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Na internetu najdemo številne
posameznike in družbe, ki ponujajo meritve
elektromagnetnih sevanj, in celo nemalo
tovrstnih aplikacij za pametni telefon. Kaj je
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Četudi nismo nikoli slišali zanje, nekatera
ameriška podjetja vedo, koliko smo stari,
kaj nas zanima, kje delamo in katere spletne
strani obiskujemo. Te podatke prodajajo
oglaševalcem, ki z veseljem strežejo ciljane
oglase.
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Kaj bo gnalo digitalno
preobrazbo v 2020?
Ali ste pripravljeni, da postanete bionična
organizacija in dejansko združite delo ljudi ter
strojev? Prav to bo namreč potrebno za doseganje
naslednje ravni produktivnosti.
Vinko Seliškar
IT-oddelkih zadnja leta
niso vroča tema le podatki in računalništvo v
oblaku, tudi umetna inteligenca
v najrazličnejših pojavnih oblikah je še kako prisotna. Medtem ko lastniki zahtevajo bolj
prilagodljivo in vitko poslovanje
ter osredotočenost na razvoj, pa
marsikje v oči bode podpovprečna produktivnost zaposlenih.
Jim lahko tehnologija priskoči na
pomoč? Vsekakor.

V

Znate naučiti
slona plesati?

Sodelovanje človeka
in stroja

MIRAN VARGA

te tudi vi naveličani nasvetov, ki pravijo, da bi
moralo biti vaše podjetje bolj podobno družbam, kot
so Airbnb, Amazon, Apple in
Uber? Da one pa res obvladajo digitalno preobrazbo. No, za
podjetja, ki se niso rodila v svetu digitalnih platform, je to vse
prej kot lahko. Še najboljši zgled
med naštetimi se mi zdi Amazon. Njegov zgodnji poslovni
model je temeljil na izpolnjevanju po e-pošti poslanih naročil
za knjige. Kar je sledilo, je izjemna zgodba o sposobnostih prilagajanja, prepoznavanja priložnosti in izkoriščanja tehnoloških valov. Amazon ni postal le
največji spletni knjigarnar, temveč kar trgovec in danes želi biti
vodilno podjetje na področju računalništva v oblaku.
Lekcija? Kdor hoče biti uspešen v digitalnem (svetu), rabi digitalni načrt, zasnovo, če želite.

S

Namesto da bi se trudila posnemati ali postati Amazon, bi morala podjetja razmišljati, kako še
naprej delati tisto, kar delajo dobro, in dodati digitalne izdelke/
rešitve, ki bi še izboljšali njihove izdelke in storitve. Pri tem pa
najti pravi recept, kako kar najbolje izkoristiti tehnologijo, npr.
analitične rešitve, oblak, internet stvari pa tudi družbene medije in mobilna omrežja. Hudič
se skriva v podrobnostih: tak načrt za posamezno podjetje navadno ne obstaja in ga ni mogoče preprosto kupiti, temveč ga je
treba izdelati. Kdo ga bo izdelal?
Vodstvo in direktorji posameznih
oddelkov? Redko. Sploh v času,
ko radi organizacijsko strukturo drobijo in naloge ter odgovornost prelagajo po hierarhiji navzdol. Pravzaprav so zaposleni na
nižjih ravneh tisti, ki nehote postanejo odgovorni za ugotavljanje, kako stvari potekajo. Kar ni

nujno narobe, saj imajo ti pogosto največ stika s stranko, z njenimi bolečinami, izzivi, željami …
Težava je v tem, da komunikacija
pogosto počasi poteka v obratni
smeri, torej od spodaj navzgor,
pa tudi v tem, da tako stranke
kot zaposleni, ki se ukvarjajo z
njimi, v vodstvu podjetja nimajo ustreznega sogovornika. Ali
pa jih ta ne razume. Zato je sprememb malo ali pa nič, včasih pa
gredo načrtovane v povsem napačno smer (temu se reče šum v
komunikaciji).
Digitalno poslovanje zahteva
hitrost. Hiter prenos podatkov
in informacij, hitro sprejemanje
odločitev. Silosna ureditev večine podjetij je tu v napoto. Kar
pa še ne pomeni, da morate vse
oddelčne strukture v podjetju izbrisati, temveč mora biti organizacija, ki želi zmagovati v digitalnem, prožna, to pa lahko doseže le, če je bolj porazdeljena.

Taka tudi prenese več pravic odločanja avtonomnim skupinam
zaposlenih, tistim, ki razumejo
koncept sprememb in imajo možnost njihove uresničitve.
O digitalni preobrazbi govorimo že več kot desetletje. Literarna dela, zlasti tista, ki so jih napisali različni marketinški strokovnjaki, pretiravajo s poudarjanjem dejstva, da digitalna preobrazba temelji na poslovni strategiji in nima veliko zveze s tehnologijo. Drži, bistvo preobrazbe
ni oblikovanje sistema, ki bo navdušil druge IT-arhitekte, temveč
uporaba tehnologije za ustvarjanje poslovnih priložnosti. Brez
digitalne preobrazbe je uvajanje
nove tehnologije le način, kako
podjetja še vedno počno enako
stvar, le nekoliko hitreje. Toda
preobrazba zahteva nove pristope, drugačne rešitve in poslovne modele. Slona morate naučiti plesati ...


Nihče več ne dvomi, da bodo
digitalne inovacije ter tehnologije s področja umetne inteligence v prihodnje znatno spreminjale naša osebna življenja in
delovna mesta v podjetjih. Bolj
v prihodnost zazrta že iščejo načine, kako združiti zmogljivosti ter najboljše lastnosti ljudi in
strojev. T. i. bionično podjetje bi
lahko postalo organizacija prihodnosti. Med prednostmi tesnega

sodelovanja človeka in stroja
strokovnjaki izpostavljajo priložnosti za razvoj vrhunskih uporabniških izkušenj in odnosov s
strankami, bolj produktivno poslovanje in drastično zvišanje
stopnje inovativnosti.
Bionična podjetja seveda ne
bodo nastala čez noč. Zanje bo
treba najprej pripraviti teren. Če
naj podjetja delujejo kot bionične organizacije, morajo poskrbeti za veliko digitalnih talentov,
nove načine dela, digitalne platforme in seveda podatke. Pričakovano pa glavna ovira nastanku teh podjetij ne bo tehnologija, temveč ljudje in procesi. Ena
izmed formul za uspeh v digitalno gnanem svetu se glasi 70 : 20
: 10 in pravi, da 70 odstotkov napredka pri digitalni preobrazbi
prispevajo ljudje in procesi, 20
odstotkov izvira iz tehnologije in
dodatna desetina iz algoritmov.
Ljudje, nadarjeni za tehnologijo, morajo ostati prilagodljivi,
če naj še naprej razvijajo svoja

znanja in sposobnosti. Te bodo
še kako iskane v bionični eri. Ob
omembi prebojnih in disruptivnih tehnologij večina pomisli na
krčenje delovnih mest oziroma
izgubo služb, saj naj bi stroji prevzeli vedno več dela, ki ga danes opravljamo ljudje. A namesto tega bi se morali tudi ljudje
bolj osredotočati na to, kakšna
znanja bomo potrebovali v prihodnosti (da ne bomo zastareli).
Dejstvo je, da operativni procesi pogosto ne potrebujejo posebnih znanj, zato je ljudi v njih
relativno enostavno nadomestiti
s stroji. Toda načrtovanje in inoviranje, ki vodita do novih procesov, pa potrebujeta človeške sposobnosti razmišljanja (in veliko
znanj), zato je še kako pomembno, da ljudje ostajamo prilagodljivi ter nenehno razvijamo in
širimo svoje sposobnosti.

ji bomo morali krepiti vsi. Še posebej pa bomo potrebovali kibernetska znanja, robotiko, avtomatizacijo in umetno inteligenco, če
naj ustvarimo prihodnost, v kateri bodo algoritmi in stroji delo
opravljali namesto nas in bolje od nas. A to še ne pomeni, da
bodo tisti, ki se ne bodo znašli v
omenjenih kategorijah oziroma
področjih, razvrščeni med umetnike. Umetnost posameznika
bo v tem, da bo moral ugotoviti, v čem je dober, in svojo prednost razvijati naprej. Za kreativne posameznike se ni bati, saj bo
svet tudi v prihodnje hlepel po še
bolj intuitivnih uporabniških izkušnjah.
Prav vsi pa bomo v prihodnje
potrebovali (še več) znanja, sodelovanja, komunikacije, reševanja izzivov in zagotavljanja
uporabniške izkušnje. Preobrazba, digitalna ali analogna, je naDodajanje znanj(a)
mreč nujna – tako za te, ki prihoVečanje usposobljenosti zapo- dnost ustvarjajo, kot za tiste, ki
slenih je edino zagotovilo za na- jo živijo.
daljnji razvoj in inovacije. LjuSpreminjanje kulture
dje moramo pridobivati vedno
organizacij
nova znanja in širiti svoje sposobnosti. Vseživljenjsko učeTehnologija ni, ni bila in ne
nje postaja nuja. Znanost, teh- bo težava. Za doseganje vitkenologija, strojništvo, matemati- ga in prilagodljivega ter v razvoj
ka – to so osnovne smernice, ki usmerjenega poslovanja bo treba
največ sprememb opraviti pri ljudeh, zaposlenih, vodjih, vodstvu.
Digitalna preobrazba ni tehnološki izziv, ampak organizacijski pa tudi družbeni. Tehnologija je le orodje, ki opolnomoči človeka, in prav nič ni narobe s tem,
da neko delo počne stroj namesto človeka.
Najtrši oreh digitalne preobrazbe bo kultura posameznega podjetja, tj. kako doseči, da
bomo vsi razmišljali in delali drugače, bolje, bolj konkurenčno. Tako kot tehnologijo namreč tudi človeka povozi čas, če
ne dela na področju plemenitenja znanja. Prav zato je digitalna preobrazba proces, ki se nikoli ne zaključi – končanemu ciklu
vedno znova sledi nov cikel izboljšav in optimizacij.
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