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1 UVOD 
Organizacije vsako leto prihranijo veliko denarja z izboljševanjem poslovnih in drugih 
procesov. Zavedanje, da je poslovne rezultate možno izboljšati tudi z izboljšavami procesov 
je prisotno že zelo dolgo, zato so lastniki in zaposleni v podjetjih od nekdaj iskali načine za 
znižanje stroškov in povečanje lastne učinkovitosti ter učinkovitosti organizacije.  

 
Kratek primer iz osemdesetih let devetnajstega stoletja: pisal se je 12. junij 1885, ko je 
sedemnajstletni Frank Bunker Gilbreth ravno nastopil delo v Thomas J. Whidden Company 
kot polagalec opek. Ko je opazoval svoje sodelavce je ugotovil, da vsakdo dela na nekoliko 
drugačen način. Nato je opazil, da isto delo med učenjem prikazujejo na drugačen način. 
Opazil je tudi, da delavci delajo drugače med polaganjem opek na težavnem delu zidu ali ko 
so primorani hiteti itd. Vse te različne metode dela je razvrstil po učinkovitosti in jih preučil, 
da bi našel najboljšo kombinacijo. Vključil je še nekaj svojih idej in razvil veliko hitrejši 
način polaganja opek. Do svojega dvaindvajsetega leta je Gilbreth izboljšal 5000 let staro obrt 
in omogočil delavcem hitrejše in manj naporno delo. Pri nekem posebno težavnem tipu zidu 
so bili delavci sedaj sposobni položiti 350 opek, kar je bilo 190% povečanje produktivnosti v 
primerjavi s 120 opekami položenimi na stari način. Zgodnji uspeh ga je spodbudil k 
nadaljnjem iskanju izboljšav metod dela, ki so jih uporabljali on in njegovi delavci (Graham, 
2003). Ta primer je dobra analogija pristopa k izboljševanju poslovnih procesov: 

1. definicija trenutnega procesa (Gilbreth je preučil način dela svojih sodelavcev), 
2. merjenje zmogljivosti trenutnega procesa (Gilbreth je opazoval hitrost dela 

posameznih sodelavcev),   
3. analiza rezultatov (Gilbreth je načine polaganja razvrstil po učinkovitosti),  
4. izboljšava procesa (Gilbreth je poiskal najboljšo kombinacijo načinov dela in dodal še 

nekaj svojih izboljšav), 
5. nadzor izboljšanega procesa (Gilbreth je še naprej iskal načine za izboljšavo).  

Teh pet korakov (angl. Define, Measure, Analyze, Improve, Control - DMAIC) tvori krog 
nenehnih izboljšav procesa. Tu pa smo prišli do bistva magistrske naloge – managementa 
poslovnih procesov (angl. Business process Management - BPM). 

 
Management poslovnih procesov je več kot samo avtomatizacija poslovnih procesov. Je 
poslovni pristop k upravljanju sprememb poslovnih procesov. Dotika se vseh faz 
življenjskega cikla procesa: analize, načrtovanja, uvedbe, avtomatizacije ter izvajanja (Smith, 
Fingar, 2003). Sistem za management poslovnih procesov (angl. Business Process 
Management System - BPMS) nam poleg avtomatizacije procesov nudi še orodja za 
modeliranje, merjenje, analizo poslovnih procesov ter možnost integracije aplikacij v enoten 
proces (angl. Enterprise Application Integation - EAI). 
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Kako pa se BPMS vklaplja v pet korakov DMAIC? 
1. definicija trenutnega procesa (modeliranje trenutnega procesa z za to namenjenem 

orodju v BPMS), 
2. merjenje zmogljivosti trenutnega procesa (simulacija trenutnega procesa z za to 

namenjenem orodju v BPMS), 
3. analiza rezultatov (analiza rezultatov simulacije z za to namenjenemu orodju v 

BPMS), 
4. izboljšava procesa (modeliranje izboljšanega procesa in implementacija novega 

procesa z BPMS) 
5. nadzor izboljšanega procesa (orodja za nadzor procesa v BPMS). 

 
Namen naloge je preveriti tezo, da uvedba managementa poslovnih procesov poveča 
učinkovitost poslovanja podjetja. Eden pomembnejših vidikov, ki bo obravnavan, je časovni 
vidik, kjer bom analiziral časovne prihranke, ki nastanejo z uvedbo sistema za management 
poslovnih procesov v podjetju. Drugi vidik preučevanja je znižanje stroškov poslovanja zaradi 
uvedbe sistema za management poslovnih procesov (angl. Business Process Management 
System - BPMS). Preučil bom še učinke managementa poslovnih procesov (angl. Business 
process Management - BPM) na odzivnost podjetja v primeru sprememb v okolju. Naslednji 
obravnavan vidik bo sledljivost in merljivost izvajanja procesov podprtih z BPMS. Preučena 
bo tudi možnost integracije aplikacij s pomočjo BPMS, saj ohranitev obstoječih naložb v 
informacijsko infrastrukturo tudi pomembno vpliva na odločitev podjetja za uvedbo BPMS. 
 
Najprej bom na primeru podjetja CREA preučil neavtomatizirane procese v podjetju. 
Analiziral bom slabosti teh procesov in na podlagi tega predlagal izboljšane procese, podprte 
z BPMS. Obstoječe aplikacije znotraj podjetja bodo vključene v potek novih procesov. Nato 
bom naredil primerjavo novih procesov z neavtomatiziranimi procesi in analiziral razlike v 
hitrosti izvajanja ter stroških povezanih s procesi. Stari in novi procesi bodo primerjani tudi v 
smislu sledljivosti in merljivosti izvajanja. Vse te rezultate bom na koncu analiziral ter združil 
v skupek koristi, ki jih lahko podjetje pričakuje z uvedbo BPM. 

 
V nalogi bom s pomočjo primera podjetja CREA skušal dokazati naslednjih šest hipotez: 
HIPOTEZA 1: Z uvedbo managementa poslovnih procesov se poveča hitrost izvajanja 

procesov zaradi optimizacije poslovnih procesov ter skrajšanja "mrtvega" 
časa med izvajanjem posameznih korakov procesa. Trdimo, da samo z 
razpolovitvijo "mrtvega" časa med koraki lahko dosežemo tudi do 45% 
prihranek pri celotnem času izvajanja poslovnega procesa. 

 
HIPOTEZA 2: Podprtje poslovnega procesa s sistemom za management poslovnih procesov 

podjetju zmanjša stroške povezane z izvajanjem procesa. 
 
HIPOTEZA 3: S sistemom za management poslovnih procesov dosežemo večjo 

transparentnost izvajanja procesa. 
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HIPOTEZA 4: Povečana sposobnost hitrega prilagajanja poslovnih procesov podprtih s 
sistemom za management poslovnih procesov poveča tudi odzivnost 
organizacije na spremembe v okolju. 

 
HIPOTEZA 5: Kot posledica resničnosti prejšnje hipoteze se poveča tudi zadovoljstvo 

strank podjetja zaradi kakovostnejših storitev / izdelkov. 
 
HIPOTEZA 6: Možnost integracije aplikacij v enoten proces (angl. Enterprise Application 

Integation - EAI) omogoča ohranitev obstoječih naložb v informacijsko 
infrastrukturo podjetja in s tem manj stresen prehod na nov način poslovanja 
v primerjavi s prenovo poslovnih procesov (angl. Business Process 
Reenginering - BPR). 

 
Pri izbiri metod dela se bom naslonil na strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev s 
področja managementa poslovnih procesov. V delo bom vključil teoretična in praktična 
znanja z obravnavanih področij. Metode dela, ki jih bom uporabil pri izdelavi magistrskega 
dela, bodo deloma  pogojene tudi z izbiro sistema za management poslovnih procesov (angl. 
Business Process Management System - BPMS) v podjetju CREA. Razvoj "naj bo" (angl. "to 
be") procesov bo temeljil na uporabi metodologije Ultimus Workflow Development 
Methodology (UWDM), ki jo bom v magistrski nalogi tudi opisal. UWDM se deli na pet 
korakov (Ultimus,  2001): analiza potreb (angl. Workflow Needs Analysis), definicija 
projektov (angl. Project Discovery), avtomatizacija procesov (angl. Detailed Workflow 
Design), uvajanje procesov (angl. Workflow Implementation) in upravljanje procesov (angl. 
Workflow Maintenance). 
 
Procese bom analiziral s pomočjo simulacije ter na osnovi podatkov pridobljenih znotraj 
podjetja. Simulacijo bom izvedel na "kot je" (angl. "as is") modelu procesa ter kasneje še na 
"naj bo" (angl. "to be") modelu procesa. Tako bom dobil podatke za primerjavo procesov. Pri 
simulaciji bom uporabil orodja, ki jih ima za ta namen BPMS podjetja Ultimus. Pri obdelavi 
podatkov si bom pomagal tudi s programom Microsoft Excel. 
 
Magistrsko nalogo sem razdelil na štiri poglavja. V uvodu je opredeljena problematika, 
namen in cilj magistrske naloge. Opredeljene so tudi metode dela uporabljene v magistrski 
nalogi. Drugo poglavje je namenjeno teoriji – začnem z opisom razvoja, ki je privedel do 
pojavitve managementa poslovnih procesov (angl. Business Process Management – BPM). 
Opredeljen je pojem poslovnega procesa, pojasnjeno kaj je BPM, predstavljeni so nekateri 
sistemi za management poslovnih procesov ter trendi njihovega nadaljnega razvoja. Tretje 
poglavje zajema opis nekaterih primerov uvedbe BPMS vključno z osrednjim primerom 
podjetja CREA. Na tem in ostalih primerih so prikazane koristi, ki si jih podjetja lahko 
obetajo od uvedbe BPMS. Opis primera podjetja CREA je razdeljen na predstavitev, opis 
pričakovanj podjetja, opis uporabljene metodologije razvoja, analizo poslovnih procesov v 
podjetju, izdelavo predlogov prenovljenih in avtomatiziranih procesov ter izračun povrnitve 
investicije. Magistrska naloga je zaokrožena z zaključkom, v katerem bom preveril veljavnost 
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v tem uvodu zapisanih hipotez. Pri pisanju bom uporabljal tudi izrazoslovje, ki je značilno za 
podjetje in panogo. Te izraze bom v obliki slovarčka opredelil v prilogi magistrskega dela. 

2 MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV 

2.1 Od funkcijsko organiziranih podjetij k procesno organiziranim 
podjetjem 

Procesno gledanje na poslovanje organizacije se je (ponovno) prebilo v ospredje v začetku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Tak način poslovanja pa ni bil vedno samoumeven. 
Pravzaprav so bila podjetja večino prejšnjega stoletja organizirana na drugačne načine. V 
nadaljevanju bom opisal zgodovinski razvoj, ki je pripeljal do managementa poslovnih 
procesov. Sam management poslovnih procesov je opisan v razdelku 2.3. 
 
V začetku dvajsetega stoletja se je pojavil znanstveni management (angl. scientific 
management). Temelje zanj je postavil Friedrich Winslow Taylor. Taylor je svoje ugotovitve 
strnil v štiri načela (Taylor, 1911): 

1. Manager mora razviti metodologijo za vsak element dela. Nenehno naj izpopolnjuje 
orodja, standardizira postopke in delovne razmere. 

2. Manager mora izobraževati delavce, da bodo zahtevano delo ustrezno opravili. 
Delavci ne smejo delati po svoje. 

3. Managerji morajo odkrito in zaupno sodelovati z delavci in zagotavljati take razmere, 
da bo delo teklo v skladu s pravili. 

4. Med managerji in delavci velja delitev dela in odgovornosti. Management načrtuje, 
organizira, vodi in nadzira delo. Delavci izvajajo naloge v skladu z navodili 
managerjev. 

Taylor je sprožil proučevanje managementa, ki se ga je prijelo ime "Taylorizem". Tudi v 
uvodu omenjeni Gilbreth je bil eden izmed znanstvenikov, ki so proučevali management. 
Poudarek pri znanstvenem managementu je bil na izboljšavi posameznih nalog v procesu. 
Tako je ostalo vse do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je začela pojavljati 
potreba po poslovnih procesih, ki bi presegali meje funkcijskih oddelkov znotraj organizacije 
(angl. Cross-functional Business Processes) (Sharp, McDermott, 2001, str. 12). V začetku 
devedesetih let dvajsetega stoletja se je, kot odgovor na nove potrebe organizacij, pojavila 
prenova poslovnih procesov (angl. Business Process Reenginering - BPR), ki je na kratko 
opisan nekoliko kasneje v tem poglavju. Poslovni proces je opredeljen v razdelku 2.2. 
 
Danes se nam morda procesni pogled na organizacijo zdi nekaj samoumevnega, toda za 
funkcijsko organiziranost so obstajali zelo dobri razlogi. Pred pojavitvijo manufaktur so 
izdelke izdelovali obrtniki. Izdelava produkta je takrat pravzaprav bila poslovni proces. 
Obrtnik je sam opravljal vse – dogovarjanje s stranko, načrtovanje, izdelavo in servisiranje, 
torej celoten poslovni proces od začetka do konca. 
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Vendar pa obrtnik sam ni bil enako vešč vseh opravil v poslovnem procesu. Pokazala se je 
potreba po specializaciji. Leta 1776 je Adam Smith v knjigi The Wealth of Nations opisal 
naslednji primer izdelave bucik. "Prvi delavec vzame žico, drugi jo zravna, tretji razreže, 
četrti naostri, peti pripravi nastavek na katerega se kasneje pripne glavo bucike. Izdelava 
glave bucike je sestavljena iz treh korakov: namestitev, barvanje ter pakiranje". Tak način 
izdelave je omogočil veliko povečanje števila proizvedenih bucik. Smith navaja, da je 10 
delavcev na ta način proizvedlo 48.000 bucik na dan, medtem ko so jih po starem 
(nespecializiranem) načinu dela bili sposobni izdelati 200 (Smith, 1776). S širjenjem 
proizvodnje se je večalo število potrebnih delavcev na vseh področjih poslovanja: 
računovodstva, marketinga, prodaje, proizvodnje itd. Naslednji logični korak je torej bila 
funkcijska organiziranost, saj je to olajšalo vodenje. 

 
Po letu 1950, ko je zavladalo prepričanje o sorazmerni stabilnosti in nespremenljivosti 
organizacijske strukture in procesov v podjetjih, je bila vsa pozornost namenjena optimizaciji 
izrabe virov v poslovnih procesih. Značilna je bila predvsem optimizacija proizvodnih 
procesov. Tu se je že pojavljala informatizacija s programskimi rešitvami, kot sta MRP (angl. 
Material Requirements Planning) ter MRP II (angl. Manufacturing Resource Planning). Od 
sedemdesetih let naprej so se pojavljala optimizacijska prizadevanja usmerjena v organizacijo. 
Ključni rezultat organizacijske prenove je bil prehod iz klasične, toge organizacijske strukture 
v sploščeno, dinamično in prilagodljivo strukturo. Sploščenje je potekalo v smeri odprave 
številnih upravljalskih in odločevalnih ravni na račun srednjega vodstvenega kadra in 
izločanja (angl. outsourcing) posameznih poslovnih aktivnosti. Pojav je dosegel najvišjo 
točko s ti. "centri odličnosti", ki v organizaciji izvajajo različne postopke in aktivnosti 
(povzeto po Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 47). 
 
Funkcijska organiziranost ima tudi svoje slabosti. Zaradi kopičenja posameznih aspektov 
poslovanja znotraj oddelkov, je težko dobiti celotno sliko nekega procesa, ki poteka v 
organizaciji. Optimiziranje dela znotraj nekega oddelka ne pomeni nujno izboljšave tudi na 
procesu. Za ilustracijo: oddelek za izdelavo embalaže za računalniške mizice z izboljšavo 
proizvodnega procesa naredi 10% več embalaže dnevno, oddelek za izdelavo računalniških 
mizic pa v tem času ne naredi nobenega napredka pri produktivnosti, kar pomeni, da se 
poslovni proces izdelave in pakiranja računalniških mizic ne skrajša. Glavne slabosti 
funkcijske organiziranosti so:  

1. Poslovni proces je zaradi funkcijske organiziranosti fragmentiran, kar onemogoča 
merjenje in izboljšave. Težko je videti, kakšen je dejansko poslovni proces. 
Poznavanje izvajanja procesov se izgubi. 

2. Funkcionalni oddelki so optimizirani vsak zase. Dogaja se, da opravljeno delo ne 
prinaša nobene dodatne vrednosti za proces, da je že opravljeno delo opravljeno še 
enkrat ali celo, da je že opravljeno delo izničeno. 
 

Funkcijska organiziranost je imela posledice tudi za informacijsko infrastrukturo. Posamezni 
oddelki so za boljše opravljanje svojega dela potrebovali informacijsko podporo. Uvedeni so 
bili različni sistemi za upravljanje oskrbovalne verige (angl. Supply Chain Management - 
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SCM), avtomatizacijo prodajnih aktivnosti (angl. Sales Force Automation - SFA), upravljanje 
odnosov s kupci (angl. Customer Relationship Management - CRM), upravljanje s kadri 
(angl. Human Resources Management - HRM) itd. Ti sistemi v večini primerov ne znajo 
komunicirati drug z drugim, poleg tega pa ima vsak vgrajene svoje poslovne procese za 
izvajanje dela, kateremu je namenjen. Omenjene težave deloma rešuje že možnost integracije 
aplikacij v enoten proces (angl. Enterprise Application Integation - EAI), bolj učinkovito pa 
management poslovnih procesov (angl. Business Process Management – BPM).  
 
Kot odgovor na težave funkcijske organiziranosti se je pojavila prenova poslovnih procesov. 
BPR zagovarja temeljit premislek o obstoječih procesih in njih nadomestitev z novimi, 
izboljšanimi procesi z namenom izboljšanja poslovanja organizacije. Pred tako radikalnim 
posegom mora podjetje natančno razumeti vse svoje procese in na kakšen način jih želi 
izboljšati. Če ta pogoj ni izpolnjen, obstaja velika verjetnost, da bo BPR projekt neuspešen. 
Radikalnost sprememb je vidna tudi iz nekaterih izjav enega glavnih gurujev BPR. Michael 
Hammer je leta 1990 v svojem članku Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate BPR 
med drugim označil kot razveljavljanje industrijske revolucije (angl. undoing the Industrial 
Revolution) (Hammer, 1990). 

 
Cilji BPR in BPM so si zelo podobni, vendar se je pri BPR za problematičnega izkazala ravno 
radikalnost pristopa. Zaradi samega obsega sprememb so se pojavljale težave pri 
implementaciji novih procesov. To je privedlo do tega, da je BPR po letu 1995 začel 
izgubljati na veljavi, ostaja pa zelo pomemben z vidika ponovnega osredotočenja organizacij 
na poslovne procese. 

2.2 Opredelitev poslovnega procesa 

"Poslovni proces je skupek zaporednih ali vzporednih nalog, ki jih izvajajo ljudje ali 
aplikacije z namenom dosega skupnega cilja" (Khan, 2004, str. 67). Poslovni proces mora 
prinašati korist kupcu. Sharp in McDermott o poslovnem procesu govorita kot o "popolnem 
sklopu aktivnosti od začetka do konca, ki skupaj prinašajo korist stranki" (Sharp, McDermott, 
2001, str. 12) in nekoliko kasneje še kot o "skupku med seboj povezanih nalog, začetih kot 
odgovor na nek dogodek, ki dosežejo nek cilj za stranko procesa". Seveda mora poslovni 
proces prinašati dodatno vrednost tudi organizaciji sami. Porter ugotavlja, da je vsaka 
organizacija zbirka ali zaporedje aktivnosti, namenjenih snovanju in razvijanju, proizvajanju, 
nudenju in prodajanju, dostavljanju in vzdrževanju njenih izdelkov ali storitev (Porter, 1985). 
Vse aktivnosti, ki potekajo znotraj organizacije, lahko predstavimo z notranjo vrednostno 
verigo prikazano na sliki 1.  
 
Znotraj notranje vrednostne verige potekajo podporne in primarne aktivnosti. Te aktivnosti se 
povezujejo v notranje poslovne procese podjetja. Cilj podjetja je ustvariti dodatno vrednost 
pri vsaki izmed aktivnosti znotraj podjetja in posledično v celotni notranji vrednostni verigi. 
Notranja vrednostna veriga podjetja se skupaj z notranjimi vrednostnimi verigami drugih 
podjetij povezuje v zunanje vrednostne verige. Podjetje torej sodeluje v poslovnih procesih, ki 



presegajo meje organizacije. Na osnovi napisanega bi torej poslovni proces lahko definirali z 
naslednjim odstavkom. 
 
 Poslovni proces je skupek zaporednih ali vzporednih nalog, ki jih v odgovor na nek dogodek  
izvajajo ljudje ali aplikacije z namenom dosega skupnega cilja znotraj ene ali več organizacij. 
Poslovni proces ustvarja dodatno vrednost in prinaša korist organizaciji in stranki. 

Slika 1: Vrednostna veriga 

 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 31. 
 
Kovačič in Bosilj Vukšič v knjigi Management Poslovnih procesov naštevata naslednje 
značilnosti, ki jih je smiselno upoštevati pri analiziranju in prenavljanju poslovnih procesov 
(Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 30): cilji procesa, lastnik procesa, prepoznavni notranji in 
zunanji kupci ter dobavitelji, začetek in konec procesa, vhodi in izhodi, zaporedje in koraki 
izvajanja samega procesa, ravnanje v primeru neskladnosti, merljive značilnosti procesa in 
stalno izboljševanje. Za značilnosti, ki jih ima dober proces pa ista avtorja navajata (Kovačič, 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 30) orientiranost na kupca, dvigovanje dodane vrednosti 
izdelkov/storitev, znan in sposoben lastnik, razumevanje in sprejemanje s strani vseh 
sodelujočih v procesu, merljiva učinkovitost in uspešnost ter neprestano izboljševanje. 

2.3 Kaj je management poslovnih procesov? 

Management poslovnih procesov (angl. Business Process Management - BPM) je naslednik 
prenove poslovnih procesov (angl. Business Process Reenginering - BPR). Medtem ko je 
BPR zagovarjal korenito prenovo poslovnih procesov, je pristop pri BPM bolj mehak. 
Podjetje lahko procese spreminja postopoma in tako sčasoma doseže tudi radikalne 
spremembe brez negativnih posledic, ki jih je prinašalo takojšnje radikalno spreminjanje 
procesov. Razlike med prenovo poslovnih procesov in managementom poslovnih procesov so 
prikazane v tabeli 1. 

 
Z vidika informacijskih tehnologij je BPM pogosto viden tudi kot združitev nekaterih že prej 
obstoječih tehnologij v eno. Predvsem gre tu za združitev avtomatizacije poteka dela (angl. 
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Workflow) in integracije aplikacij (angl. Enterprise Application Integation - EAI). Ta 
združitev se je pojavila iz potrebe po tem, da izdelki za avtomatizacijo poteka dela podprejo 
tudi EAI in obratno. Najpomembnejše sposobnosti sistema za management poslovnih 
procesov so naslednje (Russell, 2005): prilagajanje poslovnih procesov ciljem podjetja, 
modeliranje in simulacija poslovnih procesov, avtomatizacija in nadzor poslovnih procesov, 
centralen pogled na podatke povezane s procesom, integracija aplikacij znotraj podjetja ter 
analiza izvajanja poslovnih procesov. 

Tabela 1: Primerjava ključnih dejavnikov BPR in BPM. 

Dejavniki Prenova poslovnih procesov Management poslovnih 
procesov 

Raven sprememb  Korenite - procesi  Celoten poslovni cikel  
Razumevanje stanja "kot je" 
in želenega stanja "naj bo"  

"Stari" procesi, popolnoma 
"novi" procesi - nepovezanost  

Nezmožnost izvedbe BPM 
ali zmožnost izvedbe BPM  

Izhodiščna točka  Neobremenjeno s preteklostjo 
(napakami ...)  

Novi ali obstoječi procesi  

Pogostnost sprememb  Enkratne all občasne  Enkratne, občasne, stalne ali 
razvojne  

Čas izvajanja  Dolg  V realnem času  
Izvajanje  Prelomno, hipna in korenita 

prenova (angl. Big Bang)  
Postopno  

Sodelovanje in izvedba  Od vrha navzdol  Od vrha navzdol in od spodaj 
navzgor  

Število procesov  En temeljni proces hkrati  Vzporedno več in med več 
procesi  

Področje obravnave  Široko, medfunkcijsko  Celovito upravljanje s 
procesi organizacije  

Usmeritev  Prihodnost  Preteklost, sedanjost in 
prihodnost  

Tveganje  Visoko  Nizko  
Poglavitni pospeševalec  Informacijska tehnologija  Procesna tehnologija  
Orodja  Modeliranje procesov  Različna  
Izvajalci prenove  Splošni poznavalci poslovanja  Specialisti za prenovo 

procesov in vsi zaposleni  
Izvedba sprememb  Proces  Proces in poslovna praksa  
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005, str. 40. 

2.3.1 Prilagajanje poslovnih procesov ciljem podjetja 

Ta značilnost omogoča ljudem, da v skladu s strateškimi cilji in osredotočenjem na kupca 
dinamično spreminjajo poslovne procese in vplivajo na njihovo izvajanje (Russell, 2005). Gre 
za zmožnost urejanja procesa in relativno hitrega prenosa sprememb v uporabo. Proces je 
mogoče prilagoditi novim zahtevam strank ali partnerjev podjetja in tako ohraniti 
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konkurenčnost podjetja na trgu. Podjetja, ki neprestano vlagajo v izboljševanje odnosov s 
strankami, bodo požela tako operativne kot finančne koristi. Ko je stanje na trgu slabo in  
zaupanje vlagateljev nizko bo povečana pozornost odnosom s strankami izboljšala možnosti 
za ohranitev strank. V bolj pozitivnih okoliščinah povečana pozornost strankam pomaga 
podjetje diferencirati od konkurence (Welch, 2002). Skrbniki procesov imajo preko različnih 
poročil tudi možnost spremljanja delovanja procesa, zato lahko ukrepajo, če proces ne dosega 
zadanih poslovnih ciljev.  

2.3.2 Modeliranje in simulacija poslovnih procesov 

Modeliranje in simulacija poslovnih procesov omogočata analizo procesa ter preizkušanje le 
tega z namenom optimizacije in zmanjšanja tveganja (Rusell, 2005). Modeliranje in 
simulacija poslovnih procesov sta se veliko uporabljala že v času iniciativ prenove poslovnih 
procesov (angl. Business Process Reenginering – BPR). Orodja za modeliranje in simulacijo 
so npr. Aris, SimProcess, ProcessModel. Večina sistemov za management poslovnih procesov 
(angl. Business Process Management System – BPMS) vsebuje tudi orodje za modeliranje in 
simulacijo. Namen modeliranja in simulacije je predvsem (Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 
214): 

1. spoznavanje pogojev izvajanja procesa, 
2. eksperimentiranje na modelu pred izvajanjem procesa v realnosti (preučevanje 

različnih rešitev, sprememb in možnosti optimiranja delovanja sistema ali izvajanja 
procesa), 

3. napovedovanje izvajanja procesa in spreminjanja pogojev v času njegovega izvajanja, 
4. analiziranje realizacije procesa, odmikov od načrtovanega procesa ter dejavnikov 

spreminjanja napovedanega procesa, 
5. izvajanje drugih funkcij managementa in kontrolinga na področju vodenja procesa in 

razvoja sistema. 
Simulacije nam služijo tudi kot orodje ali učni pripomoček, s katerim si pomagamo pri 
odločitvah in določitvi specifikacij procesa. Obstajata dve vrsti modelov poslovnih procesov. 
Prvi predstavljajo "kot je" (angl. "as is") stanje oz. trenutni poslovni proces. Drugi tip 
modelov prikazuje "naj bo" stanje (angl. "to be"). Slednji tip modelov odraža izboljšan in 
avtomatiziran poslovni proces. 
 
Eden izmed problemov modeliranja in simuliranja je prenos modela v realni svet. BPMS 
večinoma ponujajo dvojni pogled na model poslovnega procesa. Prvi – lahko bi mu rekli 
visokonivojski – je namenjen ljudem z vsebinskim znanjem, ki poslovni proces modelirajo in 
simulirajo. Drugi pogled je nekoliko bolj tehničen. Namenjen je informatikom. Ti naj bi 
proces dopolnjevali samo v tehničnem smislu, na primer ob potrebi po integraciji z obstoječo 
zaledno aplikacijo (angl. Enterprise Application Integation - EAI). Iz opisanega je razvidno, 
da je prenos modela v realni svet tudi pri managementu poslovnih procesov (angl. Business 
Process Management – BPM) še vedno težaven. Organizacije za standardizacijo, kot sta 
Worflow Management Coalition in Business Process Management Initiative ter izdelovalci 
BPMS skupaj iščejo in pripravljajo rešitve, ki bi v prihodnosti lahko ta prepad zmanjšale. 



Modeliranje in simuliranje poslovnega procesa zahteva tudi določena znanja, kar pomeni, da 
morajo biti ljudje ustrezno usposobljeni za uporabo orodij in biti zmožni interpretirati 
rezultate simulacije.  
 
Simulacija na modelu procesa ima v primerjavi z eksperimentiranjem na realnem procesu več 
prednosti. Stroški so v primerjavi z eksperimentiranjem na realnem primeru manjši, rezultati 
so hitro vidni, ker se simulacija lahko izvede hitreje od realnega primera, izvajanje je 
varnejše, saj ne moremo narediti poslovne škode. V primerih, ko npr. simuliramo scenarij, ki 
ni v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, k temu lahko prištejemo še legalnost izvajanja. 

2.3.3 Avtomatizacija in nadzor poslovnih procesov 

Management poslovnih procesov pomeni optimizacijo posredovanja dokumentov in 
informacij, ki v procesu nastajajo, njihovim izvajalcem, da ti nemoteno opravljajo delo in tako 
dosegajo poslovne cilje organizacije. Lahko je organizirano tradicionalno, lahko pa je delno 
ali popolnoma avtomatizirano. Tradicionalno zasnovan poslovni proces temelji na uporabi 
papirnih dokumentov. Sodoben poslovni proces je računalniško podprt, saj je le tako mogoča 
optimizacija in/ali avtomatizacija nalog (povzeto po Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, str. 321). 
Avtomatizacija poslovnega procesa je torej prenova poslovnega procesa v smislu njegove 
informacijske podpore in iz tega sledeče optimizacije in/ali avtomatizacije nalog. 

 
Osrednja značilnost sistemov za management poslovnih procesov (angl. Business Process 
Management System – BPMS) je sposobnost avtomatizacije procesov. Kot že omenjeno, 
management poslovnih procesov (angl. Business Process Management – BPM) združuje 
avtomatizacijo poteka dela in integracijo aplikacij znotraj organizacije (angl. Enterprise 
Application Integration - EAI). BPM drastično zmanjša ti. "mrtvi" čas. Analitiki poslovnih 
procesov ocenjujejo, da je delež "mrtvega" časa (časa, ko se v procesu ne dogaja nič) pri 
tipičnih poslovnih procesih kar 90% (Khan, 2004, str 57). Samo 10% celotnega časa je 
porabljeno z dejanskim izvajanjem procesa. Z avtomatizacijo procesa se "mrtvi" čas zelo 
zmanjša. To je predvsem posledica tega, da naloge hitreje prihajajo do odgovornih oseb ter da 
se v vsakem trenutku ve, kdo mora izvesti nalogo. Naredimo primerjavo. Na sliki 2 je prikaz 
razporeditve časa pred avtomatizacijo procesa.  

Slika 2: Delež "mrtvega" časa pri običajnem poslovnem procesu 

 
Vir: Khan, 2004, str 58. 
 
Recimo, da v procesu na nekem delovnem mestu izboljšamo programsko opremo. Uporabnik 
lahko sedaj isto nalogo opravi v polovičnem času, vendar s tem na celotnem času prihranimo 
samo 5%, kot je prikazano na sliki 3.  
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Slika 3: Prihranek pri izboljšavi programske opreme na delovnem mestu 

 
Vir: Khan, 2004, str 58. 
 
In kaj se zgodi, če nam uspe razpoloviti "mrtvi" čas? "Mrtvi" čas lahko razpolovimo že z npr. 
odpravo običajne pošte in nadomestitvijo le-te z elektronskimi dokumenti, ki so 
soudeležencem v poslovnem procesu hitreje dosegljivi. Večina BPMS omogoča tudi 
delegiranje nalog drugim osebam v primeru, ko je oseba zadolžena za izvedbo na dopustu ali 
pa iz kakšnega drugega razloga ne more opraviti naloge. Tudi to zmanjšuje "mrtvi" čas v 
poslovnih procesih. Z razpolovitvijo "mrtvega" časa dosežemo 45% prihranek na celotnem 
času, kar prikazuje slika 4.  

Slika 4: Prihranek v primeru razpolovitve "mrtvega" časa 

 
Vir: Khan, 2004, str 58. 
 
Z avtomatizacijo procesa lahko določena ročna opravila popolnoma avtomatiziramo in jih 
prepustimo za to namenjeni aplikaciji. Z uveljavljanjem spletnih storitev (angl. Web Service) 
se povezovanje poslovnih procesov z obstoječimi aplikacijami v podjetju močno 
poenostavlja. Pri podprtju poslovnega procesa z uporabo BPMS ima podjetje priložnost 
optimizirati poslovni proces, možnost vanj vključiti poslovne partnerje in stranke (tu so nam 
spet v veliko pomoč spletne storitve). Z BPMS doseže večjo transparentnost izvajanja procesa 
ter dobi možnost prilagajanja svojih procesov in prenos sprememb v uporabo v relativno 
kratkem času. 
 
BPM nam torej ponuja tudi večjo transparentnost izvajanja poslovnega procesa. Dejstvo, da 
imamo usmerjanje nalog "vgrajeno" v sam model procesa, nam zagotavlja, da za vsako 
izvajanje poslovnega procesa vemo, v katerem koraku je, kdo je zadolžen za izvedbo tega 
koraka, kdaj je uporabnik nalogo dobil, koliko časa še ima za izvedbo itd. BPMS sistem 
omogoča tudi proaktivna opozorila o delovanju sistema. Tako je lahko na primer nadrejeni 
nekega zaposlenega, ki zamuja pri neki nalogi, obveščen o tem in lahko takoj ukrepa. Skupaj 
s poročili o izvajanju procesa je to velika pomoč pri odločanju, kako proces še izboljšati, oz. 
ugotavljanju šibkih točk. BPMS vsebuje tudi skrbniška orodja za nadzor procesa, ki 
omogočajo skrbniku procesa, da poseže v dogajanje v primeru izjem ali težav. Skrbnik 
procesa ima veliko večji nadzor nad izvajanjem procesa, za katerega je zadolžen, kot ga je 
imel pri poslovnih procesih, vgrajenih v aplikacije (npr. sistemi za upravljanje s strankami, 
avtomatizacijo prodajnih aktivnosti itd.) ali celo v starih "papirnih" časih. 
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2.3.4 Centralen pogled na podatke povezane s procesom 

Sistem za management poslovnih procesov (angl. Business Process Management System – 
BPMS)  ponuja enoten pogled na informacije, vključno z nestrukturianimi podatki in podatki, 
ki se nahajajo v elektronski pošti, faksih, papirju in elektronskih obrazcih (Russell, 2005). 
Management poslovnih procesov (angl. Business Process Management – BPM) je platforma, 
ki omogoča povezovanje različnih fragmentov poslovnega procesa v celoto. Dostop 
uporabnikov do podatkov, ki so shranjeni v drugih sistemih, kot npr. elektronska pošta, 
arhivski sistem itd., je uporabnikom omogočen preko obrazcev v samem procesu. Vsak korak 
v procesu, podprtim z BPMS, ima svoj obrazec, ki mora nuditi vse potrebne podatke za 
izvedbo naloge. Uporabnik ima torej na enem mestu zbrane vse potrebne informacije, zatorej  
ima nanje enoten pogled. BPM je torej povezovalna plast v informacijski infrastrukturi 
podjetja, kot je prikazano na sliki 5. 

Slika 5: BPM kot povezovalna plast 

BPM

ERP aplikacija CRM aplikacija SFA aplikacija DM aplikacija

Stranke Partnerji Management Uporabniki

Finančne
aplikacije

 

Vir: Khan, 2004, str. 52. 

2.3.5 Integracija aplikacij znotraj podjetja 

Sistem za management poslovnih procesov (angl. Business Process Management System – 
BPMS) izkorišča odprte standarde za doseganje interoperabilnosti in preprostosti integracije z 
aplikacijami (Russell, 2005). Nekateri BPMS, ki so trenutno na trgu, so na začetku svoje 
razvojne poti bili sistemi za  integracijo aplikacij (angl. Enterprise Application Integration - 
EAI). Uporaba BPMS za integracijo aplikacij prinaša koristi na več načinov (Khan, 2004, str. 
43): 

1. ni več potrebe po "po meri" narejeni integraciji med posameznimi aplikacijami v 
podjetju, 

2. uporaba standardov pomeni, da v primeru sprememb v eni izmed na ta način 
povezanih aplikacij ni potrebno spreminjati vmesnika med aplikacijami, 

3. povezovanje aplikacij je izvedeno na standarden način, 
4. zaradi standardizacije vmesnikov med aplikacijami je preprosteje zamenjati neko 

aplikacijo z drugo, 
5. EAI omogoča podporo popolnoma avtomatiziranim procesom – brez ročnih nalog. 
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Še nekaj let nazaj so EAI rešitve ponujale svoje standarde za povezovanje aplikacij. Danes to 
vlogo prevzemajo spletne storitve. To označujemo z izrazom storitveno orientirana arhitektura 
(angl. Service Oriented Architecture – SOA). Prednost spletnih storitev je odprtost 
standardov, na katerih temeljijo, kot so: SOAP (angl. Simple Object Access Protocol) XML 
(angl. Extensible Markup Language), WSDL (angl. Web Service Description Language) in 
UDDI (angl. Universal Description, Discovery and Integration). Po raziskavi Delphi Group 
(Delphi Group, 2002) ima 14% organizacij že v poteku iniciative, v sklopu katerih jim bodo 
poslovni partnerji preko spletnih storitev omogočili dostop do njihovih aplikacij. 8% jih 
namerava s pomočjo spletnih storitev omogočiti tak dostop svojim poslovnim partnerjem, 
33% pa s spletnimi storitvami integrira svoje interne aplikacije. Zhao in Cheng v članku Web 
services and process management: a union of convenience or a new area of research? 
menita, da ima uporaba spletnih storitev v managementu poslovnih procesov tri učinke (Zhao, 
Cheng, 2004, str 4-5): 

1. Povezovalni učinek; s pomočjo spletnih storitev lahko sprožimo nek program ali 
proces. To je najosnovnejša funkcija spletnih storitev. 

2. Arhitekturni učinek; poenostavitev arhitekture pri povezovanju aplikacij. Vedno se 
uporablja samo en standard za povezovanje aplikacij, kar poenostavi tudi arhitekturo  
samega BPMS. 

3. Infrastrukturni učinek; Storitvena orientiranost je postala realnost. Spletne storitve 
nudijo različne storitve, ki jih s pomočjo BPMS povezujemo v poslovne procese. 

2.3.6 Analiza izvajanja poslovnih procesov 

Analiza izvajanja omogoča zavedanje o stanju procesa in tako zagotavlja pozornost skrbnika 
procesa ter jo usmerja v uresničevanje poslovnih ciljev (Russell, 2005). Sistem za 
management poslovnih procesov (angl. Business Process Management System – BPMS) daje 
možnost spremljanja različnih metrik procesa. Nekaj kategorij metrik (povzeto po Khan, 
2004, str 225-233): število aktivnih instanc procesa, stroški posamezne instance procesa, 
število aktivnih korakov, stroški posameznega koraka, obremenjenost uporabnikov, 
zamujanje z izvedbo itd.  
 
Za vsak poslovni proces je mogoče definirati dodatna poročila, s katerimi spremljamo 
poslovne metrike procesa, kot so npr. vrednost prodaje, število prodanih izdelkov po 
prodajalnah itd. Spremljanje izvajanja poslovnega procesa (angl. Business Activity Monitoring 
– BAM) nudi skrbniku procesa podroben vpogled v delovanje procesa. Iz teh poročil lahko 
skrbnik izlušči, kje v procesu so ozka grla, kje nastajajo visoki stroški, kje so uporabniki 
preobremenjeni itd. Ena izmed razlag kratice BPM je med drugim tudi management 
poslovnih zmogljivosti (angl. Business Performance Management) (McGregor, 2004). 
Management poslovnih procesov torej posredno, preko poročil in nadzora izvajanja, nudi 
skrbniku procesa tudi možnost, da ukrepa in s tem izboljša poslovne rezulate procesa. 



2.4 Sistemi za management poslovnih procesov 

Skupek funkcionalnosti, ki naj bi jih imel sistem za management poslovnih procesov (angl. 
Business Process Management System – BPMS), je v tem trenutku, ko se trg še razvija, težko 
določljiv. Vsak izdelovalec ponuja nekoliko drugačen nabor funkcionalnosti, za katerega 
seveda trdi, da obsega vse, kar mora vsebovati BPMS. Obstaja tudi nekaj ogrodij za 
ocenjevanje teh paketov, ki pa so velikokrat oblikovana s strani managementa kakšnega 
izmed vodilnih ponudnikov BPMS, zato jih težko uporabimo za neodvisno primerjavo BPMS. 
Avtor enega izmed takih ogrodij za ocenjevanje BPMS je Khan (Khan, 2004, str. 317). Na 
sliki 6 je prikazana arhitektura BPMS, kakor jo opisujeta Harmon in Miers v svojem pregledu 
BPM trga (Harmon, Miers, 2005, str. 13): 

 
Najnižje v hierarhiji je platforma, na kateri BPMS deluje. To zajema tehnologije, kot je XML 
(angl. Extensible Markup Language), BPEL1 (angl. Business Process Execution Language), 
J2EE (angl. Java 2 Platform, Enterprise Edition) itd. Tu bi lahko omenili še Microsoftovo 
.NET tehnologijo, na kateri temelji nekaj izdelkov na trgu. 

Slika 6: Arhitektura BPMS 

 
Vir: Harmon, Miers, 2005, str. 13. 
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1 Business Process Execution Language. BPEL je odprt standard jezika osnovanega na XML, ki se lahko 
uporablja za opis in izvajanje procesov na BPM strežniku. 
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Nad to plastjo so deli BPM strežnika, kot so komponente za integracijo aplikacij (angl. 
Enterprise Application Integration – EAI), poslovna pravila in management poslovnih 
procesov (angl. Bussiness Process Management -  BPM). BPM strežnik za uporabnika nima 
velike uporabne vrednosti, če uporabnik nima orodij, s katerimi bi ga lahko uporabljal. 
Potrebna so vsaj orodja za modeliranje procesov, oblikovanje uporabniškega vmesnika in 
nadzor izvajanja procesa. Poleg tega podjetje velikokrat potrebuje še orodja za razvoj lastne 
programske opreme (npr. za razvoj spletnih storitev). Simulacija izvajanja procesov je 
največkrat vgrajena kar v orodje za modeliranje procesov. Opisane tri plasti sestavljajo BPM 
paket. BPM paket sam po sebi nima nobene vrednosti, če ga ne uporabimo. Nekateri 
proizvajalci takemu paketu prilagajo ogrodja pogostih procesov. V nekaterih primerih je za 
organizacijo taka ponudba ustrezna in lahko tako pripravljen proces, z nekaj dodatnimi 
posegi, tudi uporabi. Avtomatiziran poslovni proces v uporabi sta Harmon in Miers 
poimenovala BPMS aplikacija (Harmon, Miers, 2005, str. 13). 
 
V nadaljevanju poglavja se bom pri pregledu trga naslonil na tržno raziskavo podjetij 
BPTrends (Harmon, Miers, 2005) in Gartner (Sinur, 2004). Med ponudniki BPMS bom opisal 
samo nekaj najzanimivejših. 

2.4.1 Stanje na trgu 

Trg sistemov za management poslovnih procesov (angl. Bussiness Process Management 
System – BPMS) se še ni dokončno izoblikoval. Nekatera večja podjetja (npr. Microsoft) se 
šele sedaj vključujejo na trg s svojimi ponudbami, kar kaže na to, da trg dozoreva, saj so tudi 
velika podjetja začutila, da je prišel čas, ko kupci že natančneje vedo, kaj pričakujejo od 
BPMS. Prihod "velikih igralcev" na trg bo nekatere manjše ponudnike najverjetneje prisilil v 
orientiranje na tržne niše. Nekateri izdelki so že sedaj bolj prilagojeni določenim področjem, 
kot je npr. zavarovalništvo. Tovrstna podjetja so kandidati za nišne ponudnike. Od večine 
podjetij, ki so že sedaj med vodilnimi na trgu, lahko pričakujemo, da bodo tudi v bodočnosti 
med vodilnimi. Podjetje Gartner je v svoji raziskavi (Sinur, 2004) zajelo 50, po njihovem 
mnenju vodilnih ponudnikov, in jih razvrstilo v magični kvadrant2 (angl. Magic Quadrant). 
BPMS-ji, ki so vključeni v magični kvadrant morajo zadoščati več kriterijem. Najprej morajo 
imeti dodelan potek procesa, torej dodeljevanje nalog uporabnikom, opozarjanje na zamujanje 
itd. Grafični prikaz modela procesa mora biti poslovno prijazen in BPMS mora omogočati 
celovit nadzor nad procesi. Zahtevano je, da sta cenovna politika in prodaja BPMS ločena od 
prodaje z izdelkom povezane tehnologije. Pomembna je neomejenost na eno samo tehnologijo 
kot sta npr. Microsoft.NET ali J2EE (angl. Java 2 Platform, Enterprise Edition). Ponudnik 
BPMS mora biti usmerjen k prodaji dejanskim uporabnikom, in ne k prodaji IT oddelkom. 
Pomembne so tudi poprodajne aktivnosti, kot npr. odzivna uporabniška podpora. Zadnji 

 

 
2 Magični kvadrant je posnetek trga čistih BPM rešitev. Identificira ponudnike v tej kategoriji in njihive vloge v 
industriji. Vsak ponudnik je razvrščen v enega izmed štirih kvadrantov: Vodilni, Vizionarji, Izzivalci in Nišni 
ponudniki. 



kriterij je način trženja BPMS. V raziskavi so bili vključeni samo BPMS, ki se tržijo kot 
samostojni izdelki oz. ti. čisti BPMS (angl. "pure play" BPMS). 
 
Na sliki 7 je prikazan rezultat raziskave, ki je bila objavljena junija 2004. Horizontalna os 
(popolnost vizije) prikazuje ponudnikovo vizijo glede na zahteve in pogoje, ki karakterizirajo 
management poslovnih procesov (angl. Business Process Management – BPM). Na vertikalni 
osi (sposobnost izvedbe) je ponudnikova sposobnost izvedbe svoje vizije. Vodilni ponudniki 
so tisti, ki imajo največjo verjetnost visoke dobičkonosnosti, velikega tržnega deleža in 
izdelek, ki je zanimiv za širšo publiko. Vizionarji razumejo trg in potrebe strank, vendar jim v 
primerjavi z vodilnimi manjkajo sredstva za aktivnejši nastop na trgu. Izzivalci ta sredstva 
imajo, vendar jih bremeni slabše razumevanje trga ter slabša strategija izdelka ali pa so se 
zavestno odrekli določenim funkcionalnostim v svojem izdelku. Nišni igralci so omejeni na 
določen geografski ali industrijski segment. Manjkajo jim sredstva za odločnejši nastop na 
trgu ali pa imajo manjši nabor funkcionalnosti v svojem izdelku (Sinur, 2004). V nadaljevanju 
bom na kratko opisal nekaj vodilnih ponudnikov: FileNet, Pegasystems, Staffware (oz. 
TIBCO), Ultimus ter za primerjavo še IBMovo rešitev, ki sicer ni bila vključena v Gartnerjevi 
raziskavi. Namen opisa teh izdelkov je samo informativne narave, zatorej izdelkov ne bom 
neposredno primerjal in ocenjeval, kateri je boljši ali slabši. 

Slika 7: Gartnerjev magični kvadrant 

 
Vir: Sinur, 2004. 
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2.4.1.1 FileNet Business Process Manager 
FileNet Corporation zaposluje približno 1800 ljudi. Svoje izdelke tržijo v več kot devetdesetih 
državah sveta. Njihove izdelke pa uporablja več kot 4.000 organizacij. Med temi tudi 81 
organizacij, ki se nahajajo na lestvici Fortune 100 (Harmon, Miers, 2005, str. 105). 
 
FileNet-ov sistem za management poslovnih procesov (angl. Business Process Management 
System) je Business Process Manager. Opis izdelka je povzet po The 2005 BPM Suites Report 
(Harmon, Miers, 2005, str 107 - 114) ter gradivu na spletni strani podjetja. Business Process 
Manager vsebuje orodja za (Vir: FileNet, 2005) modeliranje procesov (Process Designer), 
diskretno simulacijo procesov (Simulation Designer), analizo izvajanja procesov (Process 
Analyzer), nadzor izvajanja procesov (Business Management Console) ter upravljanje z 
vsebinami v podjetju (angl. Content Management). 
 
Poslovni procesi so modelirani v Process Designerju kot zaporedje med seboj povezanih 
korakov. Vsak korak je določen s prejemniki, podatki, možnimi rezultati itd. Pogoji, ki 
določajo prehode med koraki, so določeni na povezavah med posameznimi koraki. Aktivnosti 
v modelu so lahko: splošne, sistemske, komponente ali podproces. Splošne so aktivnosti, ki 
jih izvajajo ljudje. Sistemske aktivnosti so namenjene izvajanju sistemskih funkcij kot so: 
preverjanje stanja procesa, določanje časovnih parametrov procesa itd. Tretji tip aktivnosti – 
komponenta - je namenjena povezovanju poslovnega procesa z zunanjimi aplikacijami. 
Nekatere komponente, kot je npr. komponenta za klic spletnih storitev, so na voljo že ob 
nakupu izdelka, mogoče pa je tudi razviti svoje komponente ter jih uporabiti v orodju za 
modeliranje procesov. Zadnji tip aktivnosti je podproces. To je proces, ki ga kliče glavni 
proces. Model procesa je mogoče opremiti tudi z mejniki (angl. milestone) ter kontrolnimi 
točkami (angl. checkpoint). Mejniki omogočajo delno ali popolno razveljavitev že izvedenih 
akcij, med tem ko kontrolne točke omogočajo izvajanje akcij ob doseganju določenih stanj v 
procesu.  
 
Pri modeliranju procesov si lahko pomagamo z diskretno simulacijo procesa (angl. Discrete 
Event Simulation – DES). Pri simulaciji je možno uporabljati podatke pridobljene z 
izvajanjem procesa v praksi. Simulation Designer se uporablja za ocenjevanje različnih 
scenarijev izvajanja procesa. Rezultate je možno nato izvoziti v Process Analyzer za bolj 
natančno preučitev podatkov.  

 
Procesi v Business Process Managerju so dogodkovno proženi, kar pomeni da se prožijo ko se 
zgodi nek poslovni dogodek. Poslovni dogodek je npr. konec nekega drugega procesa, neka 
akcija uporabnika itd. BPMS podpira tudi integracijo s sistemi za upravljanje s poslovnimi 
pravili, ki jih je mogoče uporabiti v modelu procesa. 
 
Process Anaylzer je namenjen tudi analizi podatkov o izvajanju procesov v praksi. Podatki so 
na  voljo preko OLAP (angl. Online Analytical Processing) kock. Poleg OLAP kock, ki so na 
voljo že ob nakupu izdelka (spremljanje obremenitve zaposlenih, dela v izvajanju, zasedenosti 
čakalne vrste z nalogami za izvajanje, časa izvajanja procesa ter produktivnosti) lahko 
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uporabniki definirajo tudi svoje OLAP kocke, s pomočjo katerih analizirajo izvajanje 
procesov. Podatki pridobljeni s Simulation Designerjem ter Process Analyzerjem se nato 
lahko uporabijo pri nadaljnjem izboljševanju procesa.  Nadzoru izvajanja procesa je namenjen 
Business Management Console, ki podatke pridobiva iz OLAP kock. 
 
Licence za produkt se določajo glede na število strežnikov. Začetne cene za osnovni sistem se 
običajno začnejo pri približno 120.000 USD, tipična vrednost prodaje pa je okrog 250.000 
USD (Harmon, Miers, 2005, str. 105). 

2.4.1.2 Pegasystems SmartBPM Suite 
Pegasystems Inc. je bil ustanovljen leta 1983 in ima približno 420 zaposlenih v enajstih 
podružnicah po vsem svetu. Imajo približno 110 strank. Tradicionalno je bil njihov sistem za 
management poslovnih procesov (angl. Business Process Management System - BPMS) 
naravnan predvsem na področje finančnih storitev in zdravstvenih storitev, sedaj pa so se 
usmerili tudi na druge segmente trga: telekomunikacije, hotelirstvo in turizem, državna 
uprava, prodaja, proizvodnja in javne storitve (Harmon, Miers, 2005, str. 142). 
 
Opis Pegasystems SmartBPM je povzet po The 2005 BPM Suites Report (Harmon, Miers, 
2005, str. 132 – 142) ter spletni strani podjetja. Pegasystems SmartBPM vsebuje orodja za 
(Vir: Pegasystems, 2005) modeliranje procesov (PegaRULES Process Commander), diskretno 
simulacijo procesov (Process Simulator) ter analizo in nadzor izvajanja procesov (Process 
Analyzer). 
 
Modeliranju procesov je namenjen PegaRULES Process Commander (PRPC). Pristop, ki ga 
uporablja Pegasystems se precej razlikuje od konkurence. Model sloni na pravilih poteka 
(angl. flow rule), ki temeljijo na dejanskih poslovnih pravilih in določajo, kdo lahko dela na 
objektu dela (angl. work object), v kakšnem zaporedju, kaj lahko delajo itd. Objekt dela je 
naloga ali zbirka nalog, ki jih izvajajo ljudje ali računalniki s ciljem dokončanja nalog. 
Posebnost PRPC je večplastno (angl. layer) modeliranje procesa. Na osnovni potek procesa je 
mogoče dodajati nove plasti, ki so namenjene obravnavi specifičnih primerov. Potek procesa 
se lahko simulira z diskretno simulacijo v Process Simulatorju. Taka simulacija lahko poteka 
na podlagi podatkov zbranih z izvajanjem procesa (Process Analyzer) ali na osnovi 
predvidevanj. 
 
Merjenju in nadzoru izvajanja procesa je namenjen modul Process Analyzer. Process 
Analyzer omogoča v vsakem trenutku vpogled v stanje sistema (obremenitev zaposlenih, 
zamude itd.), poleg tega omogoča tudi analizo podatkov s pomočjo OLAP (angl. Online 
Analytical Processing) kock. Ob nakupu izdelka kupec dobi nekaj že izdelanih kock za 
analizo storilnosti zaposlenih, zmogljivosti procesa, čakalnih vrst itd. 
 
Spreminjanje poslovnega procesa je enostavno opravilo. S spremembo pravil je mogoče že 
začeto instanco poslovnega procesa takoj obravnavati drugače, saj se potek procesa 
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dinamično določa na podlagi pravil. To tehnologijo Pegasystems imenuje Change-Aware 
Process. 
 
Pegasystem določa za SmartBPM Suite začetno ceno 100.000 USD. Opcijska modula za 
simulacijo in analizo ter ogrodja procesov je potrebno doplačati. Dodajmo še, da podjetje 
prehaja na licenčno politiko, ki temelji na pogostosti uporabe sistema (Harmon, Miers, 2005, 
str. 142). 

2.4.1.3 TIBCO Staffware Process Suite 
TIBCO-va rešitev je pravzaprav rešitev podjetja Staffware, ki ga je TIBCO prevzel 7. junija 
2004. Staffware se je s procesi začel ukvarjati v začetku leta 1984, leta 1987 pa so izdelali 
prvo verzijo njihove aplikacije za podporo avtomatizaciji procesov. TIBCO sicer zaposluje 
okrog 1.400 ljudi, od česar jih približno 500 dela na področju managementa poslovnih 
procesov (angl. Business Process Management – BPM) Predstavništva imajo v 23 državah 
sveta (Harmon, Miers, 2005, str. 152). 
 
TIBCO Staffware Process Suite v večjem delu temelji na Staffware Process Engine. Opis je 
povzet po The 2005 BPM Suites Report (Harmon, Miers, 2005, str. 143 - 151). TIBCO 
Staffware Process Suite vsebuje orodja za (Vir: TIBCO, 2005) modeliranje procesov (Process 
Definer), diskretno simulacijo procesov (Prediction Service) ter analizo in nadzor izvajanja 
procesov (Process Monitor, Work In Progress, BusinessFactor). 

 
Orodje za modeliranje procesov je Process Definer. Posebnost pri modeliranju procesa je 
možnost dinamičnega določanja podprocesov med samim izvajanjem procesa. To daje 
možnost prilagajanja poslovnega procesa posameznim poslovnim primerom. Podproces, ki 
naj bi se izvedel, lahko določi tudi zunanja aplikacija. Glavnemu procesu ni potrebno vedeti 
ničesar o podprocesu, ki se bo izvajal. 
 
Simulacijo procesa omogoča Prediction Service. Rezultati pridobljeni s simulacijo so nato 
lahko izvoženi v Process Monitor, v katerem je mogoče analizirati tako pridobljene podatke. 
Process Monitor je namenjen spremljanju ključnih metrik procesa, kot so časi izvajanja 
posameznih korakov, časi izvajanja procesov itd. Komplementarno temu orodju je orodje 
Work In Progress, ki je namenjeno spremljanju porazdelitve nalog po uporabnikih. TIBCO 
ponuja tudi ločeno aplikacijo BusinessFactor, ki je namenjena spremljanju izvajanja 
poslovnih procesov z bolj poslovnega vidika. Dodatna možnost za nadzor procesa je 
tehnologija Case Prediction, s pomočjo katere je mogoče videti podatke o predvidenem 
številu nalog. 
 
Licenciranje je osnovano na številu začetih instanc procesa na dan ter na številu uporabnikov. 
Na ceno najbolj vpliva tisti parameter, ki je za stranko bolj pomemben – število uporabnikov 
ali zmogljivost sistema. Cene začetnih postavitev se tako gibljejo med 250.000 in 300.000 
USD, povprečna vrednost prodaje pa znaša 400.000 USD. Običajna podpora in vzdrževanje je 
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zaračunana kot 18% letno od vrednosti prodaje in vključuje pomembne nadgradnje izdelka 
(Harmon, Miers, 2005, str. 152). 

2.4.1.4 Ultimus BPM Suite 

Ultimus ima predstavništva v 61 državah in več kot 1.400 strank. V zadnjih treh letih so 
zabeležili več kot 60% rast. Vseh zaposlenih je več kot 250. V primerjavi s tekmeci je 
zanimiva njihova podpora različnim jezikom. Ultimus BPM Suite je na voljo v 18 različnih 
jezikih (Harmon, Miers, 2005, str. 161). Tem osemnajstim jezikom se je letos pridružila tudi 
slovenščina, za kar je poskrbelo podjetje CREA. 

 
Opis Ultimus BPM Suite je povzet po The 2005 BPM Suites Report (Harmon, Miers, 2005, 
str. 153 - 162). Ultimus BPM Suite sestavljajo moduli za modeliranje in diskretno simulacijo 
procesov (Ultimus BPM Studio), analizo izvajanja procesov (Ultimus Reports) ter nadzor 
izvajanja procesov (Ultimus Administrator). 
 
Orodje za modeliranje procesov je Ultimus BPM Studio. Zanimivost je uporaba preglednici 
podobnega urejevalnika spremenljivk procesa. Poslovni uporabniki so namreč na preglednice 
večinoma že navajeni. Druga zanimiva lastnost tega orodja je tehnologija Adaptive 
Discovery, s katero je možno dodajati nova pravila v poslovni proces, ko se pokaže potreba. 
To omogoča hiter odziv na tekoče poslovne odločitve. Modeliranje procesa je lahko 
dvonivojsko. Višji pogled je namenjen poslovnim analitikom, nižji - podrobnejši pa BPM 
ekipi, ki proces implementira. Modele je mogoče tudi uvoziti iz npr. Microsoft Visia ali IDS 
Scheer ARIS-a. Pri modeliranju procesa so na voljo trije tipi aktivnosti: človeške, semaforji 
ter Floboti. Floboti so ultimusova tehnologija namenjena integraciji z zunanjimi aplikacijami 
(angl. Enterprise Application Integration – EAI). V Ultimus BPM Studio so tako na voljo 
Floboti za Microsoft Word, Adobe Acrobat, podatkovne baze, elektronsko pošto, spletne 
storitve, Microsoft .NET itd. Orodje omogoča tudi diskretno simulacijo modelov (angl. 
Discrete Event Simulation – DES).  
 
Spremljanju izvajanja procesov je namenjeno orodje Ultimus Reports. Vsebuje nekaj že 
izdelanih poročil za: stroške procesa, čas izvajanja procesa, aktivnosti po korakih, čase 
izvajanja po korakih itd. Mogoče je definirati tudi svoja poročila.  
 
Sam nadzor procesov se izvaja preko modula Ultimus Administrator. To orodje omogoča 
pregled stanja posameznih instanc procesa, pregledovanje in urejanje spremenljivk procesa ter 
reševanje ostalih nalog povezanih z administracijo sistema za management poslovnih 
procesov (angl. Business Process Management System – BPMS). 
 
Ultimusova licenčna politika je osnovana na treh faktorjih: številu izvedenih korakov procesa 
na dan, številu hkrati aktivnih uporabnikov ter, v primeru BPM Studia, številu uporabnikov. 
Vzdrževanje se zaračuna letno v višini 20% vrednosti prodaje. Cene za BPM Suite se začnejo 
že pri 25.000 USD, tipična postavitev pa stane 50.000 – 100.000 USD (Harmon, Miers, 2005, 
str. 161). 
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2.4.1.5 IBM WebSphere Business Integration 
IBM je največji ponudnik računalniških tehnologij na svetu. Zaposluje približno 330.000 ljudi 
in ponuja širok spekter strojne in programske opreme ter svetovalnih storitev. IBM ima zaradi 
svoje vloge pri postavljanju standardov na trgu posebno vlogo, ki druge ponudnike sistemov 
za management poslovnih procesov (angl. Business Process Management System – BPMS) 
sili v nenehno prilagajanje. Na področju BPM trenutno sicer še niso med vodilnimi 
ponudniki, vendar je realno pričakovati, da bodo med njimi v bodočnosti (Harmon, Miers, 
2005, str. 114).  
 
Opis IBM WebSphere Business Integration (WBI) je povzet po The 2005 BPM Suites Report 
(Harmon, Miers, 2005, str. 114). Nekateri od izdelkov v IBM-ovi rešitvi so na trgu že več let, 
nekaj jih je bilo prilagojenih potrebam managementa poslovnih procesov (angl. Business 
Process Management – BPM), ostali pa so razviti popolnoma na novo. IBM WebSphere 
Business Integration je sestavljen iz naslednjih ključnih izdelkov. IBM WebSphere Business 
Integration Modeler (WBI Modeler) s katerim modeliramo, analiziramo, simuliramo in 
sestavljamo poročila o procesih. IBM WebSphere Business Integration Server (WBI Server) 
je jedro sistema, namenjeno implementaciji poslovnih procesov, upravljanju uporabnikov in 
integraciji aplikacij v organizaciji. IBM WebSphere Business Integration Monitor (WBI 
Monitor) je namenjen nadzoru izvajanja poslovnih procesov. 

 
Modeliranju procesov je namenjen WBI Modeler. To orodje podira dele BPMN (angl. 
Business Process Modelling Notation) notacije. Orodje zna modele izvoziti v BPEL (angl. 
Business Process Execution Language) ter FDN (angl. Flow Definition Language). Modele, 
opisane v tej obliki, zna izvajati IBM WebSphere Bussiness Integration Manager (v primeru 
BPEL) oz. IBM WebSphere MQ Workflow (v primeru FDN). WBI Modeler je namenjen tudi 
izvajanju diskretnih simulacij (angl. Discrete Event Simulation – DES) izvajanja procesa, ki je 
v pomoč pri modeliranju procesa.  
 
Merjenju izvajanja procesov je namenjen WBI Monitor. Podjetje lahko določi ključne metrike 
(angl. Key Performance Metrics - KPI), ki se lahko avtomatično posredujejo odgovornim, 
mogoče pa jih je tudi pregledovati v WBI Monitorju.  S pomočjo orodja WBI Information 
Integrator je možno pregledovati podatke, ki so povezani s procesom, niso pa direktno 
razvidni iz procesa. Pogled na vse te podatke je možno izvesti s pomočjo orodja IBM 
Workplace, s katerim lahko oblikujemo več različnih pogledov na procese. Opisana orodja so 
osnova za analizo podatkov o procesu. Za dodatno analizo podatkov je na voljo IBM DB2 
AlphaBlox, ki je namenjen analizi podatkov z iskanjem v globino. 
 
Nadzor izvajanja procesov, ki ga nudi WBI Monitor, je možno dopolnjevati tudi z orodjem 
Tivoli Business Systems Manager. Z njim je mogoče razbrati učinkovitost procesa in ostalih 
sistemov, katere proces uporablja pri svojem izvajanju. Na ta način hitreje odkrijemo tista 
ozka grla, katerih vzrok ni v samem poslovnem procesu. 
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IBM-ova licenčna politika je za posamezne dele sistema različna. Za WBI Modeller se cene 
začnejo pri 1.250 USD, cena pa je odvisna od števila uporabnikov. Cena strežniških 
komponent se določi glede na število procesorjev. Tako je npr. cena WBI Server Foundation 
za en procesor 49.000 USD, za WebSphere Studio Developer Integration Edition pa 8.000 
USD. Vzdrževanje je v prvem letu vključeno v ceno (Harmon, Miers, 2005, str. 114). 

2.4.2 Razvojni trendi 

Management poslovnih procesov (angl. Business Process Management – BPM) je še vedno 
dokaj nov pristop k upravljanju poslovnih procesov. Zagovorniki mu napovedujejo svetlo 
prihodnost, vendar je zelo težko napovedati, kakšen bo tipičen sistem za management 
poslovnih procesov (angl. Business Process Management System – BPMS) prihodnosti, 
dokler podjetja ne bodo imela več izkušenj z BPM. Danes se BPMS posameznih 
proizvajalcev močno razlikujejo in vsak proizvajalec se trudi, da bi ponudil nekaj, kar bi ga 
pozicioniralo kot vodilnega na trgu glede vizije in strategije. Zelo verjetno bodo izdelki danes 
vodilnih proizvajalcev čez eno leto že precej boljši od njihove današnje ponudbe (Harmon, 
Miers, 2005, str. 2).  
 
Gartner v svoji raziskavi opaža štiri trende (Sinur, 2004). Prvo opažanje je, da se BPM vse 
bolj uporablja tudi za poslovne procese, ki so bolj orientirani k interakciji med ljudmi (angl. 
Human to Human - H2H), kar odpira ponudnikom BPMS nove tržne priložnosti. Nadalje 
Sinur opaža hiter razvoj spremljanja izvajanja poslovnega procesa (angl. Business Activity 
Monitoring – BAM) in pomikanje k izvajanju nenehnih izboljšav, kot jih npr. priporoča 
metodologija Six Sigma3. Vse več je tudi ponudbe ogrodij poslovnih procesov, ki podjetju 
pomagajo hitreje razviti poslovni proces po njihovi meri. Četrti trend je standardizacija 
vmesnikov in protokolov, ki se uporabljajo v BPMS. 
 
Na trgu je danes približno 100 ponudnikov, ki trdijo da ponujajo BPMS, veliko pa je tudi 
takih, ki imajo v svojem izdelku le nekaj BPM značilnosti. V prihodnosti bo prišlo do 
združevanja ponudnikov (kot npr. TIBCO-v prevzem Staffwarea) in povečanih trženjskih 
aktivnosti. Tisti, ki nimajo dovolj močnega finančnega zaledja, bodo zaradi tega najverjetneje 
potisnjeni na obrobje. Veliko napora je vloženega v spletne storitve in standarde, kot je npr. 
standard za opis in izvajanje poslovnega procesa (angl. Business Process Execution Language 
– BPEL). Spletne storitve so obetavna tehnologija, ki bo imela vse pomembnejšo vlogo v 
BPMS. So pomemben vezni člen v procesih znotraj, še bolj pa zunaj organizacije (Weske, 
van der Aalst, Verbeek, 2004, str. 5). 

 

 
3Metodologija za nenehno izboljševanje poslovnih procesov. 
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3 PRIMERI UPORABE MANAGEMENTA POSLOVNIH 
PROCESOV 

V tem poglavju bom najprej opisal nekaj primerov uporabe managementa poslovnih 
procesov. V razdelkih 3.1. do 3.5. so opisani primeri, ki sem jih povzel iz literature in, v 
primeru Kapitalske družbe ter Telekoma Slovenije, izkušenj podjetja CREA pri izvedbi takih 
projektov. V razdelku 3.6 bo nato sledil osrednji primer uporabe managementa poslovnih 
procesov, to je primer podjetja CREA.  
 
Primer Kapitalske družbe, opisan v razdelku 3.1., je primer integracije aplikacij v podjetju 
(angl. Enterprise Application Integration – EAI). BPM vpliva tudi na povečano 
produktivnost, kot je prikazano na primeru Telekoma Slovenije v razdelku 3.2. Povečano 
prilagodljivost strankam dobro prikaže primer podjetja Bernstein AG v razdelku 3.3. S 
primerom Credit Suisse želim pokazati hitro povrnitev investicije (angl. Return On Investment 
- ROI), ki je ena izmed najbolj pogosto omenjanih značilnosti managementa poslovnih 
procesov (angl. Business Process Management – BPM). Ta primer je opisan v razdelku 3.4. 
Primer tega, kako uporaba BPM prispeva k povečanemu nadzoru nad procesom, pa je projekt 
Sagitta 2000, opisan v razdelku 3.5. 
 
Primer podjetja CREA v razdelku 3.6. je razdeljen na opis podjetja, čemur sledi opis 
pričakovanj podjetja pred začetkom projekta. Pred samim praktičnim delom je opisana še 
metodologija dela, temu pa sledi analiza poslovnih procesov v podjetju, izdelava predlogov 
prenove in izboljšav procesov ter izračun povrnitve investicije. 

3.1 Kapitalska družba 

V Kapitalski družbi so se v začetku leta 2004 odločili za izgradnjo informacijskega sistema, 
ki bi omogočal dvosmerno elektronsko izmenjavo podatkov z zavezanci za plačilo premij v 
sklade. Leta 2004 je Kapitalska družba odprla Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne 
uslužbence (ZVPSJU), ki predstavlja četrti in do sedaj največji pokojninski sklad v Sloveniji. 
"Pri oblikovanju novega sklada smo želeli uvesti tudi elektronske storitve, ki bi nam v osnovi 
omogočile oblikovanje novih storitev na področju upravljanja pasive pokojninskih skladov" je 
dejal mag. Jani Kraševec, tedanji direktor oddelka za informatiko in komunikacije v 
Kapitalski družbi.  

 
Za izvedbo rešitve se je Kapitalska družba povezala s podjetjem CREA. Rešitev je spletno 
mesto KaD.Net preko katerega je bilo leta 2004 izmenjanih več kot 60.000 dokumentov z več 
kot 2.5 milijona podatkov o članih in premijah članov. Osnovne zahteve celotnega projekta so 
bile varnost, zanesljivost, prilagodljivost in povezljivost z zalednim sistemom. Ena od 
osnovnih zahtev pri oblikovanju rešitve je bila usklajenost rešitve z vsemi evropskimi 
smernicami in slovensko zakonodajo, kamor sodi tudi zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu (ZEPEP).  
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Del celotne rešitve je bil izveden tudi s pomočjo sistema za management poslovnih procesov 
(angl. Business Process Management System – BPMS). Pri tem je bil uporabljen BPMS 
Ultimus BPM Suite podjetja Ultimus Inc. Avtomatizirani so bili trije procesi: 

1. Obdelava zahtevkov za prijavo v storitev. To je proces, ki je namenjen obdelavi 
uporabniških zahtevkov za avtorizacijo dostopa do portala. Uporabniki preko portala 
oddajo zahtevek za prijavo, nakar ga pregleda eden izmed skrbnikov aplikacije ter 
potrdi ali zavrne zahtevek. Potrjeni zahtevki gredo nato še skozi postopke 
avtentikacije uporabnika ter avtomatičnega dodajanja zahtevanih pravic. Proces je 
uspešno zaključen s prvo uspešno prijavo uporabnika v spletno mesto KaD.Net. 

2. Izvajanje testnega scenarija. V ozadju sistem periodično izvaja testni proces, ki 
preverja delovanje delov sistema. Proces je namenjen zgodnjemu opozarjanju 
skrbnikov sistema na nepravilnosti v delovanju sistema. 

3. Generiranje poročil o delovanju in uporabi portala. To je proces, ki skrbi za periodično 
generiranje dnevnih, tedenskih ter mesečnih poročil, ki so nato objavljena na KaD-
ovem internem SharePoint portalu. 

 
Opisani procesi so uspeli prikazati prednosti managementa poslovnih procesov (angl. 
Business Process Management – BPM) ter prepričali Kapitalsko družbo, da je začela 
avtomatizirati še nekatere druge poslovne procese. Pri opisanih primerih je ena glavnih 
prednost uporabe BPMS v tem, da je povezal prej nepovezane aplikacije v Kapitalski družbi v 
enoten proces. Odličen primer integracije aplikacij v podjetju (angl. Enterprise Application 
Integration – EAI) je proces izvajanja testnega scenarija, ki simulira izvajanje oddaje 
podatkov, pri čemer povezuje v enoten proces KaD.Net portal, Microsoft SharePoint portal 
ter zaledno aplikacijo, ki asinhrono obdeluje oddane podatke.  

 
Druga velika pridobitev je avtomatizacija obdelave zahtevkov za prijavo v storitev. V tem 
procesu je odgovornost skrbnikov aplikacije le preverjanje zahtevkov, vse ostalo, od 
dodajanja ustreznih avtorizacijskih pravic do obveščanja uporabnikov, pa je izvedeno 
avtomatično. Preden je bil avtomatiziran, je ta proces vključeval veliko ročnega dela – 
potrebno je bilo ročno vpisati nove uporabnikove pravice ter uporabnika obvestiti po pošti ali 
elektronski pošti. Avtomatizacija procesa je skrbnike aplikacije razbremenila ter pohitrila 
celoten postopek, s čimer je povečala zadovoljstvo stranke. 

3.2 Telekom Slovenije 

Telekom Slovenije (v nadaljevanju TS) se je s 5. septembrom 2005 odločil ponuditi razvezo 
ISDN in ADSL. V svoj Partnerski program je povabil vodilne ponudnike internetnih storitev 
v Sloveniji.  Skupaj z Perftechom, Medinetom, Voljatelom in Siolom so želeli do konca leta 
2005 prodati 50.000 novih priključkov ADSL. Priprave na razvezo ISDN in ADSL so trajale 
skoraj leto dni, investicije v posodobitev in nadgradnjo omrežja pa so znašale 7,5 milijarde 
tolarjev. V Telekomu Slovenije so zagotovili več kot 200 dodatnih lokacij, zmogljivosti 
omrežja so povečali za 30 odstotkov, do konca leta 2005 pa so želeli pokriti 95 odstotkov 
Slovenije in tako v projekt vložiti še 1,5 milijarde tolarjev. 



25 

Poleg posodobitve in nadgradnje omrežja je bilo potrebno posodobiti tudi poslovni proces 
izgradnje ADSL priključka. Proces izgradnje se začne z strankino oddajo vloge. Vloga gre 
nato skozi pripravo rešitve za vklop ADSL, konfiguracijo omrežja, montažo ter zaključitev 
rešitve. Z novim procesom so želeli tudi skrajšati čas montaže s povprečno 15 dni na 
povprečno 5 dni. 

 
Projektna ekipa na TS je menila, da je to mogoče rešiti z managementom poslovnih procesov 
(angl. Business Process Management – BPM). Za najprimernejšega ponudnika rešitve je bilo 
izbrano podjetje CREA ter BPMS Ultimus BPM Suite. Skupaj so samo v dobrih dveh 
mesecih izdelali sistem, ki v različnih vlogah povezuje več kot 1.300 uporabnikov znotraj in 
zunaj TS.  

 
S pomočjo z BPM podprtega procesa je uspelo TS v enem dnevu montirati tudi več kot 800 
novih ADSL priključkov. Čas vzpostavitve novega ADSL priključka se je skrajšal na zadanih 
5 dni. V mesecu septembru je Siol kot član Partnerskega programa uspel pridobiti kar 10.000 
novih naročnikov, medtem ko je dotedaj v celotnem letu 2005 privabil nekaj manj kot 35.000 
novih naročnikov. Brez novega sistema bi bilo takšno porast prodaje zelo težko dosegati.  

 
Telekom Slovenije je z uporabo BPM veliko pridobil. Opažajo močno skrajšanje povprečnega 
časa od oddaje vloge do montaže ADSL priključka. Vsaka aktivnost povezana z določeno 
vlogo je shranjena v sistemu, kar pomeni, da se za vsako vlogo vedno ve, v katerem koraku 
procesa se nahaja. Telekom Slovenije je z BPMS dobil tudi močno orodje za poročanje o 
izvajanju procesa. Pomembno je tudi, da je bila s tem projektom postavljena platforma na 
kateri lahko avtomatizira tudi ostale procese v podjetju.  

3.3 Bernstein AG 

Naslednji primer je povzet po knjigi Business Process Management: A Practical Guide 
(Khan, 2004, str 295 – 309). Bernstein AG je srednje veliko družinsko podjetje. Leta 2002 je 
doseglo skupno vrednost prodaje okoli 50 milijonov USD. Bernstein izdeluje izdelke za 
nadzor, varnost in zaznavanje proizvodnje, kot so npr. senzorji za določanje položaja, razna 
stikala itd. V veliko primerih so ti izdelki uporabljeni kot deli drugih izdelkov. Nobeden od 
izdelkov podjetja ni prevladujoč v smislu vrednosti prodaje, ki jo ustvarja. Nekateri produkti 
so izdelani po meri stranke. To za podjetje predstavlja izziv, saj mora biti sposobno hitro 
razviti in izdelati končni produkt, ki ga želi stranka. Poleg tega stranke prihajajo iz različnih 
koncev sveta, kar zahteva ustrezanje standardom države iz katere prihaja stranka. Podjetje ima 
predstavništva v različnih državah, kar prinaša potrebo po sodelovanju med njimi. 

 
Podjetje se je soočalo z zahtevami po večji učinkovitosti in krajših odzivnih časih. Glavni 
kupci podjetja, ki so bili zaslužni za 20% vse prodaje podjetja, so grozili s prekinitvijo 
sodelovanja. Zaradi po meri narejenih izdelkov je obstajala velika potreba po sodelovanju 
med strankami, zaposlenimi in partnerji. Bernstein je bil primoran stopiti v korak s tekmeci. 
Podjetje je bilo funkcijsko organizirano. Taka organiziranost je bila ovira pri izvajanju 
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poslovnih procesov zaradi slabega sodelovanja med oddelki. Število različnih izdelkov se je 
povečevalo, to pa je privedlo do potrebe po izboljšanju poslovnih procesov v podjetju. V 
tekmi za kupce je bilo potrebno povečati kakovost izdelkov, zmanjšati stroške in povečati 
odzivnost na zahteve kupcev. Zaradi finančnih omejitev si podjetje ni moglo privoščiti novih 
naložb v informacijsko infrastrukturo. Želeli so obdržati obstoječe sisteme in aplikacije ter jih 
povezati z uporabo sistema za management poslovnih procesov (angl. Business Process 
Management System – BPMS). V luči teh izzivov se je podjetje leta 2001 odločilo za naložbo 
v BPMS. Ker niso želeli tvegati, so se najprej odločili izvesti pilotski projekt, katerega cilji so 
bili doseči transparentnost in nadzor nad poslovnimi procesi, skrajšati odzivne čase pri 
procesih, ki so vključevali stranke, povečati zavedanje zaposlenih o njihovi vlogi v procesu 
ter integrirati obstoječe poslovne aplikacije v poslovni proces. 
 
Pristop podjetja k doseganju teh ciljev je bil pomemben faktor, ki je prispeval k uspehu 
celotnega projekta. Bernstein se je odločil projekt izpeljati brez zunanjih svetovalcev. Menili 
so, da njihovi zaposleni bolje poznajo poslovne procese podjetja. Poleg tega bi zaposleni 
imeli občutek, da jim nekdo skuša vsiliti neko rešitev, če bi rešitev izdelal zunanji izvajalec. 
Misleč na to so sestavili razvojno ekipo petih ljudi, ki so pripadali različnim funkcijskim 
enotam, in jih ustrezno izšolali. Razvojna ekipa je bila zadolžena za pomoč lastnikom 
procesov ter procesnim ekipam, ki so implementirale poslovne procese. Sestavili so procesne 
ekipe za poslovne procese, da bi zaposlene motivirali za spremembe. Procesne ekipe so bile 
sestavljene iz končnih uporabnikov. Zadolžene so bile za analizo svojih procesov in so tesno 
sodelovale z razvojno ekipo. Njihova naloga je bila tudi razumevanje vpetosti svojih procesov 
v celotno poslovanje podjetja. Od ljudi iz procesnih ekip se je pričakovalo, da bodo v 
bodočnosti postali zagovorniki managementa poslovnih procesov (angl. Business Process 
Management – BPM) , ki bi samostojno predlagali izboljšave procesov. Za avtomatizacijo so 
bili najprej izbrani poslovni procesi, zaradi katerih so se stranke najbolj pritoževale. Verjeli 
so, da jim bo taka izbira nudila največje možnosti, da prikažejo prednosti BPM za podjetje, 
saj so nekateri managerji pokazali skeptičnost do managementa poslovnih procesov. Uvideli 
so, da BPM prinaša spremembe v načinu razmišljanja, ki je bilo do tedaj veljavno v podjetju, 
zato so projekt predstavili vsem, ki jih je zadeval. Vsi uporabniki so bili deležni 
usposabljanja, poleg tega pa je bila izdelana tudi dokumentacija v različnih jezikih za 
zaposlene v drugih državah. 
 
Bernstein je Ultimus BPM Suite začel uporabljati spomladi leta 2002. Dotlej so uspeli v enem 
letu avtomatizirati deset poslovnih procesov. Najprej so avtomatizirali tri procese: 

1. Zahteva po prilagoditvi izdelka (standarden): Bernstein proizvaja veliko število tipskih 
izdelkov. Včasih želijo stranke manjše modifikacije tudi na teh izdelkih. Taka zahteva 
mora biti pregledana v razvojnem oddelku (za oceno izvedljivosti in potrebnega časa), 
marketinškem oddelku (za določitev cene), proizvodnji (za oceno časa in stroškov 
izdelave) ter v pravnem oddelku (preverba ali podjetje sme izvesti prilagoditev). To je 
bil včasih časovno potraten proces, ki je zahteval veliko papirologije in komunikacije. 
V avtomatiziranem procesu je potek nalog jasno določen pretok informacij pa je 
hitrejši. Od poslovnega procesa, ki je prej trajal tri tedne so sedaj prešli na proces, ki je 
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končan v petih dneh. Hkrati so izboljšali kvaliteto ocen, kar se je pokazalo v 
zmanjšanih stroških in povečanemu zadovoljstvu kupcev. 

2. Zahteva po prilagoditvi izdelka (ohišja): Proces je podoben zgornjemu, razen v tem, 
da je namenjen specifično za ohišja. Posebnost tega procesa je možnost mnogih 
sprememb. V preteklosti se je velikokrat izkazalo, da  je sprememba neizvedljiva, zato 
je bilo potrebno, v sodelovanju s stranko, celoten postopek znova ponoviti. V ta 
namen so omejili nabor možnih sprememb, ki jih stranka lahko zahteva. Stranka lahko 
grafično prikaže željeno spremembo, katere izvedljivost se preveri, preden potuje v 
naslednji korak procesa. Že to v veliki meri zmanjša ponavljanja celotnega procesa. 
Prodaja takih izdelkov je Bernsteinu pomenila približno 20% vseh dohodkov. S tem 
poslovnim procesom je podjetje skrajšalo čas izvedbe ter ubranilo svoj tržni delež. Že 
ta uspeh je upravičil naložbo v BPM. 

3. Rezervacija blaga za stranke: Proces rezervacije blaga za stranke je za Bernstein 
izrednega pomena. Podjetje strankam kot odgovor na zahtevek navede razpoložljivost 
blaga ter čas dostave, velikokrat pa se je zgodilo, da je v času, ko se je stranka še 
odločala za nakup, blaga zmanjkalo. To je pri strankah povzročalo nezadovoljstvo. Z 
novim, avtomatiziranim, procesom so omogočili rezervacijo blaga za določeno 
obdobje. 

 
Vzpostavitev BPM v Bernstein AG ponuja temelje za avtomatizacijo ostalih poslovnih 
procesov. Iz tega študijskega primera je razvidno, da je BPM podjetju omogočil doseči 
zadane cilje in prinesel več koristi. Zmanjšal se je čas izvedbe pri procesih, ki vključujejo 
stranke, stranke in inženirji v podjetju so bolj povezani v poslovne procese podjetja, 
postavljeni so bili procesi, ki povezujejo različne oddelke. BPM je rešil kritične probleme, za 
katere ni bilo druge rešitve kot avtomatizacija procesov. Uspešna vzpostavitev BPM v 
Bernstein AG je hkrati dokaz, da imajo lahko tudi majhna in srednja podjetja korist od uvedbe 
BPM ter dokaz, da se z ustreznim šolanjem ekipe znotraj podjetja da razviti rešitve, ki hitro 
povrnejo investicijo. 
 
Bernstein je sedaj v drugi fazi BPM iniciative. Delajo na avtomatizaciji več poslovnih 
procesov s kadrovskega, proizvodnega, razvojnega ter finančnega področja. Čeprav je 
avtomatizacija glavnih poslovnih procesov velik korak naprej za podjetje, je največja korist za 
Bernstein nov način razmišljanja znotraj podjetja, ki se osredotoča na pomembnost poslovnih 
procesov, njihov vpliv na učinkovitost poslovanja ter soodvisnosti med sodelujočimi v 
poslovnih procesih. 

3.4 Credit Suisse 

Naslednji primer je povzet po poslovnemu primeru Credit Suisse Financial Services 
ServiceNet (Action Technologies Inc., 2003). Banka Credit Suisse, del skupine Credit Suisse 
Group, je v zadnjih letih postala vodilna na področju zasebnega bančništva. Zasebno 
bančništvo je način poslovanja, pri katerem stranke plačajo za osebno obravnavo. V letu 2001 
so bile Credit Suissove marže pred obdavčitvijo 51%. Visoke marže privabljajo konkurenco 
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in Credit Suisse se je morala nanjo odzvati. Poleg tega sektor privatnega bančništva raste za 
8% letno, kar ga dela še bolj privlačnega. Na potrebo po nudenju boljših storitev je pokazala 
tudi svetovalna študija, ki je za najpomembnejši razlog, zaradi katerega bogati posamezniki 
zamenjajo banko, izpostavila nekakovostne storitve.  
 
ServiceNet je Credit Suissova rešitev za omenjeni izziv. Credit Suisse je potreboval robusten 
in zmogljiv sistem za management poslovnih procesov (angl. Business Process Management 
System – BPMS). Prejšnja rešitev na osnovi Lotus Notes se je izkazala za neprimerno za 
nadaljni razvoj. Ocenjevali so pet različnih BPMS, od katerih so za najprimernejšo izbrali 
rešitev ActionWorks podjetja Action Technologies Inc. ServiceNet je presegel vsa 
pričakovanja, zato namerava podjetje sistem uporabiti tudi na drugih področjih poslovanja 
veliko prej, kot je bilo pričakovano. Koristi sistema se kažejo v 366% povrnitvi investicije 
(angl. Return on Investment – ROI), v 15-30% povečani produktivnosti in v 30% krajšem 
času izvedbe (angl. cycle time).  
 
Dandanes se v zasebnem bančništvu, tako kot v preteklosti še vedno pričakuje visok nivo 
storitev, spremenilo pa se je okolje, ki je postalo veliko bolj zahtevno in tekmovalno. Poročilo 
hiše PriceWaterCoopers iz leta 2000 navaja obstoječo informacijsko tehnologijo kot edini 
dejavnik, ki zavira spremembe v industriji. ServiceNet je sistem, ki to spreminja. Credit 
Suisse se je odločil sprožiti tri iniciative za povečanje svojega tržnega deleža. Prva je bila 
povečanje baze strank ter razširitev svojih storitev tudi na "manj bogate" stranke. Druga 
iniciativa je bil ponujanje domačih in mednarodnih storitev, tretja pa združitev storitev z 
visoko dodano vrednostjo z najboljšimi rešitvami za upravljanje s premoženjem. 
 
Na vrhu Credit Suissovega modela obravnave strank je model osebnega posrednika in visok 
nivo kvalitete storitev. ServiceNet pomeni korak naprej na obeh področjih. ServiceNet je 
mišljen tudi kot osnova sistematiziranja poslovnih procesov v Credit Suisse ter kot orodje za 
analizo rezultatov teh procesov. Trenutno je s ServiceNet podprta samo osebna obravnava 
pomembnih strank. Pri razvoju so izhajali iz obstoječega načina dela ter iz zahtev 
managementa. Sprva so se omejili na splošen primer obravnave strank, kar so potem 
postopoma nadgrajevali. Funkcionalnost prejšnjega sistema so ohranili in jo še nadgradili. 
Hitrost storitev se je povečala za dva do štirikrat, včasih celo več. Storitev, ki je včasih 
zahtevala tudi dva dni sedaj traja manj kot pol dneva ali celo manj. ServiceNet omogoča 
Credit Suisse razširitev storitev na širšo bazo strank, kar je bilo s prejšnjo rešitvijo praktično 
nemogoče. Stranke pričakujejo, da bodo obravnavane individualno in takoj. Sistem 
ServiceNet upraviteljem omogoča obravnavanje več strank kakor poprej.  
 
ServiceNet je prišel v redno uporabo leta 2002, na začetku le z osnovno funkcionalnostjo. Z 
usmeritvijo tudi na manj premožne stranke si banka želi zagotoviti nove stranke z visoko 
dodano vrednostjo. Strategija razvoja je čimbolj avtomatizirati procese. Banka poleg tega s 
ServiceNet želi razširiti spekter svojih storitev tako, da bi ustrezal večjemu številu strank. Cilj 
za obdobje od leta 2003 do 2005 je bil znižanje stroškov poslovanja. Ekipa šestih ljudi 
(projektni vodja, trije poslovni analitiki ter dva IT strokovnjaka) je ServiceNet razvila v 



29 

sedmih mesecih z okrog 2 milijona USD stroškov. Management je bil s tem zelo zadovoljen. 
Tudi učenje uporabnikov je v povprečju zahtevalo samo dve uri. Uporabniki so nov sistem 
sprejeli z naklonjenostjo, saj jih je razbremenil več ur administrativnega dela. Strankam 
ServiceNet prinaša naslednje koristi: hitrejše storitve, manj napak ter popolna personalizacija. 
Koristi za zaposlene v Credit Suisse so: enostavna uporaba sistema, širok spekter 
funkcionalnosti, hiter dostop do informacij, krajši čas izvedbe storitve, transparentnost 
postopka ter porazdeljevanje dela. Koristi za banko Credit Suisse pa so zmanjšano poslovno 
tveganje (hitro odkrivanje napak in odgovornosti zanje) in izboljšan postopek obravnave 
strank.  
 
ServiceNet omogoča Credit Suisse hitro in poceni izvedljivo skalabilnost. Sistem poleg tega 
ponuja managementu prej nedosegljive informacije o izvajanju procesa, na osnovi katerih je 
mogoče delati razne analize (čas izvedbe, določitev problemov itd.), kar omogoča nenehne 
nadaljnje izboljšave procesa. Preko ServiceNet je sedaj dnevno koordiniranih preko tisoč 
zahtevkov. Rešitev ServiceNet je edinstvena v zasebnem bančništvu in nudi banki Credit 
Suisse tekmovalno prednost glede na njeno konkurenco. Credit Suisse pričakuje, da ji bo ta 
tehnološka prednost omogočila ponudbo dodatnih storitev, kot so npr. storitve, ki jih stranke 
lahko koristijo brez posredovanja bančnega osebja. 

3.5 Sagitta 2000 

Sagitta 2000 je projekt, ki ga je v začetku leta 1995 začela nizozemska carinska služba, del 
nizozemske davčne uprave. Primer je povzet po knjigi Workflow Management: Models, 
Methods and Systems (van der Aalst Wil, van Hee Kees, 2002, str. 243 – 263). Projekt je bil 
leta 2002 v začetku faze implementacije.  

 
Problem, ki ga projekt obravnava, je poslovni proces carinjenja. Na začetku projekta je imela 
carinska služba za skoraj vsak tip carinske deklaracije posebno aplikacijo. Carinska služba je 
želela bolj natančno slediti prometu blaga na podlagi določenih parametrov, npr. strank, 
vključenih v izmenjavi blaga. Poleg tega je v Evropski uniji ravno takrat začel veljati nov 
zakon o carini (angl. Community Customs Code - CCC), kateremu se je bilo potrebno 
prilagoditi.  

 
Cilj projekta je torej bila avtomatizacija poslovnega procesa carinjenja. Obstoječe aplikacije 
za obdelavo posameznih obrazcev so nameravali obdržati in jih povezati v enoten glavni 
proces. S tem so želeli povečati nadzor nad izvajanjem poslovnega procesa, zagotoviti, da se 
postopek odvija v skladu z zakoni ter pridobiti možnost hitre prilagoditve poslovnega procesa 
spremembam v okolju. 
 
Na začetku projekta so identificirali različne primere carinjenja blaga. Za vsak tip carinske 
deklaracije je bil s pomočjo Petrijevih mrež narejen model procesa. Potek procesov je bil 
določen z analizo tedanjih postopkov in zakonov. Dodatne informacije o poteku procesov so 
bile pridobljene s tehniko brainstorminga. Pri določanju korakov v procesu so se držali treh 
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kriterijev. Prepoznavnosti koraka – korak ima jasno razvidno funkcijo in cilj. Smiselnost 
stanja procesa – če je težko določiti, v kakšnem stanju je proces, to morda pomeni, da to 
stanje za uporabnike nima pomena. Sprejemljivost potrditve naloge – vsaka potrditev naj 
pomeni, da je proces v nekem smiselnem stanju. Glavni proces carinjenja je bil razbit v 
podprocese. Zaradi omejevanja kompleksnosti so se omejili na dva nivoja podprocesov. V 
glavnem procesu so bile v križiščih, kjer se podprocesi združujejo, dodani koraki, v katerih se 
odloča, kakšen bo nadaljni potek obdelave. Znotraj glavnega procesa so identificirali 
naslednje podprocese: oddaja deklaracije, sprejem deklaracije v obdelavo, pregled blaga, 
odobritev uvoza ter zamrznitev obdelave. Deklaracija se ob koncu procesa lahko nahaja v 
enem izmed treh stanj: zavrnjena, blago ni prispelo ali konec obdelave.  
  
Kot že napisano so bili procesi modelirani s pomočjo Petrijevih mrež, zato je bilo zaželeno, 
da bi bil sistem za management delovnega toka (angl. Workflow Management System - 
WFMS) tak, ki podpira notacijo Petrijevih mrež. Zaradi tega je bil leta 1998 izbrano orodje 
COSA. Eden izmed razlogov za tako izbiro je tudi dejstvo, da je carinska služba to orodje že 
uporabljala v več pilotskih projektih. Kljub temu so se odločili, da bo v začetku projekt 
uporabljal po meri narejen WFMS. 
  
Projekt Sagitta 2000 je prvi projekt carinske službe, kateremu je uspelo ločiti aplikacije od 
poteka dela. Do konca leta 2002 je razvojna ekipa prišla do nekaj sklepov. Petrijeve mreže so 
primerne in dovolj razumljive za modeliranje poslovnih procesov, ki jih uporablja carinska 
služba. Formalen opis poslovnega procesa je zelo pomemben za njegovo dejansko izvedbo. 
Ugotovili so, da je sodelovanje med eksperti na carinskem področju ter IT strokovnjaki 
izrednega pomena. Naleteli pa so tudi na nekaj težav, saj so končni uporabniki nezaupljivi do 
avtomatizacije poslovnega procesa in ne vidijo priložnosti, ki jih ponuja uporaba WFMS. 
Največ težav pa je s tehnologijo - carinska služba zahteva visoko zanesljivost in integriteto 
sistema, kar otežuje samo vpeljavo sistema. 
 
Projekt Sagitta 2000 se je že izkazal za koristnega v smislu premisleka o poslovnih procesih v 
carinski službi. Novi procesi odpravljajo slabosti starega ter izpolnjujejo zahteve CCC. 

3.6 CREA 

3.6.1 O podjetju 

Podjetje CREA je bilo ustanovljeno leta 2001. Ustanovila ga je skupina ljudi z večletnimi 
izkušnjami razvoja rešitev za varno elektronsko poslovanje. Partnerji so ob ustanovitvi vanj 
vložili 2.500.000 SIT. S enega samega zaposlenega je podjetje do začetka leta 2006 zraslo na 
20 redno in honorarno zaposlenih. Večinoma gre za ljudi, ki so jih ustanovitelji že poznali in 
jim zaupali. 
 
Vizija podjetja je pomoč poslovnim partnerjem pri prehodu na elektronsko poslovanje ter 
obvladovanju in optimizaciji poslovnih procesov. Usmeritev podjetja v varno elektronsko 
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poslovanje je botrovalo razvoju družine izdelkov CreaEBusiness, skupino premišljenih, 
sodobnih izdelkov, ki omogočajo vsakemu podjetju preprost, hiter in varen prehod iz 
tradicionalnega, papirnega v sodobno, elektronsko poslovanje. Najvišja stopnja varnosti, 
združljivosti, povezljivosti ter uporabniške prijaznosti so tiste lastnosti, ki odlikujejo zasnovo 
in arhitekturo vseh izdelkov iz družine – CreaForms, CreaDocs, CreaSecureDelivery in 
CreaArchive.  
 
CREA je zgradila dolgoročni partnerski odnos z vodilnimi svetovnimi podjetji na področju 
strojne ter programske opreme. CREA je pooblaščeni prodajalec z dodano vrednostjo (angl. 
Value Added Reseller) podjetja Ultimus. Njegov sistem za upravljanje poslovnih procesov 
Ultimus BPM Suite pomembno zmanjšuje čas izvajanja procesa, števila postopkov, možnosti 
napak in hkrati avtomatizira administrativne naloge. Poleg tega je partner podjetja ActivCard, 
čigar rešitve za delo s pametnimi karticami v Sloveniji uporablja že prek 50.000 ljudi, in ima 
status pooblaščenega partnerja podjetja Microsoft, ki ga ta podeljuje le tistim podjetjem, ki so 
dokazala vrhunsko poznavanje najnovejših Microsoftovih tehnologij.  
 
V letih od ustanovitve je promet podjetja ves čas rasel. Leta 2003 se je v primerjavi s 
prejšnjim letom povečal za 250%, leta 2004 pa za 10%. Velik delež v prometu podjetja 
predstavlja prodaja izdelkov podjetja ActivCard. V letu 2004 je predstavljal približno 35% od 
skupnega prometa podjetja. Večina prodaje teh izdelkov (približno 90%) je bilo ustvarjene z 
veleprodajo kupcem, ki večinoma prihajajo s področja državne uprave ter bančništva. CREA 
ima preko partnerjev organizirano tudi maloprodajno mrežo. Preostali del prometa je 
ustvarjen s svetovanjem ter izdelavo rešitev po meri za različne stranke. 

3.6.2 Pričakovanja podjetja 

CREA si je kot pooblaščeni prodajalec z dodano vrednostjo podjetja Ultimus že nabrala 
veliko izkušenj na področju avtomatizacije poslovnih procesov. S to popotnico se je podjetje 
odločilo, da tudi samo avtomatizira nekatere svoje poslovne procese z naslednjimi cilji: 

1. Ureditev poslovnih procesov v podjetju. Podjetje v preteklosti ni imelo večjih potreb 
po temu, ker je bilo relativno majhno, z visoko stopnjo komunikacije med 
zaposlenimi. Korespondenca preko elektronske pošte je v večini primerov zadostila 
osnovnim potrebam po transparentnosti izvajanja poslovnih procesov. Zaradi 
pričakovane rasti podjetja v prihodnjih letih, se je pokazala potreba po uvedbi reda v 
izvajanje poslovnih procesov podjetja.  

2. Pohitritev izvajanja poslovnih procesov z avtomatizacijo določenih nalog v poteku 
poslovnega procesa. Posledično podjetje pričakuje tudi prihranke pri stroških 
poslovanja, saj bodo zaposleni imeli na voljo več časa za druge naloge. 

3. Integracija že obstoječih aplikacij in novih aplikacij, ki jih podjetje uporablja ali bo 
uporabljalo, v poslovne procese podjetja. 

4. Neprenehno izboljševanje poslovnih procesov s pomočjo spoznanj do katerih pride pri 
uporabi poslovnih procesov ali zaradi vplivov iz okolja. Pričakuje se, da bo to pri 
poslovnih procesih, ki se dotikajo tudi strank podjetja CREA, povečalo zadovoljstvo 
strank zaradi izboljšanih storitev. 



5. Izpopolnitev znanja o sistemu Ultimus BPM Suite. Podjetje se je odločilo, da bo 
avtomatizacijo svojih procesov izkoristilo za izpopolnitev svojih tehnik dela na 
projektih za stranke. 

3.6.3 Uporabljena metodologija 

Pri izvedbi projekta avtomatizacije poslovnih procesov bom uporabil metodologijo Ultimus 
Workflow Development Methodology. V tem poglavju je v razdelku 3.6.3.1. najprej opisana 
metodologija, katere opis temelji na dokumentu Ultimus workflow development methodology 
(Ultimus, 2001). V razdelku 3.6.3.2 je nato opisan še postopek simulacije izvajanja poslovnih 
procesov, ki ga bom uporabljal pri razvoju modelov poslovnih procesov. 

3.6.3.1 Ultimus Workflow Development Methodology 
Ultimus je v zadnjih letih zasnoval, razvil in uvedel veliko avtomatiziranih poslovnih 
procesov v različnih gospodarskih panogah. Na podlagi teh izkušenj so razvili lastno 
metodologijo Ultimus Workflow Development Methodology (UWDM), ki predstavlja 
priporočljiv pristop k razvoju avtomatiziranih poslovnih procesov in upravljanju skozi njihov 
življenski cikel. 
 
Metodologija je zasnovana na tak način, da jo je mogoče prilagajati potrebam projekta. 
Metodologija je sestavljena iz petih korakov. To so analiza potreb (angl. Workflow Needs 
Analysis), definicija projektov (angl. Project Discovery), avtomatizacija procesa (angl. 
Detailed Workflow Design), uvajanje procesa (angl. Workflow Implementation) in upravljanje 
procesa (angl. Workflow Maintenance). Slika 8 prikazuje potek zasnove, razvoja in uvajanja 
avtomatiziranih poslovnih procesov.glede na UWDM. 

Slika 8: Faze projektnega uvajanja rešitev 
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Vir: Ultimus workflow development methodology, 2001, str. 1. 



Pri izvajanju aktivnosti se uporablja iterativen pristop. Vsaka faza je zaključena s kontrolo 
kvalitete oz. točko odločitve. Izkušnje in spoznanja v tej aktivnosti se uporabijo za izboljšanje 
izdelkov predhodnih faz. Ta iterativni pristop omogoča izpopolnjevanje začetne zasnove 
sistema. UWDM se ne smatra kot popolna rešitev za razvoj avtomatiziranih poslovnih 
procesov, uporablja se v konjunkciji z drugimi razvojnimi orodji ter znanjem ljudi, ki poznajo 
procese, ki jih avtomatiziramo. Ultimus kot pomoč pri uporabi metodologije nudi tudi 
predloge različnih dokumentov, ki predstavljajo izdelke posameznih faz. 

3.6.3.1.1 Faza analize potreb 

Cilj analize potreb je določiti vse potrebe po avtomatizaciji procesov znotraj organizacije. V 
tej fazi mora vodstvo določiti cilje razvoja avtomatiziranih poslovnih procesov. Razvojna 
ekipa nato razvije strategijo razvoja, ki podpira s strani vodstva določene cilje. Rezultati te 
faze so določene prioritete razvoja, strategija razvoja ter plan razvoja. 
 
V tej fazi mora projektna ekipa tesno sodelovati s ključnimi člani vodstvene ekipe 
organizacije z namenom razumevanja ciljev ter razvoja strategije razvoja. Strategija razvoja 
vključuje seznam projektov, določitev prioritetnih projektov ter izdelavo plana razvoja. 
Razvojni cilji ter strategija razvoja se oblikujeta inkrementalno. Cilji določajo strategijo in 
strategija podpira cilje. To razmerje je prikazano na sliki 9. 

Slika 9: Razmerje med razvojnimi cilji in strategijo razvoja 

 
Vir: Ultimus workflow development methodology, 2001, str. 3. 
 
Projektna ekipa s pomočjo intervjujev ugotovi prioritete in strateške cilje, za katere vodstvo 
organizacije pričakuje, da bodo realizirani z avtomatizacijo poslovnih procesov. Določi se 
tudi obseg (angl. scope) avtomatizacije poslovnih procesov znotraj organizacije. Strankini 
cilji so v fazi analize potreb dokumentirani v matriki strateških ciljev. Razvojna ekipa na 
podlagi razvojnih ciljev razvije strategijo razvoja, ki bo pripeljala do izpolnitve razvojnih 
ciljev. Glede na strateške cilje je določen seznam prioritetnih projektov avtomatizacije 
poslovnih procesov. Predlogi za avtomatizacijo procesov prihajajo iz različnih virov znotraj 
organizacije (vodje oddelkov, delavci,…). Naslednji korak je določitev plana razvoja. Plan 
razvoja vključuje načrtovanje virov, vzpostavitev razvojnega okolja, določitev pomembnih 
točk med razvojem (angl. milestone) ter načrt uvedbe avtomatiziranih poslovnih procesov v 
uporabo. Plan razvoja pomaga določiti povezane razvojne potrebe (npr. dopolnitev 
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podatkovnega modela), ki so potrebni za pravilno delovanje avtomatiziranih poslovnih 
procesov. 
 
Rezultat te faze je dokumentacija potreb po avtomatiziranih poslovnih procesih. Ta vključuje 
strateške cilje, seznam prioritiziranih projektov ter razvojni plan. Pri izvajanju te faze morata 
sodelovati vodstvo podjetja in analitik poslovnih procesov. Ob zaključku faze se mora 
vodstvo podjetja popolnoma strinjati z rezultati, saj strinjanje predstavlja podporo vodstva 
celotnemu projektu. Prioritete in strateški cilji se morajo upoštevati skozi vse kasnejše faze 
razvoja, kar prepreči, da bi zašli v slepo ulico. 

3.6.3.1.2 Faza definicije projektov 

Cilj faze definicije projektov je raziskati cilje vsakega projekta avtomatizacije poslovnega 
procesa ter napisati podroben opis zahtev projekta. V tej fazi preko intervjujev s sponzorji 
projekta ter strokovnjaki, ki vsebinsko poznajo problem, določimo cilje, trenutno ("kot je") 
stanje, razpoložljive vire, potrebno infrastrukturo ter izdelamo dokument zahtev in projektni 
plan. 
 
Cilji projekta so zbrani in preverjeni s pomočjo intervjujev s sponzorji projekta ter 
strokovnjaki, ki vsebinsko poznajo problem. So del končne dokumentacije te faze. Z 
določenimi cilji lažje kontroliramo obseg projekta. Cilji morajo biti v skladu s strateškimi cilji 
določenimi v fazi analize potreb, pomembno je tudi, da ugotovimo način na katerega se delajo 
odločitve znotraj organizacije, kar nam pomaga določiti potreben čas za potrditev morebitnih 
sprememb smeri razvoja projekta ter njegovega obsega. 
 
Razumevanje trenutnega (neavtomatiziranega) procesa je pomemben korak k zmanjšanju 
verjetnosti, da bo kakšna lastnost obstoječega procesa izpuščena v avtomatiziranem procesu. 
Ta korak služi tudi temu, da vsi sodelujoči razumejo kako proces deluje, kaj bo izboljšano, 
odstranjeno ali avtomatizirano. Obseg bodočega poslovnega procesa je določen, ko je 
trenutno stanje popolnoma razumljeno in dokumentirano. Trenutno stanje je dokumentirano 
kot del dokumenta zahtev, vsak posamezni trenutni korak je preslikan v bodoči korak. Koraki, 
ki ne dodajajo vrednosti poslovnemu procesu, so identificirani in ali poenostavljeni, 
avtomatizirani ali popolnoma odstranjeni. Razumevanje in strinjanje z obsegom poslovnega 
procesa je pomembno za ohranjanje pravilne smeri razvoja.  
 
Na osnovi ciljev projekta ter zahtev se določijo potrebni viri za izvedbo projekta. Vodja 
projekta določi tipe in količino virov. Običajno na projektu sodelujejo ljudje, ki poznajo 
obravnavane poslovne procese ter ljudje s poznavanjem tehnologije. Vsi ti ljudje morajo imeti 
tudi izkušnje pri razvoju poslovnih procesov. Pomembno je tudi njihovo poznavanje 
uporabljenih orodij. Če je poznavanje razvojnih orodij slabo, se morajo ti faktorji tveganja 
upoštevati pri pisanju projektnega plana.  
 
Naslednji korak je določitev infrastrukture. Pod infrastrukturo so razumljeni strežniki, 
podatkovne baze, programska oprema uporabnikov, vmesniki do drugih aplikacij itd. To je 
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pomembno z vidika razumevanja tehnologije na kateri bo avtomatizirani poslovni proces 
zgrajen. Infrastruktura vpliva na odločitve tekom razvoja ter pravilno in pravočasno 
razporejanje potrebnih virov. Poznavanje infrastrukture, skupaj s cilji projekta ter 
razpoložljivimi viri, je potrebno za uspešen projektni plan ter določitev zahtev za končno 
rešitev.  
 
Zahteve definirajo meje rešitve. Meja je definirana na osnovi razpoložljivih virov, časovnih 
omejitev, tehnoloških in drugih omejitev. Dokument zahtev definira funkcionalne in 
tehnološke zahteve sistema, kot so npr. podatkovne baze, potrebne vloge v procesu in ključna 
poslovna pravila, ki vplivajo na potek poslovnega procesa. Vsako od naštetih področij je 
začetna točka za zbiranje bolj podrobnih zahtev. Cilj v tem koraku je določiti zahteve ter jih 
upoštevati v projektnem planu. Projektni plan definira izdelke, časovni potek projekta ter 
odgovornosti projektne ekipe. Tekom projekta je popravljan ter uporabljan za upravljanje 
napredka, smeri in obsega projekta. Projektni plan določa zahtevane naloge za izdelavo 
izdelkov, ki jih določa metodologija.  
 
V fazi definicije projekta sodelujejo sponzor projekta, strokovnjaki z vsebinskim 
poznavanjem obravnavanih procesov ter analitik poslovnih procesov (določen s strani 
izvajalca projekta). Ko se stranka strinja z določenimi cilji in obsegom projekta je faza 
definicije projektov zaključena. Dokument zahtev se zaradi novih informacij zbranih v 
naslednjih fazah lahko kasneje še spreminja. 

3.6.3.1.3 Avtomatizacija procesov 

Cilj faze avtomatizacije procesov je izdelati podrobno specifikacijo avtomatiziranih poslovnih 
procesov. Pri tem projektna ekipa izhaja iz dokumenta zahtev, ki je izdelek predhodne faze – 
definicije projektov. V tej fazi so skozi niz sestankov, intervjujev in analizo zbranih 
informacij preverjeni in dokumentirani detajli poslovnih procesov. Izdelki te faze so načrti 
avtomatiziranih procesov ter plan testiranja. Ti izdelki so nato uporabljeni v fazi uvajanja 
procesa.  

 
Načrt avtomatiziranega poslovnega procesa je narejen za vsak posamezen poslovni proces, ki 
bo avtomatiziran. Vključuje vse vidike implementacije avtomatiziranega poslovnega procesa, 
pri čemer je osnova model procesa. Natančno so določene podatkovne zahteve procesa, vloge 
v procesu, uporabniški vmesniki, poslovna pravila ter vsi ostali deli pomembni za delovanje 
avtomatiziranega poslovnega procesa. Namen plana testiranja je zagotoviti čimboljšo 
kvaliteto rešitve. Plan testiranja se izvaja med samo implementacijo ter v točkah preverjanja 
kvalitete. 
 
Podatkovne zahteve so definirane s pomočjo intervjujev s stranko. Dokument zahtev vsebuje 
akcije, ki se izvajajo nad podatki. Relacije med koraki procesa in v koraku uporabljenimi 
podatki so dokumentirane v obliki  matrike. Dokumentiran je tudi način dostopa do podatkov. 
To vključuje tudi potrebne poizvedbe za pridobitev željenih podatkov in morebitne zahteve po 
novih ali dopolnjenih podatkovnih virih.  
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Za vsak korak procesa je določena uporabniška vloga, ki korak izvaja in njene odgovornosti 
ter avtorizacije glede dostopa do podatkov. Avtorizacijo, odgovornosti vlog in način izvajanja 
nalog posreduje naročnik. Naročnik posreduje tudi trenutno hierarhijo vlog ter njeno 
relevantnost za potek avtomatiziranega poslovnega procesa. Vloge ter njihov odnos s koraki 
procesa so dokumentirani v matriki vlog in odgovornosti ter v opisu hierarhije vlog. 
 
Uporabniški vmesnik prikazuje uporabniku podatke definirane v podatkovnih zahtevah. 
Uporabniški vmesnik je definiran v sodelovanju s stranko tako, da vmesnik uporabniku 
predstavi podatke na organiziran in razumljiv način. Izdelan je seznam uporabniških 
vmesnikov, njihov vrstni red, seznam prikazanih podatkov ter pravila navigacije med njimi. 
Opis uporabniškega vmesnika za posamezen korak procesa vsebuje polja, pravila urejanja ter 
odvisnosti med polji. Definicija uporabniškega vmesnika tudi preslika podatkovne elemente 
(ne nujno vseh) v polja na uporabniškem vmesniku. 
 
Avtomatiziran proces je lahko sprožen ročno ali avtomatično. Proces lahko sprožijo samo 
vloge, ki so avtorizirane za to. Poslovna pravila določajo dogodke, ki povzročijo sproženje 
procesa. Poleg tega so s poslovnimi pravili določene tudi frekvence proženja procesov. Vsa ta 
pravila morajo biti dokumentirana. Poslovna pravila določajo tudi potek korakov v procesu. 
Vsak korak ima vhodne in izhodne pogoje, ki določajo, kako poteka proces. Med poslovnimi 
pravili so dokumentirani tudi zunanji dogodki, ki vplivajo na potek procesa. 
 
Plan testiranja vključuje cilje testiranja, pristop k testiranju in plan preverjanja ustreznosti 
rešitve. Plan testiranja definira vse poteke procesa, ki bodo testirani, poti skozi proces pa so 
definirane s poslovnimi pravili in vlogami v procesu. Testni primeri in testni podatki so 
definirani s podatkovnimi zahtevami, definicijo vlog ter poslovnimi pravili. Poteki procesa in 
testni podatki skupaj sestavljajo plan testiranja. Izdelava plana testiranja je naloga nadzornika 
kakovosti. Njegova naloga je tudi zagotavljanje, da je plan pravilno izveden. Rezultati 
testiranja so uporabljeni kot povratna informacija razvojnikom, da lahko popravijo napake. 
 
V tej fazi sodelujejo poslovni analitik, načrtovalec poslovnega procesa, nadzornik kakovosti, 
svetovalec za poslovne procese ter skrbnik podatkovnih baz. Stranka mora, preden se strinja, 
popolnoma razumeti zasnovo obravnavanega sistema. Vse morebitne zahtevane spremembe 
morajo biti preučene s stališča vpliva na zasnovo, zahteve ter projektni plan. V primeru, da 
sprememba zahteva dodatne spremembe, mora stranka potrditi tudi te. Ko se stranka strinja z 
rezultati te faze, se lahko preide v naslednjo fazo - fazo uvajanja procesa. 

3.6.3.1.4 Faza uvajanja procesa 

Cilj faze uvajanja procesa je dokončanje razvoja, testiranje procesa ter začetek uporabljanja 
procesa. Vključuje štiri korake: razvoj procesov, testiranje procesov, predstavitev procesov 
končnim uporabnikom ter predajo procesov v upravljanje. 
 
V koraku razvoja procesov projektna ekipa glede na načrt avtomatiziranega poslovnega 
procesa implementira poslovni proces v za to namenjenemu orodju v sistemu za management 
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poslovnih procesov. Tabela 2 prikazuje povezavo med načrtom avtomatiziranega poslovnega 
procesa in komponentami poslovnega procesa. 

Tabela 2: Povezava med načrtom avtomatizacije in komponentami poslovnega procesa 

Načrt avtomatiziranega poslovnega procesa Komponenta poslovnega procesa 
Definicija uporabniškega vmesnika  • Obrazci 

• Pravila urejanja polj 
Definicija vlog v procesu • Organizacijska hierarhija 
Podatkovne zahteve • Povezave na bazo 

• Podatki 
• Spremenljivke vezane na podatkovno 

bazo 
• Spremenljivke procesa 

Poslovna pravila • Slika poteka procesa 
• Pogoji proženja korakov v procesu 

Specifikacije razvoja po meri • Skripte, programske knjižnice itd. 
Vir: Ultimus workflow development methodology, 2001, str. 20. 
 
Vrstni red implementacije komponent ni pomemben, vendar so komponente med seboj 
povezane, zato nova spoznanja pri razvoju ene komponente vplivajo tudi na ostale 
komponente. Implementacija zahteva vzpostavitev posebnega razvojnega okolja, ki mora biti 
čim boljši posnetek produkcijskega okolja. Že med implementacijo so poslovni procesi 
testirani glede na plan testiranja. Poslovni proces je nato testiran še s strani stranke. Testiranje 
poteka v ločenem testnem okolju. Vsak poslovni proces je testiran po planu testiranja. 
Rezultati testiranja so dokumentirani in pregledani. So tudi povratna informacija za fazo 
avtomatizacije procesa. Če je potrebno, je načrt avtomatiziranega poslovnega procesa nato 
ustrezno popravljen. Po končani implementaciji so poslovni procesi postavljeni v 
produkcijsko okolje, kjer ostanejo celoten življenski cikel. Običajno njihovo vzdrževanje ter 
podporo uporabnikom prevzame IT oddelek stranke. 
 
Za razvoj poslovnega procesa so potrebna tri ločena okolja. Razvojno okolje je namenjeno 
razvoju ter testiranju med razvojem (angl. unit testing). Nato se za testiranje po planu 
testiranja uporabi testno okolje, nakar, ko je razvoj poslovnega procesa dokončan, sledi 
namestitev v produkcijsko okolje. Tri okolja so priporočljiva, če pa to ni mogoče je 
priporočljiv vsaj obstoj ločenega razvojnega okolja. 
 
Postavitev procesa v produkcijsko okolje poteka po fazah. Uvedba po fazah nam zagotavlja, 
da je sistem testiran pod pravilno obremenitvijo in od reprezentativnih uporabnikov. Prva faza 
uvajanja je manjši pilot, kjer manjša skupina uporabnikov testira proces. Tej fazi sledi pilot, 
kjer proces testira reprezentativna skupina uporabnikov. Ko je pilot zaključen, sledi tretja faza 
- predstavitev uporabnikom, ki je namenjena predstavitvi procesa in njegovih koristi. Zadnja 
faza je dejanska uporaba procesa. 
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V koraku načrtovanja pristopa k uvedbi procesa je izdelan načrt uvedbe procesa. Načrt 
uvedbe procesa obravnava cilje in pristop k uvajanju procesa med uporabnike. Načrt uvedbe 
procesa je sestavljen iz planiranja izvedbe pilota, šolanja končnih uporabnikov ter izdelave 
uporabniške in tehnične dokumentacije. 
 
V tej fazi sodelujejo svetovalec za poslovne procese, programerji, vodja projekta, nadzornik 
kakovosti, skrbnik podatkovnih baz, poslovni analitik ter skrbnik procesa. Faza je končana, ko 
se stranka strinja z izdelanimi poslovnimi procesi. Z namenom, da se zagotovi ustreznost 
glede na začetne zahteve, projektna ekipa organizira več delavnic s stranko, na kateri se 
preveri funkcionalnost poslovnega procesa. Poleg tega je potrebno poslovni proces predati v 
upravljanje. Pri tem je potrebno upoštevati način upravljanja s konfiguracijami (angl. 
Configuration Management), ki ga uporablja stranka. 

3.6.3.1.5 Faza upravljanja procesa 

Upravljanje procesa se ukvarja z upravljanjem sprememb (angl. Change Management), 
skrbništvom procesa ter podporo uporabnikom procesa. Ta faza vključuje politiko in postopke 
vključevanja izboljšav ter reševanja napak v procesu. To so mehanizmi za spreminjanje 
procesa, testiranje teh sprememb in vključevanje sprememb v produkcijo s čim manjšim 
vplivom na končne uporabnike.  
 
Skrbništvo procesa vključuje zagotavljanje, da so strežniki in podatkovne baze vedno v 
stanju, ko nudijo optimalen nivo storitev končnim uporabnikom. Naloge skrbnika procesa so 
opisane v tehnični dokumentaciji procesa. Skrbnik procesa pri opravljanju svojih nalog sledi 
navodilom v tehnični dokumentaciji. Za skrbništvo procesa so potrebni politika in postopki 
vzdrževanja. Ti vključujejo postopke spreminjanja procesa, skrbništvo podatkovnih baz ter 
skrbništvo instanc procesa. Vzpostavljena je tudi podpora uporabnikom procesa, na katero se 
uporabniki obrnejo v primeru težav ali vprašanj.  
 
Vhod v to fazo so tehnična dokumentacija procesa, avtomatizirani poslovni procesi, 
uporabniški predlogi za izboljšave ter težave. V fazi upravljanja procesa sodelujejo svetovalci 
za poslovne procese, nadzornik kvalitete, uslužbenci v podpori in poslovni analitik. 

3.6.4 Simulacija izvajanja procesov 

Pri ocenjevanju zmogljivosti "kot je" ter "naj bo" procesov se bom veliko naslanjal na 
rezultate simulacij, ki jih bom izvajal v Ultimus BPM Studio. Simulacija s tem orodjem je 
prikazana na sliki 10. Pri obeh tipih procesov bo simulacija glavni pripomoček za 
ocenjevanje. Z njo bom dobil podatke za primerjavo, saj v podjetju CREA avtomatizacija 
poslovnih procesov šele poteka, zato še nimamo na voljo podatkov o izvajanju procesov v 
praksi. 



Slika 10: Simulacija poteka procesa v Ultimus BPM Studio 

 
 
V Ultimus BPM Studio lahko pri simulaciji nekega scenarija določamo pet lastnosti modela. 
Prva je porazdelitev izvajanj procesa na izbrano časovno enoto. Statistična porazdelitev je 
lahko normalna ali enakomerna z nastavljivimi parametri. Časovne enote so lahko dnevi, ure 
ali minute. Druga lastnost je število instanc procesa, ki se naj izvedejo ter število instanc 
procesa, ki so že v procesu preden začnemo z meritvami. Tretja nastavitev je vrstni red 
obdelovanja instanc procesa. Izberemo lahko pristop prvi noter, prvi ven (angl. First in First 
Out - FIFO) ali zaporedno obdelovanje po številčni oznaki procesa. Pri simulaciji scenarija 
lahko nastavljamo še delovni čas, kar pomeni, da s pomočjo koledarja določimo delovne 
dneve ter ure, v katerih se naloge izvajajo. Zadnja nastavitev je definicija spremenljivk, s 
katerimi določamo potek procesa. Vse te lastnosti spreminjamo v dialogu, ki je prikazan na 
sliki 11. 
 
Na vsakem koraku procesa je možno določiti vire, ceno izvajanja koraka, "mrtvi" čas, trajanje 
koraka, koliko časa naj korak čaka, dovoljeni čas za izvedbo koraka, dovoljeni podaljšek časa 
izvajanja, odstotek vrnjenih nalog ter odstotek nalog, ki se morajo ponoviti. Uporabniški 
vmesnik je prikazan na sliki 12. 
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Slika 11: Lastnosti modela 

 
Slika 12: Nastavitve modela na nivoju koraka 

 
 
Rezultat simulacije je skupek podatkov, ki jih lahko pregledujemo v tabelarični ali grafični 
obliki. Na nivoju procesa lahko pregledujemo poročila o času izvajanja korakov (slika 13), 
stroških koraka, "mrtvem" času, izkoristku časa, obremenitvi zaposlenih ter korakih, kjer je 
največ neizkoriščenega časa. Na nivoju posameznih korakov pa imamo poročila o času 
izvajanja korakov, stroških koraka, "mrtvem" času, času izvajanja koraka ter izkoristku časa. 
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Simulacija procesov v Ultimus BPM Suite je primarno namenjena simulaciji "naj bo" 
procesov. Edina oblika "mrtvega" časa, ki ga s tem orodjem lahko analiziramo, je "mrtvi" čas, 
ki nastane zaradi prezasedenosti zaposlenih. "Mrtvega" časa, ki nastane zaradi npr. transporta 
dokumentov itd. ni  možno simulirati. Zaradi tega si bom pri simulaciji "kot je" in "naj bo" 
procesov pomagal tudi z orodjem Microsoft Excel in ta vidik izvajanja procesa simuliral s 
pomočjo tega orodja. Excel bom uporabljal tudi za končno obdelavo vseh podatkov 
pridobljenih s simulacijo v Ultimus BPM Suite. 

Slika 13: Primer poročila o stroških na nivoju procesa 

 

3.6.5 Analiza poslovnih procesov podjetja 

Podjetje CREA je razdeljeno na tri oddelke, ki oddražajo tri področja, s katerimi se ukvarja: 
prodaja izdelkov ActivCard, storitve in svetovanje na področju managementa poslovnih 
procesov ter storitve in svetovanje na področju programske opreme. Ti oddelki predstavljajo 
skelet organizacijske strukture podjetja, ki je osnova za dodeljevanje nalog v procesu. Zaradi 
majhnosti podjetja večina zaposlenih opravlja več funkcij. Tako npr. pomočnik direktorja tudi 
vodi nekatere projekte, vodja programa ActivCard skrbi za obdelavo vhodne pošte itd. Zaradi 
tega se v procesih kot prejemniki korakov včasih pojavljajo skupine. Skupine uporabnikov, ki 
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se pojavljajo v procesih opisanih v nadaljevanju so "Vsi zaposleni", "Programerji", "Osebje v 
podpori", "Vodstvo podjetja" in "Vodje projektov". Organizacijska struktura se nahaja v 
prilogi B. 
 
V tem poglavju je opisanih osem poslovnih procesov, ki jih podjetje želi avtomatizirati. 
Nekateri od teh procesov so bili izbrani za avtomatizacijo zaradi dejstva, da ima podjetje s 
temi tipi procesov že kar nekaj izkušenj. Taka sta procesa "Vhodna pošta" ter "Likvidacija 
faktur". Procesi "Službena pot", "Nabava", "Sodelovanje na razpisih" in "Razvoj programskih 
rešitev" so bili izbrani za avtomatizacijo, ker podjetje želi imeti večji nadzor nad izvajanjem 
teh procesov. Procesa "Dobava strankam" in "Podpora uporabnikom" sta bila izbrana zaradi 
želje podjetja po nudenju kakovostnejših storitev svojim strankam. Zaradi majhnosti podjetja 
v preteklosti potrebe po avtomatizaciji ni bilo, z rastjo prometa pa se mora podjetje na tem 
področju nujno prilagoditi in povečati svojo učinkovitost. 

3.6.5.1 Vhodna pošta 
V podjetju vsak delovni dan poteka proces obdelave prejete pošte. Dnevno v podjetje prispejo 
fakture, razni dokumenti v zvezi z razpisi in projekti, na katerih podjetje sodeluje, ter ostala 
pošta. V primeru, da je za prevzem pošiljke potreben podpis, jo podpiše nekdo iz podjetja. S 
prevzemom pošte se začne poslovni proces. Prevzem sam traja zelo malo časa - nekaj minut. 
 
Pošto nato prevzame v pregled za to odgovorna oseba. V podjetju je samo en zaposlen, ki 
opravlja to delo. Trenutno je to vodja programa ActivCard. Njegova zadolžitev je evidentirati 
pošto in v primeru, ko gre za fakturo, skeniran dokument tudi shraniti v ustrezno mapo na 
Microsoft SharePoint portalu. Ta naloga je zamudna in običajno traja od 1 do 2 uri pri cca. 10 
prispelih pošiljkah, čemur je zaradi drugih obveznosti vodje programa ActivCard potrebno 
prišteti še 1 do 2 uri "mrtvega" časa. Skeniranje je potrebno, po oceni vodje Programa 
ActivCarda, v 10% primerov. 
 
Po razvrstitvi vodja programa ActivCard pošto še razdeli zaposlenim. V primeru njihove 
odsotnosti jih tudi obvesti po elektronski pošti. Za nadaljno obdelavo pošte so nato odgovorni 
zaposleni. Razdeljevanje pošte traja cca. 15 minut. Trenuten "kot je" model procesa se nahaja 
na sliki 14. 

Slika 14: "Kot je" model poslovnega procesa vhodne pošte  

 
Podatki za analizo procesa so bili pridobljeni s pomočjo simulacije. Rezultati so prikazani v 
tabeli 3. Pri simulaciji so bili uporabljeni naslednji parametri: 

1. dnevno se sproži natanko 1 instanca procesa, 
2. prispelo je 10 poštnih pošilk oz. pisem, 
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3. ena ura vodje programa ActivCard stane podjetje 5.900 SIT, 
4. trajanje koraka "Prevzem pošte" je od 1 do 5 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
5. za fakturo gre v 10% primerov,  
6. trajanje koraka "Evidentiranje" je od 1 do 2  uri z enakomerno porazdelitvijo,  
7. "mrtvi" čas med izvajanjem koraka "Evidentiranje" je od 1 do 2 uri z enakomerno 

porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Razdelitev pošte" je od 10 do 20 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
9. statistika je bila izračunana kot povprečje izvajanja 100 instanc procesa. 

Tabela 3: Rezultati za "kot je" proces vhodne pošte 

  Povprečje 
Čas izvajanja [min] 2,94 

Prevzem pošte 
Stroški [SIT] 289,3 
"Mrtvi" čas [ur] 1,50 
Čas izvajanja [ur] 1,50 Evidentiranje 
Stroški [SIT] 17.708,4 
Čas izvajanja [min] 14,88 

Razdelitev pošte 
Stroški [SIT] 1.463,3 
Čas izvajanja [ur] 3,30 

Skupaj 
Stroški [SIT] 19.461,0 

 
Rezultati simulacije so glede na oceno časov, ki jih je podal vodja programa ActivCard, 
smiselni. Točnih statistik o porabljenem času in stroških v podjetju žal ni. Se pa dobljeni 
skupni čas, če mu odštejemo "mrtvi" čas, sklada s podatki, ki so vpisani v aplikaciji, ki jo 
podjetje uporablja za evidentiranje porabljenih ur. Vodja programa ActivCard ima na 
dnevnem nivoju vpisanih v povprečju 1,94 ur z opisi, ki ustrezajo korakom v procesu vhodne 
pošte. Pri simulaciji dobljeni skupni čas izvajanja procesa, brez vštetega "mrtvega" časa, je 
1,80 ure. Odstopanje od realno porabljenih ur je 7,21% oziroma 8,40 minute. Rezultati 
simulacije so za potrebe naloge dovolj dobri, saj bodo uporabljeni samo za primerjavo "kot 
je" in "naj bo" poslovnih procesov.  
 
Trenutni proces ima veliko slabosti. Nikjer ni zapisano, kdo je za neko pošiljko podpisal 
prevzem in komu je bila posamezna pošta dodeljena. Dogaja se tudi, da prejemniki pošto 
založijo, nakar je težko ugotoviti, kje se je pošta nazadnje nahajala. "Mrtvi" čas pred 
evidentiranjem pošte je predolg, poleg tega opravlja evidentiranje prejetih pošiljk le ena 
oseba. Pri tem opravilu se tudi porabi veliko časa za skeniranje dokumentov in shranjevanje 
le-teh na Microsoft SharePoint portalu. Ta korak ima tudi zelo velik delež v celotnem času 
izvajanja procesa. Obveščanje zaposlenih o prispeli pošti je nedosledno, saj se elektronska 
pošta pošlje samo v primeru, če zaposlenega v času razdeljevanja pošte ni v podjetju. 
Pošiljanje elektronske pošte bi poleg tega lahko bilo avtomatizirano. 



3.6.5.2 Likvidacija faktur 
Proces likvidacije računov je poslovni proces, v katerem se opravlja plačilo oz. odlog plačila 
računa. Proces se začne, ko pomočnik direktorja dobi račune, ki so prispeli s pošto 
določenega dne. Pomočnik račune skenira, shrani na Microsoft SharePoint portal, pregleda in 
se odloči, ali bo račun plačan ali ne. Račun nato odnese do direktorja, ki mora njegovo 
odločitev potrditi. To pomočnik včasih stori takoj, včasih pa račun odnese šele čez 2 uri, 
potem ko obdela še preostale račune. 
 
Ko direktor plačilo potrdi, se izvede plačilo računa. Plačilo izvede pomočnik direktorja. V 
primeru, da računa podjetje še ne bo plačalo, pomočnik direktorja napiše dopis in ga odpošlje. 
Pisanje dopisa traja v nekaterih primerih tudi do pol ure. Dopis je nato skupaj z dopisi za 
druge račune oddan v vložišče za pošto. Slika 15 prikazuje "kot je" proces. 

Slika 15: "Kot je" model procesa likvidacije faktur 

 
S simulacijo, pri kateri sem uporabil spodaj naštete predpostavke, sem dobili rezultate 
prikazane v tabeli 4: 

1. proces se sproži za vsak prispeli račun - dnevno od 0 do 2-krat z enakomerno 
porazdelitvijo, 

2. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
3. ena ura direktorja stane podjetje 6.700 SIT, 
4. trajanje koraka "Likvidacija" je od 5 do 30 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
5. "mrtvi" čas pred korakoma "Zavrnitev" in "Odobritev" znaša od 5 do 120 minut z 

enakomerno porazdelitvijo, 
6. 20% prispelih računov je zavrnjenih, 
7. trajanje koraka "Zavrnitev" je od 5 do 15 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Priprava dopisa" je od 15 do 30 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
9. trajanje koraka "Pošiljanje" je od 15 do 30 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
10. trajanje koraka "Odobritev" je od 5 do 15 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
11. trajanje koraka "Plačilo" je od 5 do 10 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
12. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 
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Tabela 4: Rezulati za "kot je" proces likvidacije faktur 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [min] 17,14 17,14 

Likvidacija 
Stroški [SIT] 1.685,1 1.685,1 
"Mrtvi" čas [ur] 1,01 0,81 
Čas izvajanja [min] 9,98 7,98 Odobritev 
Stroški [SIT] 7.906,8 6.325,5 
Čas izvajanja [min] 7,39 5,91 

Plačilo 
Stroški [SIT] 726,9 581,5 
"Mrtvi" čas [ur] 1,01 0,20 
Čas izvajanja [min] 10,03 2,01 Zavrnitev 
Stroški [SIT] 7.912,9 1.582,6 
Čas izvajanja [min] 22,32 4,46 

Priprava dopisa 
Stroški [SIT] 2.195,0 439,0 
Čas izvajanja [min] 22,55 4,51 

Pošiljanje 
Stroški [SIT] 2.217,5 443,5 
Čas izvajanja [ur] 1,71 

Skupaj 
Stroški [SIT] 11.057,1 

 
Glavne slabosti trenutnega procesa so, da preteče veliko časa preden se zgodi potrditev plačila 
oz. zavrnitev plačila. Tudi pisanje dopisa bi lahko bilo avtomatizirano. Potek likvidacije 
računa je poleg tega premalo transparenten. 

3.6.5.3 Službena pot 
Eden izmed poslovnih procesov v podjetju je tudi obravnava službenih potovanj. Proces 
sproži uslužbenec, ki gre na službeno potovanje ali njegov direktno nadrejeni, ko se pokaže 
potreba po službenem potovanju. V primeru, da je bil proces začet s strani uslužbenca, ta 
preko elektronske pošte prosi svojega nadrejenega za odobritev - korak "Odobritev". 
Odobritev nadrejenega je potrebna v ocenjeno 40% primerov. Čas, v katerem se nadrejeni 
odloči, ali bo zahtevek odobril, je od 4 do 8 ur. Zaradi zaposlenosti se postopek odobritve 
včasih ne začne takoj. Ta "mrtvi" čas traja od 0 do 4 ure. 
 
Službena pot je odobrena v 90% primerov. Uslužbenec nato, če je potrebno, preko 
elektronske pošte sporoči pomočniku direktorja, naj naredi ustrezne rezervacije in poskrbi za 
plačilo kotizacij. To je korak "Rezervacija in kotizacija", ki se izvede v 15% primerov. Korak 
običajno traja od 1 do 2 dni. Podobno kot pri odobritvi je tudi tu, zaradi drugih obveznosti 
pomočnika direktorja, "mrtvi" čas dolg od 0 do 4 ure. 
 
Po vrnitvi s službene poti je uslužbenčeva dolžnost napisati poročilo – korak "Poročilo". 
Poročilo je wordov obrazec, ki ga uslužbenec natisne in odnese k pomočniku direktorja. 
Korak "Poročilo" traja celoten čas potovanja, k kateremu prištejemo dan, ki ga uslužbenec 



potrebuje, da izpolni poročilo. Zaradi drugih obveznosti nato traja še do 2 uri, da uslužbenec 
poročilo odnese pomočniku direktorja. 
 
Na osnovi poročila se v koraku "Obračun stroškov" obračunajo stroški, ki jih je uslužbenec 
imel s potovanjem. To stori pomočnik direktorja. Korak traja od pol do ene ure. Na sliki 16 je 
"kot je" model procesa. 

Slika 16: "Kot je" model procesa službena pot 

 
V simulaciji trenutnega stanja sem uporabil spodaj naštete predpostavke. Rezultati so 
prikazani v tabeli 5: 

1. proces se sproži 5 do 10-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
3. ena ura nadrejenih v povprečju stane podjetje 5.000 SIT, 
4. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
5. odobritev je potrebna v 40% primerov, 
6. v 10% primerov je prošnja za odobritev službene poti zavrnjena, 
7. "mrtvi" čas pred in med korakom "Odobritev" je 0 do 4 ure z enakomerno 

porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Odobritev" je od 4 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
9. za 15% službenih potovanj je potrebno urediti rezervacijo in v nekaterih primerih 

plačati kotizacijo, 
10. "mrtvi" čas pred in med korakom "Rezervacija in kotizacija" je od 0 do 4 ure z 

enakomerno porazdelitvijo, 
11. trajanje koraka "Rezervacija in kotizacija" je od 1 do 2 dni z enakomerno 

porazdelitvijo, 
12. čas službenega potovanja je 1 dan s standardno deviacijo 0,5 dni, 
13. trajanje koraka "Poročilo" je seštevek časa potovanja in časa za pripravo poročila, ki je 

enakomerno porazdeljen v obdobju med 1 in 8 ur, 
14. "mrtvi" čas pred korakom "Obračun stroškov" je med 0 in 2 ure z enakomerno 

porazdelitvijo, 
15. trajanje koraka "Obračun stroškov" je od 30 do 60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
16. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 
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Tabela 5: Rezultati za "kot je" proces službena pot 

    Povprečje Uteženo povprečje
"Mrtvi" čas [ur] 2,07 0,83
Čas izvajanja [ur] 5,97 2,39Odobritev 
Stroški [SIT] 40.178,8 16.071,5
"Mrtvi" čas [ur] 1,96 0,28
Čas izvajanja [dni] 1,50 0,22Rezervacija in kotizacija 
Stroški [SIT] 82.176,1 11.833,4
"Mrtvi" čas [dni] 1,00 0,96
Čas izvajanja [ur] 4,43 4,25Poročilo 
Stroški [SIT] 52.208,9 50.120,6
"Mrtvi" čas [ur] 0,96 0,92
Čas izvajanja [ur] 0,76 0,73Obračun stroškov 
Stroški [SIT] 10.194,6 9.786,8
Čas izvajanja [ur] 18,81

Skupaj 
Stroški [SIT] 87.812,2

 
Slabosti trenutnega procesa so, da mora uslužbenec za odobritev prositi nadrejenega preko 
elektronske pošte, ki jo je moč spregledati. Nad izvajanjem procesa je premalo nadzora, saj 
uslužbenec sam proži vse korake v procesu. Poleg tega bi nekatera opravila, kot je npr. 
priprava poročila, lahko bila deloma avtomatizirana. Z avtomatizacijo procesa bi se znebili še 
ene pomankljivosti - papirnatih poročil. 

3.6.5.4 Nabava 
Proces nabave je poslovni proces, preko katerega potekajo vsi nakupi pisarniških potrebščin, 
osnovnih sredstev podjetja itd. Začne se v trenutku, ko se v podjetju pojavi potreba po nabavi 
nečesa. Če gre za nabavo materiala, ki ga je potrebno nabavljati periodično, to opravlja 
pomočnik direktorja, ki je za to pooblaščen in mu ni potrebno zahtevati odobritve 
nadrejenega. Takih primerov je 10%. V vseh drugih primerih mora nadrejeni zaposlenega, ki 
je sprožil proces, odobriti zahtevek. Nadrejeni tako zahtevo dobi po elektronski pošti. 
Odgovor je običajno znan v roku 1 dneva, kar vključuje tudi od 0 do 4 ur "mrtvega" časa 
zaradi zaposlenosti z drugimi opravili. 
 
Po odobritvi sledi iskanje najboljše ponudbe. To nalogo opravlja pomočnik direktorja. 
Trenutno v podjetju nimajo urejenega registra poslovnih partnerjev, pri katerih so v 
preteklosti že nabavljali, zato je to naloga, ki zahteva veliko dela in se ponavlja za različne 
zahtevke. Iskanje najboljše ponudbe traja v povprečju od 1 do 2 dni. Ta čas vključuje tudi 
"mrtvi" čas zaradi čakanja na odgovor partnerjev. Iskanje najboljše ponudbe se v primeru 
osnovnih potrebščin preskoči, saj se nabava opravi pri stalnih partnerjih. 
 



Zadnji korak v procesu je sama nabava. Tudi nabavo opravi pomočnik direktorja. Izvedba 
oddaje naročila traja do 1 ure.  Korak je zaključen, ko naročeno blago prispe. Slika 17 
prikazuje "kot je" proces. 

Slika 17 : "Kot je" model procesa nabave 

 
Pri simulaciji trenutnega stanja, katere rezultati so prikazani v tabeli 6, sem uporabil naslednje 
predpostavke: 

1. proces se sproži od 2 do 6-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
3. ena ura nadrejenih v povprečju stane podjetje 5.000 SIT, 
4. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
5. trajanje koraka "Oddaja zahteve" je od 0 do 1 ure z enakomerno porazdelitvijo, 
6. za 90% zahtevkov je potrebna odobritev nadrejenega, 
7. nadrejeni nakup odobrijo v 80% primerov, 
8. "mrtvi" čas pred in med korakom "Odobritev nadrejenega" je od 0 do 4 ure z 

enakomerno porazdelitvijo, 
9. trajanje koraka "Odobritev nadrejenega" je od 1 do 4 ure z enakomerno porazdelitvijo, 
10. v 10% primerov gre za nabavo pisarniškega materiala, 
11. "mrtvi" čas pred in med izvajanjem koraka "Iskanje najboljše ponudbe" je od 0 do 4 

ure z enakomerno porazdelitvijo, 
12. trajanje koraka "Iskanje najboljše ponudbe" je od 1 do 2 dni z enakomerno 

porazdelitvijo, 
13. naročeno blago je dostavljeno v 5 dneh s standardno deviacijo 2 dni, 
14. trajanje koraka "Nabava" je od 0 do 1 ure z enakomerno porazdelitvijo, h kateremu 

prištejemo čas za dostavo naročenega, 
15. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

 
Trenutni proces bi lahko bil boljši v več pogledih. Oddajo zahtev za nabavo je trenutno moč 
spregledati, saj poteka preko elektronske pošte. Pomočnik direktorja za iskanje najboljše 
ponudbe porabi veliko časa, za kar je eden izmed razlogov tudi pomanjkanje evidence o 
prejšnjih nabavah. Poleg tega je nejasno, kdaj je bilo naročilo oddano, ker sta naročilo in 
dostava en sam korak. 
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Tabela 6: Rezultati za "kot je" proces nabava 

  Povprečje Uteženo povprečje
Čas izvajanja [ur] 0,49 0,49

Oddaja zahteve 
Stroški [SIT] 2.048,8 2.048,8
"Mrtvi" čas [ur] 1,94 1,75
Čas izvajanja [ur] 2,56 2,30Odobritev nadrejenega 
Stroški [SIT] 22.508,7 20.257,8
"Mrtvi" čas [ur] 2,00 1,48
Čas izvajanja [dni] 1,49 1,10Iskanje najboljše ponudbe 
Stroški [SIT] 81.940,9 60.472,4
Čas izvajanja [ur] 0,49 0,41
Čas dostave [dni] 5,00 4,10Nabava 
Stroški [SIT] 238.919,6 195.914,1
Čas izvajanja [ur] 47,99

Skupaj 
Stroški [SIT] 278.693,1

3.6.5.5 Dobava strankam 
Poslovni proces dostave strankam je namenjen dostavi pametnih kartic strankam. Proces se 
proži ali periodično, če je s stranko tako pogodbeno dogovorjeno, ali na osnovi enkratnega 
naročila. Administrativna dela pri prevzemu naročila vzamejo od 30 minut do 2 uri. Za 
izvedbo celotnega procesa nabave je odgovoren vodja programa ActivCard.   
 
Na osnovi strankinega naročila, vodja programa ActivCard izdela naročilnico, ki jo posreduje 
dobavitelju. Pisanje in faksiranje naročilnice traja v povprečju 2 uri. Nato proces zastane 
dokler dobavitelj ne dostavi naročenega blaga. Dobavitelj zagotavlja dostavo v roku 5 dni.  
 
Če ima stranka posebne želje, je včasih potrebna dodatna priprava (npr. prepakiranje) 
pošiljke, preden se jo dostavi stranki. To je opravilo, ki ga opravlja vodja programa ActivCard 
in je potrebno le v približno 10% primerov. Preden se "Priprava pošiljke" začne izvajati, 
minejo do 4 ure, saj se ta aktivnost običajno začne izvajati šele naslednji dan po prejemu 
blaga. V povprečju taka priprava traja 3 dni. Temu koraku sledi sama dobava, ki je izvedena 
takoj naslednji dan, zaradi česar je v koraku "Pošiljanje" do 4 ure "mrtvega" časa. Zadnji 
korak v procesu je izdelava računa za stranko, ki traja v povprečju 1 uro. Izvede ga pomočnik 
direktorja potem, ko mu vodja programa ActivCard po elektronski pošti sporoči naj izstavi 
fakturo. "Mrtvi" čas v tem koraku traja do 4 ure. "Kot je" proces je prikazan na sliki 18. 
 
Rezultati simulacije, pri kateri sem uporabil naslednje predpostavke, so prikazani v tabeli 7: 

1. proces se sproži od 1 do 3-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura vodje programa ActivCard stane podjetje 5.900 SIT, 
3. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
4. trajanje koraka "Naročilo" je od 30 do 120 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
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5. čas dostave naročenega blaga od partnerja podjetja je normalno porazdeljena s srednjo 
vrednostjo 4 dni in standardno deviacijo 1 dan, 

6. trajanje koraka " Naročilo pri dobavitelju " je od 1 do 3 ure z enakomerno 
porazdelitvijo, čemur se prišteje še povprečni čas dostave naročenega blaga, 

7. "mrtvi" čas pred korakom "Priprava pošiljke" je od 0 do 4 ure z enakomerno 
porazdelitvijo, 

8. dodatna priprava pošiljke v koraku "Priprava pošiljke" je potrebna v 10% primerov, 
9. trajanje koraka "Priprava pošiljke" je normalno porazdeljena s srednjo vrednostjo 3 

dni in standardno deviacijo 1 dan, 
10. "mrtvi" čas pred korakom "Pošiljanje" je od 0 do 4 ure z enakomerno porazdelitvijo, 
11. trajanje koraka "Pošiljanje" je od 4 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
12. "mrtvi" čas pred in med korakom "Fakturiranje" je od 0 do 4 ure z enakomerno 

porazdelitvijo, 
13. trajanje koraka "Fakturiranje" je od 30 do 120 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
14. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

Tabela 7: Rezultati za "kot je" proces dobave strankam 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [ur] 1,25 1,25 

Naročilo 
Stroški [SIT] 7.380,3 7.380,3 
Čas izvajanja [ur] 2,02 2,02 
Čas dostave [dni] 4,00 4 Naročilo pri dobavitelju 
Stroški [SIT] 200.728,5 200.728,5 
"Mrtvi" čas [ur] 2,13 0,21 
Čas izvajanja [dni] 3,00 0,30 Priprava pošiljke 
Stroški [SIT] 154.163,9 15.416,4 
"Mrtvi" čas [ur] 1,88 1,88 
Čas izvajanja [ur] 5,92 5,92 Pošiljanje 
Stroški [SIT] 46.048,4 46.048,4 
"Mrtvi" čas [ur] 1,96 1,96 
Čas izvajanja [ur] 1,24 1,24 Fakturiranje 
Stroški [SIT] 18.857,2 18.857,2 
Čas izvajanja [ur] 48,89 

Skupaj 
Stroški [SIT] 288.430,8 

 
Trenutni proces ni dovolj transparenten, kar vodi do zamud pri dobavi. Ne ve se namreč, v 
kakšnem stanju je strankino naročilo in kdaj je bilo naročilo oddano dobavitelju. Poleg tega je 
vodja programa ActivCard obremenjen še z izvedbo dostave končnemu kupcu. Izstavljeni 
račun trenutno tudi ni shranjen na Microsoft SharePoint portal, ki ga podjetje sicer uporablja 
za shranjevanje izdanih računov. 



Slika 18 : "Kot je" model procesa dobave strankam 

 

3.6.5.6 Sodelovanje na razpisih 
Poslovni proces "Sodelovanje na razpisih" je namenjen podpori sodelovanju podjetja na 
javnih razpisih. Proces se proži ob za podjetje zanimivem javnem razpisu. Možnost proženja 
ima vsakdo v podjetju. Trenutno proženje procesa poteka tako, da se informacija o razpisu 
ustno ali po elektronski pošti sporoči enemu izmed članov vodstva podjetja. To vzame od 30 
do 60 minut. Če podjetje na podlagi tega kasneje sklene posel, je zaposleni, ki je priložnost 
sporočil prodajnikom, denarno nagrajen.  
 
Na osnovi začetnih podatkov se organizira sestanek vodstva. Organizacija sestanka zahteva 
od 1 do 8 ur zaradi zaposlenosti sodelujočih in potrebnega usklajevanja. Na sestanku vodstvo 
preuči smotrnost sodelovanja na razpisu. Določi se datum naslednjega sestanka, nato pa se 
začne zbiranje dokumentacije, potrebne za pripravo ponudbe. Na drugem sestanku se nato 
sprejme dokončna odločitev o sodelovanju na razpisu in določi nekoga iz vodstva, ki bo 
odgovoren za pripravo ponudbe. Podjetje se za sodelovanje na razpisu odloči v 60% 
primerov. Celoten postopek traja od 2 do 8 ur.  
 
Priprava dokončne ponudbe traja od 1 do 3 dni, odvisno od tega, ali je predmet ponudbe 
nekaj, kar podjetje že ima narejeno ali nekaj, kar je potrebno še razviti. Ko je ponudba 
pripravljena, se organizira nov sestanek. "Mrtvi" čas zaradi organizacije sestanka je ponovno 
od 1 do 8 ur. Na sestanku vodstvo podjetja ponudbo potrdi ali pa zahteva popravke. Ta korak 
v povprečju traja od 2 do 8 ur. Ponudba se na koncu tega koraka arhivira na Microsoft 
SharePoint portalu. Po potrditvi ponudbe pomočnik direktorja ponudbo priporočeno pošlje po 
pošti, kar traja od 30 do 60 minut. Na sliki 19 je prikazan "kot je" model procesa. 
 
Pri simulaciji trenutnega stanja, katere rezultati so prikazani v tabeli 8, sem uporabil naslednje 
predpostavke: 

1. proces se sproži od 0 do 1-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
3. ena ura člana vodstva v povprečju stane podjetje 5.900 SIT, 
4. v vodstvu podjetja je 5 oseb, 
5. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
6. trajanje koraka "Zaznava priložnosti" je od 30 do 60 minut z enakomerno 

porazdelitvijo, 
7. "mrtvi" čas pred korakom "Preučitev" je od 1 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
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8. trajanje koraka "Preučitev" je od 2 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
9. korak "Priprava ponudbe" se sproži v 60% primerov, 
10. trajanje koraka "Priprava ponudbe" je od 1 do 3 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
11. "mrtvi" čas pred korakom "Pregled in potrditev" je od 1 do 8 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
12. trajanje koraka "Pregled in potrditev" je od 2 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
13. trajanje koraka "Oddaja ponudbe" je od 30 do 60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
14. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

Tabela 8: Rezultati za "kot je" proces sodelovanja na razpisih 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [min] 44,56 44,56 

Zaznava priložnosti 
Stroški [SIT] 3.119,5 3.119,5 
"Mrtvi" čas [ur] 4,42 4,42 
Čas izvajanja [ur] 4,89 4,89 Preučitev 
Stroški [SIT] 274.523,0 274.523,0 
Čas izvajanja [dni] 2,00 1,20 

Priprava ponudbe 
Stroški [SIT] 94.208,7 56.525,2 
"Mrtvi" čas [ur] 4,35 2,61 
Čas izvajanja [ur] 5,18 3,11 Pregled in potrditev 
Stroški [SIT] 281.051,2 168.630,7 
Čas izvajanja [min] 44,74 26,84 

Oddaja ponudbe 
Stroški [SIT] 4.399,0 2.639,4 
Čas izvajanja [ur] 25,79 

Skupaj 
Stroški [SIT] 505.437,8 

 
Trenutni proces ima dve slabosti: predolg "mrtvi" čas pred korakoma "Preučitev" in "Pregled 
in potrditev" ter nedosledno izplačevanje nagrad zaposlenim, saj nagrada zaposlenemu, ki je 
opozoril na poslovno priložnost, včasih ni izplačana, ker ni nikjer nobenega zapisa o tem, kdo 
je zaznal poslovno priložnost. 

Slika 19 : "Kot je" model procesa sodelovanja na razpisih 

 

3.6.5.7 Razvoj programskih rešitev 
Proces vodenja projektov opisuje način razvoja programske opreme v podjetju. Proces ni 
namenjen razvoju projektov s področja managementa poslovnih procesov, saj je metodologija 
dela pri teh drugačna. V sami osnovi gre za, na osnovi izkušenj prilagojen, kaskadni model 
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(angl. waterfall) razvoja programske opreme. Zasnovan je tako, da najbolj ustreza projektom, 
ki trajajo od enega meseca do pol leta. Osnova za začetek projekta je podpisana pogodba. Ob 
začetku projekta je vedno potrebno skupaj s stranko določiti cilje, obseg in časovne omejitve 
projekta. To je osnova za dokument o viziji projekta. Ta korak – "Iniciacija projekta" – opravi 
vodja projekta v sodelovanju s stranko, za kar potrebuje od 1 do 2 dni. Temu času je potrebno 
prišteti tudi nekaj "mrtvega" časa, saj se nekaj časa vedno izgubi zaradi organizacije 
sestankov. Ocenjen "mrtvi" čas znaša približno 1 dan. Dokončan dokument se shrani v sistem 
za upravljanje z verzijami dokumentov (angl. versioning control system). V primeru podjetja 
CREA je to Microsoft Visual SourceSafe. 
 
Na osnovi rezultatov iniciacije projekta tehnični direktor opravi sistemsko analizo in jo shrani 
v Microsoft Visual SourceSafe. Ta korak traja običajno od 2 do 4 dni in je osnova za 
funkcionalno specifikacijo, ki se spiše v naslednjem koraku. 
 
Sistemska analiza je temelj za pripravo funkcionalne specifikacije. Ta dokument v 
sodelovanju z naročnikom skupaj pripravita vodja projekta in tehnični direktor. Pisanje 
funkcionalne specifikacije traja od 3 do 5 dni. K temu času pa se ponovno prišteje v 
povprečju 1 dan "mrtvega" časa zaradi usklajevanja z naročnikom. Ko je dokument dokončan, 
se shrani v sistem za upravljanje z verzijami dokumentov. 
 
Sedaj ima vodja projekta na voljo dovolj podatkov, da lahko glede na zahteve projekta določi 
projektni načrt, ki ga naredi v orodju Microsoft Project. Za vsako nalogo v projektnem načrtu 
določi izvajalca in v sodelovanju z izvajalcem določi rok izvedbe. Ta korak traja v povprečju 
1 dan. 
 
Naslednji korak je implementacija rešitve, ki naj bi trajala toliko časa, kot je določeno v 
projektnem načrtu. Izvajalci (programerji) o svojem delu ustno poročajo projektnemu vodji. 
Razvoju nato sledi testiranje rešitve. Najprej se izvede testiranje v testnem okolju znotraj 
podjetja. To traja od 1 do 2 dni. Nato sledi še testiranje v naročnikovem testnem okolju, kar 
traja v povprečju 5 dni. Za testiranje je zadolžen eden izmed programerjev. Pri testiranju v 
naročnikovem okolju se v testiranje vključijo še predstavniki končnih uporabnikov rešitve. 
 
Ko je rešitev uspešno postavljena pri stranki in jo le-ta uspešno uporablja sledi dogovoritev 
pogojev za prevzem rešitve in podpis prevzemne pogodbe. To je naloga vodje projekta. 
Usklajevanje vsebine tega dokumenta traja običajno od 3 do 7 dni. V povprečju je tu tudi od 2 
do 3 dni "mrtvega" časa. Podpis prevzemne pogodbe je v nekaterih primerih tudi začetek 
novega vzdrževalnega projekta. Slika modela "kot je" procesa je na sliki 20. 
 
Pri simulaciji trenutnega stanja, katere rezultati so prikazani v tabeli 9, sem uporabil naslednje 
predpostavke: 

1. proces se sproži v od 0 do 2-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura programerja stane podjetje 3.400 SIT, 
3. ena ura tehničnega direktorja stane podjetje 5.000 SIT, 
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4. ena ura vodje projekta stane podjetje 5.000 SIT, 
5. trajanje koraka "Iniciacija projekta" je od 1 do  2 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
6. "mrtvi" čas med korakom "Iniciacija projekta" je od 6 do 10 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
7. trajanje koraka "Analiza" je od 2 do 4 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Priprava funkc. spec." je od 3 do 5 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
9. "mrtvi" čas med korakom "Priprava funkc. spec." je od 6 do 10 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
10. trajanje koraka "Določitev ekipe" je od 4 do 12 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
11. za implementacijo rešitve sta določena 2 programerja, 
12. trajanje koraka "Implementacija" je od 15 do 30 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
13. trajanje koraka "Testiranje" je od 4 do 9 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
14. testiranje opravlja s strani podjetja CREA 1 programer, 
15. trajanje koraka "Prevzem" je od 3 do 7 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
16. "mrtvi" čas med korakom " Prevzem " je od 2 do 3 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
17. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

Tabela 9: Rezultati za "kot je" proces razvoja programskih rešitev 

  Povprečje 
Čas izvajanja [dni] 1,49 
"Mrtvi" čas [ur] 7,95 Iniciacija projekta 
Stroški [SIT] 99.181,6 
Čas izvajanja [dni] 3,01 

Analiza 
Stroški [SIT] 120.361,0 
Čas izvajanja [dni] 4,00 
"Mrtvi" čas [ur] 7,91 Priprava funkcionalne specifikacije
Stroški [SIT] 398.810,1 
Čas izvajanja [ur] 8,14 

Določitev ekipe 
Stroški [SIT] 40.687,9 
Čas izvajanja [dni] 22,37 

Implementacija 
Stroški [SIT] 608.406,7 
Čas izvajanja [dni] 6,45 

Testiranje 
Stroški [SIT] 175.326,5 
Čas izvajanja [dni] 4,99 
"Mrtvi" čas [dni] 2,49 Prevzem 
Stroški [SIT] 299.033,3 
Čas izvajanja [dni] 47,78 

Skupaj 
Stroški [SIT] 1.741.807,0 

 



Slika 20 : "Kot je" model procesa razvoja programskih rešitev 

 
Proces ima nekaj slabosti. Prva je, da pri določanju rokov in potrebnih virov za izvedbo 
projekta, vodja projekta nima nobenega pripomočka s katerim bi lahko preveril zasedenost 
virov v podjetju. Druga slabost je predolg "mrtvi" čas pri korakih "Iniciacija projekta", 
"Priprava funkc. spec." in "Prevzem". Tretja slabost pa je težko določanje koliko časa je bilo 
porabljeno za testiranje v testnem okolju podjetja in koliko časa je bilo porabljeno za 
testiranje v testnem okolju stranke. 

3.6.5.8 Podpora uporabnikom 
Poslovni proces podpore uporabnikom je namenjen podpori uporabnikom, ki imajo težave pri 
uporabi izdelkov ActivCard ali pri kateri od programskih rešitev, za katere CREA pogodbeno 
izvaja uporabniško podporo. V 70% primerov gre za pogodbeno izvajanje uporabniške 
podpore. Izvajanje procesa se začne z uporabnikovim telefonskim klicem. Klic prevzame 
nekdo iz uporabniške podpore, razen v primeru zasedenosti, ko klic prevzame kdorkoli v 
podjetju. To se zgodi v 50% vseh primerov. V tem primeru se poberejo samo kontaktni 
podatki uporabnika, medtem ko se v prvem primeru poskuša tudi odpraviti težavo preko 
telefona, kar je uspešno izvedeno v 70% vseh takih primerov. Trajanje koraka je zaradi 
raznolikosti opravil zelo različno – v povprečju od 5 do 60 minut. 
 
V primeru, da uporabnikov klic ni prevzet v uporabniški podpori, se uporabnika, ko osebje ni 
več zasedeno, pokliče. "Mrtvi" čas je največ 4 ure, korak sam pa traja od 15 do 60 minut. 
Tudi tu velja, da je v 70% primerov težavo mogoče odpraviti kar po telefonu. V ostalih 30% 
primerov sledi odhod na teren, k uporabniku. "Mrtvi" čas pred dejanskim odhodom na teren je 
od 1 do 2 uri. Odhod na teren se izvaja samo v primerih, ko je težava taka, da je ni mogoče 
odpraviti po telefonu. Odpravljanje težave skupaj s časom porabljenim za pot do uporabnika 
vzame od 1 do 2 uri.  
 
Zadnji korak v procesu je, v primeru pogodbenega izvajanja podpore, izstavitev računa. 
Račun se izdela na osnovi poročila zaposlenega v uporabniški podpori, ki je primer 
obravnaval. Poročilo je izdelano, ko je primer zaključen, vendar zaradi obremenjenosti osebje 
v podpori izdela poročilo šele po 2 do 8 urah. Pomočnik direktorja za izstavitev računa 
potrebuje 15 do 30 minut. Vsi računi se shranjujejo v ustrezno mapo na Microsoft SharePoint 
portalu. Na sliki 21 je model "kot je" procesa.  

 
Pri simulaciji trenutnega stanja, katere rezultati so prikazani v tabeli 10, sem uporabil 
naslednje predpostavke: 

1. proces se sproži od 3 do 7-krat dnevno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura osebja v podpori uporabnikom stane podjetje 3.400 SIT, 
3. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
4. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
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5. trajanje koraka "Prevzem klica" je od 5 do  60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
6. po koraku "Prevzem klica" v 50% primerov sledi korak "Reševanje", v 15% "Odhod 

na teren" in v 35% primerov korak "Izstavitev računa", 
7. "mrtvi" čas pred korakom "Reševanje" je od 1 do 4 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Reševanje" je od 15 do 60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
9. koraku "Reševanje" v 30% primerov sledi "Odhod na teren" in v 70% primerov 

"Izstavitev računa"., 
10. "mrtvi" čas pred korakom "Odhod na teren" je od 1 do 2 uri z enakomerno 

porazdelitvijo, 
11. trajanje koraka "Odhod na teren" je od 1 do 2 uri z enakomerno porazdelitvijo, 
12. za pogodbeno izvajanje uporabniške pomoči gre v 70% primerov, 
13. "mrtvi" čas pred korakom "Izstavitev računa" je od 4 do 8 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
14. trajanje koraka "Izstavitev računa" je od 15 do 30 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
15. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

Slika 21 : "Kot je" model procesa podpore uporabnikom 

 
Proces ima trenutno samo en način komunikacije (telefonski klic) uporabnikov s podporo, kar 
bi podjetje moralo dopolniti. Za podjetje je nepotrebno dolg tudi "mrtvi" čas pri koraku 
"Izstavitev računa". 

Tabela 10: Rezultati za "kot je" proces podpore uporabnikom 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [min] 31,85 31,85 

Prevzem klica 
Stroški [SIT] 2.229,3 2.229,3 
Čas izvajanja [min] 37,41 18,70 
"Mrtvi" čas [ur] 2,46 1,23 Reševanje 
Stroški [SIT] 10.471,5 5.235,7 
Čas izvajanja [ur] 1,52 0,46 
"Mrtvi" čas [ur] 1,48 0,44 Odhod na teren 
Stroški [SIT] 10.185,0 3.055,5 
Čas izvajanja [min] 22,34 15,64 
"Mrtvi" čas [ur] 5,97 4,18 Izstavitev računa 
Stroški [SIT] 37.401,7 26.181,2 
Čas izvajanja [dni] 7,41 

Skupaj 
Stroški [SIT] 36.701,7 
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3.6.6 Izdelava predlogov prenove in avtomatizacije procesov 

V tem poglavju bom najprej opisal avtomatizirane ("naj bo") poslovne procese in naredil 
analizo njihovega izvajanja v primerjavi s "kot je" poslovnimi procesi. Pri avtomatizaciji 
procesov so bili za izhodišče uporabljeni trenutni "kot je" procesi. Ti so bili avtomatizirani ter 
izboljšani na podlagi opaženih pomankljivosti. Te pomanjkljivosti sem za vsak posamezen 
proces opisal že v analizi "kot je" procesov v razdelku 3.6.5. Poleg tega so bile dodane še 
izboljšave, ki se ponujajo že s samo uporabo sistema za management poslovnih procesov – 
npr. avtomatsko shranjevanje dokumentov na Microsoft Sharepoint portalu itd. 
 
Analiza izvajanja "kot je" in "naj bo" procesov bo temeljila izključno na podatkih pridobljenih 
s simulacijo izvajanja. Predpostavke uporabljene pri simulaciji "kot je" in "naj bo" procesov 
temeljijo na ocenah sodelujočih v procesih. Razlog za to je v tem, da v podjetju do sedaj ni 
bilo sistematičnega nadzora nad izvajanjem poslovnih procesov, zaradi česar ni natančnejših 
podatkov o njihovem izvajanju. Z avtomatizacijo poslovnih procesov bo podjetje te podatke 
imelo na razpolago ter bo lahko v prihodnosti izboljševalo svoje poslovne procese na podlagi 
realnih podatkov o njihovem izvajanju. 

3.6.6.1 Vhodna pošta 
Glede na pomanjkljivosti trenutnega procesa vhodne pošte je nastal nov predlog procesa. 
Upoštevane so bile vse glavne pripombe na "kot je" proces. Iz prvotnega procesa sta nastala 
dva nova "naj bo" procesa . Prvi proces – "Vhodna pošta" – je proces, v katerem se odvija 
prevzem pošte in skeniranje faktur (izjema je osebna pošta). Za vsako prejeto pošto se sproži 
nov podproces, ki je namenjen individualni obravnavi posamezne pošte. Definicija obeh 
procesov se nahaja v prilogi C. 
 
Korak "Prevzem pošte" po novem od prevzemnika zahteva vpis opisa prejete pošte, s čimer 
sproži novo instanco procesa. Trajanje koraka se v primerjavi s "kot je" procesom ni 
spremenilo. Temu koraku sledi nov korak "Skeniranje", ki je sedaj samostojen korak, saj je 
skeniranje opravilo, ki ga lahko opravljajo vsi zaposleni v podjetju. S tem je bil vodja 
programa ActivCard, ki opravlja evidentiranje, nekoliko razbremenjen. Trajanje koraka 
"Skeniranje" je v povprečju 30 minut, za kolikor se tudi zmanjša trajanje koraka 
"Evidentiranje" v podprocesu. Zaradi krajšega trajanja tega koraka je posledično krajši tudi 
"mrtvi" čas v temu koraku, in sicer za približno tretjino. "Evidentiranje" se sedaj izvaja za 
vsako pošto posebej v podprocesu. Vpisovanje v portal Microsoft SharePoint je 
avtomatizirano, ravno tako je avtomatizirano pošiljanje elektronske pošte odgovornim za 
obravnavo posamezne pošte. V koraku "Evidentiranje" je sedaj potrebna samo kategorizacija 
pošte (tip pošte, ugotavljanje ali spada k dokumentaciji kakšnega projekta, določanje 
prejemnika znotraj podjetja itd.), ki določa nadaljni potek procesa. V novem procesu je bilo 
dodano še avtomatično proženje procesa likvidacije faktur v primeru računov. Verjetnost, da 
gre za račun, je približno 10%. Ko se vsi posamezni podprocesi individualne obravnave 
zaključijo, sledi še razdelitev vse pošte prejemnikom, ki jo, tako kot v "kot je" procesu, opravi 
vodja programa ActivCard. 
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S simulacijo "naj bo" procesa so bili pridobljeni dodatni podatki o procesu, ki so prikazani v 
tabeli 11. Pri simulaciji so bili uporabljeni naslednji parametri: 

1. dnevno se sproži natanko 1 instanca procesa, 
2. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
3. ena ura vodje programa ActivCard stane podjetje 5.900 SIT, 
4. prispelo je 10 poštnih pošilk oz. pisem, kar pomeni, da se podproces individualne 

obravnave pošte sproži 10-krat, 
5. trajanje koraka "Prevzem pošte" je od 1 do 5 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
6. za fakturo gre v 10% primerov,  
7. trajanje koraka "Skeniranje je od 15 do 45 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Evidentiranje" v podprocesu individualne obravnave je od 1 do 10 

minut z enakomerno porazdelitvijo, 
9. "mrtvi" čas med izvajanjem koraka "Evidentiranje" je od 30 do 90 minut z 

enakomerno porazdelitvijo, 
10. trajanje koraka "Razdelitev pošte" je od 10 do 20 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
11. statistika je bila izračunana kot povprečje izvajanja 100 instanc procesa. 

Tabela 11: Rezultati za "naj bo" proces vhodne pošte 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [min] 2,91 2,91

Prevzem pošte 
Stroški [SIT] 203,9 203,9
Čas izvajanja [min] 30,52 3,05

Skeniranje 
Stroški [SIT] 2.136,1 213,6
"Mrtvi" čas [ur] 0,99 0,99
Čas izvajanja [ur] 0,90 0,90

Individualna obravnava pošte / 
Evidentiranje 

Stroški [SIT] 11.166,5 11.166,5
Čas izvajanja [min] 14,96 14,96

Razdelitev pošte 
Stroški [SIT] 1.471,5 1.471,5
Čas izvajanja [ur] 2,24

Skupaj 
Stroški [SIT] 13.055,5

3.6.6.1.1 Analiza procesa 

Pri avtomatizaciji novega procesa so bile obravnavane vse pomankljivosti "kot je" procesa. 
Izvajanje celotnega "naj bo" procesa je krajše za 32,05%, kar je predvsem posledica 
skrajšanega "mrtvega" časa v koraku "Evidentiranje" za 34,21%. Tudi stroški izvajanja 
procesa so se zmanjšali za 32,91%. Največji del tega prihranka je zasluga skrajšanega 
"mrtvega" časa v koraku "Evidentiranje", preostali prihranek pa je posledica tega, da korak 
"Skeniranje" izvajajo zaposleni, ki imajo manjšo povprečno urno postavko kot vodja 
programa ActivCard, ki je skeniranje opravljal v "kot je" procesu. Analiza stroškov in časa je 
prikazana v tabeli 12. 
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Tabela 12: Analiza stroškov in časa za proces vhodne pošte 

  
Razlika 

("kot je" - "naj bo") % razlike 
Čas izvajanja [min] 0,03 0,97%

Prevzem pošte 
Stroški [SIT] 85,3 29,50%
"Mrtvi" čas [ur] 0,51 34,21%
Čas izvajanja [ur] 0,54 36,29%

Skeniranje in  
evidentiranje 

Stroški [SIT] 6.541,9 36,94%
Čas izvajanja [min] -0,08 -0,56%

Razdelitev pošte
Stroški [SIT] -8,2 -0,56%
Čas izvajanja [ur] 1,06 32,05%

Skupaj 
Stroški [SIT] 6.405,4 32,91%

 
Povečana je tudi sledljivost in merljivost procesa. Tako npr. sedaj vemo, kdo je prevzel pošto, 
saj je to zaposleni, ki je sprošil izvajanje poslovnega procesa. Ravno tako vemo, komu je bila 
posamezna pošta dodeljena, saj je to določeno med kategorizacijo pošte v koraku 
"Evidentiranje" v podprocesu individualne obravnave vhodne pošte. To ima še eno prijetno 
posledico. Ko gre za pošto, ki neposredno zadeva stranke podjetja, vedno vemo, kdo je pošto 
dobil in kdo je odgovoren zanjo. Stranko lahko, če je potrebno, vedno usmerimo na osebo, ki 
je odgovorna za pošto. S tem prispevamo k večjemu zadovoljstvu stranke s storitvami 
podjetja. 
 
Uporaba portala SharePoint in druge obstoječe informacijske infrastrukure v podjetju pomeni, 
da za avtomatizacijo procesa ni bil potreben nakup nobene dodatne programske opreme, razen 
seveda sistema za management poslovnih procesov.  
 
Novi "kot je" proces je z malo truda možno dopolnjevati, kot je že nakazano s proženjem 
procesa likvidacije faktur v primeru, ko gre za fakturo. Podobno bi lahko naredili tudi za npr. 
ponudbe za sodelovanje na razpisih in v tem primeru prožili proces sodelovanja na razpisih.  

3.6.6.2 Likvidacija faktur 

Izboljšani proces likvidacije računov se proži iz procesa vhodne pošte. Za vsak prejeti račun 
se sproži nov proces likvidacije faktur. Potek procesa je podoben kot v prvotnem procesu. 
Pomočniku računov ni potrebno nesti direktorju, saj jih ta lahko vidi v mapi na Microsoft 
SharePoint portalu in takoj potrdi zavrnitev oz. odobritev plačila. Majhen prihranek na času 
izvajanja procesa omogoča tudi avtomatizacija pisanja dopisa. Pomočnik mora dopis v koraku 
"Pošiljanje" sicer še nekoliko urediti, vendar mu to opravilo vzame približno 10 minut manj 
kot pisanje celotnega dopisa. Zaradi potrebe po urejanju dopisa korak "Pošiljanje" v 
povprečju traja nekoliko dlje. Opis modela procesa se nahaja v prilogi C. V tabeli 13 so 
prikazani rezultati, pridobljeni s simulacijo. 
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Tabela 13: Rezultati za "naj bo" proces likvidacije faktur 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [min] 17,14 17,14 

Likvidacija 
Stroški [SIT] 1.685,1 1.685,1 
Čas izvajanja [min] 9,78 7,83 

Odobritev 
Stroški [SIT] 1.092,5 874,0 
Čas izvajanja [min] 7,59 6,07 

Plačilo 
Stroški [SIT] 746,1 596,9 
Čas izvajanja [min] 9,88 1,98 

Zavrnitev 
Stroški [SIT] 1.103,4 220,7 
Čas izvajanja [min] 29,92 5,98 

Pošiljanje 
Stroški [SIT] 2.942,0 588,4 
Čas izvajanja [ur] 0,65 

Skupaj 
Stroški [SIT] 3.965,1 

 
Pri simulaciji so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

1. proces se sproži za vsak prispeli račun - dnevno od 0 do 2-krat z enakomerno 
porazdelitvijo, 

2. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
3. ena ura direktorja stane podjetje 6.700 SIT, 
4. trajanje koraka "Likvidacija" je od 5 do 30 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
5. 20% prispelih računov je zavrnjenih, 
6. trajanje koraka "Zavrnitev" je od 5 do 15 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
7. trajanje koraka "Pošiljanje" je od 10 do 50 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Odobritev" je od 5 do 15 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
9. trajanje koraka "Plačilo" je od 5 do 10 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
10. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

3.6.6.2.1 Analiza procesa 

Izvajanje "naj bo" poslovnega procesa "Likvidacija faktur" je krajše za 62,08%. To je 
posledica eliminiranja "mrtvega" časa pred korakoma "Odobritev" in "Zavrnitev". V 
primerjavi s "kot je" procesom je za 32,67% daljše izvajanje koraka "Pošiljanje". Vzrok tega 
je avtomatizacija koraka "Priprava dopisa" in iz tega izhajajoča potreba po pregledu tako 
pripravljenega dopisa v koraku "Pošiljanje". Stroški izvajanja "naj bo" procesa so ravno tako 
nižji v primerjavi s "kot je" procesom (za 64,14%). To je, podobno kot pri hitrosti izvajanja, 
posledica eliminiranja "mrtvega" časa pred korakoma "Odobritev" in "Zavrnitev" ter, v precej 
manjši meri, tudi avtomatizacije koraka "Priprava dopisa". Tabela 14 prikazuje primerjavo 
časov med "kot je" in "naj bo" procesoma. 
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Tabela 14: Analiza stroškov in časa za proces likvidacije faktur 

  
Razlika  

("kot je" - "naj bo") % razlike 
Čas izvajanja [min] 0,00 0,00% 

Likvidacija 
Stroški [SIT] 0,0 0,00% 
"Mrtvi" čas [ur] 0,81 100,00% 
Čas izvajanja [min] 0,16 1,97% Odobritev 
Stroški [SIT] 5.451,5 86,18% 
Čas izvajanja [min] -0,16 -2,65% 

Plačilo 
Stroški [SIT] -15,4 -2,65% 
"Mrtvi" čas [ur] 0,20 100,00% 
Čas izvajanja [min] 0,03 1,52% Zavrnitev 
Stroški [SIT] 1.361,9 86,06% 
Čas izvajanja [min] 4,46 100,00% 

Priprava dopisa 
Stroški [SIT] 439,0 100,00% 
Čas izvajanja [min] -1,47 -32,67% 

Pošiljanje 
Stroški [SIT] -144,9 -32,67% 
Čas izvajanja [ur] 1,06 62,08% 

Skupaj 
Stroški [SIT] 7.092,0 64,14% 

 
Sledljivost in merljivost procesa je v "naj bo" procesu povečana. Sedaj se zaradi posamezne 
obravnave vsakega računa točno ve, kako je potekala njegova likvidacija, medtem ko se je v 
"kot je" procesu vse račune obravnavalo skupaj in se torej ni vedelo npr. za natančen datum in 
uro likvidacije nekega računa. 
 
Možnosti za prilagoditev procesa je veliko. Tako bi lahko npr. dodali nova poslovna pravila, 
ki bi pooblaščala pomočnika direktorja za plačilo nekaterih računov, in s tem preskočili 
direktorjevo odobritev. "Naj bo" proces tudi veliko pripomore k pravočasnemu plačevanju 
računov in s tem nedvomno pripomore k ohranitvi dobrih odnosov s partnerji podjetja. 
 
Posledica proženja procesa iz procesa obravnave vhodne  pošte je uporaba že prej uporabljene 
funkcionalnosti za skeniranje in shranjevanje dokumentov na Microsoft SharePoint portal. V 
procesu se za avtomatično pripravljanje osnutka dopisa o zavrnitvi plačila računa uporablja 
tudi Microsoft Word. Vso to programsko opremo podjetje že ima, kar pomeni, da ni potreben 
nakup nobenih dodatnih licenc za programsko opremo, ki ni vključena v sistem za 
management poslovnih procesov. 

3.6.6.3 Službena pot 
Prenovljeni poslovni proces službene poti je izboljšan v smislu večje sledljivosti, definiranosti 
postopkov ter zanesljivosti. Proces še vedno proži uslužbenec, ki gre na službeno potovanje 
ali njegov neposredno nadrejeni. Če je bil proces začet s strani uslužbenca, se avtomatično 
sproži korak "Odobritev". Ni več potrebe po pisanju elektronske pošte, naloge nadrejeni ne 
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more več spregledati in vedno se ve, kako proces poteka. Tudi korak "Rezervacija in 
kotizacija", se sproži avtomatično, če je potreben. Ker ni več potrebe po pošiljanju 
elektronske pošte, se je skrajšal "mrtvi" čas v obeh omenjenih korakih. Ostal je samo "mrtvi" 
čas, ki nastane zaradi zaposelnosti osebe, ki korak izvaja. Ko se uslužbenec vrne s službene 
poti v koraku "Poročilo", izpolni manjkajoče podatke na podlagi česar se avtomatično 
generira poročilo v obliki word dokumenta. To sporočilo se tudi avtomatično shrani na 
Microsoft SharePoint portal podjetja. Takoj zatem se sproži korak "Obračun stroškov". 
"Mrtvega" časa pred tem korakom ni več. Opis modela procesa se nahaja v prilogi C. 
Rezultati simulacije izvajanja "naj bo" procesa so prikazani v tabeli 15. 

Tabela 15: Rezultati za "naj bo" proces službene poti 

    Povprečje Uteženo povprečje
"Mrtvi" čas [ur] 0,93 0,37
Čas izvajanja [ur] 5,93 2,37Odobritev 
Stroški [SIT] 34.267,3 13.706,9
"Mrtvi" čas [ur] 0,98 0,14
Čas izvajanja [dni] 1,51 0,22Rezervacija in kotizacija 
Stroški [SIT] 77.007,0 11.089,0
"Mrtvi" čas [dni] 1,00 0,96
Čas izvajanja [ur] 4,63 4,45Poročilo 
Stroški [SIT] 53.055,0 50.932,8
Čas izvajanja [ur] 0,73 0,70

Obračun stroškov 
Stroški [SIT] 4.278,0 4.106,9
Čas izvajanja [ur] 17,44

Skupaj 
Stroški [SIT] 79.835,6

 
V simulaciji so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

1. proces se sproži 5 do 10-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
3. ena ura nadrejenih v povprečju stane podjetje 5.000 SIT, 
4. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
5. odobritev je potrebna v 40% primerov, 
6. v 10% primerov je prošnja za odobritev službene poti zavrnjena, 
7. "mrtvi" čas med korakom "Odobritev" je od 0 do 2 ure z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Odobritev" je od 4 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
9. za 15% službenih potovanj je potrebno urediti rezervacijo in v nekaterih primerih 

plačati kotizacijo, 
10. "mrtvi" čas med korakom "Rezervacija in kotizacija" je od 0 do 2 ure z enakomerno 

porazdelitvijo, 
11. trajanje koraka "Rezervacija in kotizacija" je od 1 do 2 dni z enakomerno 

porazdelitvijo, 
12. čas službenega potovanja je 1 dan z standardno deviacijo 0,5 dni, 
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13. trajanje koraka "Priprava poročila" je seštevek časa potovanja in časa za pripravo 
poročila, ki je enakomerno porazdeljen v obdobju med 1 in 8 ur, 

14. trajanje koraka "Obračun stroškov" je od 30 do 60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
15. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

3.6.6.3.1 Analiza procesa 

Rezultati simulacije "naj bo" procesa so pokazali, da se v primerjavi s "kot je" procesom 
izvede v za 7,27% krajšem času. Do tega pride zaradi 55,13% skrajšanja "mrtvega" časa v 
koraku "Odobritev", 50,14% skrajšanja "mrtvega" časa v koraku "Rezervacija in kotizacija" 
ter popolne odprave "mrtvega" časa v koraku "Obračun stroškov". Stroški izvajanja so manjši 
za 9,08%. Razlog za večji prihranek kot pri hitrosti je v tem, da se je časovno najbolj skrajšalo 
izvajanje koraka "Obračun stroškov", ki ga opravlja pomočnik direktorja, le-ta pa ima 
največjo urno postavko od vseh sodelujočih v procesu, zato se prihranek na tem koraku bolj 
pozna. Rezultati primerjave so prikazani v tabeli 16. 
 
Novi "kot je" proces pripomore k večji transparentnosti izvajanja procesa, saj nam omogoča 
vpogled v to, kdo je bil na službenem potovanju, kdo je potovanje odobril, kakšni so bili 
stroški in trajanje potovanja itd. Podatki, za izračun take statistike so shranjeni v podatkovni 
bazi in kot taki zlahka dostopni. Pri koraku "Poročilo" ali kateremkoli izmed drugih korakov 
bi lahko dodali še dodatne podatke na obrazce, ki pripadajo tem korakom, in tako pridobili še 
več podatkov za izračun statistik. Lahko bi npr. dodali polje z vprašanjem ali zaposleni 
ocenjuje službeno pot kot uspešno, in na podlagi tega ugotavljali, ali obstaja kakšen vzorec 
službenih potovanj, ki izstopa kot neuspešen.  

Tabela 16: Analiza stroškov in časa za proces službene poti 

  
Razlika  

("kot je" - "naj bo") % razlike
"Mrtvi" čas [ur] 0,46 55,13%
Čas izvajanja [ur] 0,02 0,70%Odobritev 
Stroški [SIT] 2.364,6 14,71%
"Mrtvi" čas [ur] 0,14 50,14%
Čas izvajanja [dni] 0,00 -0,88%Rezervacija in kotizacija 
Stroški [SIT] 744,3 6,29%
"Mrtvi" čas [dni] 0,00 0,00%
Čas izvajanja [ur] -0,19 -4,55%Poročilo 
Stroški [SIT] -812,2 -1,62%
"Mrtvi" čas [ur] 0,92 100,00%
Čas izvajanja [ur] 0,04 5,20%Obračun stroškov 
Stroški [SIT] 5.679,9 58,04%
Čas izvajanja [ur] 1,37 7,27%

Skupaj 
Stroški [SIT] 7.976,6 9,08%
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Tudi ta proces uporablja samo že obstoječo informacijsko infrastrukturo v podjetju. To so 
Microsoft SharePoint portal in Microsoft Word. Torej tudi tu za uvedbo procesa ni potreben 
dodaten nakup licenc za uporabo programske opreme. 

3.6.6.4 Nabava 

Z avtomatizacijo procesa nabave je bila implicitno že odpravljena prva pomankljivost 
obstoječega procesa nabave – možnost, da se elektronska pošta z zahtevo za nabavo 
spregleda. Osnovni potek avotmatiziranega proces je enak kot prej. Začne se v trenutku, ko se 
v podjetju pojavi potreba po nabavi nečesa. Potrebe po pošiljanju elektronske pošte 
nadrejenim z zahtevo za odobritev ni več, saj je za to sistemsko poskrbljeno z sistemom za 
management poslovnih procesov. "Mrtvega" časa zaradi pošiljanja elektronske pošte torej ni 
več, zato se "mrtvi" čas povezan s korakom "Odobritev nadrejenega" skrajša.  
 
Po odobritvi sledi iskanje najboljše ponudbe. Tu se je proces nekoliko spremenil, saj ima 
pomočnik direktorja sedaj na voljo register poslovnih partnerjev, pri katerih je podjetje v 
preteklosti že nabavljalo, kar v večini primerov odpravi potrebo po iskanju najboljšega 
ponudnika. Če je kljub temu potrebno poiskati najboljšega ponudnika, avtomatizirani proces 
sam poskrbi za shranjevanje podatkov o novem ponudniku v podatkovno bazo. Čas iskanja 
najboljše ponudbe se je sedaj skrajšal na povprečno 4 ure. "Mrtvega" časa zaradi pošiljanja 
elektronske pošte torej ni več, zato se tudi tu "mrtvi" čas skrajša. 
 
Zadnji korak v procesu je izvedba naročila, kar prav tako opravi pomočnik direktorja. Izvedba 
oddaje naročila traja največ 1 uro.  Nato proces čaka v koraku "Čakanje dostave", ki je 
zaključen ko naročeno blago prispe. Opis modela procesa se nahaja v prilogi C. Rezultati 
simulacije so prikazani v tabeli 17. 

Tabela 17: Rezultati za "naj bo" proces nabava 

  Povprečje Uteženo povprečje
Čas izvajanja [ur] 0,49 0,49

Oddaja zahteve 
Stroški [SIT] 2.050,1 2.050,1
"Mrtvi" čas [ur] 1,01 0,91
Čas izvajanja [ur] 2,57 2,31Odobritev nadrejenega 
Stroški [SIT] 12.844,9 11.560,4
"Mrtvi" čas [ur] 0,93 0,69
Čas izvajanja [ur] 3,95 2,92Iskanje najboljše ponudbe 
Stroški [SIT] 28.824,8 21.272,7
Čas izvajanja [ur] 0,55 0,45

Nabava 
Stroški [SIT] 3.241,3 2.657,9
Čas dostave [dni] 5,00 4,10

Čakanje na dostavo 
Stroški [SIT] 236.000,0 193.520,0
Čas izvajanja [ur] 40,56

Skupaj 
Stroški [SIT] 231.061,1
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Pri simulaciji sem uporabil naslednje predpostavke: 
1. proces se sproži od 2 do 6-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
3. ena ura nadrejenih v povprečju stane podjetje 5.000 SIT, 
4. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
5. trajanje koraka "Oddaja zahteve" je od 0 do 1 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
6. za 90% zahtevkov je potrebna odobritev nadrejenega, 
7. nadrejeni nakup ododbrijo v 80% primerov, 
8. "mrtvi" čas med korakom "Odobritev nadrejenega" je od 0 do 2 ure z enakomerno 

porazdelitvijo, 
9. trajanje koraka "Odobritev nadrejenega" je od 1 do 4 ure z enakomerno porazdelitvijo, 
10. za nabavo pisarniškega materiala gre v 10% primerov, 
11. "mrtvi"čas med korakom "Iskanje najboljše ponudbe" je med 0 in 2 urama z 

enakomerno porazdelitvijo, 
12. trajanje koraka "Iskanje najboljše ponudbe" je od 2 do 6 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
13. trajanje koraka "Nabava" je od 0 do 1 ure, 
14. naročeno blago je dostavljeno v 5 dneh s standardno deviacijo 2 dni, 
15. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

3.6.6.4.1 Analiza procesa 

Izvajanje "naj bo" procesa je krajše za 15,48%, kar v urah pomeni 7,43 ur oz. skoraj cel 
delovni dan. K temu je, poleg skrajšanja "mrtvega" časa v vseh korakih,  pripomoglo 
skrajšanje trajanja koraka "Iskanje najboljše ponudbe". Stroški so se zmanjšali za 17,09%. 
Največ je k pocenitvi pripomoglo skrajšanje "mrtvega" časa ter skrajšanje povprečnega 
trajanja koraka "Iskanje najboljše ponudbe", ki ga izvaja pomočnik direktorja, zaradi česar je 
razlika v odstotkih v primerjavi z razliko pri hitrosti izvajanja nekoliko večja. Primerjava "kot 
je" in "naj bo" procesov se nahaja v tabeli 18. 
 
Ena izmed pripomb na "kot je" proces je ta, da se ne ve, kdaj je bilo naročilo oddano, saj sta 
naročilo in čakanje na dostavo združena v en korak. Iz tega razloga sta v "naj bo" procesu to 
sedaj dva ločena koraka, kar pripomore k boljšemu pregledu nad izvajanjem procesa. Tako 
kot prejšnji "naj bo" procesi, opisani v tem poglavju, tudi ta uporablja le že obstoječo 
infrastrukturo podjetja – v tem primeru gre za SQL Server 2000 podatkovno bazo, v kateri je 
shranjen register poslovnih partnerjev, ki se uporablja v koraku "Iskanje najboljše ponudbe". 
 
Proces bi bilo možno prilagoditi tako, da bi najboljšo ponudbo poiskal kar iniciator procesa 
sam. To bi razbremenilo pomočnika direktorja, ki izvaja korak "Iskanje najboljše ponudbe" 
ter v povprečju še bolj pocenilo izvajanje procesa. Tako spremembo je s sistemom za 
management zelo preprosto narediti – gre samo za spremembo prejemnika na koraku "Iskanje 
najboljše ponudbe". 
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Tabela 18: Analiza stroškov in časa za proces nabave 

  
Razlika  

("kot je" - "naj bo") % razlike
Čas izvajanja [ur] 0,00 -0,06%

Oddaja zahteve 
Stroški [SIT] -1,3 -0,06%
"Mrtvi" čas [ur] 0,84 48,04%
Čas izvajanja [ur] -0,01 -0,35%Odobritev nadrejenega 
Stroški [SIT] 8.697,4 42,93%
"Mrtvi" čas [ur] 0,79 53,52%
Čas izvajanja [ur] 5,85 66,73%Iskanje najboljše ponudbe 
Stroški [SIT] 39.199,7 64,82%
Čas izvajanja [ur] -0,04 -11,02%
Čas dostave [dni] 0,00 0,00%

Nabava in  
čakanje na dostavo 

Stroški [SIT] -263,8 -0,13%
Čas izvajanja [ur] 7,43 15,48%

Skupaj 
Stroški [SIT] 47.632,0 17,09%

3.6.6.5 Dobava strankam 
Avtomatiziran proces dostave je v osnovi enak "kot je" procesu. Tudi proženje procesa je 
enako. Administrativna dela v koraku "Naročilo" zahtevajo okvirno do 2 uri, ta čas pa je 
veliko krajši (okvirno 30 min), ko stranka odda naročilo preko spletne strani. V primeru 
ročnega prevzema naročila je za izvedbo odgovoren vodja programa ActivCard.   
 
Na osnovi strankinega naročila, vodja prodaje pametnih kartic izdela naročilnico, ki jo 
posreduje dobavitelju. Pisanje in faksiranje naročilnice traja v povprečju 2 uri. Nato proces 
stoji v koraku "Čakanje na dostavo", ki se zaključi, ko dobavitelj podjetju dostavi blago, ki ga 
je stranka naročila. Dobavitelj zagotavlja dostavo v roku 5 dni. Ob prejemu naročenega blaga 
je stranka obveščena po elektronski pošti. 
 
Če ima stranka posebne želje, je včasih potrebna dodatna priprava (npr. prepakiranje) 
pošiljke, preden se jo dostavi stranki. To je opravilo, ki ga opravlja vodja programa ActivCard 
in je potrebno le v približno 10% primerov. "Mrtvi" čas koraka "Priprava pošiljke" je sedaj 
manjši zaradi dogovora v podjetju, da se bodo taki primeri obravnavali prioritetno. V 
povprečju dodatna priprava traja 3 dni. Temu koraku sledi korak "Pošiljanje", ki ga izvede 
kurirska služba. Kurirska služba lahko opravi dostavo še isti dan, zaradi česar se "mrtvi" čas 
skrajša na največ 2 uri, saj ni potrebno čakati z dostavo na naslednji dan. Ko kurirska služba 
potrdi dostavo stranki, je zaključen tudi naslednji korak – "Potrditev prejema". Sledi izdaja 
računa stranki. To opravilo traja v povprečju 1 uro. To je poleg pošiljanja edino opravilo, ki 
ga ne opravlja vodja prodaje pametnih kartic. Fakturiranje izvede pomočnik direktorja. 
"Mrtvi" čas pri fakturiranju se je skrajšal na 2 uri, ker "mrtvega" časa zaradi komunikacije 
med vodjo programa ActivCard in pomočnikom direktorja ni več. Izdelani račun se 
samodejno shrani na Microsoft SharePoint portal, kjer je na voljo za hiter vpogled. Opis 
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modela procesa se nahaja v prilogi C. Rezultati simulacije novega stanja so prikazani v tabeli 
19. 

Tabela 19: Rezultati za "naj bo" proces dobave strankam 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [ur] 1,23 1,23 

Naročilo 
Stroški [SIT] 7.246,5 7.246,5 
Čas izvajanja [ur] 1,98 2,0 

Naročilo pri dobavitelju 
Stroški [SIT] 11.659,8 11.659,8 
Čas dostave [dni] 4,00 4,00 

Čakanje na dostavo 
Stroški [SIT] 188.800,0 188.800,0 
"Mrtvi" čas [ur] 1,01 0,10 
Čas izvajanja [dni] 3 0,30 Priprava pošiljke 
Stroški [SIT] 147.553,2 14.755,3 
"Mrtvi" čas [ur] 1,00 1,00 
Čas izvajanja [ur] 0,74 0,74 Pošiljanje 
Stroški [SIT] 10.237,4 10.237,4 
Čas izvajanja [ur] 4,62 4,62 

Potrditev prejema 
Stroški [SIT] 5.376,0 5.376,0 
"Mrtvi" čas [ur] 0,98 0,98 
Čas izvajanja [ur] 1,23 1,23 Fakturiranje 
Stroški [SIT] 13.075,3 13.075,3 
Čas izvajanja [ur] 46,28 

Skupaj 
Stroški [SIT] 251.150,3 

 
Pri simulaciji sem uporabil naslednje predpostavke: 

1. proces se sproži 1 do 3-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura vodje programa ActivCard stane podjetje 5.900 SIT, 
3. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
4. kurirska služba računa 640 SIT + DDV na vsakih 15 kg, povprečna teža pošiljke je 

100 kg, 
5. trajanje koraka "Naročilo" je od 30 do  120 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
6. trajanje koraka "Naročilo pri dobavitelju" je od 1 do 3 ure z enakomerno 

porazdelitvijo, 
7. čas dostave naročenega blaga od partnerja podjetja je normalno porazdeljen s srednjo 

vrednostjo 4 dni in standardno deviacijo 1 dan, 
8. "mrtvi" čas pred korakom "Priprava pošiljke" je od 0 do 2 ure z enakomerno 

porazdelitvijo, 
9. dodatna priprava pošiljke v koraku "Priprava pošiljke" je potrebna v 10% primerov, 
10. trajanje koraka "Priprava pošiljke" je enakomerno porazdeljena s srednjo vrednostjo 3 

dni in standardno deviacijo 1 dan, 
11. "mrtvi" čas pred korakom "Pošiljanje" je od 0 do 2 ure z enakomerno porazdelitvijo, 
12. trajanje koraka "Pošiljanje" je od 30 do 60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
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13. trajanje koraka "Potrditev prejema" je od 1 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
14. "mrtvi" čas med korakom "Fakturiranje" je od 0 do 2 ure z enakomerno porazdelitvijo, 
15. trajanje koraka "Fakturiranje" je od 30 do 120 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
16. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

3.6.6.5.1  Analiza procesa 

Izvajanje novega procesa je krajše za 5,34% oz. 2,61 ure. Razlog za to je prihranek na 
"mrtvemu" času v korakih "Priprava pošiljke", "Pošiljanje" in "Fakturiranje" ter skrajšanje 
izvajanja koraka "Pošiljanje", ki je v novem procesu oddan v izvajanje kurirski službi. Razlog 
za manjši prihranek, kot bi bilo morda pričakovati, je v novem koraku "Potrditev prejema". Ta 
k skupnemu času izvajanja procesa prispeva 4,62 ure. Za stranko ta novi korak ne pomeni 
daljšega časa dostave, saj naročeno dobi že prej – v povprečju 6,25 ure hitreje kot v "kot je" 
procesu. Prihranek pri stroških je 12,93% - predvsem zaradi oddaje izvajanja dostave kurirski 
službi. Tabela 20 prikazuje te razlike. 

Tabela 20: Analiza stroškov in časa za proces dobave strankam 

  
Razlika  

("kot je" - "naj bo") % razlike
Čas izvajanja [ur] 0,02 1,81%

Naročilo 
Stroški [SIT] 133,8 1,81%
Čas izvajanja [ur] 0,05 0,76%
Čas dostave [dni] 0,00 0,00%

Naročilo pri dobavitelju in čakanje 
na dostavo 

Stroški [SIT] 268,7 0,13%
"Mrtvi" čas [ur] 0,11 52,62%
Čas izvajanja [dni] 0,00 0,00%Priprava pošiljke 
Stroški [SIT] 661,1 4,29%
"Mrtvi" čas [ur] 0,88 47,05%
Čas izvajanja [ur] 5,18 87,52%Pošiljanje 
Stroški [SIT] 35.811,0 77,77%
Čas izvajanja [ur]  

Potrditev prejema 
Stroški [SIT]  
"Mrtvi" čas [ur] 0,97 49,76%
Čas izvajanja [ur] 0,01 0,58%Fakturiranje 
Stroški [SIT] 5.781,9 30,66%
Čas izvajanja [ur] 2,61 5,34%

Skupaj 
Stroški [SIT] 37.280,5 12,93%

 
Enako pomembna pridobitev novega procesa je transparentnost izvajanja, ki je pri tem 
procesu še posebej pomembna, saj stranke želijo vedeti, kakšen je status njihovega naročila. Z 
novimi koraki v procesu je doseženo ravno to, kar je v "kot je" procesu manjkalo – bolj 
natančno ločevanje med stanji, v katerem se nahaja naročilo. Novi proces vpeljuje tudi portal, 
kjer bodo stranke lahko videle stanje svojega naročila ter oddale nova naročila. Za izvedbo teh 



69 

projektov ima CREA vse potrebno znanje in informacijsko infrastrukturo. Tudi ta proces, tako 
kot prejšnji v tem poglavju, uporablja le obstoječo informacijsko infrastrukturo v podjetju. 

3.6.6.6 Sodelovanje na razpisih 

Avtomatiziran proces sodelovanja na javnih razpisih je v osnovi enak "kot je" procesu. 
Proženje procesa je enako. Spremembe se začnejo pri drugem koraku v procesu. Na osnovi 
začetnih podatkov dobi vsak član vodstva podjetja nalogo. Na obrazcu vidi podatke, ki so bili 
vpisani v prejšnjem koraku procesa. Vso dodatno dokumentacijo o razpisu, ki jo pridobijo v 
tem koraku, sodelujoči objavijo na Microsoft SharePoint portal, kar lahko storijo iz 
uporabniškega vmesnika v procesu. Ko si član vodstva podjetja izdela mnenje, na obrazcu 
označi, ali se strinja z sodelovanjem na razpisu ali ne. Odobrenih je 60% predlogov. Ta del 
procesa se odvija v za to namenjenem podprocesu "Glasovanje – preučitev", ki se nahaja v 
prilogi C. Celoten postopek traja od 2 do 8 ur. 
 
Sledi priprava ponudbe, ki poteka enako kot pri "kot je" procesu. Ko odgovorni za pripravo 
ponudbe zaključi pripravljanje ponudbe, jo preko obrazca shrani na Microsoft SharePoint 
portal. Nato dobi vsak član vodstva nalogo pregledati ponudbo. Člani glasujejo in ponudbo 
potrdijo ali pa zahtevajo popravke. Ta korak v povprečju traja od 2 do 8 ur. Ta del procesa se 
izvede v podprocesu "Glasovanje – pregled in potrditev", ki se nahaja v prilogi C. Po potrditvi 
ponudbe pomočnik direktorja ponudbo priporočeno pošlje po pošti. Vse skupaj traja od 30 do 
60 minut. Model "kot je" procesa je v prilogi C. Rezultati simulacije novega stanja so 
prikazani v tabeli 21. 

Tabela 21: Rezultati za "naj bo" proces sodelovanja na razpisih 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [min] 43,92 43,92 

Zaznava priložnosti 
Stroški [SIT] 3.074,6 3.074,6 
Čas izvajanja [ur] 4,89 4,89 

Preučitev 
Stroški [SIT] 144.248,4 144.248,4 
Čas izvajanja [dni] 1,98 1,19 

Priprava ponudbe 
Stroški [SIT] 93.244,6 55.946,8 
Čas izvajanja [ur] 5,06 3,03 

Pregled in potrditev 
Stroški [SIT] 149.193,0 89.515,8 
Čas izvajanja [min] 45,57 27,34 

Oddaja ponudbe 
Stroški [SIT] 4.480,7 2.688,4 
Čas izvajanja [ur] 18,59 

Skupaj 
Stroški [SIT] 295.474,0 

 
Pri simulaciji novega stanja sem uporabil naslednje predpostavke: 

1. proces se sproži od 0 do 1-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
3. ena ura člana vodstva v povprečju stane podjetje 5.900 SIT, 
4. v vodstvu podjetja je 5 oseb, 
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5. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
6. trajanje koraka "Zaznava priložnosti" je od 30 do  60 minut z enakomerno 

porazdelitvijo, 
7. trajanje koraka "Preučitev" je od 2 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
8. korak "Priprava ponudbe" se sproži v 60% primerov, 
9. trajanje koraka "Priprava ponudbe" je od 1 do 3 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
10. trajanje koraka "Pregled in potrditev" je od 2 do 8 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
11. trajanje koraka "Oddaja ponudbe" je od 30 do 60 minut  z enakomerno porazdelitvijo, 
12. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

3.6.6.6.1 Analiza procesa 

Z odpravo "mrtvega" časa v korakih "Preučitev" in "Pregled in potrditev" se je izvajanje 
procesa skrajšalo za 7,20 uri oz. 27,91%. Proces zaradi skrajšanega trajanja sedaj omogoča 
hitrejši odziv podjetja na javne razpise. Podjetje tako prihrani 209.963,8 SIT pri enem 
izvajanju procesa oz. 41,54%. Primerjava rezultatov "kot je" in "naj bo" procesoma se nahaja 
v tabeli 22. 

Tabela 22: Analiza stroškov in časa za proces sodelovanja na razpisih 

  
Razlika  

("kot je" - "naj bo") % razlike 
Čas izvajanja [min] 0,64 1,44% 

Zaznava priložnosti 
Stroški [SIT] 44,9 1,44% 
"Mrtvi" čas [ur] 4,42 100,00% 
Čas izvajanja [ur] 0,00 -0,02% Preučitev 
Stroški [SIT] 130.274,6 47,45% 
Čas izvajanja [dni] 0,01 1,02% 

Priprava ponudbe 
Stroški [SIT] 578,4 1,02% 
"Mrtvi" čas [ur] 2,61 100,00% 
Čas izvajanja [ur] 0,07 2,34% Pregled in potrditev 
Stroški [SIT] 79.115,0 46,92% 
Čas izvajanja [min] -0,50 -1,86% 

Oddaja ponudbe 
Stroški [SIT] -49,0 -1,86% 
Čas izvajanja [ur] 7,20 27,91% 

Skupaj 
Stroški [SIT] 209.963,8 41,54% 

 
Ena izmed pomanjkljivosti v "kot je" procesu je bilo pomanjkanje podatkov o osebi, ki je 
proces sprožila. Z avtomatizacijo procesa je ta problem rešen. Proces tudi ne zahteva novih 
naložb v informacijsko infrastrukturo podjetja.  

3.6.6.7 Razvoj programskih rešitev 
"Naj bo" proces razvoja programskih rešitev je izboljšan predvsem v smeri komunikacije med 
stranko in razvojno ekipo v korakih "Iniciacija projekta", "Priprava funkc. spec." in 
"Prevzem". Namen tega je skrajšati "mrtvi" čas v omenjenih korakih. Iniciacija projekta je 
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podobna kot v "kot je" procesu, s to razliko, da je nekoliko manjši poudarek na sestankih. 
Namesto usklajevanja v živo je, kadar je možno, vpeljano usklajevanje dokumenta preko 
Microsoft SharePoint portala. Dokument o viziji projekta je sedaj mogoče urejati tudi preko 
portala. To omogoča naročniku in razvojni ekipi hitro dopolnjevanje dokumentov. Korak še 
vedno opravlja vodja projekta v sodelovanju s stranko, za kar potrebuje od 1 do 2 dni. 
Ocenjeni "mrtvi" čas se skrajša na povprečno 6 ur tj. za približno četrtino saj včasih odpade 
potreba po sestanku. Sistem za upravljanje z verzijami dokumentov se v tem primeru ne 
uporablja več, saj ga nadomešča Microsoft SharePoint portal.  
 
Na osnovi rezultatov iniciacije projekta tehnični direktor opravi sistemsko analizo. Ta korak 
se je spremenil le v lokaciji shranjevanja dokumentov. SharePoint portal je tudi tu uporabljen 
namesto sistema Visual SourceSafe. Trajanje koraka je običajno od 2 do 4 dni in je osnova za 
funkcionalno specifikacijo.  
 
Sistemska analiza je temelj za pripravo funkcionalne specifikacije. Funkcionalno specifikacijo 
v sodelovanju z naročnikom skupaj pripravita vodja projekta in tehnični direktor. Pisanje 
funkcionalne specifikacije traja od 3 do 5 dni. Tudi tu novi proces skuša zmanjšati "mrtvi" čas 
z uporabo SharePoint portala. Razlogi so tu enaki kot pri koraku "Iniciacija projekta". 
Povprečen ocenjeni "mrtvi" čas je zaradi uporabe SharePoint portala krajši, v povprečju 6 ur.  
 
Po dokončani funkcionalni specifikaciji vodja projekta naredi projektni načrt, in sicer v 
orodju Microsoft Project. Pri izdelavi projektnega načrta si pomaga s statistiko, zbrano z 
interno aplikacijo za poročanje o opravljenem delu, ki se v podjetju uporablja že dalj časa, 
vendar le pri izstavljanju računov strankam. V zahtevnejših primerih je določitev trajanja 
posamezne naloge še vedno določena po posvetovanju z izvajalcem. Pri preverjanju 
zasedenosti zaposlenih mu je v pomoč Microsoft Project Server, kjer so centralno shranjeni 
vsi projektni načrti. Trajanje koraka se zaradi vsega tega skrajša za 1 uro in traja v povprečju 
7 ur. 
 
Naslednji korak je implementacija rešitve, ki naj bi trajala toliko časa, kot je določeno v 
projektnem načrtu. Izvajalci (programerji) o svojem delu poročajo z uporabo obrazca, ki 
omogoča vpisovanje opomb k vsaki nalogi, ki jo trenutno opravljajo. Na obrazcu imajo tudi 
povezave do vseh pomembnejših dokumentov, ki jih potrebujejo pri delu, kot je npr. 
funkcionalna specifikacija. Ravno tako so tu povezave do aplikacije za poročanje o 
opravljenem delu. Od programerjev sistem zahteva poročilo vsak delovni dan. Zaradi vsega 
tega ima projektni vodja sedaj boljši pregled nad dogajanjem na projektu. 
 
Sledi testiranje rešitve. To sta sedaj dva ločena koraka. Najprej se izvede testiranje v testnem 
okolju znotraj podjetja – prvi korak. To traja od 1 do 2 dni. Testiranje izvede eden izmed 
programerjev. Nato sledi drugi korak - testiranje v naročnikovem testnem okolju, kar traja v 
povprečju 5 dni. Za ta del testiranja je zadolžen naročnik, ki poskrbi, da je v njihovem okolju 
testiranje ustrezno izvedeno. Tudi tu pri izvedbi testiranja pomaga eden izmed programerjev. 
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Ko je rešitev uspešno postavljena v strankino produkcijsko okolje in jo uspešno uporabljajo, 
sledi določitev pogojev za prevzem rešitve in podpis prevzemne pogodbe. To je naloga vodje 
projekta. Usklajevanje vsebine tega dokumenta traja običajno od 3 do 7 dni. Tudi tu se 
poskuša skrajšati "mrtvi" čas z uporabo SharePoint portala. S tem je po oceni podjetja mogoče 
skrajšati "mrtvi" čas na 1,5 do 2,5 dneva. Model "naj bo" procesa se nahaja v prilogi C. 
Rezultati, pridobljeni s simulacijo izvajanja "naj bo" procesa, so prikazani v tabeli 23.  

Tabela 23: Rezultati za "naj bo" proces razvoja programskih rešitev 

  Povprečje 
Čas izvajanja [dni] 1,49 
"Mrtvi" čas [ur] 5,95 Iniciacija projekta 
Stroški [SIT] 89.181,6 
Čas izvajanja [dni] 3,01 

Analiza 
Stroški [SIT] 120.361,0 
Čas izvajanja [dni] 4,00 
"Mrtvi" čas [ur] 5,91 Priprava funkcionalne specifikacije
Stroški [SIT] 378.810,1 
Čas izvajanja [ur] 7,10 

Določitev ekipe 
Stroški [SIT] 35.516,0 
Čas izvajanja [dni] 22,37 

Implementacija 
Stroški [SIT] 608.406,7 
Čas izvajanja [dni] 1,49 

Interno testiranje 
Stroški [SIT] 40.505,4 
Čas izvajanja [dni] 4,99 

Testiranje pri naročniku 
Stroški [SIT] 135.611,9 
Čas izvajanja [dni] 4,96 
"Mrtvi" čas [dni] 1,98 Prevzem 
Stroški [SIT] 277.676,0 
Čas izvajanja [dni] 41,66 

Skupaj 
Stroški [SIT] 1.550.456,7 

 
Pri simulaciji sem uporabil naslednje predpostavke: 

1. proces se sproži od 0 do 2-krat mesečno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura programerja stane podjetje 3.400 SIT, 
3. ena ura tehničnega direktorja stane podjetje 5.000 SIT, 
4. ena ura vodje projekta stane podjetje 5.000 SIT, 
5. trajanje koraka "Iniciacija projekta" je od 1 do  2 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
6. "mrtvi" čas med korakom "Iniciacija projekta" je od 4 do 8 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
7. trajanje koraka "Analiza" je od 2 do 4 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Priprava funkc. spec." je od 3 do 5 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
9. "mrtvi" čas med korakom "Priprava funkc. spec." je od 4 do 8 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
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10. trajanje koraka "Določitev ekipe" je od 4 do 10 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
11. za implementacijo rešitve sta določena 2 programerja, 
12. trajanje koraka "Implementacija" je od 15 do 30 dni z enakomerno porazdelitvijo, 
13. testiranje opravlja s strani podjetja CREA 1 programer, 
14. trajanje koraka "Interno testiranje" je od 1 do 2 dni  z enakomerno porazdelitvijo, 
15. trajanje koraka "Testiranje pri naročniku" je od 3 do 7 dni  z enakomerno 

porazdelitvijo, 
16. trajanje koraka "Prevzem" je od 3 do 7 dni  z enakomerno porazdelitvijo, 
17. "mrtvi" čas med korakom " Prevzem " je od 1,5 do 2,5 dni  z enakomerno 

porazdelitvijo, 
18. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

3.6.6.7.1 Analiza procesa 

Izvajanje procesa je krajše za 6,12 dni ali 12,81%. Tudi v tem primeru je to posledica 
skrajšanja "mrtvega" časa. Zaradi istega razloga so manjši tudi stroški, in sicer za 10,99%, kar 
omogoča podjetju večji dobiček in bolj konkurenčne ponudbe. Primerjava rezultatov "kot je" 
in "naj bo" procesov se nahaja v tabeli 24. 

Tabela 24: Analiza stroškov in časa za proces razvoja programskih rešitev 

  
Razlika 

("kot je" - "naj bo") % razlike
Čas izvajanja [dni] 0,00 0,00%
"Mrtvi" čas [ur] 2,00 25,15%

Iniciacija projekta 

Stroški [SIT] 10.000,0 10,08%
Čas izvajanja [dni] 0,00 0,00%

Analiza 
Stroški [SIT] 0,0 0,00%
Čas izvajanja [dni] 0,00 0,00%
"Mrtvi" čas [ur] 2,00 25,27%

Priprava funkcionalne  
specifikacije 

Stroški [SIT] 20.000,0 5,01%
Čas izvajanja [ur] 1,03 12,71%

Določitev ekipe 
Stroški [SIT] 5.172,0 12,71%
Čas izvajanja [dni] 0,00 0,00%

Implementacija 
Stroški [SIT] 0,0 0,00%
Čas izvajanja [dni] -0,03 -0,45%Interno testiranje in  

testiranje pri naročniku Stroški [SIT] -790,8 -0,45%
Čas izvajanja [dni] 0,03 0,51%
"Mrtvi" čas [dni] 0,51 20,42%Prevzem 
Stroški [SIT] 21.357,3 7,14%
Čas izvajanja [dni] 6,12 12,81%

Skupaj 
Stroški [SIT] 191.350,4 10,99%

 
Zaradi razdelitve testiranja v dva koraka je v "naj bo" procesu mogoče natančneje določiti čas, 
porabljen za interno testiranje in testiranje pri naročniku. Avtomatiziran proces vse vpletene v 
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razvoj sili v uporabo standardiziranih metod dela in s tem zmanjšuje možnost napak ter 
olajšuje delo projektnemu vodji, ki ima v "naj bo" procesu veliko boljši pregled nad 
dogajanjem pri projektu. Naročniki podjetja so z usklajevanjem specifikacij s pomočjo 
SharePoint portala pridobili boljši pregled nad tem, kakšen bo končni izdelek. Proces razvoja 
rešitev je zaradi avtomatizacije mogoče enostavno prilagoditi brez večjih sprememb za vse 
vpletene in s tem manjših stroškov za šolanje zaposlenih. Dobra lastnost "naj bo" procesa je 
tudi uporaba v podjetju že prej obstoječe programske opreme. 

3.6.6.8 Podpora uporabnikom 
Proces podpore uporabnikom je prenovljen v smeri dodatnih možnosti za kontakt med 
uporabniki in podporo. Spremembe vplivajo tudi na skrajšanje "mrtvega" časa pred korakom 
izstavitve računa. Poleg že obstoječe telefonske podpore, lahko uporabniki oddajo zahtevek 
preko za to namenjene internetne strani. Uporabnik vpiše v obrazec opis težave, vpisane 
podatke pa kasneje pregleda osebje v uporabniški podpori in uporabnika kontaktira.  
 
Potek procesa se od tu naprej ne razlikuje bistveno od obstoječega procesa podpore 
uporabnikom opisanega v razdelku 3.6.5.8. Edina razlika je v načinu izdelave poročil o 
opravljeni pomoči. Podatke o opravljeni pomoči osebje v uporabniški podpori vpisuje preko 
obrazca, vključenega v proces. Ti podatki so uporabljeni za generiranje wordovega 
dokumenta, ki je nato objavljen na Microsoft SharePoint portalu. Na ta način je skrajšan 
"mrtvi" čas pred korakom "Izstavitev računa", saj je poročilo pomočniku direktorja na voljo 
takoj po opravljeni pomoči. Tako se povprečni "mrtvi" čas zmanjša, saj odpadejo nekateri 
razlogi za še neizdelano poročilo, kot je npr. zasedenost osebja s delom na terenu itd. "Mrtvi" 
čas se skrajša na približno 2 do 6 ur. Model "naj bo" procesa je v prilogi C. 
 
Pri simulaciji trenutnega stanja, katere rezultati so prikazani v tabeli 25, sem uporabil 
naslednje predpostavke: 

1. proces se sproži 3 do 7-krat dnevno z enakomerno porazdelitvijo, 
2. ena ura osebja v podpori uporabnikom stane podjetje 3.400 SIT, 
3. ena ura zaposlenih v povprečju stane podjetje 4.200 SIT, 
4. ena ura pomočnika direktorja stane podjetje 5.900 SIT, 
5. trajanje koraka "Prevzem klica" je od 0 do  60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
6. po koraku "Prevzem klica" v 50% primerov sledi korak "Reševanje", v 15% "Odhod 

na teren" in v 35% primerov korak "Izstavitev računa", 
7. "mrtvi" čas pred korakom "Reševanje" je od 1 do 4 ur z enakomerno porazdelitvijo, 
8. trajanje koraka "Reševanje" je od 15 do 60 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
9. koraku "Reševanje" v 30% primerov sledi "Odhod na teren" in v 70% primerov 

"Izstavitev računa", 
10. "mrtvi" čas pred korakom "Odhod na teren" je od 1 do 2 uri z enakomerno 

porazdelitvijo, 
11. trajanje koraka "Odhod na teren" je od 1 do 2 uri z enakomerno porazdelitvijo, 
12. "mrtvi" čas pred korakom "Izstavitev računa" je od 2 do 6 ur z enakomerno 

porazdelitvijo, 
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13. trajanje koraka "Izstavitev računa" je od 15 do 30 minut z enakomerno porazdelitvijo, 
14. povprečje rezultatov je bilo dobljeno na vzorcu 100 izvajanj procesa. 

Tabela 25: Rezultati za "naj bo" proces podpore uporabnikom 

  Povprečje Uteženo povprečje 
Čas izvajanja [min] 29,29 29,29 

Prevzem klica 
Stroški [SIT] 2.050,1 2.050,1 
Čas izvajanja [min] 37,41 18,70 
"Mrtvi" čas [ur] 2,46 1,23 Reševanje 
Stroški [SIT] 10.498,7 5.249,3 
Čas izvajanja [ur] 1,52 0,46 
"Mrtvi" čas [ur] 1,48 0,44 Odhod na teren 
Stroški [SIT] 10.185,0 3.055,5 
Čas izvajanja [min] 22,32 15,63 
"Mrtvi" čas [ur] 3,95 2,77 Izstavitev računa 
Stroški [SIT] 25.514,7 17.860,3 
Čas izvajanja [dni] 5,96 

Skupaj 
Stroški [SIT] 28.215,2 

3.6.6.8.1 Analiza procesa 

Izvajanje "naj bo" procesa je krajše za 1,45 ure oz. 19,56%. Glede trajanja procesa je 
izboljšan le del procesa, ki se izvaja po tem, ko je pri stranki storitev že izvedena. Kljub temu 
je to pomembna izboljšava procesa saj podjetje na račun krajšega izvajanja procesa prihrani 
več kot 8.000 SIT pri posameznem klicu, kar je 23,12% prihranek v primerjavi s "kot je" 
procesom. Primerjava obeh je v tabeli 26. 

Tabela 26: Analiza stroškov in časa za proces podpore uporabnikom 

  
Razlika 

("kot je" - "naj bo") % razlike 
Čas izvajanja [min] 2,56 8,04% 

Prevzem klica 
Stroški [SIT] 179,2 8,04% 
Čas izvajanja [min] 0,00 0,00% 
"Mrtvi" čas [ur] 0,00 -0,33% Reševanje 
Stroški [SIT] -13,6 -0,26% 
Čas izvajanja [ur] 0,00 0,00% 
"Mrtvi" čas [ur] 0,00 0,00% Odhod na teren 
Stroški [SIT] 0,0 0,00% 
Čas izvajanja [min] 0,01 0,07% 
"Mrtvi" čas [ur] 1,41 33,76% Izstavitev računa 
Stroški [SIT] 8.320,9 31,78% 
Čas izvajanja [ur] 1,45 19,56% 

Skupaj 
Stroški [SIT] 8.486,5 23,12% 
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Čeprav izvajanje podpore za uporabnika ni nič krajše, ima tudi uporabnik koristi od novega 
procesa, in sicer možnost oddaje zahtevka za pomoč preko interneta. Tu bi lahko dodali še 
npr. spremljanje stanja izvajanja pomoči – kdaj se je zahtevek začel obravnavati itd. 
Sledljivost avtomatiziranega procesa je lastnost, ki je zelo koristna za podjetje pri računanju 
statistik o tem, koliko časa je osebje porabilo za pomoč posamezni stranki, in ugotavljanja, 
kako ta čas skrajšati in s tem povečati učinkovitost podjetja ter zadovoljstvo strank. Za 
dokončno implementacijo procesa mora podjetje izdelati še spletno stran, ki bi omogočala 
vnos uporabniških zahtevkov, saj že ima ostalo infrastrukturo.  

3.6.7 Povrnitev investicije 

Za izvedbo celotnega projekta je potreben nakup licence za sistem za management poslovnih 
procesov (angl. Business Process Management System) Ultimus BPM Suite 7.0. V tabeli 27 
so razvidne ocene časa in stroškov za vsako posamezno fazo izvedbe projekta. Ocena časa za 
izvedbo celotnega projekta je 6,56 človek mesecev. Podjetje bo celoten projekt stal 
18.582.800,0 SIT. Skrbništvo (vzdrževanje) procesov bo podjetje vsako leto stalo še dodatnih 
1.008.000,0 SIT. 

Tabela 27: Ocena časa in stroškov za izvedbo projekta 

 
Trajanje

[dni] 
Število 
ljudi 

Stroški 
[SIT] 

1. Analiza potreb 
1.1. Določitev ciljev 15 1 504.000,0
1.2. Določitev strategije razvoja 15 1 504.000,0
2. Definicija projektov 
2.1. Analiza "kot je" stanja 30 1 1.008.000,0
2.2. Priprava funkcionalne specifikacije 30 1 1.008.000,0
2.3. Priprava projektnega načrta 15 1 600.000,0
3. Avtomatizacija procesa 
3.1. Modeliranje "naj bo" modelov procesov 30 1 1.008.000,0
3.2. Priprava podrobnih specifikacij "naj bo" procesov 30 1 1.008.000,0
3.3. Priprava načrta testiranja 15 1 504.000,0
4. Uvajanje procesa 
4.1. Implementacija 60 2 3.264.000,0
4.2. Testiranje 30 2 2.016.000,0
4.3. Predstavitev procesov končnim uporabnikom 15 1 504.000,0
5. Upravljanje procesa 
5.1. Skrbništvo procesa (letno) 30 1 1.008.000,0
Skupaj 315 4 12.936.000,0
Nakup BPMS sistema 5.000.000,0
Nepredvideni stroški (cca. 5% vrednosti projekta) 646.800,0
Planirani celotni stroški 18.582.800,0

 



Z avtomatiziranimi procesi bo podjetje na letni ravni prihranilo 20.878.106,0 SIT. Pri 
izračunu so bile uporabljene enake predpostavke o številu sproženih procesov kot pri 
simulacijah "kot je" in "naj bo" procesov. Na osnovi prihrankov izračunanih v analizah vseh 
osmih procesov sem prišel do rezultatov prikazanih v tabeli 28. 

Tabela 28: Prihranek na letnih stroških po posameznih procesih 

Vhodna pošta 1.537.306,1 
Likvidacija faktur 1.702.088,2 
Službena pot 717.892,8 
Nabava 2.286.337,8 
Dobava strankam 894.732,6 
Sodelovanje na razpisih 1.259.783,0 
Razvoj programskih rešitev 2.296.204,7 

Letni prihranek pri procesih 

Podpora uporabnikom 10.183.760,7 
Skupni letni prihranek  20.878.106,0 

 
Če upoštevamo še stroške za skrbništvo procesov, bo podjetje, ko se bo investicija že 
povrnila, prihranilo letno 19.870.106,0 SIT. Investicija se bo podjetju povrnila v malce več 
kot enajstih mesecih. To izračunamo s pomočjo formule za ROI (angl. Return On Investment), 
kjer za ROI privzamemo vrednost 0 in na podlagi tega izračunamo čas, potreben za povrnitev 
investicije (Turban, King, Lee, Viehland, 2004, str.197). 
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Naložba bo imela tudi nefinančne koristi za podjetje. Avtomatizirani poslovni procesi 
pomenijo hitrejše in bolj kakovostno delo v podjetju, kar posredno vpliva tudi na večje 
zadovoljstvo strank. Stranke z dobrim mnenjem pa se bodo morda ponovno odločile za 
sodelovanje s podjetjem CREA na novih projektih. 

4 ZAKLJUČEK 
V uvodu sem zapisal šest hipotez. V tem razdelku bom vsako od hipotez poskušal potrditi z 
izsledki, do katerih sem prišel v nalogi. 

 
HIPOTEZA 1: Z uvedbo managementa poslovnih procesov se poveča hitrost izvajanja 

procesov zaradi optimizacije poslovnih procesov ter skrajšanja "mrtvega" 
časa med izvajanjem posameznih korakov procesa. Trdimo, da samo z 
razpolovitvijo "mrtvega" časa med koraki lahko dosežemo tudi do 45% 
prihranek pri celotnem času izvajanja poslovnega procesa. 

 
Primera, ki bi popolnoma potrjeval zgornjo hipotezo, med procesi, opisanimi v razdelkih 
3.6.5. in 3.6.6., ni. Nedvomno pa ima "mrtvi" čas pomembno vlogo pri celotnemu času 
izvajanja procesa. Primer tega je proces likvidacije faktur, opisan v razdelku 3.6.6.2. Pri tem 
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procesu je bil, predvsem z eliminacijo "mrtvega" časa, dosežen 62,08% prihranek na času 
izvajanja procesa. Če bi "mrtvi" čas le prepolovili, bi bil prihranek še vedno 32,74%. Telekom 
Slovenije, opisan v razdelku 3.2., je tudi primer, ki potrjuje pomembnost skrajšanja "mrtvega" 
časa, saj je k skrajšanju časa od oddaje vloge do montaže ADSL priključka s povprečno 15 na 
5 dni pomembno vplivalo tudi skrajšanje "mrtvega" časa med koraki v procesu. Kljub temu ne 
morem reči, da zgornja hipoteza drži. 
 
HIPOTEZA 2: Podprtje poslovnega procesa s sistemom za management poslovnih procesov 

podjetju zmanjša stroške povezane z izvajanjem procesa. 
 
To hipotezo potrjujejo vsi primeri opisani v razdelkih 3.6.5. in 3.6.6.. Prihranek znaša od 
9,08% - pri procesu službene poti, do 64,14% - pri procesu likvidacije faktur. Investicija v 
avtomatizacijo poslovnih procesov se bo podjetju povrnila po malce več kot enajstih mesecih. 
Po tem času bo torej naložba začela podjetju prinašati finančno korist. Tudi primer Credit 
Suisse iz razdelka 3.4. potrjuje priložnost za znižanje stroškov z uvedbo sistema za 
management poslovnih procesov. Njihov projekt avtomatizacije poslovnih procesov v 
sektorju zasebnega bančništva je v enem letu uporabe prinesel že 366% povrnitev investicije 
(angl. Return On Investment – ROI). To hipotezo označujem za resnično.  
 
HIPOTEZA 3: S sistemom za management poslovnih procesov dosežemo večjo 

transparentnost izvajanja procesa. 
 
Pri vseh procesih opisanih v razdelku 3.6.5, razen pri procesu podpore uporabnikom, je kot 
ena izmed pomanjkljivosti omenjeno pomanjkanje nadzora nad potekom procesa. Gre za npr.  
pomanjkanje podatkov o tem, kdo je sprožil proces pri procesu obravnave vhodne pošte, kdaj 
in kdo je plačal račun pri procesu likvidacije faktur, zagotavljanje standardiziranega postopka 
izvajanja procesa pri procesu službene poti, preveč splošen korak testiranja pri procesu 
razvoja programskih rešitev itd. Avtomatizacija procesov te pomanjkljivosti odpravlja, saj 
sistem za management poslovnih procesov shranjuje vse podatke o času prejema naloge, o 
času dokončanja naloge, o osebi, ki je nalogo izvedla itd. Primer, kjer je transparentnost 
izvajanja še posebej pomembna je tudi projekt Sagitta 2000, ki je opisan v razdelku 3.5. Gre 
za postopek carinjenja. Kar dve zahtevi, zaradi katerih se je nizozemska carinska služba 
odločila za projekt avtomatizacije poslovnega procesa carinjenja, sta se nanašali na 
transparentnost izvajanja - povečanje nadzora nad izvajanjem poslovnega procesa in 
zagotavljanje izvajanja postopka carinjenja v skladu z zakoni. To hipotezo označujem za 
pravilno. 
 
HIPOTEZA 4: Povečana sposobnost hitrega prilagajanja poslovnih procesov podprtih s 

sistemom za management poslovnih procesov poveča tudi odzivnost 
organizacije na spremembe v okolju. 

 
Podjetje lahko s spremembo poslovnega procesa hitro spremeni ustaljen način dela v podjetju. 
Tako lahko v procesu likvidacije faktur doda nova poslovna pravila, zaradi katerih bodo 
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nekateri računi obravnavani prednostno. V proces razvoja programskih rešitev lahko 
vpeljemo koristna spoznanja iz prejšnjih projektov, pri procesu dobave strankam pa lahko 
dodamo nove tržne kanale, preko katerih lahko stranke naročajo izdelke ter spremljajo potek 
obdelave njihovega naročila. Prednost avtomatiziranih procesov v primerjavi s klasičnimi je 
ta, da so spremembe hitro vpeljane v prakso, saj je potrebnega manj šolanja zaposlenih, ker 
sprememba poteka procesa vsem takoj vsili enak način dela. Z avtomatizacijo poslovnih 
procesov je podjetju Bernstein AG iz razdelka 3.3 uspelo povečati svojo prilagodljivost trgu. 
Bernstein AG prodaja veliko izdelkov, ki so narejeni po meri stranke, pri čemer je za 
ohranjanje tržnega deleža pomembno, da je podjetje željene izdelke sposobno hitro razviti in 
izdelati. Z uporabo sistema za management poslovnega procesa je podjetju uspelo ravno to – 
ohraniti tržni delež. Zaradi tega to hipotezo označujem za pravilno.  
 
HIPOTEZA 5: Kot posledica resničnosti prejšnje hipoteze se poveča tudi zadovoljstvo 

strank podjetja zaradi kakovostnejših storitev / izdelkov. 
 
Primer takih procesov sta procesa dobave strankam ter proces podpore uporabnikom. Zaradi 
možnosti spremljanja poteka obdelave naročila oz. zahtevka za uporabniško pomoč bodo 
stranke bolj zadovoljne s storitvami podjetja. Tudi podjetje Bernstein AG je z avtomatizacijo 
poslovnih procesov povečalo zadovoljstvo strank. Preden se je Bernstein AG odločil za 
projekt avtomatizacije poslovnih procesov, so glavni kupci podjetja grozili s prekinitvijo 
sodelovanja. S prenovo in avtomatizacijo poslovnih procesov je Bernstein AG zmogel 
obdržati te stranke. To hipotezo označujem za pravilno. 
  
HIPOTEZA 6: Možnost integracije aplikacij v enoten proces (angl. Enterprise Application 

Integation - EAI) omogoča ohranitev obstoječih naložb v informacijsko 
infrastrukturo podjetja in s tem manj stresen prehod na nov način poslovanja 
v primerjavi s prenovo poslovnih procesov (angl. Business Process 
Reenginering - BPR). 

 
Vsi "naj bo" procesi uporabljajo samo obstoječo informacijsko infrastrukturo v podjetju. To 
so Microsoft SharePoint portal za shranjevanje dokumentov, Microsoft Exchange strežnik za 
pošiljanje elektronske pošte, Microsoft Word za generiranje word dokumentov, podatkovni 
strežnik SQL Server 2000 ter obstoječi spletni strežnik. Poleg dela, ki ga bo potrebno vložiti v 
projekt,  je edina naložba, ki jo mora podjetje narediti, nakup licenc za sistem za management 
poslovnih procesov Ultimus BPM Suite 7.0. Tudi to hipotezo označujem za resnično. 
 
Razen prve, so bile vse ostale trditve v magistrski nalogi resnične. S tem je cilj magistrske 
naloge dosežen. Sistem za management poslovnih procesov podjetju nedvomno prinaša 
koristi na področju stroškov, krajšega izvajanja procesov, večje transparentnosti izvajanja 
poslovnih procesov, večje prilagodljivosti, ohranjanja in povečanja zadovoljstva strank ter 
ohranitve obstoječih naložb v informacijsko infrastrukturo podjetja. 
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6 PRILOGE 



 



1 

PRILOGA A : SLOVARČEK KRATIC 
Angleški pomen Razlaga 
Define, Measure, Analyze, Improve, 
Control - DMAIC 

Definicija, merjenje, analiza, izboljšava in nadzor 
procesa 

Business Process Reenginering - BPR Prenova poslovnih procesov 
Business Process Management - BPM Management poslovnih procesov 
Business Process Management System - 
BPMS 

Sistem za management poslovnih procesov 

Pure-play BPM Sistem za management poslovnih procesov, ki 
lahko samostojno opravlja vse funkcije povezane z 
managementom poslovnih procesov 

Business Process Modelling and 
Analysis - BPMA 

Metodologija za načrtovanje in izboljševanje 
poslovnih procesov, ki se pogosto uporablja v 
navezi z managementom poslovnih procesov 

Business Activity Monitoring – BAM Merjenje, analiza in nadzor izvajanja poslovnih 
procesov 

Ultimus Workflow Development 
Methodology - UWDM 

Ultimusova metodologija za razvoj poslovnih 
procesov 

"As is" Process Obstoječi proces v organizaciji – "kot je" proces 
"To be" Process Predlagani prenovljeni proces v organizaciji – "naj 

bo" proces 
Cross-functional Business Process Poslovni proces, ki presega meje funkcijskega 

oddelka znotraj organizacije 
Business Process Execution Language - 
BPEL 

Jezik za opis in izvajanje poslovnega procesa 

Flow Definition Language – FDN Jezik za opis in izvajanje poslovnih procesov 
Business Process Modelling Notation 
BPMN 

Notacija za modeliranje poslovnih procesov 

Online Analytical Processing – OLAP Tehnologija za sprotno analizo podatkov v 
podatkovni bazi 

Key Performance Metrics - KPI Ključne metrike s katerimi se meri učinkovitost 
izvajanja procesa 

Enterprise Application Integration - EAI Integracija aplikacij v organizaciji 
Workflow Potek dela - zaporedje opravil, ki pripeljejo do 

končnega cilja. 
Workflow Management Consortium - 
WFMC 

Organizacija, namenjena določanju standardov na 
področju managementa poslovnih procesov 

Business Process Management Initiative 
- BPMI 

Organizacija, namenjena določanju standardov na 
področju managementa poslovnih procesov 

Six Sigma Metodologija za nenehno izboljševanje poslovnih 
procesov 

Total Quality Management - TQM Celovito upravljanje kakovosti 
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Continual Process Improvement - CPI Neprestano izboljševanje poslovnega procesa 
Material Requirements Planning - MRP Načrtovanje potreb po materialu v proizvodnji 
Manufacturing Resource Planning – 
MRP II 

Načrtovanje virov potrebnih za proizvodnjo 

Supply Chain Management - SCM Upravljanje oskrbovalne verige 
Sales Force Automation – SFA Informacijska podpora prodajnim aktivnostim 
Customer Relationship Management – 
CRM 

Upravljanje odnosov s strankami 

Human Resources Management – HRM Upravljanje kadrovske evidence 
Service Oriented Architecture – SOA Povezovanje znotraj in zunaj organizacij s 

pomočjo spletnih storitev. 
Simple Object Access Protocol - SOAP Protokol za oblikovanje sporočil, ki se uporablja 

pri klicih spletnih storitev 
Extensible Markup Language – XML Strukturiran način opis podatkov, ki se pogosto 

uporablja na svetovnem spletu. 
Web Service Description Language – 
WSDL 

Jezik, ki opisuje funkcionalnost spletne storitve  

Universal Description, Discovery and 
Integration - UDDI 

Standard za iskanje spletnih storitev 

Java 2 Platform, Enterprise Edition - 
J2EE 

Aplikacijska platforma, na kateri se izvaja večina 
sistemov za management poslovnih procesov 

Microsoft.NET Aplikacijska platforma, na kateri se izvaja nekaj 
sistemov za management poslovnih procesov 

 



PRILOGA B : ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA 

Organizacijska struktura podjetja CREA 

 
Uporabniške skupine v organizacijski strukturi 

Skupine uporabnikov Člani 
Vsi zaposleni Vsi zaposleni v podjetju 
Programerji Zaposleni v funkcijskih skupinah "Programerji I" in "Programerji II" 
Osebje v podpori Vodja podpore in izvajalec uporabniške podpore 
Vodstvo podjetja Direktor, vodja projektne pisarne, tehnični direktor, vodja razvoja, 

vodja oddelka BPM 
Vodje projektov Tehnični direktor, vodja razvoja, BPM svetovalec 
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PRILOGA C : "NAJ BO" MODELI PROCESOV 
VHODNA POŠTA 

"Naj bo" model procesa vhodne pošte 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Prevzem pošte Skupina "Vsi zaposleni" Prevzem pošte  
Skeniranje Skupina "Vsi zaposleni" Skeniranje fakture 
Individualna obravnava 
pošte 

Podproces "Individualna 
obravnava pošte" 

Klic podprocesa 

Razdelitev pošte Vodja programa ActivCard Razdelitev pošte končnim 
prejemnikom 

"Naj bo" model procesa individualne obravnave vhodne pošte 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Begin BPMS sistem Proces se proži avtomatično iz procesa 
vhodne pošte 

Evidentiranje Vodja programa ActivCard Evidentiranje pošte 
V vednost Avtomatizirani korak Pošiljanje elektronske pošte prejemniku 

prejete pošte 
Vpis v 
Sharepoint 

Avtomatizirani korak Vpis fakture v Microsoft SharePoint portal 

Sinhronizacija Logični korak Čakanje na dokončanje avtomatiziranih 
korakov 

Likvidacija 
računov 

Podproces "Likvidacija 
faktur" 

Klic podprocesa 
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LIKVIDACIJA FAKTUR 

"Naj bo" model procesa likvidacije faktur 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Begin BPMS sistem Proces se proži avtomatično iz procesa individualne 
obravnave vhodne pošte 

Likvidacija Pomočnik direktorja Obravnava računa 
Odobritev Direktor Potrditev plačila računa 
Plačilo Pomočnik direktorja Plačilo računa 
Zavrnitev Direktor Potrditev zavrnitve plačila računa 
Priprava 
dopisa 

Avtomatizirani korak Priprava dopisa za zavrnitev plačila 

Pošiljanje Pomočnik direktorja Oddaja dopisa v vložišče za pošto 
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SLUŽBENA POT 

"Naj bo" model procesa službena pot 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Sprožitev zahtevka Skupina "Vsi zaposleni" Sprožitev procesa 
Odobritev Nadrejeni zaposlenega Odobritev službenega potovanja 
Odobritev končana Logični korak Čakanje na dokončanje predhodnih korakov 
Rezervacija in 
kotizacija 

Pomočnik direktorja Ureditev potrebnih rezervacij in plačilo 
kotizacij 

Poročilo Zaposleni, ki je šel na 
službeno potovanje 

Izpolnitev poročila o službenem potovanju 

Generiranje 
dokumenta 

Avtomatizirani korak Generiranje poročila  

Shrani na 
Sharepoint 

Avtomatizirani korak Vpis generiranega poročila v Microsoft 
SharePoint portal 

Obračun stroškov Pomočnik direktorja Izračun stroškov, ki jih mora podjetje 
povrniti zaposlenemu 
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NABAVA 

"Naj bo" model procesa nabave 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Oddaja zahteve Skupina "Vsi zaposleni" Sprožitev procesa 
Odobritev 
nadrejenega 

Nadrejeni zaposlenega Odobritev nabave 

Odobreno Logični korak Čakanje na dokončanje predhodnih korakov 
Iskanje najboljše 
ponudbe 

Pomočnik direktorja Iskanje najbolj ugodne ponudbe 

Nabava Pomočnik direktorja Izvedba naročila 
Shranitev v 
register 

Avtomatizirani korak Shranitev podatkov v register poslovnih 
partnerjev 

Čakanje na 
dostavo 

Pomočnik direktorja Čakanje na naročeno blago 
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DOBAVA STRANKAM 

"Naj bo" model procesa dobave strankam 

 
 

Korak Prejemnik Kratek opis 
Naročilo Vodja programa ActivCard, 

BPMS sistem 
Oddaja naročila s strani stranke, preko 
spletne strani ali osebno 

Naročilo pri 
dobavitelju 

Vodja programa ActivCard Oddaja naročila dobavitelju pametnih 
kartic 

Čakanje na 
dostavo 

Vodja programa ActivCard Potrditev prejema naročenega blaga 

Obvestitev stranke Avtomatizirani korak Obvestitev stranke, da je naročeno blago 
prispelo 

Priprava pošiljke Vodja programa ActivCard Dodatna priprava blaga, če je to potrebno 
Pošiljanje Zunanji izvajalec Dostava blaga stranki 
Potrditev prejema Vodja programa ActivCard Potrditev dostave 
Fakturiranje Pomočnik direktorja Izstavitev računa 
Shrani račun na 
Sharepoint 

Avtomatizirani korak Shranitev izdanega računa v Microsoft 
SharePoint portal 
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SODELOVANJE NA RAZPISIH 

"Naj bo" model procesa glasovanje - preučitev 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Begin BPMS sistem Proces se proži avtomatično iz procesa 
sodelovanja na razpisih 

Izdelava 
mnenja 

Skupina "Vodstvo podjetja" Glasovanje o sodelovanju na razpisu 

 

"Naj bo" model procesa glasovanje – pregled in potrditev 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Begin BPMS sistem Proces se proži avtomatično iz procesa sodelovanja 
na razpisih 

Potrditev Skupina "Vodstvo podjetja" Potrditev dokumenta s ponudbo 
 

"Naj bo" model procesa sodelovanja na razpisih 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Zaznava 
priložnosti 

Skupina "Vsi zaposleni" Vpis podatkov o javnem razpisu 

Preučitev Skupina "Vodstvo podjetja" Glasovanje o sodelovanju na razpisu 
Priprava 
ponudbe 

Spremenljivka procesa (eden 
izmed članov vodstva) 

Priprava ponudbe 

Pregled in 
potrditev 

Skupina "Vodstvo podjetja" Potrjevanje ponudbe 

Oddaja 
ponudbe 

Pomočnik direktorja Oddaja ponudbe s priporočeno pošto 
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RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV 

"Naj bo" model procesa razvoja programskih rešitev 

 
 

Korak Prejemnik Kratek opis 
Iniciacija projekta Skupina "Vodje projektov" Začetek procesa 
Analiza Tehnični direktor Izdelava sistemske analize 
Priprava funkc. spec. Iniciator procesa Priprava funkcionalne specifikacije 
Določitev ekipe Iniciator procesa Določitev ekipe za izvedbo projekta 
Implementacija Skupina "Programerji" Implementacija rešitve 
Interno testiranje Skupina "Programerji" Interno testiranje rešitve 
Testiranje pri naročniku Skupina "Programerji" Testiranje rešitve pri stranki 
Prevzem Iniciator procesa Podpis prevzemne pogodbe 
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 PODPORA UPORABNIKOM 

"Naj bo" model procesa podpore uporabnikom 

 
Korak Prejemnik Kratek opis 

Prevzem klica Skupina "Vsi zaposleni", 
BPMS sistem 

Prevzem klica ali izpolnitev obrazca na 
spletu 

Reševanje Skupina "Osebje v podpori" Odpravljanje uporabnikove težave 
Odhod na teren Skupina "Osebje v podpori" Odpravljanje uporabnikove težave na 

terenu, če je potrebno 
Generiranje 
poročila 

Avtomatizirani korak Priprava dokumenta na osnovi podatkov 
vpisanih na prejšnjem koraku 

Objava poročila Avtomatizirani korak Objava poročila na Microsoft SharePoint 
portalu 

Izstavitev računa Pomočnik direktorja Izstavitev računa, če gre za pogodbeno 
uporabniško pomoč 
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