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26 Od izbire naj
glava ne boli
Klasičnih osebnih računalnikov, predvsem namiznih modelov, se zadnja leta resda proda manj kot nekdaj, a imajo na
svoji strani še vedno dovolj argumentov, s katerimi premagujejo tekmece – tako prenosnike kot tablice. Predstavljamo svoj
izbor računalnikov.
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Računalnik za najmanj zahtevne uporabnike
Vsestranski domači računalnik
Računalnik za igričarje
Računalnik za zahtevne igričarje
Monitor, tipkovnica in miška so (zelo) pomembni
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42 14 avtorjev,

osebnosti,
uporabniških navad
Da smo Monitorjevci »pri stvari« že tako zelo
dolgo, je mogoče le zato, ker tega ne počnemo
le »za službo«, temveč iz užitka. Kar pomeni,
da vse to, o čemer pišemo, uporabljamo tudi v
zasebnem življenju, oziroma tam uporabljamo
tudi še kaj več. Kaj točno, vam že kar nekaj let
sporočamo ob koncu leta.
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50 Elektrika, da ali ne?
Hiter razvoj električnih avtomobilov je pustil
za sabo kar nekaj vprašanj, slabi ali napačni
odgovori nanje pa prerastejo v mit, ki niti nima
prav dosti skupnega s stvarnostjo. Zato smo
skušali odgovoriti na nekaj mitov o električnih
avtomobilih.
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v kadrovskem svetu

Kadrovski svet je po zaslugi sodobne tehnologije še
kako dinamičen. Zaposleni pričakujejo preprosto več
od podjetij, kadroviki pa si prizadevajo obdržati dobre
zaposlene v podjetjih in izboljšati kulturo na delovnem
mestu. Svojo vlogo ima seveda tudi namenska
programska oprema.
Vinko Seliškar

92 Procesi so igra delovnih tokov
NOVE TEHNOLOGIJE ZA POSLOVNI SVET

94 Kako ločiti med upravljanjem in
avtomatizacijo procesov?

odobni kadroviki oziroma kadrovski oddelki
imajo danes na voljo resnično zelo veliko podatkov o zaposlenih. Tako lastnih kot tistih,
ki jih načrpajo iz različnih sistemov in celo družabnih omrežij.
Namenska kadrovska programska oprema jim dobesedno ponudi 360-stopinjski pogled na
zaposlenega, to pa jim olajša razvoj kompetenc in kariere posameznikov. 2019 na kadrovsko-tehnološkem področju prinaša

S

Čarobna zmes
tehnologije in ljudi

NA KRATKO

18 Nadzor nad registrom
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nove strategije in filozofije dela.
Podjetja se sprašujejo, kako ob
pomoči tehnologije poslovati bolje, pa tudi informirano upravljati človeški dejavnik.

Analitika ljudi
Podjetja so analitična orodja
na kadrovskem področju začela intenzivneje uporabljati šele v
zadnjih letih, tudi v domači praksi gre za nišne primere. Dokler
tega ne podpre vodstvo podjetja. V ZDA je samo v zadnjem

desetletju raba analitike v kadrovski službi poskočila z 10 na 69
odstotkov. Gre za zgovoren podatek. Analitika in kadri gredo
skupaj. Le da se je do pred kratkim veliko podjetij sploh ni resno
lotilo. Če že analizirajo delovanje proizvodnje, prodaje, nabave pa kupce in partnerje, čemu
ne bi torej najprej poskrbeli za tiste, ki jim uresničujejo posel – lastne zaposlene?
Veliko elementov analitike ljudi so podjetja že sicer uporabljala za izboljšanje vsakodnevnih
operacij. A marsikaj tudi ni »štimalo«, od vprašanj glede integritete podatkov do dejstva, da
niti vodstveni delavci, ki so imeli dostop do delno obdelanih podatkov, teh niso ustrezno razumeli. To pa je seveda pomembna ovira in naloga za kadrovsko
službo. Ta bo leta 2019 prav ob

pomoči analitike dosegla novo
raven obvladovanja podatkov.
Vodje bodo lahko postali bolj izobraženi o tem, kako uporabljati
podatke, upravljanje kadrovskih
podatkov bo dobilo novo razsežnost, saj bodo tudi informacije, ki jih bodo izluščile kadrovske
rešitve, rabile kot nov vir kakovostnih podatkov.

Tehnologija v službi
zaposlovanja
Sodobni sistemi za upravljanje kadrov se bodo v prihodnje
še bolj posvetili problematiki zaposlovanja. Podjetja si preprosto ne morejo več privoščiti rabe
zastarelih strategij za odkrivanje, pridobivanje, vključevanje
in negovanje vrhunskih talentov. Z uporabo podatkov in algoritmov se bodo močno racionalizirali postopki zaposlovanja,

MIRAN VARGA

ar kdaj pomislite, kako
bodo poslovna okolja videti čez 5, 10 ali več let?
Ali pa na to, kako boste delali
čez desetletje ali dve – če sploh?
Saj ne, da nam različni mediji in
spletne dveri napovedujejo, da
nas bodo v prihodnje večinoma
nadomestili roboti oziroma virtualni asistenti in operativci, prihodnost dela in posla bo zagotovo videti znatno drugače. Z nami
ali brez nas (beri: ljudi).
Sam menim, da bomo ljudje še
dolgo del poslovne enačbe, čeprav se hkrati zavedam, da tehnološkemu napredku, ki bo poskrbel, da bosta tehnologija in
umetna pamet prisotni povsod
okoli nas in z nami, ne bo mogoče ubežati. S tem ni nič narobe.
Vloga tehnologije je, da ljudi oziroma zaposlene opolnomoči in
izboljša naše delo in življenje. Seveda so tudi žrtve tehnološkega
napredka – področja in službe, ki

M

na račun (absolutne) avtomatizacije ne potrebujejo več navzočnosti človeka. Evoluciji ni moč
ubežati, Darvinov nauk pa nas
že zelo dolgo uči, da se je treba
novim razmeram prilagoditi. Po
možnosti čim hitreje.
Poznate šalo o tem, kdo bo prisoten v tovarni prihodnosti? En
človek in en pes. Vloga človeka
bo hraniti psa, ki bo varoval prostor. Prostor brez luči oziroma
osvetlitve, saj roboti pač ne potrebujejo svetlobe, da bi delali.
Čeprav gre za izmišljen scenarij,
pa na dolgi rok vendarle ne moremo reči, da ni uresničljiv. Vas
že slišim, kako komentirate, da
bi tudi robot lahko hranil psa, ne
nazadnje bi lahko tudi robot bil
varnostnik. Da, o psu in človeku
bo (nekoč) govor le še v povezavi
z lastnikom kapitala (beri: tovarne) na vikendu.
Preden zaidem, naj se vrnem
k temam te številke. Pišemo o

področju upravljanja procesov
in tehnološko podprtem kadrovanju. Zdi se, da si temi ne bi
mogli biti bolj nasprotni – ena se
ukvarja z avtomatizacijo, druga
z ljudmi. In vendar sta še kako
povezani. Dokler se svet ne spremeni v eno izmed različic povsem robotskega okolja iz filmov
znanstvenofantastičnega žanra,
bo posel kombinacija ljudi in
tehnologije. Pravzaprav si vsako podjetje prizadeva najti svoj
edinstveni recept in pot do uspeha s to čarobno mešanico. Mešanico, ki je na obeh straneh zmogljiva in nepredvidljiva hkrati.
Kdo lahko naredi več, bolje, drugače? Človek ali stroj? Ne pozabimo, da je človek tisti, ki je izdelal stroj.
Podjetja torej potrebujejo ljudi, ki bodo znali narediti čedalje naprednejše rešitve. Te ljudi pa iščejo kadroviki, torej ljudje, katerih poslanstvo je najti

in povezati prave ljudi in kompetence v poslovnem okolju, ki
bo lahko uresničilo želene cilje
in zastavljeno strategijo. Seveda s pomočjo najsodobnejše tehnologije, npr. avtomatizacije. Avtomatizacija, robotska ali ne, zasleduje sveti gral učinkovitosti in
divje produktivnosti. Kako stvari
narediti ali zagotoviti kar najbolj
učinkovito – s čim nižjimi stroški, porabo energije in materiala itd.
Toda pod črto smo posel še vedno ljudje – posel je zaradi nas.
Ljudje smo hecna bitja. Ne glede
na to, koliko potreb (eksistenčnih in neeksistenčnih) imamo
zadovoljenih, vedno znova želimo več, celo nove si izmislimo
in tako ali drugače upravičujemo
njihovo zasledovanje/zadovoljevanje. Predvsem pa ustvarjamo.
Ustvarjamo nove ideje, tehnologije, službe ... In kolesje poslovnega sveta se vrti naprej.
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