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Kupujete nov 
računalnik?  
Nič lažjega

NOVE TEHNOLOGIJE

Kako nastane čip
V milijonskih nakladah se izdelujejo izdelki, 
kjer je milimeter neuporabno velika merska 
enota, mikrometrski defekti pa razlika med 
delujočim in neuporabnim čipom. A vse se 
začne s – peskom.

NASVETI

S telefona  
na veliki zaslon
Sklanjanje več glav nad telefonom ni najboljša 
izkušnja za ogledovanje fotografij s potovanja, 
posnetkov domačega ljubljenčka ali zadnje 
Youtube senzacije. Kako vsebine iz telefona 
preslikati na televizor?
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odjetja imajo danes na 
voljo cele gore podat-
kov, a se zdi, da jim ni-

kakor ne uspeva, da bi jih izko-
ristila in spremenila v otipljive 
rezultate. O podatkih veliko go-
vorijo, a res nisem prepričan, 
da vedo, kako jih dobičkonosno 
uporabiti. Če bi jih, potem raz-
iskava družbe Deloitte ne bi po-
kazala, da 80 odstotkov novih iz-
delkov svoje mesto na prodajnih 
policah izgubi v manj kot letu 
dni, torej se jim ni uspelo doka-
zati na trgu. Ali še hujši statistič-
ni podatek: da približno 96 od-
stotkov inovacij nikoli ne povrne 
kapitalskih naložb vanje. Kaj to-
rej gre narobe, če pa imajo pod-
jetja na voljo vse mogoče podat-
ke – bojda tudi take, ki jim na-
tančno dajo vedeti, česa si upo-
rabniki želimo? Ne glede na 
ogromno količino razpoložljivih 
podatkov podjetja teh preprosto 
ne izkoristijo, bržkone predvsem 

zato, ker niti ne vedo, kako naj bi 
jih.

Če naj nov izdelek ali storitev 
uspe na trgu, morajo produktni 
vodje in razvojniki razumeti po-
datke, ki so jim na voljo. Je mo-
goče težava v trženju? Tudi tržni-
ki »operirajo« z vrsto podatkov, 
ki naj bi jim zagotavljali natanč-
nejše ciljanje skupin potrošnikov 
in celo posameznikov. Mar res 
lahko trdite, da v vašem podjetju 
obvladate delo s podatki, jih zna-
te opredeliti, obdelovati in upra-
vljati? Se mar odločate na podla-
gi podatkov ali občutka?

Trenutni poslovni ekosistem(i) 
ima(jo) na voljo ogromne količi-
ne podatkov. Te je moč obvlado-
vati le z orodji za analizo podat-
kov, ki skrbijo, da imajo posame-
zni uporabniki podatkov v pra-
vem času na voljo prave informa-
cije. Industrija torej ima podatke, 
je pa neuspešna pri njihovem iz-
koriščanju oziroma spreminjanju 

v otipljive poslovne rezultate ozi-
roma dobiček, če želite. Pa če-
prav naj bi bili prav globoko ana-
lizirani podatki tisti, ki naj bi 
podjetjem omogočili globlji vpo-
gled v zadeve in jim pomagali iz-
boljšati izdelek ter postopke nje-
govega nastanka (in prodaje) na 
celi črti. 

Ste se kdaj vprašali, kako pod-
jetja pridobivajo podatke? Če se 
osredotočimo le na postopek iz-
boljševanja izdelka iz generacije 
v generacijo, večina podjetij ne 
prisega le na ideje svojih inženir-
jev, temveč prisluhne tudi mne-
nju uporabnikov. Sliši se logično 
– če damo strankam to, kar želi-
jo, bodo stvar kupile od nas. Ali 
pa tudi ne – odvisno od tega, či-
gavih idej smo več uresničili, saj 
so si včasih nasprotne.

Zgornji odstavek je za veči-
no podjetij še vedno teoretič-
na osnova. V današnjem tržnem 
scenariju se ključne odločitve v 

podjetjih, žal, še vedno spreje-
majo predvsem na podlagi ob-
čutka in izkušenj menedžerjev. 
Na kratko, nič ne deluje na pod-
lagi vpogledov, ustvarjenih na 
podatkovnih temeljih. Zakaj jim 
ne zaupajo? Pogosto zato, ker 
jim govorijo nekaj povsem nove-
ga ali drugega, tega pa ne znajo 
ali ne upajo upoštevati. Dejstvo 
je, da napredna analitika bistve-
no lažje in natančneje obvladuje 
množico spremenljivk ter poma-
ga predvideti scenarije z veliko 
višjo stopnjo gotovosti v primer-
javi s katerokoli drugo statistično 
metodo. Dajmo ji (in podatkom) 
priložnost, da nam dokaže(jo) 
svoj prav.

Resnica je, da podjetja prepro-
sto ne izkoristijo podatkov, ki jih 
imajo na voljo. In to prav v vsaki 
fazi razvoja izdelka, od zasnove 
do prodaje končnim kupcem. Si-
cer bi bili priče dramatičnim za-
sukom – na bolje, seveda. 

Znate izkoristiti  
podatke?
MIRAN VARGA

P
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vetovno prebivalstvo 
se stara. Skoraj vsaka 
država na svetu obču-

ti rast števila in deleža starejših 
oseb, posebej starejših od 65 let, 
ta meja pa se še dodatno premi-
ka navzgor. Strokovnjaki OZN 
menijo, da bo v naslednjih dese-
tletjih veliko držav zelo verjetno 
občutilo denarne in politične pri-
tiske v zvezi z zdravstvenim sis-
temom, večinoma kot posledi-
co rasti deleža starejše populaci-
je. Zemlja bo kmalu postala pla-
net starejših oseb, pri čemer naj-
bolj izstopata Evropa in Sever-
na Amerika. Razlog za staranje 
populacije ali dvigovanje meje 
mladosti, kakor vam je ljubše, 
se skriva v napredku v medicini 
in izboljšanju splošnih življenj-
skih pogojev. Staranje prebival-
stva seveda neposredno vpliva 
na zdravstvene sisteme, saj so ti 
zaradi specifičnih zahtev zdra-
vstvenega varstva starejših in po-
večanja števila kroničnih bole-
zni, povezanih s starostjo, vedno 
bolj obremenjeni. Po drugi strani 
pa zdravstveni sistem neposre-
dno vpliva na kakovost življenja. 
In ker ljudje ne morejo biti pro-
blem, je problem seveda kako-
vost zdravstvenega sistema. 

Specializacija bolnišnic

Ena od osnovnih nalog in-
formacijskega sistema je nuditi 

celovito, učinkovito organizacijo, 
upravljanje in podporo poslov-
nemu modelu zdravljenja paci-
entov. To seveda ne velja samo 
za zdravstvene sisteme. V zdra-
vstvu smo priče spremembi sis-
tema, ki spreminja množico splo-
šnih bolnišnic, v sistem, v kate-
rem prevladujejo specializirane 
bolnišnice. Vsaka od njih nudi v 
največji meri tiste storitve, ki jih 
opravlja najbolje in za katere ima 
dovolj pacientov. S takšno ure-
ditvijo največ pridobijo pacienti, 
saj so deležni (naj)boljših zdra-
vstvenih storitev za svoje težave. 

Ko razdalja ni ovira

Geografska oddaljenost zaradi 
dobrih komunikacijskih povezav 
ni več kritična točka zdravljenja, 
je pa pred zdravniki in pacien-
ti ter zakonodajo nov izziv: zdaj 
je treba premagati ovire v izme-
njavi podatkov, ki bo omogočala 
mobilnost pacientov. Pacient je 
lahko delno preiskan v eni usta-
novi ter na podlagi izvidov napo-
ten v drugo ustanovo, kjer so vsi 
njegovi podatki in diagnoza že 
na voljo osebju, ki jih potrebuje 
za izboljšanje njegovega zdravja.

Veliko manjših zdravstvenih 
težav bo moč odpraviti kar na 
daljavo – ob pomoči t. i. zdra-
vstvenih klepetalnih robotov, ki 
bodo ob pogovoru s pacientom 
(in kopici informacij, ki jih imajo 

Zemlja postaja  
planet starejših 
oseb

o njem) lahko precej učinkovito 
in natančno postavili diagnozo 
ter predlagali zdravstvene ukre-
pe (denimo zamenjavo zdravila, 
povečanje/zmanjšanje doze, do-
daten ukrep itd.).

Dojemati informacijske siste-
me izključno kot orodje poslov-
nih, notranjih uporabnikov sis-
tema, danes ni več zadovoljivo. 
Tudi zunanjim uporabnikom, to-
rej pacientom, velja omogočiti 
(delni) dostop do sistema in pre-
gled podatkov ter vpis novih. Po-
dobno kot podjetja v drugih pa-
nogah na ta način opolnomoči-
jo uporabnike, s tem ko jim omo-
gočijo aktivno udeležbo pri prila-
gajanju ali razvoju. Še več, sodob-
ni sistemi lahko številne podatke 
pridobijo samodejno. Tu je še teh-
nologija strojnega učenja, ki lah-
ko za klasične primere bolezni in 
zdravljenja že zelo dobro predvi-
di vrednost določenih podatkov. 

Za sodoben informacijski sis-
tem v zdravstvu ni več dovolj, 
da služi zgolj podpori procesom, 
temveč mora postati osnovno 
orodje vseh deležnikov v procesu 
– ne le zdravstvenega osebja, am-
pak tudi pacientov, dobaviteljev, 
javne uprave ter ostalih, podat-
ke pa mora pridobivati neposre-
dno in v realnem času. Sodelova-
nje uporabnikov pri opredelitvi, 
razvoju procesov, vrednotenju 
in implementaciji zdravstvenega 
sistema je ključnega pomena.

Nov poslovni model 
zdravstva 

Poslovni model zdravstva ima 
za cilj zagotavljanje zdravja vsem 

odjemalcem, zato mora biti ustre-
zno urejen dostop do podatkov. 
Ti morajo biti na voljo tistim, ki 
jih potrebujejo in so do njih upra-
vičeni. Avtomatizacija in robo-
tizacija ročnih, ponavljajočih se 
procesov naposled le postaja-
ta osnovna paradigma v zdra-
vstvenem sistemu. Izboljšana IT-
-podpora pomeni neposredno iz-
boljšanje zadovoljstva uporabni-
kov, torej pacientov, zdravstve-
nega osebja, dobaviteljev, države 
… Dober podporni sistem nepo-
sredno vpliva na motiviranost za 
delo, zato mora ponujati tudi mo-
žnost za izboljšavo kvalifikacij. 

Brez standardizacije 
ne bo šlo

Standardizacija je ključnega 
pomena za sodobno zdravstvo. 
Tudi standardizacija podatkov in 
njihovega pomena oziroma pre-
vod na skupni imenovalec. Pra-
vilno zastavljeni procesi in stan-
dardna programska oprema ter 
standardizirani moduli, kadar-
koli je to razumno in mogoče, 
omogočajo podlago za izmenja-
vo podatkov o pacientu in pri-
merjalne teste, vzporeden or-
ganizacijski razvoj, interopera-
bilnost zdravstvenih ekip in ra-
zvoj kadrov zdravstvenih usta-
nov. V zdravstveni ustanovi, kjer 
so procesi in uporabniška izku-
šnja standardizirani, je namreč 
bistveno lažje skrbeti za pacien-
te kakor tudi uvajati novo delov-
no silo ali opravljati prekvalifika-
cije oziroma premestitve kadrov 
ob spremenjenih zdravstvenih 
potrebah. 

S
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Staranje prebivalstva neposredno vpliva na 
zdravstve ne sisteme, ki kar kričijo po 
spremembah. Novi IT-siste mi v zdravstvu bodo 
ključni element za zagotavljanje zdravstvene 
oskrbe, osredotočene na pacienta. 
DEJAN SPASOVSKI, 
INEOR




