju 

Informacijski sistem poslovne inteligence bi podjetju Istrabenz plini prav tako lahko prinesel 

rešitve za boljše in bolj kakovostno poslovanje – pridobitev pravih podatkov ob pravem času 

za pravo osebo. To je danes zelo pomembno za uspešno poslovanje podjetij. Z avtomatizacijo 

priprave poročil se bodo podjetju zmanjšali stroški, kar je bistvenega pomena, in ne bo treba 

biti več odvisen od prisotnosti odgovornih oseb za izdelavo poročil ne glede na vir. Podatki 

bodo na voljo takoj, ko nastanejo, ali z minimalnim možnim zamikom –največ en delovni 

dan. 
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Skrajšal se bo čas dostopnosti do želenih informacij, tj. standardnih informacij ali ad hoc 

poročil, ki so že sedaj dostopna povprečnim uporabnikom računalnikov. Omogočen bo 

strukturiran vpogled v informacije za potrebe odločanja (dober pregled, enostaven in hiter 

dostop, ne bo nepotrebne mase Excelovih tabel in PDF-datotek na lokalnih računalnikih).  

Izboljšal se bo sistem dostopa do analiz kjer koli in kadar koli, npr. na: 

– računalnikih, 

– tablicah, 

– telefonu. 

Nadgradila se bo tudi povezava z drugimi sistemi, na primer s sistemom nadgrajevanja. 

 

Slika 5: Predlagana tehnična rešitev 

Vir: Istrabenz plini 2013d. 

Slika 5 prikazuje, kako bo potekala tehnična implementacija informacijskega sistema 

poslovne inteligence v podjetju Istrabenz plini. 

5.3.1  Zakaj poslovna inteligenca 

Informacijski sistem poslovne inteligence: 

– je univerzalen sistem, kar pomeni, da je enotna platforma za vsa področja, ki so povezana 

z BI, vodstvo – nadzorne plošče, predpripravljena poročila za širše skupine, možnost 

globoke analitike (celo napredne statistike); 
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– razkriva tudi tiste informacije, ki so sicer pogosto skrite in neopažene, kar pomeni, da je 

pomembno orodje vizualizacija; zmožnost obvladovanja velikih setov podatkov, 

pomembne informacije moramo pregledati čim večkrat (slabe novice spodbujajo 

korektivno akcijo, dobre pa zadovoljstvo, pohvalo, nagrado itd.);  

– omogoča t. i. Self Service discovery, kar predstavlja hitrejše in boljše odločanje z bistveno 

manjšo odvisnostjo od informacijske tehnologije,  

– hitrost dostopa do informacij, kar prinese povezave na podatkovne vire, hiter in 

enostaven vpogled v globino v realnem času; 

– poleg uporabljenih prednastavljenih poročil ponuja možnost samostojnega raziskovanja 

podatkov: delo analitikov se preusmeri iz kopiranja in priprave poročil v raziskovanje in 

dejanske analize vsebinskih področij. Analitiki lahko sami dostopajo do podatkov v 

izvornih bazah ali vsaj do predpripravljenih povezav. Ponuja boljšo povezavo med 

preteklimi podatki in napovedmi ali t. i. eventdriven analizami (ki se sprožijo ob nastanku 

določenega dogodka), centralizacijo in moderno distribucijo poročil, centralni strežnik z 

naloženimi analizami, dostop do analiz prek računalnika, brskalnika (od kjer koli) ali 

mobilnih naprav (prilagojene analize), možnost sodelovanja ali personalizacije poročil, 

maksimalno avtomatizacijo in učinkovitost delovanja. 

5.3.2  Lastnosti sistema poslovne inteligence 

Informacijski sistem poslovne inteligence je teorija, ki zbira transformacijo tako imenovanih 

surovih in nedodelanih podatkov v smiselne informacije, ki omogočajo dobre odločitve, ki 

podjetju prinašajo poslovne rezultate. 

Sistem poslovne inteligence je orodje za analiziranje in zbiranje podatkov. Njegova lastnost je 

podpiranje vsakodnevnih odločitev za doseganje boljših poslovnih ciljev. Z zbiranjem in 

dobrim analiziranjem podatkov lahko podjetje ugotovi prednosti in slabosti poslovnega 

načrta. 

Informacijski sistem poslovna inteligenca je vrsta informacij, ki so na voljo v danem trenutku 

ter se zbirajo z različnimi viri. Te vire najdemo znotraj ali zunaj podjetja. Če se podjetje 

znajde v položaju, ko se je treba odločati za kratkoročno zastavljene cilje, ni treba analizirati 

in eksperimentirati, lahko se zanaša samo na intuicijo (Loshin 2003). 

5.3.3  Povzetek o SAP in poslovni inteligenci 

Informacijski sistem SAP upravlja poslovne informacije podjetja, njegova naloga pa je rešitev 

številnih funkcij, ki delujejo kot podpora za vse poslovne procese. Zahteva pretok 

kakovostnejših informacij med zaposlenimi, kar pomeni manjše stroške v podjetju. 
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Poslovna inteligenca podjetju omogoča enostaven in hiter dostop do podatkov ne glede na to, 

kako so podatki shranjeni. Podatki so zagotovljeni z orodji za lažje razumevanje in z analizo 

podatke pretvorijo v koristne in uporabne informacije. Zagotovljena je tudi izmenjava 

informacij v intranetu, kar zaposlenim pomaga pri pravilnem poslovnem odločanju in 

ustvarjanju dobrega odnosa s kupci in dobavitelji.  

Glavna funkcija informacijskega sistema poslovne inteligence je, da se podatki preoblikujejo 

v informacije in nato v znanje (Netica 2010). 

5.4  Predlog za management izbranega podjetja 

V zaključni projektni nalogi navajamo in opisujemo, kaj je potrebno in kaj zajema vpeljavo 

informacijskega sistema v že obstoječi informacijski sistem podjetja. To poglavje pa zajema 

končne ugotovitve s sistematičnim pregledom. 

Menimo, da je treba pred pričetkom vpeljave sistema poslovne inteligence pridobiti enoten 

odgovor vodstva in zaposlenih glede tega, zakaj bi po njihovem mnenju bila potrebna 

prenova. V večini primerov se pojavijo težave, da vodstvo in zaposleni ne razumejo in ne 

poznajo informacijskega sistema BI; radi pa bi ga imeli, saj ga uporabljajo tudi njihovi 

tekmeci. Ker je tak projekt velik finančni zalogaj, je treba natančno in podrobno analizirati, 

kaj bodo uporabniki pridobili z BI in kaj od njega sploh lahko pričakujejo. 

Temeljito je treba zbrati informacije o poslovanju podjetja, čemur naj sledi opis podrobnih 

aktivnosti in procesov, ki se odvijajo v podjetju. Nato je treba zunanjim izvajalcem, od katerih 

bo podjetje nabavilo ta sistem, podati podrobne informacije o obstoječem informacijskem 

sistemu. Tako bodo lahko novi informacijski sistem razvili podoben tehnološki sistem, ki bo 

uporabnikom bolj prijazen in lažje razumljiv. Novi informacijski sistem poslovne inteligence 

pa se bo moral ujemati z obstoječim sistemom v podjetju. 

Sistem poslovne inteligence podjetju omogoča enostaven in hiter dostop do podatkov ne glede 

na to, kako so ti shranjeni. Podatki so zagotovljeni z orodji za lažje razumevanje in podatke z 

analizo pretvorijo v koristne in uporabne informacije. Zagotovljena je tudi izmenjava 

informacij v intranetu, kar zaposlenim pomaga pri pravilnem poslovnem odločanju in 

ustvarjanju dobrega odnosa s kupci in dobavitelji.  

Razlog, zakaj v podjetje uvesti sistem poslovne inteligence, je, da bo omogočil hitrejšo 

pripravo poročil, ki so pomembna pri poslovnem procesu, posledično pa se bodo znižali 

stroški dela. 
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SKLEP 

V zaključni projektni nalogi naredimo raziskavo in primerjavo med informacijskim sistemom 

SAP in sistemom poslovne inteligence. Ugotovimo, da ima informacijski sistem SAP, ki ga 

uporabljajo v podjetju Istrabenz plini, številne pomanjkljivosti. Težave nastajajo pri izdelavi 

analiz, saj se je treba hitro odločati za učinkovito poslovanje. Za obdelovanje podatkov 

porabijo veliko časa in denarja, saj je odločitve v poslovanju treba sprejemati hitro in 

premišljeno. Vpeljava novega informacijskega sistema poslovne inteligence bo zato 

zagotovila hitrejše rešitve. Z uporabo tega sistema bo pridobivanje informacij hitrejše, kar 

podjetju zagotovi kakovostnejše in lažje odločanje. Informacijski sistem poslovne inteligence 

bo vodilnim in managerjem zagotovil hiter dostop do podatkov, s katerimi operirajo v veliki 

količini. 

Menimo, da sta za konkurenčnost in uspešnost podjetja zelo pomembna hitra zaznava in hitro 

odzivanje na zaznane spremembe tako na finančnem kot tudi na drugih področjih. Pri sestavi 

poročila so nujno potrebni preglednost in sledljivost nad postopki in informacijami ter ažurno 

vnašanje podatkov oziroma informacij. Z veliko preglednostjo nad informacijami, ki so 

zbrane iz celotnega podjetja oziroma sektorjev podjetja in ki so medsebojno primerljive, 

lahko hitro pridemo do zaključkov in rešitev za nastalo situacijo. Če pa so postopki za 

pridobitev vseh potrebnih informacij, ki jih potrebujemo pri sestavi poročila, dolgotrajni, 

neažurni in nepregledni, privedejo do višjih stroškov in slabega nadzora nad poslovanjem, kar 

posledično privede do nekonkurenčnosti. Kot rešitev za lažji pregled dela in natančno 

pripravo poročil v podjetju Istrabenz plini predlagamo uvedbo novega informacijskega 

sistema poslovne inteligence, ki bo omogoči, da bodo izvajalci aktivnosti pridobili potrebne 

informacije v pravem času in na enem mestu. Tako bo podjetje lahko izkoristilo vse 

konkurenčne prednosti, ki jih bo pridobilo z uvedbo novega informacijskega sistema. 

Ugotavljamo, da bi podjetje s pomočjo informacijskega sistema poslovne inteligence imelo 

hitrejši in enostavnejši dostop do podatkov. Takšen prikaz podatkov omogoča lažje in hitrejše 

delo in večjo konkurenčnost na trgu dela.  
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