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te tudi vi naveličani na-
svetov, ki pravijo, da bi 
moralo biti vaše podje-

tje bolj podobno družbam, kot 
so Airbnb, Amazon, Apple in 
Uber? Da one pa res obvlada-
jo digitalno preobrazbo. No, za 
podjetja, ki se niso rodila v sve-
tu digitalnih platform, je to vse 
prej kot lahko. Še najboljši zgled 
med naštetimi se mi zdi Ama-
zon. Njegov zgodnji poslovni 
model je temeljil na izpolnjeva-
nju po e-pošti poslanih naročil 
za knjige. Kar je sledilo, je izje-
mna zgodba o sposobnostih pri-
lagajanja, prepoznavanja prilo-
žnosti in izkoriščanja tehnolo-
ških valov. Amazon ni postal le 
največji spletni knjigarnar, tem-
več kar trgovec in danes želi biti 
vodilno podjetje na področju ra-
čunalništva v oblaku.

Lekcija? Kdor hoče biti uspe-
šen v digitalnem (svetu), rabi di-
gitalni načrt, zasnovo, če želite. 

Namesto da bi se trudila posne-
mati ali postati Amazon, bi mo-
rala podjetja razmišljati, kako še 
naprej delati tisto, kar delajo do-
bro, in dodati digitalne izdelke/
rešitve, ki bi še izboljšali njiho-
ve izdelke in storitve. Pri tem pa 
najti pravi recept, kako kar naj-
bolje izkoristiti tehnologijo, npr. 
analitične rešitve, oblak, inter-
net stvari pa tudi družbene me-
dije in mobilna omrežja. Hudič 
se skriva v podrobnostih: tak na-
črt za posamezno podjetje na-
vadno ne obstaja in ga ni mogo-
če preprosto kupiti, temveč ga je 
treba izdelati. Kdo ga bo izdelal? 
Vodstvo in direktorji posameznih 
oddelkov? Redko. Sploh v času, 
ko radi organizacijsko struktu-
ro drobijo in naloge ter odgovor-
nost prelagajo po hierarhiji nav-
zdol. Pravzaprav so zaposleni na 
nižjih ravneh tisti, ki nehote po-
stanejo odgovorni za ugotavlja-
nje, kako stvari potekajo. Kar ni 

nujno narobe, saj imajo ti pogo-
sto največ stika s stranko, z njeni-
mi 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 nima-
jo ustreznega sogovornika. Ali 
pa jih ta ne razume. Zato je spre-
memb malo ali pa nič, včasih pa 
gredo načrtovane v povsem na-
pačno smer (temu se reče šum v 
komunikaciji).

Digitalno poslovanje zahteva 
hitrost. Hiter prenos podatkov 
in informacij, hitro sprejemanje 
odločitev. Silosna ureditev ve-
čine podjetij je tu v napoto. Kar 
pa še ne pomeni, da morate vse 
oddelčne strukture v podjetju iz-
brisati, temveč mora biti organi-
zacija, ki želi zmagovati v digi-
talnem, prožna, to pa lahko do-
seže le, če je bolj porazdeljena. 

Taka tudi prenese več pravic od-
ločanja avtonomnim skupinam 
zaposlenih, tistim, ki razumejo 
koncept sprememb in imajo mo-
žnost njihove uresničitve.

O digitalni preobrazbi govori-
mo že več kot desetletje. Literar-
na dela, zlasti tista, ki so jih na-
pisali različni marketinški stro-
kovnjaki, pretiravajo s poudarja-
njem dejstva, da digitalna preo-
brazba temelji na poslovni stra-
tegiji in nima veliko zveze s teh-
nologijo. Drži, bistvo preobrazbe 
ni oblikovanje sistema, ki bo nav-
dušil druge IT-arhitekte, temveč 
uporaba tehnologije za ustvar-
janje 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 pristo-
pe, drugačne rešitve in poslov-
ne modele. Slona morate nauči-
ti plesati ... 

Znate naučiti  
slona plesati?
MIRAN VARGA
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 IT-oddelkih zadnja leta 
niso vroča tema le po-
datki in računalništvo v 

oblaku, tudi umetna inteligenca 
v najrazličnejših pojavnih obli-
kah je še kako prisotna. Med-
tem ko lastniki zahtevajo bolj 
prilagodljivo in vitko poslovanje 
ter osredotočenost na razvoj, pa 
marsikje v oči bode podpovpreč-
na produktivnost zaposlenih. 
Jim lahko tehnologija priskoči na 
pomoč? Vsekakor.

Sodelovanje človeka 
in stroja

Nihče več ne dvomi, da bodo 
digitalne inovacije ter tehnolo-
gije s področja umetne inteli-
gence v prihodnje znatno spre-
minjale naša osebna življenja in 
delovna mesta v podjetjih. Bolj 
v prihodnost zazrta že iščejo na-
čine, kako združiti zmogljivo-
sti ter najboljše lastnosti ljudi in 
strojev. T. i. bionično podjetje bi 
lahko postalo organizacija priho-
dnosti. Med prednostmi tesnega 

sodelovanja človeka in stroja 
strokovnjaki izpostavljajo prilo-
žnosti za razvoj vrhunskih upo-
rabniških izkušenj in odnosov s 
strankami, bolj produktivno po-
slovanje in drastično zvišanje 
stopnje inovativnosti.

Bionična podjetja seveda ne 
bodo nastala čez noč. Zanje bo 
treba najprej pripraviti teren. Če 
naj podjetja delujejo kot bionič-
ne organizacije, morajo poskr-
beti za veliko digitalnih talentov, 
nove načine dela, digitalne plat-
forme in seveda podatke. Priča-
kovano pa glavna ovira nastan-
ku teh podjetij ne bo tehnologi-
ja, temveč ljudje in procesi. Ena 
izmed formul za uspeh v digital-
no gnanem svetu se glasi 70 : 20 
: 10 in pravi, da 70 odstotkov na-
predka pri digitalni preobrazbi 
prispevajo ljudje in procesi, 20 
odstotkov izvira iz tehnologije in 
dodatna desetina iz algoritmov.

Ljudje, nadarjeni za tehnolo-
gijo, morajo ostati prilagodljivi, 
če naj še naprej razvijajo svoja 

znanja in sposobnosti. Te bodo 
še kako iskane v bionični eri. Ob 
omembi prebojnih in disruptiv-
nih tehnologij večina pomisli na 
krčenje delovnih mest oziroma 
izgubo služb, saj naj bi stroji pre-
vzeli vedno več dela, ki ga da-
nes opravljamo ljudje. A name-
sto tega bi se morali tudi ljudje 
bolj osredotočati na to, kakšna 
znanja bomo potrebovali v pri-
hodnosti (da ne bomo zastareli).

Dejstvo je, da operativni pro-
cesi pogosto ne potrebujejo po-
sebnih znanj, zato je ljudi v njih 
relativno enostavno nadomestiti 
s stroji. Toda načrtovanje in ino-
viranje, ki vodita do novih proce-
sov, pa potrebujeta človeške spo-
sobnosti razmišljanja (in veliko 
znanj), zato je še kako pomemb-
no, da ljudje ostajamo prilago-
dljivi ter nenehno razvijamo in 
širimo svoje sposobnosti.

Dodajanje znanj(a)

Večanje usposobljenosti zapo-
slenih je edino zagotovilo za na-
daljnji razvoj in inovacije. Lju-
dje moramo pridobivati vedno 
nova znanja in širiti svoje spo-
sobnosti. Vseživljenjsko uče-
nje postaja nuja. Znanost, teh-
nologija, strojništvo, matemati-
ka – to so osnovne smernice, ki 

ji bomo morali krepiti vsi. Še po-
sebej pa bomo potrebovali kiber-
netska znanja, robotiko, avtoma-
tizacijo in umetno inteligenco, če 
naj ustvarimo prihodnost, v ka-
teri bodo algoritmi in stroji delo 
opravljali namesto nas in bo-
lje od nas. A to še ne pomeni, da 
bodo tisti, ki se ne bodo znašli v 
omenjenih kategorijah oziroma 
področjih, razvrščeni med ume-
tnike. Umetnost posameznika 
bo v tem, da bo moral ugotovi-
ti, v čem je dober, in svojo pred-
nost razvijati naprej. Za kreativ-
ne posameznike se ni bati, saj bo 
svet tudi v prihodnje hlepel po še 
bolj intuitivnih uporabniških iz-
kušnjah.

Prav vsi pa bomo v prihodnje 
potrebovali (še več) znanja, so-
delovanja, komunikacije, reše-
vanja izzivov in zagotavljanja 
uporabniške izkušnje. Preobraz-
ba, digitalna ali analogna, je na-
mreč nujna – tako za te, ki priho-
dnost ustvarjajo, kot za tiste, ki 
jo živijo.

Spreminjanje kulture 
organizacij

Tehnologija ni, ni bila in ne 
bo težava. Za doseganje vitke-
ga in prilagodljivega ter v razvoj 
usmerjenega poslovanja bo treba 
največ sprememb opraviti pri lju-
deh, zaposlenih, vodjih, vodstvu. 
Digitalna preobrazba ni tehno-
loški izziv, ampak organizacij-
ski pa tudi družbeni. Tehnologi-
ja je le orodje, ki opolnomoči člo-
veka, in prav nič ni narobe s tem, 
da neko delo počne stroj name-
sto človeka.

Najtrši oreh digitalne preo-
brazbe bo kultura posamezne-
ga podjetja, tj. kako doseči, da 
bomo vsi razmišljali in dela-
li drugače, bolje, bolj konku-
renčno. Tako kot tehnologijo na-
mreč tudi človeka povozi čas, če 
ne dela na področju plemenite-
nja znanja. Prav zato je digital-
na preobrazba proces, ki se niko-
li ne zaključi – končanemu ciklu 
vedno znova sledi nov cikel iz-
boljšav in optimizacij. 

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
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