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FOKUS

Slabih 
televizorjev  
ni več
Teza iz naslova drži. Še posebej v primeru, 
kakršnemu smo bili priča tokrat. Preizkusili smo 
ducat pametnih digitalnih televizorjev, ki se 
hvalijo z ločljivostjo 4K/UHD. Seveda med njimi 
so razlike, tudi precejšnje, a prav nobenega od 
tokrat preizkušenih modelov ne bi mogli označiti 
za slabega.

DOSJE

Pustili smo se 
nategniti – za vas!
Navajeni smo že oglasov za magične kremice 
proti gubam in oglasov za povečevanje spolnih 
udov – kaj pa pravite na oglase za magično po-
hitritev računalnika? Če ste količkaj »računalni-
karja «, jih gotovo preskočite, ciljna publika, ne-
poznavalci, pa gotovo večkrat nasedejo. Tokrat 
smo tudi mi. 

DOSJE

Evropska komisija 
je zmagala!
Morda je zdaj, ko cene klicev seštevamo po 
nekaj centov na minuto, že zbledel spomin na 
to, koliko smo nekoč plačevali med gostova-
njem v tujini. Čeprav se tisti, ki potujejo zu-
naj Evropske unije, hitro spet spomnijo teh ne 
tako dobrih starih časov. 
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te se kdaj vprašali, kaj 
definira sodobna pod-
jetja? Njihovi poslovni 

procesi in zaposleni. »Upravlja-
nje« obojih pa je pravcata zna-
nost v malem. Nič čudnega torej, 
da si podjetja pri tem pomagajo 
z informacijsko tehnologijo, po-
slovni DNA namreč stalno teži k 
napredku.

Želja biti (naj)boljši pač mora 
biti prisotna v vsakem podjetju 
ali posamezniku, če naj doseže 
res (ne)kaj velikega. Način, kako 
priti do rezultata, v poslovnem 
okolju opredeljujejo poslovni 
procesi – ti povedo, kako naj se 
kaj naredi. Prav zato se podjetja 
morajo periodično lotiti preno-
ve svojih poslovnih procesov, si-
cer se lahko kaj hitro primeri, da 
tekmeci tečejo hitreje od njih. In 
razlike v hitrosti so lahko danes 

izjemno velike, saj lahko na ra-
čun prebojnih inovacij nekate-
ra podjetja postanejo za dlje časa 
neulovljiva.

Kako torej postati hiter? Veli-
ke razlike v hitrosti lahko opazi-
mo že pri vrsti vsakdanjih opra-
vil – jih zaposleni opravljajo roč-
no ali so morebiti avtomatizira-
na? So procesi v podjetju zreli 
za prenovo? Prenove poslovnih 
procesov so bile nadvse prilju-
bljene v 90. letih prejšnjega sto-
letja. Nato se jim je pridružila še 
težnja po avtomatizaciji (česar-
koli), apetiti tekačev so narašča-
li. Toda v praksi sta se sočasna 
temeljita prenova in avtomatiza-
cija poslovnih procesov izkazali 
za prevelik zalogaj, marsikatero 
podjetje mu ni bilo kos. Projekt 
je bil enostavno prevelik, razvi-
jal se je prepočasi, zaposleni so 

predstavljali t. i. notranji upor, 
saj niso razumeli vseh želenih 
sprememb. Podjetja so se iz pre-
teklih izkušenj nekaj naučila. 
Danes se avtomatizacije in pre-
nove lotevajo z bistveno manjši-
mi koraki, je pa teh več in so hi-
trejši (beri: pogostejši). Magija 
deluje, podjetje in zaposleni te-
čejo hitreje. Vodilni ljudje v njem 
morajo skrbeti za ustrezno upra-
vljanje poslovnih procesov, del 
njega pa sta seveda tudi preno-
va in avtomatizacija. Kakovo-
stno upravljanje smeri in hitrosti 
»teka« je tisto, ki podjetju omo-
goča ustvarjanje glavnine doda-
ne vrednosti.

Potem je tu še vprašanje eki-
pe tekačev – zaposlenih. Ti seve-
da morajo biti kos izzivu oziro-
ma cilju, ki si ga je zamislilo pod-
jetje. Upravljanje kompetenc in 

talentov tudi postaja umetnost 
v malem, sploh zdaj, ko podjetja 
razumejo, da je treba za vrhun-
ski rezultat poskrbeti, da so vsi 
zobniki v poslovnem kolesju obr-
njeni v pravo smer in ustrezno 
uravnoteženi. Nove tekaške poti 
od tekačev zahtevajo nove pri-
prave, usvajanje novih znanj. Iz-
obraževanje je pomembno, deli-
tev znanja in izkušenj prav tako. 
Sodobni kadroviki so brez napre-
dnega kadrovskega informacij-
skega sistema pravzaprav bosi. 
Kdo pa danes še teče bos?

Kakšna je sicer tekaška kondi-
cija vašega podjetja? Zadnjič sem 
prebral maratončevo modrost, ki 
je res povedna – maratonski tek 
ni dvakrat 21 km, je (psiholoških 
in fizičnih) trikrat 21 km. Nekaj 
podobnega pa velja tudi v poslu, 
toda več kot tečeš, lažje je.  

Stalna težnja  
k napredku
MIRAN VARGA
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ehnologija je lepa stvar, 
posebej če jo uporabimo 
za avtomatizacijo po-

slovnih procesov, kjer z avtoma-
tizacijo delovnih tokov v nekate-
rih primerih dosežemo ultima-
tivni cilj – popolno odsotnost člo-
veka oziroma njegovega posre-
dovanja. Podjetjem vseh vrst in 
velikosti avtomatizacija pomaga 
prihraniti tako čas kot denar ter 
razveseljuje stranke – denimo ni 
jim več treba stati v vrsti za po-

govor s človekom ali omogoči hi-
treje opraviti transakcijo itd. Po-
polna avtomatizacija iz marsika-
tere enačbe izloči tudi nastanek 
človeških napak – te pa so lahko 
v nekaterih primerih zelo drage.

Zavedati se moramo, da ni 
vsak poslovni proces zrel oziro-
ma primeren za avtomatizaci-
jo. Podjetja morajo sama ugoto-
viti, kje je avtomatizacija smisla 
in kje ne. Kako? Večina podje-
tij najprej začne spremljati stra-
teško pomembne poslovne pro-
cese in jih izboljševati. Sodob-
na bitka s časom, ko so podje-
tja pod nenehnim pritiskom, da 
morajo biti med prvimi na trgu 
s svojim izdelkom ali storitvi-
jo, je že eden pogostejših prime-
rov. Pritisk nižanja cen ali pa zvi-
ševanja marž velja za podoben 
motiv.

Podjetja venomer delno ali v 
celoti avtomatizirajo poslovne 
procese, predvsem tiste, ki po-
rabljajo večino njihovih virov, in 
take, pri katerih (pogosteje) pri-
haja do človeških napak. Avtoma-
tizacija procesov s stroji in z dru-
gimi tehnologijami močno pohi-
tri njihovo izvajanje. Podjetje tako 
prej splavi na trg nov izdelek, pri-
dobi nove (ali večje) prihodke ali 
pa skrči obseg operativnih stro-
škov in izboljša prodajno maržo.

Za začetek si oglejmo, na ka-
terih področjih je avtomatizacija 
poslovnih procesov še kako smi-
selna in daje najboljše rezultate.

Duhamorna in 
ponavljajoča se opravila

Delo na proizvodni liniji, spre-
mljanje nalog projekta, posoda-
bljanje programske opreme, var-
nostni nadzor in nadzor pristo-
pa, izpolnjevanje naročil, upra-
vljanje zalog, pošiljanje pake-
tov, nabava opreme in izda-
ja računov–to je le nekaj prime-
rov aktivnosti, kjer zaposleni ve-
dno znova opravljajo ista opravi-
la. Gre za procese, ki so predvi-
dljivi in zato še kako primerni za 
avtomatizacijo. Z zmanjšanjem 
ali celo odpravo ročnega dela v 
teh poslovnih procesih se nalo-
ge izvajajo hitreje in natančneje, 

človeških napak ni več. V podje-
tjih to sprosti vrsto kadrovskih 
virov, podjetje pa tem zaposle-
nim lahko omogoči opravljanje 
del, ki zahtevajo več kritičnega 
razmišljanja.

Tudi odločitve lahko 
zaupamo strojem

Ne le enostavne odločitve v 
proizvodnji, temveč tudi nekatera 
bolj čislana opravila, ki zahtevajo 
odločanje zaposlenega, lahko za-
upamo programski opremi ozi-
roma strojem. Lep primer je ban-
čno poslovanje oziroma natanč-
neje upravljanje kreditov in poso-
jil. Bančni uslužbenec ima ob obi-
sku prosilca za kredit ali posoji-
lo pred seboj zaslon s podatki, v 
nadaljevanju pa lahko z uporabo 
programske opreme preveri, kaj 
mu sploh lahko ponudi. To lah-
ko namesto uslužbenca skoraj hi-
pno opravi tudi programska opre-
ma, ki glede na podatke o prihod-
kih, preteklem poslovanju in žele-
ni vsoti hitro ponudi več mogočih 
scenarijev in podatek, ali bo pro-
silec kredit lahko dobil in pod ka-
kšnimi pogoji.

Če ostanemo še trenutek v 
bančnem okolju, lahko kot pri-
mer navedemo še eno avtoma-
tizirano opravilo. Sistem ban-
čnega nadzornika takoj obve-
sti ob vsakem poskusu prevare 
ali zlorabe kartice, če program-
ska oprema za odkrivanje prevar 
zazna vzorce obnašanja, ki kaže-
jo na možnost prevare (nenadno 
nenavadno ravnanje uporabni-
ka). Odvisno od implementirane 
rešitve avtomatizacije lahko ta is-
točasno o morebitni zlorabi kar-
tice/računa prek prednastavlje-
nega komunikacijskega kanala 
(e-pošta, sporočilo SMS) obvesti 
tudi lastnika kartice/računa.

Brez implementirane rešitve, 
ki avtomatizirano sprejema re-
šitve glede na postavljene pogo-
je, se tako zaposleni, ki odobrava 
kredite, kot nadzornik nikoli ne 
bi odzvala tako hitro – če bi sploh 
zaznala spremembo. Banka v 

vsakem primeru privarčuje de-
nar – v prvem primeru zmanjša 
tveganje, povezano s tem, da za-
posleni (velik) kredit odobri kre-
ditno nesposobni osebi, v dru-
gem primeru pa zavaruje stran-
ko pred izgubo denarja, sebe pa 
pred izgubo ugleda (in stranke).

Senzorji, sledenje, 
obvestila

Vedno več podjetij uporablja 
tehnologije s področja interne-
ta stvari (IoT), kot so senzorji 
in omrežja, za širitev obsega av-
tomatizacije. Cilj podjetij je do-
seči celovit pregled in izvajanje 
ključnih poslovnih procesov, tudi 
če se ti nahajajo zunaj fizičnih 
okvirov (zidov) podjetja. S tem 
ko podjetja zabojnike opremijo 
s senzorji ali čipi, lažje in pred-
vsem natančneje sledijo njiho-
vemu gibanju. Različni senzorji 
lahko tudi obveščajo, ali je prišlo 
do neavtoriziranega odpiranja 
zabojnika ali je vanj vdrla voda 
ipd. Senzorji za vlago in tempe-
raturo se uporabljajo pri pokvar-
ljivem blagu. Avtomatizacija, te-
melječa na senzorjih, deluje po 
principu obveščanja – ključne za-
poslene ali povezane storitve ta-
koj obvesti, če kateri do parame-
trov ne ustreza prednastavljenim 
vrednostim. Poleg tega lahko 
podjetja z analizo vseh zbranih 
podatkov še dodatno optimizi-
rajo ravnanje z zabojniki in opre-
mo ter logistične poti in procese.

Samopostrežne rešitve 
za zaposlene

Podjetja, ki z rešitvami na lo-
kacijah mobilno spremljajo prija-
ve zaposlenih na delovna mesta 
ali stroje, jim lahko ob poveza-
vi s kadrovskim informacijskim 
sistemom nudijo hiter vpogled 
v podatke – koliko dela so opra-
vili, koliko dopusta imajo še na 
voljo, omogočijo oddajo zahtev-
ka za dopust ali izobraževanje – 
bodisi iz kioska, nameščenega v 
proizvodnji, ali mobilne napra-
ve. Vsi opisani postopki so lahko 

Zlata jama ali pa past
Še preden se podjetje zapodi v vseobsežno avtomatizacijo poslovnih procesov, naj preveri, kateri 
delovni tokovi in naloge jo sploh podpirajo. Procesna avtomatizacija namreč ne deluje vedno in povsod. 
Miran Varga

T

s Zavedati se moramo, da ni 
vsak poslovni proces zrel 
oziroma primeren za 
avtomatizacijo.




