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S čim in za koliko 
bi radi tiskali?

DOSJE

Vati v 
pripravljenosti
Z zadnjimi podražitvami električne energije 
so spet postala aktualna vprašanja, kako 
zmanjšati porabo energije električnih naprav v 
naših domovih. Eden izmed nevidnih ponorov 
električne energije in denarja so naprave v 
stanju pripravljenosti, ko od njih v resnici 
nimamo nič, a to vseeno plačujemo.

NASVETI

Sodobna televizija 
v Sloveniji
Televizijske pretočne storitve se ne razlikujejo 
le po cenah in zmožnostih, temveč predvsem 
po ponujeni vsebini, ki je povsod drugačna, 
zato je podrobnejši pregled na mestu.
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Domači tiskalnik sodi že skorajda bolj med belo teh-
niko kot pa med računalniške naprave. Vsaj glede na to, 
da ga večina uporabnikov zamenja šele takrat, ko prejšnji 
odpove. Toda – katerega potem kupiti?
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odatki so pomembni, 
njihova kakovost še bolj. 
Težko je namreč spreje-

mati dobre poslovne odločitve ali 
pa nuditi nadpovprečne uporab-
niške izkušnje, če podjetje in nje-
govi zaposleni nimajo na razpo-
lago kakovostnih podatkov. Ka-
dar zbrani in obdelovani podatki 
ne izpolnijo pričakovanj podjetja 
o točnosti, veljavnosti, popolno-
sti in doslednosti, lahko to moč-
no negativno vpliva na storitve 
za stranke, produktivnost zapo-
slenih in ključne strategije.

Kakovostni podatki so torej 
ključni za sprejemanje natanč-
nih in informiranih odločitev. A 
čeprav imajo vsi podatki določe-
no raven kakovosti, različne zna-
čilnosti in dejavniki določajo sto-
pnjo kakovosti podatkov (viso-
ka ali nizka). Že en sam netočen 
vir podatkov lahko povzroči kup 
težav analitičnemu sistemu in 

vsem, ki njegove ugotovitve upo-
rabljajo. Brez natančnosti in za-
nesljivosti kakovosti podatkov 
vodstvo in zaposleni ne morejo 
zaupati podatkom ali sprejema-
ti premišljenih odločitev. Kar je 
najbolj črn scenarij – samo pomi-
slite, vložili ste kup denarja v so-
dobne rešitve za hrambo in ana-
lizo podatkov, na koncu pa se za-
našate na nepopolna poročila in 
na podlagi teh ugotovitev spreje-
mate napačne odločitve. Ker vam 
manjka kakovost(i) podatkov.

Slabo vzdrževani (in upra-
vljani) podatki lahko povzroči-
jo tudi številne druge težave. Na 
primer, zastareli podatki o stran-
kah lahko povzročijo zamujene 
priložnosti za vnovično ali nav-
zkrižno prodajo izdelkov in sto-
ritev. Podatki nizke kakovosti 
lahko povzročijo tudi, da pod-
jetje izdelke pošilja na napač-
ne naslove, kar ima za posledico 

nižje ocene zadovoljstva strank, 
zmanjšanje prodaje in višje stro-
ške zaradi ponovnega pošiljanja. 
V nekaterih bolj reguliranih pa-
nogah lahko slabi podatki celo 
povzročijo, da podjetje prejme 
globe zaradi neustreznega poro-
čanja o finančnih ali zakonskih 
skladnostih. Da, kakovost podat-
kov je še kako pomembna.

Stari pregovor s področja ana-
litike, ki prav po računalniško 
pravi »smeti noter, smeti ven«, 
(še) vedno drži. Drži pa tudi 
obratno: ko ima podjetje oprav-
ka s kakovostnimi podatki, so 
odločitve in rezultati zanesljivi, 
ugibanj in tveganja pri odloča-
nju je zelo malo, tudi nič. Kako-
vostni podatki omogočajo zapo-
slenim, da so produktivnejši. Na-
mesto da bi porabljali čas za pre-
verjanje in odpravljanje napak v 
podatkih, se lahko osredotoči-
jo na svoje osnovno poslanstvo 

in ustvarjanje dodane vrednosti. 
Tudi trženje s pridom izkorišča 
visoko kakovost podatkov – bolj-
ši podatki omogočajo natančnej-
še doseganje strank in ustreznej-
šo komunikacijo, zlasti v večka-
nalnih okoljih, za katera si priza-
devajo številna podjetja.

Kako torej poskrbeti za kako-
vost podatkov? Napredna podje-
tja imajo vzpostavljene robustne 
postopke za zbiranje, shranjeva-
nje in obdelavo (množičnih) po-
datkov. Predvsem pa uporablja-
jo dokumentne sisteme ter hi-
bridne podatkovne platforme, 
ki zagotavljajo, da so vsi podat-
ki dosledni, vredni zaupanja in 
brez zlorab. Lahko mi verjamete 
na besedo: delo s podatki, ki so 
kakovostni in zaupanja vredni, je 
prava poezija. Velja pa tudi obra-
tno: podatki slabe kakovosti ve-
dno vodijo do takšne ali drugač-
ne bolečine. 

Ne le podatki, tudi njihova 
kakovost je pomembna
MIRAN VARGA
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odjetja, ki se ne slepijo 
več, da se znajo »po ob-
čutku« odločati bolje kot 

po podatkih, so pripravljena na 
spremembe. Kaj pa spremembe 
na področju odločanja zahteva-
jo po tehnološko-kadrovski pla-
ti? Najprej in predvsem vzposta-
vitev kulture, ki stremi k podat-
kovno gnanemu poslovanju. S 
klasično analitiko in poslovnim 
obveščanjem sicer ni nič naro-
be, a naprednejše rešitve, pod-
prte z množičnimi podatki in s 
tehnologijami umetne inteligen-
ce, gredo še bistveno dlje (in glo-
blje). Na podlagi kakovostnej-
ših podatkov pa je najrazličnej-
šim poslovnim deležnikom lažje 
ukrepati (in to početi v realnem 
času). Pred podjetji so veliki pre-
miki, predvsem kar zadeva doje-
manje in delovanje rešitev za po-
slovno obveščanje (BI).

Ne samo kaj, ampak zakaj

Velik del trenutnih rešitev s 
področja sodobne poslovne in-
teligence oziroma poslovnega 
obveščanja je osredotočen na ti-
sto, kar se je zgodilo v preteklo-
sti. Sistem vzame podatke iz za-
dnjega četrtletja, preteklega leta 
ali drugega časovnega intervala, 
ki ga je izbral uporabnik, nakar 
mu servira odgovor na to, kaj se 
je v obravnavanem obdobju zgo-
dilo. Analiza preteklega poslova-
nja v določenem obdobju je seve-
da lahko še kako uporabna, ven-
dar preprosto ni več dovolj. Pod-
jetja, ki razmišljajo vnaprej, po-
trebujejo BI-sisteme, ki jim lah-
ko odgovorijo tudi na vpraša-
nje, zakaj se je nekaj zgodilo, še 
več, dajo jim lahko celo predlo-
ge o tem, kaj storiti, in pomaga-
jo predvideti, kaj se utegne zgo-
diti v prihodnosti.

Če bi želeli imeti koristi od to-
vrstnih vpogledov, potrebuje-
te rešitve BI, ki lahko naredijo še 
bistveno več, kot le premetavajo 

številke in jih vizualizirajo. Ana-
litiki iz družbe Gartner celo me-
nijo, da utegnejo današnje reši-
tve s področja poslovnega ob-
veščanja v prihodnje zamenja-
ti kar rešitve za obogateno ana-
litiko. Današnje najsodobnejše 
platforme BI namreč že upora-
bljajo obogateno analitiko, s ka-
tero vzamejo (različne) podat-
ke iz več virov, prepoznajo tren-
de in razkrijejo vzročne poveza-
ve med podatki. Prav zato znajo 
povzeti, zakaj se je nekaj zgodi-
lo oziroma se dogaja. Mnoge od 
njih celo uporabljajo tehnologi-
je, kakšna je napovedna analiti-
ka, za napovedovanje prihodnjih 
dogodkov in zagotavljanje odgo-
vorov na poizvedbe o prihodno-
sti (res napredna ponderirana 
ekstrapolacija podatkov).

Individualizirani 
vpogledi po meri

Pogosta težava mnogih da-
našnjih orodij za poslovno ob-
veščanje (BI) je, da ponujajo iz-
kušnjo, ki je primerna za vse 

uporabnike, saj želijo ugoditi 
čim širšemu spektru uporabni-
kov. Ponudniki pač na ta način 
prodajo več licenc … Toda orod-
ja BI lahko nudijo še tako splo-
šno vrednost, pa ne bodo odlič-
na. Zakaj? Predvsem zato, ker 
imajo različni poslovni uporab-
niki različne potrebe in zato tudi 
podatke ter poizvedbe. Če naj 
podjetje izkoristi podatke v celo-
ti, bo potrebovalo orodja BI, ki so 
dovolj prilagodljiva, da ponujajo 
individualizirane izkušnje različ-
nim uporabnikom.

Ustrezna orodja BI danes 
predstavljajo platforme, ki nima-
jo le zmožnosti kuriranja vpogle-
dov na podlagi potreb uporabni-
ka, temveč so zasnovane tako, da 
jih lahko uporabljajo ljudje z raz-
ličnimi ravnmi tehničnega zna-
nja – kdo ve, mogoče se lahko di-
rektor nabave bistveno bolj po-
globi v poslovni izziv kot pa ge-
neralni direktor.

Tu pa že trčimo ob naslednjo 
čer. Pri rabi poslovnega obve-
ščanja ne gre samo za orodja. 
Vodstva bodo morala spreje-
ti ukrepe za spodbujanje spre-
jemanja napredne analitike v 
podjetjih. To pomeni, da bodo 

skorajda vsi zaposleni vedeli, 
kako uporabljati razpoložljiva 
orodja BI in predvsem razume-
li načine, kako lahko ta orodja 
izboljšajo njihovo delo in ustva-
rijo pozitiven poslovni izid. Še 
tako dobra BI-orodja podjetju 
malo koristijo, če jih zaposleni 
ne uporabljajo oziroma ne zna-
jo uporabljati.

Večja dostopnost orodij in 
opolnomočenje zaposlenih

To pa spet zahteva spremem-
be v delovanju podjetij. Marsi-
kje, posebej v večjih podjetjih, 
imajo oddelek ali pa vsaj skupi-
no za analitiko, ki ji ključni zapo-
sleni (npr. vodje oddelkov) po-
šiljajo svoje poizvedbe. Analitič-
ni strokovnjaki jih nato obdela-
jo z orodji BI in BA, ustvarijo po-
ročila in vrnejo bolj ali manj smi-
selne povratne informacije. Če 
se je opolnomočenje zaposlenih 
na področju poslovnega obve-
ščanja v podjetju že začelo, imajo 
ti (skoraj) prost dostop do orodij 
BI. No, vsaj do standardne nad-
zorne plošče, ki zagotavlja ne-
kaj ključnih virov podatkov in 
omogoča vnašanje poizvedb. In 
prav opolnomočenje zaposlenih, 

Podatkovno gnano 
poslovno obveščanje
Le kdo si ne bi želel tehnologije, ki ob vprašanju »kaj« 
dostavi še odgovor na vprašanje »zakaj«. 
Miran Varga
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40 Lenovo  
ThinkPad 
C13  
Yoga G1
Preizkusili smo prvi 
prenosnik ThinkPad z 
nameščenim operacijskim 
sistemom Google 
ChromeOS. Je to sploh še 
Thinkpad?




