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Banke
prihodnosti
Bančne poslovalnice se še vedno šibijo pod
marmorjem, ki smo ga vajeni že desetletja,
le vedno bolj prazne so in vedno manj jih je.
Naredile so namreč vse, da so svoje poslovalnice
preselile kar v naše domove. In prav je tako.
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Preizkušene mobilne banke
Rešimo se položnic
Mobilna denarnica, prvič
Mobilna denarnica, drugič
V razvoju bančnih aplikacij ni
univerzalnega recepta

VELIKI TEST

44 (Skoraj) brez žic
Slušalke Bluetooth so na voljo že dolgo, a so jih
le redki jemali resno. Letos pa smo dobili nekaj
telefonov, ki so se odpovedali klasičnemu vhodu za slušalke in Bluetooth je naenkrat postal
bolj zanimiv.
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50 Vir življenja in

pogube

Nemalo mobilnih telefonov je sklenilo svojo pot v lužah, bazenih, toaletnih školjkah, jezerih in morjih. Ker elektronika načeloma ne
mara vode, nekateri izdelovalci mobilnih telefonov kot konkurenčno prednost navajajo različne certifikate vodoodpornosti. Kaj je
zdaj s to vodo?
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MOBILNO
Naš izbor na Androidu
Android avto alternative
Naš izbor na iPhonu
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NOVE TEHNOLOGIJE ZA POSLOVNI SVET

Podatki nas delajo
pametnejše, ne modrejše
MIRAN VARGA

oplava podatkov ne le
duši podjetja, temveč je
hkrati tudi žarek upanja, da bomo vsi skupaj nekoč živeli in delali bolje. A le, če nam
bo uspelo vpreči tako poslovno
analitiko kot »nos« za posel.
Množični podatki so velikanski izziv za podjetja vseh vrst in
velikosti. Različni sistemi, aplikacije in naprave, opremljene z
vrsto senzorjev, ustvarjajo gore
podatkov. S tem, ko jih podjetja
zbirajo in obdelujejo, se lahko
dokopljejo do novih informacij
in bolje odločajo. Ni se jim treba
zanašati zgolj na poslovno intuicijo in »nos« za posel. A brez njiju ne gre. In ne bo šlo. Tehnologija je predvsem orodje, ne glede na to, koliko podatkov, algoritmov, modelov in procesne
moči ima na voljo. Je pa res, da
kdor danes ne »posluša« (beri:
obdeluje) podatkov, dobesedno
kliče težave.
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Poslovna analiza, analitika in
inteligenca – jih res ločimo?
V poslovnem svetu se pojma poslovna analitika in poslovna analiza pogosto zamenjujeta ali,
kljub očitnim razlikam, celo enačita. Da je zmeda še večja, imamo tu še poslovno inteligenco,
ki jo v slovenščino pogosto prevajamo tudi kot poslovno obveščanje ali poslovno odločanje.
Zmešnjava? Popolna. A le dokler ne boste do konca prebrali tega članka.
Vinko Seliškar
ačnimo z razumevanjem
in ločevanjem poslovne
analize in poslovne analitike. Poleg podobnega imena
imata tudi nekatere sorodne oziroma kar skupne funkcije. Najočitnejše med njimi so analiza
in izboljšanje poslovanja, iskanje rešitev za konkretne izzive in
gradnja rešitev glede na poslovne zahteve.
Definicija poslovno analizo
označuje kot disciplino, ki prepoznava poslovne potrebe in išče
rešitve za konkretne poslovne izzive. Seveda se močno prepleta
s funkcijo analize poslovnih potreb, a s to razliko, da pogosto
vsebuje tudi komponento razvoja različnega sistema ali komponente. Prav tako je poslovna analiza pogosto povezana z organizacijskimi spremembami, izboljšavami procesov, strateškim načrtovanjem in razvojem različnih
poslovnih politik.

Pravilo 80 : 20 v svetu podatkov pravi, naj podjetja 80 % časa
porabijo za razlago preteklih podatkov in 20 % za povezovanje
teh ugotovitev s trenutnimi poslovnimi razmerami. Ali z drugimi besedami – raba poslovne
analitike in orodij za urejanje in
pripravo podatkov naj tako na
oko obsega 80 % virov podjetja,
namenjenih naložbi v lastno prihodnost, 20 % pa naj jih gre za
poslovno intuicijo. Se vam ne sliši logično? Vem. Praksa še zdaleč ni na tej stopnji. A ta korak
bo treba storiti. V času množičnih podatkov bo 80 % časa mimogrede šlo za izdelavo zgodb
(poročil) o preteklem poslovanju
in pričakovanj glede prihodnosti (napovedi). Petino časa pa
bo treba nameniti razmišljanju,
kako nove informacije kar najkoristneje uporabiti v poslu. Kako
spremeniti svojo prihodnost.
Kako doseči širše poslovne cilje.

A za to potrebujemo ljudi, ki razumejo posel. Teh 20 % ne more
nadomestiti nobena tehnologija,
stroj, algoritem ... Niti umetna
inteligenca. Ker ljudje pač znamo razmišljati tudi ustvarjalno,
to pa je za stroje (vsaj zaenkrat)
nepremostljiv izziv.
Kaj torej analitika in množični
podatki zmorejo/obvladajo? Diagnostično analitiko – in to veliko bolje od vseh nas. Prav tako
tudi prediktivno analitiko, z njo
se vzdrževanje iz more tehnikov
spremeni v eno samo veselje. Iskanje povezav med neznankami in dogodki (a ne v družabnem smislu, hehe) – ta del vedno znova preseneti vse vpletene (sploh če podjetje ugotovi,
da obseg prodaje nima prav veliko skupnega s številom prodajalcev). Tu je še realnočasovno
spremljanje poslovnih in drugih
dogodkov in v nadaljevanju kar
najhitrejše prilagajanje novim

razmeram. Napovedne analize
pa predstavljajo prihodnost analitike. Sploh napovedovanje možnosti terorističnih napadov ipd.
A morebiti je še bolj kot to,
kaj analitika in podatki znajo,
pomembno to, česa ne zmorejo. Denimo 100 % natančnosti
napovedovanja prihodnosti ni.
Čim več je podatkov in tem bolj
kompleksna so okolja, tem nižji je odstotek natančnosti napovedi. A če ga poslovna analitika
drži okoli 90 %, se velja zavedati,
da bi ga zgolj z e-pošto in tabelami sploh ne mogli spraviti bistveno više od 50 %. Analitika ne
zna sama od sebe dodati novega
vira podatkov, ker bi »čutila«, da
ga potrebuje. Prav tako ne zmore najti rešitve za slabše opredeljen izziv. Ljudje, ki znajo poslovne izzive natančno razkosati
in opredeliti in šele nato predati
algoritmom, imajo danes bajne
plače. Povsem upravičeno.


Na drugi strani pa je poslovna analitika zbirka orodij, tehnik
in znanj, ki zaposlenim in podjetjem pomagajo raziskati pretekle poslovne rezultate. Ob tem
jim pomaga tudi napovedovati prihodnje poslovne dogodke.
Na splošno si bomo razliko med
poslovno analizo in analitiko zapomnili predvsem po tem, da se
prva ukvarja z analizo poslovanja na strateški ravni, druga pa
se posveča predvsem podatkom
in statističnim analizam.

Ključne razlike med
poslovno analizo in
poslovno analitiko
Poslovna analiza ima veliko
opraviti s poslovnimi funkcijami
in procesi. Ukvarja se z arhitekturo poslovnih procesov in poslovnim okoljem. Podjetju do boljšega poslovanja pomaga predvsem
s standardizacijo različnih procesov in uvajanjem novih tehnologij.

Tehnike poslovne analize
vsebujejo orodja, kot sta analizi SWOT in PESTLE. Tehnika
SWOT je preprost »vprašalnik«,
s katerim podjetja ugotovijo poslovne prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje. Pri tem morajo
upoštevati tako notranje kot zunanje dejavnike svojega poslovanja. Tehnika PESTLE pa se osredotoča zgolj na zunanje dejavnike, omenjena kratica je sestavljena iz ključnih šestih makroekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje. Ti so politika (P), gospodarstvo (E), družba
(S), tehnologija (T), zakonodaja (L) in okolje (E). Med tehnikami, ki jih uporabljajo strokovnjaki za poslovno analizo, najdemo
še naslednje: MOST, CATWOE,
heptalizo in »petkrat zakaj«.
Večina podjetij za projekte s
področja poslovne analize uporablja metodologijo slapu (ali katero izmed metodologij razvoja

življenjskega cikla izdelkov ali
storitev), kjer se zahteve prilagajajo organizaciji posameznih dejavnosti, te pa si jasno sledijo. Ko
je končana posamezna faza projekta, se podjetje premakne na
drugo. Poti nazaj ni. Metodologija slapu je enostavno razumljiva in enostavna z vidika upravljanja, največja grožnja takim
projektom pa so zamude. Zamude v zgodnjih fazah projekta lahko resno zakasnijo dokončanje.
V svetu, ki od poslovanja zahteva visoko prilagodljivost ali upoštevanje stalnosti sprememb, pa
metodologija slapu sploh ni primerna. Tehnologija je v tem primeru predvsem v podporni vlogi
– podpirati mora posamezno poslovno funkcijo in njene zahteve.
Prav zato podjetja pri razvoju poslovanja, izdelkov in storitev vse
bolj zasledujejo agilni model, ki
projekte razdeli v cikle in hitreje privede do želenega rezultate, saj se izdelek ali storitev preizkušata na vsaki točki razvoja in
posledično uvajajo manjše spremembe in izboljšave.
Poslovna analitika pa je tesno povezana s podatki in poročili. Pri svojem delu uporablja tehnologije in znanja, ki ji omogočajo temeljito preverjanje podatkov
in iskanje informacij v njih. Glavni cilj poslovne analitike je pridobivanje boljšega vpogleda v poslovanje podjetja in pravih odgovorov/informacij, ki bodo odgovornim v pomoč pri sprejemanju kar najboljših poslovnih odločitev. Poslovna analitika zajema

 Poslovna analiza se posveča
predvsem vprašanjem, ki
so ključna za poslovanje.
Strategiji, idejam, kupcem,
izdelkom, poslovnim potrebam,
priložnostim, tekmecem …
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Živijo, računalnik
Očesa na nebu (ali polici)
Jabolčni dotik
Korenjak
Digitalni Monitor
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Nikon D5600
Nikonova serija D5000 je odlična, že nekaj let. Ključnih razlik med
modeli D5300, D5500 in novim D5600, ki jih preizkušamo v zadnjih
nekaj letih, pa vendarle ni.
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OGLASNA PRILOGA POSLOVNA
PROGRAMSKA OPREMA
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