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1 

UVOD 

 

Informatika je danes za organizacijo vitalnega pomena. Informacijska tehnologija je bila v 

preteklosti uvedena z namenom, da bi bilo delo opravljeno hitreje, učinkoviteje in ceneje, 

danes pa vrhnji managerji stremijo k temu, da informatika skozi inovacije pripomore tudi k 

večji poslovni vrednosti, vključno za končnega kupca. Tudi zaradi gospodarske krize, ki je 

povzročila optimizacijo in racionalizacijo virov, avtomatizacija procesa ni več edino 

možno upravičilo investicije v informatiki. Investicije morajo biti usklajene s strateškimi 

cilji organizacije ter neposredno povezane z doseganjem enega ali več poslovnih ciljev. 

Cooper in Nocket (2009) pravita, da to zahteva evolucijo tradicionalne funkcije 

managementa povpraševanja. Zahteve uporabnikov pogosto niso usklajene s potrebami 

organizacije ali z aktivnostmi drugih organizacijskih enot v organizaciji, zato mora služba 

za informatiko zahteve uporabnikov postaviti v okviru potreb organizacije, da se ujemajo z 

njenimi strateškimi usmeritvami. 

 

Thejendra (2008) pravi, da služba za informatiko danes po pomembnosti zaseda sam vrh. 

Čeprav ima organizacija svobodno izbiro glede informacijske podpore, ki je prilagojena 

njenim potrebam, pa je vedno bolje, da sprejme nekatere mednarodne najboljše prakse, kot 

sta na primer ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library, v nadaljevanju 

ITIL) ali standard ISO 20000. Z ITIL in ISO 20000 so se jasneje oblikovali procesi na 

področju informatike, ki pripomorejo k evoluciji funkcije službe za informatiko, vendar pa, 

kot bomo videli s pregledom literature, ti procesi nimajo jasnih meja in se med sabo 

prepletajo ter povezujejo, kar vnaša nekaj dvoumnosti. Najpomembnejši procesi so: 

 

- management povpraševanja; 

- management zahtev; 

- management sprememb; 

- management incidentov; 

- management problemov. 

 

Informacijske storitve, ki jih zagotavlja služba za informatiko vključujejo elemente 

informacijske tehnologije, ljudi in drugih procesov. Kot bomo videli v nadaljevanju, lahko 

pri managementu storitev na področju informatike prepoznamo dva krovna procesa, in 

sicer management povpraševanja in management incidentov, ki predstavljata nekakšen 

vhod in iz katerih se razvijejo vsi drugi procesi. Management povpraševanja je del 

celovitega upravljanja informatike. To vključuje (Bhatia, 2011): 

 

- procese upravljanja (procese, ki omogočajo učinkovite odločitve in upravljanje 

informatike v vseh fazah načrtovanja, izvajanja in delovanja);  

- cilje in metrike (cilje uspešnosti poslovanja in ukrepe, ki omogočajo vpogled in 

smernice poslovnim uporabnikom in vodstvu); 
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- upravljanje strukture (odgovornosti in kulture, ki so usklajene za doseganje poslovnih 

ciljev). 

 

Management povpraševanja je obsežen proces, ki je neposredno povezan z managementom 

zmogljivosti (angl. capacity management). Proces je še toliko bolj otežen v mednarodnih 

organizacijah, kjer je veliko uporabnikov, obstajajo pa tudi drugi notranji in zunanji 

ponudniki storitev, od katerih smo odvisni. Dodatno pa na proces vplivajo tudi 

organizacijska klima in kulturne razlike. 

 

Thorn (2007) v svojem članku podaja, da je v kontekstu informatike management 

povpraševanja proces, ki upravlja s kompleksnimi zahtevami uporabnikov. V tem procesu 

zahteve vsebinsko podrobneje opredelimo in glede na prednost umestimo v plan izvajanja. 

Gentle (2007) meni, da je, ko gre za ponudbo in povpraševanje, informatika neupravičeno 

osredotočena na zagotavljanje storitev. Pri tem se pogosto prezre stran povpraševanja: 

zajemanje in razvrščanje potreb ter dodeljevanje sredstev, ki temeljijo na poslovnih ciljih 

in projektih, ki prinašajo poslovne koristi. Povedano drugače, informatika se prepogosto 

ukvarja le z izgradnjo sistema na pravilen način, ne pa z izgradnjo pravega sistema. Pri tem 

je merilo uspešnosti opredeljeno kot zagotavljanje rešitve v pravem času, v okviru 

planiranih virov in kot izpolnjevanje zahtev naročnika, namesto da bi merili poslovno 

korist. Zaradi nejasnosti se danes zahteve odobrijo na temelju vpliva pobudnika, ne pa 

skozi proces odločanja. Mckeen, Smith in Gonzalez (2012) trdijo, da management 

povpraševanja omogoča boljši management ponudbe in je v pomoč službi za informatiko 

pri odzivanju na spremembe, potrebne za izpolnjevanje poslovnih potreb ter nadzor nad 

njihovimi viri. 

 

Namen magistrske naloge je preučiti področje managementa povpraševanja na področju 

informatike skozi analizo in sintezo literature ter izdelati študijo primera na podjetju 

Revoz, d. d., ki bo vsebovala analizo in predlog prenove informacijskega sistema za 

management povpraševanja uporabnikov. Temeljni raziskovalni vprašanji sta, zakaj je 

management povpraševanja v organizaciji potreben in kako učinkovito upravljati z 

zahtevami uporabnikov. 

 

Raziskovalni cilji, ki jih v nalogi zasledujem, so: 

  

- izdelati pregled področja managementa informacijskih potreb, 

- preko študije primera in na osnovi preučene literature izdelati predlog prenove sistema 

za management povpraševanja po informacijskih storitvah. 

 

V prvem oziroma teoretičnem delu naloge bom s pregledom strokovne literature in 

uporabo deduktivnega raziskovalnega pristopa pojasnil področje managementa 

povpraševanja po informacijskih storitvah.  
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V drugem oziroma praktičnem delu bom z metodo študija primera predstavil obstoječe 

stanje managementa povpraševanja na področju informatike v podjetju Revoz, d. d. 

Predstavil bom obstoječe informacijske sisteme, ki se uporabljajo na tem področju, ter na 

podlagi preučene literature in v okvirih strateškega načrta informatike pripravil predlog 

prenove procesa in informacijskega sistema za upravljanje tovrstnih potreb. S povezavo 

teoretičnega in praktičnega dela bom skušal odgovoriti na zastavljeni raziskovalni 

vprašanji, zakaj je management povpraševanja uporabnikov v organizaciji potreben in 

kako to učinkoviti izvajati. 

 

Naloga je smiselno razdeljena v več poglavij. V prvih treh poglavjih predstavimo teoretični 

pregled strokovne literature, člankov in drugih virov različnih avtorjev. Prvo poglavje 

obravnava poslovno vrednost informatike, začenši z povzetkom razvoja vloge informatike. 

V poglavju podamo tudi smernice razvoja informatike ter obrazložimo, zakaj je ravno 

odnos med informatiko in uporabniki ključnega pomena pri priznavanju poslovne 

vrednosti informatike. V naslednjem poglavju predstavimo management storitev na 

področju informatike. Poglavje obravnava tudi ITIL kot nabor dobrih praks na področju 

managementa informacijskih storitev in standard ISO 2000, ki je nastal na temeljih ITIL. 

Teoretični del magistrske naloge zaključimo s tretjim poglavjem, podrobnejšo obravnavo 

pomembnejših procesov na področju informatike, pri čemer najbolj izčrpno predstavimo 

management povpraševanja.  

 

Zadnje poglavje temelji na študiji primera v podjetju Revoz, d. d. Zaradi potreb po 

kasnejšem razumevanju managementa povpraševanja najprej predstavimo organiziranost 

Službe za informatiko in organizacijo in njeno vpetost v skupino Renault. Na kratko 

predstavimo management storitev na področju informatike ter ključna procesa 

management incidentov in management sprememb. Delo zaključimo s predstavitvijo 

obstoječega področja managementa povpraševanja in podamo predlog za prenovo sistema 
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1 POSLOVNA VREDNOST INFORMATIKE 

 

V preteklosti so organizacije uporabljale informacijsko tehnologijo predvsem kot podporo 

pri izvajanju aktivnosti na učinkovit način s pomočjo informatizacije poslovanja. Danes je 

informatika ključen element poslovanja, zaradi česar se spreminja tudi vloga informatikov 

v organizaciji (Sallé, 2004). 

 

1.1 Vloga informatikov pri zagotavljanju poslovne vrednosti 

informatike 

 

Neodvisno od tega, ali se organizacija ukvarja s proizvodnjo, ponuja storitve ali pa je to 

trgovina, so podatki zapisani v elektronski obliki, za kar je treba zagotoviti ustrezno 

podporo strojne in programske opreme ter ljudi (Hozjan, 2009). Andersson in Tuddenham 

(2014) pravita, da je bila v preteklosti pomembna predvsem učinkovitost informatike, 

danes pa je pomembno vse, in sicer hitrost odziva, zanesljivost, varnost itd. Tudi Galup, 

Dattero, Quan in Conger (2009) pravijo, da se služba za informatiko danes ne more več 

zanašati le na tehnologijo, temveč mora proučiti kakovost informacijskih storitev, ki jih 

ponuja, ter se osredotočiti na odnos z uporabniki. 

 

Alonso, Verdún in Caro (2013) so mnenja, da moramo informatiko upoštevati kot strateški 

element, ki mora biti sestavni del korporativnega upravljanja. Veliko organizacij zmotno 

organizira odnos med službo za informatiko in uporabniki kot razmerje med kupcem in 

prodajalcem, da pa bi informatika podala resnično poslovno vrednost, mora imeti odnos 

med informatiko in poslovanjem lastnosti strateškega partnerstva (Gentle, 2007).  

 

Organizacije so v preteklosti namenile veliko virov, da bi približale informatiko in 

poslovanje, a jim to ni uspelo, ker so se osredotočile na ponudbo brez upoštevanja 

poslovnih potreb. Da bi bili cilji informatike usklajeni s poslovnimi cilji in da bi se jih 

doseglo, morajo biti procesi jasni in opremljeni s sredstvi, potrebnimi za izpolnitev svojega 

namena (Alonso et al., 2013). Sallé (2004) pravi, da je informatika v zadnjem času 

pokazala jasen in radikalen premik v odzivu na potrebe in je zato učinkovitejša in strateško 

usklajena s preostalim delom organizacije. Hozjan (2009) meni, da ima pri tem ravno 

vodja informatike ključno vlogo. Ta mora zato tesno sodelovati s preostalim vodstvom 

organizacije, kar zahteva veliko managerskih in komunikacijskih sposobnosti (Hozjan, 

2009). 

 

Sallé (2004) pravi, da razvoj informatike v organizacijah poteka v treh fazah:  

 

- upravljanje informacijske infrastrukture,  

- management storitev (angl. IT service management) in  

- upravljanje informatike (angl. IT governance) z najvišjo poslovno vrednostjo.  
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V prvi fazi je poudarek na managementu tehnologije in zniževanju stroškov. V naslednji 

fazi služba za informatiko na podlagi prepoznanih potreb uporabnikom zagotavlja ustrezne 

storitve dogovorjene kvalitete v okviru načrtovanih stroškov. V tej fazi uvedemo tudi 

sporazum o ravni storitve, da se zagotovi dogovorjena kakovost storitve ob sprejemljivih 

stroških. V zadnji fazi je služba za informatiko prepoznana kot resen poslovni partner, kar 

nudi nove poslovne priložnosti. Na tej stopnji so procesi integrirani z drugimi procesi v 

organizaciji, kar izboljšuje kvaliteto in skladnost s poslovanjem (Sallé, 2004). 

 

Prehod iz stanja ponudnika tehnologije v ponudnika storitev zahteva drugačen pogled na 

management informatike. Osredotočeni smo na informacijske storitve, ki jih Sallé (2004) 

opredeli kot niz procesov, ki sodelujejo, da se zagotovi dogovorjena kakovost storitve. To 

zajema področja, kot so nadzor sistemov ter omrežja, razvoj sistemov, in druga področja, 

kot sta management sprememb in management problemov. Spremembe, ki nastanejo pri 

prehodu iz ponudnika storitev v strateškega partnerja, prikazujemo v Tabela 1. 

 

Tabela 1: Primerjava vloge ponudnika storitve in strateškega partnerja 

 

Ponudnik storitev Strateški partner 

- Uporaba informacijske tehnologije 

za učinkovitost. 

- Proračun je pripravljen glede na 

podobne organizacije. 

- Informatika je ločena od poslovanja. 

- Informatika je videna kot dodaten 

strošek. 

- Vodja informatike je strokovnjak za 

informatiko. 

- Uporaba informatike za poslovno 

rast. 

- Proračun je pripravljen glede na 

strategijo organizacije. 

- Informatika je neločljiva od 

organizacije. 

- Informatika je videna kot investicija. 

- Vodja informatike je poslovni 

manager. 

Vir: M. Sallé, It Service Mangement and IT Governance: Review, Comparative Analysis and their Impact on 

Utility Computin, 2004, str. 2. 

 

Informacijske storitve v podjetju ustvarjajo poslovno vrednost, ki ima vpliv na sposobnosti 

in vire organizacije. Poslovno vrednost storitev ocenjujemo s ključnimi kazalniki 

uspešnosti (angl. Key Process Indicators, v nadaljevanju KPI), ki podpirajo splošne 

poslovne cilje. Informacijske storitve imajo vpliv na management, organizacijo, procese in 

znanje. Z vidika virov se izboljša produktivnost, čas razvoja se skrajša, stroški proizvodnje 

se zmanjšajo in zato se izboljša tudi dobiček. Razvoj novih storitev pa temelji na potrebah 

po avtomatizaciji, integraciji poslovnih procesov in drugih aktivnostih ter optimizaciji, da 

bi dosegli večjo poslovno vrednost (Andersson & Tuddenham, 2014; Kozina & Crnjak, 

2014).  
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Cerovšek (2012) je mnenja, da je glavna težava informatike, kako nove storitve in vlaganja 

neposredno povezati s poslovnimi cilji in vplivom na poslovno uspešnost. Ob merljivih 

koristih je večina takšnih, ki jih težko izmerimo, a so za organizacijo zelo pomembne.  

Informatika skozi izvajanje strateškega načrta udejanja poslovno vrednost informatike, 

skupaj z drugimi področji poslovanja in informacijsko tehnologijo pa prispeva k poslovni 

vrednosti organizacije. Kot nosilce poslovne vrednosti informatike Cerovšek (2012) 

opredeli:  

 

- kadre in znanje; 

- poslovne procese; 

- informacijsko tehnologijo. 

 

Štempihar (2008) meni, da mora informatik prevzeti skorajda popolnoma novo vlogo 

poslovnega analitika. Skrbeti mora za spodbujanje in sodelovanje med poslovnimi 

uporabniki in informatiko. Razumeti mora poslovne potrebe, ki niso vedno jasno 

razložene. Informatika mora imeti smisel za razumevanje in predstavitev zapletenih stvari 

in razumljiv način. 

 

1.2 Odnos med informatiki in uporabnikom 

 

Kern (2003) pravi, da je skladnost s poslovanjem eno od najpogostejših vprašanj, ki 

zadevajo upravljanje informatike. Management povpraševanja uporabnikov ima v tem 

procesu ključno vlogo. Ključni element za približevanje uporabniku je management 

njegovih pričakovanj, pri čemer pa Malik (2010) trdi, da management povpraševanja še ne 

zagotavlja razumevanja med informatiki in uporabniki. Malik je mnenja, da se 

razumevanje zgodi zaradi zrelosti procesa managementa povpraševanja in ne zaradi 

njegovega obstoja ter tako kot Gentle (2007) izpostavlja, da se ustrezno razumevanje 

zgodi, ko informatik zagotovi  pravo rešitev, ne pa rešitve na pravilen način. 

 

Proces izboljšanja skladnosti med informatiko in uporabniki ima štiri pomembne lastnosti 

(Kern, 2003; Strom, 2014): 

 

- pravi odnos; 

Informatiki na svoje delo pogosto gledajo z napačnega vidika. Sebe dojemajo kot 

znanstvenike in ne kot ponudnike storitev. Danes morajo informatiki razumeti, kako 

uporabniki uporabljajo storitve informacij ter preko rednega merjenja nivoja 

zadovoljstva ustrezno ukrepati. Informatiki pri svojem delu potrebujejo tudi osnovna 

znanja psihologije. 

 

- načrtovanje; 

V managementu povpraševanja načrtovanje pomeni predvidevanje naslednjih korakov 

na strani uporabnika. Informatik mora spremljati aktivnosti uporabnika in spremembe v 
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zunanjem okolju ter na podlagi tega predvidevati prihodnje potrebe. Poznati mora 

nezadovoljne uporabnike in biti do njih proaktiven ter s pomočjo kazalnikov prepoznati 

težave in hitro ukrepati. 

 

- komunikacija; 

Uporabnik mora imeti informacijo o napredku pri reševanju problema ali izvedbi 

naročene storitve, za kar se priporoča uvedba nadzornih plošč, ki omogočajo primerno 

obveščanje. Informatik mora tudi neprestano sodelovati z uporabniki in skrbeti za 

promocijo svoje službe. 

 

Kozina in Crnjak (2014) ugotavljata, da lahko management odnosov s strankami 

spremljajmo prek treh ravni komuniciranja: 

 

- strateška raven komuniciranja (management informacijskih storitev, finančni 

management, management povpraševanja, ki zagotavljajo smernice za opredelitev 

strategije IT-storitev v skladu s poslovanjem); 

- taktična raven komuniciranja, ki se osredotoča na oblikovanje in prenos storitve;  

- operativna raven komuniciranja, ki zagotavlja uporabniku enotno vstopno točko za 

vzpostavitev stika s službo za informatiko. 

 

- hiter odziv; 

Uporabniku je treba dostavljati rešitve po korakih, ki zaokrožujejo neko funkcionalno 

celoto. Tako bo uporabnik dobil občutek, da ni pozabljen in bo sproti spremljal, kaj od 

naročenega je dobil. 

 

2 MANAGEMENT STORITEV NA PODROČJU INFORMATIKE 

 

2.1 Opredelitev managementa storitev 

 

Izraz informacijska storitev se nanaša na sklop podpore in vzdrževalne funkcije, ki jih 

služba za informatiko, tudi v sodelovanju z zunanjimi organizacijami, zagotavlja 

uporabnikom. Informacijska storitev temelji na uporabi informacijske tehnologije ter 

podpira poslovne procese. Sestavljena je iz ljudi, procesov in tehnologije (Thejendra, 

2008). Način zagotavljanja informacijskih storitev je odvisen od organiziranosti službe za 

informatiko. Gordon (1999) opredeli, da je služba za informatiko lahko organizirana kot 

samostojen oddelek, ki izvaja vse storitve na tem področju, ali pa so informacijske storitve 

v upravljanju posameznih organizacijskih enot, ob tem pa še vedno obstaja maloštevilna 

služba za informatiko. Poleg tega tudi skrbi za tehnologijo in pripravo standardov ključne 

infrastrukture. 
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ITIL deli storitve na podporne in glavne. Slednje so tiste, za katere je uporabnik pripravljen 

plačati in ki uporabniku zagotavljajo želene rezultate ter vrednost. Podporne storitve pa so 

tiste, ki omogočajo glavne storitve. Povezovanje obeh je ključnega pomena za poslovanje 

(Hvala, 2014). 

 

Management storitev na področju informatike (angl. IT Service Management, v 

nadaljevanju ITSM) je del vede o storitvah, ki se osredotoča na aktivnosti službe za 

informatiko, kot so zagotavljanje storitev in podpora storitvam (Galup et al., 2009). Izraz 

ITSM se nanaša tudi na strokoven način dela službe za informatiko za zagotavljanje 

zanesljivih in učinkovitih informacijskih sistemov. Storitve zagotavljajo vrednost za 

uporabnika in podporo za izpolnjevanje poslovnih zahtev. Večina organizacij danes 

razume vpliv informatike na poslovanje, vendar ne razume potrebe po pravilnem 

managementu (Rudd, 2007; Thejendra, 2008). 

 

Cilj ITSM je stroškovno učinkovito zagotavljanje dogovorjene ravni storitve in stalno 

izboljševanje kakovosti storitve z nenehnim merjenjem kakovosti storitve, uspešnosti in 

učinkovitosti procesa. Namen ITSM je zadovoljiti poslovne potrebe, boljše upravljanje 

informacijske infrastrukture in boljša skladnost z organizacijskimi cilji (Galup et al., 2009; 

Rudd, 2007). Ker se ITSM osredotoča na procese, ima veliko skupnega tudi z nekaterimi 

koncepti izboljšave procesov, kot sta TQM (angl. Total Quality Management) in 

preoblikovanje poslovnih procesov (angl. Business process reenineering), (Galup et al., 

2009).  

 

Sallé (2004) pravi, da se management informatike osredotoča na učinkovit in uspešen 

način dostave informacijskih storitev ter produktov in na management drugih 

informacijskih aktivnosti. Namen upravljanja informatike pa je prispevanje k učinkovitosti 

poslovanja in transformacija informatike v smeri, ki podpira prihajajoče spremembe v 

poslovanju organizacije. Upravljanje informatike zajema naslednja štiri glavna področja 

(Sallé, 2004): 

 

- zagotavljanje poslovne vrednosti; 

- zmanjšanje tveganja; 

- strateško prilagajanje; 

- merjenje učinkovitosti. 

 

Danes je na voljo več dobrih praks in standardov, ki nam pomagajo pri managementu 

informatike. Uvedba tovrstnih praks na področju ITSM od nas ne zahteva, da opustimo vse 

obstoječe procese in metode, temveč da lahko uvedemo le nekatere, ki bodo bolj učinkoviti 

kot tisti, ki smo jih razvili sami (Thejendra, 2008). 
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2.2 ITIL 

 

ITIL je nabor priporočil in dobrih prakse za ponudbo visoko kvalitetnih informacijskih 

storitev z razumnimi stroški. Storitev je opredeljena kot sredstvo za zagotavljanje vrednosti 

uporabnikom, ITIL pa je zasnovan okoli procesov skupaj z načini nadzora in 

managementom storitev, vključno s postopki za stalno izboljševanje in merjenje (Galup et 

al., 2009; Thejendra, 2008). V zbirki publikacij ITIL so predstavljeni različni procesi, ki so 

potrebni za uvajanje in zagotavljanje kakovostnih informacijskih storitev za uporabnike v 

organizaciji (Hozjan, 2009; Thejendra, 2008). Rudd (2007) pravi, da mora organizacija 

prevzeti dobre prakse ITIL in jih prilagoditi okolju, kulturi, velikosti, ljudem in 

infrastrukturi organizacije.  

 

ITIL je 20 let star nabor dobrih praks za management informacijskih storitev, ki ga je 

razvila Agencija za računalništvo in telekomunikacije britanske vlade zaradi naraščajoče 

odvisnosti od informacijske tehnologije in potrebe po večji učinkovitosti in uspešnosti. S 

tem je želela britanska vlada pomagati tako javnemu kot privatnemu sektorju, ki sta 

neodvisno razvijala vsak svoj način ITSM (AXELOS Limited, 2013; Galup et al., 2009). 

Danes je ITIL je registrirana blagovna znamka v lasti urada Združenega kraljestva za 

trgovino (Thejendra, 2008). Leta 2007 je bila izdana tretja različica ITIL, ki se osredotoča 

na (Thejendra, 2008): 

 

- povezovanje informatikov in uporabnikov; 

- management informatike skozi različne faze življenjskega cikla storitve od razvoja do 

ukinitve; 

- zagotavljanje poslovne vrednosti in prilagajanje informatike poslovanju. 

 

ITIL v središče managementa informatike postavlja življenjski cikel storitve.  Vsaka od faz 

življenjskega cikla vključuje procese managementa, kot je prikazano v Tabela 2, in ustreza 

tudi naslovu publikacij v ITIL. Življenjski cikel storitve sledi naslednjim fazam (AXELOS 

Limited, 2013; Thejendra, 2008): 

 

- Življenjski cikel se začne s strategijo storitve, kar pomeni, da razumemo, kdo so naši 

uporabniki, katere storitve potrebujejo in kakšne vire potrebujemo za zagotavljanje teh 

storitve. 

 

- Faza načrtovanja storitev se ukvarja z razvojem in oblikovanjem novih ali 

spreminjanjem obstoječih storitev. Povod so nove ali spremenjene poslovne zahteve. 

 

- Tretja faza zajema prenos storitve v izvedbo po tem, ko je bila storitev ustrezno 

preizkušena. Faza zajema tudi management sprememb, management tveganja in 

zagotavljanje kakovosti. 
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- Po uvedbi se začne faza operativne izvedbe, v kateri moramo zagotoviti delovanje na 

trajni osnovi, kar vključuje obnovo po incidentih, določitev temeljnega vzroka težav, 

odkrivanje trendov, povezanih s ponavljajočimi vprašanji, ter upravljanje s potrebami 

uporabnika. Prek aktivnosti v tej fazi uporabnik prepozna vrednost informatike. 

 

- Stalno izboljševanje (angl. Continual Service Improvement) je proces s ciljem 

ustreznega prilagajanja informacijske storitve spreminjajočim se potrebam 

organizacije.  

 

Tabela 2: Faze življenjskega cikla storitve in vključeni procesi 

 

Faza Pod procesi in funkcije 

Strategija storitev 

- Finančni management 

- Management portfelja storitev 

- Management povpraševanja 

- Oblikovanje strategije 

Načrtovanje storitev 

- Management ravni storitve 

- Management zmogljivosti 

- Management razpoložljivosti 

- Management neprekinjenega poslovanja 

- Management kataloga storitev 

- Management dobaviteljev 

- Management informacijske varnosti 

Prenos storitve v izvedbo 

- Management sprememb 

- Management konfiguracij 

- Management izdaj 

- Potrjevanje storitve in testiranje 

- Ocenjevanje 

- Management znanja 

- Načrtovanje prenosa 

Operativna izvedba 

- Management incidentov 

- Management problemov 

- Management dogodkov 

- Management povpraševanja 

- Management avtorizacij 

- Pomoč uporabnikom 

- Management tehnologije 

- Management aplikacij 

- Management aktivnosti 

Stalno izboljševanje storitve - Proces izboljšav 
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Vir: B. S. Thejendra, Practical IT Service Management, 2008, str. 41. 

 

V nadaljevanju predstavljamo procese, ki so povezani z vsakodnevnimi aktivnostmi službe 

za informatiko in se nanašajo na zagotavljanje informacijskih storitev: 

- organiziranje centra za pomoč uporabnikom; 

- management incidentov; 

- management problemov; 

- management izdaj; 

- management konfiguracij; 

- management sprememb pa obširneje predstavimo v poglavju 3.1. 

 

Predstavimo tudi finančni management kot pomemben proces oblikovanja strategije 

storitev in management ravni storitve iz faze načrtovanja. 

 

2.2.1 Center za pomoč uporabnikom 

 

Izraz center za pomoč uporabnikom se nanaša na zaposlene v informatiki in uporabljene 

informacijske sisteme za takojšnjo odpravo težav uporabnikov pri uporabi informacijske 

tehnologije in informacijskih sistemov. Takšen center je je lahko organiziran na vsaj dva 

načina (Gordon, 1999):  

 

- zaposleni v oddelku imajo dovolj kompetenc, da lahko sami odpravijo večino 

problemov; 

- zaposleni v oddelku skrbijo zgolj za vnos problema v bazo in preusmeritev k ustrezni 

osebi. 

 

Thejendra (2008) pravi, da je izvajanje podpore na tovrsten način funkcija znotraj faze 

operativnega izvajanja storitev in predstavlja enotno točko, ki je uporabniku na voljo v 

primeru težav. Na tem mestu so vsi incidenti evidentirani v informacijskem sistemu, kar 

zagotavlja sledljivost. Odgovornost informatikov, ki opravljajo to funkcijo, je velika, saj 

njihovi rezultati neposredno vplivajo na poslovanje, njihova profesionalnost pa vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov, izboljšano podobo informatike, produktivnost itd. Naloge 

takšnega oddelka so: 

 

- komunicirati s poslovnimi uporabniki; 

- sprejemati in evidentirati zahtevo; 

- določati prioritete; 

- predajati zahteve odgovorni osebi; 

- obveščati uporabnike o statusu zahteve; 

- slediti zahtevi, dokler ni zaključena; 

- poročati. 
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2.2.2 Management incidentov 

 

Incident je dogodek, ki povzroči motnjo v kvaliteti informacijske storitve ter opredeli in 

povzroči odmik od standardnega delovanja sistema ali storitve. Cilj managementa 

incidentov je zagotoviti kontinuiteto z obnavljanjem storitev na najhitrejši možni način in z 

minimalnimi posledicami na poslovanje (Sallé, 2004; Thejendra, 2008). 

 

Veliko incidentov je običajno preprostih in jih lahko brez težav odpravijo uporabniki sami 

z nekaj predhodnega znanja, ki ga lahko služba informatike zagotovi na več načinov 

(Thejendra, 2008): 

 

- izobraževanje uporabnikov o informacijskih orodjih; 

- seznam najbolj pogostih vprašanj z odgovori; 

- objava rešitev pogostih incidentov na intranetu organizacije; 

- obveščanje uporabnikov po elektronski pošti; 

- izobraževanje posameznikov iz drugih oddelkov o odpravi incidentov. 

 

2.2.3 Management problemov 

 

V ITIL ima problem drugačen pomen kot incident in pomeni incident, za katerega ni 

takojšnje rešitve (AXELOS Limited, 2013). 

 

Management problemov je del operativnega izvajanja storitev in se ukvarja z odkrivanjem 

temeljnih vzrokov. Problem je ponavljajoči se incident ali več incidentov, za katere  

osnovni vzrok ni znan. Problem ni odpravljen, dokler ni odpravljen temeljni vzrok. 

Management problemov ima proaktivno (npr. posredovati nove gonilnike za napravo, 

preden ta preneha delovati) in reaktivno vlogo odprave incidenta po nastanku (Thejendra, 

2008). 

 

2.2.4 Management izdaj 

 

Thejendra (2008) opredeli izdajo kot potrjeno spremembo informacijske infrastrukture ali 

storitve, management izdaj pa je del faze prenosa spremenjene storitve v uporabo. Sallé 

(2004) pravi, da je management izdaj povezan s procesom managementa sprememb. 

Slednji zagotovi, da nobena sprememba ni vpeljana brez odobritve, management izdaj pa 

poskrbi za uvedbo v produkcijskem okolju. 

 

Proces managementa izdaj vključuje načrtovanje, razporejanje in nadzorovanje testa izdaj 

in uvedbo v produkcijskem okolju. Prvi cilj managementa izdaj je zagotoviti, da izdaja ne 

bo imela posledic na produkcijsko okolje. Treba je zagotoviti koordinacijo virov za prehod 

nove izdaje v produkcijo v okviru predvidenih stroškov, kakovosti in terminskih planov. 
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Proces managementa izdaj zagotavlja visoko preglednost, ki je zagotovljena zaradi obstoja 

opredeljene strategije prehoda in podpore prehoda (Thejendra, 2008). 

 

 

 

 

2.2.5 Management konfiguracij 

 

Management konfiguracij vsebuje postopke za vzdrževanje informacij, potrebnih za 

distribucijo informacijskih storitev, vključno z relacijami med njimi. Je del faze prenosa 

storitve v uporabo, saj v tem procesu opredelimo vse potrebne informacije (npr. nastavitve) 

v informacijski infrastrukturi, kar službi za informatiko zagotavlja sledenje statusu strojne 

opreme, informacijskih sistemov, dokumentacije, različic, lokacij itd. (Thejendra, 2008).  

 

Cilj managementa konfiguracij je povezan z managementom informacijske infrastrukture 

za določanje, zapisovanje in nadzor vseh elementov konfiguracije (npr. osebni računalnik, 

mrežna oprema, proces, dokumentacija, SLA, incident itd.) (Sallé, 2004). Vsak element 

konfiguracije ima lahko več atributov. Podatki so shranjeni v bazi podatkov, ki jo 

imenujmo baza konfiguracij (angl. Cofiguration Management Data Base, v nadaljevanju 

CMDB) (Thejendra, 2008). 

 

2.2.6 Management ravni storitve 

 

Thejendra (2008) opredeli management ravni storitve (angl. Service Level Management, v 

nadaljevanju SLM) kot proces opredelitve, dogovora, dokumentiranja in managementa 

informacijskih storitev na način, kot ga pričakuje uporabnik. Cilj SLM je zagotoviti 

kakovostno informacijsko storitev ob sprejemljivih stroških, Kozina in Crnjak (2014) pa 

pravita, da so cilji SLM tudi: 

 

- uskladiti strategijo informatike s poslovnimi potrebami; 

- opisati storitev z uporabo razumljive terminologije; 

- izdelati potrebne dokumente, ki jasno opredelijo storitev; 

- vključiti vse potrebne elemente za zagotavljanje storitve; 

- izboljšati dostavo IT-storitve. 

 

Sporazum o ravni storitve (angl. Service Level Agrement, v nadaljevanju SLA), kot ga 

opredeli Thejendra (2008), je s strani ponudnika storitve in uporabnika podpisana pogodba, 

ki opredeli storitev, metrike, povezane s storitvijo, sprejemljivo raven storitve, obveznosti 

na strani ponudnika in stranke itd. Gordon (1999) pravi, da SLA podrobno določa 

zajamčeno raven učinkovitosti storitve in vključuje naslednje elemente (Gordon, 1999): 

 

- cilje storitve; 
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- vključene strani (oddelke, ljudi) in njihove odgovornosti; 

- način komunikacije; 

- metrike za merjenje učinkovitosti in doseganje cilja; 

- določbe za pogajanja o sporazumu o ravni storitev. 

 

Kozina in Crnjak (2014) sta mnenja, da ima SLA osrednjo vlogo pri managementu 

odnosov z uporabniki. SLM se uporablja za zagotovitev ustrezne ravni storitev v skladu s 

poslovnimi potrebami in prednostnimi nalogami v okviru sprejemljive ravni kakovosti in 

stroškov. Sallé (2004) pravi, da SLA zagotavlja neprekinjeno identifikacijo, spremljanje in 

pregledovanje storitev za zagotavljanje optimalno dogovorjenih ravni informacijskih 

storitev, kot to zahteva poslovanje. 

 

Cilj SLM je izboljšati pričakovanja uporabnika. Številne organizacije, ki poskušajo 

izboljšati storitve, se tega lotijo z napačnega konca. Namesto da začnejo z izgradnjo 

kataloga storitev, kot je to predlagano tudi v ITIL, začnejo z  opredelitvijo SLA. Večina 

organizacij poskuša to storiti z malo ali nič razumevanja, kaj uporabnik potrebuje ali za kaj 

je uporabnik pripravljen plačati. Takšen pristop vodi v to, da organizacije v SLA pogosto 

zapišejo želje, ki jih izrazijo uporabniki. Rezultat tega je izdelan dokument z opisom 

storitev, ki ga informatika ne more izpolniti, kar dodatno poslabša razmere med uporabniki 

in informatiki, čeprav naj bi v svojem bistvu SLM imel pozitiven vpliv (Pink Elephant 

Inc., 2007). 

 

2.2.7 Finančni management 

 

Finančni management eden izmed najbolj pomembnih procesov, saj zagotavlja 

informacije, ki jih organizacija potrebuje za zagotavljanje učinkovitih in stroškovno 

sprejemljivih storitev. Proces vključuje aktivnosti za vpogled, spremljanje in 

zaračunavanje stroškov informacijskih storitev uporabnikom. Poudariti moramo, da je 

sistem zaračunavanja najbolj pomembna komponenta managementa povpraševanja, saj 

neposredno vpliva na ravnanje uporabnikov z informacijskimi viri. Oblikovan mora biti 

tako, da ovrednoti storitev oziroma produkt in ne le porabe virov, kot so strežniški prostor, 

mrežna oprema itd. (Hvala, 2014; Sallé, 2004; Symons, 2010). Symons (2006) v svojem 

članku opredeljuje naslednje lastnosti dobrega sistema zaračunavanja: 

 

- enostaven za razumevanje, kar pomeni, da morajo uporabniki razumeti povezavo med 

naročenim in plačanim; 

- pravičen, kar pomeni, da mora algoritem razporejanja stroškov temeljiti na dejanski 

porabi; 

- predvidljiv v smislu planiranja proračuna; 

- nadzorovan, torej da morajo imeti uporabniki možnost znižanja nivoja storitve in s tem 

tudi stroškov; 
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- navidezno zaračunavanje, kar pomeni, da uporabnike seznanimo s povzročenimi 

stroški, ki pa ne bremenijo njihovega stroškovnega mesta. 

 

Da bi učinkovito izvajali finančni management, moramo razumeti, kakšno vrednost imajo 

storitve za uporabnika, kar pa je pogosto subjektivno. Vrednost storitve je odvisna od 

percepcije vsakega uporabnika, zato je dobro razumevanje med informatiko in uporabniki 

poglavitnega pomena (Hvala, 2014). Agarwal, Santos in Starikova (2014) dodajajo, da 

mora biti sistem zaračunavanja oblikovan tako, da imajo uporabniki na stroške vpliv in da 

razumejo, kako njihove odločitve vplivajo na stroške in kompleksnost. ITIL za oceno 

vrednosti storitev ponuja dva koncepta (Hvala, 2014): 

 

- ocena vrednosti storitev s stroški zagotovitve storitve (npr. stroški licenc, zaposlenih, 

vzdrževanja); 

- ocena potencialne vrednosti storitev, pri čemer še posebej pride do izraza odnos med 

uporabnikom in informatiko. 

 

Služba za informatiko je običajno centralno organizirana kot stroškovno mesto 

organizacije.  Ena od redkih oblik zaračunavanja predvideva, da je služba za informatiko 

organizirana kot profitni center, ki z vidika uporabnika deluje kot zunanji ponudnik 

storitev, kar pa prinaša nekaj slabosti (Gentle, 2007): 

 

- za informacijsko področje je tradicionalno razmerje kupec-prodajalec neustrezno; 

- cilj zunanjega ponudnika storitev je maksimirati dobiček; 

- oportunistično obnašanje ponudnika; 

- zaračunavanje storitev na podlagi dejansko porabljenih virov je lahko kompleksno in 

drago za vodenje. 

 

Gordon (1999) deli stroške informatike na: 

 

- nerazporejene stroške (angl. Unallocated cost center)  

Vsi stroški delovanja informatike bremenijo stroškovno mesto informatike in ne 

stroškovnih mest enot, na katere so razporejeni poslovni uporabniki, ki so zahtevali 

storitev. Uporabniki dojemajo informacijske storitve in tehnologijo kot brezplačno. To 

vodi v nasprotovanje potrebam uporabnika, namesto da bi bila informatika njihov 

partner. 

 

- deljene stroške (angl. Allocated cost center) 

Stroške storitev se zaračuna oddelkom, ki jih uporabljajo. Ta pristop omogoča, da 

uporabniki ne podajajo zahtev, ki so neupravičene. Problem predstavlja način deljenja 

stroškov. Deljenje stroškov po nekem povprečju vodi v nesoglasja med informatiko in 

uporabniki, pojavi pa se tudi problem učinkovitosti. Ker informatika dobi povrnjene 

stroške, ne skrbi dovolj za učinkovitost, ki se prenese na stran poslovnih uporabnikov. 
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Finančni management ima lahko veliko pozitivnih učinkov. Informacije lahko uporabimo v 

procesu managementa povpraševanja in so ključne za uspešno poslovanje. Pomembno je, 

da dobro razumemo neposredno povezavo med stroški in posameznimi storitvami, 

indirektne stroške pa moramo razdeliti po ustreznem ključu (Hvala, 2014). 

 

 

2.3 ISO 20000 

 

ISO/IEC 20000 (v nadaljevanju ISO 20000) je standard za management storitev. 

Opredeljuje zahteve za ponudnika storitve pri planiranju, vzpostavitvi, implementaciji, 

izvajanju, spremljanju, pregledu, vzdrževanju in izboljšanju storitve. Zahteve vključujejo 

načrtovanje, uvedbo, dostavo in izboljšanje storitve za izpolnjevanje dogovorjenih zahtev 

(International Organization for Standardization, 2011). ISO 20000 omogoča 

organizacijam, da je njihov proces managementa informacijskih storitev usklajen s 

potrebami organizacije in najboljšimi praksami (Clifford, 2010). 

 

Na podlagi ITIL in kot njegova nadgradnja je najprej nastal standard BS 15000, ki je bil 

prvi standard, namenjen managementu informacijskih storitev. Razvili so ga na Britanskem 

inštitutu za standarde. Poleg nabora praks ITIL je zajemal tudi COBIT in druge veljavne 

standardne ISO, in sicer ISO 9000 in ISO 17799. BS 15000 je bil umaknjen leta 2005, saj 

standard ISO 20000 popolnoma nadomešča svojega predhodnika (Galup et al., 2009; 

Plevnik). 

 

ITIL zajema najboljše prakse, ki pomagajo organizacijam pri doseganju kvalitete 

managementa storitev, kot zahteva standard ISO 20000. ISO 20000 je sestavljen iz dveh 

delov, kot je prikazano na Slika 1 (Galup et al., 2009): 

 

- formalna specifikacija za management IT storitev (ISO 20000-1) in 

- kodeks ravnanja za management storitev (ISO 20000-2). 

 

ISO 20000 temelji na pristopu, ki je usmerjen na uporabnika, zato opredeli serijo zahtev za 

ponudnika storitev v smislu razumevanja potreb uporabnika, dogovoru o obsegu dela in 

zagotavljanju takšnega obsega ter prilagajanju uporabniku, ko je to potrebno. Uporabniki 

pričakujejo, da bo ponudnik storitev zagotavljal v celoti. To pogosto vključuje sodelovanje 

tudi z drugimi ponudniki storitev zunaj in znotraj organizacije. ISO 20000 predlaga celovit 

management storitev, kar pomeni, da smo učinkoviti pri doseganju želenih koristi za 

uporabnike in da se prepreči pristop, pri katerem se vsaka storitev izvaja neodvisno od 

drugih. Standard določa uporabo metodologije PDCA (angl. Plan, Do, Check, Act) v vseh 

korakih procesa. Poudarek je tudi na stalnem izboljševanju, saj se uporabnikove potrebe 

neprestano spreminjajo zaradi dogodkov, ki imajo velik vpliv na učinkovitost in potrebe 

organizacije (Clifford, 2010). 
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ISO 20000 predpisuje 5 ključnih skupin procesov za management storitev, in sicer dostavo, 

razmerja, odpravo težav, izdaje in nadzor. Slednji združuje procesa management 

sprememb in management konfiguracij, ki zagotavljata nadzor nad storitvijo in 

infrastrukturnimi komponentami ter razpoložljivost natančnih podatkov za konfiguracijo. 

Predhodno omenjene skupine združujejo procese, ki so vključeni tudi v ITIL, dodatno pa 

ISO 20000 zajema tudi sistem managementa, planiranje in implementacijo ter planiranje in 

uvedbo novih ali spremenjenih storitev. Povezavo med opisanim ponazarja Slika 2, razlike 

med ITIL in ISO 20000 pa so predstavljene v Tabela 3 (Clifford, 2010; Galup et al., 2009). 

Slika 1: Sestava standarda ISO 20000 

 

Vir: R. Plevnik, S pomočjo najboljših praks do standarda za upravljanje IT-storitev, b.l., str. 5.  

 

Slika 2: Povezava med ITIL in ISO 20000 

 

Sistemi managementa              Management odgovornosti, dokumentacija, usposabljanja 

Načrtovanje in implementacija  Načrtovanje, uvedba, spremljanje, izboljšanje 

Načrtovanje novih storitev         Načrtovanje in uvedba novih ali spremenjenih storitev 

Procesi dostave storitve 

Management zmogljivosti 

Management razpoložljivosti 

Management neprekinjenega 

poslovanja 

Management ravni storitve 

 

Management informacijske 

varnosti 

Finančni management 

 

1. del 
Specifikacija 

2. del 
Kodeks ravnanja 

ITIL 

Lastne politike, procesi in procedure 

ISO 20000 

Proces nadzora 

Management konfiguracij 

Management sprememb 

Dobre prakse 

Management (Kako?) 

Zahteve (Kaj?) 
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Proces izdaj 

Management izdaj 
 

Proces odprave težav 

Management incidentov 

Management problemov 

Odnosi 

Management odnosa z uporabniki 

in dobavitelji 

Vir: S. D. Galup et al., An Overview of IT Service Management, 2009, str. 125. 

 

 

 

Tabela 3: Primerjava med ISO 20000 in ITIL 

 

ISO 20000 ITIL 

Standard in navodila za ravnanje. Zbirka najboljših praks. 

Certifikacija ponudnikov storitev. Kvalifikacija posameznikov. 

Določa zahteve na visokem nivoju za 

procese in sistem managementa. 

Priporočila za implementacijo in izvajanje 

najboljših praks. 

Neodvisen od organizacijske strukture z 

malo opisanih zahtevanih vlog. 

Opredeljenih je več funkcij,  vlog in 

odgovornosti. 

16 procesov: brez funkcij, življenjski cikel 

ni jasno določen. 

26 procesov in 4 funkcije, življenjski cikel 

storitve je opredeljen s petimi fazami. 

Določen nabor zahtevanih dokumentov. Opis ključne dokumentacije. 

Vir: R. Plevnik, S pomočjo najboljših praks do standarda z upravljanje IT-storitev, b.l., str. 5. 

 

3 POMEMBNI PROCESI NA PODROČJU MANAGEMENTA 

INFORMATIKE 

 

3.1 Management sprememb 

 

V ITIL je sprememba opredeljena kot vsaka aktivnost dodajanja, spreminjanja ali 

odstranjevanja vsega, kar bi lahko imelo vpliv na informacijsko storitev. Rezultat 

aktivnosti je sprememba ene izmed not konfiguracije. Iz tega sledi, da je management 

sprememb  proces, odgovoren za nadzor sprememb v informacijski infrastrukturi ali 

storitvah in za zmanjševanje tveganja nastanka motenj v poslovanju zaradi spremembe. 

(AXELOS Limited, 2011; Cisco Systems, 2008; Thejendra, 2008). Potreba po spremembi 

nastane znotraj ali zunaj organizacije na podlagi prepoznanih problemov, pojavi pa se 

proaktivno ali reaktivno. Med proaktivne uvrščamo spremembe, ki izhajajo iz predvidevanj 

v izboljšavah procesa in s tem povezanih koristi, med reaktivne pa spremembe, ki 

nastanejo zaradi potrebe po odpravi incidentov. Poslovne in tehnološke spremembe 
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neprestano vplivajo na informacijske sisteme, zato je management tovrstnih sprememb ena 

glavnih odgovornosti vodje informatike, ki jih mora spremljati in uskladiti s prednostnimi 

nalogami (Cisco Systems, 2008; Gordon, 1999; Kovačič, 2014; Krajnc, 2006; Sallé, 2004). 

 

Proces managementa sprememb vključuje (Cisco Systems, 2008): 

 

- analizo potreb po spremembi z analizo koristi, ki jih bo sprememba povzročila; 

- analizo tveganja; 

- opredelitev časa nedelovanja; 

- povrnitev stanja v primeru težav. 

 

Cilj managementa sprememb je uporaba standardiziranih metod in tehnik za učinkovito in 

takojšno obravnavo vseh sprememb ob zmanjšanju verjetnosti za nastop incidentov, 

povezanih s spremembo. Eden ključnih ciljev managementa sprememb je, da se vsi 

uporabniki, na katere ima sprememba vpliv, tega zavedajo in razumejo vpliv predlaganih 

sprememb. Pomemben cilj procesa managementa sprememb je, da se zmanjša čas 

nedelovanja storitev, pod predpostavko, da je zahteva za spremembo zapisana, 

ovrednotena, da ima določeno prioriteto, plan izvedbe in način preizkusa. Sprememba 

mora biti izvedena, dokumentirana in pregledana na nadzorovan in dosleden način (Cisco 

Systems, 2008; Thejendra, 2008). 

 

Zahteve za spremembo (angl. Request For Change, v nadaljevanju RFC) je treba zabeležiti 

v sistemu, kjer vsaka sprememba dobi unikatno številko, vrsto in prioriteto. Za določanje 

prioritete uporabljamo štiristopenjsko lestvico (Blanc, 2008; Thejendra, 2008): 

 

- nizka; 

- normalna; 

- visoka;  

- najvišja.  

 

Vsaka zahteva za spremembo mora biti revidirana v smislu vpliva na poslovanje. V fazi 

revidiranja se lahko posamezno RFC tudi zavrne zaradi nesprejemljivega vpliva na 

poslovanje ali stroške, povezane s spremembo. Vpliv na poslovanje določamo s stopnjami, 

ki so lahko tri (Blanc, 2008; Thejendra, 2008):  

 

- minimalen vpliv; 

- srednji vpliv in 

- velik vpliv.  

 

Za oceno tveganja večina organizacij uporablja tristopenjsko lestvico, in sicer visoko, 

srednje ter nizko tveganje. Spremembe, ki predstavljajo nizek vpliv na poslovanje in 

majhno verjetnost za neuspeh ob uvedbi, lahko obravnavamo po enostavnem postopku 
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odobritve, ali pa so uvedene mimo procesa managementa sprememb. Stopnja vpliva 

temelji na oceni vpliva spremembe na poslovanje v smislu uspešnega izvajanja po uvedbi 

sprememb ali zmanjšanju škode in stroškov poslovanja. Povedano lahko prikažemo tudi z 

matriko tveganja, kot jo vidimo na Slika 3 (Cisco Systems, 2008).   

 

 

 

 

 

Slika 3: Matrika tveganja pri potrjevanju sprememb 

 

Vpliv na 

poslovanje 

Visok 3 2 1 

Srednji 4 3 2 

Nizek 
Možna 

avtomatizacija 
4 3 

 Nizka Srednja Visoka 

 Verjetnost za neuspeh 

Vir: Cisco Systems, Change management: Best Practices, 2008, str. 13. 

 

Pomembne spremembe obravnava Odbor za spremembe (angl. Change Advisory Board, v 

nadaljevanju CAB), ki ima nalogo ocenjevati spremembe s poslovnega in tehničnega 

vidika ter svetovati glede prioritet sprememb in potrebnih virov (Thejendra, 2008). CAB 

mora zato vključevati ljudi, ki natančno razumejo potrebe vseh zainteresiranih strani 

(Cisco Systems, 2008).  

 

V ITIL sta za proces managementa sprememb opredeljeni dve funkcijskih vlogi. Prva se 

nanaša na managerja sprememb, ki je glavni organizator vseh sprememb in je pristojen za 

sprejem in razvrščanje vseh RFC ter za načrtovanje in usklajevanje izvajanja sprememb. 

Naslednja vloga je CAB, ki se redno sestaja, da oceni RFC. Zaradi večje učinkovitosti 
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CAB obravnava le zahteve, ki imajo pomemben vpliv in predstavljajo visoko tveganje za 

poslovanje. CAB vključuje managerja sprememb, ki vodi odbor, predstavnike informatike, 

uporabnike, poslovne managerje in dobavitelje, če se izkaže potreba po zunanjih storitvah 

(Blanc, 2008). Dodatno v procesu managementa sprememb prepoznamo tudi vlogo 

pobudnika, ki zazna potrebo po spremembi in pripravi okviren načrt uvedbe (Cisco 

Systems, 2008). Kranjc (2006) pravi, da uporabniki najlažje določijo primeren čas uvedbe 

spremembe, torej termin, v katerem uvedba spremembe ne bo pomembno vplivala na 

delovanje organizacije. 

 

Večina ljudi razume učinkovit management sprememb, če spremembe dosežejo svoje 

zastavljene cilje pravočasno in v okviru proračuna ter zagotavljajo trajne koristi. Pri 

managementu sprememb gre za razumevanje potreb podjetja in uporabo pravih orodij za 

zagotavljanje sprememb. Proces zahteva robustno vodenje za uskladitev vseh dejavnosti v 

podporo spremembam. Učinkovito upravljanje sprememb zahteva tudi premišljeno, 

strateško merjenje, ob tem pa je izrazitega pomena še vodenje, komuniciranje, učenje, 

vključevanje, vzdrževanje (Merrell, 2012). Primeri KPI za merjenje učinkovitosti procesa 

managementa sprememb so (Cisco Systems, 2008; Thejendra, 2008): 

 

- delež uspešno uvedenih sprememb; 

- delež uvedenih sprememb po planu; 

- povprečen čas za uvedbo spremembe v dnevih; 

- delež nujnih sprememb. 

 

Vse informacijske storitve temeljijo na delovanju sistema. V vseh fazah življenja od 

načrtovanja, uvedbe in uporabe se sistem sooča z incidenti, ki lahko predstavljajo izvor 

spremembe, uvedena sprememba pa lahko predstavlja izvor prihodnjih incidentov. Obseg 

procesa managementa sprememb je zato zelo obsežen tudi zaradi povezav z drugimi 

procesi, tudi s procesom managementa konfiguracij in CMDB. Da bi zagotovili učinkovito 

in potrebno sinergijo med procesom managementa konfiguracij in managementom 

sprememb, morajo biti vse enote konfiguracije in spremembe zavedene v CMDB (Blanc, 

2008).  

 

Managementa sprememb ne moremo enačiti z managementom povpraševanja, zagotovo pa 

se procesa prepletata. Največji izziv managementa povpraševanja je management 

sprememb (Agarwal et al., 2014). 

 

3.2 Management zahtev 

 

Glede na to, da v managementu povpraševanja pogosto uporabljamo besedo zahteva, 

moramo pojasniti razliko med procesom managementom zahtev. Thorn (2007) opredeli 

management zahtev kot znanost zbiranja in upravljanja uporabniških, poslovnih, tehničnih 

in funkcionalnih zahtev v projektu razvoja sistema. Roffet (2003) pravi, da je management 
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zahtev zelo pomemben v prvi fazi razvoja, v fazi definiranja specifikacij, in zelo vpliva na 

celoten razvojni cikel. Učinkovit proces managementa zahtev vpliva na stroške razvoja in 

tudi na število incidentov v fazi uporabe sistema. Potreba po managementu zahtev narašča 

z zahtevnostjo sistema.  

 

Roffet (2003) opredeli zahtevo kot specifikacijo storitve, ki naj bi jo sistem zagotovil, ter 

kot omejitve in osnovne informacije, ki so potrebne za razvoj. Omejitve obsegajo zakonske 

omejitve ali pa tiste, ki izhajajo iz standardov, omejitve glede stroškov itd. Navadno je 

zahtev veliko, so raznolike in kompleksne. Zahteve so lahko (Roffet, 2003): 

 

- funkcionalne oz. kaj mora sistem omogočati; 

- nefunkcionalne oz. kakšne lastnosti mora sistem imeti; 

- omejitve.  

 

Pomembno pri managementu zahtev je sledenje zahtevam. Gotel in Finkelstein (1994) v 

svojem članku navajata, da je eden zmed problemov ta, da pravzaprav ni popolnoma jasno, 

kaj sledljivost zahtev pomeni. V članku tako navedeta štiri pojasnitve problema 

sledljivosti: 

 

- sposobnost upoštevati zahteve poslovnih uporabnikov pri razvoju; 

- sposobnost sledenja med zahtevami; 

- sposobnost povezovanja funkcij, podatkov z zahtevami; 

- sposobnost sledenja zahtevi med življenjskim ciklom projekta. 

 

Sledljivost zahtev lahko na koncu opredelimo kot sposobnost opisovanja in sledenja 

zahtevi skozi življenjski cikel v obeh smereh (Kannenberg & Saiedian, 2009; Gotel & 

Finkelstein, 1994): 

 

- sledenje nazaj je sposobnost povezati zahtevo z dejavniki pred specifikacijo zahteve 

(pobudnik, vzrok itd.); 

- sledenje naprej pomeni sledenje zahtevi skozi faze življenjskega cikla po specifikaciji 

zahteve. 

 

Pomembne koristi sledljivosti zahtev se izkažejo pri projektnem vodenju, preverjanju ter 

potrditvi in vzdrževanju. Spremembe zahtev se lahko pričakuje v celotnem ciklu projekta 

in sledljivost je treba zagotoviti ne glede na to, kdaj sprememba nastopi, kar pa je lahko 

časovno potratno (Kannenberg & Saiedian, 2009).  

 

3.3 Management povpraševanja 

 

Management povpraševanja je proces zbiranja zahtev uporabnika, ki jih bo izpolnila služba 

za informatiko (Bhatia, 2011; Malik, 2010). Uporabniki podajajo zahteve za nove sisteme 
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ali spremembo obstoječega sistema. Te zahteve so ocenjene po različnih dimenzijah, kot so 

na primer pričakovana korist, kompleksnost in stroški. Predvidena donosnost naložbe se 

uporablja kot kriterij za razvrstitev zahtev po prednosti (Betz, 2007). 

 

Croxton et al. (2002) menijo, da je cilj procesa managementa povpraševanja izpolniti 

pričakovanja uporabnika na najbolj uspešen in učinkovit način, kar pa je odvisno od 

ustreznega mehanizma obravnave. Tudi Cram (2004) trdi, da lahko le s primernim 

mehanizmom preverjamo strateško ustreznost zahtev, dodano vrednost in tveganje, 

pogojeno z neizpolnitvijo zahteve. Kot pravi Hvala (2014), predstavlja neustrezen 

management povpraševanja veliko tveganje za poslovanje, s čimer so povezani tudi viri. 

Če ima ponudnik na voljo preveč virov za obstoječe povpraševanje, to pomeni tudi visoke 

stroške poslovanja, saj del virov ne prinaša prihodkov. Obratno pa premalo virov negativno 

vpliva na kakovost storitev. Glede na rezultate raziskave Gartner (v Mckeen et al., 2012) 

kar 84 % organizacij nima zadostnih virov, da bi zadostili vsem zahtevam uporabnikov. To 

vodi v dve različni strategiji spopadanja s problemom: 

 

- naredi več z manj, kjer je fokus ponovno na strani oskrbe, cilj pa na zvišanju 

učinkovitosti organizacije, ali 

- naredi manj z manj, kjer je fokus na strani povpraševanja. Slednji temelji na načelu, da 

vse zahteve niso upravičene in da lahko informatika pridobi z njihovo odpravo ali vsaj 

zmanjšanjem. 

 

Croxton, Lambert, Garcia-Dastugue in Rogers (2002) v svojem članku pravijo, da je 

management povpraševanja proces uravnoteženja zahtev uporabnika z možnostmi 

oskrbovalne verige. Pomembno pri tem je, da najdemo način za zmanjšanje nihanja 

povpraševanja in izboljšanje prilagodljivosti, saj s tem organizacija dobi največ iz svojih 

omejenih virov (Hvala, 2014). To zahteva management celotnega portfelja informatike, 

hkrati pa morajo biti kadrovski procesi usklajeni tako, da znamo odgovoriti na povečanje 

zahtev (Betz, 2007). Mckeen et al. (2012) so mnenja, da imajo službe za informatiko 

pogosto težave ravno z obvladovanjem ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po 

informacijskih storitvah. Pravijo, da se vodje informatike pogosto osredotočajo le na to, da 

bo dostava storitev opravljena hitreje, boljše in ceneje, ob tem pa prezrejo ključni vidik 

managementa povpraševanja, in sicer stran povpraševanja. Za to obstajata dva vzroka: 

 

- služba za informatiko se osredotoča na stvari, ki jih lahko dejansko nadzira, in 

- večina razume obravnavanje zahtev kot politično odločanje in se zato temu vestno 

izogibajo. 

 

Večina uporabnikov svojo službo za informatiko vidi kot črno luknjo. Po tem, ko podajo 

svoje zahteve, večina nima vpogleda v to, kaj se z njihovimi zahtevami dogaja. Vzrok je v 

(1) nepovezanih sistemih in (2) razpršenih oddelkih ter lokaliziranih procesih. Služba za 

informatiko se mora zato osredotočiti na svoje procese (npr. zajemanje zahtev, upravljanje 
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z viri itd.), da bi razumela management povpraševanja in zadostila povpraševanju po vseh 

svojih različnih informacijskih storitvah. S poznavanjem delovanja osnovnih procesov 

lahko učinkovito delimo pravo informacijo z uporabniki, zmanjšamo zamude pri odobritvi 

novih zahtev, obvestimo vse vključene strani o zadnjih spremembah in nudimo realen 

vpogled v razpoložljive vire (Serena, 2012). V ta namen Symons (2006) priporoča, da 

služba za informatiko vzpostavi nabor zmožnosti in procesov in s tem omogoči: 

 

- resnično razumevanje poslovnih potreb in strategij; 

- kompromise glede stroškov; 

- katalog storitev, ki temelji na tem skupnem razumevanju. 

 

Mckeen et al. (2012) so v svoji raziskavi prišli do zaključka, da je management 

povpraševanja sposobnost organizacije, ki je odvisna od petih dejavnikov: 

- Strateški management 

Pomembne investicije morajo biti obravnavane na najvišji ravni organizacije, kar 

zagotavlja, da so usklajene s strategijo podjetja.  

 

- Management portfelja aplikacij 

V primerjavi z managementom portfelja projektov, ki se ukvarja z bodočimi projekti, 

management portfelja aplikacij obravnava obstoječe aplikacije, da se uravnovesijo 

stroški in vrednost. Portfelj aplikacij mora biti redno vzdrževan, saj lahko le tako 

podira potrebe organizacije po učinkovitosti, s tem pa se izkaže potreba po 

informacijskih virih. 

 

- Struktura organizacije 

Struktura organizacije je stalna praksa, ki opisuje bistvene elemente socialno-tehniške 

organizacije in njihov odnos do drugega in do okolja, da bi razumeli zapletenost in 

upravljanje sprememb. Snovalci organizacijske arhitekture sodelujejo z 

zainteresiranimi stranmi pri oblikovanju celostnega pogleda na strategijo, procese in 

informacijske vire organizacije. Na ta način bodo sedanje in prihodnje potrebe 

organizacije izpolnjene učinkovito, trajnostno, agilno in na prilagodljiv način. 

 

- Partnerstvo med informatiko in uporabniki 

Trden odnos med informatiki in uporabniki je ključnega pomena v  procesu 

managementa povpraševanja.  

 

- Upravljanje in transparentnost 

Poslovni managerji si nenehno prizadevajo za spodbuditev poslovanja skozi 

informacijsko tehnologijo. Enako so tudi vodje informatike motivirani uvesti tovrstne 

sisteme. Slaba stran obojestranskih želja je, da so koristi investicije precenjene, hkrati 

pa so stroški vzdrževanja podcenjeni. Kot rešitev Mckeen et al. (2012) predlagajo 

dodelitev odgovornosti za izpolnitev koristi, kar preprečuje nagnjenost k precenjevanju 
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koristi in podcenjevanju stroškov. Kočni cilj je vzpostaviti proces, ki je razumljiv vsem 

in ki ga tudi vsi upoštevajo. 

 

Povpraševanje po storitvah moramo obravnavati z dveh vidikov, in sicer razvojnega in 

operativnega. Z operativnega vidika povpraševanje po storitvah predstavlja potrebe 

organizacije za poslovanje. Z razvojnega vidika mora služba za informatiko uvajati nove 

zmogljivosti, da lahko organizacije ostanejo konkurenčne na trgu (Mckeen et al., 2012). 

Betz (2007) nekoliko drugače razlikuje med dvema različnima procesoma, in sicer 

managementom povpraševanja in managementom zahtev za storitev. Management 

povpraševanja po njegovem vključuje zahteve po novih storitvah ali spremembo storitve, 

investicijo, projekt (primer je uvedba novega ERP-sistema), management zahtev pa 

obravnava zahteve, ki jih lahko izvedemo z obstoječimi viri in razpoložljivimi storitvami. 

 

Symons (2006) pravi, da lahko zahteve delimo v tri različne skupine, kot je prikazano v 

Tabela 4, Gentle (2007) pa deli zahteve na nenačrtovane in načrtovane. Slednje nastanejo 

kot del letnega načrtovanja in so vključene v proračun za prihajajoče obdobje. Med 

tovrstne zahteve uvrščamo večje projekte, za katere je treba pridobiti tudi dodatne vire. 

Nenačrtovane zahteve nastanejo zaradi slabo opredeljenih projektov ali zunanjih 

dejavnikov, kot so spreminjajoče se poslovno okolje, zakonodaja, spremembe v strategiji, 

reorganizacije, združitve itd. Nekatere izmed tovrstnih zahtev predstavljajo osnovo za 

načrtovanje prihodnjega proračuna, večino izmed njih pa je treba zaključiti znotraj 

obstoječega proračunskega obdobja. 

 

Tabela 4: Delitev zahtev v managementu povpraševanja 

Vrsta 

zahteve 
Proces managementa Opis 

Strateška 
Management portfelja 

projektov 

Strateška zahteva je zahteva za nov 

projekt, ki omogoča razvoj novih 

produktov in storitev in predstavlja 

največjo priložnost za doseganje poslovne 

vrednosti.  

Taktična 

Management portfelja storitev 

(uporaba kataloga storitev in 

drugih delovnih tokov za 

naročanje, odobritev in 

dostavo) 

V to skupino spada velika večina zahtev, ki 

jih služba za informatiko sprejme prek 

različnih načinov komunikacije.  

Operativ

na 

Management virov 

Management portfelja aplikacij 

Operativne zahteve nastanejo v službi za 

informatiko in predstavljajo aktivnosti, 

potrebne v managementu ključnih virov, ki 

podpirajo ključne procese organizacije. 
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Vir: C. Symons, How IT must shape and manage demand, 2006, str. 5. 

 

Agarwal et al. (2014) pravijo, da organizacije uvajajo bolj komercialni način managementa 

povpraševanja, ki ima dve lastnosti, in sicer uvedbo kataloga storitev in nove vloge za 

interakcijo informatike z uporabniki. Tudi Betz (2007) pravi, da mora služba za 

informatiko različne ravni uporabnikov obravnavati različno, saj se njihove zahteve 

razlikujejo glede na kompleksnost (Tabela 5). 

 

 

 

Tabela 5: Obravnava uporabnikov v procesu managementa povpraševanja 

Uporabnik Vrsta zahtev Stik z informatiko Način 

Vrhnji manager 
Analiza strateških 

projektov 

Vodja službe za 

informatiko 

Osebna 

komunikacija, 

nestrukturirani 

dokumenti 

Manager 
Zahteve za nove 

sisteme, projekti 

Sistem za 

management 

povpraševanja 

Zahteva, podana 

prek sistema 

Vodja 

funkcionalnega 

področja 

Zahteve za nove 

funkcionalnosti 

sistemov 

Sistem za 

management 

povpraševanja 

Zahteva, podana 

prek sistema 

Uporabnik 

Zahteve za 

informacijske 

storitve, prijava 

incidentov 

Katalog storitev 
Zahteva, podana 

prek sistema 

Vir: C. T. Betz, Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource Planning, and Governance : 

Making Shoes for the Cobbler's Children, 2007, str. 163. 

 

Management povpraševanja je dvoumen proces, saj ga lahko razlagamo kot obliko 

registracije in usmerjanja ali pa z drugega zornega kota kot glavni proces, ki zajema vse 

druge procese kot podprocese, projektni management, management izdaj, management 

sprememb itd. Obstoječe prakse sicer stremijo k oblikovanju različnih potekov z različnimi 

vlogami za koordiniranje, kar vodi v preobremenitve, slabo opredeljene procese in 

neučinkovite rabe informacijskih virov. Management povpraševanja je razdrobljen proces, 

zato so zahteve pogosto obravnavane in dodeljene v izvajanje brez zavedanja o 

razpoložljivih virih posebej, ko isti ljudje delajo na različnih projektih brez ustrezne 

vidljivosti (EMA, 2012). Povezava med različnimi procesi in koncepti, kot jo vidi Betz 

(2007), je predstavljena na Slika 4. 

 



 

27 

Pomemben podproces v managementu povpraševanja je management zmogljivosti (angl. 

Capacity management). Ta proces zagotavlja, da ima služba za informatiko zadostne 

operativne zmogljivosti za obravnavo prihodnjih poslovnih potreb. ITIL je sicer 

osredotočen na tehnične zmogljivosti, vendar je treba upoštevati tudi človeške vire (Betz, 

2007). Thejendra (2008) pravi, da je ta proces odgovoren za zagotavljanje virov, ki 

omogočajo stroškovno učinkovito izvedbo dogovorjene ravni storitve ob dogovorjenih 

rokih.  

 

Slika 4: Povezava med različnimi procesi v informatiki 

 

Vir: C. T. Betz, Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource Planning, and Governance: 

Making Shoes for the Cobbler's Children, 2007, str. 159. 

 

3.3.1 Tradicionalni model povpraševanja 

 

Gentle (2007) je kritičen do tradicionalnega modela povpraševanja, po katerem služba za 

informatiko izpolni zahtevo uporabnika prek klasičnega odnosa kupec – prodajalec, ki 

temelji na podpisanem dokumentu specifikacij zahtev. Zahteva uporabnika je v tem 

primeru izvedena po slapovnem modelu s strogim linearnim pristopom od analize, 

načrtovanja, razvoja in preskušanja do izvajanja, v vsaki fazi z različno ekipo 

strokovnjakov. Glavna težava je v izdelavi specifikacij. Uporabnik in informatik si težko 

pravilno zamislita končno rešitev, ob tem pa se poslovno okolje nenehno spreminja. 

 

Serena (2012) prepoznava sledeče probleme tradicionalnega modela povpraševanja: 

 

- nepoznani sistemi (za management povpraševanja, pomoč uporabnikom, management 

projektov), ki niti uporabnikom niti informatikom ne nudijo pravi informacij; 

- službe za informatiko postajajo vse bolj globalno razpršene; 

Ideja Projekt, odobren v procesu 

managementa povpraševanja, 

ki ima za rezultat eno ali več 

izdaj. 

Izdaja predstavlja zahtevo za 

spremembo, ki vpliva na eno ali 

več enot konfiguracije. 

Enota konfiguracije 

Zahteva 

Projekt Izdaja 

Zahteva za spremembo 
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- uporabniki ne spoštujejo procesov in se z zahtevami obračajo neposredno na 

informatike; 

- prezapleteni sistemi za management povpraševanja. 

 

Gentle (2007) kot enega glavnih problemov tradicionalnega managementa povpraševanja 

vidi dojemanje uporabnikov, da so storitve brezplačne. Brez ustreznega mehanizma za 

zaračunavanje storitev informatike uporabniki podajajo zahteve, vedno z visoko prioriteto 

in brez izvedene analize koristi in stroškov. Tudi če obstaja nekakšen sistem 

zaračunavanja, je ta oblikovan tako, da ima le redko želen učinek na povpraševanje, saj 

uporabniki, na vedenje katerih naj bi to vplivalo, o višini stroškov niso seznanjeni, ali pa so 

stroški izračunani na nerazumljiv način. Ker uporabniki ne razumejo sistema 

zaračunavanja in morajo kljub temu plačati za naročeno storitev, povprašujejo po vsem 

mogočem, kar se odraža v tem, da povpraševanja presega dejanske zmožnosti. Uporabniki 

pogosto razumejo delovanje informatike s predpostavko, da je sistem lahko razvit po 

specifikacijah in da se bodo koristi izrazile takoj po pričetku uporabe sistema. 

 

Tradicionalni proces, predstavljen na Slika 5, prikazuje, kako večina služb za informatiko 

še danes posluje in kako obravnavajo zahteve uporabnika. Serena (2012) pravi, da mora 

služba za informatiko razumeti osnovne aktivnosti (sprejem zahteve, prednostno 

obravnavo, razvoj, uvedbo itd.), da bi lahko učinkovito izvajala management 

povpraševanja. Le razumevanje teh osnovnih korakov omogoča obveščanje vseh 

deležnikov s pravimi informacijami, spremljanje sprememb, pravočasno razporejanje virov 

itd. Na Slika 5 so prikazane aktivnosti, hkrati pa prikazujemo tudi razliko v primerjavi s 

priporočenim modelom povpraševanja. Ta vsebuje tudi dodatno aktivnost stalne analize 

stroškov in koristi po uvedbi, saj uporabnik spremlja dejanske stroške in jih primerja s 

prvotno analizo. Na ta način se uporabnik odloča, ali je uporaba storitve še upravičena. 

Pomembna razlika med procesoma je v izvedbi analize stroškov. Če uporabnik ni plačnik 

storitve, je začetna analiza stroškov in koristi izvedena pomanjkljivo ter subjektivno 

(stroški so nizki, koristi velike), hkrati pa se analiza dejanskih stroškov in koristi po uvedbi 

ne izvaja. 

 

Tradicionalni model managementa povpraševanja predvideva standardno razmerje kupec-

ponudnik med uporabniki in službo za informatiko. Tovrstno razmerje je možno, ko lahko 

kupec svoje zahteve natančno opredeli. Informacijska tehnologija pa predstavlja 

kompleksno mešanico poslovne funkcionalnosti in tehničnih omejitev, zato med 

uporabniki in službo za informatiko ni mogoče vpeljati tradicionalnega razmerja kupec-

ponudnik. Ob tem pa Gentle (2007) opredeli še dodatne razloge, zakaj tovrstno razmerje ni 

mogoče: 

 

- na podlagi specifikacij ponudnik težko določi stroške in rok izvedbe; 

- specifikacije se tekom projekta spreminjajo; 

- potreba po znanju obeh strani je velika. 
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Management povpraševanja je nejasen proces in ob pomanjkanju primernega upravljanja 

se odraža kot problem v poslovanju na strani uporabnikov. Projekti so zato navadno 

odobreni na osnovi vpliva sponzorja, ne pa s katerim od procesov odločanja. Je mešanica 

različnih organizacijskih politik in toliko bolj otežen v mednarodnih organizacijah, kjer so 

vključene tudi politike držav in kulturne razlike (Gentle, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: M. Gentle, IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology, 2007, str. 16. 

 

3.3.2 Sodoben model povpraševanja 

 

Organizacije morajo vlagati v projekte z višjo poslovno vrednostjo. To naj bi se odražalo 

tudi v povpraševanju po informacijskih storitvah, tako da so te usklajene s strategijo in cilji 

organizacije. Projekti naj bi zagotavljali korist v obliki povečanega prihodka ali znižanja 

stroškov. Ostale oblike koristi so lahko (Gentle, 2007): 

 

- večje zadovoljstvo strank;  

- zmanjšan čas cikla naročila;  

- zmanjšano tveganje; 

- izboljšana skladnost z zakonodajo itd. 

 

Zahteva je lahko upravičena s strani uporabnikov oziroma poslovnega vidika, a to še ne 

pomeni, da lahko služba za informatiko zagotovi potrebe vire za realizacijo. Zato mora 

proces odobritve zahteve vključevati tudi razporeditev nalog in usklajevanje časovnih 

omejitev. Pod predpostavko, da vse zahteve uporabnikov niso odobrene zaradi drugih 

poslovnih prioritet, omejenih virov in časovnih omejitev, nov model managementa 

povpraševanja predstavimo z uporabo lijaka, kot je prikazano na Slika 6. Zahteva 

Priporočen model procesa 

Tradicionalni model 

Definiranje 

ciljev, koncepta 

rešitve 

Analiza 

stroškov in 

koristi 

Opredelitev 

zahtev 
Uvedba 

Uporaba in 

podpora 

Stalna analiza 

stroškov in 

koristi 

Slika 5: Model povpraševanja po informacijskih storitvah 
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uporabnika vstopi v lijak na vrhu, nato sledi eden ali več procesov odločanja, premik 

zahtev iz ene faze v drugo pa temelji na ustreznem točkovnem modelu (Gentle, 2007): 

 

- pričakovan dobiček; 

- pričakovano znižanje stroškov; 

- skladnost z zakonodajo; 

- operativne izboljšave. 

Slika 6: Model managementa povpraševanja, prikazan z lijakom 

 
Vir: M. Gentle, IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology, 2007, str. 40. 

 

Prvo fazo predstavljajo zahteve, ki zajemajo le grobe informacije in ocene o časovnih 

okvirih, stroških in koristih. V tej fazi služba za informatiko še ni izvedla podrobne 

analize, temveč je bila zahteva uporabnika le uvrščena v čakalno vrsto. Prvi in najbolj 

osnovni korak pri analizi zahteve je povezava zahteve za storitev s posrednim ali 

neposrednim doseganjem enega ali več opredeljenih poslovnih ciljev. Kot del izločanja in 

odločitvenega postopka se uporabniške zahteve premaknejo v naslednjo fazo, v kateri se 

zahteve dodatno ovrednotijo s kvantitativnimi in kvalitativnimi informacijami, ki 

omogočajo natančnejšo analizo stroškov in koristi. Ovrednotenje vključuje tudi (Gentle, 

2007): 

 

- ocenitev skladnosti projekta s poslovnimi cilji; 

- analizo koristi; 

- analizo ustreznosti tehnologije in arhitekture; 

- ocenitev tveganja, ki je sicer pogosto manjkajoča sestavina v managementu 

povpraševanja, a zelo pomembna. Ta mora zajemati vsaj naslednja področja: 

o arhitekturo in tehnologijo, ki bo uporabljena; 

o organizacijo oz. ali je organizacija pripravljena na spremembo; 

Projekt 

Zahteva 

Zahteva 

Zahteva 
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o vire in znanja; 

o analizo ali so opredeljene koristi uresničljive. 

 

Malik (2010) poudarja, da obvladovanje zahtev uporabnika preko lijaka še ne pomeni, da 

obvladujemo management povpraševanja in da ima ta lahko pravzaprav nasproten učinek 

od želenega. Sodelovanje med uporabniki in informatiko pomeni, da so izvedene le 

racionalne zahteve. Nasprotno kot Gentle Malik (2010) trdi, da proces managementa 

povpraševanja, ki vključuje aktivnosti za približevanje, ni upodobljen v podobi lijaka. Vse 

zahteve, ki vstopajo v lijak na vrhu, in rešitve, ki izstopajo na dnu, so pogosto neposreden 

odraz vhoda. Koncept približevanja pa predpostavlja, da je večina zahtev nesmiselnih in 

slabo opredeljenih. 

 

Zaradi različne zahtevnosti izvedbe morajo biti zahteve ustrezno razvrščene, kar omogoča, 

da so zahteve obravnavane v najkrajšem možnem času. Zahteve morajo biti kategorizirane 

na osnovi zahtevnosti poslovnega problema, kar se nato odraža v procesu odločanja. Slika 

7 prikazuje management povpraševanja različnih vrst zahtev, ki so obravnavane z 

različnimi postopki odločanja (Gentle, 2007). 

Slika 7: Management povpraševanja različnih vrst zahtev 

 

 

 

Vir: M. Gentle, IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology, 2007, str. 43. 

 

Tudi Bhatia (2011) predlaga poenostavitev procesa managementa povpraševanja in 

postopka odločanja z uvedbo vitkega managementa (angl. LEAN management). Cilj 

vitkega managementa je odstranitev nepotrebnih aktivnosti. Z namenom določitve 

Zahteva za  

spremembo 
Ideja za  

projekt 
Operativna 
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Odobrena 
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Ideja 

Zahteva za  

projekt 

Projekt 

Zajem zahtev in  

priložnosti 

Izdelava predloga 

projekta  

Izdelava proračuna in  

terminskega plana 
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vrednosti moramo vedeti, kdo so naši uporabniki in kakšne so njihove potrebe, oziroma 

razumeti moramo poslovno strategijo in ji prilagoditi strategijo informatike. Zavedati se 

moramo svojih zmožnosti, to je koliko različnih zahtev smo sposobni obvladovati v 

določenem trenutku. Za uporabnike je pomembno tudi poročanje, da so seznanjeni s 

statusom oziroma izvedbeno fazo njihove zahteve. Na ta način današnje vodje informatike 

vidijo možnost izboljšanja zadovoljstva uporabnikov. Prehod na sodoben model 

managementa pa zajema tudi (Serena, 2012): 

 

- Vzpostavitev nadzora nad procesi in nudenje pravih informacij uporabnikom v realnem 

času, kar največ pripomore k zadovoljstvu uporabnika. Preprost proces sodelovanja 

pomaga pojasniti začetne zahteve in nenehno kaže uporabnikom, kako se bodo njihove 

zahteve odražale v rešitvah. 

 

- Spremljanje razpoložljivosti virov je ena glavnih težav managementa povpraševanja. 

Vodja informatike mora imeti na voljo informacijo, kdo dela na kakšnem projektu. 

Člani ekipe morajo biti sposobni opraviti svoje delo hitro, medtem ko niso 

preobremenjeni z okornimi orodji za sledenje napredka in porabe časa. 

 

- Uvedba racionalnega procesa odobritve na podlagi preteklih izkušenj, ki omogoča, da 

lahko uporabniku takoj odgovorimo glede časa, potrebnega za odobritev zahteve in za 

samo izvedbo.  

 

- Namesto popolne spremembe obstoječe strategije in sistemov začnemo s prenovo 

obstoječih procesov na obstoječi tehnologiji, ki so jo zaposleni že sprejeli in na temelju 

katere lahko zgradimo bolj robustne procese z večjo dodano vrednostjo. 

 

Agarwal et al. (2014) opredeljujejo naslednje lastnosti novega modela managementa 

povpraševanja: 

 

- storitve so jasno opredeljene, uporabnik pa jih lahko naroča prek kataloga storitev; 

- vzpostavljen je sistem zaračunavanja in ustrezno poročanje, ki uporabnikom omogoča 

obvladovanje teh stroškov; 

- poročanje poteka z uporabo standardiziranih metrik; 

- služba za informatiko je usmerjena v zagotavljanje storitev; 

- uvedeni so podporni procesi in orodja, ki podpirajo delovne tokove ter nove vloge. 

 

Sistem za management povpraševanja nastopa v vrednostni verigi in mora podpirati 

razmerje med uporabnikom in informatiko, ko analiziramo zahtevo uporabnika v 

podrobnosti. Kot smo videli, življenjski cikel zahteve vključuje več faz, kjer se oceni 

zahteva, izvede se primerjava z obstoječimi zahtevami in določijo se viri in morebitni 

sistemi za izpolnitev. Podatki morajo biti zbrani in po različnih dimenzijah, kot so strateška 

skladnost, koristi, kompleksnost, tveganje in drugih točkovni algoritmi, ki izločajo 
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subjektivno oceno (Betz, 2007). Po mnenju Symonsa (2010) z vnosom vseh zahtev v 

enoten sistem zahteve postanejo vidne in tudi obvladljive, kar za informatiko pomeni, da 

lahko zniža operativne stroške in poveča učinkovitost. 

 

Zahteve običajno izvirajo iz uporabnikov, vendar pa lahko izvirajo tudi iz same službe za 

informatiko. Tipični primeri vključujejo naslednje: tehnološke posodobitve, izvajanje 

vzdrževanja in nenehno izboljševanje. Pomembno je, da so tudi tovrstne zahteve 

zabeležene v istem sistemu, saj gre za porabo istih virov, razumevanje porabe virov pa je 

bistvenega pomena za management povpraševanja. Tovrstni sistemi morajo biti integrirani 

in vsebovati vsaj povzetek metrike iz sistema za management incidentov in managementa 

projektov (Betz, 2007). 

 

Sistemi za management povpraševanja vključujejo veliko poslovno inteligenčnih 

zmogljivosti in grafičnih prikazov ali nadzornih plošč v obliki portala informatike. Ta 

mora biti integriran s sistemi, ki podpirajo procese v informatiki. Prikaz z nadzornimi 

ploščami omogoča spremljanje zahtev s ključnimi metrikami, kot so (Betz, 2007): 

 

- število novih zahtev; 

- stanje zahtev v analizi; 

- število odobrenih zahtev;  

- število zahteve v teku in  

- število izpolnjenih zahtev. 

 

3.3.3 Orodja in podprocesi managementa povpraševanja 

 

V večini člankov so kot orodja za management povpraševanja po informacijskih storitvah 

opredeljeni:  

 

- management portfelja projektov portfelja,  

- katalog storitev in  

- zaračunavanje storitev, ki jih v nadaljevanju tudi na kratko predstavimo. 

 

Management portfelja projektov (angl. Project portfolio management, v nadaljevanju 

PPM) je proces s ciljem racionalizirati in določiti prednost investicijam. Proces odločanja 

temelji na objektivnih merilih. PPM omogoča organizaciji razumeti poslovne potrebe in 

naložbe, ki so potrebne za zagotavljanje programske opreme za doseganje teh koristi 

(Mckeen et al., 2012). Symons (2006) trdi, da PPM predstavlja temelj za ocenjevanje, 

prednostno obravnavo in spremljanje projektov. PPM združuje procese strateškega 

načrtovanja, razporejanja virov, izbora projektov in njihovo izvajanje ter poročanje. 

  

Katalog storitev zajema ponudbo informacijskih storitev, kjer so za vsako storitev 

določene tudi cene na enoto. Ozaveščanje o tem, kaj je na voljo in koliko stane, omogoča 



 

34 

uporabnikom enostavnejše povpraševanje po informacijskih storitvah in jih ob pogoju, da 

so standardizirane, ustrezno oblikuje. Thejendra (2009) pravi, da je katalog storitev nabor 

vseh informacijskih storitev, dokumentacije, ključnih kontaktov itd., zagotovljenih s strani 

službe za informatiko za uporabnika. 

 

Katalog storitev zadeva dve vrsti uporabnikov (Pink Elephant Inc., 2007): 

- vodje organizacijskih enot, ki gledajo na katalog storitev kot portfelj storitev, ki jim 

nudi informacijo, kako informacijske storitve pokrivajo poslovne potrebe, 

- uporabnike, ki so lahko tudi informatiki, za izdelavo zahtev za izvedbo storitev.  

 

Veliko organizacij ne uspe uspešno vzpostaviti kataloga storitev. Brez ustreznih navodil 

organizacije vložijo veliko časa in izdelajo nešteto dokumentov, da bi vzpostavile katalog 

storitev, ki ga na koncu nihče ali večina uporabnikov ne koristi (Pink Elephant Inc., 2007).  

 

Zaračunavanje je tehnika finančnega managementa, ki smo ga podrobneje predstavili v 

poglavju 2.2.7 Finančni management, in pomeni zaračunavanje storitev uporabnikom glede 

na porabo virov ali glede na delo, opravljeno v njihovem imenu. Na tovrsten način 

dosežemo racionalno obnašanje s strani uporabnikov, izvedene so le zahteve, ki so 

finančno upravičene (Mckeen et al., 2012). 

 

4 ŠTUDIJA PRIMERA: PODJETJE REVOZ 

 

4.1 Predstavitev podjetja 

 

Revoz je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in komercializacijo vozil in je edini 

slovenski proizvajalec avtomobilov. Je del Mednarodne zveze Renault – Nissan (v 

nadaljevanju Zveza) in Skupine Renault (v nadaljevanju Renault). Po standardni 

klasifikaciji dejavnosti se Revoz uvršča v kategorijo C29.100 – Proizvodnja motornih 

vozil. 

 

Začetki Revoza so povezani z Agroservisom, kjer so sredi petdesetih začeli popravljati 

kmetijsko mehanizacijo. Pod imenom Moto Montaža je podjetje začelo sestavljati lahka 

gospodarska vozila ter na podlagi sodelovanja z nemškim Avtounionom vozila DKW. Leta 

1959 se je preimenovalo v industrijo motornih vozil (IMV), ki je med drugim izdelovala 

tudi počitniške prikolice. V letih od 1967 do 1972 je IMV sodeloval z British Motor 

Company pri sestavljanju osebnih avtomobilov znamke Austin. 

 

Leta 1973 je IMV začel sodelovati z Renaultom pri proizvodnji modela renault 4, leta 1988 

pa je bil na podlagi skupnih vlaganj Renaulta in IMV-ja ustanovljen Revoz. V njegovem 

programu se je konec leta 1989 “katrci” pridružil renault 5, ki so ga nehali izdelovati julija 
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1996. Aprila 1993 je stekla proizvodnja modela clio, ki ga je 1998 nasledil clio drugega 

rodu, leta 2001 pa clio II .  

 

Leta 2002 se je komercialna dejavnost Revoza organizirala v obliki komercialne 

podružnice Renault Slovenija (danes Renault – Nissan Slovenija), Revoz pa je ohranil 

svoje pristojnosti na industrijskem področju. Renault je postal stoodstotni lastnik Revoza 

leta 2004 in naslednje leto potrdil proizvodnjo novega twinga izključno v Revozu. Serijska 

proizvodnja novega twinga za celoten evropski trg se je začela leta 2007. Projekt je 

podprla tudi Republika Slovenija  (Letno poročilo Revoz 2011,  2012). 

 

Leta 2014 je Revoz začel s proizvodnjo novega twinga tri in v partnerstvu z nemškim 

Daimlerjem tudi novega štirisedežnega smarta. 

 

Glavni cilj podjetja je, da s svojo učinkovitostjo ostane na vrhu tovarn zveze Renault – 

Nissan in dokaže zmožnost prilagajanja nepredvidljivemu okolju. »Poslanstvo podjetja 

Revoz je proizvajati kakovostne izdelke v predvidenih rokih, upoštevajoč razmere na trgu 

in pri tem skrbeti za razvijanje kompetenc zaposlenih, spodbujanje njihove motiviranosti in 

zavzetosti ter pri svojem delovanju čim manj obremenjevati okolje.« (Letno poročilo 

Revoz 2011, 2012). 

 

Skupina Renault, ki je zastopana v 128 državah, oblikuje, proizvaja in prodaja vozila treh 

blagovnih znamk: Renault, Dacia in Renault Samsung Motors. Renault preko hčerinske 

družbe zagotavlja tudi financiranje za prodajo prek družbe RCI Banque. Skupina je 

organizirana v 5 večjih regij: Azija – Pacifik, Amerika, Evrazija, Euromed – Afrika in 

Evropa. Revoz je uvrščen v regijo Evropa. 

 

Proizvodnja se odvija v 38 proizvodnih tovarnah v 17 državah, vključno z devetimi 

logističnimi centri, ki zbirajo in hranijo sestavne dele za oskrbovanje proizvodnih tovarn. 

 

4.1.1 Predstavitev Službe za informatiko in organizacijo 

 

Službo za informatiko in organizacijo v Revozu (v nadaljevanju ESIL) sestavlja skupina 18 

zaposlenih in je organizirana v dveh manjših organizacijskih enotah: 

 

- informatika in organizacija IS; 

- informatika in organizacija IT. 

 

Služba je podrejena organizacijski enoti Tehnična direkcija, katere vodja je član vodstva 

podjetja (Slika 8). V skupini Renault je Služba za informatiko in organizacijo podrejena 

Renaultovi Direkciji za informatiko (fra. Direction de l'Informatique Renault, v 

nadaljevanju DI-R). 
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DI-R je organizacijska enota v podjetju Renault, ki funkcionalno združuje lokalne entitete 

informatike, ki so locirane v tovarnah Renault po svetu. Nadalje se deli po področjih dela. 

Usmeritve DI-R so (Renault S.A.S., 2013): 

 

˗ določiti, zagotoviti in vzdrževati informacijske sisteme; 

˗ zagotoviti raven dogovorjenih storitev z direkcijami poklicev povsod v svetu;  

˗ nuditi kakovostno pomoč lokalnim uporabnikom; 

˗ promovirati informacijsko-komunikacijska orodja za izboljšanje učinkovitosti; 

˗ spodbujati internacionalizacijo Renaulta; 

˗ razvijati sinergije z zvezi Renault – Nissan in partnerji; 

˗ razvijati in uvesti dobre prakse. 

 

Slika 8: Izsek iz organigrama Revoz 

 

 

V informatiki Renault je uvedena tudi matrična organizacijska struktura, ki predvideva 

hierarhičnega in funkcionalnega managerja (Slika 9). Prvi je zadolžen za upravljanje 

lokalne službe za informatiko, medtem ko naloge funkcionalnega managerja vključujejo 

delo s skupino, sestavljeno iz članov, ki prihajajo iz posameznih lokalnih entitet. Zaposleni 

ostanejo hierarhično podrejeni vodji Službe za informatiko. Tovrstna struktura se je uvedla 

skupaj s programom TOEIC fra. Transformation de l’Organisation des Entités 

Informatiques loCales). Program je osredotočen na dvig nivoja učinkovitosti lokalnih služb 

za informatiko v proizvodnih entitetah Renault. Trije glavni cilji TOEIC so (Renault 

S.A.S., 2010): 

 

- razvoj vsestranskosti: 

Uprava 

Tehnična direkcija 

Služba za 
informatiko in 
organizacijo 

Služba za 
informatiko in 
organizacijo IS 

Služba za 
informatiko in 

organizacijo IT  

Direkcija za 

informatiko 
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o specializirati vire po področjih (poklicu); 

o povečati sodelovanje med entitetami na nivoju celotnega sveta; 

o določiti iste cilje za vse entitete; 

- pospešitev zmanjševanja stroškov: 

o optimizacija stroškov (programska oprema, material, storitve); 

o s povezovanjem z drugimi tovarnami narediti več z istimi viri; 

- pospešitev optimizacije portfelja aplikacij: 

o zmanjšati število specifičnih aplikacij; 

o izboljšati uporabo standardnih aplikacij; 

o razvoj in implementacija dobrih praks. 

 

Slika 9: Matrična organizacija in skupine TOEIC 

 

Skupina TOEIC ESIL ESIL ESIL ESIL 

IT 

Omrežje     

Telefonija     

Strežniki     

Industrijski računalniki     

Varnost     

IS 

SFC UCM     

Učinkovitost     

Logistika     

Inženiring     

Kakovost     

Človeški viri, finance, nabava     

Uporabniške aplikacije     

 

 

 

S programom TOEIC so usklajene tudi naloge zaposlenih, tako da sledijo strategiji razvoja 

informatike (Renault S.A.S., 2010): 

 

˗ vpeljati in nuditi pomoč pri uporabi računalniške infrastrukture ter računalniških 

aplikacij, ki jih je določila direkcija DI-R; 

˗ sodelovati pri razširjanju in vodenju lokalnih aktivnosti, ki so vezane na razširjanje 

informacijskih sistemov; 

˗ upoštevati potrebe uporabnikov in vpeljati potrebne spremembe na področju 

informatike; 

˗ opredeliti potrebne specifične spremembe, ki ustvarjajo dodano vrednost; 
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˗ sodelovati pri pravilni uporabi informacijskih sistemov s strani lokalnih uporabnikov, 

pri odkrivanju in pri posredovanju na tistih področjih, kjer so zaželene zahteve po 

prilagoditvah oziroma spremembah; 

˗ biti odgovoren do tovarne glede učinkovitosti na področju kakovosti, stroškov in 

rokov. 

 

4.1.2 Strateški načrt informatike 

 

Strateški načrt informatike zveze Renault – Nissan je bil predstavljen v letu 2011 in izhaja 

iz strateškega načrta obeh organizacij. Imenuje se VITESSE
 
(fra. Value Innovation, 

TEchnology Simplification et Service Excellence), kar izhaja iz treh ključnih področij, 

opredeljenih znotraj strateškega načrta (Renault S.A.S., 2014b): 

 

- inovacije z vrednostjo;  

- poenostavitev tehnologije; 

- storitvena odličnost. 

 

Področje inovacije z vrednostjo opredeljuje naloge informatike kot (Renault S.A.S., 

2014b): 

 

- izvajanje prodornih pobud, ki povečujejo poslovno vrednost informatike, in merjenje 

donosnosti projektov z uporabo ROI (angl. Return on investment); 

- spodbujanje partnerstva in mednarodno povezovanje; 

- prispevanje k zvestobi kupcev zahvaljujoč novi tehnologiji; 

- prilagajanje informacijskih sistemov spremembam v procesu inženiringa; 

- podpora podpornim funkcijam v svojih načrtih preoblikovanja. 

 

Poenostavitev tehnologije s povečanjem sinergij v zvezi omogoča, da je informatika bolj 

okretna, bolj učinkovita in da koristi ekonomijo obsega od svojih dobaviteljev. 

Racionalizacija portfelja aplikacij ter s tem funkcijskih točk, poenostavitev in 

standardizacija arhitektur je mogoča z uvedbo in utrditvijo standardnih platform 

(standardne delovne postaje, orodja za podporo skupinskemu delu, razvoj podatkovnih 

središč, uporaba intraneta in ekstraneta) zveze Renault – Nissan, ki omogočajo zmanjšanje 

stroškov. Prihranki se nato investirajo v ključne inovacije. Zmanjšanje portfelja aplikacij se 

izvaja s sistematičnim pristopom (Renault S.A.S., 2014b): 

 

- analiza obstoječega portfelja; 

- izvajanje ukrepov za funkcionalno in tehnično poenostavitev; 

- opredelitev in spodbujanje projektov racionalizacije. 

 

Strateški načrt  določa tudi naslednje aktivnosti: 
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- določiti, kako vključiti nove tehnologije v naše okolje (npr. storitve v oblaku); 

- preučiti, kako so informacijske storitve dobavljene uporabniku; 

- uporabiti ITIL za ugotavljanje zrelosti, ustreznosti ravni storitev in s tem povezanih 

KPI; 

- izmenjavo najboljših praks in predlogov za optimiziranje organizacije informatike v 

okviru zveze.  

 

Storitvena odličnost pomeni izvajanje aktivnosti za izboljšanje storilnosti in povečanje 

produktivnosti, racionalizacijo naših procesov in razvoj talentov. Strateški načrt 

predvideva optimizacijo aktivnosti za podporo uporabniku, kar pomeni (1) najti pravo 

ravnovesje med stopnjo podpore, stroški izvajanja in zadovoljstvom uporabnika ter (2) 

uvesti strategijo za aktivnosti podpore v odvisnosti od procesa (temeljnega ali 

podpornega). To lahko dosežemo z učinkovitim dodeljevanjem sredstev, kar uporabniku 

omogoča, da se osredotoči na področja, ki prinašajo največjo dodano vrednost za 

organizacijo. V skladu s strategijo le-to izvajamo odvisno od procesa (temeljnega ali 

podpornega), kar vpliva tudi na odločitev, katere procese izvajamo sami ter za katere 

najdemo zunanjega izvajalca. Strategijo izvajamo tudi z doslednim pristopom k človeškim 

virom, in sicer s podpiranjem zaposlenih pri razvoju veščin ter spodbujanjem mobilnosti. 

Storitvena odličnost je tudi (Renault S.A.S., 2014b): 

 

- biti bližje potrebam in prednostnim nalogam regije (načrt razvoja na ravni regije); 

- izboljšati odzivnost z boljšo integracijo med organizacijo, regijo in centralo; 

- povečati sinergije na regionalni ravni s pristopom »win-win«; 

- bolje razumeti stroške. 

 

4.2 Analiza trenutnih procesov 

 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili management storitev na področju informatike in 

proces managementa povpraševanja, vendar pa zaradi osnovnega razumevanja nismo 

mogli izpustiti drugih pomembnih procesov, kot so management sprememb, management 

zahtev in finančni management. Z obravnavo različnih strokovnih člankov in druge 

literature smo dobili različna priporočila, ki jih bomo v nadaljevanju lahko povezali s 

stanjem v praksi. Izvedli bomo študijo primera managementa storitev na področju 

informatike na primeru podjetja Revoz, pri čemer bomo predstavili tudi samo organizacijo 

podjetja in vključenost matičnega podjetja v obvladovanje informatike, ki je potrebna za 

razumevanje obravnavanega problema. 

 

4.2.1 Management storitev na področju informatike 

 

Služba za informatiko in organizacijo v Revozu ima okoli 700 neposrednih odjemalcev 

storitev. Sama odgovornost informatike je toliko večja, ker gre za proizvodno podjetje, 

katerega proizvodni proces temelji na tekočem traku in sprotni dobavi. Informatika je 
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odgovorna za izvajanje podpore tako proizvodnemu procesu kot tudi drugim službam v 

Revozu. Zaradi zagotavljanja podpore proizvodnji se podporna služba prilagaja delovnemu 

času proizvodnje.  

 

Portfelj Službe za informatiko in organizacijo obsega: 

 

- 230 aplikacij; 

- 600 namiznih računalnikov; 

- 200 prenosnih računalnikov; 

- 300 industrijskih računalnikov v proizvodnji; 

- 80 več funkcijskih naprav; 

- 170 industrijskih tiskalnikov; 

- 1 telefonsko centralo; 

- 400 stabilnih telefonov; 

- 2 sistemska prostora; 

- 39 strežnikov; 

- 1800 aktivnih mrežnih priključkov; 

- 35 mrežnih vozlišč. 

 

V nadaljevanju predstavimo nekatere ključne lastnosti managementa informatike v 

Revozu. 

 

4.2.1.1 Zaračunavanje storitev 

 

V Revozu se stroški informatike po stroškovnih mestih uporabnikov delijo le v nekaterih 

primerih. To so: 

 

- strošek najema osebnih računalnikov; 

- strošek najema prenosnih računalnikov; 

- strošek telefoniranja; 

- strošek tiskanja in kopiranje. 

 

Slabost tega procesa je, da končni uporabnik (posameznik) ni obveščen o povzročenem 

strošku. Stroški se namreč poročajo v Finančno službo, ki izvede bremenitev po 

posameznih stroškovnih mestih.  

 

Poglavitni del stroškov predstavljajo stroški izvajanja in sodelovanje na različnih projektih, 

ki pa bremenijo letni proračun Službe za informatiko. Že nekaj let se v Renaultu izvaja 

sistem spremljanja prihrankov v poslovanju zaradi informatike. Gre za analizo stroškov in 

koristi, torej primerjavo stroškov, ki bi nastali (ali nastajajo) brez posredovanja informatike 

in stroškov poslovanja po posredovanju informatike.  
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4.2.1.2 Merjenje 

 

DOPA (fra. Déploiement des Objectifs et des Plans d’Action) je sistem kazalnikov, ki 

formalizira cilje in aktivnosti, ki lahko prispevajo k uresničevanju strategije poslovanja 

podjetja. Aktivnosti za spremljanje določi vodstvo podjetja, nato pa se razširijo skozi vse 

vodstvene ravni z namenom uresničevanja prednostnih nalog podjetja (pristop od zgoraj 

navzdol). Matriko sestavlja več različnih kazalnikov, katerih napredek pri uresničevanju se 

spremlja vsak mesec. Kot prednost tovrstnega merjenja lahko izpostavimo, da so v 

oblikovanje, uvedbo, posodabljanje in uporabo matrike vključeni vsi zaposleni. DOPA je 

BSC-matrika (angl. Balanced Scorecad), ki vključuje finančne in nefinančne kazalce ter 

zajema vse 4 perspektive:  

 

- finančno; 

- perspektivo kupca; 

- perspektivo procesa in  

- učenja.  

 

Primeri nefinančnih kazalcev: 

 

- izboljšati dinamiko dajanja predlogov prihrankov ter zagotoviti vključenost vseh 

članov ESIL – udeležba; 

- izboljšati dinamiko dajanja predlogov prihrankov ter zagotoviti vključenost vseh 

članov ESIL – v EUR; 

- povečati število uvedenih dobrih praks; 

- izboljšati hitrost uvedbe dobrih praks; 

- število predlaganih koristnih predlogov; 

- participacija pri podajanju koristnih predlogov; 

- zadovoljstvo kupca (uporabnika) itd. 

 

Primer finančnega kazalca: 

 

- stroški v primerjavi s planom. 

 

V informatiki Renault zajema KPI 11 kazalcev, ki jih določi nadrejena enota v centrali. Ti 

se spremljajo mesečno in merijo uspešnost izvajanja informatike. Kazalci omogočajo 

primerjavo med entitetami informatike po drugih proizvodnih tovarnah Renault. Pregled 

kazalcev je mogoč prek nadzorne plošče. V Tabela 6 podajamo opis kazalcev KPI (Renault 

S.A.S., 2012). 
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Tabela 6: Predstavitev KPI, uporabljenih v Revozu 

Zaporedna 

številka 
Kazalec Opis 

1. 
Izguba vozil zaradi 

informatike 

Razmerje med izgubljenimi količinami vozil zaradi 

informatike in celotnimi proizvedenimi količinami 

v enem letu. 

2. Incidenti Meri staranje odprtih incidentov. 

3. Varnost 
Meri nivo varnosti informatike v posamezni 

proizvodni tovarni. 

4.  
Zadovoljstvo 

uporabnika 

Zadovoljstvo uporabnika pri uporabi informacijskih 

orodij je bistven element merjenja in izboljšanja 

učinkovitosti informatike. 

5. 

Ohranjanje 

operativnega 

delovanja 

informacijskih orodij 

Razmerje med številom incidentov, ki so bili rešeni 

v manj kot 4 urah, in številom vseh odprtih 

incidentov v enem mesecu. Reaktivnost pri odpravi 

incidentov je pomemben faktor pri zagotavljanju 

operativnega delovanja informacijskih orodij. 

6. 
Nadzor nad projekti, 

spremembami 

Nadzor nad spremembami je ključen faktor pri 

zagotavljanju operativne rabe informacijskih 

sistemov (brez negativnih vplivov na uporabnika). 

7. 
Mentorstvo 

uporabnikom 

Spremljanje zagotavljanja pomoči uporabnikom. 

Mentorstvo je storitev zagotavljanja pomoči 

uporabnikom pri uporabi računalniškega okolja in 

orodij. Mentorstvo izboljšuje vpeljavo sprememb in 

zadovoljstvo uporabnika. 

8. Spoštovanje rokov 

Meri spoštovanje rokov pri izvedbi projektov, za 

katere je odgovorna služba informatike. 

 

9. Proračun 
Spremlja spoštovanje proračuna na mesečni ravni 

(razlika med realizacijo in proračunom). 

10. Koristni predlogi 

Spremlja se število zaposlenih, ki so podali koristni 

predlog (udeležba), število koristnih predlogov na 

osebo, povprečno število podanih koristnih 

predlogov na osebo. Je pokazatelj kreativnosti in 

vključenosti zaposlenih. 

11. 
Zrelost organizacijske 

enote 

S tem kazalcem spremljamo raven razumevanja in 

spoštovanje predpisanih internih standardov. Bolj 

kot za pravi kazalec gre za orodje managementa, ki 

omogoča managerjem, da prepoznajo točke 

napredka in spremljanje svojih akcijskih načrtov. 

 
se nadaljuje 

nadaljevanje 
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Merjenje zadovoljstva uporabnikov s storitvami informatike se izvaja enkrat mesečno na 

naključnem vzorcu uporabnikov. Anketa se izvaja prek spletne aplikacije, vanjo pa so 

vključeni le uporabniki, ki imajo uporabniški račun, ne pa tudi zaposleni, ki delajo 

neposredno v proizvodnem procesu. Tudi ti zaposleni uporabljajo storitve informatike, npr. 

uporaba tiskalnikov in pomoč pri uporabi druge informacijsko-komunikacije tehnologije. 

Slika 10 v stolpcih prikazuje delež zadovoljnih uporabnikov za leto 2014 po mesecih. 

Rdeča linija prikazuje cilj, modra pa število prejetih odgovorov. Čeprav sistem PEPSI 

(podrobna predstavitev sledi v poglavju 4.2.4) omogoča, da uporabnik oceni zadovoljstvo z 

opravljeno storitvijo, se ti podatki ne uporabljajo.  

Slika 10: Pokazatelj zadovoljstva uporabnikov 

 
 

Izvaja se tudi komite informatike. To je sestanek med službo uporabnika in službo 

informatike, ki poteka najmanj dvakrat letno. Na sestanku je zahtevana prisotnost vodstva 

obeh služb in ključnih uporabnikov. Teme sestanka obsegajo: 

 

- pregled incidentov; 

- pregled odprtih in izvedenih naročil uporabnikov;  

- načrtovanje aktivnosti; 

- predstavitev projektov informatike; 

- razno.  

 

4.2.2 Management incidentov 

Za sprejem klicev in vnos incidentov v sistem skrbi podporna služba, ki se prilagaja 

delovnemu času proizvodnje. Večino incidentov na prvem nivoju odpravi podporna služba, 

po potrebi pa se incident preda na višji nivo.  
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Pomoč delimo v dve kategoriji: klic in incident. Med klic uvrščamo svetovanja pri uporabi 

informacijskih sistemov ali strojne opreme, menjavo tonerja ali kartuše, vse drugo pa 

spremljamo kot incident.  

 

Za spremljanje klicev in incidentov uporabljamo HP Service Manager. Aplikacija vsebuje 

tudi CMDB, kjer je zavedena večina strojne opreme (osebni računalniki, strežniki itd.) ter 

aplikacije. Za nekatere centralne aplikacije obstaja vmesni sistem, prek katerega lahko 

odgovorni za aplikacijo na lokalni ravni vnesejo incident, ki ga nato rešuje centralna 

podporna služba. Iz sistema izhajajo različni kazalci: 

  

- povprečen čas odprave incidenta; 

- število incidentov po službah; 

- število incidentov po napravah;  

- povprečno število incidentov in klicev na mesec. 

 

Stalno izboljševanje kakovosti, stroškov in rokov spada med osnovne zadolžitve 

zaposlenih v informatiki. Orodje, ki ga uporabljajo za doseganje tega, je QCS (angl. 

Quality Control story, v nadaljevanju QCS). QCS je sestavljen iz devetih faz, ki so 

določene na osnovi cikla PDCA (angl. Plan, Do, Check, Adjust): 

 

- izbira problema, 

- pojasnitev razlogov za izbiro problema, 

- razlaga trenutnega stanja, 

- izbira ciljev, 

- analiza, 

- ukrepi, 

- preverjanje učinkov ukrepov, 

- standardizacija, 

- sinteza in plan aktivnosti. 

 

Za obravnavo incidentov z metodo QCS izberemo tiste incidente, ki se ponavljajo ali pa 

predstavljajo resno tveganje za poslovanje podjetja ob ponovitvi. Pri izdelavi QCS sodeluje 

tudi uporabnik. Pomembne incidente in odprte incidente se spremlja tudi na rednih 

tedenskih sestankih Službe za informatiko. Napredek pri odpravi incidentov pa se spremlja 

dnevno. 

 

4.2.3 Management sprememb 

 

V Renaultu poznamo tri vrste sprememb, kar ustreza tudi trem različnim procesom uvedbe 

(Renault S.A.S., 2014b): 

 

- sprememba s tveganjem za proizvodnjo, ki mora biti potrjena s strani CAB; 
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- sprememba brez tveganja za proizvodnjo, ki jo potrdi skupina koordinatorjev; 

- enostavna sprememba brez tveganja za proizvodnjo z uporabo kataloga sprememb 

WEC (fra. Workflow Entrée de Charge). WEC je spletna aplikacija, ki je namenjena 

naročanju specifičnih nastavitev v informacijskih sistemih, brisanju vmesnikov med 

sistemi itd. Storitve izvaja centralna informatika. Naročnik storitev je Služba za 

informatiko. 

 

Spremembe v centralnih informacijskih sistemih vodimo prek sistema HP Service 

manager. V odobritev spremembe so vključeni vsi, ki jih sprememba zadeva. Potrjevanje 

poteka elektronsko. Prek tega sistema se vodijo le spremembe v centralnih informacijskih 

sistemih, spremembe na lokalni ravni pa ne. 

 

Proces uvedbe sprememb je razdeljen na štiri korake (Renault S.A.S., 2014b): 

 

- opredelitev spremembe; 

- faza načrtovanja in več faz testiranja, v katerih lahko pride do sprememb zahteve; 

- faza potrditve, ki vključuje presojo pri Odboru za spremembe; 

- faza izvedbe, ko je informacijski sistem nedosegljiv, in preverjanje po uvedbi. 

 

Spremembe na lokalnem nivoju vodimo preko portala Sharepoint. Gre za spremembe, 

povezane z organizacijo delovnih mest v proizvodnji, spremembe nastavitev v lokalnih 

informacijskih sistemih in spremljanje napredovanja manjših projektov. Za ta namen je 

določena odgovorna oseba, ki dnevno spremlja napredek pri posameznih spremembah, 

prav tako pa se spremembe obravnava na rednih dnevnih sestankih. 

 

Razloge, zakaj mora biti vsaka sprememba vodena, lahko razdelimo glede na življenjski 

cikel spremembe (Renault S.A.S., 2014b): 

 

- pred uvedbo: 

o sprememba postane vidna; 

o razprava o tveganju, povezanem s spremembo; 

o prepoznava tveganje trka med različnimi spremembami; 

o zagotavlja, da je pripravljeno vse potrebno za spremembo; 

o zagotavlja, da uporabniki in partnerji odobrijo spremembo; 

- med uvedbo: 

o zbiranje potrebnih virov (infrastruktura, management itd.); 

- po uvedbi: 

o sledenje in pospešeno diagnosticiranje v primeru incidentov; 

o zaščita sistemov v produkciji. 

 

4.2.4 Management povpraševanja 

 



 

46 

Proces management povpraševanja je v Revozu podprt z različnimi sistemi, ki omogočajo 

naročanje informacijskih storitev lokalne in centralne informatike. Večina izmed teh orodij 

so centralni sistemi, ki so enotni za vse uporabnike v Renaultu. Prek teh sistemov lahko 

uporabnik naroči tudi storitve Centralne službe za informatiko Renault. 

 

V nadaljevanju predstavljamo sisteme, ki so na voljo uporabniku za naročanje 

informacijskih storitev. 

 

4.2.4.1 WGA 

 

WGA je spletna aplikacija, ki uporabniku omogoča, da zase ali za drugega uporabnika 

naroči dostop do skupnega diska. Uporabnik v aplikaciji izbere, do katere mape bi želel 

imeti dostop in vrsto dostopa (branje ali pisanje). Vsako zahtevo za dostop mora odobriti 

odgovorni za mapo. 

 

4.2.4.2 Katalog produktov in storitev informatike 

 

Uporabnikom v Renaultu je na voljo katalog produktov in storitev. To je spletna aplikacija, 

ki omogoča uporabniku, da sam naroči aplikacije, ki jih potrebuje pri delu, avtorizacije in 

različne standardne storitve. Tako lahko na primer uporabnik naroči aplikacijo Microsoft 

Access, ki ni del standardnega paketa, ali pa avtorizacijo za dostop do sistema za izdelavo 

zahtev za nabavo. Katalog je trenutno uporabljen v štiridesetih državah. Njegova uporaba 

je povsod enaka, vsebina in dostop pa sta lahko različna, saj nekatere države ne dajejo 

dostopa do kataloga za vse uporabnike, ampak zanje naročilo v katalogu izdela Služba za 

informatiko. 

 

V katalogu je trenutno okoli tri tisoč produktov, mesečno je v celotnem Renaultu izdelanih 

okoli šestindvajset tisoč naročil. Produkt je opisan z naslednjimi lastnostmi, ki so 

razdeljene v več skupin, pri čemer ni nujno, da vse vsebujejo vse lastnosti: 

 

- splošne informacije o produktu: 

o podroben opis; 

o cena na enoto in dodatne informacije o ceni; 

o predvideno število dni za izvedbo naročila in pojasnitev; 

o zaželen nivo znanja; 

o glavne funkcionalnosti; 

- dodatne informacije: 

o razpoložljivi jeziki; 

o način izvedbe; 

o komu je produkt namenjen; 

o za kakšno računalniško okolje je aplikacija primerna; 

- zaznamki: 
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o spremljanje avtorizacij (kdaj bo avtorizacija pobrisana, v katerih primerih); 

- kontakti; 

- razpoložljivost izobraževanja; 

- različni potrjevalci. 

 

Kot je prikazano na Slika 11, gre naročilo skozi tri glavne korake: 

  

- izdelava naročil,  

- potrditev naročila in  

- izvedba naročila.  

Slika 11: Proces naročanja v katalogu produktov in storitev 

 
 

Uporabnik lahko v katalogu išče po ključni besedi ali pa produkt najde z brskanjem v eni 

izmed naslednjih skupin: specifične aplikacije, splošne aplikacije, strojna oprema, orodja 

in storitve. Vsaka skupina vsebuje več smiselnih kategorij. Uporabnik lahko produkt ali 

storitev naroči tudi za drugega uporabnika, tako da ga izbere iz imenika. Ko uporabnik 

odda naročilo, je po elektronski pošti obveščen o oddaji naročila (Slika 12), hkrati pa je o 

novem naročilu obveščen prvi potrjevalec. Temu zaporedno sledijo vsi nadaljnji 

potrjevalci. Po odobritvi naročila sledi izvedba naročila. Vsak izmed potrjevalcev ima 

možnost zavrniti naročilo, izvesti spremembo naročila in vpisati dodaten komentar. 

Izdelava 
naročila 

• Iskanje v 
katalogu 

• Izbira storitve 

• Oddaja 
naročila 

Potrjevanje 
naročila 

• Potrditev ali 
zavrnitev 
naročila 

Izvedba 
naročila 

• Izvedba 
naročila 

• Potrditev 
izvedbe v 
katalogu 
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Slika 12: Prikaz elektronskega sporočila 

 

 

4.2.4.3 PEPSI (Pošiljanje, evidentiranje in pregledovanje storitev informatike) 

 

PEPSI je lokalna spletna aplikacija, namenjena naročanju informacijskih storitev Službe za 

informatiko in spremljanju porabljenega časa za izvedbo naročil. Naročilo lahko izdela 

uporabnik, vodja informatike, informatik sam zase ali za drugega informatika. Informatik 

izdela naročilo sam zase zaradi potrebe po spremljanju porabljenega časa. Uporabnik prek 

PEPSI naroča informacijsko opremo, spremembe v informacijskem sistemu, avtorizacije 

za sisteme itd. 

 

Naročanje informacijskih storitev poteka v štirih glavnih korakih, za kar je predvidenih pet 

vlog:  

 

- predlagatelj je oseba, ki izdela novo naročilo; 

- naročnik je oseba, ki je pooblaščena za naročanje, potrjevanje ali zavrnitev naročila; 

- odgovorni informatik razporedi naročilo in nadzira aktivnosti izvedbe; 

- informatik izvajalec izvaja aktivnosti, potrebne za izvedbo naročila; 

- skrbnik nadzira delovanje aplikacije. 

Proces naročanja je prikazan na Slika 13, v nadaljevanju pa so podrobneje opisani koraki 

naročanja. Naročilo ima v svojem življenjskem ciklu statuse, ki jih prikazujemo v Tabela 

7. Predlagatelj pripravi predlog za naročila in izbere uradnega naročnika, ki je njegov 

nadrejeni ali pooblaščenec, odgovoren za področje informatike. Predlagatelj v naročilo 

vnese naslednje podatke: 
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- kratek opis naročila;  

- opis naročila;  

- predviden letni prihranek v EUR;  

- predviden letni prihranek v urah; 

- opis in izračun predvidenih prihrankov; 

- želeni datum izvedbe;  

- doda dokumente; 

- dodatne opombe; 

- opis stroškov;  

- izbere področja predvidenih pridobitev (kakovost, stroški, roki, človeški viri ali okolje). 

 

Predlagatelj mora v naročilu zavesti tudi predviden letni prihranek v znesku in urah ter 

opredeliti način izračuna. Sporočeni podatki so pogosto neuporabni. Uporabnik ne vidi 

potrebe po izračunu in pogosto v polje vpiše nesmiselno vrednost (nič) ali pa izračun 

odraža nerealne prihranke, saj je uporabnik prepričan, da bo naročilo z višjimi prihranki 

obravnavano prednostno. Kljub opredeljenim prihrankom pa naročila včasih ni mogoče 

izvesti, ker: 

 

- stroški izvedbe presegajo prihranke; 

- so bodoči stroški vzdrževanja previsoki; 

- informatika nima ustreznih ali zadostnih virov.  

 

Naročnik je o predlogu obveščen po elektronski pošti. Po potrebi v naročilu opiše svoje 

zahteve in izbere odgovornega informatika. Odgovorni informatik je obveščen o novem 

naročilu po elektronski pošti. Odgovorni informatik preuči zahteve naročnika in naročilo 

dodeli informatiku. Določi rok izpolnitve naročila, oceni potrebne delovne ure, izbere vrsto 

naročila in po potrebi določi projekt. Informatik je o novem naročilu obveščen po 

elektronski pošti. Odgovorni informatik lahko naročilo tudi zavrne. Razlogi so lahko: 

 

- pomanjkanje virov; 

- uporabnik bi moral storitev naročiti prek kataloga storitev; 

- zahteva ni usklajena s strateškim načrtom informatike. 

 

V PEPSI obstajajo štiri vrste naročil: 

 

- »run«; 

- »change«; 

- management; 

- drugo. 

 

»Run« so naročila, prek katerih informatiki spremljajo čas, porabljen za odpravo 

incidentov. Kot naročilo vrste »run« se vodijo aktivnosti analize in odprave incidentov, 
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organizacija prehoda na rezervni postopek dela ali zaustavitev, organizacija ponovnega 

zagona po odpravi napake, pomoč pri ponovnem zagonu, organizacija in izvedba nadzora 

nad odpravljeno napako, dokumentacija incidenta, izvedba akcij za preprečitev pojavitve 

novih incidentov in za zmanjšanje/odpravo posledic v primeru ponovitve incidenta 

(problem management), podpora in svetovanje uporabnikom pri uporabi obstoječih 

informacijskih sistemov in strojne opreme, sprejemanje zahtev uporabnikov, formaliziranje 

uporabniških zahtev, dodajanje lastnih mnenj in predlogov obstoječim zahtevam in 

sodelovanje pri preučevanju zahtev za odprtje novega projekta. 

 

Med naročila vrste »change« sodijo:  

 

- aktivnosti za postavitev novega delovnega mesta,  

- uvedba novih funkcionalnosti v informacijskih sistemih, 

- uvedba novih verzij, 

- izvajanje tehnične in funkcionalne podpore, kjer je za izvedbo potrebnih več človek-ur, 

- investicije, 

- projekti. 

 

Med druga naročila sodijo sestanki službe, management sprememb, management 

incidentov, posodabljanje CMDB, vodenje pogodb z dobavitelji, vodenje plana investicij, 

vzdrževanje specifičnih aplikacij, različne animacije in izdelava poročil in pokazateljev. 

 

Informatik kot izvajalec naročila opravi potrebne naloge za izpolnitev naročila. Sproti 

vnaša napredek pri izvedbi naročila in za vsako spremembo določi število ur dela. Ko je 

naročilo izpolnjeno, informatik zaključi naročilo. Po potrebi vpiše dodane opombe in doda 

navodila za uporabnika. Naročnik je o tem obveščen po elektronski pošti. Po prejemu 

obvestila o izpolnitvi naročila naročnik potrdi ali zavrne izpolnitev naročila. Izvedbo oceni 

po naslednjih kriterijih: 

 

- funkcionalna pokritost naročila (možni izbiri: da, ne);  

- testiranje uporabnika (možni izbiri: da, ne); 

- dokumentacija (možne izbire: da, ne, nepotrebno);  

- izobraževanje uporabnikov (možne izbire: da, ne, nepotrebno). 

 

Splošno zadovoljstvo z izvedbo naročila naročnik oceni kot odlično, prav dobro, dobro, 

zadostno ali nezadostno. Slednje pomeni zavrnitev izvedbe in v tem primeru mora vnesti 

razlog za zavrnitev. 

 

Tabela 7: Možni statusi naročila PEPSI 

 

Status naročila Opis statusa naročila 
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Nerazporejen 
Ko naročnik izpolni obrazec, ima naročilo status »nerazporejeno«. 

Dokler ima ta status, lahko naročnik naročilo popravlja in dopolnjuje. 

Razporejen 
Ko odgovorni informatik razporedi naročilo, dobi status »razporejeno«. 

Naročnik sedaj nima več možnosti spreminjati vsebine naročila. 

Realiziran 
Ko informatik izvajalec izpolni naročilo, dobi naročilo status 

»realizirano«. 

Prevzet Naročnik se strinja z izpolnitvijo naročila. 

Zavrnjen Naročnik meni, da naročilo ni izpolnjeno. 

 

Aplikacija omogoča prikaz različnih kazalcev, vendar se jih zelo malo resnično uporablja 

za nadaljnje ukrepanje: 

 

- število naročil po naročnikih, izvajalcih, službah itd.; 

- število naročil po letih, mesecih; 

- neprevzeta naročila po naročnikih, predlagateljih, izvajalcih; 

- naročila v zamudi (predviden datum izvedbe je pred trenutnim datumom); 

- predvidene obremenitve v naslednjih 4 tednih (število ur); 

- zaključena naročila v letu po službah; 

- trenutno odprta naročila po službah; 

- zavrnjena izvedena naročila; 

- itd. 
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Slika 13: Proces naročanja informacijskih storitev v PEPSI 

 

 
 

 

Pomembna funkcionalnost sistema je spremljanje porabljenega časa za izvedbo naročila. 

Podobno temu je Renault pred leti uvedel enoten način sledenja aktivnosti informatikov po 

projektih oz. aktivnostih, imenovan GPA. Spremlja se število dni na teden, porabljenih za 

delo na projektu ali drugi aktivnosti (Slika 14), ki se delijo na »run« in »change«. Prek 

GPA se spremlja tudi: 

 

- ali gre za aktivnosti na lokalni ravni ali mednarodno; 

- primerjavo med planom in dejanskim porabljenim časom; 

- razmerje med aktivnostmi tipa »change« in »run«; 

- efektivno delo glede na plan. 
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Slabost tega je, da ni nikakršne integracije med obema sistemoma, kar povzroča dodatno 

delo, ki ga večina informatikov vidi kot nepotrebno obremenitev. 

 

4.3 Predlog prenove informacijskega sistema za management 

povpraševanja 

 

Naloga obravnava prenovo lokalnega sistema za management povpraševanja, in sicer 

obstoječega sistema PEPSI. Obstajata dva poglavitna razloga za prenovo sistema: 

 

- zastarela tehnologija in  

- neusklajenost sistema s potrebami informatike in uporabnikov. 

 

PEPSI deluje na tehnologiji Lotus Notes, različici 6. Lotus Notes temelji na principu 

odjemalec – strežnik in je sistem za skupinsko delo ter sporočilni sistem. Lotus Notes se v 

podjetju Renault že več let ne posodablja. Danes je na trgu na voljo že različica 9, zato se 

je v preteklem letu DI-R odločila, da z letom 2016 ukine vso podporo za omenjeno 

tehnologijo. Iz tega razloga smo primorani poiskati novo rešitev za management 

povpraševanja. 

Slika 14: Sledenje aktivnostim informatika z GPA 

 

 



 

54 

V zadnjih letih se je število uporabniških naročil, podanih preko sistema PEPSI, zmanjšalo 

(Slika 15) tudi zaradi hitrih sprememb v Službi za informatiko (odgovornosti informatikov 

so se spremenile) kot tudi v poslovanju organizacije na splošno (reorganizacija). V 

preteklosti je sistem PEPSI služil le kot sistem za zajem naročil in večina naročil je bila 

izvedenih brez analize. Z namenom uskladiti delo informatike in poslovanja pa se danes za 

večino naročil izvede analiza stroškov in koristi, ki služi kot osnova za odločanje. Eden 

izmed razlogov za upad naročil prek PEPSI je tudi, da uporabniki v veliki večini pošiljajo 

naročila neposredno izvajalcu po elektronski pošti.  

 

Skozi leta so se določene funkcionalnosti sistema opustile, saj niso podpirale potreb, 

predvsem v smislu spremljanja, poročanja in obveščanja. Uvedle so tudi tako imenovane 

»stalne aktivnosti«, ki sicer omogočajo, da uporabniku ni treba naročati vsake storitve 

posebej, vendar pa dodatno zameglijo informacijo, koliko časa in drugih virov je bilo 

porabljenih za izvedbo posamezne zahteve uporabnika. 

Slika 15: Število naročil po letih 

 

 

Cilj prenove sistema je vzpostaviti proces za management povpraševanja in ga 

informacijsko podpreti. Ostali cilji: 

 

- doseči razumevanje uporabnika, kako naročiti informacijsko storitev; 

- prenova informacijskega sistema, ki bo v skladu s potrebami informatike in bo 

zasledovala lastnosti enostavnosti in razumljivosti; 

- obveščanje uporabnika o stanju naročila skozi celoten življenjski cikel naročila; 

- uvedba kazalcev za sledenje naročil po vzoru najboljših praks; 

- predvideti možno integracijo z drugimi sistemi. 
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Vsakega izmed ciljev v nadaljevanju tudi širše opredelimo in podamo predlog za 

izpolnitev. 

 

Zaradi razdrobljenosti informatike v podjetju Renault so uporabniku na voljo različna 

orodja za naročanje različnih storitev. To lahko ob tem, da ima uporabnik na voljo »vse«, 

povzroči tudi nasproten učinek, torej da ne ve, kaj uporabiti v katerem primeru. 

 

Glede na analizo trenutnega stanja lahko ugotovimo, da lahko uporabnik nekatere 

produkte, aplikacije in avtorizacije naroči preko kataloga produktov in storitev OMAR, 

nekatere pa preko PEPSI. Predlagamo poenotenje ter sproten vnos vseh razpoložljivih 

produktov, aplikacij, avtorizacij in storitev, katerih izvedba je jasno določena, v OMAR. 

Na ta način bo naročanje tovrstnih storitev poenoteno in za uporabnika bo bolj razumljivo, 

kateri sistem naj uporabi. Predpisati je treba uporabo PEPSI za povpraševanje po storitvah 

informatike, kot so: 

 

- nove funkcionalnosti informacijskih sistemov, 

- reorganizacija delovnih mest. 

 

Potrebna je prenova informacijskega sistema, ki bo v skladu s potrebami informatike in ne 

bo povzročal dodatnih nepotrebnih administrativnih nalog. Izvesti je treba dodatno analizo 

uporabnosti polj in prevzeti najboljše prakse na tem področju. Dodatno je treba zagotoviti 

relacijo med izvedbo naročila in aktivnostjo v GPA. Na ta način bodo podatki v GPA bolj 

realni, saj bodo izhajali iz dejansko porabljenega časa in ne iz ocene informatika. Cilj je 

povezan tudi z integracijo z drugimi sistemi, uporabljenimi v informatiki. 

 

Ena od težav, ki jo prepoznamo danes, je tudi, da rezultati analize stroškov in koristi, ki je 

izvedena v fazi odobritev zahteve uporabnika, niso vneseni v sistem za management 

povpraševanja in povezani z zahtevo uporabnika, zato se na takšen način izgubi sled. Na 

podlagi analize je lahko zahteva uporabnika zavrnjena, a ker ugotovitve analize niso 

zabeležene skupaj z zahtevo, ima lahko uporabnik ali kdo drug občutek, da je bila zahteva 

zavrnjena brez analize. Enako tudi v primerih, ko je zahteva odobrena, nimamo sledi, zakaj 

je bila zahteva odobrena. 

 

Sistem mora biti enostaven, razumljiv, uporabniku mora omogočati vpogled v stanje 

njegovega naročila tudi v fazi izvedbe, ne le na koncu. Potrditev izvedbe mora izvesti 

predlagatelj in ne naročnik. Le predlagatelj lahko resnično oceni izvedbo naročila. Na ta 

način odstrani nepotrebno preverjanje naročnika, ki danes potrdi izvedbo, in predlagatelja 

o izvedbi. Predlog procesa prikazujemo na Slika 16. Za ocenitev izvedbe pa predlagamo 

uvedbo naslednjih kriterijev: 

 

- za oceno funkcionalne pokritosti naročila uvesti lestvico od 1 do 5;  

- testiranje uporabnika ukiniti in vsebinsko pokriti z oceno funkcionalne pokritosti; 
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- za ocenitev dokumentacije uvesti oceno (možne izbire: ustrezna, neustrezna 

nepotrebna);  

- za izvedbo izobraževanja uporabnikov uvesti lestvico od 1 do 5; 

- za splošno zadovoljstvo z izvedbo naročila uvesti lestvico od 1 do 5. 

 

Uvedba matrik, kot jih predlagajo avtorji, obravnavani v predhodnih poglavjih: 

 

- število zahtev za realizacijo v prihodnjih x dneh; 

- število zahtev, odprtih več kot x dni; 

- število zahtev za realizacijo v prihodnjih x dneh po informatikih; 

- število zahtev po predlagateljih; 

- število novih zahtev; 

- stanje zahtev v analizi; 

- število odobrenih zahtev;  

- število zahteve v teku in  

- število izpolnjenih zahtev. 

Slika 16: Predlog prenovljenega procesa managementa povpraševanja 
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Integracija z drugimi sistemi predvideva uvedbo portala za Službo za informatiko, ki bo 

združeval tudi informacije, ki nastanejo v drugih procesih, npr. management incidentov. 

Takšen pristop bi omogočal lažje razporejanje virov, hkrati pa bi imel informatik vpogled v 

vsa odprta naročila in incidente. Iz sistema za management incidentov in sprememb bi 

pridobivali podatke o trenutno odprtih incidentih in tudi rešenih incidentih zaradi potreb 

poročanja. Podobno bi veljalo tudi za podatke iz sistema za management sprememb. Na 

Slika 17 vidimo, da je sistem integriran tudi s kadrovskim sistemom, in sicer z modulom za 

časovno administracijo. Za potrebe poročanja oziroma izračuna efektivnega dela so 

potrebni tudi podatki o odsotnosti zaposlenih, čas, porabljen za izobraževanja itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Rešitev Renault 

 

Narejena je bila tudi analiza, kakšne sisteme za področje managementa povpraševanja 

uporabljajo v drugih Službah za informatiko pri Renaultu. V večini organizacij nimajo 

predpisanega procesa managementa povpraševanja in posledično niti ustreznega sistema. 
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namenski excelov dokument. Po našem mnenju excel ne zadostuje vsem potrebam za 

učinkovito izvajanje managementa povpraševanja.  

 

Glede na pomembnost procesa smo mnenja, da bi morala biti rešitev predlagana na nivoju 

Renault, za kar obstoja več razlogov: 

 

- z njo bi lahko spremljali tudi naročila, ki nastanejo zaradi matrična organizacije; 

- omogočili bi lažje sodelovanje med različnimi tovarnami in izpolnili cilje po večji 

vsestranskosti; 

- poenotili bi se sistemi spremljanja in poročanja. 

 

4.3.2 Tveganja, povezana z uvedbo novega sistema 

 

Z upoštevanjem strateškega načrta informatike, ki omejuje uporabo specifičnih sistemov, 

bo težko pridobiti soglasje za nakup oziroma razvoj predlaganega sistema. Strateški načrt 

predvideva uporabo podobnih sistemov, ki so že na voljo v Renaultu, ali pa razvoj novega 

orodja na razpoložljivi platformi SharePoint.  

 

SharePoint je informacijsko orodje, ki podpira različne oblike sodelovanja za organizacije 

in temelji na spletni tehnologiji. SharePoint omogoča organizaciji, da enostavno ustvari in 

administrira svoje spletne strani, s tem sta poenostavljena izmenjava in iskanje informacije 

in poslovne odločitve so zato boljše. Orodje je enostavno za uporabo, saj lahko uporabimo 

veliko znanj iz uporabe orodij Microsoft Office in pri vzdrževanju ni velike potrebe po 

posredovanju Službe za informatiko. SharePoint vključuje različna orodja za centralizacijo 

informacij (Dux, 2009): 

 

- koledar; 

- naloge (npr. zahteve za spremembo); 

- spremljanje tveganj; 

- spremljanje proračuna; 

- management dokumentov (npr. sledenje različicam, potrditev vsebine); 

- preproste spletne strani; 

- forumi; 

- podpora sestankom; 

- delovni tokovi; 

- poročila, samodejna opozorila; 

- integracija z obstoječimi bazami podatkov. 

 

Slabost uporabe SharePoint za razvoj predlaganega sistema je, da je uporaba le-tega v  

Renaultu omejena. Sistem nadzoruje Centralna služba, ki ne dovoljuje dodatnega razvoja 

na tej platformi, zato bi razvoj predlaganega portala na tej osnovi predstavljal nekatere 

omejitve in zato vseh funkcionalnosti ne moremo razviti (delovni tokovi, napredni obrazci 
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itd.). Tudi razvoj sistema na omenjeni platformi sicer predstavlja določeno dolgoročno 

tveganje zaradi vse hitrejše menjave platform. SharePoint se zdi v tem trenutku razumna 

rešitev, vendar pa lahko že čez nekaj let Renault ukine podporo za SharePoint in preide na 

drugo platformo. Pomembne spremembe, posodobitve in nadgradnje se lahko zgodijo tudi 

v času razvoja sistema. 

 

Kot pri v vsakem informacijskem projektu eno izmed tveganj tudi tukaj predstavljajo 

uporabniki, in sicer ali bodo vsi uporabniki sprejeli novo rešitev. Največji izziv pri tem 

predstavljajo vse ravni managementa, ki svoje zahteve danes podajajo po elektronski pošti 

ali prek neposredne komunikacije z informatiki. V teh primerih bi morali zahtevo v 

sistemu zavesti informatiki, ki morajo z dodatnimi aktivnostmi zbrati potrebne informacije 

za evidentiranje zahteve v sistemu. Zavračanje sprememb je pričakovano tudi s strani 

informatikov. Vidljivost, ki jo prinašajo tovrstni sistemi, ima lahko tudi negativne 

posledice za odnose med informatiki, zato se končni rezultat razlikuje od pričakovanega. 

 

Sama informacijska rešitev ne odpravi popolnoma problemov, s katerimi se srečujemo pri 

managementu povpraševanja. Vzporedno z novim sistemom je treba vpeljati tudi nove 

vloge oz. odgovornosti informatikov. Če informacijska rešitev ni usklajena z drugimi 

procesi in organizacijo, lahko to predstavlja resno tveganje za uspeh projekta.  

 

O potrebnih virih več govorimo v poglavju 4.3.3, vendar pa ravno pomanjkanje ustreznih 

virov in znanja predstavlja resno tveganje za izvedbo predlaganega sistema. Izvedba 

sistema predvideva veliko integracije z drugimi sistemi, zato je pomembno, da vsi 

vključeni dovolj dobro poznajo druge sisteme. Kot smo povedali že v teoretičnem delu 

naloge, je za management povpraševanja ključnega pomena, da poznamo tudi druge 

procese v informatiki. Kot pri implementaciji drugih sistemov moramo tudi tukaj paziti, da 

nas sistem kasneje ne bo omejeval. Same omejitve sistema in tudi preveč procesov nas 

lahko naredijo neprilagodljive. 

 

Pomembno je obvladovati tudi odvisnost od drugih projektov. Pri tem mislimo predvsem 

na spremembe v povezanih sistemih, ki lahko vplivajo na izvedbo. Za primer lahko 

navedemo prenovo sistema HR (angl. Human resources). V  Revozu je uvedba novega 

sistema HR predvidena s 1. 1. 2016, zato je pomembno, da pri razvoju sistema za 

management povpraševanja upoštevamo tudi to.  

 

Za vsak projekt je pomembno imenovati sponzorja projekta. Pri tem smo v precepu, ali je 

sponzor projekta vodja informatike ali pa bi bilo bolje, da je to njegov nadrejeni in član 

vodstva organizacije. Če je to vodja informatike, lahko uporabniki, tudi informatiki,  

prepoznajo prenovo sistema kot kaprico ali pa željo po pretiranem nadzoru. Slabost, če je 

sponzor projekta nekdo iz višjega managementa, pa je slabo poznavanje resničnih 

operativnih potreb informatike. 
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Druga tveganja so lahko: 

 

- nerazumevanje resničnih potreb in nejasni cilji; 

- napačno ocena potrebnih virov; 

- precenjen terminski plan; 

- nezadostna vključenost vodje informatike; 

- korporativne politike in pravila; 

- organizacijske spremembe; 

- stalne spremembe. 

 

4.3.3 Ocenitev potrebnih virov 

 

Pomembno za izvedbo vsakega projekta, kot tudi za vzpostavitev predlaganega sistema za 

management povpraševanja je, da imamo na voljo dovolj virov za izvedbo rešitve. Ne 

glede na to, ali se odločimo za nakup, prevzem obstoječe rešitve ali razvoj lastnega 

sistema, potrebujemo človeške vire z ustreznim znanjem. Za organizacijo imajo zahteve 

uporabnikov  prednost, zato obstaja tveganje, da bo vzpostavitev tega sistema v informatiki 

obstranska dejavnost, kar ima za posledico dolgotrajen razvoj, zmanjšanje zavzetosti za 

izvedbo itd.  

 

Pri podrobnejšem načrtovanju rešitve in testiranju je treba vključiti tudi ključne 

uporabnike, kar predstavlja dodaten izziv, da se managerje prepriča, da namenijo nekaj 

svojih virov za potrebe informatike.  

 

V Tabela 8 prikazujemo oceno potrebnih virov in časa za izvedbo predlaganega sistema. 

Oceno smo izračunali v enoti človek-dni, ki se tudi sicer v Revozu uporablja za izračun 

potrebnega vložka za izvedbo projektov. Poleg virov za izvedbo je treba predvideti tudi čas 

izobraževanja za druge informatike, ki ne bodo neposredno vključeni v projekt, za kar 

ocenjujemo, da bo v prvem koraku zadostovalo 8 ur, v nadaljevanju pa se izobraževanje 

izvaja po načinu učenja z uporabo (angl. learning by doing). Na enak način se izvede tudi 

izobraževanje za uporabnike, hkrati pa je treba predstavitev procesa managementa 

povpraševanja umestiti v obstoječe splošno izobraževanje o informacijskih orodjih. Druge 

stroške, povezane z izvedbo portala na platformi SharePoint, bomo v tem primeru 

zanemarili, saj jih težko določimo, ker gre za uporabo obstoječe razpoložljive tehnologije 

in infrastrukture. 

Tabela 8: Ocena potrebnih virov za izvedbo po vlogah 

Vloga Število vključenih oseb Ocena potrebnega časa 

Razvijalec 1 21,13 človek-dni 

Informatik 5 8,13 človek-dni 

Odgovorni informatik 2 11,38 človek-dni 
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Uporabnik 10 4,06 človek-dni 

 

 

4.3.4 Prednosti 

 

Kot prednosti, ki jih v proces managementa povpraševanja prinaša nov sistem, lahko 

navedemo naslednje: 

 

- izboljša se vidljivost in sledljivost uporabniških naročil, kar prinaša obojestransko 

korist tako za Službo za informatiko kot uporabnika; 

- enoten sistem vstopa za uporabnika in funkcionalnosti samopostrežnega portala, kar 

pomeni, da uporabnik na istem mestu dobi tudi odgovore na pogosta vprašanja; 

- prenehamo izvajati management povpraševanja preko elektronske pošte; 

- odpravimo večkratno vnašanje istih podatkov in izdelavo poročil ter kazalcev, kar 

pomeni prihranke na času informatika. 

 

4.3.5 Slabosti 

 

Med slabosti izvedbe predlaganega sistema uvrščamo: 

 

- sistem še ne zagotavlja, da bodo uporabniške zahteve podane pravočasno; 

- za ustrezno planiranje virov so potrebni še dodatni podatki ali integracija z drugimi 

sistemi; 

- sistem sam po sebi ne prinaša dodane vrednosti informatike, temveč predstavlja le 

orodje za zmanjšanje časa, porabljenega za nekatere aktivnosti; 

- sistem izvedbe z vsemi omejitvami, ki smo jih obravnavali v poglavju 4.3.2, ne 

zagotavlja želenih rezultatov.   

 

SKLEP 

 

Magistrsko nalogo smo začeli s pregledom in sintezo literature, zakaj je informatika danes 

za organizacijo tako pomembna. Če je bila informatika v preteklosti skorajda izolirana od 

poslovnega odločanja ali pa je imela majhen vpliv in bila obravnavana zgolj kot podporna 

služba, danes vsi pričakujejo, da se služba za informatiko aktivno vključi v procese 

odločanja in da s svojimi aktivnostmi, predvsem inovacijami, prispeva k poslovni 

vrednosti organizacije. Služba za informatiko mora uvajati nove zmogljivosti, da lahko 

organizacije ostanejo konkurenčne na trgu. Zato se je spremenila tudi vloga informatika v 

organizacijah, ki zahteva drugačna znanja. Prej so informatiki veljali za informacijske 

strokovnjake, danes pa ti potrebujejo tudi druga znanja s področja ekonomije, psihologije, 

komuniciranja, poslovne analitike itd.  
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Organizacijam so danes na voljo različni okvirji dobrih praks (v magistrski nalogi smo 

predstavili ITIL) in standardi, ki organizacijam nudijo usmeritve, kako delati. Seveda 

potem obstajajo specifične lastnosti vsake organizacije, ki otežujejo prevzem najboljših 

praks v celoti, zato mora biti organizacija sposobna izoblikovati tudi lastne postopke. Sam 

prevzem standardnih procesov je dolgotrajen in zahteven postopek, ki od nas zahteva 

veliko discipline zaradi vseh sprememb, ki jih vnaša v organizacijo. 

 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na management povpraševanja po informacijskih 

storitvah. Ravno v času nenehnih sprememb je management povpraševanja proces 

informatike, ki mu moramo posvečati največ pozornosti. Na podlagi literature smo 

spoznali, da procesov v informatiki ne moremo obravnavati ločeno enega od drugega, saj 

obstaja tesna povezanost med njimi in vsi temeljijo na potrebah uporabnikov oziroma 

organizacije, zanemariti pa ne smemo niti zunanjih vplivov. Proces managementa 

povpraševanja predstavlja vhod v druge procese, in sicer management sprememb, 

management zmogljivosti, management incidentov itd., zato je ključnega pomena, da je ta 

oblikovan učinkovito in tudi spoštovan, saj tako postavimo trdne temelje za izvajanje 

drugih procesov.  

 

Pomemben vidik, ki ga proces obravnava, je tudi uravnoteženje zahtev uporabnikov s 

ponudbo virov za izvedbo na strani informatike. Z učinkovitim izvajanjem managementa 

povpraševanja organizacija pridobi največ iz svojih omejenih virov. Neustrezen 

management povpraševanja predstavlja veliko tveganje za poslovanje organizacije, saj je 

proces neposredno odvisen od virov, ki jih ima informatika na voljo. To zahteva, da smo 

pozorni na obe strani povpraševanja, in sicer povpraševanje in ponudbo. Če ima služba za 

informatiko na voljo preveč virov za obstoječe povpraševanje, to pomeni tudi visoke 

stroške poslovanja, saj del virov ne prinaša prihodkov. Obratno pa premalo virov negativno 

vpliva na kakovost storitev. Zavedanje o razpoložljivih virih brez ustrezne sledljivosti je 

izredno težko, še posebej, ko isti ljudje delajo hkrati na več projektih. 

V procesu morajo biti vpeljani tudi ustrezni mehanizmi ocenjevanja, prednostne 

obravnave, preverjanja strateške ustreznosti zahtev in analiza tveganja. Vsi ti mehanizmi 

morajo biti uporabniku poznani in razumljivi. Partnerstvo med informatiko in uporabniki je 

ključnega pomena v procesu managementa povpraševanja. Izvajanje procesa neposredno 

vpliva na odnos med informatiki in uporabniki. Če med uporabniki in informatiki ni 

ustreznega odnosa, bodo le-ti podajali neracionalne zahteve, vedno z visoko prioriteto, 

hkrati pa obravnavanje zahtev uporabnika na netransparenten način povzroča dodatne 

konflikte. Cilj managementa povpraševanja po informacijskih storitvah mora biti tudi, da 

uporabnik razume, kakšne zahteve so racionalne in smiselne. Kadar uporabnik podaja 

nesmiselne zahteve, ves postopek analize upravičenja pade na službo za informatiko, ki 

mora nato nekaj svojih virov porabiti za izvedbo analize. 

 

Obvladovanje povpraševanja je toliko bolj oteženo v mednarodnih organizacijah, kjer so 

storitve informatike pogosto odvisne od drugih notranjih in zunanjih ponudnikov. Eden 
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takšnih primerov je tudi Služba za informatiko in organizacijo v podjetju Revoz, d. d., ki je 

hčerinska organizacija podjetja Renault S.A.S. in jo obravnavamo v študiji primera. 

 

V magistrski nalogi izvedemo analizo trenutnega stanja na področju managementa 

povpraševanja v organizaciji in predstavimo obstoječe sisteme, ki jih ima Služba za 

informatiko na voljo za obvladovanje tega področja. Eden izmed ciljev tega dela je 

izdelava predloga prenove ključnega sistema za spremljanje zahtev uporabnikov, ki ga v 

Revozu imenujejo PEPSI. Zaradi zastarelosti sistema in drugih sprememb v organizaciji ta 

ne ustreza več potrebam. Z rezultati, ki smo jih pridobili z analizo literature, smo pripravili 

predlog prenove sistema, ki sloni na najboljših praksah in hkrati vključuje današnje potrebe 

organizacije. Kljub temu smo mnenja, da bi morala biti rešitev v obliki sistema uvedena na 

nivoju celotnega Renaulta, saj verjamemo, da imajo posamezne Službe za informatiko 

enake potrebe, hkrati pa bi bilo to v skladu s strateškim načrtom informatike Renault. 

Tako kot z drugimi projekti so tudi s tem povezana določena tveganja, ki izhajajo iz 

pomanjkanja ustreznih virov, vključenosti informatikov, podpore managementa, odziva 

uporabnikov itd. Pomembno je, da ne zanemarimo omenjenih tveganj, pri čemer moramo 

še posebno pozornost nameniti uporabnikom. Ključnega pomena za uspeh je ravno to, da 

uporabniki sprejmejo novi sistem. 

Ugotovili smo, da si izvajanja managementa povpraševanja brez ustrezne informacijske 

podpore ne moremo zamisliti, seveda pa sam sistem za to ni dovolj. Gre za kompleksen 

proces, ki zahteva, da vpeljemo tudi interne politike,  izvedemo organizacijske spremembe 

in ustrezno izobrazimo informatike. Informatiki sami morajo spremeniti pogled na svoje 

delo, saj niso več le strokovnjaki za informatiko kot računalniško znanost. Področje dela 

informatika je interdisciplinarno in zato obsežno. Na koncu pa so z učinkovitim izvajanjem 

koristi obojestranske, torej tako za informatiko kot za uporabnika.
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